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Johdanto

Raamatun totuuksien opettaminen
Jumalan sanan opettaminen lapsille on yksi suurimmista etuoikeuksista, mitä uskovalla voi olla. Se tuo 
mukanaan kahdenlaisen vastuun: tulee kertoa evankeliumi niille lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta, ja auttaa 
Jeesukseen uskovia lapsia kasvamaan uskossaan.

Lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta, tulee kertoa evankeliumi – sanoma Jumalasta, ihmisen syntisyydestä, 
Jeesuksen persoonasta ja työstä sekä pelastuksen vastaanottamisesta. 

Jumala
Ellei lapsille opeteta, mitä Jumala on ilmoittanut itsestään, he muodostavat omia virheellisiä käsityksiään. 
Meidän tulee opettaa Jumalan pyhyydestä, suuruudesta, rakkaudesta, kaikkivaltiudesta, viisaudesta, kaik-
kitietävyydestä, kaikkivoimaisuudesta jne.

Ihmisen syntisyys
Opeta lapsille, että he ovat syntisiä luonnoltaan ja teoiltaan. Opeta, että synti on tottelemattomuutta Ju-
malan laille ja johtaa eroon Jumalasta.

Jeesus Kristus
Jeesus on iankaikkinen Jumalan Poika, joka tuli ihmiseksi. Hän eli synnittömän elämän, kuoli sijaiskuo-
leman syntisten edestä, nousi kuolleista, nousi ylös taivaaseen ja on korotettu Jumalan oikealle puolelle.

Pelastuksen vastaanottaminen
Meidän tulee huolellisesti opettaa lapsille, miten voi katua syntejään ja uskoa Jeesukseen.

Kaikkia totuuksia ei tietenkään voi opettaa joka opetuskerralla. Monet lapset tietävät vain vähän tai eivät 
mitään, joten opetuksemme tulee olla huolellista ja perusteellista. Opeta niitä totuuksia, jotka nousevat 
esiin kertomuksesta. Muista hyödyntää koko kerho-ohjelmaasi lasten opettamiseen.

Myös Jeesukseen uskovat lapset hyötyvät perusteellisesta evankeliumin opetuksesta, mutta heille on ope-
tettava lisäksi totuuksia, jotka vahvistavat, auttavat ja ohjaavat heitä uskovan elämässä. Pyri ajan mittaan 
opettamaan heille, mitä Jumala tahtoo (Sananl. 19:21).

Jeesuksen elämä, osa 1 -oppitunnit käsittävät ajanjakson, joka alkaa siitä, kun enkeli ilmestyy Marialle, 
ja päättyy siihen, kun Jeesus aloittaa julkisen palvelustehtävänsä. Sinulla on mahdollisuus, paitsi kertoa 
jännittäviä kertomuksia, myös opettaa keskeisiä totuuksia Jeesuksesta. Kun teet niin, rukoile, että Pyhä 
Henki ohjaa Jumalan sanan avulla lapsia tuntemaan Jeesuksen, joka on tämän opetuskokonaisuuden kes-
kipisteenä.  

Päätotuudet
Jokaiseen oppituntiin sisältyy päätotuuden perusteellinen opettaminen ja sovellus. Ne on merkitty tekstiin 
harmaalle pohjalle. Marginaalissa näet merkinnät PTE ja PTU, jotka osoittavat, millaisille lapsille totuutta 
siinä kohdassa sovelletaan – lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta vai Jeesukseen uskoville lapsille. Tekstissä 
asia käy ilmi myös lauseista kuten ”Jos et usko Jeesukseen Pelastajanasi…” tai ”Te, jotka uskotte…”
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Voit vapaasti muuntaa näitä sovelluksia omalle lapsiryhmällesi sopiviksi. Jos ehdotettu sovellus esimerkiksi 
liittyy lähinnä poikien elämään ja sinun ryhmässäsi on vain tyttöjä, se kannattaa muuttaa. Myös jos sovellus 
sopii vanhemmille lapsille ja sinun ryhmäsi lapset ovat pieniä, on hyvä miettiä toinen sovellus tilalle. Tee 
vapaasti muutoksia. Tärkeää on, että Jumalan sana tulee sovelletuksi juuri näiden lasten elämään.

Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH) 
Kun esität evankeliumin, osa lapsista todennäköisesti uskoo sen heti. He eivät välttämättä tarvitse sen 
enempää apua pelastussanoman ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Osalla kuitenkin saattaa olla kysy-
myksiä, joista he haluaisivat keskustella tai he toivovat, että joku rukoilisi heidän kanssaan. 

Jeesukseen uskovat lapset saattavat tarvita neuvoja elämäänsä. He eivät ehkä tiedä, miten Raamattu opettaa 
toimimaan jossain tilanteessa tai heillä voi olla huolia ja he toivovat jonkun rukoilevan puolestaan. Täl-
laisen avun ja tuen saaminen kerho-ohjaajalta on erittäin tärkeää varsinkin silloin, jos lapsella ei ole muita 
uskovia ihmisiä lähellään. 

Lasten on tärkeää tietää, että he voivat tulla juttelemaan kanssasi hengellisistä asioista ja omista huolistaan. 
Tekstissä on ehdotettu sopivaa kohtaa sielunhoitomahdollisuuden tarjoamiseen marginaalin lyhenteellä 
SH. Ilmoita selvästi milloin ja missä voit jutella heidän kanssaan. Keskustelumahdollisuuden tarjoaminen 
ei tarkoita samaa, kuin lasten kutsuminen seuraamaan Jeesusta. Varmistu, ettei lapsille tule väärää käsitys-
tä asiasta. Sielunhoitokeskusteluun tuleminen ei ole ainoa tapa, jolla lapsi voi löytää yhteyden Jeesuksen 
kanssa.  

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka ei tunne Jeesusta

”Haluaisitko sinäkin elää Jeesuksen kanssa, mutta et tiedä, miten pääset hänen luokseen? Autan sinua 
mielelläni ja kerron asiasta tarkemmin heti tämän raamattuopetuksen jälkeen. Voit tulla istumaan lattialle 
tänne salin etuosaan, niin tulen juttelemaan kanssasi. Minä en voi ottaa pois syntejä – vain Jeesus voi sen 
tehdä – mutta neuvon sinua ja voimme rukoilla yhdessä.” 

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen

”Vaikka uskot sydämessäsi Jeesukseen, sinulle voi tulla välillä epäilyksiä, onko Jeesus sittenkään kanssasi. 
Välipalan aikana voimme jutella yhdessä. Näytän sinulle Raamatusta jakeita, jotka rohkaisevat sinua ja 
voimme vielä rukoilla yhdessä.”

Raamatunlauseet
Jokaiselle oppitunnille ei ole ehdotettu opetettavaksi aina uutta raamatunlausetta. On parempi opettaa 
vähemmän lauseita, mutta opettaa ne huolellisesti ja kerrata jo opetettuja raamatunlauseita. Lasten tulisi 
oppia raamatunlauseet niin, että he muistavat ne loppuelämänsä.

Havaintovälineen käyttö
Jos käytät kierrekirjaa, tutustu kuviin etukäteen ja harjoittele sivun kääntämistä niin, ettet paljasta tulevia 
kuvia liian aikaisin. 

Jos	käytät	flanellokuvia,	tutustu	niihinkin	etukäteen	ja	laita	ne	kertomuksen	mukaiseen	järjestykseen.	On	
tärkeää, että tiedät, kuka on kuka ja missä vaiheessa kertomusta tarvitset mitäkin kuvaa. Tekstin marginaa-
lissa on ohjeet kuvien käytöstä ja tämän tiedoston lopussa on mallit niiden asettelusta. Harjoittele niiden 
sijoittamista	taululle.	Taustakuvia	on	mahdollista	ostaa	tai	 itse	piirtää	flanellikankaalle,	mutta	kertomus	
toimii	kyllä	mainiosti	käyttämällä	yksiväristäkin	taustaa.	Mahdollisten	flanellotaustojen	aiheet	on	merkitty	
tekstiin sulkujen sisään.
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Jos käytät PowerPoint-kuvia, voit valita kahden vaihtoehdon väliltä.

1.  Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat ja kansikuvan.

2.  Toinen vaihtoehto sisältää myös päätotuuden ja raamatunlauseen.

Kunkin kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva, joka sisältää hyperlinkin. Jos klikkaat tätä kuvaa, se 
vie sinut oppitunnin päätotuussivulle. Päätotuussivun nuolta klikkaamalla pääset takaisin sille sivulle, 
jolla olit alun perin.

PowerPoint-kuvia on muutama enemmän kuin kierrekirjan kuvia. Ylimääräiset PowerPoint-kuvat on 
merkitty tekstin marginaaliin lihavoinnilla.

Ylimääräiset havaintovälineet
Tulosta päätotuus Good News Club®	(GNC)	-lisämateriaaleista	ja	kiinnitä	se	flanellotaululle	flanellotar-
ralla tai valkotaululle sinitarralla. Laita päätotuus näkyviin heti tunnin alussa tai silloin, kun ensimmäisen 
kerran opetat päätotuutta. PowerPoint-kuvissa päätotuus on valmiiksi mukana vaihtoehdossa 2.

GNC-lisämateriaaleista löydät myös kartat, sanaliuskat, havaintovälineet evankeliumiin liittyen ja havain-
nollistetut raamatunlauseet.

Lisäapua
Marginaaleista löydät taustatietoa ja vaihtoehtoisia ideoita siitä, miten saada opetuksesta mielenkiintoi-
sempaa. Ne on suunniteltu siten, että lasten erilaiset oppimistavat tulee huomioitua. Tehokasta oppimista 
varten joidenkin lasten täytyy voida nähdä tai kirjoittaa, toisten kuulla tai puhua, toisten koskea tai pitää 
käsissään, ja joidenkin täytyy päästä osallistumaan aktiivisesti. Voit käyttää näitä ideoita kerhossasi tai 
luokassasi käytettävissäsi olevan ajan puitteissa. GNC-lisämateriaaleista löydät tehtävämonisteita ja mo-
nenlaista oppimista vahvistavaa materiaalia.

Kertauskysymykset
Jokaista oppituntia varten on kertauskysymyksiä. Niitä voidaan käyttää oppitunnin päätteeksi tai seuraa-
valla kerralla ennen uutta opetusta.

Hyvin tehty kertaus on ihanteellinen tapa vahvistaa opetusta. Samalla se on lapsista hauskaa. Voit käyttää 
kertausta siihen, että…

1.  selvität, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.

2.  opettajana tiedät, mitä sinun on korostettava enemmän, jotta lapset muistavat paremmin.

3.  kerhossa on hauskaa. Lapset pitävät kilpailuista ja odottavat tätä osiota. Mutta tämä on muutakin kuin 
vain leikki; se on oppimista.

Valmiit kertauskysymykset liittyvät vain oppituntien teksteihin. Olisi hyödyllistä ottaa mukaan myös laulu-
ja, raamatunjakeita ja muuta opetettua koskevia kysymyksiä. Näin lapset ymmärtävät, että jokainen tunnin 
osio on tärkeä.

Kertauskisoihin liittyviä ideoita löydät opetustekstin marginaalista ja GNC-lisämateriaaleista.

KÄYTTÖ KOULUSSA
Raamatunkertomuksen kulku on tekstissä valkoisella pohjalla. Harmaataustaisia eli seurakuntakäyttöön 
tarkoitettuja tekstejä voit hyödyntää oman harkintasi mukaan. Poimi niistä ideoita siitä, miten kertomus 
voi liittyä lapsen elämään. Pohdi asioita yhdessä oppilaitten kanssa. Tarkastele myös kuvia ja tee niihin 
liittyviä kysymyksiä.
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Yleiskatsaus

Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Enkelin 
ilmestyminen

Luuk.1:26–47
Luuk. 2:1–3
Matt. 1:18–24 

Paimenet kuulevat 
Pelastajasta

Luuk. 2:3–20

Tietäjät kumartavat 
Kuningasta

Matt. 2:1–14

Jeesuksen lapsuus

Matt. 2:19–23
Luuk. 2:40–52

Jeesuksen kiusaus

Matt. 3:1–4
Matt. 4:1–11
Mark.1:4–12
Luuk. 3:1–16, 
21–22
Luuk. 4:1–13

Jeesus valitsee 
opetuslapsensa

Joh. 1:29, 35–51
Mark. 1:16–20
Mark. 2:13–17
Luuk. 6:12–16

Jeesus Kristus on 
Jumalan Poika. 

Lapselle,  joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, sillä vain Jeesus voi 
pelastaa sinut synneistä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Sinun tulee totella Jeesusta. 

”Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan 
Korkeimman Pojaksi.”

Luuk. 1:32

Jeesus on ainoa 
Pelastaja.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jos haluat pelastua, sinun tulee uskoa 
Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jos uskot jo Jeesukseen, voit olla varma 
siitä, että olet pelastettu.

”Sinun tulee antaa pojalle nimeksi 
Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen 
synneistä.”

Matt. 1:21

Jeesus syntyi 
Kuninkaaksi. 

Jeesus kutsuu 
miehiä ja naisia, 
poikia ja tyttöjä 
opetuslapsikseen.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Noudata Jeesuksen kutsua, kun hän 
puhuu sydämellesi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jatka Jeesuksen uskollisena 
opetuslapsena.

”Jos joku tahtoo kulkea minun 
jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, 
ottakoon joka päivä ristinsä ja 
seuratkoon minua.”

Luuk. 9:23

Jeesuksella oli 
kiusauksia, mutta 
hän ei tehnyt 
syntiä. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luota Jeesukseen, hän auttaa sinua 
voittamaan kiusauksen. 

Jeesus oli lapsi Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Vertaa elämääsi Jeesuksen elämään ja 
huomaat, kuinka syntinen olet.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Sinun tulee seurata Jeesuksen 
esimerkkiä.

”Koska hän on itse käynyt läpi 
kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee 
auttamaan niitä, joita koetellaan.”

Hepr. 2:18

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, niin hän siirtää sinut 
omaan valtakuntaansa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Palvo ja ylistä Jeesusta.

Kerratkaa Luuk. 1:32 ja Matt. 1:21

Kerratkaa Hepr. 2:18
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Oppitunti 1
Enkelin ilmestyminen

Raamatunkohdat
Luuk. 1:26–47
Matt. 1:18–24

Päätotuus
Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, sillä vain Jeesus voi pelastaa sinut 
synneistä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Sinun tulee totella Jeesusta.

Raamatunlause
”Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman 
Pojaksi.” Luuk. 1:32

Havaintovälineet
• Kuvat: 1-1...1-6 (kierrekirja tai PowerPoint)
tai
• Flanellokuvat: 1–2, 4, 6–8 ja 10 (mahdolliset 
flanellotaustat:	sisä-	ja	ulkonäkymä)

ja
• Tulostettu kartta, päätotuus ja raamatunlause 

GNC-lisämateriaaleista

Avuksi alle kouluikäisiä varten
Saatat joutua lyhentämään opetusta ja sovellusta, 
mutta anna lasten toistaa kanssasi keskeisiä asioita, 
kuten ”Jeesus on Jumalan Poika”, jolloin kertomuk-
sen tärkeimmät opetukset tulevat selväksi kaikkein 
nuorimmillekin. Lapset voivat osallistua kertomuk-
sen eri vaiheisiin (ks. marginaalissa olevat ideat).

Laulut
Valitse tähän oppituntiin lauluja, jotka kertovat esi-
merkiksi kolminaisuudesta.

Tukitehtävä
• Tulosta tähän tuntiin liittyviä tehtäviä tämän tie-

doston lopusta tai GNC-lisämateriaaleista. Alle 
kouluikäisille on omansa.

• Lyijy- ja värikyniä, paperia 

Tuntirunko
Johdanto

”Kukahan se on?”

Tapahtumien kulku
1 Enkeli vierailee Marian luona.

2 Enkeli kertoo Marialle, että tämä saa
 lapsen.  PT
3 Enkeli kertoo Marialle, että Elisabet saa 

lapsen.

4 Maria vastaa nöyrästi.  PT
5 Maria vierailee Elisabetin luona.  SH
6 Elisabet tervehtii Mariaa.  PTU
7 Maria ylistää Jumalaa.  PTE
8 Myöhemmin Maria palaa kotiin.

9 Joosef  on surullinen uutisten takia. 

Huippukohta
Joosef  näkee unta ja kuulee enkelin viestin. PT

Lopetus
Maria ja Joosef  odottavat lapsen syntymää.

PTU, PTE



Jeesuksen elämä 1

8

Oppitunti
”Kukahan se on?” Matias ajatteli kärsimättömästi, kun hän kuuli 
koputusta etuovelta. Hän oli lukemassa hyvin jännittävää kirjaa, eikä 
halunnut keskeyttää sitä. Mutta koputus jatkui.

Lopulta Matias antoi periksi ja meni ovelle. Lasin läpi hän saattoi 
nähdä, että tulija oli suunnilleen hänen mittaisensa. Kun hän avasi 
oven, hän ei ollut uskoa silmiään!

”Akseli! Mitä sinä täällä teet?” hän sopersi.

Kaksi vuotta sitten Akseli oli muuttanut asumaan satojen kilomet-
rien päähän.

”Olen lomalla ja ajattelin tulla katsomaan, mitä sinulle kuuluu!” Ak-
seli virnisti.

Matias oli niin yllättynyt, että hän melkein unohti kutsua vieraansa 
sisälle!

Maria, joka eli Raamatun aikoihin, sai myös hyvin odottamattoman 
vieraan.

Kuva 1-1

Hän oli yksin ajatellen varmaankin iloisia asioita, sillä hän oli pian 
menossa	 naimisiin.	Hän	 rakasti	 kovasti	 Joosefia	 ja	 odotti	 innolla	
aikaa, jolloin he olisivat omassa kodissaan. Ehkä hän suunnitteli sitä, 
kuinka	tekisi	kodista	mukavan	Joosefille.	Heillä	ei	olisi	paljon	rahaa,	
mutta Maria ei välittänyt sellaisesta. Hänellä oli paljon muuta, joka 
teki hänet onnelliseksi. Jumala oli ollut niin hyvä hänelle. Äkkiä hä-
nen mietteensä keskeytettiin!

”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!”

Maria hätkähti. Enkeli! Pelko näkyi hänen kasvoiltaan.

”Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa”, enkeli Gab-
riel sanoi. ”Sinä … synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi 
Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi.” 

Lapsi olisi Korkeimman Poika!

Raamatussa, Jumalan sanassa, kerrotaan meille monta asiaa hänestä.

Kuva 1-2

Katso tätä kolmiota. Siinä on kolme sivua, ja kuitenkin se on yksi 
kolmio. Jumala on yksi Jumala, mutta hän on kolme persoonaa: Isä 
Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala. Tänään me mietimme 
erityisesti Poika Jumalaa. Jeesus on Jumala, joten hänen elämällään ei 
ole alkua. Hän on ollut taivaassa Isä Jumalan kanssa aina ja ikuisesti. 
Hän oli siellä, kun maailma luotiin. Raamatussa sanotaan: ”Mikään, 
mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä” (Joh. 1:3).

Enkelin sanojen mukaan tämä Korkeimman Poika jättäisi taivaan ja 
tulisi lapseksi, ja Mariasta tulisi hänen äitinsä.

Näkymä 1
Laita taululle kuva (1) Maria 
(sisänäkymä)

Laita taululle kuva (2) enkeli.

Lapset voisivat esittää enkeli 
Gabrielin ja Marian välisen 
keskustelun roolileikkinä. 
Vuorosanat löydät GNC-lisä-
materiaaleista.

PT

Laita taululle kuva (4) kolmio.
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Marian on täytynyt olla vaikeaa käsittää, mitä enkeli sanoi. Olisiko 
tämä lapsi luvattu Pelastaja? Satojen vuosien ajan jokainen juutalai-
nen nainen oli toivonut saavansa kunnian olla luvatun lapsen äiti. 
Voisiko se tapahtua hänelle, Marialle?

Kuva 1-1 (uudestaan)

”Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän 
hallitsee Jaakobin (Israelin) sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan 
ei ole loppua”, Gabriel selitti (ks. Luuk. 1:32–33).

Ja Maria tiesi…kyllä, tämä olisi lapsi, jonka Jumala oli luvannut! Ma-
ria tulisi olemaan hänen äitinsä.

Mutta hänen ajatuksensa olivat aivan sekaisin eikä hän ymmärtänyt.

”Miten se on mahdollista?” Maria kysyi.

”Pyhä Henki tulee sinun yllesi”, enkeli sanoi. ”Korkeimman voima 
peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja 
häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.” (ks. Luuk. 1:35).

Tämän lapsen syntymä olisi aivan toisenlainen kuin minkään muun 
lapsen. Jokaisella vauvalla on ihmisvanhemmat, äiti ja isä. Mutta kun 
Korkeimman ainoa Poika syntyisi vauvana, niin hänellä kyllä olisi äiti, 
mutta hänellä ei olisi maallista isää.

Tämä lapsi olisi Jumalan Poika.

Ei ihme, että Maria oli hämmästynyt. Hänen täytyisi puhua jollekulle 
näistä asioista. Mutta kuka uskoisi hänen oudon kertomuksensa? 
Jumala oli antanut enkeli Gabrielille tiedon myös tästä.

”Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Ju-
malalle ei mikään ole mahdotonta”, Gabriel sanoi (ks. Luuk. 1:36–37).

Elisabet saisi lapsen! Sekä Elisabet että hänen miehensä Sakarias 
olivat hyvin vanhoja. Lapsi, joka syntyisi niin vanhalle avioparille, 
olisi todellinen ihme!

”Minä olen Herran palvelijatar”, Maria vastasi enkelille. ”Tapahtu-
koon minulle niin kuin sanoit.” Maria uskoi Jumalan lupaukseen.

Enkeli Gabriel meni takaisin taivaaseen.

Nykyään me emme näe emmekä kuule enkeleiden tuovan Jumalan 
viestejä. Meillä Jumalan sanoma on Raamatussa. Me tiedämme, kuka 
Jeesus on, koska Raamatussa kerrotaan meille kerta toisensa jälkeen, 
että hän on Jumalan Poika. Hän ei lakannut olemasta Jumala, kun 
hän syntyi pieneksi vauvaksi.

Jumalan sana kertoo meille myös, miksi Jumalan ainoa Poika tuli 
maailmaan. ”Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan synti-
siä” (1. Tim. 1:15). Vain Jumala voi pelastaa synneistä, siksi Jeesus 
tuli maailmaan. 

Alle kouluikäisten ryhmässä kaikki 
pikkutytöt voivat aluksi rypistää 
hämmästyneinä otsaansa, kun 
enkeli puhuu Marialle. Myöhemmin 
kaikki voivat siirtyä Elisabetin luo 
kertomaan uutisia.

Alle kouluikäisille voit sanoa, että 
Maria ei ymmärtänyt, miten Jumala 
toteuttaisi lupauksensa, mutta 
Maria tiesi, että Jumala tekisi sen 
jollakin erityisellä tavalla.

PT

Raamatuntutkijat eivät ole varmoja 
siitä, oliko Elisabet Marian serkku 
vai täti. Jeesus ja Johannes olivat 
serkukset.

Lapsettomuus katsottiin 
yleisesti merkiksi jumalallisesta 
epäsuosiosta, ja se aiheutti surua, 
häpeää ja sosiaalista paheksuntaa.

Poista kuva (2) enkeli.

PT

Anna lasten mainita syntejä, joita 
heidän ikäisensä lapset tekevät.
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Poista kaikki kuvat. (ulkonäkymä)

Elisabet asui Juudeassa 
(nimitetään myös Juudaksi). Näytä 
Nasaret (Marian koti) ja Juudea 
kartalta.

Anna alle kouluikäisten esittää 
kävelemistä Elisabetin kotiin.

Näkymä 2
Laita taululle kuvat (1) Maria ja (6) 
Elisabet.

PTU

PowerPoint-kuva 1-1a 
(kartta)

Maria ei tiennyt tätä kaikkea, mutta hän mietti enkelin viestiä, kun 
hän valmistautui vierailemaan serkkunsa Elisabetin luona. Hän oli 
utelias kuulemaan, mitä Joosef  sanoisi, kun hän kertoisi tälle enke-
listä ja tämän välittämästä viestistä.

Matka Sakariaan ja Elisabetin kotiin vei useita päiviä. Ja ihmeiden 
ihme! Elisabet tiesi, että Mariasta tulisi Jumalan Pojan, luvatun Va-
pahtajan, äiti jo ennen kuin Maria kertoi siitä hänelle.

Kuva 1-3

”Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luok-
seni?” hän huudahti.

