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Johdanto
Kolmannes Raamatun evankeliumiteksteistä käsittelee viikkoa, joka huipentui Jeesuksen kuolemaan ja
ylösnousemukseen. Miksi? Siksi, että siinä on pelastussanoman ydin. Tämän opetussarjan kuusi oppituntia
esittelevät, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt ja miten hän voi pelastaa nykypäivän lapsia. Rukoillaan, että
näiden oppituntien kautta sekä lasten että meidän Jeesukseen uskovien opettajien elämä voisi muuttua.
Raamatun totuuksien opettaminen
Jos pelkästään kerromme raamatunkertomuksia lapsille, emme kanna täyttä vastuutamme opettajina. On
ehdottoman tärkeää, että lapset oppivat kertomuksiin sisältyvät totuudet ja että heille näytetään, mitä nämä
totuudet merkitsevät lasten jokapäiväisessä elämässä. Yhden oppitunnin aikana ei tietenkään ehdi käymään
läpi kaikkea kertomukseen liittyvää opetusta, joten jokaista oppituntia varten on valittu yksi päätotuus.
Päätotuuden opettaminen on punottu koko kertomukseen, mutta valmistelujesi helpottamiseksi opetusosuudet on merkitty kirjaimilla PT. Nämä merkinnät on tehty myös kunkin oppitunnin ensimmäisellä
sivulla olevaan tuntirunkoon.
Päätotuutta on myös sovellettu sekä uskoville lapsille (PTU) että niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta
(PTE) ja ne on merkitty ko. kirjainyhdistelmillä. Sovelluksen kohderyhmä on tehty selväksi myös käyttämällä sellaisia lauseita kuin ”Jos et vielä tunne Jeesusta Pelastajanasi…” tai ”Jos uskot Jeesukseen …”.
Opetus- ja sovelluskohdat on merkitty tekstiin harmaalla taustalla. Voit 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 kysymyksiä, 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. Tällaisen 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 käsitystä 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
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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
Näille oppitunneille on annettu viisi raamatunjaetta, jotka voi opettaa lapsille ulkoa. Jos opetat nämä oppitunnit tiiviissä tahdissa, esimerkiksi kuutena peräkkäisenä viikkona, voi olla parempi valita kaksi tai kolme
raamatunlausetta ja opettaa ne huolellisesti, jolloin lapset muistavat ne. Jos yrität opettaa liian monta jaetta,
lapset eivät muista yhtään niistä kunnolla.
Laulut
GNC-lisämateriaaleista löytyvät laulun ”Uskon Herran sanaan” sanat ja nuotit. Lauluehdotuksia löytyy
opetustekstin marginaalista. Laulut kannattaa valita niin, että ne tukevat opetusta. Samaa laulua tulee laulaa
usein, että lapset oppivat sen hyvin.
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 kukin on ja missä vaiheessa kertomusta tarvitset mitäkin kuvaa. Tekstin marginaalissa 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.
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 enemmän kuin kierrekirjan kuvia. Ylimääräiset PowerPoint-kuvat on merkitty tekstin marginaaliin lihavoinnilla.
Ylimääräiset havaintovälineet
Tulosta päätotuus Good News Club® -lisämateriaaleista ja kiinnitä se flanellotaululle flanellotarralla 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 havainnollistetut raamatunlauseet.
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Lisäapua
Marginaaleista löydät taustatietoa ja vaihtoehtoisia ideoita siitä, miten saada opetuksesta mielenkiintoisempaa. 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 käytettävissä olevan ajan puitteissa. GNC-lisämateriaaleista löydät tehtävämonisteita ja monenlaista
oppimista vahvistavaa materiaalia.
Kertauskysymykset
Jokaista oppituntia varten on kertauskysymyksiä. Niitä voidaan käyttää oppitunnin päätteeksi tai seuraavalla 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 lauluja, 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
Oppitunti
Jeesus ratsastaa
Jerusalemiin

Päätotuus
Jeesus on
Kuningas.

Matt. 21:1–16
Mark. 11:1–10
Luuk. 19:29–40
Joh. 12:12–19

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, ja hän pelastaa sinut
Paholaisen vallasta ja on Kuninkaasi.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Ylistä Jeesusta.

Raamatunlause
”Mutta Pojastaan hän sanoo: - Jumala,
sinun valtaistuimesi pysyy ajasta
aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on
oikeudenmukaisuuden valtikka.”
Hepr. 1:8

Yläkerran huone ja Ole uskollinen
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
puutarha
Jeesuksen seuraaja. Ryhdy sinäkin seuraamaan Jeesusta
tosissasi.
Matt. 26:17–56
Mark. 14:12–52
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luuk. 22:7–53
Jos epäonnistuit, pyydä anteeksi, ja
Joh. 13:1–38
Herra auttaa sinua olemaan uskollinen.
Joh. 18:1–12

Kerratkaa Hepr. 1:8
tai
”Ja vetosimme teihin, että eläisitte
Jumalalle kelpaavaa elämää, sillä
hän kutsuu teitä valtakuntaansa ja
kirkkauteensa.”

Oikeudenkäynti

”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen
kuoleman syntien tähden, syytön
syyllisten puolesta, johdattaakseen
teidät Jumalan luo.”

Matt. 26:57–27:31
Mark. 14:53–15:20
Luuk. 22:5–23:25
Joh. 18:13–19:16
Ristiinnaulitseminen
Matt. 27:31–66
Mark. 15:20–47
Luuk. 23:26–56
Joh. 19:16–42
Ylösnousemus
Matt. 28:1–15
Mark. 16:1–14
Luuk. 23:55–24:12
Luuk. 24:36–48
Joh. 20:1–21
Taivaaseenastuminen
Matt. 26:32
Matt. 28:7,10,16–20
Joh. 20:24–29
Joh. 21:1–17
Ap. t. 1:3–11
1. Kor. 15:3–7

Jeesus ei tehnyt
koskaan syntiä.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi.

1. Tess. 2:12

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kiitä Jumalaa, että Jeesuksen kuuliaisuus
luetaan sinun hyväksesi.
1. Piet. 3:18
Jeesus kuoli
syntisten
puolesta.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, joka kärsi sinun
puolestasi.

Kerratkaa 1. Piet. 3:18

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Opi rakastamaan Jeesusta yhä enemmän
ja kiittämään häntä usein.
Jeesus nousi
kuolleista ja elää
ikuisesti.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, niin voit olla varma,
että syntisi on täysin maksettu.

”Minä olin kuollut, mutta nyt minä
elän, elän aina ja ikuisesti.”
Ilm. 1:18

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tutustu Jeesukseen paremmin ja iloitse,
että saat olla hänen kanssaan ikuisesti.
Jeesus on Herra.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen Pelastajana, niin hän
on elämäsi Herra.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tottele Jeesusta, erityisesti hänen
käskyään kertoa muille.
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”Sen tähden Jumala on korottanut
hänet yli kaiken ja antanut hänelle
nimen, kaikkia muita nimiä
korkeamman.”
Fil. 2:9

Oppitunti 1

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
Tuntirunko

Raamatunkohdat
Matt. 21:1–16
Mark. 11:1–10
Luuk. 19:29–40
Joh. 12:12–19

Johdanto
Prinssi, linna ja vangit.

PTE

Tapahtumien kulku
1 Jeesus lähettää opetuslapset etsimään
aasinvarsaa.

Päätotuus
Jeesus on Kuningas.

2 Opetuslapset tuovat aasinvarsan Jeesukselle.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, ja hän pelastaa sinut Paholaisen
vallasta ja on Kuninkaasi.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Ylistä Jeesusta.
Raamatunlause
”Mutta Pojastaan hän sanoo: - Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka.”
Hepr. 1:8
Havaintovälineet
• Kuvat: 1-1…1-6 (kierrekirja tai PowerPoint)

3 Jeesus ratsastaa aasinvarsalla.

4 Ihmiset heittävät maahan vaatteita, huutavat
ylistystä ja heiluttavat palmunoksia. PTE
5 Uskonnolliset johtaja ovat vihaisia.
6 Jeesus sanoo: ”Jos he olisivat vaiti, niin kivet
huutaisivat.”
PTU
7 Jeesus itkee Jerusalemin kohtaloa. PTE, SH
Huippukohta
8 Jeesus menee temppeliin.
9 Jeesus parantaa sairaita.
10 Lapset ylistävät Jeesusta.

tai
• Flanellokuvat: 1–10, 13, 14 ja 15 (mahdolliset
flanellotaustat: ulko- ja temppelinäkymä)
ja
• Tulostettu kartta, päätotuus, raamatunlause
ja evankeliumikortit sekä Sakarjan kirjakäärö
GNC-lisämateriaaleista. Rullaa jae Sak. 9:9 kirjakääröksi.
Tukitehtävä
Tulosta tähän tuntiin liittyvät tehtävämonisteet ja
raamatunlauselaput GNC-lisämateriaaleista.
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PT

PTU

Lopetus
Sakarja ennusti Jeesuksen tulon Jerusalemiin.
PTE

Jeesuksen elämä 4

Evankeliumin kertominen

Tulosta ja leikkaa kuusi korttia,
joissa on ristin ja haudan kuva sekä
kääntöpuolella symboli ja tekstiä.
Värilliset kortit löytyvät GNC-lisämateriaaleista. Vaihtoehtoisesti voit
käyttää tämän tiedoston lopusta
löytyvää mustavalkokuvaa, jota
on tulostettava kuusi kappaletta.
Liimaa kunkin kortin taakse yksi
sanaliuska evankeliumisymbolin
kera.

Evankeliumikortit
Näytä kirjekuoret.
Minulla on kuusi kirjekuorta. Jokaisessa kuoressa on kuva rististä
ja haudasta. Se muistuttaa meitä Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kortin taakse on kirjoitettu pätkä tästä upeasta kertomuksesta. Kuka haluaisi ottaa kuvan ensimmäisestä kirjekuoresta ja
lukea sanat meille ääneen?

Numeroi kuusi kirjekuorta ja laita
jokaiseen yksi kortti, jossa on
symboli: (1) kolmio, (2) tumma
sydän, (3) risti, (4) hauta, (5)
puhdas sydän, (6) Raamattu.

Kun sanat on luettu, keskustelkaa symbolista alla olevan esimerkin mukaan.
Toista sama muiden kirjekuorien kohdalla.
1 Jumala on luonut maailman ja kaiken, mitä täällä on,
myös sinut ja minut. Jumala on täydellinen ja pyhä.
Taivaassa ei voi olla syntiä. Mutta Jumala rakastaa sinua ja haluaa sinun olevan hänen kanssaan taivaassa.
Kuka osaa raamatunjakeen Joh. 3:16?

Jos suunnittelet käyttäväsi
myöhemmin ”Mietitään ristiä ja
hautaa” -kertauskisaa (ks. 5.
oppitunti), tee kortteja saman tien
valmiiksi kaksi sarjaa ja laita toinen
sarja sivuun odottamaan.

Anna jonkun lapsen vastata.
Jumalan rakkaus on täydellistä ja puhdasta. Hän rakastaa sinua!
2 Kuka voi kertoa, mitä synti on? (Kaikkea, millä rikot
Jumalan lakia vastaan ajatuksissa, sanoissa tai teoissa.)
Raamatussa sanotaan: ”Kaikki ovat tehneet syntiä”
(Room. 3:23). Osaatko sanoa, millä tavalla lapset tekevät syntiä?
Anna lasten vastata.
Jumalan mukaan synti erottaa meidät Jumalasta ja
johtaa monenlaisiin ikävyyksiin.
3 Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut synnin
seurauksilta. Hän lähetti oman Poikansa, Jeesuksen,
elämään maan päällä. Jeesus ei koskaan tehnyt, sanonut tai ajatellut mitään väärää. Eräänä päivänä Jumala antoi pahojen ihmisten tappaa Jeesuksen ristillä.
Jeesus kärsi sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut
meille.
Lue 1. Kor. 15:3.
4 Sitten Jeesus haudattiin. Kolmen päivän kuluttua hän
nousi kuolleista. Myöhemmin Jeesus meni takaisin
taivaaseen, missä hän elää tänään.
Lue 1. Kor. 15:4.
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5 Raamatussa sanotaan: ”Jottei yksikään, joka häneen
[Jeesukseen] uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Myönnä Jumalalle,
että olet syntinen ja usko (luota täydellisesti) Jeesukseen, Jumalan Poikaan, joka kuoli ja heräsi eloon
sinun takiasi. Jumala antaa syntisi anteeksi ja pääset
jonain päivänä taivaaseen.
6 Kun olet ottanut Jeesuksen vastaan Pelastajanasi, Jumala haluaa sinun kertovan hänestä muillekin. Kenelle sinä voisit kertoa Jeesuksesta?
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Oppitunti
Ilkeällä hallitsijalla oli paljon vankeja. Jokainen teki, mitä hallitsija
tahtoi. Usein hän muistutteli, miten onnekkaita he olivat kuuluessaan hänelle. Hallitsija lupasi antaa vangeilleen hyviä asioita. Mutta
todellisuudessa hän ei lainkaan välittänyt heistä, vaan hän välitti vain
itsestään. Huhu kertoi, että jonakin päivänä hallitsijalle ja hänen vangeilleen tapahtuisi jotain kamalaa. Miten vankiparat voisivat välttyä
onnettomuudelta? Se onnistuisi vain siinä tapauksessa, että joku hallitsijaa voimakkaampi pelastaisi heidät, vaikka joku oikein mahtava
kuningas.
Kuka on tämä ilkeä hallitsija? Kertomus kuvaa Paholaista, Jumalan
vihollista. Raamatussa häntä sanotaan avaruuden henkivaltojen hallitsijaksi (Ef. 2:2, engl. prinssi). Jokainen, jonka syntejä ei ole annettu
anteeksi ja joka jatkaa pahan tekemistä, on hänen vankinsa. Jeesus
sanoi: ”Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja” (Joh. 8:34). Jokainen meistä on syntynyt Paholaisen valtakuntaan. Siksi saatamme
valehdella, vihastua, olla itsekkäitä, kiukutella perheenjäsenillemme
tai ajatella pahoja ajatuksia. Raamatun mukaan ihminen, joka ei välitä
Jumalasta kovin paljoa tai halua totella häntä, on Paholaisen vanki.
On totta, että Paholaiselle ja hänen vangeilleen on tulossa ikävyyksiä.
He joutuvat kärsimään synneistään. Me kaikki tarvitsemme jonkun,
joka on Paholaista voimakkaampi ja voi pelastaa meidät synneistämme. Pelastajan tulisi olla mahtava ja hyvä Kuningas!

PTE

Aivan muutamaa päivää ennen kuin Jeesus kuoli, monet ihmiset ajattelivat, että hän olisi hyvä kuningas. Mitä oikein tapahtui?

Anna lasten etsiä kartalta
Jerusalem ja Betania.

Anna esimerkkejä synneistä,
joita ryhmäsi lasten ikäiset lapset
tyypillisesti tekevät.

Kuva 1-1

PowerPoint-kuva 1-1a

Jeesus kulki edelleen kohti Jerusalemia. Hän tiesi tarkkaan, mitä siellä
tulisi tapahtumaan, mutta hän ei kääntynyt takaisin. Enemmän kuin
mitään muuta hän tahtoi tehdä Isänsä tahdon. Jeesuksella oli aikaa
pysähtyä ystävien luona Betaniassa. Sitten sunnuntaina hän puhui
kahdelle opetuslapselleen.

Näkymä 1
(ulkonäkymä)
Laita taululle Jeesus (7) ja
opetuslapset (2 ).

”Menkää tuolla näkyvään kylään”, hän sanoi. ”Siellä on aasintamma
kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä
ja tuokaa minulle”, Jeesus sanoi.
Opetuslapset ovat saattaneet miettiä, voiko noin tehdä. Eläimethän
olivat jonkun omia. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa.
”Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä
mutta palauttaa ne pian”, Jeesus sanoi. Jeesus tiesi, että hän saisi
lainata aaseja.
Opetuslapset lähtivät toteuttamaan tätä epätavallista tehtävää!

Ota kaikki kuvat pois.

Kaikki meni juuri niin kuin Jeesus oli sanonut! He löysivät nuoren
aasin ja alkoivat irrottaa sitä.

Näkymä 2
Laita taululle opetuslapset (2) sekä
aasi ja aasinvarsa (8).
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Kuva 1-2

Laita taululle aasinvarsan omistaja
(9).

Joku kysyi: ”Mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan?”
He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä.

Vain Matteuksen kertomuksessa
mainitaan myös aasintamma.
Koska varsa oli nuori, eikä sillä
ollut koskaan ratsastettu, oli
varmaankin helpompi tuoda tamma
ja varsa yhdessä.

He ottivat aasinvarsan ja aasintamman. (Saattoi olla tarpeellista tuoda
aasintamma, jotta sen varsa tulisi myös.) Raamatussa kerrotaan, ettei
kukaan ollut vielä istunut aasinvarsan selässä.
Pian he olivat takaisin Mestarinsa ja toisten opetuslasten luona. Opetuslapset riisuivat vaatteitaan ja laittoivat niitä eläimen selkään, jotta
Jeesus voisi istua jonkinlaisen satulan tapaisen päällä.

Ota pois aasi ja aasinvarsa (8)
sekä omistaja (9).

Näkymä 3

Kuva 1-3

(ulkonäkymä)

Yllättävää kyllä, Jeesus pystyi istumaan aasinvarsan selässä. Tällä
varsalla kukaan ei ollut vielä ratsastanut. Tavallisesti nuori aasi ei pidä
siitä, että joku istuu sen selässä. Se yrittää heittää ratsastajan selästään
hyppimällä ja potkimalla. Mutta kun Jeesus alkoi ratsastaa varsalla,
se ei potkinut, hyppinyt tai purrut. Oliko se erilainen? Ei, mutta sen
ratsastaja oli! Hän on maailman Luoja. Hän hallitsee kaikkea, minkä
hän on tehnyt, jopa pientä aasia.

Laita taululle opetuslapset (3, 4, 5
ja 6).
Laita taululle Jeesus aasinvarsan
selässä (10).

PT

Jeesus on kaiken yläpuolella. Hän on tuulten ja merien, auringon
ja tähtien, lintujen ja eläinten Kuningas. Siksi aasinvarsa kulki niin
tyynesti, vaikka huutoa ja meteliä oli paljon. Aasinvarsa ei ollut aikaisemmin ollut kaupungissa, mutta se kantoi rauhallisesti Luojaa ja
Kuningasta, joka ratsasti sillä.

Näkymä 4

Kuva 1-4

(ulkonäkymä)

Olipa siellä paljon väkeä! Jotkut kulkivat kaupunkiin samaa matkaa
Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Toiset tulivat Jerusalemista heitä vastaan. Jotkut varmaankin näkivät opetuslasten riisuvan
viittojaan ja vaatteitaan ja laittavan niitä eläimen selkään, joten hekin
riisuivat vaatteitaan. He levittivät niitä tielle ikään kuin matoksi, jolla
aasi kulki.

Laita taululle ihmisjoukko (13).
Tämä tapaus toteutti Sakarja 9:9:n
ennustuksen kuninkaasta, joka
ratsastaa aasilla.
Näin oli tapana tervehtiä
kuningasta (ks. 2. Kun. 9:13).

”Jeesus olisi hyvä kuningas”, jotkut varmaankin ajattelivat.
Ehkä toiset sanoivat: ”Hänen pitäisi olla kuningas.”
Ihmisjoukko kulki hänen edellään ja perässään. Monet huusivat ja
lauloivat: ”Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka
tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa!”

Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
esim. ”Ihana Jeesus” (Jippiiäänitteellä ”Tää näky levitä saa”).

Monet katkoivat palmupuiden oksia ja heiluttivat niitä. Palmunoksat
olivat voiton merkki. Ihmiset olivat villejä ilosta, koska he ajattelivat,
että viimeinkin Jumala oli lähettänyt Messiaan, luvatun Vapauttajan.
Hän olisi heidän kuninkaansa. Hän vapauttaisi heidät roomalaisista
vallanpitäjista. Viimeinkin heillä olisi jälleen oma kuningas, joka hallitsisi Jerusalemissa. Tämä oli eräänlainen voittokulkue.

Sana ’hoosianna’ tarkoittaa
kirjaimellisesti ’pelasta meidät, me
pyydämme’ (ks. Ps. 118:25–26.)
Se oli itse asiassa ylistystä
ja anomista tarkoittava sana.
Ihmiset puhuttelivat Jeesusta
kuninkaanaan, joka pelastaisi
heidät roomalaisilta.
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Jeesus on todellakin Jumalan lupaama Messias. Hän on Kuningas.
Mutta hänen tarkoituksensa ei ollut taistella roomalaisia vallanpitäjiä
vastaan. Hän taistelisi ja voittaisi paljon voimakkaamman vihollisen.
Kenet? Kyllä, Paholaisen. Kun Jeesus kuoli synnin tähden ja heräsi
kuolleista, hän voitti Paholaisen. Hän on voimakas ja hyvä Kuningas,
joka voi pelastaa sinut vihollisen vallasta. Vanhassa testamentissa
sanotaan, että hänet lähetettiin ”julistamaan vangituille vapautusta”
(Jes. 61:1). Jos tiedät olevasi Paholaisen vallassa ja haluat päästä vapaaksi, pyydä Jeesusta vapauttamaan sinut. Hän tekee sen ja alkaa
sitten hallita elämääsi. Kuinka ihmeellinen ja suuri Kuningas Jeesus
onkaan! Hän ansaitsi kaiken laulun ja ylistyksen ensimmäisenä palmusunnuntaina.

PTE

Mutta kaikki eivät laulaneet iloisina. Uskonnolliset johtajat olivat
kateellisia ja vihaisia.

Laita taululle johtajat (15).

Jos mahdollista, tuo lapsille
palmunoksia, joita he voivat
heiluttaa ja laittaa lattialle. Lapset
muistavat paremmin, jos he saavat
pitää kädessään opetukseen
liittyviä esineitä.

”Koko maailma juoksee hänen perässään”, he valittivat. Jeesukselle
he sanoivat: ”Opettaja, kiellä opetuslapsiasi!”
Jeesus vastasi heille oudosti: ”Jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.”
Jeesus tarkoitti, että koska hän on Messias, kaiken Kuningas, häntä
tuleekin ylistää.
PTU

Kaikkien meidän tulisi ylistää suurta Kuningasta. Hän on kaikkien
kuninkaiden Kuningas. Me emme täysin pysty ymmärtämään, kuinka suuri hän on, mutta silti meidän tulisi ylistää ja palvoa häntä. Jos
rakastat Jeesusta, on hyvin tärkeää, että ylistät häntä.

Laulakaa esim. ”Yksi nimi ylitse
muiden” (mm. ”Viisikielinen”laulukirjassa sekä Jippii-äänitteellä
”Tarpeeksi pieni”).

Kun laulamme ylistyslauluja kuten (mainitse yksi tai kaksi laulua, jotka
lapset osaavat), laula ne sydämestäsi. Tarkoita todella sitä, mitä laulat.
Kun rukoilet, sano Jeesukselle: ”Sinä olet suuri ja mahtava Kuningas.”
Fariseukset eivät pitäneet Jeesusta mahtavana Kuninkaana, mutta
he eivät uskaltaneet sanoa mitään. He seurasivat, kun kulkue liikkui
kaupunkia kohti.
Kun Jeesus lähestyi Jerusalemia ja näki kaupungin, hän puhkesi
itkuun. Miksi? Koska Jeesus tiesi, että vaikka jotkut ihmiset olivat
tosissaan kääntyneet hänen puoleensa syntien tähden ja tahtoivat
hänen olevan heidän elämänsä Kuningas, suurin osa ihmisistä ei uskonut häneen. He halusivat jonkun pelastavan heidät roomalaisten
vallasta, mutta eivät pitäneet Jeesusta Pelastajana, joka voi vapauttaa
synnin vallasta.
Kun Jeesus itki, hän sanoi: ”Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit,
missä turvasi on!”
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Mitä itse ajattelet? Uskotko Jeesukseen Pelastajanasi ja Kuninkaanasi, vai oletko vielä epävarma? Jos tahdot tänään kääntyä synneistä
ja uskoa Jeesukseen, mutta et tiedä, mitä pitäisi tehdä, tai jos sinulla
on kysymyksiä, jää paikallesi odottamaan opetuksen loputtua, niin
voimme jutella yhdessä.

PTE
SH
Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulun ”Uskon Herran sanaan”
säkeistö 2. Rohkaise lapsia
uskomaan Jeesukseen käyttäen
kohtaa Joh. 3:16.

Kuva 1-5

Näkymä 5

Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos aivan
kuten kerran aikaisemminkin (Joh. 2:14–16).

(temppelinäkymä)
Poista ihmisjoukko (13). Laita
Jeesuksen (10) tilalle kuva 1.

Jeesus sanoi: ”Minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Mutta te
teette siitä rosvojen luolan.”

Jeesus lainasi kohtia Jes. 56:7 ja
Jer. 7:11. Tämä oli jo toinen kerta,
kun Jeesus puhdisti temppelin.

Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät.
Kuva 1-6

Laita taululle lapset (14).

Lapsia seisoi Jeesuksen lähellä ja he näkivät, mitä Jeesus teki. Lapset
ylistivät: ”Hoosianna, Daavidin Poika!” He ylistivät häntä luvattuna
Messiaana ja Kuninkaana.
Ylipapit ja lainopettajat suuttuivat ja sanoivat Jeesukselle: ”Kuuletko,
mitä nuo huutavat?”
PTU

Jeesus vastasi heille kysymällä, eivätkö he olleet lukeneet Vanhasta
testamentista, kuinka Jumala oli suunnitellut, että jopa lapset ylistäisivät häntä (Ps. 8:3). Jos rakastat Jeesusta, ajattele hänen suuruuttaan
ja ylistä häntä Kuninkaana.

Jeesus osoitti jälleen valtansa
parantamalla ihmisiä, joita
saatettiin pitää epäpuhtaina ja joita
ei sen takia päästetty temppeliin.

Miten jännittävä päivä tämä olikaan opetuslapsille. He eivät olleet
odottaneet sellaista ylistystä Mestarilleen. Katso näitä sanoja.

Jotkut näistä lapsista olivat
luultavasti nuoria poikia, jotka olivat
temppelissä juhlimassa mieheksi
tulemistaan 12-vuotiaina.

Pidä ylhäällä kirjakääröä, johon on kirjoitettu sanat kohdasta Sak. 9:9,
mutta peitä raamatunpaikka.
Kenen luulet kirjoittaneen nämä sanat?

Alle kouluikäiset voisivat huutaa:
”Ylistys Jeesukselle!”

Anna lasten tehdä ehdotuksia.
Se olisi voinut olla Pietari tai Jaakob tai joku muu opetuslapsista.
Mutta nämä sanat kirjoitettiin yli 400 vuotta aikaisemmin! Jumala
käski profeetta Sakarjaa kirjoittamaan niin. Siinä puhutaan voittoisasta kuninkaasta, joka ratsastaa aasilla.

Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulun ”Uskon Herran sanaan”
säkeistö 1.

Se tarkoittaa, että tämä Kuningas voi pelastaa ne, jotka ovat vihollisen vankeina. Jos Jeesus ei olisi kuollut syntien tähden ja noussut
kuolleista, kukaan ei voisi pelastua. Mutta sinä voit pelastua, jos
todella haluat sitä. Usko Jeesukseen, suureen Kuninkaaseen. Hän
voi vapauttaa sinut tänään ja olla sinun Kuninkaasi. Sano Jeesukselle
nyt: ”Jeesus, sinä olet Kuningas. Haluan uskoa sinuun, sillä sinä voit
pelastaa minut synneistä. Hallitse sinä elämääni.”

PTE

Ota pois kaikki kuvat.
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Kertauskysymykset
1. Kuka pitää ihmisiä vankeina? (Jumalan vihollinen eli Paholainen.)

Kertauskisa

2. Millä Jeesus ratsasti Jerusalemiin? (Aasinvarsalla, jolla ei oltu koskaan aikaisemmin ratsastettu.)

Tulosta yhteensä 12 palmunlehteä
värillisinä GNC-lisämateriaaleista
tai mustavalkoisina tämän
tiedoston lopusta ja kirjoita niihin
pistemäärät. Voit leikata ne myös
vihreästä pahvista mallin avulla.

Palmupisteet

3. Miksi tämä aasinvarsa ei potkinut ja hyppinyt? (Jeesus on Luoja
ja Kuningas. Hän ratsasti sillä.)
4. Mitä kansanjoukko huusi, kun Jeesus tuli Jerusalemiin? (”Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran
nimessä! Hoosianna korkeuksissa!”)

Laita palmunlehdet pistemäärät
alaspäin pöydälle tai kokoa ne
viuhkamaisesti käteesi.
Jaa lapset kahteen joukkueeseen
ja kysy kysymyksiä vuorotellen
kummaltakin joukkueelta.

5. Mitä he odottivat kuninkaalta? (Vapautta roomalaisten vallasta.)
6. Ketä vastaan Kuningas Jeesus tuli taistelemaan? Kenet hänen piti
voittaa? (Paholaista vastaan.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän voi valita palmunlehden
ja ansaita joukkueelleen pisteitä
sen verran, kun lehteen on
kirjoitettu.

7. Mitä muuta ihmiset tekivät kuin huusivat? (He heiluttivat palmunoksia.)
8. Mitä uskonnolliset johtajat pyysivät Jeesusta tekemään? (Kieltämään seuraajiaan huutamasta.)

Kun kaikki kysymykset on käyty
läpi, eniten pisteitä kerännyt
joukkue voittaa.

9. Miten voimme ylistää Jeesusta? (Voimme laulaa Jeesuksen suuruudesta ja todella tarkoittaa, mitä sanomme. Voimme sanoa Jeesukselle, että hän on mahtava Kuningas.)

Alle kouluikäisten
kertauskisa

10. Ketkä ylistivät Jeesusta, kun hän meni temppeliin? (Lapset.)

Palmupolku

11. Miksi Jeesus voi pelastaa sinut? (Hän on kaiken Kuningas, joka
on voittanut Paholaisen.)

Laita neljä pahvista tehtyä
palmunlehteä lattialle poluksi, joka
johtaa suuren kannellisen laatikon
luo.

12. Kuka Vanhan testamentin profeetoista kirjoitti, että voittoisa kuningas ratsastaa aasilla? (Sakarja.)

Laita laatikon sisään
pieniä palkintoja, tarroja tai
paperipäällysteisiä karkkeja.

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1. Millä Jeesus ratsasti, kun hän tuli Jerusalemiin? (Aasinvarsalla.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen,
hän seisoo ensimmäisellä
palmunlehdellä.

2. Mitä ihmiset tekivät, kun Jeesus tuli Jerusalemiin? (He ylistivät
häntä.)

Kun seuraava lapsi vastaa
kysymykseen, hän tulee seisomaan
samalle palmunlehdelle. Silloin
ensimmäinen lapsi siirtyy toiselle
palmunlehdelle.

3. Miten sinä voit ylistää Jeesusta tänään? (Kertoa Jeesukselle, miten
ihmeellinen hän on, tai laulaa hänelle jne.)
4. Miksi Jeesus itki? (Hän oli surullinen, koska monet ihmiset eivät
uskoneet, että hän on Pelastaja.)

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

Tukitehtävä
Tulosta jokaiselle lapselle oppituntiin liittyvä tehtävämoniste GNClisämateriaaleista. Huomaa, että alle kouluikäisille on oma helpompi
tehtävämoniste.

Toista, jos aikaa ja mielenkiintoa
riittää.

Voitte myös askarrella raamatunlausekortit kotiin vietäväksi joko
käyttäen GNC-lisämateriaaleista löytyviä jaelappuja tai kirjoittamalla
jakeen itse kortille. Näin lapset voivat kerrata jaetta myös kotona.
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Yläkerran huone ja puutarha
Raamatunkohdat
Matt. 26:17–56
Mark. 14:12–52
Luuk. 22:7–53
Joh. 13:1–38
Joh. 18:1–12

Tukitehtävä
Tulosta tähän tuntiin liittyvät tehtävämonisteet ja
raamatunlauselaput GNC-lisämateriaaleista.

Halutessasi voit opettaa tämän oppitunnin kahdessa osassa: ensin tapahtumat 1–8 (ks. tuntirunko) ja
sitten tapahtumat 9–15.

Tapahtumien kulku
1 Syy pääsiäisen viettoon

Tuntirunko
Johdanto
Keskustelua juhlapäivistä
PTE

Päätotuus
Ole uskollinen Jeesuksen seuraaja.

2 Jeesus lähettää opetuslapset valmistamaan
pääsiäistä.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Ryhdy sinäkin seuraamaan Jeesusta tosissasi.

4 Jeesus sanoo: ”Yksi teistä kavaltaa minut.”

3 He tapaavat yläkerran huoneessa.
5 Opetuslasten reaktio
PTE

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos epäonnistuit, pyydä
anteeksi, ja Herra auttaa sinua olemaan uskollinen.

6 Jeesus antaa leipäpalan Juudakselle.

Raamatunlause
Kerratkaa Hepr. 1:8

8 Jeesus asettaa ehtoollisen.

tai

10 Jeesus sanoo, että he tulevat hylkäämään
hänet.
PTU

7 Juudas menee vihamiesten luo.
PTU

9 He menevät Öljymäelle.

Jos käytät tätä erillisenä oppituntina, voit opettaa
jakeen: ”Ja vetosimme teihin, että eläisitte Jumalalle
kelpaavaa elämää, sillä hän kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.” 1. Tess. 2:12

11 Jeesus rukoilee.

PTE

12 Opetuslapset nukkuvat.

PTU

Huippukohta
13 Juudas tuo vihamiehet Jeesuksen luo. PTE

Havaintovälineet
• Kuvat: 2-1…2-6 (kierrekirja tai PowerPoint)

14 Pietari lyö irti vihamiehen korvan.

tai
• Flanellokuvat: 1–7, 12, 15, 18a-b, 19–22 ja 24
(mahdolliset flanellotaustat: ulko-, sisä-, temppeli- ja yönäkymä)
ja
• Tulostettu kartta, päätotuus, raamatunlause, ristit
ja roolileikin vuorosanat GNC-lisämateriaaleista.
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Lopetus
Jeesus vangitaan.

PTU

PTU, PTE

Jeesuksen elämä 4

Evankeliumin kertominen

Leikkaa GNC-lisämateriaaleista
tulostetut neljä ristiä: kultainen,
musta, punainen ja valkoinen.
Pinoa ristit tässä järjestyksessä,
kultainen päällimmäisenä.

Värilliset ristit
Me olemme oppineet Jeesuksesta ja siitä, kuinka hän kuoli ristillä,
jotta me voisimme saada syntimme anteeksi. Minulla on tässä erivärisiä ristejä. Kukin väri muistuttaa siitä, kuinka ja miksi Jeesuksen
täytyi kuolla.

Kiinnitä ristit alaosastaan yhteen
haaraniitillä tai teipillä niin, että voit
pyöräyttää ristin alas sitä mukaa,
kun olet puhunut siitä.

Näytä kultaista ristiä.
Kultainen risti muistuttaa Jumalasta ja hänen kodistaan, jota kutsutaan taivaaksi. Taivaassa kadut ovat kultaa. Taivas on täydellinen,
koska Jumala on täydellinen! Jumala on Luoja. Hän teki linnut ja
puut ja pilvet. Hän teki myös sinut ja minut. Jumala rakastaa sinua.
Raamatussa Jumala sanoo: ”Minä olen sinua aina rakastanut” (Jer.
31:3). Koska Jumala on täydellinen, hän ei voi olla siellä, missä on
syntiä. Se tarkoittaa, että taivaassa ei voi olla syntiä. Mutta Jumala
rakastaa sinua ja haluaa sinun olevan kerran taivaassa.
Näytä mustaa ristiä.
Tämän ristin väri tuo synnin mieleen, sillä synti on kuin olisi pimeydessä, kaukana Jumalasta. Tiedätkö, mitä synti on?
Syntiä on kaikki, mitä ajattelet, sanot tai teet Jumalan tahtoa vastaan.
Jokainen maailmassa tekee syntiä. Raamatussa sanotaan: ”Ei ole
yhtäkään vanhurskasta [täydellistä]” (Room. 3:10). Mieleesi tulee
varmaan moniakin tilanteita, joissa olet tehnyt syntiä.
Anna lasten kertoa esimerkkejä.
Jumala sanoo, että synti erottaa sinut Jumalasta. Se on vakava asia!
Näytä punaista ristiä.
Tämä väri kertoo, kuinka paljon Jumala rakastaa sinua! Jumala haluaa antaa sinun syntisi anteeksi. Se on mahdollista, sillä Jumala
lähetti Poikansa, Jeesuksen, taivaasta maan päälle. Hän eli täydellisen
elämän ja kuoli sitten ristillä vapaaehtoisesti, jotta sinä voit saada
syntisi anteeksi. Raamatussa sanotaan: ”Jeesuksen, hänen Poikansa,
veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7). Kuoleman
jälkeen Jeesus haudattiin. Mutta kolmen päivän kuluttua hän heräsi
kuolleista. Tänään hän elää taivaassa.
Näytä valkoista ristiä.
Jeesuksen takia voit nyt saada syntisi anteeksi. Raamatussa sanotaan:
”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” (Ap. t. 16:31). Usko (luota
täydellisesti), että Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ja heräsi jälleen eloon
sinun tähtesi. Kun kadut syntejäsi ja uskot Jeesukseen, saat synnit
anteeksi ja pelastut synnin rangaistukselta. Kuulet kohta lisää Jeesuksen seuraamisesta.
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Oppitunti
Mainitkaapa jotain juhlapäiviä, joita meillä Suomessa vietetään? Sellaisina päivinä ei yleensä tarvitse mennä kouluun ja voimme pitää
hauskaa yhdessä kotona.
Keskustelkaa erilaisista juhlapäivistä (esim. joulusta, pääsiäisestä ja itsenäisyyspäivästä). Kysy, mitä näinä päivinä juhlitaan.
Kaikkialla Jerusalemissa ihmiset valmistelivat tärkeää juutalaista juhlapäivää, pääsiäisjuhlaa. 1400 vuotta aikaisemmin juutalaiset olivat
olleet orjina Egyptissä. Kun julma faarao kieltäytyi vapauttamasta
heitä, Jumala lähetti egyptiläisille kamalia ongelmia. Lopuksi Jumala
lähetti kuoleman enkelin egyptiläisiin koteihin, ja jokaisessa talossa
vanhin lapsi kuoli. Juutalaisia oli käsketty surmaamaan karitsa ja sivelemään sen verta kotinsa ovenpieliin. Kun kuoleman enkeli näki
veren, hän ohitti talon.