Elisabet tiesi, että Marian lapsi oli hänen Herransa. Elisabet uskoi 
häneen, jonka Jumala oli luvannut lähettää. Hän tiesi, että tämä Lu-
vattu syntyisi pian.

Hän oli Elisabetin Herra! Jos uskot Jeesukseen, älä koskaan unohda, 
kuka sinun Vapahtajasi on. Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, puhdas 
ja synnitön, hän tietää kaiken. Kun Jeesus tuli ihmiseksi, hän oli 
edelleen tuota kaikkea. Jos Jeesus on sinun Vapahtajasi, hän on sinun 
Herrasi. Se tarkoittaa, että Jeesus johtaa sinun elämääsi. Jos sinun 
ystäväsi menevät johonkin sellaiseen paikkaan, joka ei miellytä häntä, 
miten sinä toimit? Jos aterian jälkeen on paljon tiskattavia astioita, 
mitä sinä voisit tehdä?

Anna lasten vastata.

Jos Jeesus, Jumalan Poika, on sinun Vapahtajasi ja Herrasi, haluat 
varmasti miellyttää häntä. 

Elisabet oli todella onnellinen siitä, mitä tapahtui, ja Maria oli täynnä 
iloa.

”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee 
Jumalasta, Vapahtajastani”, hän sanoi (Luuk 1:46–47). Maria tiesi, 
että vain Jumala voi pelastaa hänet. Hän ei ymmärtänyt kaikkea, mitä 
hänen lapsensa, Jumalan Pojan, täytyisi tehdä pelastaakseen hänet. 
Eräänä päivänä Jumalan Poika ottaisi maailman synnit kantaakseen 
ja saisi rangaistuksen siitä.

Vain Jumala pystyi tekemään sen! Jumalan Poika nousisi myös kuol-
leista ja osoittaisi näin olevansa Jumala.

Maria nimitti Jumalaa Vapahtajakseen (Luuk. 1:47). Onko Jeesus 
sinun Vapahtajasi? Itse et voi millään keinolla poistaa syntejäsi. Vain 
Jeesus voi pelastaa. Käänny pois kaikesta, minkä tiedät vääräksi elä-
mässäsi, ja usko Jeesukseen. Jeesus voi ottaa pois syntisi, koska hän 
on Jumalan Poika. Ehkä tahdot pelastua synneistä, mutta et täysin 
ymmärrä, miten se tapahtuu. Kerhon lopussa, kun toiset menevät 
välipalalle, minä olen (nimeä paikka). Sinä voit tulla minun luokseni ja 
esittää kysymyksesi. Minä näytän sinulle vastaukset Jumalan sanasta.

On hyvin tärkeää, että Jeesus on Vapahtajasi.

Laita taululle kuva (7) risti.

PTE

SH
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PowerPoint-kuva 1-3a
Maria saattoi kutsua Jumalaa Vapahtajakseen. Hän iloitsi, koska Ju-
mala oli niin hyvä hänelle. Myös Elisabetin on täytynyt kertoa Ma-
rialle niistä jännittävistä asioista, jotka tapahtuivat hänelle ja hänen 
miehelleen Sakariaalle.

Sakariaskin oli nähnyt enkelin. Enkeli oli kertonut, että heidän poi-
kansa, jolle piti antaa nimeksi Johannes, valmistaisi kansan Herran 
tuloa varten (ks. Luuk. 1:13, 17).

Maria, Elisabet ja Sakarias viettivät monta onnellista päivää yhdessä. 
Heidän on täytynyt miettiä ja puhua paljon lapsista, joiden oli määrä 
syntyä. Jollakin tavalla nämä olisivat keskenään hyvin erilaisia. Kek-
sitkö sinä, millä tavalla he olisivat erilaisia?

Anna lasten vastata.

Elisabetin lapsella oli isä, Sakarias. Marian lapsella ei olisi maallista 
isää, sillä hän oli Jumalan Poika. Elisabetin lapsen elämä alkoi yhdek-
sän kuukautta ennen sen syntymää, mutta Jumalan Poika oli jo elänyt 
aina ja ikuisesti taivaassa.

Juuri ennen kuin Elisabetin ja Sakariaan poika syntyi, Maria lähti 
kotiin. Matkalla hänen on täytynyt miettiä: ”Mitähän Joosef  sanoo? 
Mahtaako hän ymmärtää?”

Joosef  oli surullinen ja hämmentynyt siitä, että Maria saisi lapsen. 
Hän ajatteli, että olisi parempi, ettei hän menisi Marian kanssa nai-
misiin.

Kuva 1-4

Kun Joosef  yritti nukkua, hän näki unta. Äkkiä hänen vieressään 
seisoi enkeli!

”Joosef ”, enkeli sanoi, ”älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi.” Enkeli 
selitti, että Marialle syntyvä lapsi olisi Jumalan Poika. ”Sinun tulee an-
taa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä”, 
enkeli neuvoi (ks. Matt. 1:20–21).

Jumala	teki	Joosefille	selväksi,	kuka	tämä	lapsi	oli	–	hän	oli	Jumalan	
ainoa Poika. On ihmeellistä ajatella, että hän mielellään jätti taivaan ja 
tuli lapseksi, mutta ei kuitenkaan koskaan lakannut olemasta Jumala. 
Me emme pysty ymmärtämään tätä, mutta Raamatussa opetetaan 
niin, joten me tiedämme sen olevan totta. 

Nyt Joosef  ymmärsi. Hänen oli vaikeaa uskoa mitään näin ihmeel-
listä: hän ja Maria olisivat osana ihmettä! Jumala tulisi maan päälle 
lapsena. Suurempaa ihmettä ei ollut koskaan tapahtunut. Joosef  oli 
niin onnellinen. Ei vain siksi, että Mariasta tulisi hänen vaimonsa, 
vaan myös siksi, että Jumala piti lupauksensa ja teki tämän käsittä-
mättömän ihmeen Marian kautta. Mikä kunnia Marialle olikaan se, 
että hänet oli valittu Jumalan Pojan äidiksi.

Kysy lapsilta, millaisia valmisteluja 
Maria ja Elisabet varmaankin 
tekivät vauvojansa varten. Pidä 
huoli siitä, että rukous mainitaan! 

Näkymä 3
(sisänäkymä tai yksivärinen 
tausta). Laita taululle kuva (8) 
Joosef.

Alle kouluikäiset voivat esittää 
nukkuvaa tai esittää roolileikkinä, 
kuinka Joosef näkee unessa 
enkelin.

Laita taululle kuva (2) enkeli.

Kun enkeli puhuu Joosefille, voivat 
kaikki alle kouluikäisten ryhmän 
pienet pojat olla aluksi surullisen 
näköisiä. Lopuksi kaikki voivat 
toistaa enkelin sanat: ”Lapsi on 
oleva Jumalan poika.” Lopuksi 
kaikki voivat toistaa: ”Minun tulee 
antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä 
hän on oleva Vapahtaja.”

PT

Voit antaa vanhemman lapsen 
etsiä jakeen Jes. 7:14 ja lukea 
Jumalan lupauksen Vapahtajasta. 
Selitä, että nimi Immanuel 
tarkoittaa ’Jumala kanssamme’.
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Kuva 1-5

Joosef  noudatti Jumalan kehotusta ja meni Marian kanssa naimisiin. 
He olivat iloisia, kun he asuivat yhdessä pienessä kodissaan Nasare-
tissa. Joosef  työskenteli puusepänverstaassaan, ja Maria hoiti kotia. 
He odottivat aikaa, jolloin Jumalan Poika syntyisi.

Kuva 1-6

Mutta onko Jeesuksen tulemisella mitään merkitystä sinulle? Jos us-
kot Jeesukseen Pelastajanasi, vastaus kysymykseen on ”kyllä”. Koska 
Jeesus tuli, sinut on pelastettu synneistä. Muista, että Jeesus on sinun 
Herrasi. Hän johtaa elämääsi. Sinun tulee miellyttää ja totella häntä. 

Saattaa olla, että sydämessäsi tiedät, ettei Jeesuksen maailmaan tu-
leminen ole vaikuttanut elämääsi mitenkään. Ehkä kuitenkin olet 
huolissasi siitä, että et ole totellut Jumalaa. Haluat pelastua synneistä. 
Minä en voi pelastaa sinua. Vain Jumala voi. Uskotko Jeesukseen, 
Jumalan ainoaan Poikaan, Pelastajanasi? Kun päätämme kerhoa, 
kerro hänelle hiljaa sydämessäsi, että kadut syntejäsi. Pyydä Jeesusta 
pelastamaan sinut. Hän voi ja tahtoo pelastaa sinut, kun uskot hä-
neen. Jumala lupaa: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, 
pelastuu” (Room. 10:13).

Kertauskysymykset
Parittomilla numeroilla merkityt kysymykset ovat helppoja ja paril-
lisilla numeroilla merkityt vaikeampia, joten voit käyttää kysymyksiä 
hyvin eri-ikäisten lasten kanssa.

1.  Ketkä olivat ne kaksi ihmistä, jotka aikoivat mennä naimisiin? 
(Maria ja Joosef)

2.  Ketkä olivat ne kaksi ihmistä, jotka olivat olleet naimisissa pitkän 
aikaa, mutta heillä ei ollut lasta? (Elisabet ja Sakarias)

3.  Miten Maria sai tietää, että hän saisi lapsen? (Enkeli Gabriel kävi 
hänen luonaan ja kertoi hänelle.)

4.  Enkeli kertoi Marialle, että lapsi olisi Korkeimman Poika. Mitä se 
tarkoitti? (Hän olisi Jumalan Poika.)

5.  Enkeli kertoi Marialle myös muuta – mitä? (Marian sukulainen 
Elisabet saisi myös lapsen.)

6.  Nimeä kaksi suurta eroa näiden kahden lapsen välillä, joiden oli 
määrä syntyä. (Elisabetin lapsella oli maallinen isä, Sakarias. Mari-
an lapsella ei olisi maallista isää, hän oli Jumalan Poika. Elisabetin 
lapsen elämä alkaisi sen syntymässä, mutta Jumalan Poika oli jo 
elänyt aina ja ikuisesti taivaassa.)

7.	 	Miten	Jumala	kertoi	Joosefille,	kuka	Jeesus-lapsi	todella	oli?	(En-
keli vieraili hänen luonaan unessa.)

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4
(yksinkertainen sisänäkymä tai 
yksivärinen tausta) Laita taululle 
kuva (10) Maria ja Joosef.

PTU

PTE

Kertauskisa (valitse yksi)
1. Marian talo (löytyy GNC-lisä-
materiaaleista)

2. Vedä langasta
Leikkaa 12 erimittaista lankaa. 
Tee reikä munakennon jokaisen 
kupin pohjaan ja pujota yksi 
lanka toisesta päästään kuhunkin 
reikään. Sulje kansi ja käännä 
kenno toisin päin.

Jaa lapset kahteen joukkueeseen 
ja esitä kysymyksiä vuorotellen 
kummallekin joukkueelle. Kun 
lapsi vastaa oikein, hän saa vetää 
langan ulos kennosta.

Kun joukkue on saanut useamman 
langan, lapset voivat sitoa ne 
yhteen tai laittaa ne peräkkäin.

Voittaja on se joukkue, jolla on 
pisin lanka.

3. Spagetti
Laita erimittaisia langanpätkiä 
kattilaan ja kansi päälle. Kunkin 
langan toisen pään tulee olla 
kattilan ulkopuolella.

Leikkikää kuten Vedä langasta 
(yllä) ja katsokaa, kumpi joukkue 
saa pidemmän spagetin.

PowerPoint-kuva 1-6a
Kierrekirjan kuvassa kultainen 
ympyrä kuvaa Jumalaa, joka on 
ikuinen – hänellä ei ole alkua 
eikä loppua. PowerPoint-kuvassa 
Jumalasta on käytetty kolmiota.
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8.  Jumala oli monta kertaa antanut lupauksen kansalleen. Nyt tämä 
lupaus toteutui. Mikä se oli? (Jumala lupasi lähettää Vapahtajan 
maailmaan.)

9.  Miksi Jeesus tuli maailmaan? (Ottamaan pois meidän syntimme.)

10.  Jos Jeesus on Jumalan oma Poika, miten meidän pitää suhtautua 
häneen? (Pyytää häntä pelastamaan meidät synneistä ja sitten to-
tella häntä.)

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1.  Kenet Jumala lupasi lähettää maailmaan? (Vapahtajan)

2.  Miten Jumala lähetti Vapahtajan? (vauvana)

3.	 	Kuka	kertoi	Marialle	ja	Joosefille,	että	Vapahtaja	tulisi?	(enkeli)

4.  Minkä nimen enkeli käski heidän antaa lapselle? (Jeesus)

Tukitehtävä
Jeesus Kristus on Jumalan Poika
Tulosta jokaiselle lapselle oppituntiin liittyvä tukitehtävä tiedoston 
lopusta. Selitä tehtävä lapsille seuraavasti:

”Jumala lähetti Poikansa ja osoitti näin rakkautta sinua kohtaan. 
Miten sinä voit osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan tänään? Kirjoita 
tulevan viikon aikana kortin kääntöpuolelle eri tapoja, joilla olet to-
tellut Jumalaa.”

Tukitehtävä alle kouluikäisille 
Jeesus Kristus on Jumalan Poika
Tulosta alle kouluikäisten lasten tukitehtävä tiedoston lopusta. Ku-
van voi värittää joko kerhossa tai kotona.

Voi olla hyvä kirjoittaa muistiin kysymyksiä, joiden avulla voit joh-
datella keskustelua, kun lapset värittävät. Auta heitä keskustelemaan 
siitä, kuka Jeesus on.

Jos osaat yhdistää väritystehtävän kerrottuun kertomukseen ja sen 
sovellukseen, tukitehtävä vahvistaa oppimista.

Alle kouluikäisten 
kertauskisa
Lahjalaatikko

Laita neljä pahvineliötä lattialle 
poluksi, joka johtaa suuren paperiin 
käärityn laatikon luo. Laatikossa 
tulee olla erillinen kansi. Laita 
laatikkoon pieniä palkintoja, tarroja 
tai kääreellisiä karamelleja.

Kun lapsi on vastannut 
kysymykseen, hän astuu 
ensimmäiselle neliölle.

Kun seuraava lapsi on vastannut 
kysymykseen, hän astuu 
ensimmäiselle neliölle, ja 
ensimmäinen lapsi siirtyy toiselle 
neliölle.

Kun neljänteen kysymykseen on 
vastattu, ensimmäinen lapsi tulee 
lahjalaatikon luo, ja jokainen lapsi 
saa palkinnon.

Toista sen mukaan, miten aika sallii 
ja lapsilla riittää mielenkiintoa.

Lisää tukitehtäviä
GNC-lisämateriaalit -tiedostossa!
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Oppitunti 2
Paimenet kuulevat Pelastajasta

Raamatunkohta 
Luuk. 2:1–20

Päätotuus
Jeesus on ainoa Pelastaja.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jos haluat pelastua, sinun tulee uskoa Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jos uskot jo Jeesukseen, voit olla varma siitä, että 
olet pelastettu.

Raamatunlause
”Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän 
pelastaa kansansa sen synneistä.” Matt. 1:21

Havaintovälineet
• Kuvat: 2-1...2-6 (kierrekirja tai PowerPoint)
tai
• Flanellokuvat: 10–20
 (mahdolliset taustat: vaatimaton sisänäkymä, ul-

konäkymä, tallinäkymä ja öinen ulkonäkymä)

• Tulostettu kartta, päätotuus ja raamatunlause 
GNC-lisämateriaaleista, päätotuus myös tiedos-
ton lopussa mustavalkoisena

Laulut
• Joululaulut, jotka kertovat Jeesuksen syntymästä

• Kolminaisuudesta kertovat laulut

• Ilouutisesta kertovat laulut

Tukitehtävä
• Paperia ja lyijykyniä

• Traktaatti jokaiselle lapselle

• Tehtävämonisteet GNC-lisämateriaaleista

Tuntirunko
Johdanto

Maria ja Joosef  valmistautuvat matkalle 
Betlehemiin

Tapahtumien kulku
1 He matkustavat Betlehemiin.

2 He saapuvat perille.

3 He asettuvat talliin.

4 Jeesus Kristus syntyy.  PTE
5 Paimenet saapuvat ylistämään Jeesusta.

Huippukohta
He kertovat tarinansa.

- enkeli ilmestyi

- enkeli kertoi Pelastajasta  PT
- taivas oli täynnä enkeleitä.  PTU

Lopetus
Paimenet lähtevät ja kertovat muille.        PTE
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Raamatunlauseen opettaminen
Johdanto
Kuinka moni teistä pitää lahjojen saamisesta?

Anna lasten kertoa.

Tämän päivän raamatunlause kertoo aivan erityi-
sestä lahjasta, jonka Jumala antoi koko maailmalle 
– Jeesuksesta Kristuksesta.

Esittely
Näytä Raamattuasi ja selitä, että se on Jumalan sa-
naa. Lue jae Raamatustasi ja kerro, miten sen voi 
löytää. Lue jae yhdessä lasten kanssa käyttäen ha-
vainnollistettua raamatunjaetta. 

Selitys
”Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus” – Jumala 
lähetti Poikansa maailmaan lapsena. Jumala oli va-
linnut Marian olemaan tämän maallinen äiti. Jumala 
käski	Marian	ja	Joosefin	antaa	Jumalan	Pojalle	ni-
meksi Jeesus, joka tarkoittaa ”Herra pelastaa”.

”sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä” – Jokai-
nen ihminen, joka on syntynyt maailmaan, on teh-
nyt syntiä, ja Jumala sanoo, että synnistä seuraa ran-
gaistus. Mutta Jeesus ei ollut vain ihminen. Jeesus 
on Jumala, eikä hän koskaan tehnyt syntiä. Jumala 
lähetti Jeesuksen kuolemaan ristillä ja kärsimään 
synnin rangaistuksen, jotta sinä voisit pelastua us-
komalla Jeesukseen Pelastajanasi.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen Pelastajanasi, niin Jeesus voi pelas-
taa sinutkin synneistäsi. Kuuntele tänään tarkkaan, 
kun puhumme tästä lisää raamatunkertomuksen 
yhteydessä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jos uskot jo Jeesukseen Pelastajanasi, Jumala on 
pelastanut sinut synneistäsi täydellisen suunnitel-
mansa mukaisesti. Jumala haluaa jatkaa täydellisen 
suunnitelmansa toteuttamista ja antaa sinulle pa-
rastaan. Anna Jumalan johdattaa sinua joka päivä.

Toisto
Sanan taputus

Toista jaetta useita kertoja. Anna sitten yhden lap-
sen seisoa havaintovälineen takana selkä muihin 
päin. Valitse toinen lapsi osoittamaan yhtä sanaa 
jakeesta. Kun toistatte jaetta, taputtakaa valitun sa-
nan kohdalla kädet yhteen sanomatta tätä valittua 
sanaa. Havaintovälineen takana seisova lapsi yrittää 
arvata sanan. Valitse uudet kaksi lasta ja toistakaa 
niin useasti, kuin aika sallii.
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Oppitunti
Maria ja Joosef  valmistautuivat matkalle. Rooman keisari Augustus, 
oli säätänyt lain, että kaikkien ihmisten hänen valtakunnassaan oli 
maksettava veroa Rooman hallitukselle. Jokaisen tuli mennä omaan 
kaupunkiinsa ja olla siellä siihen asti, että verovirkailijat tulivat sano-
maan jokaiselle, kuinka paljon veroa heidän oli maksettava. Marian 
ja	Joosefin	täytyi	mennä	Betlehemiin.	He	asuivat	Nasaretissa,	mutta	
Joosef  kuului Daavidin sukukuntaan, ja Betlehem oli Daavidin kau-
punki. Maria ja Joosef  pakkasivat mukaan kaiken, mitä he matkalla 
tarvitsisivat.

Lopulta he olivat valmiita lähtemään. ”Toin kaikkein mukavimman 
satulan”, Joosef  on saattanut sanoa, kun hän laittoi satulaa aasin 
selkään. ”Oletko varma, että kaikki on hyvin, Maria?”

”Kyllä, Joosef, kaikki on hyvin.”

Kuva 2-1

Maria varmasti tiesi, että tie Betlehemiin ei ollut helppo, koska mat-
kalla oli paljon mäkiä ja laaksoja ja kallioisia paikkoja. Matka olisi 
erityisen epämukava Marialle, koska hän odotti lasta. Raskas matka 
Betlehemiin, Daavidin kaupunkiin, kuten sitä joskus nimitettiin, vei-
si neljä tai viisi päivää. Joka ilta matkalaiset etsivät yöpymispaikkaa. 
Ehkä matkan varrella oli ihmisiä, jotka antoivat heille huoneen yöksi. 
Joinakin öinä he ovat saattaneet nukkua tähtien alla. Jokainen päivä 
toi heidät lähemmäs Betlehemiä.

Kun Maria ja Joosef  lopulta tulivat perille, he halusivat vain levätä. 
He olivat niin uupuneita. Olisiko heidän sukulaisillaan huonetta 
heille? Ei! Toiset vieraat olivat tulleet aikaisemmin eikä kenelläkään 
ollut tilaa. Betlehem oli täynnä ihmisiä, jotka olivat tulleet sinne ve-
rotuksen takia.

”Mennään majataloon”, Joosef  on saattanut ehdottaa. Mutta sekin 
oli mahdotonta. Jopa majatalo oli täpötäynnä! Mitä heidän pitäisi nyt 
tehdä?  Kun Joosef  katsoi Mariaa, hän varmasti huomasi, ettei Maria 
voinut hyvin. Maria tiesi, että lapsi syntyisi pian.

Maria tiesi, että lapsi syntyisi pian, ja sanoi ehkä näin: ”Joosef, meidän 
täytyy löytää joku paikka.”

Ehkä joku ohjasi heidät sinne. Ehkä he löysivät sen itse. Mutta siinä 
se oli.

Talli! Maria ja Joosef  asettuivat talliin.

Useimmat tallit eivät ole kovin puhtaita ja myös haisevat melkoisesti, 
koska niissä asuu eläimiä. Joosef  varmaan etsi puhtaita olkia.

Näkymä 1
(vaatimaton sisänäkymä tai 
yksivärinen tausta). Laita taululle 
kuva (10) Maria ja Joosef.

PowerPoint-kuva 1-1a 
(kartta)
Anna ennen kerhon alkua jollekin 
vanhemmista lapsista kartta, jossa 
on Palestiina Kristuksen syntymän 
aikoihin. Pyydä häntä etsimään 
kartalta Nasaret ja Betlehem. Näytä 
hänelle, miten näiden kaupunkien 
välinen matka mitataan. Anna 
lapsen näyttää toisille, missä nämä 
kaksi kaupunkia olivat. Selvennä 
kaupunkien välimatkaa vertaamalla 
välimatkaa luokkahuoneenne ja 
jonkun noin 160 kilometrin päässä 
olevan paikan välillä.

Leikkikää, että olette lähdössä 
matkalle. Jutelkaa siitä, minne 
olette menossa, ja olkaa sitten 
pakkaavinanne ja lähtevinänne 
matkaan.

Anna jonkun lapsen lukea jae 
2. Sam. 5:7–9, josta käy ilmi, miksi 
Jerusalemia nimitettiin Daavidin 
kaupungiksi. Pyydä opetuksen 
aikana tätä lasta selittämään 
asia muille. Voit pyytää lasta 
(jonka kanssa asiasta on sovittu 
etukäteen) lukemaan jakeen 
Miika 5:1.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(ulkonäkymä) Laita taululle kuva 
(11) Maria ja Joosef.

PowerPoint-kuva 2-1a
Lapsista voi olla mukavaa esittää 
tämä osa kertomusta roolileikkinä. 
Alle kouluikäiset voivat olla 
koputtavinaan Betlehemin talojen 
ovelle. Joka kerta opettaja vastaa: 
”Valitan, ei ole tilaa.”

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(tallinäkymä)

Jotkut nykyajan tutkijat uskovat, 
että Jeesus syntyi tallissa, joka 
oli osa taloa. Monet tuon ajan 
maalaistalot käsittivät tilan, joka 
oli noin 1,2 metriä huonetasoa 
alempana ja jossa pidettiin eläimiä 
öisin. Seimi oli tehty lattiaan. 
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Kuva 2-2

Ehkä Maria ensimmäisenä huomasi seimen. Se oli oikeastaan aasien 
ja karjan syöttöastia. Mutta Maria tiesi, että seimeä käytettäisiin sinä 
yönä johonkin aivan muuhun.

”Joosef ”, hän saattoi sanoa, ”ole hyvä ja tuo vähän puhtaita olkia ja 
laita ne seimeen.”

Sinä yönä se tapahtui – Jumalan kallisarvoinen Poika tuli maailmaan 
pienenä vastasyntyneenä vauvana! Hän oli todellinen vauva ja aivan 
samannäköinen kuin kuka tahansa poika. Hän itki. Häntä piti syöttää 
ja hoitaa. Hän oli pieni poikavauva ja samanaikaisesti hän oli Jumala! 
Me emme pysty ymmärtämään, miten se oli mahdollista, mutta niin 
vain tapahtui!

Tässä lapsessa oli jotakin erilaista. Te tiedätte, miten pienet lapset 
saattavat kiukutella vanhemmilleen, eikä kenenkään tarvitse opettaa 
heille kiukuttelemista. Jokaisella lapsella on syntymästä alkaen halu 
tehdä oman päänsä mukaan, eikä totella Jumalaa. Kaikki lapset ovat 
syntyneet syntisiksi. Mutta tämä lapsi oli erilainen. Hän oli puhdas 
ja synnitön.

Kuva 2-3 

Maria ja Joosef  käärivät lapsen pehmeään kankaaseen ja laittoivat 
seimeen. He olivat onnellisempia kuin koskaan aikaisemmin. Se, 
mitä he olivat toivoneet kaikkein eniten, oli tapahtunut. Toden-
näköisesti he muistelivat Jumalan kauan sitten antamaa lupausta 
”neitsyt…synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel (Jumala 
kanssamme)” (Jes. 7:14). Ja toista lupausta: ”Sillä lapsi on syntynyt 
meille, poika on annettu meille…hänen nimensä on Ihmeellinen 
Neuvontuoja, Väkevä Jumala…” (Jes. 9:5). He yrittivät käsittää sen 
ihmeen, että tämä uusi vauva oli Jumala.

Ilo varmasti näkyi heidän kasvoistaan, kun he ylistivät Jumalaa. He 
tahtoivat vain kiittää Jumalaa siitä, että tämä oli pitänyt lupauksensa. 
Heidän ylistykseensä on täytynyt liittyä myös anomista. He varmaan-
kin pyysivät Jumalaa auttamaan heitä pitämään huolta tästä lapsesta, 
Jumalan Pojasta.

Marialla	ja	Joosefilla	ei	ollut	vaikeuksia	nimen	antamisessa.	Enkeli	oli	
sanonut: ”Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa 
kansansa sen synneistä” (Matt. 1:21).

Nimi Jeesus tarkoittaa Pelastajaa, mutta mitä Pelastaja tarkoittaa? 
Kuvitellaan, että sinä olet uimassa meressä, joudut voimakkaaseen 
virtaukseen ja olet todellisessa vaarassa. Jos silloin joku rannalta 
huomaa sinut, ui paikalle ja auttaa sinut turvaan, etkö sanokin, että 
hän pelasti sinut. Pelastaja on se, joka pelastaa tai vapauttaa vaarasta.

Kuten muistat, puhuimme siitä, että olet syntynyt sellaiseksi, että 
mieluummin teet oman tahtosi mukaan kuin tottelet Jumalaa. Sinun 

Laita taululle kuvat (10) Maria ja 
Joosef  ja (12) eläimet.

Alle kouluikäiset voivat olla 
etsivinään puhtaita olkia, 
laittavinaan niitä seimeen ja 
pitelevinään vauvaa.

PT

Laita taululle kuva (13) Jeesus ja 
seimi.

Alle kouluikäiset voivat esittää 
tämän roolileikkinä ja kääriä nuken 
huopaan.

Tähän tilanteeseen sopii, että 
annat lasten seisoa ja laulaa hiljaa 
laulua ”Heinillä härkien kaukalon”. 
Musiikki voi auttaa joitakin lapsia 
muistamaan opetetut totuudet.

PTE

PowerPoint-kuva 2-3a
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on helppoa olla tottelematon Jumalan käskyille, ja saatat myös kiuku-
tella Jumalalle. Sinä et pysty muuttamaan itseäsi, etkä pysty vapautta-
maan itseäsi synnistä. Raamatussa sanotaan: ”Kun synti on kasvanut 
täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman” (Jaak. 1:15). Tämä kuolema 
tarkoittaa ikuista eroa Jumalasta. Tarvitset pelastusta synnistäsi.

Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa synneistä. Hän tuli ihmiseksi, jotta 
hän saattoi kuolla ihmisten – sellaisten kuin sinä ja minä – syntien 
tähden. Jeesus oli synnitön, mutta häntä rangaistiin ikään kuin kaikki 
maailman synnit olisivat olleet hänen syytään. Vain Jumala pystyi 
poistamaan maailman synnit. Jeesus on Jumala ja ihminen. Siksi hän 
on ainoa, joka voi pelastaa synneistä. Jeesus elää tänään ja voi murtaa 
synnin otteen sinun elämässäsi. Hän voi poistaa kaiken syntisi. Jeesus 
voi pelastaa sinut, ettet joudu ikuisesti eroon Jumalasta. Jeesus-nimi 
tarkoittaa Pelastajaa. Siksi Maria ja Joosef  antoivat lapselle nimen 
Jeesus. 

Jännitys	 sai	Marian	 ja	 Joosefin	 unohtamaan,	 kuinka	 väsyneitä	 he	
olivat olleet. Heitä ei enää nukuttanut, vaikka kaikki oli hiljaista ja 
rauhallista. Näytti siltä kuin koko Betlehem olisi nukkunut. Maria ja 
Joosef  olivat yksin ihmeellisen lapsensa kanssa.

Äkkiä he kuulivat ääniä!

”Joosef, minä luulen, että joku on tulossa.” Maria saattoi olla hieman 
huolissaan, kun hän kuuli ääniä.

Kuka se saattoi olla? He katsoivat ovelle juuri, kun paimenet astuivat 
sisään.

Kuva 2-5 (huomaa kuvien järjestys)

Paimenet varmaan puhuivat jännittyneinä keskenään tähän tapaan: 
”Tämä on se paikka”, he sanoivat. ”Täällä lapsi on. Aivan kuten 
enkeli sanoi!”

Maria ja Joosef  olivat uteliaita. Enkeli? He katselivat, kun vieraat 
liikkuivat lähemmäs seimeä. Paimenet kävelivät pehmeästi ja pol-
vistuivat sitten lapsen viereen. He katsoivat lasta kunnioittavasti, 
kasvot täynnä ihmetystä. Tämä oli Jumalan Luvattu Pelastaja! Se, 
jota Israelin kansa oli odottanut vuosikaudet. Onnen kyynelten on 
täytynyt virrata heidän poskilleen, kun he ylistivät Jumalan Poikaa, 
seimen lasta. Etkö luulekin, että paimenet kiittivät Jumalaa siitä, että 
hän oli pitänyt lupauksensa ja antanut heidän olla mukana suuressa 
ihmeessä?

Maria ja Joosef  odottivat hiljaa. Mutta lopulta heidän on täytynyt 
kysyä: ”Mikä enkeli?”

Hitaasti paimenet kääntyivät poispäin seimestä kertoakseen tarinan-
sa. Tarinaa olisi ollut vaikea uskoa, elleivät Maria ja Joosef  jo olisi 
nähneet uskomattomien asioiden tapahtuvan.

Laita taululle kuva (14) paimenet.

Kuiskaa nämä sanat jännittyneellä 
äänellä henkeä pidättäen.

Poista kaikki kuvat.

PowerPoint-kuva 2-3b

PowerPoint-kuva 2-5a
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Kuva 2-4 

Paimenet kertoivat jotain tällaista: ”Me olimme kedolla. Jotkut meis-
tä vahtivat lampaita. Toisten vuoro oli nukkua. Äkkiä olimme kaikki 
aivan hereillä! Taivas oli kirkas kuin päivällä. Sitten me näimme en-
kelin, ja hän puhui.”

Kuunnellessaan paimenten kertomusta Maria ja Joosef  muistivat 
enkelin, joka oli tullut heidän luokseen. Oliko tämä sama enkeli? He 
olivat innokkaita kuulemaan, mitä enkeli oli sanonut paimenille.

”Ensiksi enkeli sanoi, ettei meidän tarvinnut pelätä. Me tiesimme, 
että hän oli Jumalan lähettämä, ja me pelkäsimme kovasti. Enkeli 
yritti rauhoittaa sydämemme. Hän kertoi tuovansa suuren ilouutisen, 
joka oli kaikille ihmisille.” Paimenet muistivat tarkasti enkelin sanat: 
”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. hän on 
Kristus, Herra” (Luuk. 2:11).

Enkeli sanoi, että Jeesus oli Vapahtaja eli Pelastaja. Miksi ei joku muu 
voinut kuolla maailman syntien tähden?

Anna lasten vastata.

Kaikki muut ihmiset olivat syntisiä ja ansaitsivat Jumalan rangaistuk-
sen. Jeesus oli synnitön, joten hän saattoi kuolla muiden ihmisten 
syntien tähden. Miksi Jeesuksen piti tulla ihmiseksi? Ihmiset olivat 
tehneet syntiä, joten tarvittiin ihminen kärsimään heidän rangaistuk-
sensa. Kuitenkin vain Jumala pystyi ottamaan pois kaikkien ihmisten 
synnit. Niinpä Jeesus oli ainoa, joka pystyi pelastamaan synnistä. 
Jeesus oli sekä ihminen että Jumalan Poika.

Raamatunlauseen voi tässä vaiheessa laittaa näkyviin.

Enkeli sanoi, että he löytäisivät Vapahtajan kapaloituna seimestä.

Miesten on täytynyt selittää: ”Kun yritimme ymmärtää tämän kaiken, 
jotakin muutakin tapahtui. Taivas oli äkkiä täynnä enkeleitä!”

”He ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ’Jumalan on kunnia korkeuksis-
sa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa’” (katso Luuk. 
2:13–14).

Enkelikuoro lauloi suuren Pelastajan syntymästä!

Jos uskot Pelastajaan, Jeesukseen, voit olla täysin varma, että hän 
on pelastanut sinut. Raamatussa sanotaan, että Jeesukseen usko-
van ei tarvitse kärsiä rangaistusta synneistä (Room. 8:1). Jeesus on 
murtanut synnin otteen sinun elämässäsi. Siksi elämässäsi tapahtuu 
muutoksia. Eräänä päivänä Jeesus vie sinut Isän Jumalan luokse tai-
vaaseen. Sinä olet silloin puhdas ja täydellinen aina ja ikuisesti. Jeesus 
on suuri Vapahtaja, joka ei petä sinua. Jeesus on ainoa Pelastaja,
ja siksi enkelit lauloivat hänen syntyessään.

Miehet kertoivat, että enkelit olivat menneet pois yhtä nopeasti kuin 
olivat ilmestyneetkin. Paimenet olivat ymmärtäneet, ettei ollut mi-

Näkymä 4
(yöllinen ulkonäkymä). Laita 
taululle kuvat (15) lampaat, (16) 
paimenet ja (17)  enkeli.

Anna äänesi ja kasvojesi ilmeen 
osittaa, kuinka jännittävä tämä 
tapahtuma oli.

Lupaus, jonka Jumala antoi 
jakeessa 1. Moos. 3:15, täyttyi 
Jeesuksen kuolemassa ja 
ylösnousemuksessa. Enkelin 
ilmoituksessa oli hyvin merkittävät 
sanat: Vapahtaja, Kristus (voideltu, 
Messias), Herra (kaiken hallitsija). 
Häntä koko Israel oli odottanut.

PT

Laita taululle kuvat (18 ja 19) 
enkelit. 

Anna lasten toistaa kanssasi 
enkelin sanat.

PTU
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tään syytä pelätä. He tiesivät Jumalan lähettäneen heille viestin tai-
vaasta, koska Jumala rakastaa heitä. Miehet olivat päättäneet tulla 
Betlehemiin etsimään lasta…ja he löysivät hänet. Paimenet iloitsivat, 
että he saivat nähdä Kristuksen – Luvatun Pelastajan!

Kuva 2-5 (uudestaan)

Ehkä Maria ja Joosef  kertoivat paimenille niistä ihmeellisistä asioista, 
jotka olivat tapahtuneet heille ennen tätä yötä.

Kun he kaikki asettuivat taas seimen äärelle, Joosef  saattoi sanoa: 
”Hänen nimensä on Jeesus (Pelastaja), sillä hän pelastaa kansansa 
sen synneistä.”

Paimenten on täytynyt olla hämmästyneitä. Ei varmaankaan ollut 
helppoa ilmaista kaikkea sitä iloa, joka heidän sydämissään oli, kun 
he kiittivät ja ylistivät Jumalaa.

Kuva 2-6

Kun Betlehemin kaupunki heräsi seuraavana aamuna, se kuuli uutisia 
oudoista tapahtumista. Paimenet kertoivat tarinansa kaikille, jotka 
halusivat kuunnella. He kertoivat enkeleistä…taivaalta julistetuista 
hyvistä uutisista…ja lapsesta. Jumalan lupaama Pelastaja, Kristus, 
Herra oli syntynyt!

Paimenet ylistivät Jumalaa palatessaan takaisin lampaittensa luo.

Kun paimenet kuulivat Pelastajan syntymästä, he tulivat hänen luok-
seen.

Entä sinä? Tänään olet kuullut, että Jeesus on ainoa, joka voi pelas-
taa sinut. Hän voi poistaa synnin, joka erottaa sinut Jumalasta. Hän 
voi murtaa väärien asioiden otteen sinun elämässäsi. Jeesusta ei voi 
nähdä, sillä hän on nyt taivaassa, mutta voit uskoa häneen koko sydä-
mestäsi. Jos todella tahdot Jeesuksen pelastavan sinut, usko häneen 
juuri nyt. Jeesus haluaa pelastaa sinut, sillä enkeli sanoi: ”Sinun tulee 
antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneis-
tä” (Matt. 1:21). 

Useimmat ihmiset eivät voineet uskoa sitä.

”Outo juttu”, he varmaankin sanoivat, ja menivät pois päätään pu-
distaen.

Maria mietti kovasti kaikkea, mikä oli tapahtunut, ja pohti tulevaa. 
Jumalan tulevaisuutta koskevaan lupaukseen saattoi luottaa, kuten 
jo täyttyneisiinkin lupauksiin. Maria pystyi kiittämään Jumalaa siitä. 
Enkelin hyvä uutinen oli tarkoitettu kaikille ihmisille.

Mitä sinä ajattelet tuon yön tapahtumista? Älä ole kuten ne ihmiset, 
jotka kuulivat hyvän uutisen, mutta eivät tulleet Pelastajan luo. Älä 
jatka elämistä erossa Jumalasta. Jeesus syntyi Pelastajaksi. Hän on yhä 
ainoa Pelastaja. Jos koko sydämestäsi haluat pelastua synnistäsi, usko 
Jeesukseen nyt. Voit puhua hänelle tähän tapaan: ”Jeesus, olen tehnyt 

Näkymä 5
(tallitausta) Laita taululle kuvat 
(10) Maria ja Joosef, (13) seimi ja 
Jeesus-lapsi, (14) paimenet ja (12) 
eläimet.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 6
(ulkonäkymä) Laita taululle kuvat 
(14) paimenet ja (20) ihmisjoukko.

PTE

PTE

PowerPoint-kuva 2-6a



Jeesuksen elämä 1

21

niin paljon väärin. Tiedän, että tarvitsen pelastusta. Kiitos siitä, että 
kuolit puolestani. Ota pois syntini ja ole minun Pelastajani.” Jeesus 
kuulee sinua. Hän pelastaa sinut. Muista, mitä raamatunjakeemme 
sanoo: ”Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa 
kansansa sen synneistä” (Matt. 1:21). 

Kertauskysymykset
1.	 	Kuka	käski	Joosefin	 ja	Marian	matkustaa	Betlehemiin?	(Tähän	

on kaksi vastausta: Jumala ja Rooman keisari. Hyväksy vastaus/
vastaukset, jotka olet opettanut.)

2.  Miksi matka oli erityisen vaikea Marialle? (Hän odotti lasta.)

3.  Miksi Joosef  ja Maria antoivat lapselle nimen Jeesus? (Enkeli oli 
sanonut	Joosefille,	että	pojalle	tulee	antaa	nimi	Jeesus.)

4.  Miksi Jeesusta kutsuttiin Vapahtajaksi? (Jeesus tuli maailmaan 
pelastamaan syntisiä ihmisiä heidän synneistään.)

5.  Missä Joosef  ja Maria lopulta nukkuivat? (tallissa)

6.  Miksi Jerusalem oli niin täynnä? (Monet ihmiset olivat tulleet Je-
rusalemiin rekisteröitymään verotusta varten.)

7.  Ketkä ensimmäisinä tulivat katsomaan lasta? (paimenet)

8.  Miten he tiesivät, mistä etsiä häntä? (Enkeli kertoi heille, että lapsi 
makaisi kapaloituna seimessä.)

9.  Enkeli kertoi heille, että Vapahtaja oli syntynyt. Miksi se on hyvä 
uutinen? (Jumalan Poika, Vapahtaja, oli syntynyt. Hän oli tullut 
ottamaan pois meidän syntimme.)

10.  Mitkä kaksi asiaa paimenet tekivät nähtyään Jeesuksen? (He ylis-
tivät häntä ja kertoivat sitten tarinansa kaikille, jotka halusivat 
kuunnella.)

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1.  Kun Maria ja Joosef  menivät Betlehemiin, missä he viettivät yön? 

(tallissa)

2.  Mikä jännittävä asia tapahtui Betlehemin tallissa sinä yönä? (Jee-
sus syntyi.)

3.  Ketkä tulivat ensimmäisinä katsomaan Jeesus-lasta? (paimenet)

4.  Miksi sinä tarvitset Vapahtajaa? (Saadakseni syntisi anteeksi.)

Tukitehtävä
Ilosanoman kertominen
Tehkää ryhmässä lista tavoista, joilla voitte auttaa toisia kuulemaan 
ilosanoman. Listassa voi olla sellaisia kohtia kuin esirukous, traktaat-
tien antaminen, ystävällisyyden osoittaminen (erityisesti sellaisille, 
jotka ovat epäystävällisiä), Good News Clubiin® – eli raamattuker-
hoon tuominen, seurakuntaan tai seurakunnan tapahtumaan kutsu-
minen, todistaminen jne.

Kertauskisa
Salaperäiset pisteet

Tulosta GNC-lisämateriaaleista 
kymmenen paperiliuskaa, joissa 
kussakin on pistemäärä. Tee viilto 
munakennon jokaiseen kuppiin ja 
syötä sitten liuskat osittain viiltoihin 
niin, että pistemäärä jää piiloon 
kennon sisälle. Sulje kansi ja 
käännä kenno toisinpäin.

Jaa luokka joukkueisiin ja esitä 
kysymyksiä joukkueille vuorotellen.

Kun lapsi vastaa oikein, hän 
vetää paperiliuskan munakennon 
pohjasta ja ansaitsee liuskassa 
olevan pistemäärän joukkueelleen.

Voittaja on se joukkue, joka on 
ansainnut eniten pisteitä.

Alle kouluikäisten 
kertauskisa
Vedä langasta

Noudata oppitunnin 1 ohjetta, 
mutta älä jaa lapsia joukkueisiin.

Käytä oppituntien 1–2 alle 
kouluikäisille tarkoitettuja 
kysymyksiä.

Auta lapsia laittamaan langat 
peräkkäin niin, että muodostuu 
yksi lanka. Katsokaa, kuinka pitkän 
langan saatte.

Mikäli mahdollista, anna 
jokaiselle lapselle traktaatti. 
Lastenmission traktaatteja voit 
tilata Lastenmission toimistosta 
www.lastenmissio.fi.

Lisää tukitehtäviä
GNC-lisämateriaalit -tiedostossa!
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Jos aikataulu sallii, anna lasten kirjoittaa omille rukouskorteilleen 
kolmen sellaisen ihmisen nimi, jotka heidän tietämänsä mukaan eivät 
usko Jeesukseen. Kehota lapsia rukoilemaan näiden ihmisten puo-
lesta joka päivä sillä viikolla ja kertomaan heille ilosanomasta, mikäli 
Jumala niin johdattaa.
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Oppitunti 3  
Tietäjät kumartavat Kuningasta

Raamatunkohta
Matt. 2:1–14

Päätotuus
Jeesus syntyi Kuninkaaksi.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, niin hän siirtää sinut omaan val-
takuntaansa. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Palvo ja ylistä Jeesusta.

Raamatunlause
Kerratkaa jakeet Luuk. 1:32 ja Matt. 1:21.

Havaintovälineet
• Kuvat: 3-1...3-6 (kierrekirja tai PowerPoint)
tai
• Flanellokuvat: 2, 8, 21–27

 (mahdolliset taustat: öinen ulkonäkymä, jossa on 
tähtitaivas;	 autiomaanäkymä	 tai	 ruskea	flanelli	
tummalla taululla; palatsinäkymä; ulkonäkymä; 
talon sisänäkymä ja sisänäkymä)

ja
• Tulostettu kartta, päätotuus ja raamatunlause 

GNC-lisämateriaaleista, päätotuus myös tiedos-
ton lopussa mustavalkoisena.

Laulut
• Evankeliumia korostavat laulut

• Ylistyslaulut

Tukitehtävä
• Tehtävämonisteet GNC-lisämateriaaleista tai tie-

doston lopusta
• Sakset ja kyniä

Tuntirunko
Johdanto

Itämaan tietäjät näkevät tähden.

Tapahtumien kulku
1 He ymmärtävät sen merkityksen.  PT
2 He valmistautuvat matkustamaan
 Juudeaan.  PT
3 He matkustavat.

4 He saapuvat Jerusalemiin.

5 Juutalaisten johtajat sanovat, että Kuningas 
syntyy Betlehemissä.  PT

6 Herodes tapaa itämaan tietäjät.

7 Herodes pyytää heitä kertomaan hänelle, 
missä Kuningas on.  PTU, PTE

8 Tietäjät seuraavat tähteä Betlehemiin.

Huippukohta
9 He löytävät Jeesuksen.

10 He palvovat Jeesusta.  PTU
11 Jumala varoittaa heitä palaamasta Herodeksen 

luokse.

12 He palaavat kotiin toista tietä.  PTU, PTE

Lopetus
Enkeli	käskee	Joosefia	lähtemään	Egyptiin.

Joosef  tottelee.  PTE
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Oppitunti
Niin jännittävää! Sanan on täytynyt kiertää ryhmästä toiseen. ”Kat-
sokaa tuota tähteä! Mikä tähti se oikein on?”

Kauan sitten raamatunkertomuksemme aikoihin monet miehet (joi-
ta kutsuttiin tietäjiksi) asuivat itäisillä mailla. Jotkut näistä miehistä 
olivat kuninkaan neuvonantajia. He auttoivat hallitsemaan maata.  
He olivat hyvin koulutettuja miehiä. Jotkut heistä tutkivat tähtiä.

Eräänä kauniina yönä jotkut näistä miehistä näkivät uuden tähden.

Kuva 3-1

He kiirehtivät tutkimaan kirjojaan, mitä niissä sanotaan ja oliko odo-
tettavissa komeettaa.

Ei, ei ollut mitään ennustusta komeetasta. Miten tuollainen kirkas 
tähti oli ilmestynyt tyhjästä? Nämä miehet tiesivät, etteivät tähdet 
koskaan muutu. Talvi talven jälkeen samat tähdet ilmaantuvat tai-
vaalle. Kesä kesän jälkeen samat tähdet ovat näkyvissä. Planeetat 
saattavat liikkua, ja nämä miehet ymmärsivät sen. Tämä oli jotain 
erilaista. Mitä se tarkoitti?

Jotenkin – emme tiedä miten – nämä miehet ymmärsivät, että tähti 
tarkoitti Kuninkaan syntymää Juudan maassa.
He olivat oikeassa: Jeesus Kristus, suuri Kuningas, oli syntynyt. Tai-
vaassa hän oli ikuisesti ollut enkelien yläpuolella. Enkelit tottelivat 
hänen käskyjään ja lauloivat hänelle ylistystä. Jeesuksella oli enem-
män valtaa kuin kaikilla maailman kuninkailla yhteensä! Vaikka hän 
oli syntynyt lapseksi, hän ei koskaan ollut lakannut olemasta Kunin-
gas. Jumala, joka oli tehnyt taivaan ja maan, pystyi tietysti laittamaan 
erityisen tähden taivaalle ilmoittamaan Kuninkaansa syntymästä. 

Enkeli kertoi paimenille, että hyvä uutinen kuului kaikille ihmisille. 
Tähti ilmoitti hyvän uutisen tietäjille.