Näytä Jerusalemin kartta, joka
löytyy GNC-lisämateriaaleista.
Öljymäki ja Getsemanen puutarha
ovat kaupungin itäpuolella, Golgata
länsipuolella.

PowerPoint-kuva 2-2a
Anna lasten nopeasti kerrata
ensimmäisen pääsiäisen
tapahtumat.

Vuotuisessa pääsiäisjuhlassa juutalaiset edelleen muistelivat tätä yötä.
He sivelivät karitsan verta oviinsa ja söivät juhla-aterian.

Laita taululle ovi (12).

Pääsiäislammas muistutti ihmisiä myös siitä, että eräänä päivänä
Kristus, luvattu Pelastaja, kuolisi ihmisten puolesta. Me tiedämme,
että Jeesus on todellinen Jumalan Karitsa. Hän kuoli pelastaakseen
syntiset ihmiset, aivan kuten pääsiäislammas kuoli vanhimman lapsen sijasta.

PTE

Mutta hyvin, hyvin harvat tiesivät, että todellinen Jumalan Karitsa
oli Jerusalemissa. Hän oli paraikaa valmistelemassa viimeistä pääsiäisjuhlaa opetuslastensa kanssa.

(ulkonäkymä)

Ota pois ovi (12).

Näkymä 1
Laita taululle Jeesus (7) ja
opetuslapset (2).

”Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian?” opetuslapset kysyivät.
”Menkää kaupunkiin”, Jeesus vastasi. ”Teitä vastaan tulee siellä mies,
joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, ja minne hän menee, siellä
sanokaa talon isännälle näin: ’Opettaja kysyy, missä on häntä varten
huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’
Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki
valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria.”

Oli epätavallista, että mies haki
vettä. Tavallisesti naiset hoitivat
sen työn.

Opetuslapset menivät ja tekivät, kuten heidän Mestarinsa oli sanonut. He tiesivät voivansa luottaa siihen, mitä hän oli sanonut. Jeesus
tiesi tulevaisuuden. Hän tiesi tarkkaan, mitä tulisi tapahtumaan.

Ota pois kaikki kuvat.

Kuva 2-2 (huomaa järjestys)

Näkymä 2
(sisänäkymä)

Kun oli ilta, Jeesus ja 12 opetuslasta menivät taloon. Opetuslapset
tiesivät, että Jeesus pian jättäisi heidät, joten he olivat hyvin surullisia. Jeesus tiesi, että tämä oli heidän viimeinen iltansa yhdessä ennen
hänen kuolemaansa. Hänellä oli paljon puhuttavaa heille.

Laita taululle Jeesus ja
opetuslapset (18a-b) ja Juudas
(19).

Kun he söivät, Jeesus sanoi: ”Hartaasti olen halunnut syödä tämän
pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni.”
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Sitten hän sanoi jotain, mikä järkytti heitä kaikkia. ”Totisesti: yksi
teistä kavaltaa minut.” (’Kavaltaa’ tarkoittaa ’paljastaa viholliselle,
olla epäluotettava’.)
Opetuslapset lopettivat syömisen ja vain katsoivat toisiaan. He olivat
hyvin pahoillaan. Kuinka kukaan heistä voisi luovuttaa Jeesuksen
hänen vihamiehilleen?
Yksi kysyi surullisena: ”Herra, en kai se ole minä?”
Toinen sanoi: ”Rabbi, en kai se ole minä?”
Muut sanoivat samaa.
Pietari kumartui ja nyökkäsi Johannekselle, että tämä kysyisi Jeesukselta, kenestä hän puhui.
Johannes kysyi: ”Herra, kuka se on?”
”Se, jolle annan tämän leivänpalan”, Jeesus vastasi.
Yksi heistä tunsi olonsa hyvin epämukavaksi. Sitten Jeesus kastoi
leivänpalan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle.
Hän sanoi Juudakselle: ”Mitä aiot, tee se pian.”
Syötyään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli yö.

Ota pois Juudas (19).

Raamatussa sanotaan, että muut eivät tienneet, minne Juudas oli menossa. He luulivat Juudaksen menevän ostamaan jotain tai antamaan
rahaa köyhille.
Millainen seuraaja Juudas oli? Hän ei ollut tosissaan. Joskus ihmiset
tekevät väärennettyjä seteleitä. Ne näyttävät aidoilta, mutta eivät ole
sitä. Juudas Iskariot näytti Jeesuksen seuraajalta. Hän oli usein 12
opetuslapsen ryhmässä. Hän puhui kuten muut. Nykyäänkin on sellaisia ihmisiä, lapsiakin. He puhuvat niin kuin uskoisivat Jeesukseen.
He viettävät aikaa muiden uskovien kanssa. He haluavat muiden
ajattelevan, että he kuuluvat Jeesuksen seuraajiin, mutta syvällä sisimmässään he tietävät, että he eivät ole sitä. Kuinka surullista onkaan
teeskennellä olevansa Jeesuksen seuraaja, jos ei oikeasti ole sitä. Toivottavasti sinun ei tarvitse teeskennellä, vaan voit olla reilusti oma
itsesi. Ala seuraamaan Jeesusta ihan oikeasti!

PTE

Juudas oli teeskentelijä, mutta ei siinä kaikki. Pahempi asia oli se, että
hän aikoi pettää Mestarinsa.

Ota pois kaikki kuvat.

Kuva 2-1

(temppelinäkymä)

Näkymä 3
Laita taululle Juudas (3) ja johtajat
(15).

Juudas meni juutalaisten hallitusmiesten luo. Raamattu kutsuu heitä
nimellä ylipapit ja vanhimmat. Juudas oli vieraillut heidän luonaan
ennenkin, muutamaa päivää aikaisemmin.

Halutessasi voit antaa muutaman
lapsen näytellä tämän keskustelun.
Vuorosanat voi tulostaa GNC-lisämateriaaleista.

Silloin Juudas oli kysynyt: ”Paljonko maksatte minulle, jos toimitan
hänet teidän käsiinne?”
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He olivat sopineet 30 hopearahasta.

Hopearaha, mahdollisesti
shekeli, oli noin neljän työpäivän
palkka. 30 hopearahaa oli orjan
hinta (2. Moos. 21:32). Tuo
hopeakolikoita nähtäväksi. Lapset
pitävät niitä mielellään käsissään,
ja jotkut osaavat jo laskea niitä.

Juudas oli siis tehnyt sopimuksen pettämisestä. Kuinka surullista,
että Juudas oli valmis luovuttamaan Jeesuksen vihamiehille rahan
takia.
Ja nyt hän oli taas johtajien luona. Juudas kertoi tietävänsä, missä
Jeesus on ja pyysi seuraamaan itseään: ”Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni.” (Siinä maassa ei ollut epätavallista, että
mies tervehti toista suudelmalla.)
He kutsuivat joukon miehiä koolle suunnitellen mahdollisesti tähän
tapaan.
”Pitäkää huoli, ettei hän pääse karkuun.”
”Me tarvitsemme lyhtyjä ja soihtuja.”
”Haluamme mukaan sotilaita, joilla on miekkoja ja seipäitä.”
”Jeesuksen sitomiseen tarvitaan myös köysiä!”

Ota pois kaikki kuvat.

Kuva 2-3

Näkymä 4

Yläkerran huoneessa pääsiäisateria oli ohi. Jeesus otti vähän leipää.
Hän piti sitä kädessään ja rukoili kiittäen Jumalaa siitä. Sitten hän
mursi leivän palasiksi ja antoi opetuslapsille.

Laita taululle Jeesus ja
opetuslapset (18a-b).

(sisänäkymä)

”Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka murretaan teidän
edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni.”

Koska uskovilla on eriäviä
käsityksiä siitä, mitä ehtoollisen
elementit merkitsevät, on
varmaan parempi olla menemättä
yksityiskohtiin.

Jeesus sanoi, että leipä oli kuva siitä, mitä tapahtuisi hänen ruumiilleen.
Sitten hän otti viinimaljan ja kiitti Jumalaa siitä.
Jeesus sanoi: ”Juokaa tästä. Tämä on minun vereni, joka kaikkien
puolesta vuodatetaan.”
Hän sanoi, että viini oli kuva hänen kallisarvoisesta verestään, joka
vuodatettiin heidän ja monen, monen muun edestä.

PTU

Jeesuksen kuoleman kautta opetuslapset voivat saada syntinsä anteeksi. Jeesuksen seuraajia ovat ne, jotka tietävät, että hän on kuollut
heidän puolestaan, ja jotka uskovat Jeesukseen saadakseen syntinsä
anteeksi. Oletko sinä Jeesuksen seuraaja? Jos olet, niin ole uskollinen
hänelle.

Alle kouluikäisille sopii laulu
”Jeesus meitä rakastaa” (esim.
Jippii-äänitteeltä ”Pirpanat”), jonka
avulla voi painottaa, että lapsikin
voi seurata Jeesusta uskollisesti.

Jos tuntuu liian vaikealta olla Jeesukselle uskollinen, muista, kuinka
paljon hän on kärsinyt sinun puolestasi. Leipä ja viini muistuttivat
siitä opetuslapsia ja kaikkia Jeesuksen seuraajia. Tästä tapauksesta
lähtien ne, jotka rakastavat Jeesusta, ovat nauttineet leipää ja viiniä
yhdessä. Sitä kutsutaan ehtoolliseksi. Se on aivan erityinen hetki
Jeesuksen seuraajille.
Tämä ilta oli Jeesukselle ja opetuslapsille hyvin merkittävä ja surullinen. He lauloivat yhdessä kiitosvirren ja lähtivät sitten Öljymäelle.

Ota pois kaikki kuvat.
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Kuva 2-4

Näkymä 5

Matkalla Jeesus sanoi opetuslapsille: ”Tänä yönä te kaikki luovutte
minusta. Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.”

(yönäkymä tai yksivärinen tausta)
Laita taululle opetuslapset (2, 4, 5
ja 6) ja Jeesus (7).

He eivät voineet edes ajatella hylkäävänsä häntä.
Pietari sanoi: ”Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu.”
Jeesus oli hyvin vakava, kun hän sanoi Pietarille: ”Totisesti: tänä
yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.”
”Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä”,
Pietari vastasi.
Kaikki muut opetuslapset sanoivat samaa.
PTU

On helppo sanoa: ”Minä olen todellinen, uskollinen seuraaja”, mutta
joskus on hyvin vaikeaa toimia niin. Jos menet leirikouluun tai jollekin leirille, rohkenetko lukea Raamattua sielläkin? Jos aiot olla uskollinen Jeesukselle, lue Raamattua ja rukoile, vaikka muut näkisivät
sinun tekevän niin. Miten toimit, jos ystäväsi lähtevät luistelemaan
sunnuntaiaamuna ja pyytävät sinua mukaansa, vaikka sinulla on ollut
tapana käydä kirkossa?
Anna lasten tehdä ehdotuksia.
Uskollisuus Jeesukselle on joskus hyvin vaativaa. Mutta Jeesus lupaa, että jos me pyydämme, me löydämme ”avun silloin kun sitä
tarvitsemme” (Hepr. 4:16). Varmasti jokainen teistä, joka rakastaa
Jeesusta, haluaa olla uskollinen hänelle.

Ota pois kaikki kuvat.

Siltä opetuslapsistakin tuntui.

Näkymä 6

Jos jaat opetuksen kahteen osaan, tähän on hyvä lopettaa.

(yönäkymä)

(Kuva 2-4 edelleen)

Laita taululle Jeesus (7) ja
opetuslapset (2, 4, 5 ja 6).

He menivät yhdessä Getsemanen puutarhaan. Jeesus käski useimpien opetuslastensa odottaa sillä aikaa, kun hän meni rukoilemaan.

Ota pois opetuslapset (5 ja 6).

Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen Jeesus otti mukaansa kauemmas
puutarhaan.
”Olen tuskan vallassa”, hän sanoi heille. ”Odottakaa tässä ja valvokaa kanssani.”

Ota pois kaikki kuvat.

Kuva 2-5

Näkymä 7
(yönäkymä)

Jeesus meni vähän kauemmaksi ja heittäytyi maahan ja rukoili. Hän
pyysi Isältään, ettei hänen tarvitsisi kärsiä tätä kamalaa kuolemaa.
Ajatus tulevasta oli niin kauhea, että Jeesus hikoili veripisaroita.

Laita taululle Jeesus (20).

PTE

Jeesus, Jumalan Poika, oli peloissaan ja tuskainen, kun hän ajatteli
sitä, että Jumala rankaisee häntä synneistä. Tästä voi päätellä, että
synti on kamala asia! Siksi synnistä täytyy pelastua ja lähteä seuraamaan Jeesusta.
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Kun Jeesus rukoili, hän sanoi: ”Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin
kuin sinä.”

Ota pois Jeesus (20).

Jeesus meni takaisin Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen luo. He nukkuivat.
Jeesus herätti heidät ja sanoi: ”Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet
valvoa kanssani?”

Laita taululle Jeesus (20).

Taas Jeesus meni rukoilemaan. Kolme kertaa hän rukoili samalla
tavalla. Kolme kertaa hän löysi opetuslapset nukkumasta. Olivatko
he olleet uskollisia? Ei, he epäonnistuivat.
Jos sinäkin seuraat Jeesusta, oletko ollut uskollinen?

PTU

Eräänä päivänä naapuri soitti Eliaksen ja Sofian äidille kertoakseen,
että hän oli nähnyt hänen lastensa kiusaavan vammaista poikaa. Äiti
sanoi: ”Minäpä kysyn heiltä, mutta olen varma, että olet erehtynyt.”
Lapset olivat hyvin häpeissään, kun heidän täytyi myöntää asia. Äiti
oli vihainen. Ja vielä pahempaa oli, kun äiti sanoi: ”Ja te sanotte olevanne Jeesuksen seuraajia.” Elias ja Sofia kokivat epäonnistuneensa.
Jeesus ei kuitenkaan luovu heistä, vaan on uskollinen silloinkin, kun
joku epäonnistuu. Jeesus antaa anteeksi ja auttaa olemaan uskollinen.
Sen me näemme Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen elämästä.

Alle kouluikäisille sopii laulu:
”Jeesus meitä rakastaa.”

Jeesus auttoi heitä olemaan rohkeampia ja vahvempia uskossaan.
Mutta tällä hetkellä heistä ei ollut mitään apua hänelle.

Laita Jeesuksen (20) tilalle kuva 1.
Laita taululle opetuslapset (2 ja 4).

”Hetki on tullut!” Jeesus sanoi. ”Ihmisen Poika annetaan syntisten
käsiin.”

Selitä, että ’Ihmisen Poika’ oli nimi,
jota Jeesus usein käytti itsestään.

Kuva 2-6

Laita taululle opetuslapset (5 ja 6).

Joukko miehiä lyhdyt, miekat ja seipäät käsissään tuli puutarhaan.
Juudas Iskariot näytti tietä. Hän astui suoraan Jeesuksen luo ja suuteli
tätä.

Laita taululle Juudas (21), sotilaat
(22) ja johtajat (15).

Näkymä 8

”Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?” Jeesus kysyi.
Hän tiesi Juudaksen suunnitelman. Kukaan opetuslapsista ei tiennyt,
mitä Juudas oli tehnyt, mutta Jeesus tiesi.
PTE

Kun me puhuimme epäaidoista seuraajista, sinä ehkä ajattelit: ”Se
minä olen.” Ihmisiä pystyy petkuttamaan, mutta ei Jeesusta. Hän
tietää, ketkä ovat todellisia seuraajia ja ketkä eivät. Kerro Jeesukselle,
miten sinun laitasi oikeasti on. Kiitä häntä siitä, että hän on käynyt
puolestasi läpi kaiken kärsimyksen ja kuoleman. Pyydä häntä antamaan syntisi anteeksi ja tekemään sinusta hänen todellisen seuraajansa. Kuinka surullista onkaan, jos joku ei seuraa Jeesusta tosissaan.
Vielä pahempaa oli kavaltaa Jeesus, kuten Juudas teki.
Juudaksen johtama miesjoukko ei tarvinnut miekkoja tai seipäitä, sillä Jeesus ei yrittänyt paeta. Hän tiesi, että vangitseminen oli Jumalan
tahto. Mutta Pietari aikoi taistella. Hän veti esiin miekkansa ja löi irti
erään Jeesuksen vihamiehen korvan.
21

Jeesuksen elämä 4

”Pane miekkasi tuppeen”, Jeesus sanoi ja paransi korvan.
Pietari yritti kovasti olla uskollinen, mutta hän teki sen väärällä tavalla. Samoin toimi Eetu, joka huusi isälleen: ”Jos et usko Raamattua
ja luota Jeesukseen, et pääse koskaan taivaaseen!” Eetu oli uskollinen
Jeesukselle, mutta väärällä tavalla. Ei ole hyvä huutaa, väitellä tai
tapella, kun kertoo toisille Jeesuksesta. Pietarinkin oli opittava tämä
läksy. Hän laittoi miekkansa pois.

PTU

Miekkoja ja seipäitä kantavat miehet ympäröivät Jeesuksen ja vangitsivat hänet.

Laita Jeesuksen (1) tilalle kuva 24.

Opetuslapset olivat tyrmistyneitä ja kauhuissaan. He pelkäsivät, että
heidätkin vangitaan, joten he juoksivat pois.

Ota pois opetuslapset (2, 4, 5 ja 6).

Entä heidän lupauksensa olla uskollisia? Jälleen kerran he olivat
epäonnistuneet.
PTU

On hyvä tietää, että kun epäonnistumme, Jeesus ei jätä meitä. Hän
antaa anteeksi ja auttaa meitä olemaan uskollisia hänelle. Opetuslapset epäonnistuivat Pietari mukaan lukien.

Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulun ”Uskon Herran sanaan”
säkeistö 2. Esitä kutsu uskoa
Jeesukseen jakeen Joh. 3:16
sanojen avulla.

Juudas ei seurannut Jeesusta tosissaan, vaan tuli muiden mukana.
Oletko sinä samanlainen? Pyydä Jeesusta antamaan syntisi anteeksi
ja auttamaan pysymään uskollisena. Hän on luvannut, että sitä, joka
tulee hänen luokseen, hän ei aja pois (Joh. 6:37).

PTE
Ota pois kaikki kuvat.
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Kertauskisa

Kertauskysymykset
1. Miksi juutalaiset muistelivat pääsiäistä? (Pääsiäisenä Jumala pelasti heidät kuoleman enkeliltä.)

Salainen sana
Piirra valkotaululle tai isolle
paperille viiva sanan ’kavaltaa’
kutakin kirjainta varten.

2. Mitä opetuslapset sanoivat, kun Jeesus kertoi, että yksi heistä kavaltaisi hänet? (He kysyivät: ”Olenko se minä?”)

________

3. Millainen Jeesuksen seuraaja Juudas oli? (Hän ei ollut tosissaan,
hän oli epäaito seuraaja.)

Jaa luokka kahteen joukkueeseen
ja esitä kysymykset vuorotellen
kummallekin joukkueelle.

4. Kuka ainoana joukossa tiesi Juudaksen suunnitelman? (Jeesus.)
5. Mistä summasta Juudas möi Mestarinsa? (30 hopearahasta.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän saa arvata kirjaimen.
Jos kirjain esiintyy sanassa, kirjoita
se oikealle viivalle (tai viivoille)
ja lisää 500 pistettä joukkueen
kokonaispistemäärään. Jos kirjain
ei esiinny sanassa, kirjoita kirjain
sivuun näkyviin.

6. Mistä leipä ja viini muistuttavat meitä ehtoollisella? (Jeesuksen
ruumiista ja verestä.)
7. Mitä Pietari ja toiset sanoivat, kun Jeesus kertoi, että he jättäisivät
hänet? (”Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua
kiellä.”)
8. Missä asiassa Pietari, Jaakob ja Johannes epäonnistuivat Getsemanen puutarhassa? (He nukkuivat, kun Jeesus rukoili.)

Kaksi ensimmäistä lasta, jotka
ajattelevat tietävänsä sanan, voivat
kuiskata sen sinulle.

9. Miksi Jeesus oli niin tuskainen, kun hän rukoili? (Edessä olevan
synnin kärsimyksen tähden.)

Jos he ovat oikeassa, heidän
joukkueensa ansaitsevat
ylimääräiset 1000 pistettä.

10. Miten Juudas näytti vihamiehille, kenet piti vangita? (Hän suuteli
Jeesusta.)

Peli päättyy, kun kaikkiin
kysymyksiin on vastattu tai kolmas
lapsi arvaa sanan.

11. Mitä Pietari teki osoittaakseen uskollisuuttaan? (Hän löi vihamiehen korvan irti.)

Alle kouluikäisten
kertauskisa

12. Mitä Jeesus teki tälle vihamiehelle? (Hän paransi korvan.)

Laske kolikot

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1. Kuka on Jumalan todellinen Karitsa, joka voi ottaa pois meidän
syntimme? (Jeesus.)

Laita 30 pientä kolikkoa
tai alumiinifolioon käärittyä
pahvikiekkoa kangaspussiin.
Laske kolikot lasten kanssa
muistuttaen heitä, että Juudas sai
30 hopearahaa kavaltaessaan
Jeesuksen.

2. Mitä Pietari, Jaakob ja Johannes tekivät puutarhassa, kun Jeesus
rukoili? (He nukkuivat.)
3. Miten sotilaat löysivät Jeesuksen puutarhasta? (Juudas näytti heille, missä Jeesus oli.)

Anna jokaiselle lapselle useampi
kolikko niin, että kaikki kolikot
tulevat jaettua.

4. Miksi opetuslapset juoksivat pois, kun sotilaat ottivat Jeesuksen
kiinni? (He pelkäsivät.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, anna hänen pudottaa kaikki
kolikkonsa pussiin.

Tukitehtävä
Tulosta jokaiselle lapselle oppituntiin liittyvä tehtävämoniste GNClisämateriaaleista. Huomaa, että alle kouluikäisille on oma helpompi
tehtävämoniste.

Käytä alle kouluikäisten
kysymyksiä oppitunneilta 1–2 ja
jatka, kunnes kaikki kolikot ovat
takaisin pussissa.

Voitte myös askarrella raamatunlausekortit kotiin vietäväksi joko
käyttäen GNC-lisämateriaaleista löytyviä jaelappuja tai kirjoittamalla
jakeen itse kortille. Näin lapset voivat kerrata jaetta myös kotona.

Jos aika sallii, laskekaa kolikot
uudelleen.
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Oppitunti 3
Oikeudenkäynti

Tuntirunko

Raamatunkohdat
Matt. 26:57–27:31
Mark. 14:53–15:20
Luuk. 22:54–23:25
Joh. 18:13–19:16

Johdanto
Miroa syytetään väärin perustein.

PTE

Tapahtumien kulku
1 Oikeudenkäynti Suuren neuvoston edessä
- Väärät todistajat
PT
- ”Oletko sinä Jumalan Poika?”
PT

Päätotuus
Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi.

2 Ensimmäisen kerran Pilatuksen edessä:
- ”Hän sanoo itseään kuninkaaksi.” PTE
- ”Hän villitsee galilealaisia.”

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kiitä Jumalaa, että Jeesuksen kuuliaisuus luetaan sinun hyväksesi.

3 Jeesus lähetetään Herodeksen luo.

Raamatunlause
”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman
syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo.” 1. Piet. 3:18
Havaintovälineet
• Kuvat: 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ja 3-6
tai

4 Toisen kerran Pilatuksen edessä:
- ”Kuritan ja päästän vapaaksi.”
- Yksi vanki vapautetaan – Barabbasko? PTE
- Jeesusta ruoskitaan, orjantappurakruunu,
viitta
PTU
- Pilatus kuulustelee Jeesusta uudestaan.
- Pilatus yrittää taas vapauttaa Jeesuksen.
- ”Silloin et ole keisarin ystävä!”

• Flanellokuvat: 15, 22, 24, 25, 27–29 (flanellotausta: sisänäkymä)

Huippukohta
Pilatus pesee kätensä.

ja

Lopetus
Pilatus antaa Jeesuksen juutalaisten käsiin. PTE

• Tulostettu päätotuus ja raamatunlause GNClisämateriaaleista.
Tukitehtävä
• Tulosta tähän tuntiin liittyvät tehtävämonisteet
ja raamatunlauselaput GNC-lisämateriaaleista.
• Kännykkä, jolla voi äänittää
ja/tai
• Tyhjä talouspaperirulla, joka on maalattu tai
päällystetty värillisellä paperilla
• Tusseja
• Talouspaperia.
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Raamatunlauseen opettaminen
Alle kouluikäisten
raamatunlause

Raamatunlause
”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön
syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo.” 1. Piet. 3:18

Kerratkaa Joh. 3:16.

Johdanto
Onko sinulla joskus ollut ongelma, joka vain ei ratkea?
Keskustelkaa lyhyesti.
Synti on ongelma, joka ei ratkea itsestään, etkä sinä voi tehdä mitään
päästäksesi siitä eroon. Vain Jeesus voisi ottaa syntisi pois. Ja sen juuri
hän teki! Katsotaanpa raamatunlausettamme.
Esittely
Näytä Raamattuasi ja selitä, että se on Jumalan sana. Lue jae Raamatusta ja
kerro, miten löysit sen. Ota havaintoväline esiin ja lukekaa jae yhteen ääneen.
Selitys
Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden – Jeesus, täydellinen Jumalan Poika, kärsi ja kuoli ristillä maksaakseen synnin
hinnan. Hän teki mahdolliseksi sen, että voit saada kaikki syntisi
anteeksi.
syytön syyllisten puolesta – Jeesus on ainoa syytön tai synnitön ihminen,
joka on koskaan elänyt. Sinä olet syyllinen, koska olet syntinen. Sinun syntisi pitävät sinut erossa Jumalasta, mutta Jeesus antoi oman
henkensä sinun edestäsi.
johdattaakseen teidät Jumalan luo – Jeesus valitsi kärsimyksen ja kuoleman, jotta sinä voisit saada anteeksi ja elää kerran Jumalan kanssa
taivaassa.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jeesus kärsi ja kuoli syntiesi tähden ja
nousi sitten kuolleista, jotta sinä voisit saada anteeksi. Ota Jeesus
vastaan Pelastajanasi, jotta voit elää Jumalan kanssa taivaassa.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos olet jo Jumalan lapsi, kiitä Jeesusta
siitä, että hän on kuollut sinun sijastasi. Pyydä myös apua ollaksesi
kuuliainen hänelle. Jos epäonnistut, tunnusta syntisi Jumalalle.
Toisto
”Ensimmäinen kirjain”
Anna jonkun lapsen valita jakeen minkä tahansa sanan ensimmäinen
kirjain. Lapset sanovat sitten jakeen ja nousevat seisomaan, kun sanovat ko. kirjaimella alkavan sanan, ja istuvat alhaalla muiden sanojen
kohdalla. Anna toisen lapsen valita joku muu ensimmäinen kirjain
ja anna lasten taputtaa, kun he tulevat niiden sanojen kohdalle. Jatka
jakeen kertaamista käyttäen eri alkukirjaimia ja liikkeitä. Erityisen
haasteelliseksi tehtävä tulee, jos lapset tekevät liikkeitä useammalla
etukirjaimella yhtä aikaa.

Alle kouluikäisten
toistaminen
Jakeen laulaminen

Kokeilkaa laulaa jae Joh. 3:16
Jouluyö, juhlayö -sävelellä.
Aloittakaa sanomalla
raamatunjakeen osoite kahdesti ja
jatkakaa laulamalla jakeen sanoja.
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Oppitunti
Miro oli raivoissaan sisarelleen. Sisko oli pudottanut mustikkapiirakkaa olohuoneen matolle niin, että siihen jäi iso värillinen läikkä,
mutta onnistunut siirtämään syyn hänelle.
”Miro tönäisi minua”, sisko valitti äidille.
Se ei ollut totta, mutta äiti uskoi siskoa. Äiti epäili Miron olevan
syyllinen, sillä useimmiten näin olikin. Äiti syytti siis Miroa ja kielsi
häntä menemästä uimahalliin kavereiden kanssa. Miroa oli rangaistu
jostakin, mitä hän ei ollut tehnyt.
”Se ei ole reilua”, Miro raivosi.
Tuntuu kovalta, jos kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, eikö vain?
Tänään me opimme kaikkien aikojen epäoikeudenmukaisimmasta
tapahtumasta.
Se alkoi siitä, kun Jeesus vangittiin.
Näkymä 1

Kuvat 3-1 ja 2-6

(sisänäkymä)

Karkeat sotilaat veivät Jeesuksen ylipapin palatsiin. Häntä pidettiin
vankina, pilkattiin ja lyötiin. Uskonnollisen johtajat olivat kateellisia Jeesukselle ja vihasivat häntä. He olivat päättäneet, että hänen
piti kuolla. Ensin piti kuitenkin esittää perusteluita ja todistaa, että
Jeesus oli tehnyt jotain väärää. Useimmat tiesivät Jeesuksen ja olivat
seuranneet häntä hyvin läheltä. Mutta he eivät pystyneet löytämään
mitään, mistä syyttää Jeesusta. Niinpä he toivat paikalle miehiä, jotka
kertoisivat valheita hänestä.

Laita taululle ylipappi ja johtajat
(25), Jeesus (24) ja sotilaat (22).
Jeesus vietiin ensin entisen
ylipapin, Hannaksen, kotiin ja sitten
tämän vävyn, Kaifaksen, luo, joka
oli nykyinen ylipappi.
Tämä oikeudenkäynti oli laiton
alusta alkaen, koska se pidettiin
yöllä. Uskonnollisten johtajien
väkivaltainen käytös oli myös
laitonta ja hyvin nöyryyttävää.

Hyvin aikaisin aamulla, juuri kun päivä oli valkenemassa, oikeudenkäynti alkoi. Jeesus tuotiin uskonnollisten johtajien eteen. Hän seisoi
yksin, ilman ystäviä.
Kuva 3-2

Paikalle oli tuotu miehiä valehtelemaan Jeesuksesta. Heidän puheensa olivat kuitenkin sekavia. Kaikki tiesivät, että he valehtelivat.
PT

Miksi oli niin vaikea todistaa Jeesus syylliseksi?
Anna lasten vastata.
Koska Jeesus ei ollut syyllinen mihinkään väärään. Hän ei tehnyt
koskaan syntiä.
Ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa ja tarkkailivat häntä, eivät koskaan
nähneet hänen tekevän syntiä. Hän ei koskaan ajatellut väärää ajatusta. Hän teki aina juuri niin kuin Isä Jumala halusi. Raamatussa sanotaan, että Jeesus ”ei langennut syntiin” (Hepr. 4:15). Ei ole ketään
toista samanlaista ihmistä, joka ei olisi tehnyt syntiä.
Ei siis ihme, että uskonnollisilla johtajilla oli ongelma hänen oikeudenkäyntinsä suhteen.
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Lopulta eräs todistaja sanoi: ”Tämä mies on väittänyt: ’Minä voin
hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä.’”
Raamattu tekee selväksi, että Jeesus tarkoitti ruumistaan, eikä temppelirakennusta. Hän sanoi ihmisille, että hän nousisi kuolleista kolmen päivän kuluttua.
Nopeasti ylipappi kysyi: ”Mitä sanot tähän?”
Jeesus seisoi rauhallisena, eikä sanonut mitään. Tämä raivostutti
ylipappia.
”Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä: sano meille, oletko
sinä Messias, Jumalan Poika.”
Jeesus vastasi: ”Ei ole väliä, mitä sanon. Te ette usko. Mutta on tuleva
päivä, jolloin te näette Ihmisen Pojan voimassaan.”
He kaikki kysyivät: ”Sinä siis olet Jumalan Poika?”
Hän vastasi: ”Olet oikeassa, minä olen.”
PT

He eivät uskoneet sitä, mutta se oli totuus. Jeesus on Jumalan Poika.
Siksi he eivät koskaan pystyneet todistamaan häntä syylliseksi mihinkään syntiin. Jeesus on Jumala ja ihminen samassa persoonassa. Me
emme pysty ymmärtämään sitä, mutta se auttaa meitä käsittämään,
miten hän pystyi elämään tekemättä syntiä. Jumalan Poika ei voinut
syyllistyä syntiin.
Jumalan Poika. Juuri sillä nimellä ylipappi halusi Jeesuksen kutsuvan
itseään.
”Hän valehtelee”, ylipappi huusi ja kääntyi toisten puoleen. ”Kuulittehan, mitä hän sanoi. Mitä mieltä olette?”
”Hän on syyllinen”, he vastasivat. ”Hän on ansainnut kuoleman!”
Mutta juutalaiset eivät voineet tuomita häntä kuolemaan. Heidän
täytyi taivutella roomalainen vallanpitäjä tekemään se. Vihamiehet
löivät Jeesusta ja sylkivät häntä. Sitten he veivät hänet ulos ylipapin
palatsista Pilatuksen, roomalaisen maaherran, saliin.

Ota pois kaikki kuvat.

(Kuva 3-3)

Tässä voit halutessasi lyhyesti kertoa siitä, miten Pietari kielsi Jeesuksen.
Kuva 3-4

Näkymä 2

Aikaisin sinä aamuna Pilatus näki joukon juutalaisia pappeja ja vanhimpia tulevan kohti hänen palatsiaan ja istuntosaliaan vanki mukanaan.

(sisänäkymä)
Laita taululle ylipappi (27), johtajat
(15), Jeesus (24), Pilatus (28) ja
sotilaat (22).

Hän tuli ulos ja kysyi: ”Mistä te syytätte tätä miestä?”
He vastasivat: ”Jos hän ei olisi rikollinen, emme luovuttaisi häntä
sinulle. Me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme
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harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa
Messias, kuningas.”
Juutalaiset tiesivät, että Pilatus ei välittäisi, jos Jeesus sanoisi olevansa
Jumalan Poika. Mutta jos hän sanoisi olevansa kuningas, se voisi olla
ongelma Pilatukselle.
Pilatus käveli istuntosaliin ja kutsui Jeesuksen luokseen.
Kuva 3-5

Ota pois ylipappi (27), johtajat (15)
ja sotilaat (22).

”Oletko sinä juutalaisten kuningas?” hän kysyi.
Jeesus vastasi: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se
kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten
joutuisi juutalaisten käsiin.”
”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Pilatus jatkoi sinnikkäästi.
”Itse sinä sanot, että olen kuningas”, Jeesus vastasi.
Pilatus meni ulos ylipapin ja muiden siellä olevien luo.
”En voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen.”
Jeesuksessa ei ollut mitään väärää. Hän oli hyvin erilainen kuin kateelliset uskonnolliset johtajat. Hän oli erilainen kuin julma, ylpeä Pilatus. Jeesus on erilainen kuin sinä tai minä. Me olemme kaikki olleet
tottelemattomia Jumalalle. Me olemme kaikki syyllisiä. Raamatussa
sanotaan: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan” (Room. 3:10).
Lapsikin tekee syntiä, jos hän ottaa leluja pikkuveljeltään tai tönii
häntä. Se ei miellytä Jumalaa. Tai jos nuori huutaa vihaisesti äidilleen,
sekään ei ole oikein. Me kaikki ansaitsemme rangaistuksen. Et voi
sanoa: ”En ansaitse sitä.” Jumala sanoo, että sinä ansaitset. Ainoa,
joka ei ansainnut minkäänlaista rangaistusta, oli Jeesus.

PTE

Kuva 3-4

Laita taululle ylipappi (27) johtajat
(15) ja sotilaat (22).

Käytä syntiesimerkkejä, joihin
lapset voivat samastua.

Mutta juutalaiset olivat päättäväisiä. He olivat vihaisia, kun kuulivat
Pilatuksen tuomion.
”Hän villitsee kansaa, kulkee opettamassa joka puolella Juudeaa,
Galileasta tänne asti!” he huusivat.
”Galilea”, ajatteli Pilatus. ”Hän on Galileasta. Lähetän hänet Herodeksen, sikäläisen hallitusmiehen luo. Hän voi tuomita hänet.”
Se näytti Pilatuksesta hyvältä tavalta selvitä tilanteesta. Herodes oli
Jerusalemissa ja voisi kantaa moitteet, oli päätös sitten mikä tahansa.

Ota pois kaikki kuvat.

Mutta tämä suunnitelma ei kuitenkaan toiminut. Herodes teki Jeesukselle kysymyksiä, mutta Jeesus ei vastannut mitään. Herodes ei
löytänyt mitään, miksi Jeesusta olisi pitänyt rangaista, mutta antoi
sotilaiden pilkata ja lyödä häntä.