”Mennään selvittämään, miksi tämä tähti on ilmestynyt”, tietäjät 
saattoivat puhua keskenään.

Siitä tulisi pitkä matka.

Hiekkaerämaan ylittämiseen tarvittaisiin kameleita. Ruokaa, vaatteita 
ja rahaa tarvittaisiin moniksi viikoiksi. Matka olisi myös vaarallinen. 
Pienen karavaanin kimppuun hyökkäisi autiomaassa varmasti rosvo-
ja. Jos karavaanissa olisi paljon ihmisiä ja kameleja, iso ryhmä toisi 
turvaa ryöstäjiä vastaan.

”Viemme maastamme lahjoja Kuninkaalle”, he varmaankin sanoivat.

Lahjat valittiin huolellisesti.
• kultaa – se olisi arvokas lahja
• suitsuketta – sitä käytettiin usein Jumalan palvelemiseen suurissa 

temppeleissä
• mirhaa – se oli kallisarvoinen tuoksuaine tästä itäisestä maasta.

Näkymä 1
(ulkonäkymä, jossa on tähtitaivas)

Laita taululle kuvat (21) tietäjät ja 
(22) tähti.

Alle kouluikäiset voivat olla 
olevinaan tietäjiä, jotka osoittavat 
tähteä.

PT

Poista kuva (21) tietäjät. 

Alle kouluikäisistä lapsista voi 
olla hauskaa näytellä tämä 
osa kertomusta. He voivat 
pakata matkaa varten, kävellä, 
syödä eväitä, ratsastaa hitaasti 
kameleillaan, asettua nukkumaan 
jne. 

PowerPoint-kuva 3-0a

PowerPoint-kuva 3-0b
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Nämä heidän maansa kallisarvoiset lahjat olivat soveliaita Kunin-
kaalle annettaviksi. Mutta tietäjien kaikkein paras lahja olivat he itse. 
He olivat valmiit jättämään kotinsa ja perheensä ja antamaan paljon 
aikaansa tehdäkseen pitkän, raskaan ja vaarallisen matkan. Matkan 
tarkoituksena oli nähdä lapsi, jonka he uskoivat olevan juutalaisten 
Kuningas. Kuinka paljosta tietäjät olivatkaan valmiit luopumaan hä-
nen tähtensä, josta he tiesivät niin vähän! Mutta he tiesivät, että hän 
oli Kuningas. Me tiedämme Jeesuksesta paljon enemmän. Jumala 
antoi hänet meidän Pelastajaksemme. Mutta tiesitkö, että Raamattu 
kertoo hänen olevan Kuningas? Jeesus on Jumala, joten hän voi 
tehdä, mitä haluaa. Hän on suurempi ja voimakkaampi kuin muut 
hallitsijat ja hallitukset. Hän hallitsee heitä kaikkia. Raamatussa sa-
notaan, että hän on kuninkaiden Kuningas (1. Tim. 6:13–16). Tätä 
Kuningasta tietäjät etsivät. 

Kuva 3-2

Karavaani aloitti matkansa erämaan halki. Päiväsaikaan auringon 
kuumuus ja polttava hiekka tekivät matkasta hankalan. Auringon-
laskun jälkeen autiomaassa oli kylmä. Miehet kääriytyivät huopiin 
ja nukkuivat tiukasti toisiaan vasten painautuneina teltoissaan. He 
pitivät arvokkaat lahjansa lähellään. Aina oli joku vartiossa valmiina 
herättämään toiset, jos vaara uhkaisi. Päivät, viikot ja kuukaudet 
kuluivat. Karavaani kulki yhä eteenpäin kohti uutta tähteä, vaikka se 
katosi välillä näkyvistä.

Lopulta he tulivat juutalaisten maahan. Mistä he löytäisivät Kunin-
kaan? Tietenkin Jerusalemista, pääkaupungista.

Matkalaisten on täytynyt pukeutua parhaisiin viittoihinsa, joita he 
olivat säästäneet sitä hetkeä varten, kun he tapaisivat Kuninkaan. 
Heitä katsoessaan Jerusalemin asukkaiden on täytynyt heti tietää, että 
he olivat tärkeitä vieraita kaukaisesta maasta.

”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt?” he ky-
syivät. ”Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme 
osoittamaan hänelle kunnioitustamme.”

Juutalaisten Kuningas! Kukaan ei tiennyt mitään juutalaisten Kunin-
kaasta. Pitäisikö kysyä Herodekselta? Herodes oli kuningas. Kaikki 
tiesivät, että hän oli kiivasluonteinen. Jos hän kuulisi toisesta kunin-
kaasta…

Mutta pian Herodes sai kuulla.

Kuva 3-3

Herodes pelästyi ja kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja 
tiedusteli heiltä, missä uuden kuninkaan oli määrä syntyä.

Juutalaisten johtomiehillä oli vastaus. ”Juudean Betlehemissä”, he 
sanoivat, ”sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa: – Sinä, Juudan 
Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta 

PT

Näkymä 2
(autiomaanäkymä tai ruskea flanelli 
tummalla taululla) Laita taululle 
kuva (23) tietäjät.

Poista kuva (22) tähti.

PowerPoint-kuva 1-1a 
(kartta)
Näytä Jerusalem kartalta.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(palatsinäkymä)

Laita taululle kuvat (24) Herodes ja 
(25) juutalaisten johtajat.

Lue Miika 5:1 Raamatustasi. 
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lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia” (ks. Miika 5:1 ja 
Matt. 2:6).

Satoja vuosia ennen kuin Jeesus tuli maailmaan, Jumala oli sanonut 
lähettävänsä maailmaan hallitsijan.

Me ajattelemme, että maamme hallitsija on tärkeä henkilö, ja sitä 
hän onkin. Me tottelemme ja kunnioitamme häntä, mutta me emme 
kumarru maahan hänen edessään ikään kuin hän olisi jumala. Jeesus 
on taivaallinen Kuningas, kaikkien muiden hallitsijoiden ja kuninkai-
den yläpuolella oleva Kuningas. Hän on Jumalan ainoa Poika. Niinpä 
meidän tulee palvoa, rakastaa ja totella häntä.
Mutta Herodes ei koskaan tulisi hyväksymään toista kuningasta.

Hän kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, 
milloin tähti oli tullut näkyviin. Kuunnellessaan kertomusta tutki-
muksista, valmisteluista ja pitkästä matkasta Herodes pani huolel-
lisesti merkille ajankohdan, jolloin tähti oli ilmestynyt. Hän lähetti 
heidät Betlehemiin. ”Menkää sinne”, hän sanoi, ”ja ottakaa asiasta 
tarkka selko.” Ehkä Herodes lähes kuiskasi seuraavan määräyksen. 
”Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin 
tulla kumartamaan häntä.”

Herodes oli ymmärtänyt kaiken ihan väärin! Hän ajatteli, että Jeesus 
yrittäisi syrjäyttää hänet vallasta!

Mutta Jeesus ei ollut sellainen kuningas. Myöhemmin Jeesus sanoi: 
”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta” (Joh. 18:36). Hän tuli 
hallitsemaan ihmisten sydämiä ja elämää, sekä aikuisten että lasten. 
Tällainen olisi hänen valtakuntansa!

Raamatussa kerrotaan meille, että maailmassa on kaksi valtakuntaa. 
Toinen on Paholaisen, Jumalan vihollisen, valtakunta. Kaikki ihmiset 
kuuluvat tähän valtakuntaan jo syntyessään, eivätkä siksi välttämättä 
välitä Jumalasta ja hänen ohjeistaan. 

Nikon äiti pyysi Nikoa pysymään sisällä sillä aikaa, kun hän käy kau-
passa. ”Anne-tädin pitäisi piipahtaa tuomaan heidän meiltä lainaa-
mansa teltta. Jos hän tulee tällä välin, avaa ovi ja ota teltta vastaan”, 
äiti pyysi. Pian äidin lähdön jälkeen Nikon kaveri tuli pyytämään 
häntä ulos: ”Tule, niin saat ajaa uudella pyörälläni.” Jos Niko toimii 
Jumalan haluamalla tavalla, hän tottelee äitiään ja pysyy kotona. Mut-
ta jos Niko ei välitä Jumalasta, hän toimii oman halunsa mukaan ja 
lähtee pyöräajelulle. Silloin Niko seuraa omia polkujaan, ei Jumalan. 

Toinen valtakunta on Jeesuksen valtakunta. Jeesus hallitsee niitä, jot-
ka hän on pelastanut Paholaisen vallasta. Pelastetut haluavat ilomie-
lin kunnioittaa ja totella häntä Kuninkaanaan. Niinpä he esimerkiksi 
viettävät sunnuntain siten, kuin heidän Kuninkaansa haluaa. Mitä 
hän haluaisi sinun tekevän sunnuntaisin? Jeesus on ainoa Pelastaja ja 
kaikkivaltias Kuningas.

PT

Poista kuva (25) juutalaisten 
johtajat.

Näkymä 4
(palatsinäkymä)

PowerPoint-kuva 3-3a
Laita taululle kuva (21) tietäjät.

Kysy lapsilta: ”Miten kuningas 
Jeesus on erilainen kuin kaikki 
muut kuninkaat?” (Hän on 
kuninkaiden kuningas, kaikkivoipa, 
kaikkitietävä, hallitsee sydämissä 
jne.) 

PTE
Anna lasten kertoa, mitä syntiä 
heidän ikäisensä lapset saattavat 
tehdä.

PTU

PowerPoint-kuva 3-3b
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Herodes ei tiennyt, millainen kuningas Jeesus olisi. Hän vain halusi 
päästä eroon Jeesuksesta. Jokainen, joka tunsi Herodeksen, olisi 
tiennyt, että hän valehteli. Hänellä ei ollut aikomustakaan kumartaa 
Jeesusta. Kuningas Herodes oli paha ja halpamainen mies, joka välitti 
vain itsestään. Mutta tietäjät eivät tienneet, ettei kuningas tarkoitta-
nut sitä, mitä hän sanoi.

Tietäjät olivat innoissaan, kun he lähtivät palatsista. Matkalla kohti 
Betlehemiä heidän innostuksensa vain kasvoi.

Kuva 3-2 (uudestaan)

”Katsokaa”, he huudahtivat, ”tähti!”

Siinä se taas oli! Nyt se oli Betlehemin yläpuolella. Heidän kame-
linsa kulkivat nopeasti Jerusalemin ja Betlehemin välisen yhdeksän 
kilometrin matkan. Miesten silmät olivat nauliintuneet katsomaan 
tähteä. Kun he tulivat Betlehemiin, tähti kulki heidän edellään. Sitten 
se pysähtyi ja jäi talon yläpuolelle. Miten ihmeellistä!

Kuva 3-4

Henkeään pidättäen tietäjät astuivat sisälle taloon ja löysivät Jeesuk-
sen – ”lapsen ja hänen äitinsä Marian”, Raamatussa sanotaan (Matt. 
2:11). He löysivät Jeesuksen, Jumalan Pojan, Messiaan, juutalaisten 
Kuninkaan, hänet, joka pelastaa kansansa heidän synnistään.

He palvoivat lasta. He olivat iloisia siitä, että olivat tulleet ylistämään 
ja kiittämään häntä. Yksikään vastoinkäyminen ei ollut mitään tähän 
hetkeen verrattuna, kun he saattoivat maahan heittäytyen kumartaa 
juutalaisten Kuningasta. He antoivat aarteensa, kultaa, suitsuketta ja 
mirhaa.

Nämä olivat viisaita, rikkaita ja tärkeitä miehiä, mutta he kumarsivat 
pienen lapsen edessä. Jos Jeesus on tuonut sinut omaan valtakun-
taansa, voit oppia hyvin tärkeän asian näiltä miehiltä. Mieti, kuka 
sinun Kuninkaasi on: Jeesus, Jumalan Poika. Kun opit lisää Jeesuk-
sesta, kiitä häntä toistuvasti siitä, miten suuri ja ihmeellinen hän 
on. Sitä sanotaan palvomiseksi. Niin tietäjätkin tekivät. Kun puhut 
Kuninkaallesi, älä aina vain pyydä häneltä jotakin, vaan käytä aikaa 
siihen, että mietit hänen suuruuttaan, valtaansa ja rakkauttaan. Kii-
tä Jeesusta siitä, että hän on niin suuri ja hyvä. Kun puhut hänelle, 
osoita aina kunnioitusta. Juuri siksi, että Jeesus on Kuningas, me 
toisinaan rukoillessamme polvistumme ja painamme päämme. Kun 
joku rukoilee ääneen, esimerkiksi kirkossa, älä kikata tai kuiski. Muis-
ta, että Jeesus on Kuningas, ja palvo häntä kuten tietäjätkin tekivät.

Ennen kuin tietäjät kävivät nukkumaan sinä iltana, he ovat saatta-
neet muistuttaa toisiaan: ”Huomenna menemme takaisin kuningas 
Herodeksen luo kertomaan, että olemme löytäneet juutalaisten Ku-
ninkaan.”

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 5
(ulkonäkymä)

Laita taululle kuvat (23) tietäjät ja 
(22) tähti.

Siitä hetkestä, kun tietäjät 
ensimmäisen kerran näkivät 
tähden, on saattanut kulua melkein 
kaksi vuotta siihen hetkeen, kun 
he saapuivat Jerusalemiin. Joosef, 
Maria ja Jeesus ovat saattaneet 
muuttaa taloon asumaan sen 
jälkeen, kun kaikki muut olivat 
palanneet kotiin.

Näkymä 6
(talon sisänäkymä) Laita taululle 
kuvat (26) Maria, Joosef ja Jeesus 
ja (27) tietäjät.

Raamattu ei kerro, kuinka monta 
tietäjiä oli. Usein arvellaan, että 
heitä oli kolme, koska lahjoja 
annettiin kolme. Anna lasten 
toistaa, mitä nuo kolme lahjaa 
olivat. Lapsista voisi olla hienoa 
haistella mirhaa (tai jotain 
vastaavaa tuoksua) ja polttaa 
suitsuketta.

PTU

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 7
(ulkonäkymä)
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Mutta aamulla kaikki oli toisin!

”Minä näin yöllä unta”, joku miehistä varmaan sanoi. ”Jumala varoit-
ti minua, että meidän ei pitäisi mennä takaisin kuningas Herodeksen 
luo.”

Muut olivat yhtä mieltä. Niin tietäjät eivät kulkeneet enää Jerusalemin 
kautta, vaan menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Kuva 3-2 (uudestaan)

Tietäjät menivät kotiinsa tietäen, että he olivat löytäneet Kuninkaan. 
Oletko sinä löytänyt Kuninkaan? Onko Jeesus Kristus sinun elämäsi 
Kuningas? Jos on, muista palvoa ja ylistää Jeesusta. Muistatko, mitä 
se tarkoittaa? 

Ehkä tajusit tänään, ettet vielä kuulu Jeesuksen valtakuntaan, mut-
ta koko sydämestäsi haluaisit sitä. Jeesus on Kuningas yli kaiken 
muun. Hän voi siirtää sinut omaan valtakuntaansa (Kol. 1:13). Puhu 
Jeesukselle tänään ja pyydä häntä Kuninkaaksesi. Sano, että haluat 
Jeesuksen hallitsevan elämääsi tästä eteenpäin! 

Kuva 3-5

Jumala, joka tiesi Herodeksen suunnittelevan Jeesuksen murhaa, 
lähetti	enkelinsä	varoittamaan	Joosefia.

”Nouse”, enkeli sanoi, ”ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene 
Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo 
etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet.”

Matka Egyptiin olisi pitkä, ja Joosef  tarvitsi ylimääräistä rahaa. Mitä 
luulet, riittivätkö tietäjien lahjat paremmin kuin hyvin heidän kaikkiin 
tarpeisiinsa? Kuinka iloisia tietäjät olisivatkaan olleet, jos he olisivat 
tienneet, että Jumala käytti heidän lahjojaan Pojastaan huolehtimi-
seen.

Kuva 3-6

Herodes ei pääsisi tästä kuninkaasta eroon niin helposti! Toisin kuin 
Herodes, Jeesus tulisi hallitsemaan aina ja ikuisesti. Hänen valtakun-
tansa on mahtava ja siihen kuuluu ihmisiä ympäri maailmaa. Siinä 
valtakunnassa on ihmisiä, jotka elivät kauan sitten, ja myös ihmisiä, 
jotka elävät nykyään. Kaikki Jeesuksen viholliset voitetaan ja hän 
tulee hallitsemaan kansaansa aina ja ikuisesti. Raamatussa sanotaan: 
”Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua” (Luuk. 1:33).

Mieti tarkkaan, kuka on sinun hallitsijasi ja mihin valtakuntaan sinä 
haluat kuulua. Jos todella haluat kuulua Jeesuksen valtakuntaan, pyy-
dä Jeesusta, kuninkaiden Kuningasta pelastamaan sinut. Jumalan 
sana sanoo: ”Hän pystyy… pelastamaan ne, jotka hänen välityksel-
lään lähestyvät Jumalaa” (Hepr. 7:25). Sano Jeesukselle näin: ”Jeesus, 
tiedän, että sinä olet Kuningas. Haluan kuulua sinun valtakuntaasi. 
Vapauta minut Paholaisen vallasta. Ole minun Pelastajani ja Kunin-
kaani. Kiitos, että kuolit minun puolestani.” 

Laita taululle kuva (23) tietäjät.

PTU

PTE

Näkymä 8
(sisänäkymä) Laita taululle kuva (8) 
Joosef  ja (2) enkeli.

PTE

PowerPoint-kuva 3-6a
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Kertauskysymykset
1.  Miten Jumala kertoi tietäjille, että hänen Poikansa oli syntynyt? 

(Jumala lähetti uuden tähden.)

2.  Tietäjät eivät pitäneet Jeesusta vain pikkulapsena. Mitä he ajatte-
livat hänestä? (Hän oli Kuningas.)

3.  Millä tavalla Jeesus on Kuningas? Missä hän hallitsee? (Hän on 
taivaallinen Kuningas, Kuningas ylitse muiden.)

4.  Minne tietäjät menivät saadakseen tarkkaan tietää, missä Kunin-
gas oli syntynyt? (Jerusalemiin)

5.  Herodes kysyi juutalaisten johtajilta, missä kuningas syntyisi. 
Mistä vastaus löytyi? (Vanhasta testamentista, Jumalan sanasta)

6.  Mitä Herodes ei ollut ymmärtänyt Jeesuksesta hallitsijana? (Jee-
sus ei aikonut syrjäyttää Herodesta, vaan hallita ihmisten sydämiä 
ja elämää.)

7.  Miten voi pelastua Paholaisen vallasta ja siirtyä Jeesuksen val-
takuntaan? (Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa ja tuoda omaan 
valtakuntaansa.)

8.  Kun tietäjät löysivät Jeesuksen, mitkä kaksi asiaa he tekivät? (He 
kumarsivat häntä ja antoivat hänelle kallisarvoisia lahjoja.)

9.  Kuinka voi Jeesukseen uskova palvoa ja ylistää Jeesusta? (Käyt-
tämällä aikaa Jeesuksen suuruuden, voiman ja rakkauden mietti-
miseen, kiittämällä Jeesusta siitä, miten mahtava ja hyvä hän on,  
kunnioittamalla häntä.)

10.  Miksi tietäjät eivät palanneet Herodeksen luo kertomaan, että 
he olivat löytäneet Jeesus-kuninkaan? (Herodes tahtoi surmata 
Jeesuksen, joten Jumala varoitti tietäjiä unessa palaamasta Hero-
deksen luo.)

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1.  Miten Jumala käytti taivaalle ilmestynyttä erikoista tähteä? (Tähti 

näytti tietäjille, missä Kuningas oli.)

2.  Mistä tietäjät löysivät luvatun Kuninkaan? (Betlehemiläisestä ta-
losta)

3.  Ketä muita siellä oli Jeesuksen kanssa? (Maria ja Joosef)

4.  Mitä tietäjät tekivät, kun he löysivät luvatun Kuninkaan? (He ku-
marsivat häntä ja antoivat hänelle lahjoja.)

Kertauskisa
Hassut kananmunat

Pelatkaa tätä peliä kuten 
Salaperäiset pisteet -peliä 
(oppitunti 2), mutta käyttäkää 
GNC-lisämateriaaleista tulostettuja 
paperiliuskoja, joissa on hassuja 
liikkeitä.

Kun lapsi vastaa kysymykseen 
oikein, hän vetää paperiliuskan 
munakennosta. Sitten hänen 
koko joukkueensa tekee liikkeet 
yhdessä.

Jatkakaa, kunnes kaikkiin 
kysymyksiin on vastattu.

Tätä peliä voidaan pelata myös 
ilman joukkueita.

Vaihtoehtoinen 
kertauskisa
Matka

Voitte käyttää kahta kamelia, jotka 
matkaavat autiomaan halki (kuten 
tietäjät); tai kahta koiravaljakkoa, 
jotka vetävät pulkkaa; tai kahta 
kilpa-autoa.

Alle kouluikäisten 
kertauskisa
Hassut kananmunat

Noudata edellä olevia ohjeita 
tai laita paperiliuskoja värillisiin 
muovimuniin.

Käytä oppituntien 1–3 nuoremmille 
lapsille tarkoitettuja kysymyksiä.



Jeesuksen elämä 1

30

Tukitehtävä

Todellista palvomista
Tulosta ja leikkaa tukitehtävän laput GNC-lisämateriaaleista tai tie-
doston lopusta. Jaa lapset ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle yksi tai 
useampi lappu.

Kehota lapsia miettimään tapoja, miten palvoa ja ylistää Jumalaa 
lapuissa mainituissa tilanteissa.

Tukitehtävä
Jeesuksen valtakunta
Tulosta oppituntiin liittyvän tukitehtävän risti jokaiselle lapselle. 
Vanhemmat lapset voivat leikata ristin itse.

Risti voidaan taitella seuraaviin muotoihin:

1  Risti
  Meidän tulee rakastaa Jeesusta, koska hän on ensin rakasta-

nut meitä. Jeesus todisti sen kuolemalla meidän puolestamme 
(Room. 5:8).

2  Valtaistuin
  Meidän tulee totella Jeesusta, koska hän on Kuningas (Ps 145:1 

ja Kol. 3:23–24).

3  Lahja
  Meidän tulee palvoa ja ylistää Jeesusta. Tämä on paras lahja, jon-

ka voimme antaa hänelle (Room. 12:1–2).

  Yhdelle sivulle lapset voivat kirjoittaa:
  Kuulutko sinä Jeesuksen valtakuntaan? Hän kuoli puolestasi.
  Jos kuulut...  rakasta häntä
     tottele häntä
     palvo ja ylistä häntä.

Voitte myös käyttää aikaa 
palvontaan, ylistyslaulujen 
laulamiseen ja lyhyisiin rukouksiin 
kiittäen ja kunnioittaen Jumalaa. 
Voit antaa lasten lopettaa 
rukouksen ”Rakas Jumala, minusta 
sinä olet ihmeellinen, koska…”

Kolme tai neljä lasta voi myös 
lukea ylistysjakeita Psalmeista.

Lisää tukitehtäviä
GNC-lisämateriaalit -tiedostossa!
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Raamatunkohdat
Matt. 2:19–23

Luuk. 2:40–52

Päätotuus
Jeesus oli lapsi.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Vertaa elämääsi Jeesuksen elämään ja huomaat, 
kuinka syntinen olet.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Sinun tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä.

Raamatunlause
”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiu-
saukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetel-
laan.” Hepr. 2:18

Havaintovälineet
• Kuvat: 3-5, 4-1, 4-2, 4-4...4-6 (kierrekirja tai Po-

werPoint)
tai
• Flanellokuvat: 26, 28, 29, 31 ja 32

 (mahdolliset taustat: ulkonäkymä, vaatimaton 
sisänäkymä, tyhjä tausta, ulkonäkymä ja temp-
pelinäkymä)

ja
• Tulostettu kartta, päätotuus ja raamatunlause 

GNC-lisämateriaaleista

Tukitehtävä
• Tehtävämonisteet GNC-lisämateriaaleista

ja/tai

• Roolileikit löytyvät tämän oppitunnin lopusta. 
(Voit myös muunnella leikkejä.)

ja/tai

• Nauhaa n. 23 cm kullekin lapselle, tarranauhaa 
ja tussi

Tuntirunko
Johdanto

”Nouse… palaa Israelin maahan.”

Tapahtumien kulku
1 Maria, Joosef  ja lapsi lähtevät Egyptistä.

2 He menevät Nasaretiin.  PT
3 Jeesus auttaa puusepänverstaassa.  PTU
4 Hänelle opetetaan Jumalan sanaa.

5 Hän käy synagogassa.  PTU
6 12-vuotias Jeesus menee Jerusalemiin.

7 Hän menee temppeliin.

8 Hän esittää paljon kysymyksiä.  SH
9 Hän jää Jerusalemiin, kun toiset lähtevät.

10 Maria ja Joosef  huomaavat, että Jeesus ei ole 
mukana.

11 He palaavat temppeliin.

Huippukohta
12 Maria: ”Miksi teit meille tämän?”

13 Jeesus: ”Minun tulee olla Isäni luona.” PTU

Lopetus
Perhe palaa Nasaretiin.  PT
Jeesus	on	kuuliainen	Marialle	ja	Joosefille.	

PTU, PTE

Oppitunti 4
Jeesuksen lapsuus
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Oppitunti
Kuva 3-5

”Nouse”, enkeli sanoi, ”ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa 
Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet.”

Raamatussa ei kerrota, kuinka kauan Joosef  ja Maria ja pieni Jeesus-
poika olivat Egyptissä ennen enkelin seuraavaa viestiä. Tämä oli 
kolmas	kerta,	kun	enkeli	puhui	Joosefille	unessa.

Jälleen perhe valmistautui matkalle.

Menisivätkö he Nasaretiin, jossa he olivat asuneet ennen lapsen 
syntymää, vai Betlehemiin? Joosef  ilmeisesti päätti, että he menevät 
Betlehemiin. Mutta, kun he tulivat sille alueelle, Joosef  kuuli huo-
noja uutisia. Herodeksen poika oli uusi kuningas. Hän oli aivan yhtä 
halpamainen ja julma kuin isänsä! Joosef  mietti, mitä hänen pitäisi 
tehdä.	Jumala	antoi	Joosefille	unessa	ohjeet	mennä	Galileaan.

Nasaret sijaitsi Galileassa, joten perhe palasi Nasaretiin. Jeesus oli 
tällöin vielä pieni lapsi, mutta emme tiedä tarkkaan, minkä ikäinen 
hän oli. Kuten kenen tahansa lapsen hänenkin täytyi opetella kävele-
mään ja puhumaan sekä lukemaan ja kirjoittamaan. Varmastikin hän 
pelasi ja leikki toisten nasaretilaisten lasten kanssa. Hän täytti neljä 
vuotta, kuusi vuotta ja yhdeksän vuotta tai juuri niin monta vuotta 
kuin sinä itse nyt olet. On ihmeellistä, että Jumalan Poika oli kerran 
sinun kaltaisesi lapsi, sillä siitä seuraa, että hän ymmärtää sinua. Hän 
tietää, mikä saa sinut tuntemaan itsesi onnelliseksi tai surulliseksi. 
Hän ymmärtää sinun ongelmasi, sinun ilosi ja naurusi sekä myös 
kyyneleesi, kun satutat itsesi. Älä ajattele: ”Kukaan ei ymmärrä, miltä 
minusta tuntuu.” Jeesuskin oli lapsi ja hän ymmärtää.

Joosef  meni taas töihin puusepänverstaaseen. Siellä pieni Jeesus-
poika kasvoi. Hän oppi puusepän ammatin (Matt. 6:3). Joosef  var-
maan opetti häntä lyömään naulaa niin, ettei vasara osu sormeen. 
Hän oppi sahaamaan laudan suoraan. Enimmäkseen hän teki asioita, 
joita muutkin hänen ikäisensä pojat tekivät.

Mutta yhdellä tavalla tämä poika, Jeesus, oli hyvin erilainen. Hän ei 
koskaan tehnyt syntiä. Hän ei koskaan valehdellut äidilleen tai Joo-
sefille	eikä	kenellekään	muulle.	Hän	ei	koskaan	ollut	ilkeä	pikkuvel-
jilleen ja -sisarilleen. Hän ei koskaan pilkannut ketään tai petkuttanut 
leikeissä. Jos Joosef  pyysi häntä tekemään jotakin, mikä ei tuntunut 
hauskalta tehtävältä, Jeesus ei koskaan polkenut jalkaansa ja sanonut 
vastaan. Hän ei koskaan rynnännyt pois ja paiskannut ovea perässään 
kiinni.

Jos uskot Jeesukseen, haluatko oppia elämään Jumalan mielen mu-
kaisesti kotonasi? Mieti, miten Jeesus eli sinun ikäisenäsi, ja seuraa 
hänen esimerkkiään. Jeesus, lapseksi tullut Jumalan Poika, oli mie-
lellään	 kuuliainen	Marialle	 ja	 Joosefille.	Hän	 tunsi	 Jumalan	 lain	 ja	
noudatti sitä. Hän tiesi, että Jumala oli sanonut: ”Kunnioita isääsi ja 

Näkymä 1
(ulkonäkymä)

Laita taululle kuva (26) Maria, 
Joosef ja Jeesus.

Poista kuva (26) Maria, Joosef ja 
Jeesus.

PT

Näkymä 2
(vaatimaton sisänäkymä tai 
yksivärinen tausta) Laita taululle 
kuva (26) Maria, Joosef ja Jeesus.

PTU
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äitiäsi” (2. Moos. 20:12), ja hän noudatti tuota käskyä. Sinun äitisi ja 
isäsi huomaavat kyllä sinun kuuluvan Jeesukselle, jos tottelet heitä.

Tulet olemaan erilainen kuin ystäväsi. Jotkut heistä eivät ehkä halua 
totella vanhempaan, jos he luulevat, ettei kukaan huomaa sitä, tai 
heidän vanhempansa eivät ole paikalla. Mutta Jeesuksen esimerkin 
mukaisesti kannattaa totella. On hyväksi mennä nukkumaan silloin, 
kun vanhemmat kehottavat. Jos he puolestaan kieltävät menemästä 
ulos leikkimään, heillä on siihenkin hyvä syy, joten on parempi olla 
mukisematta vastaan.

Jos rakastat Jeesusta, mieti niitä tilanteita, jolloin sinun on vaikeinta 
totella, ja sano tänään Jumalalle: ”Auta minua olemaan kuuliainen 
kotona, aivan kuten Jeesus oli.” 

Kun Jeesus kasvoi, Maria ja Joosef  varmasti opettivat hänelle Juma-
lan sanaa (Vanhaa testamenttia) hyvin perusteellisesti. Raamatussa 
kerrotaan meille hyvin vähän Jeesuksen lapsuudesta. Raamatussa 
kyllä sanotaan: ”…Lapsi kasvoi…” (Luuk. 2:40). Muista kirjoista 
saamme selville, että tuohon aikaan yli 6-vuotiaat lapset kävivät kou-
lua. Opettajia kutsuttiin rabbeiksi. Noin 25 muun koululaisen kanssa 
Jeesus on saattanut seisoa tai joskus istua lattialla, kun rabbit opet-
tivat Vanhaa testamenttia, Jumalan sanaa. Lapset opettelivat ulkoa 
pitkiä pätkiä Vanhasta testamentista.

Sapattina Jeesus epäilemättä meni synagogaan, joka oli jumalanpal-
veluspaikka, vähän niin kuin meidän kirkkomme. Hän meni Jumalan 
huoneeseen ilomielin.

Muista, että jos Jeesus on sinun Pelastajasi, hän on myös esimerkkinä 
sinulle. Millä tavalla voit seurata hänen esimerkkiään tässä asiassa?

Anna lasten vastata.

Tuntuuko sinusta joskus siltä, ettet millään jaksaisi osallistua juma-
lanpalvelukseen? Haluaisitko mieluummin vain jäädä kotiin pelaa-
maan tietokonepelejä? Jeesus meni Jumalan huoneeseen valittamat-
ta, ja niin sinunkin kannattaa tehdä. Joskus on vaikeaa ymmärtää 
kaikkea, mitä kirkossa puhutaan. Pyydä Jumalaa auttamaan sinua 
ymmärtämään enemmän. Hän auttaa, ja sinä opit hänestä lisää, kun 
keskityt kuuntelemaan.

Kuva 4-1

Juutalaiset palvelivat Jumalaa monella tavalla vuoden mittaan. He 
kutsuivat näitä aikoja jumalanpalvelusjuhliksi. Joosef  ja Maria var-
masti selittivät tämän Jumalan Pojalle, Jeesukselle.

Vähintään kerran vuodessa Joosef  meni Jerusalemiin. (Jerusalem oli 
lähellä Betlehemiä, Jeesuksen syntymäkaupunkia.) Joosef  meni sinne 
aina pääsiäisen aikaan.

PTU

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(Yksivärinen tausta)

Näytä Jerusalem kartalta.

Pääsiäinen oli yksi kolmesta 
juhlasta, joita vietettiin joka vuosi 
ja joihin jokaisen miehen tuli 
osallistua. Ks. 2. Moos. 11–12.
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Kuva 4-2

Pääsiäinen oli kaikkein tärkein juhla, ja se merkitsi juutalaisille jota-
kin aivan ihanaa. Se oli muistutus siitä, miten he kerran olivat olleet 
Egyptin julman faaraon orjia, mutta Jumala oli halunnut vapauttaa 
heidät. Faarao kuvitteli olevansa Jumalaa mahtavampi eikä päästänyt 
israelilaisia lähtemään. Saadakseen faaraon päästämään juutalaiset, 
Jumala määräsi, että jokaisen perheen vanhin lapsi kuolisi tiettynä 
yönä.

Hän käski kansaansa teurastamaan karitsan ja sivelemään karitsan 
verta talojensa ovenkarmien ympäri. Jumala sanoi: ”Kun minä näen 
veren, menen ohitsenne.” Se tarkoitti, että hän kulkisi talon ohi, 
eikä kukaan siinä talossa kuolisi (ks. 2. Moos. 12:13). Jumala määräsi 
ajan, jolloin kansan tulisi viettää vuotuista pääsiäisjuhlaa. Tuolloin 
oli tarkoitus muistella Jumalan erityistä varjelusta. Ehkä Maria selitti 
Jeesukselle: ”Kun olet tarpeeksi vanha, pääset meidän mukanamme 
Jerusalemiin pääsiäisjuhlaan.”

Jeesus ei koskaan kärttänyt lupaa tai kiukutellut vanhemmilleen pääs-
täkseen mukaan matkalle. Hän vain totteli ja odotti. 11-vuotiaana 
Jeesus tiesi, että pääsisi seuraavana vuonna mukaan. Jännittyneenä 
hän varmasti laski jäljellä olevia kuukausia. Kuinka hitaasti ne tun-
tuivatkaan kuluvan. Lopulta hän täytti 12 vuotta. Nyt Jeesus laski 
viikkoja ja sitten päiviä.

Vihdoin koitti se päivä, jolloin lähdettiin matkaamaan Nasaretista 
Jerusalemiin.

Kuva 4-1 (uudestaan)

Jeesus ei hämmästynyt nähdessään monien ihmisten olevan matkalla 
Jerusalemiin. Muutkin hänen ikäisensä pojat kulkivat vanhempiensa 
mukana. Kun miehet, naiset ja lapset matkustivat etelään päin, lisää 
ihmisiä liittyi heidän mukaansa. Joskus miehet kulkivat yhtenä ryh-
mänä, naiset toisena ja lapset kolmantena. Matka kesti useita päiviä. 
Yöllä heidän on täytynyt leiriytyä tienvarteen. 

Oli tapana, että kun väkijoukko lähestyi Jerusalemia, he toistelivat 
psalmien sanoja. Jeesus oli oppinut paljon Jumalan sanaa. Hänen on 
täytynyt toistaa psalmeja toisten kanssa. Katsoessaan mäkiä ja vuoria 
ympärillään he sanoivat: ”Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä 
saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan 
ja maan” (Ps. 121:1–2).

Ihmiset katsoivat koko ajan kohti kaupunkia nähdäkseen temppelin 
heti, kun se ilmestyisi näkyviin. Äkkiä joku huusi: ”Katsokaa! Tuolla 
se on!” Taas he ylistivät Jumalaa toistamalla psalmin: ”Ilo valtasi 
minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! Nyt 
seisomme porteillasi, Jerusalem” (Ps. 122:1–2).

Jeesus-poika oli varmasti innoissaan nähdessään Jumalan temppelin 
ensimmäisen kerran. Se näkyi kaukana muita rakennuksia korke-

Laita taululle kuva (29) karitsa ja 
alttari.

Ks. 2. Moos 12:24–27. 

Näytä kartalta matka Nasaretista 
Jerusalemiin. Lapsista on hauska 
tutkia karttoja.

Poista kuva (29) karitsa ja alttari.

Näkymä 4
(ulkonäkymä) Laita taululle kuva 
(28) ihmisjoukko.

Anna alle kouluikäisten 
nousta ylös, kävellä hitaasti 
”ylös Jerusalemiin” ja laulaa 
ylistyslaulua, kun kansa menee 
temppeliin palvomaan Jumalaa. 



Jeesuksen elämä 1

35

ampana. Temppeliin rakentamiseen oli käytetty paljon marmoria ja 
monet osat oli päällystetty kullalla ja hopealla. Se oli kaunis. Oli niin 
paljon nähtävää ja opittavaa.

Kuva 4-2 (uudestaan)

Kun karitsoja teurastettiin temppelissä, ihmisten mieleen muistui 
ensimmäinen pääsiäinen. Karitsojen veri kerättiin astioihin ja pirsko-
tettiin alttarille (ei ovenpieliin niin kuin ensimmäisenä pääsiäisenä).  
Veri oli uhri syntien tähden.

Kun veri oli pirskotettu alttarille, karitsat paistettiin ja perheistä koos-
tuvat ryhmät söivät pääsiäisaterian. Jerusalemissa oli paljon teke-
mistä – oli muitakin aterioita ja jumalanpalvelushetkiä temppelissä. 
Temppeli kiehtoi Jeesusta. Se oli Jumalan temppeli, hänen Isänsä 
talo. Jeesusta kiinnostivat hyvin paljon ne monenlaiset asiat, joita 
siellä tapahtui. Mitä luulet, mahtoiko hän tietää silloin, että aikuisena 
miehenä hän tulisi kuolemaan ristillä antaen verensä uhriksi syntien 
edestä? Luuletko Jeesuksen ymmärtäneen, ettei hänen syntiuhrinsa 
jälkeen enää tarvinnut uhrata eläimiä? Silloin ei vielä oltu kirjoitettu 
meidän Raamatussamme olevaa jaetta, joka sanoo: ”…Jeesuksen, 
hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 
1:7). Kirjoittamatta oli myös kohta ”Kristus kuoli meidän syntiemme 
vuoksi…” (1. Kor. 15:3, ks. myös Hepr. 10:10,12,19). Joka tapauk-
sessa Jeesuksella oli paljon kysymyksiä kysyttävänä.

Opettajat temppelissä näyttivät niin viisailta. He varmasti pystyisi-
vät vastaamaan Jeesuksen kysymyksiin. Jeesus halusi puhua  heidän 
kanssaan ja hän etsi tilaisuutta siihen.

Kuva 4-4 (huomaa järjestys)

Kysymysten kysymisessä ei ole mitään väärää! Ehkäpä sinullakin on 
kysymyksiä raamatunopetukseen liittyen. Ehkä todella haluat pyytää 
Jeesusta Pelastajaksesi, mutta et ole oikein varma siitä, miten se ta-
pahtuu. Odota paikallasi, kun toiset ovat menneet välipalalle, ja minä 
näytän sinulle Jumalan sanasta vastaukset kysymyksiisi.

Jeesus oli hyvin kiinnostunut siitä, mitä kuuli. Kun hän istui esittä-
mässä kysymyksiä ja kuuntelemassa, nasaretilaisporukka lähti koti-
matkalle.

Joosefin	on	täytynyt	tehdä	matkaa	miesten	joukossa.	Hän	on	saatta-
nut ajatella: ”Jeesus kulkee Marian kanssa.” Maria puolestaan käveli 
yhtä matkaa naisten kanssa. Hän varmaankin ajatteli: ”Jeesus on Joo-
sefin	kanssa.”	Kun	he	tapasivat	toisensa,	he	sanoivat:	”Hän	varmaan	
kulkee niiden kanssa, jotka juoksevat ryhmän etujoukoissa.” Jopa 
silloin, kun Jeesusta ei näkynyt lounasaikana, he ajattelivat: ”Hänen 
täytyy olla syömässä serkkujensa tai ystäviensä perheiden kanssa.”

Poista kuva (28) ihmisjoukko. Laita 
taululle kuva (29) karitsa ja alttari.

Näkymä 5
(temppelinäkymä)

Laita taululle kuva (31) Jeesus ja 
opettajat.

SH

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 6
(ulkonäkymä) Laita taululle kuva 
(28) väkijoukko.

Laita taululle kuva (32) Maria ja 
Joosef.

Anna alle kouluikäisten lasten 
kävellä ympäriinsä etsien Jeesusta. 
Kyselkää: ”Missä Jeesus on? 
Oletko jo nähnyt hänet? Missä hän 
voi olla? Oletko jo löytänyt hänet?” 
Ja sitten kaikki yhdessä: ”Mennään 
takaisin Jerusalemiin etsimään 
häntä.”
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Kuva 4-5

Illan koittaessa he alkoivat kysellä Jeesuksesta tähän tapaan: ”Olet-
teko nähneet Jeesusta? Onko kukaan nähnyt poikaamme? Eikö hän 
ollutkaan toisten poikien kanssa? Missä hän on?”

Nyt asia kävi heille selväksi: Jeesus ei ollut muiden joukossa.

Maria ja Joosef  kiirehtivät Jerusalemiin niin nopeasti kuin pystyivät. 
Kuinka huolissaan heidän täytyi olla! Olivatko he pettäneet Jumalan 
ja epäonnistuneet hänen Pojastaan huolehtimisessa? Heidän sydä-
mensä oli täynnä pelkoa heidän miettiessään, mitä kaikkea oli saat-
tanut tapahtua.

Tultuaan Jerusalemiin he etsivät kaikki ne paikat, joissa olivat käy-
neet, erityisesti temppelin.

Mutta temppeli oli niin iso, ja siellä oli monen monta huonetta. 
Varmasti tässä vaiheessa muut ihmiset jo olivat heidän apunaan et-
sinnöissä. Jeesus oli ollut kadoksissa kolme päivää! He kulkivat ison 
hallin poikki ja tulivat toisen kautta takaisin. He astuivat yhteen huo-
neeseen ja tulivat toisesta ulos. Maria kääntyi erään kulman ympäri 
Joosef  kannoillaan ja…siinä hän oli opettajien joukossa.

Saattaa olla, että he seisoivat hetken sanattomina.

Kuva 4-6

Jeesus kuunteli opettajia, ja he kuuntelivat häntä. Jeesus esitti ky-
symyksiä opettajille, ja opettajat esittivät kysymyksiä hänelle. ”Mitä 
tämä tarkoitti?”

Raamatussa sanotaan: ”…Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, 
ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia” 
(Luuk. 2:47).

”Poikani”, Maria sanoi, ”miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olem-
me etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme.”

”Mitä te minua etsitte?” Jeesus kysyi. ”Ettekö tienneet, että minun 
tulee olla Isäni luona?”

Näin hellästi heitä muistutettiin siitä, että hänen todellinen Isänsä 
oli Jumala.

Jopa	Marian	ja	Joosefin	täytyi	oppia,	että	Jeesus	oli	tullut	maailmaan	
tekemään Jumalan, hänen Isänsä, tahdon. Jeesus tulisi tekemään kai-
ken, mitä hänen Isänsä oli suunnitellut hänen varalleen, eikä mikään 
estäisi häntä. Jos kuulut Jeesukselle, voit oppia häneltä, että myös 
sinun tulee ennen kaikkea totella Jumalaa.

Minäpä kerron Jussista ja hänen ystävistään, jotka aikoivat mennä 
uimaan lauantaina.

”Kysytään, haluaako Tommi, se uusi poika, lähteä. Hänellä ei ole 
ketään kavereita.”

Poista kuva (28) ihmisjoukko.

Näkymä 7
(temppelinäkymä) Laita taululle 
kuva (31) Jeesus ja opettajat.

Lapsista voisi olla hauskaa pitää 
kädessään kääröä, joka esittää 
kirjakääröä, jollaisia noihin aikoihin 
käytettiin temppelissä.

PTU
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Jussin ystävät sanoivat: ”Ei, ei pyydetä häntä.”

”Minä en pidä hänestä.”

”Hän ei osaa uida hyvin.”

”Hän on ihan liian hiljainen.”

Jussi ei saanut Tommin surullisia kasvoja mielestään. Mitä hänen 
pitäisi tehdä, jos hän aikoi seurata Jeesuksen esimerkkiä ja totella 
Jumalaa enemmän kuin ihmisiä?

Anna lasten ehdottaa, mitä Jussin pitäisi tehdä.

Jeesukseen uskovien lasten tulisi muuttua yhä enemmän Jeesuksen 
kaltaisiksi.

Jeesus, Maria ja Joosef  palasivat Nasaretiin. Maria tarkkaili poikaansa 
päivittäin ja mietti moneen kertaan Jerusalemin tapahtumia.

Jeesus tulisi pian murrosikään. Raamatussa sanotaan, että hän totteli 
aina	Mariaa	ja	Joosefia	(Luuk.	2:51).	Hän	ei	sanonut:	”En	ymmärrä,	
miksi minä en saa mennä, kun kaikki muutkin menevät.” Hän ei 
kapinoinut kotona.

Jos sinä olet murrosikäinen tai kun tulet siihen ikään, toimi kuten Jee-
sus. Raamatussa sanotaan: ”Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, 
sillä se on Herralle mieleen” (Kol. 3:20). 

Me tiedämme vain vähän Jeesuksen murrosiästä. Mutta Raamatussa 
sanotaan, että hän kasvoi pituutta ja tuli voimakkaammaksi. Jumala 
todella siunasi häntä, ja nasaretilaiset ajattelivat hänestä hyvää, vaikka 
eivät tienneet, kuka hän todellisuudessa oli!

Jos Jeesus on sinun Pelastajasi, pyydä häntä auttamaan, että pystyt 
noudattamaan hänen esimerkkiään: olemaan niin kuin hän – totte-
lemaan Jumalaa enemmän kuin ihmisiä, käymään seurakunnassa ja 
olemaan tottelevainen kotona.

Kuva 4-3 (huomaa järjestys)

Jos et vielä tunne Jeesusta, huomaat Jeesuksen puhtaan ja synnittö-
män elämän kautta oman syntisyytesi. Jeesuksen elämä näyttää sen, 
miten paljon tarvitset synneistä vapautumista ja muutosta omaan 
elämääsi. Ehkä olet huomannut olevasi erilainen ja paha verrattuna 
Jeesukseen lapsena. Kenties näet, miten elämäsi ei miellytä Jumalaa. 
Opimme, että Jeesus voi parantaa sinun ja Jumalan välisen suhteen. 
Hän itse sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse 
Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). Hän on ainoa 
tie Jumalan luokse. Uskotko siihen? Jos uskot, Jeesus auttaa sinua 
elämään tavalla, joka miellyttää häntä. Hän muuttaa sinua enemmän 
ja enemmän itsensä kaltaiseksi. 

Poista kaikki kuvat.

PT

PTU

PTE

PowerPoint-kuva 4-6a
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Kertauskysymykset
1.	 	Enkeli	 puhui	 kolmannen	 kerran	 Joosefille.	Enkeli	 käski	 lähteä	

matkalle Jeesuksen ja Marian kanssa. Mistä he lähtivät ja minne 
he menivät? (Egyptistä takaisin Israelin maahan)

2.  Miksi he saattoivat nyt palata? (Ne, jotka halusivat surmata Jee-
suksen [Herodes], olivat kuolleet.)

3.  Toisten poikien tavoin Jeesus oppi tekemään työtä. Mikä hänen 
ammattinsa oli? (Hänestä tuli puuseppä.)

4.  Millä tavalla Jeesus oli täysin toisenlainen kuin muut lapset? (Hän 
ei koskaan tehnyt syntiä.)

5.	 	Mitä	juhlaa	Joosefilla	oli	tapana	käydä	viettämässä	muiden	ihmis-
ten seurassa Jerusalemissa? (pääsiäisjuhlaa)

6.  Miksi ihmiset viettivät tätä juhlaa? (He muistelivat aikaa, jolloin 
Israelin kansa oli ollut orjina Egyptissä ja Jumala oli vapauttanut 
heidät. He olivat teurastaneet karitsan ja sivelleet karitsan verta 
talojensa ovenkarmeihin. Jumala sanoi: ”Kun minä näen veren, 
menen ohitsenne.” Se tarkoitti, että hän kulkisi talon ohi, eikä 
kukaan siinä talossa kuolisi.)