Jeesuksen vaikeneminen
syyttäjiensä edessä on ennustettu
kohdassa Jes. 53:7.

Sitten Herodes lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo sanoen, ettei
hän löytänyt mitään syytä, miksi Jeesuksen pitäisi kuolla. Raamatusta
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luemme, että Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystäviä sinä päivänä
(Luuk. 23:12). He molemmat tekivät väärän päätöksen, ja se lähensi
heitä.

Näkymä 3
(yksivärinen tausta)

Pilatus ei tiennyt, mitä tehdä. Oli ilmeistä, että tämä mies ei ansainnut
kuolemaa. Jopa Pilatuksen vaimo oli lähettänyt hänelle viestin, jossa
vaimo varoitti häntä tuomitsemasta tätä hyvää miestä.

Laita taululle Jeesus (24), Pilatus
(28) ylipappi (27), johtajat (15) ja
sotilaat (22).

Pilatus mietti, mitä tehdä. Hän pelkäsi juutalaisten ilmoittavan hänestä keisarille, jos hän ei tuomitse Jeesusta.
Hän meni ulos ja sanoi juutalaisille: ”Ei hän ole tehnyt mitään, mistä
seuraisi kuolemantuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä.”
Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen: ”Kuolema sille miehelle!”
Äkkiä Pilatuksella oli toinen idea. Joka vuosi pääsiäisen aikaan yksi
vanki päästettiin vapaaksi. Juutalaiset saivat valita, kuka tämä vanki
olisi. Varmaankin pahin vanki, jonka Pilatus saattoi keksiä, oli paha
mies, Barabbas, joka oli tuomittu kuolemaan. Hän oli murhaaja joka
oli aiheuttanut paljon ongelmia kansan keskuudessa.
”Kumman haluatte? Vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen?” Pilatus kysyi.

Laita taululle kansanjoukko (29).

Johtajat liikkuivat nopeasti kansan joukossa. Mahdollisesti joukko
kasvoi koko ajan, kun ihmisiä kokoontui katsomaan, mistä oli kysymys. Oli kuiskuttelua. Päät nyökyttelivät.
Väki vastasi: ”Barabbaksen.”
Pilatus ei voinut uskoa kuulemaansa!
”Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?” hän
kysyi.
Jälleen kansanjoukko huusi: ”Ristiinnaulittakoon!”
Se oli niin epäoikeudenmukaista. Täydellinen ja synnitön ihminen
tuomittiin kuolemaan, ja Barabbas, joka ansaitsi kuolemantuomion,
pääsisi vapaaksi.
Samalla tämä on kuva siitä, mitä tapahtuu jokaiselle, joka uskoo
Jeesukseen ja pelastuu syntien rangaistukselta. Jeesus ei todellakaan
ansainnut kuolemaa. Hän ei ansainnut kauheaa rangaistusta syntien
tähden, mutta hän kärsi sen. Sinä ja minä ansaitsemme rangaistuksen, mutta jos uskot, että Jeesus kärsi sen sinun puolestasi ja luotat
siihen, että hän pelastaa sinut, silloin sinua ei rangaista synneistäsi.
Jos Jeesus ei olisi ollut täydellinen, hän ei olisi voinut kuolla meidän
puolestamme.

PTE
Auta lapsia ymmärtämään, että
Jeesus kuoli heidän puolestaan.
Tee opetuksesta henkilökohtainen
käyttämällä pronominia ’sinä’.
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Kuva 3-6

Ota pois Pilatus (28), ylipappi (27),
johtajat (15) ja kansanjoukko (29).

Jeesus ei yrittänyt paeta, ei silloinkaan, kun hänet vietiin ruoskittavaksi.
Miksi? Koska hän tiesi, että tämän piti tapahtua. Pian hän kuolisi
ristillä meidän syntiemme tähden.

Jos mahdollista, tuo lapsille
orjantappuraoksa, jota he voivat
varovasti pitää kädessä.

Sitten sotilaat pukivat Jeesuksen punaiseen viittaan ja väänsivät terävistä orjantappuroista kruunun hänen päähänsä. He panivat kepin
hänen käteensä valtikaksi.

Ota pois kaikki kuvat.

Pilkaten häntä he polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: ”Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!”
He sylkivät ja löivät häntä. Mutta ”hän ei suutansa avannut” (Jes.
53:7). Tässäkään tilanteessa Jeesus ei tapellut vastaan. Hän ei tehnyt
syntiä. Hän totteli taivaallista Isäänsä.
PTU

Tiedätkö, että kun uskoit Jeesukseen Pelastajanasi, Jeesuksen täydellinen elämä luettiin sinun hyväksesi. Ikään kuin sinä olisit antanut
Jeesukselle kaikki syntisi, ja olisit vastalahjaksi saanut Jeesuksen täydellisyyden. Jumalan silmissä näyttää siltä kuin sinä olisit elänyt yhtä
synnittömän elämän kuin Pelastajasi Jeesus. Välisi Jumalan kanssa
ovat kunnossa. Et tietenkään ole täydellinen, mutta Jumala näkee
sinut täydellisenä Jeesuksen kautta. Siksi meidän tuleekin kiittää Jeesusta siitä, ettei hän tehnyt syntiä, ei edes silloin, kun häntä pilkattiin!
Pilatuksella oli edelleen ongelma. Hänellä ei ollut rohkeutta vapauttaa Jeesusta. Vielä kerran hän puhui Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi,
että Pilatus pystyisi luovuttamaan hänet ristiinnaulittavaksi vain, jos
se olisi Jumalan suunnitelma.

Näkymä 4

Pilatus toi Jeesuksen ulos kansanjoukon eteen viimeisen kerran ja
yritti saada Jeesuksen vapautetuksi.

(yksivärinen tausta)
Laita taululle ylipappi (27), johtajat
(15), Pilatus (28), Jeesus (24) ja
sotilaat (22).

He huusivat välittömästi: ”Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin
ystävä!”
Se pelotti Pilatusta. Hän ei halunnut joutua keisarin epäsuosioon.
Mutta hän ei myöskään tahtonut olla vastuussa Jeesuksen kuolemasta. Hän otti vadin vettä ja pesi kätensä väkijoukon nähden ikään kuin
olisi pessyt pois syyllisyyden.

Tuo luokkaan vadillinen vettä ja
näytä, kuinka Pilatus on saattanut
yrittää pestä kätensä kaikesta
syyllisyydestä.

Hän sanoi arvokkaasti: ”Minä olen syytön tämän miehen vereen.
Tämä on teidän asianne.”
Kaikki huusivat yhteen ääneen ja lupasivat ottaa vastuun seurauksista.

PTE

Sinun ja minun tulisi sanoa: ”Minäkin olen syyllinen.” Meidän syntiemme tähden Jeesus, Jumalan täydellinen Poika, joutui kärsimään
ja kuolemaan. Jeesus halusi pelastaa meidät. Jos Jeesus olisi tehnyt
syntiä, hän ei olisi voinut pelastaa ketään. Mutta hän kärsi ja kuoli
syyttömästi ”syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo”,
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kuten Raamatussa sanotaan (1. Piet. 3:18). Nyt on sopiva hetki miettiä tätä hienoa mahdollisuutta, jonka Jeesus tarjoaa. Usko Jeesukseen,
niin hän johdattaa sinut Jumalan luo. Sano Jeesukselle, että olet pahoillasi kaikesta väärästä elämässäsi. Kiitä häntä siitä, että hän kärsi
sinun puolestasi ja pyydä häntä Pelastajaksesi.

Laulakaa taas alle kouluikäisten
kanssa Joh. 3:16 ”Jouluyö, juhlayö”
sävelellä. Voitte myös vain sanoa
jakeen Joh. 3:16 yhteen ääneen.
Esitä kutsu uskoa Jeesukseen
käyttäen jakeen sanoja.
Ota pois kaikki kuvat.

Kertauskysymykset
1. Miksi juutalaiset johtajat sanoivat, että Jeesuksen täytyy kuolla?
(Hän sanoi olevansa Jumalan Poika.)

Kertauskisa
Syyllinen vai syytön
Tulosta GNC-lisämateriaaleista
12 korttia, joista yhdeksässä lukee
sana ’syytön’ ja kolmessa sana
’syyllinen’.

2. Kenen luo he veivät Jeesuksen toista oikeudenkäyntiä varten?
(Pilatuksen luo.)
3. Miksi Pilatus halusi vapauttaa Jeesuksen? (Hänen mielestään Jeesus ei ollut tehnyt mitään väärää.)

Laita kaikki kortit pussiin.

4. Miksi meidän kannaltamme on hyvin tärkeää, että Jeesus ei koskaan tehnyt mitään väärää? (Vain synnitön voi olla Pelastaja.)

Jaa lapset kahteen joukkueeseen
ja kysy kysymykset vuorotellen
kummaltakin joukkueelta.

5. Kenen luo Pilatus lähetti Jeesuksen? (Herodeksen.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän saa nostaa pussista
kortteja yhden kerrallaan.

6. Minkä valinnanmahdollisuuden Pilatus antoi juutalaisille? (Hän
vapauttaisi joko Jeesuksen tai Barabbaksen.)

Jokainen ’syytön’-kortti on
joukkueelle 500 pisteen arvoinen.
Kun lapsi nostaa ’syyllinen’-kortin,
hänen vuoronsa loppuu siihen ja
kerätyt pisteet kirjataan muistiin.

7. Kenet juutalaiset valitsivat? (Barabbaksen.)
8. Miten sotilaat pilkkasivat Jeesusta? (Jeesuksella oli orjantappurakruunu, viitta ja keppi valtikkana.)

Laita kaikki kortit takaisin pussiin
seuraavaa kysymystä varten.

9. Miten Pilatus osoitti, ettei hän halunnut ottaa vastuuta Jeesuksen
kuolemasta? (Hän pesi kätensä.)
10. Kuka antoi Pilatukselle vallan antaa Jeesus ristiinnaulittavaksi?
(Jumala.)

Voittaja on se joukkue, jolla
on eniten pisteitä, kun kaikki
kysymykset on kysytty.

11. Kun uskot Jeesukseen, mitä sinulta otetaan pois? (Kaikki sinun
syntisi.)

Alle kouluikäisten
kertauskisa
Kukko kiekuu

12. Kun uskot Jeesukseen, mitä sinun hyväksesi luetaan? (Jeesuksen
synnitön elämä.)

Jos vastaus on ’ei’, lapset nousevat
seisomaan ja kukkuvat ”kukko
kiekuu”.

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1. Kenen Poika Jeesus on? (Jumalan.)

Jos vastaus on ’kyllä’, heidän
ei tarvitse tehdä mitään. Muut
vastaukset sanotaan tavalliseen
tapaan.

2. Tekikö Jeesus koskaan syntiä? (Ei.)
3. Kuka oli se paha mies, jonka ihmiset halusivat Pilatuksen vapauttavan? (Barabbas.)

Halutessasi voit lisätä kyllä- ja ei
-kysymyksiä ja jatkaa niin kauan
kuin kiinnostusta ja aikaa riittää.

4. Miksi Jeesus oli valmis kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme tähden? (Jeesus halusi pelastaa meidät.)
Tukitehtävä
Tulosta jokaiselle lapselle oppituntiin liittyvä tehtävämoniste GNClisämateriaaleista. Huomaa, että alle kouluikäisille on oma helpompi
tehtävämoniste.
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Voitte myös askarrella raamatunlausekortit kotiin vietäväksi joko
käyttäen GNC-lisämateriaaleista löytyviä jaelappuja tai kirjoittamalla
jakeen itse kortille. Näin lapset voivat kerrata jaetta myös kotona.
Tukitehtävä
Haastattelu
Voit haastatella useampaa vanhempaa lasta. ”Olet nähnyt Jeesuksen
oikeudenkäynnin. Miksi se oli epäoikeudenmukainen sinun mielestäsi?”
Jos äänität haastattelut kännykällä, ne tuntuvat lapsista virallisemmalta.
Tukitehtävä
Syntien tunnustaminen
Maalaa tyhjä talouspaperirulla tai päällystä se värillisellä paperilla. Kirjoita
tussilla erilaisia syntejä usealle talouspaperiarkille (esim. tappeleminen, varastaminen, valehteleminen, kiroileminen).
Uskovina voimme puhua Jumalalle milloin vain. Hän on aina valmis
kuuntelemaan rukouksiamme ja vastaamaan niihin.
Sano rullaan: ”Hei Jumala, minä rakastan sinua!” näyttääksesi, miten
hyvin ääni kuuluu.
Kun me tottelemme Jumalaa ja sanomme ’ei’ synnille, äänemme
kuuluu yhtä hyvin kuin puhe tämän rullan läpi. Jumala voi kuulla
rukouksemme ja vastata niihin. Mutta mitä tapahtuu, kun me annamme synnille sijaa elämässämme?
Puhu synneistä, jotka on kirjoitettu talouspaperiarkeille, samalla kun työnnät
paperit rullaan. Kun kaikki paperit ovat rullan sisällä, sano: ”Hei Jumala,
minä tarvitsen apuasi tänään!”
Kuten paperit tukkivat tämän rullan ja estävät ääntä kuulumasta
selvästi, synti tukkii elämäsi niin, ettei Jumala voi vastata rukouksiisi.
Jumala haluaa sinun pysyvän erossa synnistä, ja se onnistuu Pyhän
Hengen voimalla. Mutta kun epäonnistut, mitä sinun tulee tehdä?
Anna lasten vastata ja lue sen jälkeen 1. Joh. 1:9.
Sinun tulee tunnustaa tapahtunut Jumalalle. Silloin Jumala lupaa
antaa sinulle anteeksi.
Ota talouspaperit pois ja sano putkeen: ”Hei Jumala, kiitos, että annat minulle
anteeksi!”
Mietitään nyt heti, onko jotain, mitä meidän tulisi tunnustaa Jumalalle.
Anna lasten rukoilla hiljaa itsekseen.
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Oppitunti 4

Ristiinnaulitseminen
Tuntirunko

Raamatunkohdat
Matt. 27:31–66
Mark. 15:20–47
Luuk. 23:26–56
Joh. 19:16–42

Johdanto
”Toivo, olen jo monta kertaa kieltänyt sinua
tönimästä ihmisiä portaissa.”
Tapahtumien kulku
1 Juutalaiset johtajat ovat hyvin iloisia.

Päätotuus
Jeesus kuoli syntisten puolesta.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, joka
kärsi sinun puolestasi.

2 Jeesus viedään Golgatalle, ja hän kantaa itse
ristiään.
3 Simon kantaa ristiä.
4 Sotilaat naulaavat Jeesuksen ristille.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Opi rakastamaan Jeesusta yhä enemmän ja kiittämään häntä usein.

5 Jeesus sanoo: ”Isä, anna heille anteeksi.”
PTE

Raamatunlause
Kertaa 1. Piet. 3:18

6 Myös rikolliset ristiinnaulitaan
- toinen rikollinen pilkkaa Jeesusta
- toinen rikollinen katuu
PTE, PTU

Havaintovälineet
• Kuvat: 4-1… 4-6 (kierrekirja tai PowerPoint)

7 Keskipäivällä tulee pimeys.
8 Jeesus joutuu eroon Isästään.

tai
• Flanellokuvat: 29–38 (mahdolliset flanellotaustat: rinne- ja puutarhanäkymä ja musta flanelli)
ja

PT

Huippukohta
9 Jeesus sanoo: ”Se on täytetty.”
10 Roomalainen sadanpäämies sanoo: ”Hän on
Jumalan Poika.”

• Kuva verhosta
• Tulostettu päätotuus ja roolileikin vuorosanat
GNC-lisämateriaaleista.
Tukitehtävä
Tulosta tähän tuntiin liittyvät tehtävämonisteet
GNC-lisämateriaaleista.
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11 Temppelissä esirippu repeää.
Lopetus
Joosef hautaa Jeesuksen.

PTE, SH
PTE

Jeesuksen elämä 4

Oppitunti
Anna useamman vanhemman lapsen valmistella seuraava näytelmä, joka selittää, mikä sijaiskärsijä on.
Opettaja:

”Toivo, olen jo monta kertaa kieltänyt sinua tönimästä
ihmisiä portaissa. Näin, että tönit Amandaa. Nyt saat
rangaistuksen.”

Toivo:

”Anteeksi, opettaja, en enää toiste tee niin.”

Opettaja:

”Tuon olen kuullut ennenkin! Rangaistuksesi on siivota
pelikaappi perjantaina koulun jälkeen.”

Toivo:

”Mutta mehän harjoittelemme silloin ottelua varten.
Minun on oltava mukana harjoituksissa.”

Opettaja:

”Olisit ajatellut asiaa ennen kuin menit tönimään Amandaa.”

Toivo:

”Kiltti opettaja, enkö voisi selvitä ilman rangaistusta
vain tämän yhden kerran.”

Opettaja:

”Et, sillä sinä ansaitset sen. Jää siivoamaan perjantaina.”

Markus:

”Opettaja, jos annat luvan, niin minä jään siivoamaan
pelikaapin. Toivo on niin tärkeä joukkueen kannalta.”

Opettaja:

”Sinäkö siis tarjoudut ottamaan Toivon paikan – olet
ikään kuin sijaiskärsijä, vai?”

Markus:

”Haluaisin tehdä niin, jos se vaan sopii.”

Opettaja:

(miettien) ”Pitäisikö minun suostua?”

Tulosta vuorosanat GNC-lisämateriaaleista.

(ääneen) ”Hyvä on, Markus. Jos olet valmis kärsimään
Toivon rangaistuksen, Toivo voi mennä harjoituksiinsa.”
Toivo:

”Minulla on kyllä ollut joukkueessa varamiehiä tilallani,
mutta kukaan ei ole koskaan kärsinyt rangaistusta puolestani. Vau! Kiitos!”

Ehkei sinullakaan ole koskaan ollut sijaista, joka olisi kärsinyt rangaistuksen sinun puolestasi. Sellaista ei tapahdu kovin usein. Näin
kuitenkin tapahtui kerran, kun Jeesusta rangaistiin.

Mikäli aikaa riittää, anna lasten
lyhyesti kerrata edellisen
oppitunnin tapahtumat.

Juutalaiset johtajat olivat hyvin iloisia. Lopultakin Jeesus saataisiin
pois tieltä. Pilatus oli antanut luvan ristiinnaulita hänet.
Näkymä 1

Kuva 4-1

(rinnetausta)

Julmat sotilaat, uskonnolliset johtajat ja kansanjoukko veivät Jeesuksen surmattavaksi. Jeesus naulittaisiin ristille, ja he jopa panivat hänet
kantamaan ristiä. Risti oli raskas, ja Jeesus oli heikko kaiken lyömisen
jälkeen. Kuljettuaan osan matkaa Jeesus kompastui ja kaatui.