7.  Jerusalemissa käynnin jälkeen Joosef  ja Maria eivät löytäneet Jee-
susta. Missä Jeesus oli ja mitä hän teki? (Temppelissä kuuntele-
massa opettajia ja esittämässä heille kysymyksiä.)

8.  Kun Joosef  ja Maria kysyivät Jeesukselta, miksi hän oli jäänyt 
sinne, mitä hän vastasi? (”Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, 
että minun tulee olla Isäni luona?”)

9.  Luimme Raamatusta, että Jeesus totteli maallisia vanhempiaan. 
Anna kolme esimerkkiä siitä, missä asioissa hän varmaankin tot-
teli heitä.

10.  Anna yksi esimerkki siitä, miten Jumalaa rakastavan lapsen tulee 
totella Jumalaa seuraavissa tilanteissa:

 (a) aamulla ennen kouluun menoa
 (b) illalla
 (c) raamattukerhoiltana

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1.  Miksi Maria ja Joosef  menivät Jerusalemiin? (viettämään pääsi-

äistä)

2.  Mistä pääsiäinen muistutti ihmisiä? (Ajasta, jolloin Jumala pelasti 
kansansa vitsauksesta, joka tappoi esikoiset Egyptissä)

3.  Kun Maria ja Joosef  läksivät kotiin pääsiäisjuhlilta, minne Jeesus 
jäi? (temppeliin)

4.  Millä tavoin voit totella taivaallista Isääsi? (tottelemalla vanhem-
pia, olemalla ystävällinen, antamalla omasta jne.)

Kertauskisa
Nappipisteet

Teippaa munarasian jokaisen kupin 
sisälle maalarinteippiin kirjoitettu 
pistemäärä. Laita rasian sisälle yksi 
nappi ja sulje rasia.

Jaa lapset joukkueisiin ja esitä 
kysymykset vuorotellen kullekin 
joukkueelle.

Kun lapsi vastaa oikein, hän saa 
ravistella rasiaa, avata kannen  
ja katsoa napin alta, minkä 
pistemäärän hänen joukkueensa 
saa.

Se joukkue, joka saa eniten 
pisteitä, on voittaja.

Alle kouluikäisten 
kertauskisa
Nappipisteet

Noudata yllä olevia ohjeita, mutta 
älä jaa lapsia joukkueisiin.

Käytä oppituntien 1–4 nuoremmille 
lapsille tarkoitettuja kysymyksiä.
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Tukitehtävä
Roolileikki
Käytä seuraavia roolileikkejä ja tilanteita auttaaksesi Jeesukseen us-
kovia lapsia seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä.

1  Tarvitaan kaksi lasta.

  Toinen esittää uskovaa lasta. Toinen lapsi sanoo: ”Istu huomises-
sa kokeessa minun vieressäni ja anna minun nähdä vastauksesi.”

  Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä Jeesus tekisi ja sanoisi.

2  Tarvitaan kolme tyttöä, nukke, nukenvaunut ja pallo.

  Äiti sanoo uskovalle tytölle: ”Vie pikkuveljesi (nukke) puistoon 
vaunuissa. Älä jätä häntä yksin, ettei hän pelästy ja ala itkeä.”

  Toinen lapsi tulee pallon kanssa ja sanoo: ”Jätä vauva vähäksi 
aikaa. Tule pelaamaan minun kanssani.”

  Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä Jeesus tekisi.

3  Äiti käskee lapsen nousta nopeasti ylös sängystä ja pukeutua.

  Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä Jeesus tekisi.

4  Illalla isä sanoo pojalle: ”Tee läksysi. Älä avaa TV:tä, ennen kuin 
läksyt on tehty.”

  Jalkapallo-ottelu on juuri alkamassa ja pojan tekisi mieli avata TV. 
Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä Jeesus tekisi.

Tukitehtävä
Mitä Jeesus tekisi?
Tehkää lasten kanssa rannekkeet, jossa on kirjaimet M J T (Mitä Jee-
sus tekisi?) tai englanniksi W W J D (What would Jesus do?).

Varaa n. 23 cm:n mittaisia nauhoja (esim. vaaleansinistä tai vihreää). 
Lapset voivat kiinnittää toiseen päähän palan tarranauhaa kiinnik-
keeksi. Lapset voivat kirjoittaa kirjaimet nauhaan ohutkärkisellä tus-
silla. (Kokeile tussilla nauhaan kirjoittamista etukäteen.)

Selitä lapsille: ”Jos uskot Jeesukseen ja rakastat häntä, käytä ranne-
ketta. Kun sinun tekisi mieli toimia väärin tai jos sinua ei huvittaisi 
olla ystävällinen tai avulias, katso rannekettasi ja mieti: ’Mitä Jeesus 
tekisi?” Jeesus voi auttaa sinua tekemään saman minkä hän itse olisi 
samassa tilanteessa tehnyt.

Tukitehtävä
Ongelmanratkaisukiekko
Jutelkaa lasten kohtaamista ongelmista samalla kun askartelette on-
gelmanratkaisukiekon, jossa ongelmiin tarjotaan Jumalan sanan vii-
sautta. Kiekko löytyy GNC-lisämateriaaleista.

Lisää tukitehtäviä
GNC-lisämateriaalit -tiedostossa!



40

Raamatunkohdat
Matt. 3:1–4
Matt. 4:1–11
Mark.1:4–12
Luuk. 3:1–16, 21–22
Luuk. 4:1–13

Kiusausten järjestys on tässä esitetty Matteuksen 
evankeliumin mukaan.

Päätotuus
Jeesuksella oli kiusauksia, mutta hän ei tehnyt syn-
tiä.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Koska päätotuutta sovelletaan vain uskoviin lapsiin, 
voit kertoa evankeliumin jossakin vaiheessa tuntiasi 
seuraavalla sivulla esitetyllä tavalla.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luota Jeesukseen, hän auttaa sinua voittamaan kiu-
sauksen.

Raamatunlause
Kerratkaa jae Hepr. 2:18.

Havaintovälineet
• Kuvat: 5-1...5-6 (kierrekirja tai PowerPoint)

• Kierrekirjan käyttäjä: voit leikata kuvaa 5-5 var-
ten kolme paperiympyrää peittämään kuvan 
ympyrät. Voit kiinnittää paperin sinitarralla ja 
poistaa sen oikealla hetkellä (tekstissä merkintä 
kuva 5-5a, 5-5b ja 5-5c)

tai
• Flanellokuvat: 4, 18–20, 33–39
• Mahdolliset taustat: tyhjä tausta, jokinäkymä ja 

autiomaanäkymä
ja
• Tulostettu kartta, päätotuus ja raamatunlause 

GNC-lisämateriaaleista. Voit myös havainnol-
listaa päätotuutta kahdella symbolilla: nuolella 
(kuvaa kiusausta) ja kilvellä (kuvaa Jeesuksen 

synnittömyyttä). Tulostettavat kuvat löytyvät 
tiedoston lopusta.

Tukitehtävä
• Kirjoita kaikki raamatunjakeet lasten ääneen lu-

ettavaksi.
• Tulosta tehtävämonisteet ja kotiin vietävä lappu 

GNC-lisämateriaaleista tai tiedoston lopusta.

Tuntirunko
Johdanto

Käynnissä oli kiivas taistelu!  PTU
Tapahtumien kulku

1 Johannes saarnaa Jordanilla.
2 Johannes kertoo hänestä, joka on tuleva.
3 Jeesus tulee.
4 Johannes kastaa Jeesuksen.
5 Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen hahmossa.
6 Ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani…”
7 Jeesus viedään erämaahan.
8 Paholainen: ”Muuta nämä kivet leiviksi.” 

PTU
9 Jeesus: ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.” 

PTU
10 Paholainen houkuttelee Jeesusta heittäytymään 

alas temppelimuurin harjalta.
11 Jeesus: ”Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.” 

PTU
Huippukohta

12 Paholainen tarjoaa Jeesukselle maailman 
kaikki valtakunnat.

13 Jeesus: ”Herraa, Jumalaasi, sinun tulee
 palvella.”  PTU

Lopetus
Paholainen jättää Jeesuksen joksikin aikaa
rauhaan.

Enkelit tekevät palvelusta Jeesukselle.  PTU

Oppitunti 5 
Jeesuksen kiusaus
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Evankeliumin esittäminen
Sydämen muutos 
Kerro evankeliumi lyhyesti ja selkeästi alla olevan idean mukaisesti. 
Vaihtoehtoisesti voit kertoa oman todistuksesi tai haastatella avus-
tajaasi.

Laita taululle Jumalaa kuvaava symboli (3).

Voitko kuvitella eläväsi paikassa, jossa ketään ei ole loukattu eikä 
kukaan ole surullinen ja missä ei koskaan tapahdu mitään pahaa? 
Jumala asuu sellaisessa paikassa! Tätä paikkaa kutsutaan taivaaksi. 
Taivas on paljon parempi paikka kuin maailma, koska siellä ei ole 
sitä, mitä sinulla on sydämessäsi. 

Laita taululle kuva (5) tumma sydän.

Raamatussa sanotaan: ”Petollinen on ihmissydän, paha ja paran-
tumaton vailla vertaa” (Jer. 17:9). Raamatun mukaan ihmissydän 
(todellinen sinä; se osa sinua, joka ajattelee ja tuntee) on syntinen 
ja haluaa tehdä väärin. Sen tähden ihmiset luonnostaan kapinoivat   
Jumalan ohjeita vastaan, ajattelevat ilkeitä ajatuksia tai tekevät muu-
ta sellaista, joka rikkoo Jumalan lakia. Jumalan lain rikkominen on 
syntiä. Kukaan ei voi päästä taivaaseen, jos hänellä on syntiä sydä-
messään.

Laita taululle kuva (9) puhdas sydän. 

Kuinka voit saada syntisi anteeksi niin, että sinulla olisi puhdas sydän 
Jumalan edessä? Onko se mitenkään mahdollista? On olemassa vain 
yksi tapa.

Laita taululle kuva (7) risti. 

Raamatussa sanotaan: ”Jeesuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa 
meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7). Jeesus, Jumalan Poika, tuli 
maailmaan kuollakseen sinun syntiesi tähden. Jeesus on pyhä (täy-
dellinen), siksi hän ei tehnyt koskaan mitään väärää. Hän tuli kuol-
lakseen sinun tekemiesi väärien tekojen tähden. Kun Jeesus kärsi, 
vuodatti verta ja kuoli ristillä, hän maksoi koko syntiesi hinnan, jotta 
sinä voisit saada armahduksen ja päästä jonakin päivänä taivaaseen. 
Vain Jeesukseen uskomalla voit saada syntisi anteeksi. Hän on ainoa, 
joka voi pelastaa sinut synneistäsi ja avata tien taivaaseen. Oletko sinä 
valmis taivaaseen? Kuuntele tarkasti, kun puhumme tästä kohta lisää.

Aseta symbolit kuvan mukaisesti.

Käytä alle kouluikäisten ryhmässä 
jakeita Room. 3:23 ja Joh. 3:16. 

Esimerkkinä synnistä voi olla:
• toisen lapsen lyöminen
• ei anna toisten leikkiä omilla 

leluilla
• rikkoo jotakin, jonka toinen on 

tehnyt.

Evankeliumikuvat löytyvät myös 
GNC-lisämateriaaleista.

God
Jumala

PowerPoint-kuva 1-6
(kun suunnittelet kerho-ohjelmaa, 
siirrä kuva PowerPoint-
esityksessäsi sopivaan kohtaan tai 
jätä se kokonaan pois)
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Oppitunti
Käynnissä oli kiivas taistelu! Sinä et olisi sitä nähnyt tai kuullut, sillä 
se käytiin syvällä Villen sisimmässä. Vasta kolme kuukautta sitten hän 
oli ottanut Jeesuksen vastaan Pelastajanaan. Hänen veljensä nimitte-
livät häntä ja joskus jopa piilottivat hänen Raamattunsa.

Hänen äitinsä ja isänsä sanoivat: ”Me emme usko, että sinun tarvitsee 
olla uskova. Kyllä sinä siitä pian eroon kasvat.”

Oli niin vaikeaa olla uskova, että Villen teki mieli antaa periksi. Hän 
tiesi, että Jeesus oli pelastanut hänet, ja hän todella rakasti Herraa. 
Mutta kotona oli niin vaikeaa. Villestä tuntui kuin häntä olisi revitty 
kahtia.

”Ymmärtääkö kukaan?” Ville ajatteli epätoivoisena. ”Voiko kukaan 
auttaa minua?”

Vastaus hänen kysymykseensä on suuri KYLLÄ. Tunnemme erään, 
jota ”on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; 
hän vain ei langennut syntiin” (Hepr. 4:15). Näin Raamatussa sano-
taan Jeesuksesta. Hän ymmärtää Villen ongelman. Jeesuskin tunsi 
kiusausta antaa periksi, mutta ei tehnyt sitä.  Hän voi auttaa sinua, 
sillä hän koki kaikenlaisia koetuksia ja kiusauksia, mutta hän ei kos-
kaan tehnyt syntiä.

Viime kerralla me kuulimme, että edes lapsena Jeesus ei koskaan 
tehnyt syntiä. Nyt hän ei enää ollut lapsi. Hän oli muutaman vuoden 
tehnyt	töitä	Joosefin	kanssa.

Kuva 5-1

Eräänä päivänä Nasaretissa ja puusepänverstaassa kuultiin uutisia 
tähän tapaan: ”Johannes-niminen mies saarnaa Jordan-joen rannalla 
ja suuret ihmisjoukot tulevat kuulemaan häntä. Hän kastaa ihmisiä 
joessa. Häntä kutsutaan Johannes Kastajaksi.”

Tämä mies oli se poika, joka oli syntynyt Sakariaalle ja Elisabetille, 
pariskunnalle, jonka luona Maria oli vieraillut ennen Jeesuksen syn-
tymää! Jeesus tiesi, että nyt oli tullut aika lähteä puusepänverstaasta. 
Hän meni Jordanille tapaamaan Johannes Kastajaa.

Johannes tunsi Jumalan sanan ja oli nykyään suuri saarnaaja. Kai-
kenlaisia ihmisiä tuli hänen luokseen: nuoria ja vanhoja, rikkaita ja 
köyhiä, johtajia tai hallitsijoita ja monia tavallisia ihmisiä. He tulivat 
läheltä ja kaukaa, jopa Jerusalemin kaupungista.

Ihmiset miettivät: ”Onko Johannes Kristus, se Luvattu?”

”Ei”, Johannes vastasi, ”mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka 
on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen 
jalastaan.”

Alle kouluikäisten ryhmässä 
voit jättää tämän oppitunnin 
väliin ja kerrata sen sijaan 
neljä ensimmäistä tuntia. Käytä 
tunteihin kuuluvia flanellokuvia 
tai kierrekirjan sivuja. Anna lasten 
nimetä kuvissa esiintyvät henkilöt. 
Esitä opettaessasi yksinkertaisia 
kertauskysymyksiä pääasiassa 
kertomuksesta, mutta joitakin 
kysymyksiä myös opetuksesta ja 
sovelluksesta, esim. Miksi lapsi sai 
nimekseen Jeesus? Miksi hän tuli 
maailmaan? Missä hän oli ennen 
sitä?

Marginaalissa on ohjeita alle 
kouluikäisiä varten niille opettajille, 
jotka päättävät opettaa tämän 
oppitunnin.

PTU

Näkymä 1
(paljas taulu.) Laita taululle kuva 
(34) Jeesus.

Kun ihmiset tulivat Johanneksen 
luo kastettaviksi, se osoitti 
katumusta (synneistä kääntymistä), 
ei anteeksiantoa.

Poista kuva (34) Jeesus.

Näkymä 2
(jokinäkymä) Laita taululle kuvat 
(33) Johannes Kastaja ja (20) 
ihmisjoukko.

Laita taululle kuva (34) Jeesus.

PowerPoint-kuva 5-1a
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Kuva 5-2

Pian sen jälkeen se Luvattu tuli. Ihmiset eivät tienneet, kuka hän oli, 
mutta Johannes tunsi hänet. Kun Jeesus astui ihmisjoukosta ja pyysi 
Johannesta kastamaan hänet, Johannes ei voinut uskoa sitä.

”Sinäkö tulet minun luokseni?” hän kysyi. ”Minunhan pitäisi saada 
sinulta kaste!”

”Näin meidän on tehtävä”, Jeesus vastasi, ja niin hän astui veteen, ja 
Johannes kastoi hänet.

Kun Jeesus nousi ylös vedestä, ihmeellinen asia tapahtui! Pyhä Henki 
asettui Jeesuksen päälle kyyhkysen hahmossa.

Kuva 5-3

Taivaasta kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 
olen mieltynyt” (Mark. 1:11 ja Luuk. 3:22).

Se oli Isä Jumalan ääni! Kuinka täydellistä! Isä Jumala ja Pyhä Henki 
Jumala olivat yhtä mieltä Poika Jumalan kanssa siitä, että hän oli teh-
nyt oikein. Tämä osoittaa meille jälleen, että vaikka onkin vain yksi 
Jumala, hänellä on kolme persoonaa.

Johannes Kastaja kuuli ja ymmärsi. Joku toinenkin kuuli ja vihasi 
tämän ihmeellisen tapahtuman jokaista hetkeä. Tiedätkö kuka se oli?

Anna lasten vastata.

Se oli Paholainen, Jumalan vihollinen.

Jumalan vihollisen suunnitelma on aina pilata kaikki, mitä Jumala 
tekee. Hän houkutteli ensimmäisen miehen ja naisen epäilemään 
Jumalan sanaa ja olemaan tottelemattomia Jumalalle. Kun Jumala 
lähetti Pelastajan, Jeesuksen, maailmaan, vihollinen laittoi kuningas 
Herodeksen sydämeen idean Jeesus-vauvan surmaamisesta. Viholli-
nen suunnitteli estävänsä Pelastajan kuoleman ristillä maailman syn-
tien tähden. Jos Jumalan Poika ei olisi kuollut ja vuodattanut vertaan 
ristillä, sinä (ja minä) et voisi saada syntejäsi anteeksi. Paholainen 
halusi kovasti saada Jeesuksen tekemään syntiä…ettei hän koskaan 
pystyisi pelastamaan muita.

Kuva 5-4

Heti Jeesuksen kastepäivän jälkeen, jolloin Jumala puhui taivaasta, 
Pyhä Henki johti Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 
Autiomaa oli kivikkoinen ja hiekkainen paikka. Kukaan ei asunut 
siellä. Jeesus oli yksin villieläinten joukossa. Hän oli siellä 40 päivää 
ilman ruokaa. Hän oli hyvin nälkäinen! Ja Paholainen oli valmis kiu-
saamaan häntä.

Kuva 5-5a (katso ohje oppitunnin ensimmäiseltä sivulta)

”Jos kerran olet Jumalan Poika”, Paholainen sanoi, ”niin käske näi-
den kivien muuttua leiviksi” (Matt. 4:3). Ikään kuin vihollinen olisi 

Vaihda kuva (34) kuvaan (35).

Laita taululle kuva (36) kyyhkynen

Laita taululle kuva (4) kolmio.

Poista kuva (4) kolmio.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(autiomaanäkymä tai tyhjä taulu). 
Laita taululle kuva (34) Jeesus.

Ks. Luuk. 4:1–13 ja Mark. 1:12–
13. Autiomaa sijaitsi ilmeisesti 
alempana Jordanin laaksossa. 
Lapsista on hauskaa nähdä tämä 
paikka kartalta.

Laita taululle kuva (37) kivet ja 
leipä.

Lapsista voi olla hauskaa esittää 
roolileikkinä kohdat, joissa 
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sanonut: ”Isäsi ei pidä sinusta huolta. Hän antaa sinun nähdä nälkää. 
Se ei ole oikein häneltä. Et tarvitse hänen apuaan. Pystyt huolehti-
maan itse itsestäsi.”

Usein Paholainen tekee saman nykyäänkin. Hän yrittää saada ne, 
jotka kuuluvat Jumalalle, uskomaan, ettei Jumala todella välitä heistä. 
Hän sai Villen (josta kuulimme alussa) ajattelemaan: ”Jos Jumala ra-
kastaisi minua, hän ei antaisi tapahtua tällaista.” Jos sinä rakastat Jee-
susta, Paholainen saattaa laittaa tällaisia ajatuksia sinunkin päähäsi.

Älä koskaan unohda, että Pelastajasi tietää tarkkaan, mitä elämässäsi 
tapahtuu. Hän rukoilee puolestasi ylhäällä taivaassa, että varjeltuisit 
synnistä. Hän tietää, millaista on kokea kiusauksia, ja hän tietää tark-
kaan, miten rukoilla Isää Jumalaa puolestasi. Hän voi auttaa rukoi-
lemalla puolestasi koko ajan, ja niin hän juuri tekeekin (Hepr. 7:25). 

Katsoessaan ympärillään olevia kiviä Jeesus näki, kuinka paljon ne 
muistuttivat leipiä. Hän olisi voinut ottaa niistä yhden käteensä ja 
muuttaa sen leiväksi. Hän oli hyvin nälkäinen. Tämä leipä olisi tyy-
dyttänyt hänen nälkänsä. Mutta ennen kaikkea Jeesus halusi totella 
Isäänsä. Paholaisen totteleminen olisi syntiä. Jeesus ei antanut periksi 
Paholaisen kiusaukselle.

Jeesus oli kätkenyt Jumalan sanan sydämeensä. Hän käytti Jumalan 
sanaa Paholaisen voittamiseksi.

”On kirjoitettu:” Jeesus sanoi, ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, 
vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta” (5. Moos. 8:3 ja 
Matt. 4:4).

Ruoka pitää ruumiisi elossa, mutta todellinen sinä, joka elää ikuises-
ti, tarvitsee Jumalan sanaa. Jos tottelet Jumalan puhetta, hän pitää 
sinusta huolen. On tärkeää tietää, mitä Jumalan sanassa sanotaan. 
Se auttaa sinua sanomaan ’ei’ Paholaisen keksimille ajatuksille, joita 
mieleesi nousee. Kun Jeesus kieltäytyi tottelemasta Paholaista. Juma-
lan vihollinen epäonnistui. Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, Paho-
lainen saattaa kuiskata sellaisia asioita kuin ”On liian vaikeaa seurata 
Jeesusta, luovuta” tai ”Jos Jumala todella rakastaisi sinua, sinulla ei 
olisi niin vaikeaa, luovuta.” Sinun ei tarvitse totella häntä! Hän on 
vahva vihollinen, mutta Jeesus on vahvempi. Hän voitti Paholaisen, 
ja hänen avullaan myös sinä pystyt siihen. Jeesuksen taistelut olivat 
paljon kovempia kuin sinun, ja hän voitti Paholaisen joka kerralla! 
Hän voi auttaa sinua. Kun tuollaisia vääriä ajatuksia tulee mieleesi, 
pyydä Jeesusta auttamaan sinua sanomaan Paholaiselle ’ei’. 

Kuva 5-5b

Mutta Paholainen oli suunnitellut vielä lisää. Hän vei Jeesuksen 
temppelin harjalle. ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy 
alas”, Paholainen sanoi. ”Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen 
käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’” 
(Ps. 91:11–12 ja Matt. 4:6).

PTU

Paholainen kiusaa Jeesusta. Voit 
kirjoittaa heille vuorosanat tai 
merkitä ne Raamattuun heidän 
luettavakseen.

Laita kivi kiertämään, jotta lapset 
muistavat tämän kertomuksen 
kohdan. 

Kivien muuttaminen leiväksi ei 
ollut synti, mutta Paholaisen 
totteleminen on aina synti.

Jeesus ei tehnyt syntiä millään 
tavalla, ei teoissa, ei puheessaan 
eikä sisäisissä toiveissaan. Hän 
voitti Paholaisen tavalla, jolla kaikki 
Jeesukseen uskovat voivat se 
tehdä: Jumalan sanalla.

PTU

Laita taululle kuva (38) enkelit.

Näytä GNC-lisämateriaaleista 
tulostamasi havaintokuva siitä, 
miten temppeli sijaitsi Kidronin 
laakson yläpuolella, jotta lapset 
käsittäisivät muurinharjan 
korkeuden.
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Myös Paholainen käytti Raamatun sanaa, mutta hän ei lainannut 
Raamattua oikein. Hän jätti pois kohdan, jossa sanotaan, että enkelit 
varjelisivat ”missä ikinä kuljet”. Jumala on antanut enkeleilleen käs-
kyn huolehtia meistä, kun kuljemme Jumalan teitä ja teemme sitä, 
mitä hän haluaa meidän tekevän. Paholainen yritti vääntää jaetta 
sanomaan jotakin, mitä se ei todellisuudessa tarkoita. Hän sanoi: 
”Katsotaan, kuinka voimallinen Jumala todellisuudessa on. Varmasti 
hän käyttää voimaansa suojellakseen sinua.”

Jeesus katsoi temppelin harjalta alas Jerusalemin kaduille. Temppelin 
ympärillä oli aina ihmisjoukkoja. Jos hän olisi heittäytynyt alas ja pu-
donnut satuttamatta itseään, se olisi todistanut ihmisille, että Jumalan 
voima suojeli häntä. Ihmiset olisivat seuranneet häntä. Kyseessä oli 
kiusaus. Mutta Jumala ei toimi näin. Jeesus sanoi kiusaukselle ’ei’ 
toisella raamatunjakeella, jonka hän oli opetellut ulkoa.

”On myös kirjoitettu:”, hän sanoi, ”’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi’” 
(5. Moos. 6:16 ja Matt. 4:7). Hän luotti Jumalan sanaan, jonka hän oli 
kätkenyt sydämeensä. Jeesus ei tehnyt syntiä!

Jos rakastat Jeesusta, Paholainen yrittää houkutella sinua olemaan 
tottelematta Jumalaa ja näin saavuttamaan suosiota. Ehkä sinä ja 
muutama ystäväsi olette myöhässä tunnilta. Muut ehdottavat: ”Sa-
notaan, ettemme kuulleet kellon soivan.” Miten kannattaisi toimia? 
Jos kieltäydyt valehtelemasta, saatat menettää heidän ystävyytensä. 
Jeesus tietää tarkkaan, kuinka joskus voi olla vaikeaa toimia oikein. 
Hän voi auttaa sinua tottelemaan Jumalaa. Muista, että hän rukoilee 
puolestasi ja on kanssasi, kun joudut kiusaukseen. Jeesus ei koskaan 
antanut Paholaiselle periksi. Hän auttaa sinua tekemään samoin.

Kuva 5-5c

Paholainen ei vieläkään antanut periksi. Hän vei Jeesuksen hyvin kor-
kealle vuorelle. Sieltä saattoi nähdä kauas kilometrien päähän. Mai-
semat olivat kauniita. Paholainen näytti Jeesukselle maailman kaikki 
valtakunnat ja niiden loiston. ”Kaiken tämän minä annan sinulle, jos 
polvistut eteeni ja kumarrat minua!” (Matt. 4:8–9).

Oletko koskaan katsonut jotakin, joka tekisi sinusta suositun, ja 
halunnut saada sen? Raamatussa sanotaan, että nuo valtakunnat 
näyttivät kauniilta. Jeesus olisi voinut alkaa hallitsemaan niitä sama-
na päivänä. Mutta kunnioittaisiko Jeesus koskaan Paholaista Isänsä, 
Jumalan, sijasta? Hän tuli maailmaan tekemään Isänsä tahdon. Hän 
tottelisi Jumalaa.

”Mene pois, Saatana!” Jeesus sanoi. ”On kirjoitettu: ’Herraa, Juma-
laasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella” (5. Moos. 
6:13 ja Matt. 4:10). Jälleen Jeesus vastasi Paholaiselle Jumalan sanalla.

Jos uskot Jeesukseen, Paholainen on varmasti yrittänyt saada sinut 
olemaan tottelematon Jumalalle saadaksesi sellaista, jota olet todella 
halunnut. ”Kopioi kotitehtävien oikeat vastaukset jonkun vihkosta ja 

Paholainen yritti esittää jakeita 
Ps. 91:11–12 perusteena sille, mitä 
muuten olisi voitu pitää syntinä.

PTU

Laita taululle kuva (39) maailma.

Poista kaikki kuvat.

PTU
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saat hyviä arvosanoja” tai ”Ota jäätelörahaa äitisi kukkarosta, ei hän 
sitä huomaa”. Vaatii kanttia sanoa ’ei’. Jeesus tietää, kuinka vaikeaa 
se on, ja hän on näyttänyt meille, miten vastustaa Paholaista. Jeesus 
vastasi joka kerta Paholaiselle Raamatun sanalla. Tässä on yksi syy, 
miksi kannattaa tuntea Jumalan sanaa ja opetella sitä ulkoa. Kun Pa-
holainen tulee ehdotuksineen, jotka tiedät vääriksi, pystyt sanomaan: 
”Raamatussa sanotaan…”

Kun Paholainen sanoo: ”Kopioi” tai ”Ota rahaa”, millä Raamatun 
kohdalla voisit vastata hänelle?

Anna lasten vastata. 

Eikö olekin mahtavaa, että Jeesus vastusti Paholaista joka kerralla 
Raamatun sanalla!

Viimein Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ainakin joksikin aikaa.

Sitten tapahtui jotakin todella ihmeellistä.

Kuva 5-6

Enkelit tulivat ja palvelivat Jeesusta. Luulen, että he toivat hänelle 
ruokaa, muutakin kuin vain leipää! Luulen, että he myös rohkaisivat 
Jeesusta. Hänen ei tarvinnut heittäytyä temppelin harjalta alas, jotta 
enkelit olisivat huolehtineet hänestä. Hänen tarvitsi vain sanoa ’ei’ 
Paholaiselle ja ’kyllä’ Jumalalle, ja Jumala lähetti enkelit osoittamaan 
hänelle rakkautta ja huolenpitoa.

Meidän tulee olla todella kiitollisia Jeesukselle siitä, että hän suostui 
kiusauksiin. ”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusauk-
set, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan” (Hepr. 2:18). Kun 
sinun on vaikea totella Jumalaa, ja Paholainen yrittää saada sinut teke-
mään väärin, älä sano: ”Kukaan ei ymmärrä”, sillä Jeesus ymmärtää. 
Hän rukoilee, että varjellut synnistä. Jeesus on kanssasi ja auttaa voit-
tamaan Paholaisen. Jeesus auttaa sinua muistamaan Jumalan sanaa ja 
käyttämään sitä Paholaista vastaan.

Ennen kuin lähdemme kerhosta, kerro hiljaa Herralla taisteluista, 
joita sinulla on ollut ja pyydä häntä auttamaan. Tulet huomaamaan, 
että aivan kuten Raamatussa sanotaan, hän voi auttaa niitä, joita 
koetellaan. 

Kertauskysymykset
1.  Mikä oli sen miehen nimi, joka kastoi Jeesuksen? (Johannes)

2.  Missä Johannes kastoi Jeesuksen? (Jordanissa)

3.  Mitä Isä Jumala teki Jeesuksen, Jumalan Pojan, kasteen yhteydes-
sä? (Isä Jumala puhui taivaasta ja sanoi: ”Tämä on minun rakas 
Poikani, johon minä olen mieltynyt.”)

4.  Mitä Pyhä Henki teki? (Pyhä Henki asettui Jeesuksen päälle kyyh-
kysen hahmossa.)

Voit tehdä raamatunjaelistan 
auttamaan lapsia erilaisissa 
kiusauksissa. (Tukitehtävässä on 
käytännön ehdotus siitä, miten 
tämän voi tehdä.)

Näkymä 4
(erämaanäkymä)

Laita taululle kuvat (34) Jeesus ja 
(18 ja 19) enkelit.

PTU
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5.  Täydennä lause. On yksi Jumala, mutta ______________ per-
soonaa. (kolme)

6.  Kuka on Jumalan ja kaikkien Jumalan lasten vihollinen? (Paho-
lainen)

7.  Missä Jeesusta kiusattiin ja kuinka kauan? (Erämaassa 40 päivän 
ajan.)

8.  Mikä oli ensimmäinen kiusaus? (Paholainen houkutteli Jeesusta 
muuttamaan kivet leiviksi.)

9.  Miten Jeesus voitti kiusauksen? (Hän siteerasi Jumalan sanaa.)

10.  Kuinka Jeesus taivaassa auttaa uskovia, kun he joutuvat kiusauk-
siin? (Hän rukoilee heidän puolestaan, että he varjeltuvat synnis-
tä.)

11.  Mitä sinä vastaisit, jos joku sanoisi: ”Ei Jeesus mitenkään voi 
ymmärtää, miltä tuntuu joutua kiusaukseen”? (Hän tietää, mitä 
kiusaukset ovat, sillä hänkin joutui kiusauksiin.)

12.  Jeesus voi auttaa meitä kiusauksissamme kahdesta tärkeästä syys-
tä. Toinen syy on, että hän itsekin joutui kiusauksiin. Mikä on 
toinen syy? (Hän ei koskaan tehnyt syntiä.)

Tukitehtävä
Jumalan sanan käyttäminen
Jeesus voitti Paholaisen käyttämällä Jumalan sanaa, jota hän oli ope-
tellut ulkoa. Seuraavan tukitehtävän avulla voit osoittaa lapsille, kuin-
ka myös he voivat oppia voittamaan kiusaukset Jumalan sanan avulla.

Anna kuudelle lapselle kullekin yksi seuraavista jakeista. Lue ääneen 
alla oleva lista kiusauksista, ja se lapsi, jolla on kiusaukseen sopiva 
raamatunjae, lukee jakeen ääneen antaen näin Jumalan vastauksen 
kiusaukseen.

1  ”Valheet eivät ole isoja syntejä. Voit hyvin kertoa pienen val-
heen!” (”Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne 
totta.” Ef. 4:25a)

2  ”Olet liian heikko vastustamaan kiusausta.” (”…sillä se [Pyhä 
Henki], joka on teissä, on suurempi kuin se [Paholainen], joka 
on maailmassa.” 1. Joh. 4:4b)

3  ”Kukaan ei näe. Anna mennä vaan, tee väärin!” (”Hän [Jumala] 
näkee maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mikä on taivaan 
alla.” Job 28:24)

4  ”Jeesus on kaukana taivaassa, eikä hän välitä, huijaatko vai et. 
Siitä vaan!” (”Hän [Jeesus] elää iäti rukoillakseen heidän puoles-
taan.” Hepr. 7:25b)

Kertauskisa
1. Junakisa
Tulosta kuvat GNC-lisä-
materiaaleista. Pelin ohjeet löytyvät 
tiedostosta ”JE1 ohjeet ja oikeat 
vastaukset”.

2. Hupsu
Pelatkaa tätä peliä kuten 
Nappipisteet-peliä (oppitunti 4), 
mutta merkitkää neljä munarasian 
kuppia X-merkillä ja loput 
kahdeksan kuppia pistemäärillä.

Kun lapsi vastaa kysymykseen 
oikein, hän saa ravistaa 
munarasiaa, avata kannen ja 
katsoa napin alta, kuinka monta 
pistettä hänen joukkueensa saa. 
Jos nappi on X:n päällä, hänen 
vuoronsa on ohi. Jos nappi on 
pistemäärän päällä, lapsen joukkue 
saa tuon pistemäärän.

Lapsi saa ravistaa rasiaa uudelleen 
ja kerätä pisteitä niin kauan kuin 
haluaa, mutta jos nappi päätyy 
X:n päälle, lapsen täytyy lopettaa 
ja hänen joukkueensa menettää 
kaikki ne pisteet, jotka tällä 
kierroksella on saatu.

Joukkue, joka saa eniten pisteitä, 
on voittaja.

Oppitunnin 6 
kertauskisa
Oppitunnin 6 valmistelua varten 
kysy lapsilta, mitä kertauspeliä he 
haluavat pelata seuraavalla viikolla.

Lisää tukitehtäviä
GNC-lisämateriaalit -tiedostossa!
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5	 	”On	 fiksua	 olla	 tottelematon	 vanhemmille.”	 (”Lapset,	 olkaa	
vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein.” 
Ef. 6:1)

6  ”Ota nuo rahat!” (”Älä varasta.” 2. Moos. 20:15)

Jaa lapsille GNC-lisämateriaaleista tai tiedoston lopusta tulostettu 
muistilappu näistä raamatunkohdista ja rohkaise lapsia opettelemaan 
jakeet ulkoa.
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Raamatunkohdat 
Joh. 1:29, 35–51
Matt. 4:18–22
Mark. 1:16–20
Mark. 2:13–17
Luuk. 6:12–16

Päätotuus
Jeesus kutsuu miehiä ja naisia, poikia ja tyttöjä ope-
tuslapsikseen.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Noudata Jeesuksen kutsua, kun hän puhuu sydä-
mellesi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jatka Jeesuksen uskollisena opetuslapsena.

Raamatunlause
”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kiel-
täköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seu-
ratkoon minua.” Luuk. 9:23

Havaintovälineet
• Kuvat: 4-2, 4-3, 6-1...6-6 (kierrekirja tai Power-

Point)
tai
• Flanellokuvat: 20, 30, 33, 40–49

• Mahdolliset taustat: merenrantanäkymä ja ulko-
näkymä

ja
• Tulosta kartta, päätotuus, evankeliumisymbolit 

ja raamatunlause GNC-lisämateriaaleista. Pää-
totuus löytyy myös tiedoston lopusta mustaval-
koisena.

• Sanaliuskat GNC-lisämateriaaleista

Tukitehtävä
• Liitu tai villalankaa tai tussi ja valkotaulu tai iso 

valkea paperiarkki
ja/tai

• Tehtävämonisteet ja tukitehtävä GNC-lisäma-
teriaaleista, tukitehtävä löytyy myös tiedoston 
lopusta

• Sakset, liimaa ja värillistä pahvia

Tuntirunko
Johdanto

”Katsokaa: Jumalan Karitsa!”

Tapahtumien kulku
1 Andreas ja Johannes seuraavat Jeesusta. PTE
2 He viettävät päivän Jeesuksen kanssa.

3 Andreas tuo Simonin Jeesuksen luo.

4 Simonista tulee opetuslapsi.

5 Filippuksesta tulee opetuslapsi.

6 Natanaelista tulee opetuslapsi.  PTE
7 Yksi kertoo toiselle Jeesuksesta.  PTU
8 Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes 

työskentelevät verkkojensa ääressä.

9 Jeesus sanoo: ”Seuratkaa minua…”

10 He jättävät verkkonsa ja seuraavat häntä.

11 Jeesus kutsuu Matteuksen.  PTE, PTU
12 Jeesus rukoilee.

Huippukohta
Jeesus valitsee kaksitoista opetuslasta.

Lopetus
Hän opettaa heitä.  PTU
Hän lähettää heidät.  SH, PTU, PTE

Oppitunti 6
Jeesus valitsee opetuslapsensa
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Evankeliumin esittäminen
Elämää kuoleman jälkeen?
Oletko ajatellut joskus kuolemaa? Me emme useinkaan ajattele kuo-
lemaa, ennen kuin joku läheinen kuolee. Mitä luulet kuoleman jäl-
keen tapahtuvan?

Anna lasten vastata.

Näytä kuva, jossa on X.

Jotkut ihmiset ajattelevat, että kuoleman jälkeen ei tapahdu mitään. 
Ihmisen ruumis haudataan, ja häntä ei vain ole enää olemassa. Mutta 
Raamatussa opetetaan, että ihmisellä on ruumis ja sielu. Eräänä päi-
vänä ruumiisi kuolee, mutta sielusi elää ikuisesti. 

Näytä kuva, jossa on ympyränuoli.

Toiset ihmiset tietävät, että heillä on elävä sielu, mutta uskovat, että 
heidän sielunsa palaa takaisin maan päälle uutena henkilönä tai olen-
tona. Sitä kutsutaan jälleensyntymiseksi. Mutta Jumala sanoo Raa-
matussa: ”Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua 
tuomiolle” (Hepr. 9:27). Jokainen meistä kuolee vain kerran, kohtaa 
sitten Jumalan ja siirtyy ikuisuuteen. 

Näytä kuva, jossa on ylös osoittava nuoli.

Jotkut ihmiset tietävät, että heillä on elävä sielu ja vain yksi elämä 
maan päällä, mutta he ajattelevat, että he pääsevät automaattisesti 
taivaaseen jonakin päivänä. Pitääkö se paikkansa? 

Anna lasten vastata.

Näytä kuva, jossa nuolet osoittavat ylös ja alas.

Totuus on, että jotkut ihmiset pääsevät Jumalan luokse taivaaseen ja 
toiset taas joutuvat ikuisesti eroon Jumalasta. Raamatussa sanotaan: 
”…kaikki ovat syntiä tehneet” (Room. 3:23) ja ”synnin palkka on 
kuolema” (Room. 6:23). Kaikki me olemme syntisiä – me kaikki 
olemme rikkoneet Jumalan lakia – ja Jumala sanoo, että kaikki, jotka 
ovat syntiä tehneet, ansaitsevat kuoleman eli ikuisen eron Jumalasta.

Näytä kuva, jossa on risti.

Jumala rakastaa sinua ja valmisti sinulle mahdollisuuden saada syn-
tisi anteeksi. Hän lähetti Poikansa, Jeesuksen, maailmaan kuole-
maan syntiesi tähden. Raamatussa sanotaan: ”Kärsihän Kristuskin 
ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, 
johdattaakseen teidät Jumalan luo” (1. Piet. 3:18). Jeesus kuoli puo-
lestasi. Hän kärsi sinulle kuuluvan rangaistuksen, jotta voisi tuoda 
sinut Jumalan yhteyteen.  Sitten hän nousi kuolleista. Jos et vielä usko 
Jeesukseen Pelastajanasi, voit alkaa uskoa häneen tänään. Kuuntele 
tarkasti tunnin aikana, kun puhumme tästä lisää.

Tulosta kuvat GNC-lisä-
materiaaleista tai piirrä ne 
valkotaululle.
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Oppitunti
Kuva 4-2 

”Katsokaa”, Johannes Kastaja sanoi, ja kaikki katsoivat. ”Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29).

Jotkut Johanneksen seuraajat varmasti jäivät miettimään tuota ”Ju-
malan Karitsaa”. Heidän mieleensä tulivat karitsat Jerusalemin temp-
pelin alttarilla. Yksi toisensa jälkeen karitsat teurastettiin ja veri vuo-
datettiin (laskettiin pois eläimen ruumiista). Nuo karitsat kuolivat 
syntien edestä, mutta ne eivät ottaneet syntejä pois. Jumala oli suun-
nitellut syntien sovituksen tapahtuvan tällä tavalla siihen asti, kunnes 
hänen Pojastaan Jeesuksesta tulisi Jumalan Karitsa.

Kuva 4-3 

Jeesuksen veri, joka vuodatettaisi ristillä, ottaisi synnit pois. Sen jäl-
keen ei tarvittaisi muita uhreja, ei yhden yhtä karitsaakaan. Johannes 
puhui ”maailman synnistä”. Totta se on, koko maailma on tehnyt 
syntiä, ja se tarkoittaa meitäkin, sinua ja minua. Jeesus kuoli meidän 
syntiemme takia, sillä me olemme olleet monella tavalla Jumalalle 
tottelemattomia.

Kuva 6-1

Seuraavana päivänä Johannes Kastaja ja kaksi hänen opetuslastaan 
olivat yhdessä, kun Jeesus käveli ohitse.

Jälleen Johannes sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa” (Joh. 1:36).

Välittömästi nuo kaksi opetuslasta jättivät Johanneksen ja alkoivat 
seurata Jeesusta. He halusivat oppia lisää Jeesukselta, Jumalan Karit-
salta. Heistä tuli Jeesuksen opetuslapsia eli seuraajia.

Tässä joudumme miettimään, mitä Jeesuksen opetuslapsena ole-
minen tarkoittaa. Opetuslapsi on ihminen, joka uskoo Jeesukseen 
Jumalan Karitsana, joka on kuollut hänen syntiensä tähden. Jeesus 
on yhä Jumalan Karitsa. Hänen uhrinsa syntien edestä oli viimeinen 
uhri. Jeesus kutsuu edelleen miehiä ja naisia, poikia ja tyttöjä ope-
tuslapsikseen. Hänen kutsuunsa vastaaminen tarkoittaa uskomista 
siihen, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi tähden, ottanut pois sinun 
syntisi ja puhdistanut sinut Jumalan edessä ainiaaksi.

Laita taululle sana ’usko’.

Näin sinusta tulee Jumalan Karitsan seuraaja eli opetuslapsi. Jeesuk-
selle kuuliainen elämä alkaa Jeesukseen uskomisesta.

Jumalan Poika kääntyi heitä kohti. ”Mitä te haluatte?” hän kysyi.

”Opettaja, missä sinä asut?” he kysyivät häneltä.

”Tulkaa, niin näette”, Jeesus sanoi.

Ja niin he tekivät. He olivat Jeesuksen kanssa lopun päivää. Kaksi 
opetuslasta, jotka olivat seuranneet Johannesta, oppivat nyt Jeesuk-

Näkymä 1
(merenrantanäkymä). Laita taululle 
kuvat (33) Johannes Kastaja, (20) 
ihmisjoukko ja (40) Jeesus.

Laita taululle vähäksi aikaa kuva 
(30) kuvan (40) Jeesus tilalle.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(merenrantanäkymä) Laita 
taululle kuvat (41) Andreas ja (42) 
Johannes.

PTE

Laita taululle kuva (40) Jeesus.

Löydät valmiit sanaliuskat GNC-
lisämateriaaleista.
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selta. Mitä ihania asioita nuo kaksi miestä, Andreas ja Johannes (ei Jo-
hannes Kastaja, vaan toinen Johannes), oppivatkaan tuona päivänä.

Andreas saattoi tuskin odottaa, että hän saisi kertoa uutisen. Simon-
veljelle piti kertoa tästä miehestä.

”Simon!” hän huusi. ”Me olemme löytäneet Messiaan!”

Ei ihme, että Andreas oli innoissaan. Niin kauan kuin hän jaksoi 
muistaa, Jumalaa rakastavat ihmiset olivat puhuneet Messiaan tulos-
ta. He olivat odottaneet häntä ja toivoneet sen ajan koittavan, jolloin 
hän tulisi. Nyt hän oli täällä! Nopeasti Simon lähti Andreaksen mu-
kaan, ja he kiiruhtivat etsimään Jeesusta, Jumalan Poikaa.

Kuva 6-2

”Sinä olet Simon”, Jeesus sanoi. ”Nimesi on oleva Pietari.”

Ja Simon, jota kutsuttaisiin Pietariksi, oli aivan yhtä innoissaan kuin 
Andreas. Ehkä Andreas ja Pietari kertoivat Jeesuksesta ystävälleen 
Filippukselle, sillä Filippus oli kotoisin samasta kaupungista.

Seuraavana päivänä Jeesus tapasi Filippuksen.

”Seuraa minua”, hän sanoi.

Ja niin Filippuksesta tuli Jeesuksen opetuslapsi. Myös Filippus oli 
innoissaan, ja hän tapasi Natanaelin.

Kuva 6-3 

”Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen 
kirjat	todistavat!	Hän	on	Jeesus,	Joosefin	poika	Nasaretista!”	Filip-
pus huudahti (Filippus ei ehkä ymmärtänyt, että Jeesus oli Jumalan 
Poika.)

”Nasaretistako?” Natanael huudahti. ”Voiko Nasaretista tulla mitään 
hyvää?”

”Tule, niin näet”, Filippus sanoi.

Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: ”Siinä on oikea isra-
elilainen, mies vailla vilppiä!”

”Mistä sinä minut tunnet?” Natanael kysyi.

”Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla”, 
Jeesus vastasi. Hän ikään kuin sanoi: ”Tunsin sinut ennen kuin sinä 
ajattelit minusta mitään.”

Jeesus tuntee myös sinut, juuri sellaisena kuin olet. Ja hän rakastaa 
sinua! Jeesus kutsuu sinua kääntymään synneistäsi ja tulemaan luok-
seen. Hän kutsuu sinua seuraajakseen, aivan kuten hän kutsui Nata-
naelia. Ehkä tiedät, että Jeesus pyytää sinua seuraamaan häntä. Ha-
luaisit totella, muttet ole varma, miten hänen seuraajakseen tullaan. 
Jos haluat jutella siitä, minä voin ilomielin näyttää sinulle Raamatusta, 
miten tullaan Jeesuksen opetuslapseksi. Tule juttelemaan kanssani 
(kerro missä ja milloin).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(ulkonäkymä) Laita taululle kuva 
(41) Andreas.

Messias tarkoittaa Kristus tai 
Luvattu.

Laita taululle kuva (43) Pietari.

Laita taululle kuva (40) Jeesus.

Raamatun aikoihin nimet kertoivat, 
millainen henkilö oli. Nimi Pietari 
tarkoittaa kalliota. Koska Simon oli 
valinnut Jeesuksen seuraamisen, 
hän oli muuttunut ihminen, jonka 
voima oli Herrassa.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4
(ulkonäkymä) Laita taululle kuvat 
(40) Jeesus ja (44) Filippus.