Laita taululle kansanjoukko (29),
Jeesus (30) ja sotilaat (31).
Todennäköisesti Jeesus kantoi
poikkipuuta. Siihen aikaan
poikkipuuta kutsuttiin ristiksi.
Ristin pystysuoraa osaa pidettiin
tavallisesti ristiinnaulitsemispaikalla

Juuri silloin vahva mies kulki ohi varmaankin matkalla Jerusalemiin.
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”Tuolla on mies, joka voi kantaa hänen ristinsä”, joku huusi

ja käytettiin uudelleen muissa
ristiinnaulitsemisissa. Poikkipuu
painoi n. 45 kg. Halutessasi voit
tuoda palan käsittelemätöntä puuta
lapsille kosketeltavaksi.

Sotilaat pakottivat miehen, Simonin, kantamaan Jeesuksen ristin
lopun matkaa. Simon oli Kyrenestä, Pohjois-Afrikasta.
Kansanjoukko liikkui eteenpäin kohti kukkulaa Jerusalemin ulkopuolella. Paikan nimi oli Golgata. Varmaan monet Jeesuksen ystävistä eivät tienneet, mitä tapahtui, sillä kello ei ollut vielä yhdeksää
aamulla. Mutta uutinen levisi kuin kulovalkea.

Ota pois kaikki kuvat.

Näkymä 2
Golgata oli kivinen kumpare
kaupungin ulkopuolella ja muistutti
pääkalloa. Mäki ei varmaankaan
ollut syrjäinen paikka, sillä
roomalaisten teloitukset tehtiin
yleensä vilkasliikenteisillä
alueilla näkyvänä varoituksena
rikollisuudesta.

”Nopeasti! Nopeasti! He ovat vieneet hänet Golgatalle ristiinnaulitakseen hänet.”
Monet Jeesuksen ystävistä olivat varmaankin mukana väkijoukossa.
Kuinka surullisia he olivatkaan! He olivat niin toivoneet, että Jeesus
olisi Jumalan Poika, mutta nyt hän kuolisi. Hän oli tehnyt monia
ihania ihmeitä, mutta ei näyttänyt pystyvät pelastamaan itseään vihamiehiltään. Jeesus olisi voinut kutsua tuhansia enkeleitä avuksi.
Sen sijaan hän halusi kärsiä ja kuolla. Jeesusta ei kukaan pakottanut.
Hän antoi itsensä kuolemaan syntisten edestä. Siksi hän kulki tien
Golgatalle.
Lopulta he tulivat perille. Sotilaat kaivoivat kuopan maahan ristiä
varten. Jeesuksen ystävät pystyivät vain katsomaan avuttomina. He
olivat lohduttomia. Jotkut naiset itkivät kovaäänisesti.
Kuva 4-2

Sitten sotilaat laittoivat Jeesuksen ristille. He naulasivat hänen kätensä ja jalkansa isoilla piikeillä puupalkkiin. Sotilaat olivat tottuneet kuulemaan vankien huutoa ja kiroilua. Kuinka yllättyneitä he
olivatkaan, kun kuulivat tämän vangin rukoilevan: ”Isä, anna heille
anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät” (Luuk. 23:34).

Laita taululle Jeesus (32).

Sotilaat kiinnittivät Jeesuksen pään yläpuolelle taulun, johon Pilatus
oli kirjoituttanut sanat: ”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas” (Joh. 19:19).
Kuva 4-3

Sitten he nostivat ristin pystyyn, laittoivat sen kaivamaansa kuoppaan
ja täyttivät kuopan hiekalla ja kivillä.
PTE

Kuinka Jeesus kärsikään, eikä hän lainkaan ansainnut sitä. Me sen sijaan ansaitsemme rangaistuksen. Sinä ja minä olemme eläneet toisin
kuin Jumala haluaa ja olleet hänelle tottelemattomia monta kertaa.
Käytätkö koskaan Jumalan nimeä kirosanana? Hän kieltää meitä
tekemästä niin (2. Moos. 20:7). Kerrotko aina totuuden siitä, missä
olet ollut, mitä katsoit kännykästä tai oletko tehnyt läksysi? Raamatussa sanotaan, että Jumala vihaa valhetta (Sananl. 6:16–19). Oletko
kateellinen, jos veljesi tai ystäväsi saa kivoja syntymäpäivälahjoja ja
sinun syntymäpäivääsi on vielä aikaa (2. Moos. 20:17)? Jumala ei
todellakaan pidä tällaisesta. Hän on niin hyvä ja oikeudenmukainen,
että hänen täytyy rangaista kaikesta synnistä. Raamatussa kerrotaan,

Käytä ryhmäsi ikäluokan lapsille
sopivia syntiesimerkkejä.
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että synnin rangaistus on kuolema (Room. 6:23). Se ei tarkoita pelkästään sitä, että ihminen kuolee ja haudataan, vaan myös joutumista
ikuiseen eroon Jumalasta. Minä ansaitsen sen rangaistuksen, samoin
sinä. Jeesus ei ansainnut, sillä häntä ei voitu syyttää mistään väärästä.
Kuitenkin Jeesus suostui riippumaan ristillä meidän puolestamme.
Näkymä 3

Kuva 4-4

Laita taululle rikolliset (33 ja 34).

Kaksi muuta miestä ristiinnaulittiin samanaikaisesti. He ansaitsivat
rangaistuksen, sillä he olivat pahantekijöitä, rikollisia. Tietenkin myös
heillä oli kamalat kivut.
He kuulivat ihmisten kansanjoukosta sanovan Jeesukselle: ”Pelasta
nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!”
”Muita hän kyllä on auttanut, auttakoon nyt itseään, jos hän kerran
on Messias, Jumalan valittu”, sanoivat hallitusmiehet.

Matt. 27:40–44 ja Mark. 15:32
osoittavat, että molemmat rikolliset
pilkkasivat Jeesusta, mutta vain
Luukkaan evankeliumi kertoo,
kuinka toinen muuttui (Luuk.
23:39–43).

Myös molemmat rikolliset pilkkasivat Jeesusta. Toinen heistä puhui.
”Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!” hän sanoi karkeasti.
Mutta toinen rikollinen moitti häntä: ”Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet
tuomiomme, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa.” Sitten
hän kääntyi Jeesuksen puoleen. ”Jeesus, muista minua, kun tulet
valtakuntaasi”, hän pyysi.
Vaikka Jeesuksella oli kovat tuskat, hän rakasti tätä miestä ja kuunteli
häntä. ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa”, hän
sanoi rikolliselle.
Mutta kuinka tällainen mies voisi elää Jumalan ja Jeesuksen kanssa?
Jumala ei koskaan sano: ”Ei haittaa, että olet tehnyt pahaa.” Ei,
Jumalan täytyy rangaista kaikesta synnistä. Tämä on hämmentävää.
Miten tuo pahantekijä saattoi samana päivänä päästä paratiisiin? On
vain yksi vastaus. Jumala rankaisi Jeesusta, Jumalan täydellistä Poikaa,
rikollisen kaikista synneistä. Jeesus otti rikollisen miehen paikan. Jeesus oli hänen sijaisensa. Hän toimi sijaiskärsijänä kaikille syntisille,
meillekin. Jos päätät uskoa Jeesukseen tänään, voit olla varma siitä,
että Jeesus kantoi koko Jumalan rangaistuksen kaikista synneistäsi.

PTE

Jos olet jo Jeesuksen seuraaja, tämä koskee myös sinua. Jeesus kuoli
sinun sijastasi tuona päivänä. Hän on sinunkin sijaiskärsijäsi. Tullaanko sinua vielä rankaisemaan? Ei! Jeesusta on rangaistu sinun
puolestasi. Kun ajattelet sitä, etkö haluakin rakastaa häntä hyvin
paljon? ”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä”
(1. Joh. 4:19). Kerro Jeesukselle, että rakastat häntä. Kiitä häntä siitä,
että hän on kuollut puolestasi. Älä kiitä Jeesusta vain tänään, vaan tee
se usein. On ihanaa voida sanoa: ”Jeesus kuoli puolestani.” Kuinka
ihanaa myös tälle rikolliselle saada anteeksi juuri ennen kuolemaa.

PTU

Alle kouluikäisille sopii laulu:
”Jeesuksen rakkaus on
niin ihmeinen” (löytyy mm.
”Viisikielinen”-laulukirjasta).
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Aika kului hitaasti hänen kannaltaan, joka kärsi. Sotilaat jakoivat
keskenään Jeesuksen vaatteet ja heittivät niistä arpaa. (Arvan heittäminen on samanlaista kuin arpakuution heittäminen.)

Näkymä 4
Laita sotilaiden (31) tilalle
kuva 36.

Mutta pahin oli vielä edessä. Jumala ei antanut kansanjoukon katsoa,
kun hänen Poikansa kärsi pahimman mahdollisen kuoleman. Kello
kaksitoista, keskipäivällä, Jumala antoi pimeyden tulla koko maan
ylle. Ei ollut vain pilvistä, vaan oli pimeää kuin yöllä.
Pimeys kesti kolme tuntia. Jumalan Poika kantoi meidän syntimme
ruumiissaan ristillä. Siinä pimeydessä hän oli aivan yksin. Isä Jumala
hylkäsi Poikansa, koska Jeesus kantoi meidän syntejämme. Raamatussa sanotaan, että hän tuli synniksi meidän tähtemme (2. Kor. 5:21,
v. 1938 käännös). Jumala ei voi katsoa syntiä.

Laita koko taulun päälle musta
flanelli.

Noiden kolmen tunnin aikana Jeesus kärsi Jumalan vihan ja tuomion syntiä kohtaan. Me emme pysty koskaan ymmärtämään, kuinka
paljon hän kärsi. Se oli niin kamalaa, että pimeydessä Jeesus huusi:
”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”
PT

Ei ollut muuta tapaa pelastaa meidät. Jumalan täytyy rangaista kaikesta synnistä. Jos me jatkamme ilman syntien anteeksiantamusta ja
kärsimme oman rangaistuksemme, se tarkoittaa sitä, että joudumme
eroon Jumalasta ja kärsimme rangaistusta ikuisesti. Koska Jeesus
oli täydellinen ihminen ja myös Jumala, hän pystyi ottamaan kantaakseen kaikkien ihmisten rangaistuksen. Jumala rakasti syntisiä
ihmisiä, kuten meitä, niin paljon, että hänen suunnitelmassaan Jumalan Poika Jeesus toimi sijaiskärsijänä. Myös Jeesus rakasti meitä
niin paljon, että hän halusi toimia sijaisena. Syytön kuoli syyllisten
puolesta (1. Piet. 3:18).

Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulun ”Uskon Herran sanaan”
säkeistö 3.

Jeesuksen käyttämä sana ’täytetty’
on kreikaksi ’tetelestai’. On
löydetty papyrukselle kirjoitettuja
verokuitteja, joihin on kirjoitettu
sana ’tetelestai’, mikä tarkoittaa
’täysin maksettu’. Jeesuksen
lunastustyö oli päättynyt, synnin
täysi hinta oli maksettu (The
Bible Knowledge New Testament
Commentary, Victor Books, SP
Publications, Wheaton, Illinois,
1983.)

Jeesuksen kärsimys oli melkein ohi. Tietäen, että oli kantanut Jumalan tuomion, Jeesus huusi: ”Se on täytetty!”
Kaikki, mitä synnin tähden täytyi tehdä, oli tehty. Jeesus oli tehnyt
sen täydellisesti. Sitten hän puhui Jumalalle: ”Isä, sinun käsiisi minä
uskon henkeni.”
Sitten Jeesus, Jumalan ainoa Poika, kuoli.
Jeesuksen ristiinnaulinneen sotilasjoukon johtaja katsoi Jeesusta ristillä ja sanoi: ”Tämä oli todella Jumalan Poika!”

Ota musta flanelli pois.

Kuva 4-5

Johannes, Jeesuksen äiti Maria ja jotkut muut naiset seurasivat, mitä
tapahtui.

Laita taululle naiset (35).

Kaupungissa sijainneessa temppelissä tapahtui jotain hyvin outoa.

Ota pois kaikki kuvat.

Kaikkeinpyhimmän edessä oli valtava esirippu tai paksu verho. Kerran vuodessa ylipappi meni sinne mukanaan eläinten verta uhriksi
kansan syntien edestä. Tämä esirippu repeytyi äkkiä ylhäältä alas asti.

Jeesus antoi tietoisesti henkensä,
kun hän suostui uhraamaan
itsensä. (Ks. Joh. 10:15–18.)
Veri ja vesi, jotka vuosivat hänen
kylkihaavastaan, todistivat, että
hän oli kuollut.

Jos sinulla on verhon kuva, voit repiä sen kahtia ylhäältä alas.
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Tämä osoitti, että Jeesuksen kautta kaikki voivat tulla Jumalan luokse.
Uhreja ei enää tarvittu. Jeesuksen uhri riittää ikuisesti. Mutta tämä ei
tarkoita, että kaikki ihmiset pelastuvat. Ihmisen on ensin ymmärrettävä, että Jeesus kuoli hänen puolestaan, ja sitten uskottava Jeesukseen. Ehkä haluat uskoa, muttet tiedä, miten kertoa siitä Jumalalle.
Voimme jutella asiasta tämän opetustuokion jälkeen (kerro missä).

PTE

Yksi juutalaisten johtajista, mies nimeltä Joosef, meni Pilatuksen
luokse ja pyysi saada Jeesuksen ruumiin. Kun sotilaat olivat tarkastaneet, että Jeesus todella oli kuollut, Joosef ja Nikodemos ottivat
hänen ruumiinsa. Rakkaudella he käärivät sen pellavavaatteeseen yhdessä hyväntuoksuisten yrttien kanssa ja hautasivat uuteen hautaan,
joka oli äskettäin hakattu kallioon.

Näkymä 5

Kuva 4-6

Laita taululle hauta (37) ja kivi (38)
hautakammion ovelle.

SH
(puutarhanäkymä)

Hautakammion ovelle vieritettiin valtava kivi.
Juutalaisten johtajat olivat varmoja, että Jeesuksen tarina päättyi tähän. He eivät kuitenkaan halunneet ottaa riskiä.
”Hän sanoi: ’Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista’”, johtajat
sanoivat Pilatukselle. ”Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan
häntä.”

Laita taululle sotilaat (31).

PTE

Jeesus oli kuollut. Ajattele, mitä hän kärsi meidän syntiemme tähden.
Mutta ei riitä, että sanot: ”Se oli hyvin kamalaa.” Mieti omaa elämääsi. Aiotko jatkaa syntisellä tiellä ikään kuin Jeesus ei olisi koskaan
kuollut? Etkö tahtoisi kääntyä siltä tieltä pois uskoen, että Jeesus
kuoli sinun sijastasi ja kärsi sinun rangaistuksesi? Etkö ottaisi häntä
vastaan sijaiskärsijänäsi nyt? Voit puhua Jeesukselle, sillä hän heräsi
kuolleista. Sinun ei tarvitse puhua ääneen, mutta sano hänelle: ”Rakas Jeesus, kiitos siitä, että kärsit ja kuolit minun syntieni tähden.
Anna minulle anteeksi. Tästä eteenpäin tahdon rakastaa sinua ja elää
sinun tahtosi mukaisesti.”

Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulun ”Uskon Herran sanaan”
säkeistöt 2 ja 3. Esitä kutsu uskoa
Jeesukseen jakeen Joh. 3:16
sanojen avulla.

Ota pois kaikki kuvat.
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Kertauskisa

Kertauskysymykset
1. Mikä on sijainen tai sijaiskärsijä? (Se, joka ottaa toisen paikan,
kärsii toisen puolesta.)

Ympyräpeli
Tulosta GNC-lisämateriaaleista
ympyrät, joita on kuuden värisiä,
neljä ympyrää kutakin väriä.
Kirjoita eri pistemäärät kuuteen
eriväriseen ympyrään ja kiinnitä
ne suuren kirjekuoren ulkopuolelle
pistemäärät näkyvissä. Laita
kaikki pisteettömät ympyrät kuoren
sisään.

2. Mikä oli sen mäen nimi, jolla Jeesus ristiinnaulittiin? (Golgata.)
3. Mitä Jeesus teki, kun sotilaat naulasivat hänet ristille? (Hän rukoili: ”Isä, anna heille anteeksi.”)
4. Mitä oli kirjoitettu ristissä olleeseen tauluun? (Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas.)
5. Miksi Jeesus kärsi ja kuoli, kun olisi voinut paeta? (Hän rakasti
syntisiä ja halusi ottaa kantaakseen heidän rangaistuksensa.)

Jaa lapset kahteen joukkueeseen
ja kysy kysymykset vuorotellen
kummaltakin joukkueelta.

6. Mitä Jeesus vastasi rikolliselle, joka sanoi: ”Herra, muista minua”? (”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän saa vetää ympyrän
kirjekuoresta. Joukkue ansaitsee
ympyrän värin mukaisen
pistemäärän.

7. Miten rikollinen saattoi päästä paratiisiin? (Jeesus kantoi hänen
rangaistuksensa.)

Anna lapsen pitää ympyrä pelin
loppuun asti.

8. Mitä keskipäivällä tapahtui? (Pimeys tuli koko maan ylle.)
9. Miksi Jeesus oli aivan yksin pimeydessä? (Isä Jumala hylkäsi hänet, koska hän kantoi meidän syntimme. Jumala ei voi katsoa
syntiä.)

Jos myöhemmin pelissä
joukkuetoveri saa samanvärisen
ympyrän, ko. värin pistemäärä
lisätään kaksinkertaisena.

10. Mikä outo asia tapahtui temppelissä? (Temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti.)

Jos joukkue saa kolmannen
samanvärisen ympyrän, ko.
värin pistemäärä lisätään
kolminkertaisena.

11. Kuka pyysi Pilatukselta Jeesuksen ruumista? (Joosef.)
12. Täydennä raamatunjae: ”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen …
(…kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo.” 1. Piet. 3:18)

Kun kaikkiin kysymyksiin on
vastattu, eniten pisteitä kerännyt
joukkue voittaa.

Alle kouluikäisten
kertauskisa

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1. Mitä Jeesus joutui kantamaan, kun hänet vietiin ristiinnaulittavaksi? (Ristiä.)

Ympyräpeli
Leikkaa ympyrät kuten edellä
on esitetty, mutta pistemääriä ei
tarvita. Halutessasi voit käyttää
väreinä kultaa, mustaa, punaista
ja valkoista eli Sanattoman kirjan
värejä, ja kerrata kunkin värin
merkityksen pelatessanne. (Jos
Sanaton kirja ei ole sinulle tuttu,
kysy asiasta Lastenmission
toimistosta.) Kun lapsi vastaa
kysymykseen, hän saa vetää
ympyrän kuoresta ja osoittaa sitten
samanväristä ympyrää kirjekuoren
päällä.

2. Mitä Jeesus kantoi, mikä kuului meille? (Meidän syntimme.)
3. Miksi Jeesus kuoli ristillä? (Jotta me voisimme saada syntimme
anteeksi.)
4. Miten sinä voit saada anteeksi? (Uskomalla Jeesuksen Pelastajana.)
Tukitehtävä
Tulosta jokaiselle lapselle oppituntiin liittyvä tehtävämoniste GNClisämateriaaleista. Huomaa, että alle kouluikäisille on oma helpompi
tehtävämoniste.

Lapsi saa pitää ympyrän
hallussaan pelin loppuun asti.
Esitä kysymyksiä oppitunneista
1–4, kunnes kaikki ympyrät on
vedetty kuoresta.
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Tukitehtävä
Ylistyshetki
Johda lapset lyhyeen Jeesuksen ylistykseen. Laulakaa ylistyslauluja,
joista lapset nauttivat. Rohkaise lapsia kertomaan lyhyitä kiitosaiheita
Jeesukselle.
Rukoilkaa seuraavaksi. Rohkaise lapsia rukoilemaan lauseen mittaisia
kiitosrukouksia sen johdosta, mitä Jeesus on heille tehnyt.
Huolehdi siitä, että sinä ja mahdolliset muut aikuiset avustajat myös
osallistutte.
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Oppitunti 5
Ylösnousemus

Tuntirunko

Raamatunkohdat
Matt. 28:1–15
Mark. 16:1–14
Luuk. 23:55–24:12
Luuk. 24:36–48
Joh. 20:1–21

Johdanto
Matiaksen kirje
Tapahtumien kulku
1 Sotilaat vartioivat hautaa.
2 Maanjäristys, enkeli vierittää kiven pois.

Päätotuus
Jeesus nousi kuolleista ja elää ikuisesti.

3 Sotilaat juoksevat kertomaan.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, niin
voit olla varma, että syntisi on täysin maksettu.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Tutustu Jeesukseen
paremmin ja iloitse, että saat olla hänen kanssaan
ikuisesti.
Raamatunlause
”Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina
ja ikuisesti.” Ilm. 1:18
Havaintovälineet
• Kuvat: 4-6, 5-1…5-6 (kierrekirja tai PowerPoint)
tai
• Flanellokuvat: 2, 4–6, 15, 31, 37–45 ja 51 (mahdolliset flanellotaustat: puutarha- ja sisänäkymä
- jos mahdollista suljetuin ovin)
ja
• Tulostettu päätotuus ja raamatunlause GNClisämateriaaleista.
• Tulosta kirjeen teksti GNC-lisämateriaalien tukitehtävämonisteesta tai seuraavalta sivulta ja laita
kirjekuoreen.
Tukitehtävä
• Tulosta tähän tuntiin liittyvät tukitehtävä- ja tehtävämonisteet, raamatunlauselaput ja askartelusivut GNC-lisämateriaaleista.
• Varaa lasten traktaatti tai Sanaton kirja jokaiselle
lapselle. Niitä voi tilata Lastenmissiosta.
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PT

4 Sotilaat suostuvat valehtelemaan.
5 Naiset tulevat tuoksuöljyt mukanaan.
6 Naiset näkevät tyhjän haudan.

PTE

7 Pietari ja Johannes tulevat haudalle. PTU
Huippukohta
Magdalan Maria kohtaa Jeesuksen.

PTU

Lopetus
Uutinen leviää.

PTE

Jeesuksen elämä 4

Oppitunti
Tulosta kirje GNC-lisämateriaalien
tukitehtävämonisteesta tai tästä
ennen oppituntia, ja laita se
kirjekuoreen.

Hei Riku ja Jenna!
Kunpa asuisitte vielä meidän naapureina! Koulu on taas alkanut. Joskus
koulussa on ihan kivaa, varsinkin kun on liikuntaa.

Näkymä 1

Yhtenä päivänä opettaja sanoi, että pääsiäinen on mukavaa lomaaikaa, mutta hän ei usko Jeesuksen nousseen kuolleista. Opetuslapset
kuulemma vain keksivät sellaisen tarinan. Pidän opettajasta paljon eikä
tämä ajatus jätä minua rauhaan. Jos Jeesus ei noussutkaan kuolleista, ei
ole mitään järkeä uskoa häneen. Mitä te ajattelette asiasta?

(puutarhanäkymä)
Laita taululle sotilaat (31), hauta
(37) ja kivi (38) hautakammion
ovelle.

Kävin rautatiemuseossa viime lauantaina. Siellä oli kivaa.
Ei muuta kerrottavaa. Kirjoittakaa pian!
Matias

Katsotaan, opimmeko tänään jotain, josta olisi apua Matiakselle.

Näkymä 2

Kuva 4-6

(puutarhanäkymä)

”Tämä on helpoin mahdollinen homma!” sotilaat saattoivat ajatella.
”Ei ole vaikeaa vartioida kuolleen miehen hautaa!”

Laita taululle sotilaat (31), hauta
(37) ja kivi (38) haudan suulle.

Heidän täytyi vain varmistaa, etteivät tämän kuolleen miehen seuraajat varastaneet hänen ruumistaan ja sitten teeskennelleet, että hän oli
jälleen elossa. Mutta seuraajista ei näkynyt jälkeäkään. Puutarhassa
oli hiljaista aina hyvin aikaiseen sunnuntaiaamuun saakka.

Halutessasi voit ostaa litteän
pyöreän palan styroksia
askarteluliikkeestä ja esittää sen
avulla, kuinka suuri kivi vieritettiin
paikalleen ja myöhemmin pois
paikaltaan.

Kuva 5-1

Näkymä 2

Äkkiä tuli voimakas maanjäristys, ja enkeli ilmestyi. Hän oli kirkas
kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Hän vieritti
kiven pois haudan suulta.

Siirrä kivi (38) ja paljasta avoin
hauta. Laita enkeli (39) kivelle (38).

Karskit sotilaat olivat kauhuissaan. He vapisivat ja kaatuivat tajuttomina maahan.

Ota pois sotilaat (31).

(puutarhanäkymä)

Kun sotilaat olivat toipuneet riittävästä pystyäkseen juoksemaan, he
pakenivat. Jotkut kiirehtivät kertomaan uskonnollisille johtajille, että
enkeli oli tullut ja vierittänyt kiven pois.
PT

Miksi enkeli teki niin? Siksikö, että Jeesus pääsisi pois haudasta? Ei!
Tarkoitus oli näyttää, että hauta oli tyhjä. Jeesuksen ruumis ei enää
ollut siellä. Jumala oli herättänyt hänet kuolleista. Ihmiset saattoivat
nyt mennä hautaan ja katsoa itse.
Jeesus eli. Hänellä oli edelleen sama ruumis, sillä hänellä oli naulanjäljet käsissään ja jaloissaan. Mutta jokin hänen ruumiissaan oli erilaista
kuin ennen. Jeesus saattoi tulla haudasta ennen kuin kivi oli vieritetty
pois. Hän saattoi kulkea ovien läpi avaamatta niitä. Jeesuksella oli
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ihmeellinen ylösnousemusruumis, ja sellaisena hän palaisi takaisin
taivaaseen.
Kyllä, aivan kuten Jeesus oli sanonutkin, hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Hauta oli tyhjä, ja nyt kivi oli vieritetty pois.

Ota pois kaikki kuvat.

Näkymä 3

Sotilaat kertoivat, mitä oli tapahtunut.

(puutarhanäkymä - halutessasi voit
käyttää pientä erillistä taulua tätä
näkymää varten)

”Älkää kertoko tästä kenellekään”, juutalaisten johtajat varoittivat.
He ottivat esille suuren rahasumman ja lupasivat antaa sen sotilaille.
”Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja
varastivat hänet.”

Laita taululle sotilaat (31) ja johtajat
(15).

Tuollainen väite oli naurettava, mutta sotilaat eivät aikoneet kieltäytyä isosta rahamäärästä. He levittivät huhua, ja jotkut ihmiset
uskoivat sen.

Ota pois kaikki kuvat.

Kun Jeesus haudattiin, muutamia naisia oli paikalla. He olivat Jeesuksen ystäviä ja hekin halusivat voidella Jeesuksen ruumiin tuoksuöljyillä, kuten Nikodemos oli tehnyt. Mutta oli liian myöhäistä. He olivat
katsoneet, kun suuri kivi vieritettiin hautakammion ovelle. Sitten he
olivat menneet kotiin. Koska seuraava päivä oli sapatti (juutalaisten
erityinen lepo- ja palvontapäivä), he eivät voineet mennä haudalle.
Heti lauantai-iltana, kun sapatti oli ohi, naiset alkoivat valmistella
Jeesuksen haudalle vietäviä tavaroita.

Tavallisesti yrtit ja öljyt lisättiin
ennen hautaamista, mutta naiset
eivät pystyneet tekemään sitä
sapatin takia.

Näkymä 4

Kuva 5-2

(puutarhanäkymä)

He lähtivät liikkeelle aikaisin sunnuntaiaamuna. Kotoa lähdettäessä
oli vielä pimeää. Vaikuttaa siltä, että Magdalan Maria näytti tietä. Oli
toinenkin Maria ja Salome ja Johanna ja ehkä muita. He olivat hyvin
surullisia.

Laita taululle Magdalan Maria (40)
ja toiset naiset (41).

Matkalla he puhuivat keskenään: ”Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi
kiven hautakammion ovelta?”

Magdalan Mariasta oli tullut
Jeesuksen uskollinen seuraaja sen
jälkeen, kun Jeesus oli vapauttanut
hänet pahoista hengistä (Ks. Luuk.
8:2.)

Se oli iso ongelma, mutta silti he jatkoivat matkaa. Ehkä naiset eivät
tienneet sotilasvartiosta.
Kun he tulivat näköetäisyydelle haudasta, he näkivät, että se oli auki!

Laita taululle hauta (37) ja kivi (38)
lähelle hautakammion ovea.

Magdalan Maria kurkisti sisälle, mutta kiiruhti saman tien pois.
Naiset varmaan toistelivat: ”Hän on poissa! Hän ei ole siellä. Hänen
ruumiinsa on poissa!”

Ota pois Magdalan Maria (40).

Magdalan Maria ei jäänyt juttelemaan toisten naisten kanssa. Mitä
ihmettä oli tapahtunut? Tietäisivätkö Pietari ja Johannes siitä?
Maria löysi Pietarin ja Johanneksen.
Hän kertoi: ”Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä,
minne hänet on pantu.”
Pietari ja Johannes lähtivät heti juoksemaan haudalle, ja Maria seurasi
heitä.

43

Jeesuksen elämä 4

Jos Maria olisi odottanut toisten naisten kanssa, hän olisi saanut
tietää jotakin. Kun hän oli lähtenyt, toiset naiset näkivät enkelin.
(Enkelit voivat tulla ja mennä silmänräpäyksessä!)
Kuva 5-3

Laita taululle enkeli (39).

”Älkää te pelätkö”, enkeli sanoi naisille. ”Minä tiedän, että te etsitte
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista,
niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän
makasi.”
Raamattumme kertoo sen näillä sanoilla.
Opeta Ilm. 1:18 käyttäen valmiita havaintovälineitä. Kertomus itsessään selittää jakeen. Opetelkaa jae ulkoa toistamalla se riittävän monta kertaa. Jatka
sitten ylösnousemuskertomusta.
Naisten on täytynyt siirtyä haudan sisään nähdäkseen tarkemmin. He
menivät ja näkivät.
PTE

On hyvin tärkeää, että tiedämme Jeesuksen elävän. Muuten ei ole mitään todistetta siitä, että hänen kuolemansa on kaikki, mitä tarvitaan
meidän syntiemme maksuksi.
Synnin tekeminen on kuin velkaantumista Jumalalle. Ikään kuin
meillä olisi lasku, joka täytyy maksaa. Ajatellaanpa, että tämä on
sinun laskusi.
Kiinnitä taululle paperi ja kirjoita siihen syntejä sitä mukaa, kun mainitset
niitä.
Mitä sinun laskussasi olisi? Varkaus? Tottelemattomuus? Oman pään
mukaan toimiminen? Rumat sanat? Petkuttaminen? Tappeleminen?
Ilkeys? Jos maksat oman laskusi, maksu on kuolema, joka tarkoittaa
ikuista eroa Jumalasta.

Käytä syntiesimerkkejä, jotka
soveltuvat opettamasi ryhmän
lapsille. Huomioi heidän ikänsä ja
kokemuksensa.

Kun Jeesus kuoli, hän sanoi: ”Se on täytetty!” Se tarkoittaa, että Jeesus maksoi koko syntivelan. Se, mitä Jeesus teki, riittää. Siitä todistaa
se, että Jumala herätti hänet kuolleista. Kun uskot Jeesukseen Pelastajanasi, velkasi on kokonaan maksettu.
Ehkä tiedät, että olet edelleen velkaa Jumalalle syntiesi takia. Etkö
voisi uskoa, että Jeesus maksoi velan puolestasi, ja ottaa häntä vastaan Pelastajanasi? Kiitä Jeesusta velkasi maksamisesta ja pyydä häntä
Pelastajaksesi. Velkasi kuittaantuu, kun uskot Jeesukseen. Jos et usko
häneen, joudut maksamaan velkasi itse. Sitä ei voi maksaa rahalla tai
yrittämällä olla hyvä. Velan maksaminen vaatii rangaistuksen kärsimistä. Jeesus nousi kuolleista, joten sinunkin velkasi on maksettu, jos
vain uskot Jeesukseen.

Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulun ”Uskon Herran sanaan”
säkeistöt 2–4.

Naiset näkivät omin silmin, että Jeesus oli noussut kuolleista.
Enkeli sanoi: ”Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen:
’Hän on noussut kuolleista.’”
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Naiset olivat innoissaan ja täynnä iloa, joten he juoksivat kertomaan
opetuslapsille.

Ota pois kaikki kuvat.

Kuva 5-4

(puutarhanäkymä)

Näkymä 5

Sillä aikaa Pietari ja Johannes juoksivat haudalle. Magdalan Maria tuli
hitaammin heidän jäljessään.

Laita taululle Pietari ja Johannes
(43) jonkin matkan päähän.

Johannes tuli perille ensimmäisenä ja pysähtyi suuaukolle. Pietari
työntyi hänen ohitseen sisälle hautaan. Johannes seurasi. Siellä he
näkivät jotain hyvin kummallista. Pellavaliinat, joihin Joosef ja Nikodemos olivat käärineet Jeesuksen ruumiin, olivat haudassa. Ne
olivat aivan hänen ruumiinsa muotoisena kääreenä, mutta ne olivat
tyhjät. Liina, joka oli ollut Jeesuksen kasvoilla, oli erillään muista.
Jollakin tavalla ruumis oli siirtynyt ulos pellavaliinoista liikuttamatta
niitä. Tiedämme varmasti, että sillä hetkellä ainakin Johannes näki ja
uskoi (Joh. 20:8). Kyllä, heidän Mestarinsa eli. Kuinka jännittävää ja
ihmeellistä!

Laita taululle hauta (37) ja kivi
(38). Siirrä Pietari ja Johannes (43)
lähemmäs hautaa.

Sinä joka uskot Jeesukseen, voit iloita siitä, että sinun Pelastajasi ja
Herrasi elää. Nyt melkein 2000 vuotta myöhemmin hän elää edelleen. Jeesus elää ikuisesti. Raamatussa ylösnoussut Jeesus sanoo:
”Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti” (Ilm.
1:18). Eikö olekin ihmeellistä, että sinulla on todellinen, elävä Pelastaja kanssasi päivän jokaisena hetkenä! Koska Jeesus elää, voit
oppia tuntemaan häntä paremmin ja paremmin. Puhu hänelle usein.
Vietä joka päivä hetkinen, jolloin juttelet hänen kanssaan. On hyvä
muistaa, että Jeesus on kanssasi koulussa, leikkikentällä, missä sitten
oletkin. Voit kertoa hänelle salaisuutesi ja ongelmasi. Etkö olekin
iloinen siitä, että Jeesus elää ja on todellinen?

PTU

Halutessasi voit tuoda valkoista
pellavakangasta näytille ja antaa
lasten heidän koskea sitä.

Alle kouluikäisille sopii virsi 88:
”Lensi maahan enkeli”.

Ota pois Pietari ja Johannes (43).

Pietari ja Johannes olivat niin iloisia nähdessään tyhjän haudan.
Laita taululle Magdalan Maria (44).

Magdalan Maria siirtyi oviaukolle ja katsoi sisälle.
Hän näki kaksi enkeliä, jotka kysyivät häneltä: ”Mitä itket, nainen?”
”Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu”,
hän sanoi heille surullisesti.

Ota pois enkelit (51).

”Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet
pannut. Minä haen hänet pois”, hän sanoi.

Jotkut kommentaattorit
sanovat, että Marian silmät
olivat ”sokeutuneet” aivan
kuten opetuslasten silmät olivat
sokeutuneet Emmauksen
tiellä. Toiset ajattelevat, että
hän ei tunnistanut Jeesusta
yksinkertaisesti suuren surunsa
tähden.

Kuva 5-5

Näkymä 6

Silloin mies sanoi hänelle: ”Maria!”

(puutarhanäkymä)

Välittömästi Maria tiesi, että kyseessä oli Jeesus.

Laita taululle Jeesus (45).

Maria kääntyi ympäri ja näki kyyneltensä läpi jonkun.
”Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?” tämä kysyi Marialta.
Maria luuli häntä puutarhuriksi.

Maria kääntyi ja sanoi: ”Rabbuuni!” Se on hepreaa ja merkitsee
”opettajani”.
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Raamatussa kerrotaan, että Magdalan Maria oli ensimmäinen ihminen, joka näki Jeesuksen sen jälkeen, kun tämä oli noussut kuolleista
(Mark. 16:9).
”Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen
oman Isäni luo”, Jeesus sanoi hänelle (Joh. 20:17).
Maria näki Jeesuksen. Hän tiesi varmasti, että Jeesus oli todella elossa. Yhteensä yli 500 ihmistä näki Jeesuksen (1. Kor. 15:6). Jotkut heistä kirjoittivat siitä Raamattuun, joten me voimme olla varmoja, että
Jumalan Poika ei jäänyt hautaan. Hän elää nyt. Jeesus sanoi Marialle,
että hän menisi takaisin taivaaseen. Siellä hän on tälläkin hetkellä.
Jos uskot Jeesukseen, on jännittävää oppia tuntemaan Jeesusta päivä
päivältä paremmin. Taivaassa saat sitten olla Jeesuksen kanssa ikuisesti. Raamatussa sanotaan, että me tulemme aina olemaan Herran
kanssa (1. Tess. 4:1). Koska Jeesus nousi kuolleista, jokainen todellinen Jeesukseen uskova saa ihmeellisen ruumiin, sellaisen kuin
Jeesuksen ylösnousemusruumis on, päivänä, jolloin Jeesus tulee takaisin. Sitä kannattaa odottaa. Sillä aikaa huolehdi siitä, että opit
tuntemaan häntä paremmin. Lue Raamattua ja puhu Jeesukselle joka
päivä. Kerro hänelle, että haluat oppia tuntemaan häntä paremmin
todellisena persoonana, elävänä Pelastajana ja elämäsi Herrana. Maria ei epäillyt, etteikö Jeesus ollut todellinen ja elävä.