Poista kuva (40) Jeesus. Laita 
taululle kuva (45) Natanael.

Laita taululle kuva (40) Jeesus.
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”Rabbi (eli opettaja)”, Natanael sanoi, ”sinä olet Jumalan Poika, sinä 
olet Israelin Kuningas!” (tai juutalaisten Kuningas).

Vaikka	Filippus	oli	puhunut	Jeesuksesta	Joosefin	poikana,	Natanael	
uskoi, että hän oli Jumalan Poika. Andreas toi veljensä Simonin, Fi-
lippus toi ystävänsä Natanaelin.

Jeesuksen opetuslapsena oleminen tarkoittaa sitä, että kertoo Jeesuk-
sesta toisille.

Laita taululle sana ’kerro’.

Onko sinulla siskoa, veljeä tai ystävää, jolle voisit kertoa hänestä? 
Ehkä siinulta on kysytty, miksi luet Raamattua tai mikset naura ja 
pilkkaa naapurissa asuvaa vanhaa miestä. Oletko käyttänyt tilaisuu-
den hyväksesi ja kertonut kuuluvasi Jeesukselle? Voit kutsua ystäväsi 
mukaan kerhoon ensi viikolla, jotta hekin saisivat kuulla Jumalan 
sanaa. Jeesus kutsuu edelleen ihmisiä opetuslapsikseen. Opetuslap-
seus tarkoittaa sitä, ettei häpeile kertoa muille kuuluvansa Jeesukselle. 
Filippus kertoi Natanaelille. 

Jeesuksen on täytynyt hymyillä, kun hän sanoi Natanaelille: ”Paljon 
suurempaakin saat vielä nähdä.”

Kuulimme viidestä miehestä, joista tuli Jumalan Pojan opetuslapsia. 
Muistatko heidän nimensä? He olivat innokkaita oppimaan lisää Jee-
suksesta. He tiesivät, että Jeesuksen sanat olivat hyvin tärkeitä. Aina 
kun heillä oli vapaata työstä, he halusivat olla hänen kanssaan.

Andreas, Pietari ja Johannes olivat kalastajia. Johanneksen veli 
Jaakob, joka työskenteli heidän kanssaan, kuuli myös Jeesuksesta. 
Kun he olivat tavanneet Jumalan Pojan, heidän on täytynyt puhua 
hänestä enemmän kuin mistään muusta.

Eräänä aamuna kalastajat laittoivat verkkojaan valmiiksi. Pietari ja 
Andreas heittivät verkkonsa veteen ja vetivät ne takaisin huuhdellen 
näin hiekan ja pienet kivet pois. Johannes ja Jaakob olivat veneen 
luona isänsä kanssa ja korjasivat verkkoja. 

Kuva 6-4

Katsoessaan ylös he näkivät Jeesuksen kävelevän rannalla. Aina kun 
he näkivät Jeesuksen, he tulivat onnellisiksi. Jeesus tuli suoraan sinne, 
missä he työskentelivät.

”Lähtekää minun mukaani”, hän sanoi. ”Minä teen teistä ihmisten 
kalastajia” (Matt. 4:19).

Miehet tiesivät, että tämä kutsu seurata häntä oli aivan erityinen. Se 
tarkoitti: ”Jättäkää työnne, lopettakaa kalastaminen. Tulkaa ja oppi-
kaa minusta. Antakaa minun opettaa teille Jumalasta. Antakaa minun 
lähettää teidät tuomaan toisia ihmisiä luokseni.”

Miltä heistä mahtoi tuntua? Varmaankin heidän tunteensa olivat vä-
hän sekavat. Oli ihmeellistä tulla kutsutuksi (tai valituksi) seuraamaan 

PTU

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 5
(merenrantanäkymä)

Laita taululle kuvat (46) Andreas ja 
Pietari ja (47) Jaakob ja Johannes.

Lapsista voisi olla hauskaa nähdä 
kalastusverkko.

Laita taululle kuva (40) Jeesus. 
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häntä, mutta työn jättäminen? Ehkä he miettivät sitä, kuinka kovasti 
he olivat työskennelleet toisten kalastajien palveluksessa, ennen kuin 
he olivat ansainneet tarpeeksi rahaa ostaakseen omat veneet Gali-
leanjärvelle. Ja tänä aamuna he olivat tuoneet rantaan paljon kaloja. 
Kun he purkivat kaloja veneistään erotellen pienet kalat isoista, ih-
miset odottivat ostaakseen tuoretta kalaa. Eivätkö he enää kalastaisi 
ja myisi kaloja joka päivä? Mistä he saisivat rahaa perheitään varten?

Mutta nämä kalastajat eivät miettineet kovin kauaa, sillä Raamatussa 
sanotaan, että Pietari ja Andreas jättivät heti verkkonsa ja seurasivat 
Jeesusta (Matt. 4:20). Jaakob ja Johannes jättivät isänsä ja kalastajan 
ammattinsa (Matt. 4:21–22). Jeesus oli valinnut heidät, ja he olivat 
valmiita seuraamaan.

Jeesus sanoi taivaan Isän tietävän, mitä me tarvitsemme, ja jos ase-
tamme hänet ensimmäiselle sijalle elämässämme, hän pitää huolen 
tarpeistamme (Matt. 6:31–33). Opetuslapset halusivat luottaa Juma-
laan tässä asiassa. He tiesivät, että Jumala rakasti heitä, ja he uskoivat, 
että hän pitäisi heistä huolen.

Näiden kalastajien oli ehkä vaikea ymmärtää, miten Jeesus pystyi 
rakastamaan kaikkia ihmisiä. He kävelivät usein Matteuksen, tulli-
miehen, toimiston ohi. Suurin osa ihmisistä vihasi häntä. Tullimiehet 
keräsivät veroa. He olivat yleensä epärehellisiä.

Veronkerääjät ottivat usein veronmaksajien rahoja itselleen. Päivästä 
toiseen Matteus istui toimistossaan Galileanjärven rannalla. Eräänä 
päivänä Jeesus kulki sen toimiston ohi. Ihmisiä tungeksi hänen ym-
pärillään.

Kuva 6-5

Andreas, Pietari ja muut opetuslapset olivat varmaan myös siellä. 
Mutta Jeesus katsoi vain Matteusta.

”Seuraa minua”, hän sanoi.

Matteus jätti heti pöytänsä ja rahansa ja seurasi!

Pietari ja Johannes jättivät veneensä, ja Matteus jätti verojen keräämi-
sen, sillä Jeesuksen opetuslapseus tarkoittaa aina jostakin luopumista.

Laita taululle sana ’luovu’.

Sinun kohdallasi se ei ehkä tarkoita kotoa tai koulusta lähtemistä, 
mutta se tarkoittaa sitä, että luovut kaikesta, minkä tiedät vääräksi 
elämässäsi. Ruma kielenkäyttö, huono seura, huonot tavat, äkkipikai-
suus…itse tiedät, mistä on kyse. Oletko valmis jättämään sen? Se voi 
tarkoittaa näkemysten ja ajatusten muuttumista niin, että uskot sen, 
mitä Raamatussa opetetaan. Sinä itse tiedät, mitä sinun tulisi jättää.

Ehkä olet opetuslapsi, mutta muut asiat ovat tulleet Jeesusta tär-
keämmiksi. Jos TV:stä tulee sinua kiinnostavaa ohjelmaa, jätätkö 
pyhäkoulun väliin? Jos ystäväsi pyytää sinua kanssaan pelaamaan sen 

Lapset voivat esittää Jaakobia 
ja Johannesta, jotka lähtevät 
seuraamaan Jeesusta ja jättävät 
isänsä ja muut kalastajat.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 6
(ulkonäkymä)

Laita taululle kuva (48) Matteus.

Laita taululle kuvat (20) 
ihmisjoukko ja (40) Jeesus.
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sijaan, että menisit raamattukerhoon, jätätkö kerhon väliin? Pyydä 
Jumalaa antamaan sinulle anteeksi ja auttamaan sinua olemaan us-
kollinen Jeesuksen seuraaja. 

Nyt tiedämme seitsemän opetuslasta, jotka Jeesus kutsui työhönsä. 
Kerrataanpa heidän nimensä: Andreas ja Pietari, Jaakob ja Johannes, 
Filippus ja Natanael (jota joskus kutsuttiin Bartolomeukseksi) ja 
Matteus. Jeesuksen mielessä oli lähettää 12 miestä tähän työhön.

Erään sapatinpäivän iltana Jeesus meni ylös vuorelle.

Raamatussa kerrotaan, että hän meni sinne rukoilemaan. Hän ru-
koili koko yön. Jeesuksen oli valitsemassa lisää miehiä työhönsä. Oli 
tärkeää, että hän valitsisi oikeat miehet. Niinpä hän keskusteli asiasta 
Isänsä kanssa koko yön.

Kuva 6-6

Aamulla Jeesuksen tullessa alas vuorelta suuri joukko opetuslapsia 
(oppilaita) oli varmaankin odottamassa häntä. Jumalan sana sanoo: 
”Hän valitsi heistä kaksitoista” (Luuk. 6:13). Me olemme jo nimen-
neet seitsemän. Nyt valittiin viisi muuta: Tuomas ja toinen Jaakob, 
Simon, Taddeus ja Juudas Iskariot.

Nämä miehet eivät olleet koskaan kuulleet sellaista opettajaa kuin 
Jeesus. He rakastivat niitä hetkiä, kun he saivat istua ja kuunnella tätä 
ihmeellistä opettajaa kaukana ihmisjoukoista. Jeesus opetti pitkiä ai-
koja opetuslapsilleen Jumalasta ja hänen teistään. Joskus he oppivat 
hyvin hitaasti, mutta Jeesus oli kärsivällinen heidän suhteensa, sillä 
Jeesukselta oppiminen on hyvin tärkeää jokaiselle opetuslapselle.

Jeesus kutsuu edelleen ihmisiä opetuslapsikseen. Jos olet Jeesuksen 
opetuslapsi tai jos sinusta tulee sellainen, saat oppia Jeesukselta. Sinä 
et tietenkään voi istua vuorenrinteellä Jeesuksen kanssa, mutta opit 
häneltä, kun luet Raamattua. Joka kerta, kun Jumalan sanaa luetaan 
tai selitetään, sinun tulee kuunnella hyvin huolellisesti. Jos olet kyllin 
vanha lukeaksesi Raamattua itse ja varsinkin jos kuulut Jeesukselle, 
lue sitä joka päivä. Jos haluat jutella kanssani siitä, miten Raamattua 
kannattaa lukea päivittäin, kysy siitä tämän opetushetken jälkeen. 
Opetuslapset oppivat jatkuvasti uutta Jeesukselta.

Laita taululle sana ’opi’.

Vaikka eläisit hyvin vanhaksi, sinulla olisi silti yhä paljon opittavaa! 

Kun opetuslapset olivat oppineet monia asioita, Jeesus lähetti heidät 
työhönsä. He eivät sanoneet: ”Emme halua mennä.” He tekivät, mitä 
heidän Mestarinsa käski. He tiesivät, että opetuslapsena oleminen 
tarkoittaa Jeesuksen tottelemista.

Laita taululle sana ’tottele’.

Poista kuva (40) Jeesus.

Poista kaikki kuvat.

Jumala käyttää tavallisia ihmisiä 
EPÄTAVALLISEEN työhön!

Löydät 12 opetuslapsen nimet 
sanaliuskoina GNC-lisämateriaaleista.

Näkymä 7
(ulkonäkymä) Laita taululle kuva (49) 
Jeesus ja opetuslapset.
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Totteleminen on tärkeää myös sinulle, joka haluat olla Jeesuksen 
opetuslapsi. Kun uskot Jeesukseen, Jumalan Karitsaan, joka ottaa 
pois syntisi, se on alku Jeesuksen tottelemiselle. Kun luet Raamattua, 
opit, millainen Jumala haluaa sinun olevan ja mitä sinun tulisi tehdä. 
Tiedät, että Jumala sanoo esimerkiksi: ”Lapset, olkaa vanhemmil-
lenne kuuliaisia” (Ef. 6:1). Opetuslapsena tottelet Jumalaa olemalla 
tottelevainen kotona silloinkin, kun se ei huvittaisi. Osoitat olevasi 
Jeesuksen opetuslapsi tottelemalla häntä.

Herra kutsuu kaikenlaisia ihmisiä ja kaikenlaisia lapsia opetuslapsik-
seen. Tunnetko tänään sydämessäsi Jeesuksen kutsuvan sinua? Jeesus 
sanoo sinullekin: ”Seuraa minua.” Jos todella haluat olla hänen ope-
tuslapsensa, puhu hänelle hiljaa sydämessäsi: ”Rakas Jumalan Karit-
sa, kiitos siitä, että kuolit minun puolestani. Puhdista minut kaikista 
synneistäni ja tee minusta sinun opetuslapsesi.”

Ehkä olet jo Jeesuksen opetuslapsi, mutta kun nyt olet kuullut Jee-
sukseen uskomisesta, hänestä kertomisesta, luopumisesta, oppimi-
sesta ja tottelemisesta, tajuat elämässäsi olevan asioita, jotka eivät 
miellytä Mestariasi. Kun lopetamme, kerro niistä Jeesukselle. Pyydä 
häntä antamaan sinulle anteeksi ja auttamaan sinua kasvamaan ope-
tuslapsena.

Kertauskysymykset
1.  Miksi Jeesusta kutsutaan Jumalan Karitsaksi? (Karitsat kuolivat 

syntien edestä. Ne teurastettiin ja veri vuodatettiin temppelin alt-
tarilla. Myöhemmin Jeesuskin kuoli ottaakseen synnit pois.)

2.  Miksi kaksi Johannes Kastajan kanssa ollutta miestä päätti seura-
ta Jeesusta? (He halusivat oppia lisää Jeesukselta.)

3.  Miten nykypäivän pojasta tai tytöstä voi tulla Jeesuksen opetus-
lapsi? (Tulee uskoa Jeesukseen Jumalan Karitsana, joka kuoli ih-
misten syntien tähden.)

4.  Miksi Andreas kertoi Jeesuksesta veljelleen Simonille? (Jumala 
oli luvannut lähettää Messiaan ja nyt, kun Andreas oli löytänyt 
Messiaan, hän halusi myös Simonin tapaavan hänet.)

5.  Mitä tärkeää Andreas ja Filippus tekivät, mitä jokaisen opetuslap-
sen tulisi tehdä? (He kertoivat toisille Jeesuksesta.)

6.  Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi kalastajille: ”Lähtekää minun 
mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia”? (”Jättäkää työn-
ne, lopettakaa kalastaminen. Tulkaa ja oppikaa minusta. Antakaa 
minun opettaa teille Jumalasta. Antakaa minun lähettää teidät 
tuomaan muita ihmisiä minun luokseni.”)

7.  Nämä neljä kalastajaa jättivät heti veneensä ja työnsä. Miksi tämä 
oli hyvin tärkeä ja ehkä vaikea päätös? (Heille Jeesuksen seuraa-
minen tarkoitti ammatin jättämistä.)

PTU
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Voit antaa lasten rukoilla hiljaa 
omin sanoin. Anna heidän kertoa 
Jumalalle, mitä he antavat hänelle. 
”Mitä tahansa, milloin tahansa, 
missä tahansa” on hyvä muistutus. 
Voit antaa jokaiselle lapselle 
GNC-lisämateriaaleista tulostamasi 
rukousaiheiset kirjanmerkit.
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Kerholaisten suosikkipeli

Pelatkaa peliä, jonka lapset 
valitsivat viime viikolla 
suosikkipelikseen tai valitse peli 
sen perusteella, miten he ovat 
peleihin reagoineet.

PowerPoint-kuva 6-6a



Jeesuksen elämä 1

57

8.  Ensimmäiset opetuslapset olivat varmasti hämmästyneitä, kun 
Jeesus kutsui myös Matteuksen opetuslapseksi. Miksi he toden-
näköisesti olivat siitä hämmästyneitä? (Matteus oli veronkerääjä, 
ja useimmat ihmiset vihasivat veronkerääjiä, koska he yleensä oli-
vat epärehellisiä.)

9.  Tullaksesi Jeesuksen opetuslapseksi sinun täytyy olla valmis luo-
pumaan joistakin asioista. Mitä ne ovat? (esimerkiksi rumat pu-
heet, huono seura, huonot tavat, äkkipikaisuus)

10.  Joskus jopa Jeesuksen opetuslasten täytyy luopua jostakin, koska 
Jeesus on heille elämässä kaikkein tärkein. Anna yksi tai kaksi 
esimerkkiä.

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1.  Miksi Jeesusta kutsutaan Jumalan Karitsaksi? (Hän kuoli meidän 

syntiemme tähden.)

2.  Mitä miehet tekivät, kun Jeesus kutsui heitä? (He seurasivat Jee-
susta.)

3.  Miten sinä voit seurata Jeesusta? (Usko häneen Pelastajanasi ja 
tottele häntä.)

4.  Mitä Jeesus teki ennen kuin hän valitsi 12 opetuslastaan? (Hän 
rukoili.)

Tukitehtävä
Mihin suuntaan?
Mikäli mahdollista, piirrä mallin mukainen kuva liidulla lattiaan (tai laita 
villalankoja mallin mukaisesti lattialle tai piirrä kuva tussilla valkotaululle tai 
isolle valkoiselle paperiarkille).

Lue seuraava kertomus lapsille.

Jenna on käynyt raamattukerhossa usean viikon ajan. Eräänä kertana 
hän kuulee Jumalan Karitsasta, joka tuli ottamaan pois maailman 
synnit. Jenna ei paljon asiaa mieti. Hän ei ole kovin tarkkaavainen 
eikä huolissaan synneistään. Hän lähtee kerhosta.

Olemme kuviomme kohdassa 1. Mihin suuntaan Jenna on menossa?

Anna lasten vastata.

Jenna kulkee mustaa viivaa kauemmaksi Jeesuksesta.

Samana päivänä Roope kuulee raamatunopetuksen. Hän ymmärtää 
tehneensä monia vääriä asioita, jotka eivät miellytä Jumalaa. Hän 
haluaa Herran muuttavan hänet. Kun hän menee kotiinsa, hän pol-
vistuu sänkynsä viereen ja pyytää Jeesusta antamaan anteeksi hänen 
syntinsä ja muuttamaan hänet. Mihin suuntaan Roope on lähtenyt 
kulkemaan? 

Anna lasten vastata.

Alle kouluikäisten 
kertauskisa
Nuorempien lasten suosikkipeli

Valitse edellisten tuntien peleistä 
suosituin.

Käytä tämän sarjan kaikkia alle 
kouluikäisten kysymyksiä.

(musta)

(sininen)

(sininen)

(keltainen)

(sininen)1
2 3 4

Lisää tukitehtäviä
GNC-lisämateriaalit -tiedostossa!
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Kyllä, Roope kulkee keltaista viivaa. Hänestä on tullut Jeesuksen 
opetuslapsi.

Roope alkoi uskoa Jeesukseen muutama viikko sitten. Hänen paras 
koulukaverinsa Antti on huomannut, että Roope ei enää käytä rumia 
sanoja. Hän vaikuttaa nykyisin paljon ystävällisemmältä.

Antti kysyy Roopelta: ”Miten sinä olet muuttunut niin paljon?”

Roopea nolottaa kertoa Antille, kuinka Jeesus on pelastanut hänet ja 
kuinka hän nyt on Jeesuksen opetuslapsi.

Olemme nyt kohdassa 2.

Mihin suuntaan Roope nyt kulkee? 

Anna lasten vastata.

Kyllä, Roope on menossa sivuun sinistä viivaa pitkin. Hän on edel-
leen Jeesuksen opetuslapsi, mutta ei ole niin lähellä Jeesusta kuin 
voisi.

Muutamaa päivää myöhemmin Roope kokoaa rohkeutensa ja kertoo 
Antille, kuinka Jeesus on muuttanut hänen elämänsä. Hän kutsuu 
Antin raamattukerhoon. Nyt Roope on jälleen oikealla tiellä. Pyyhi-
tään sininen viiva pois.  

Poista tai pyyhi pois sininen viiva.

Roope rakastaa jalkapalloa. Perjantaisin koulun jälkeen jotkut hänen 
luokkansa pojat pelaavat jalkapalloa urheilusalissa. Roope menee 
mukaan, mutta lähtee pois klo 16.30, koska raamattukerho alkaa klo 
17.00. 

Sovella kellonajat oman tilanteenne mukaan.

Hän ymmärtää, että on tärkeämpää mennä raamattukerhoon oppi-
maan Jumalan sanaa, mutta tuntee tällä viikolla kiusausta jäädä pe-
laamaan. Nopeasti Roope pyytää Jumalaa auttamaan. Hän muistaa, 
miten tärkeitä raamatunopetuksia hän on kuullut kerhossa, joten hän 
lähtee ajoissa pois urheilusalista ehtiäkseen vielä raamattukerhoon.

Olemme nyt kohdassa 3. Mihin suuntaan Roope kulkee? 

Anna lasten vastata.

Kyllä, Roope kulkee Jeesuksen kanssa eteenpäin. Hän haluaa oppia 
Jeesukselta, joten hänen täytyy joskus jättää muut asiat.

Ota pois toinen sininen viiva.

Yleensä Roope rukoilee ja lukee muutaman jakeen Raamatusta iltai-
sin, ennen kuin hän sammuttaa valot ja käy nukkumaan. Tänä iltana 
hän unohtaa ottaa Raamattunsa ennen sänkyyn menemistä. Hän 
tuntee itsensä liian väsyneeksi noustakseen sängystä ja etsiäkseen 
Raamattunsa. Hän ei myöskään rukoile.
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Me olemme kohdassa 4. Mitä viivaa Roope seuraa? 

Anna lasten vastata.

Kyllä, hän on mennyt vähän sivuun sinistä viivaa pitkin. Huomenna 
on onneksi uusi päivä. Roope voi taas lukea Raamattua ja rukoilla, ja 
näin päästä takaisin oikealle tielle!

Tukitehtävä
Jeesuksen seuraaminen
Tulosta jokaiselle lapselle tämän oppitunnin tukitehtävä GNC-lisä-
materiaaleista tai tiedoston lopusta. Lapset voivat leikata jalanjäljet 
ja liimata ne värilliselle pahville. Anna ohjeet: ”Jos olet Jeesuksen 
opetuslapsi, leikkaa nämä kolme jalanjälkeä. Liimaa ne pahville ja 
säilytä Raamattusi välissä.”



60

Jeesus Kristus on Jumalan Poika
Tukitehtävä – oppitunti 1
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Jeesus Kristus on Jumalan Poika
Tukitehtävä – oppitunti 1

Jumalan
Poika

Lapsi
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Jeesus on ainoa Pelastaja
Päätotuus – oppitunti 2
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Jeesus syntyi Kuninkaaksi
Päätotuus – oppitunti 3
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Todellista palvomista
Tukitehtävä – oppitunti 3

koulussa

ystävien kanssa

harrastusten
parissa

rahan käytössä

seurakunnassa

aterialla

kotona

rukouksessa
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Jeesuksen valtakunta
Tukitehtävä – oppitunti 3
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Jeesuksella oli kiusauksia
Päätotuus – oppitunti 5
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Jumalan sanan käyttäminen
Tukitehtävä – oppitunti 5



68

Je
es

usku
tsu

u i
hm

isi
ä

op
et

us
lap

sik
se

en

Jeesuksen seuraaminen
Päätotuus – oppitunti 6



69

Jeesuksen seuraaminen
Tukitehtävä – oppitunti 6
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Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 5

Näkymä 6

Oppitunti 1 Oppitunti 2

Näkymä 4

FLANELLOKUVIEN ASETTELUMALLIT OPPITUNNEITTAIN
Ohje flanellokuvien käyttäjille: Voit kiinnittää alla olevat flanellonäkymät oppitunneittain muovitaskuun tai kirjekuoreen, 
jossa säilytät flanellokuviasi.
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Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 6

Näkymä 7

Näkymä 8

Näkymä 4

Näkymä 5

Näkymä 6

Näkymä 7

Oppitunti 3

Oppitunti 4

Näkymä 4

Näkymä 5

Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3
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Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 4

Näkymä 5

Näkymä 6

Näkymä 7

Oppitunti 5

Oppitunti 6
Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3



Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä
Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta
Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Ap. t. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen 
luokse).

Kerro pelastusvarmuudesta
Palaa jakeeseen, jota käytit. 
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla 
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä
Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä” (Hepr. 13:5)

Tulosta, leikkaa ja säilytä Raamattusi välissä. #
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