PTU

Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: ”Minä olen nähnyt Herran!” Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut. Toiset
naiset, jotka olivat kuulleet enkelin viestin, levittivät myös hyvää uutista. Opetuslapset eivät tienneet, mitä pitäisi uskoa, mutta Magdalan
Maria tiesi.

Näkymä 7

Alle kouluikäisille sopii laulu:
”Maailma valloitetaan” (Jippiiäänitteeltä ”Ristin maa”)

Ota pois kaikki kuvat.

(sisänäkymä, jos mahdollista
suljetuin ovin)
Laita taululle opetuslapset (2, 4, 5
ja 6) ja Magdalan Maria (44).
Ota pois Magdalan Maria (44) ja
Tuomas (5).

Toisetkin naiset tiesivät, sillä myöhemmin Jeesus tapasi heidät matkalla. Vaikka he olivat kuulleet enkelin viestin, he pelkäsivät nähdessään Jeesuksen.
”Älkää pelätkö”, Jeesus sanoi.
Millainen päivä se olikaan ollut näille naisille! Suru oli vaihtunut
iloon, pelko uskoon. Mutta opetuslapset olivat edelleen hämmentyneitä, sillä he eivät olleet vielä nähneet Jeesusta.
Sinä iltana opetuslapset olivat huoneessa lukittujen ovien takana.
Raamatussa kerrotaan, että he pelkäsivät juutalaisia (Joh. 20:19).
Äkkiä he henkäisivät hämmästyneinä. Jeesus oli siellä!
Kuva 5-6

Näkymä 8

Suljetut ovet eivät voineet pitää häntä poissa!

Laita taululle Jeesus (45).

”Rauha teille!” Jeesus sanoi.
Aluksi opetuslapset olivat kamalan peloissaan. He luulivat näkevänsä
aaveen.
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”Miksi te olette noin kauhuissanne?” hän kysyi heiltä. ”Katsokaa
minun käsiäni ja jalkojani.”
Jeesus näytti heille naulanjäljet.
”Koskettakaa minua, nähkää itse”, hän kehotti heitä. ”Ei aaveella ole
ruumista.”
Nyt opetuslapset tiesivät, että se oli totta. Nyt he olivat iloisia, onnellisempia kuin koskaan aikaisemmin.
”Onko teillä täällä mitään syötävää?” Jeesus kysyi.
He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja katsoivat, kun hän söi.
Kyllä, Jeesus oli todellinen, hän oli elossa. Hän jutteli heidän kanssaan
jonkin aikaa ja selitti: ”Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen
laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.”
Jeesus auttoi heitä ymmärtämään, että Jumala oli sanonut sanassaan,
että Jeesuksen täytyy kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä.
Sitten Jeesus antoi heille käskyn kertoa myös muille.
Kyllä, opetuslasten täytyi kertoa hyvä uutinen. Miten jännittävä uutinen heillä olikaan! Sitä se on edelleenkin. Pelastaja elää. Sinä olet
kuullut tämän uutisen, mutta onko sillä merkitystä sinulle? Oletko
ottanut Jeesuksen vastaan Pelastajanasi, hänet, joka maksoi kaikki
sinun syntivelkasi? Ota Jeesus vastaan tänään. Kerro hänelle, että
tiedät olevasi syntinen. Kiitä Jeesusta siitä, että hän on maksanut
syntivelkasi, ja pyydä häntä olemaan Pelastajasi. Jeesus elää ja voi
pelastaa jokaisen, joka uskoo häneen.

PTE
Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulun ”Uskon Herran sanaan”
säkeistöt 2–4. Esitä kutsu uskoa
Jeesukseen jakeen Joh. 3:16
sanojen avulla.

Ota pois kaikki kuvat.
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Kertauskisa

Kertauskysymykset
1. Mitä sotilaat kertoivat haudalla tapahtuneen? (He sanoivat, että
he nukahtivat ja opetuslapset tulivat ja varastivat Jeesuksen ruumiin haudasta.)

Mietitään ristiä ja hautaa
Tulosta GNC-lisämateriaaleista
kaksi sarjaa risti- ja hautakortteja,
joita käytettiin myös oppitunnilla 1
(evankeliumikortit).

2. Miksi he kertoivat sellaisen valheen? (Koska juutalaisten johtajat
lupasivat heille paljon rahaa, jos he sanoisivat niin.)

Laita kaikki 12 korttia kuvapuoli
alaspäin tasaiselle alustalle.

3. Mikä Jeesuksen ylösnousemusruumiissa oli erilaista? (Hän saattoi kulkea seinien ja ovien läpi.)

Jaa lapset kahteen joukkueeseen
ja kysy kysymykset vuorotellen
kummaltakin joukkueelta.

4. Mitä naiset aikoivat tehdä Jeesuksen haudalla? (Voidella Jeesuksen ruumiin tuoksuöljyillä.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän saa valita kaksi korttia.

5. Mitä he löysivät sieltä? (Kivi oli vieritetty pois. Jotkut naisista
näkivät enkelin.)

Jos hän valitsee kaksi samanlaista
korttia, hänen joukkueensa pitää
kortit.

6. Mistä Jeesuksen ylösnousemus todistaa? (Syntivelka on täysin
maksettu.)

Jos kortit ovat erilaiset, ne laitetaan
takaisin paikoilleen.

7. Kuka ensimmäisenä näki Jeesuksen sen jälkeen, kun hän oli
noussut kuolleista? (Magdalan Maria.)

Eniten kortteja kerännyt joukkue
voittaa.

8. Mitä Pietari ja Johannes näkivät, kun he menivät haudalle? (Käärinliinat olivat paikoillaan, mutta ruumis oli poissa.)

Alle kouluikäisten
kertauskisa

9. Missä Jeesus tapasi opetuslapset? (Hän tuli huoneeseen, jossa
opetuslapset olivat lukittujen ovien takana.)

Mietitään ristiä ja hautaa
Pelaa kuten edellä on esitetty
käyttäen alle kouluikäisten
kysymyksiä oppitunneilta 1–5.

10. Mitä Jeesus teki todistaakseen, että hän oli todellinen? (Näytti
heille käsissään ja jaloissaan olevat haavat, käski heidän koskettaa
itseään ja söi vähän kalaa.)

Jos aikaa riittää, kysele lapsilta,
mitä eri evankeliumisymbolit
tarkoittavat.

11. Mitä jokainen todellinen Jeesukseen uskova saa sinä päivänä, kun
Jeesus tulee takaisin? (Ylösnousemusruumiin.)
12. Kuinka kauan Jeesus elää? (Ikuisesti.)
Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1. Minne Jeesuksen ruumis laitettiin sen jälkeen, kun hän oli kuollut? (Hautaan.)
2. Kun naiset tulivat haudalle, missä kivi oli? (Se oli vieritetty pois
hautakammion ovelta.)
3. Mitä enkeli sanoi Jeesuksesta? (”Ei hän ole täällä, hän on noussut
kuolleista.”)
4. Missä Jeesus elää tänään? (Taivaassa ja niiden kanssa, jotka uskovat häneen Pelastajanaan.)
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Tukitehtävä
Vastaa kirjeeseen
Anna kouluikäisten lasten auttaa sinua vastaamaan kirjeeseen, jolla
aloitit tämän oppitunnin. Kun keskustelet siitä lasten kanssa, voit
kirjoittaa heidän vastauksiaan valkotaululle tai isolle paperille. Voi antaa heidän kirjoittaa omat kirjeensä käyttäen GNC-lisämateriaaleista
löytyvää monistetta tai pelkkää kirjepaperia. Kirjoittamisen jälkeen
voitte keskustella kirjeistä.
Tukitehtävä
Kerro evankeliumi
Anna kullekin lapselle traktaatti tai Sanaton kirja. Selitä, kuinka he
voivat käyttää sitä kertoakseen evankeliumin toisille.

Lasten traktaatteja ja Sanattomia
kirjoja voi tilata Lastenmissiosta
(www.lastenmissio.fi).

Näytä ensin itse lyhyesti, miten välinettä käytetään. Anna lasten sitten
harjoitella pareittain, jos aikaa riittää.
Tukitehtävä
Voitte myös askarrella raamatunlausekortit kotiin vietäväksi joko
käyttäen GNC-lisämateriaaleista löytyviä jaelappuja tai kirjoittamalla
jakeen itse kortille. Näin lapset voivat kerrata jaetta myös kotona.
Tukitehtävä alle kouluikäisille
Tulosta jokaiselle alle kouluikäiselle lapselle oppituntiin liittyvä tehtävämoniste GNC-lisämateriaaleista.
Askartelu
Tulosta lapsille askartelusivut GNC-lisämateriaaleista. Askartelun
lomassa voitte keskustella raamatunkertomuksen tapahtumista.
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Taivaaseenastuminen
Tukitehtävä
• Tulosta tähän tuntiin liittyvät tehtävämonisteet
ja raamatunlauselaput GNC-lisämateriaaleista.

Raamatunkohdat
Matt. 26:32
Matt. 28:7, 10, 16–20
Joh. 20:24–29
Joh. 21:1–17
Ap.t. 1:3–11
1. Kor. 15:3–7

• Riittävästi lasten traktaatteja (esim. Lastenmission ”Löydätkö tien taivaaseen?”)
Tuntirunko
Johdanto
”Tule kotiin heti koulun jälkeen!”

Päätotuus
Jeesus on Herra.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen Pelastajana, niin hän on elämäsi Herra.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Tottele Jeesusta, erityisesti hänen käskyään kertoa muille.
Raamatunlause
”Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken
ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.” Fil. 2:9
Havaintovälineet
• Kuvat: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 ja 6-6

Tapahtumien kulku
1 Tuomas ei näe Jeesusta.
2 Opetuslapset kertovat hänelle.
3 Tuomaan epäusko
4 Jeesus tulee.
5 Tuomas näkee ja uskoo.
6 Jeesus ilmestyy Galileassa.
7 ”Minulle on annettu kaikki valta.” PTU, SH
8 Jeesus puhuu opetuslapsille Öljymäellä. PTU
Huippukohta
Jeesus menee ylös taivaaseen.

tai
• Flanellokuvat: 2, 4–6, 45–51 (mahdolliset flanellotaustat: sisä-, ulko- ja vuorenhuippunäkymä)
sekä leikkaa pilvenmallinen kappale ja laita sen
taakse flanellotarraa tai tee se flanellista
ja
• Tulostettu päätotuus ja raamatunlause ja kartta
GNC-lisämateriaaleista.
• Tulostettu evankeliumikello joko A4- tai A3kokoisena tai ”Avoinna – Tervetuloa!” -kyltti,
molemmat löytyvät GNC-lisämateriaaleista.
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PTE

PTU

Lopetus
Enkelit sanovat: ”Hän tulee takaisin.”
PTU, PTE
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Evankeliumin kertominen
Tulosta GNC-isämateriaaleista
kultakehyksinen kello, jossa
on valkoinen kellotaulu, mustat
numerot ja punaiset viisarit
näyttämässä aikaa 11:59. Värit
ovat Sanattoman kirjan värejä.

Evankeliumikello
Mitä sinulle tulee mieleen kellosta?
Anna lasten vastata, esim. paljonko kello on, paljonko pitää vielä odottaa
jotakin jne.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää
”Avoinna Tervetuloa!”-kylttiä,
jonka voit tulostaa GNC-lisämateriaaleista. Laajenna tässä
annettua opetusta käyttäen kyltin
sanoja. Onko sydämesi ”avoinna”
Jeesukselle, jotta voit toivottaa
hänet tervetulleeksi sisään?

Kun katson tätä kelloa, se muistuttaa minua siitä, että Jeesus tulee
maan päälle joku päivä, ehkä pian. Oletko valmis Jeesuksen paluuseen?
Osoita numeroita.
Nämä tummat numerot muistuttavat minua synnin pimeydestä. Syntiä on kaikki sellainen, mitä ajattelet, sanot tai teet vastoin Jumalan
lakia. Jokainen ihminen maailmassa on tehnyt syntiä. Raamatussa
sanotaan: ”Kaikki ovat tehneet syntiä” (Room. 3:23). Koska olet
tehnyt syntiä, et voi elää lähellä Jumalaa. Jumala ja synti eivät voi olla
lähellä toisiaan, sillä Jumala on pyhä (täydellinen).
Jumala kuitenkin rakastaa sinua ja haluaa antaa syntisi anteeksi! Hän
lähetti täydellisen Poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä. Raamatussa sanotaan: ”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi” (1. Kor.
15:3).
Osoita viisareita.
Tämän kellon punaiset viisarit muistuttavat siitä, että Jeesuksen käsiin ja jalkoihin hakattiin naulat. Jeesus kärsi, vuosi verta ja kuoli
ristillä maksaakseen meidän syntimme. Sen jälkeen Jumala herätti
Jeesuksen kuolleista! Raamattussa sanotaan myös: ”Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä” (1. Kor. 15:4).
Jeesus heräsi eloon!
Kului 40 päivää, ja Jeesus meni takaisin taivaaseen. Hän on siellä
valmistamassa meille kaunista asuinpaikkaa. Taivaassa kadutkin ovat
puhdasta kultaa.
Osoita kehystä.
Jeesus lupaa tulla jonakin päivänä takaisin hakemaan niitä, jotka uskovat häneen. Heidät viedään taivaaseen elämään ikuisesti Jeesuksen
kanssa! Uskotko sinä Jeesukseen Pelastajanasi?
Osoita kellotaulua.
Raamatussa sanotaan: ”Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä”
(Joh. 3:36). Kun uskot Jeesukseen, hän antaa syntisi anteeksi ja pelastaa sinut. Jeesus tekee sinut valmiiksi paluutaan ja taivasta varten.
Oletko valmis? Älä lähde täältä tänään kotiin ilman, että tiedät sen
varmasti.
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Oppitunti
Oletko koskaan myöhästynyt jostakin tärkeästä, koska et ollut siellä,
missä sinun piti olla?
Ainon äiti sanoi: ”Tule kotiin heti koulun jälkeen!”
Mutta Aino ei välittänyt äidin ohjeesta. Hän ei pitänyt kiirettä, vaan
leikki Emman kanssa, kävi katsomassa Helmin koiranpentuja ja tuli
kotiin melkein tunnin myöhässä.
”Aino, minä käskin sinun tulla suoraan kotiin. En kertonut sinulle
syytä, sillä halusin yllättää sinut”, äiti sanoi. ”Emilia ja hänen vanhempansa olivat täällä, mutta heillä oli kiireinen aikataulu ja heidän
täytyi lähteä ennen kuin sinä tulit.”
Emilia oli ennen asunut naapurissa ja oli Ainon paras ystävä. Emilian
perhe oli muuttanut pois viime vuonna, eikä Aino ollut nähnyt häntä
sen jälkeen. Aino oli pettynyt ja häpeissään. Hän toivoi, että olisi
kuunnellut äitiä ja tullut koulusta kotiin suorinta tietä.
Kuva 6-1

Näkymä 1

Tuomas oli yksi Jeesuksen opetuslapsista, mutta hän ei ollut toisten
kanssa silloin, kun Jeesus tuli heidän luokseen ylösnousemuksensa
jälkeen. Muut kertoivat Tuomaalle tähän tapaan.

(sisänäkymä)
Laita taululle opetuslapset (2, 4 ja
6) ja Tuomas (46).

”Tuomas, me näimme hänet elävänä.”
”Tuomas, sinä et nähnyt häntä. Harmi!”
”Hän näytti samalta, mutta oli jotenkin erilainen. Hän tuli huoneeseen avaamatta ovea.”
”Hän näytti meille naulanjäljet.”
He olivat niin innoissaan, ja heillä oli niin paljon kerrottavaa. Mutta
Tuomas ei ollut innoissaan tai onnellinen. Hän ei uskonut heitä.
”Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin
ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko”, Tuomas sanoi.
Jeesus välitti kovasti epäilevästä opetuslapsestaan!

Näkymä 2

Viikkoa myöhemmin opetuslapset olivat taas yhdessä, ja Tuomas oli
mukana. Huoneen ovet olivat kiinni. Yhtäkkiä, ilman, että ovi avautui, Jeesus oli siellä. Varmaankin hän tuli erityisesti Tuomaan takia.
”Rauha teille”, Jeesus sanoi.

Laita taululle Jeesus (45) Tuomaan
(46) vasemmalle puolelle.

Kuva 6-2

Jeesus näytti Tuomaalle haavan, jonka keihäs oli tehnyt hänen kylkeensä, ja naulanjäljet hänen käsissään.
”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni”, Jeesus sanoi. ”Ojenna kätesi ja
pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!”
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Juuri sillä hetkellä Tuomas uskoi.

Laita Tuomaan (46) tilalle kuva 47.

”Minun Herrani ja Jumalani!” hän sanoi.
Kuva 6-3

Nyt Tuomas tiesi varmasti, että hänen Mestarinsa oli noussut kuolleista. Jeesuksella oli valta kuolemankin yli.
Kyllä, Jeesus, Jumalan Poika, oli näyttänyt, että hän oli voimakkaampi
kuin sotilaat, Paholainen ja jopa kuolema. Hän on kaikkien Herra, voimakkaimpien ihmisten ja suurimpien voimienkin yläpuolella.
Kun uskot Jeesukseen Pelastajanasi, hänestä tulee sinunkin elämäsi
Herra. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus alkaa ohjata elämääsi. Ehkä
olet harkinnut Jeesukseen uskomista, jotta hän ottaisi pois syntisi.
Syntiongelma ratkeaa uskomalla Jeesukseen. Haluatko antaa elämäsi
Jeesuksen ohjaukseen? Se tarkoittaa sitä, että tottelet Jeesusta ja elät
Jeesuksen toivomalla tavalla. Jos toiset koulussa lunttaavat kokeessa,
sinä toimit sen mukaan, mikä miellyttää Herraasi. Oletko valmis
pyytämään ylösnoussutta Jeesusta Herraksesi?

PTE

Tuomas puhutteli Jeesusta: ”Minun Herrani ja Jumalani!” Hän tiesi
varmasti, että Jeesus oli Jumala, Jumalan Poika.

Ota pois kaikki kuvat.

Eräänä päivänä 500 uskovaa oli kokoontunut yhteen paikkaan yhdessä 11 opetuslapsen kanssa. Yhtäkkiä Jeesuskin oli siellä, ja kaikki
saattoivat nähdä hänet.

(ulkonäkymä)

Kuva 6-4

Laita taululle Jeesus (45).

Koska tämä oppitunti keskittyy
uskovana kasvamiseen,
pelastussanoma on tiivistetyssä
muodossa. Halutessasi voit selittää
evankeliumia enemmän toisessa
ohjelmaosiossa.
Huomioi, että syntiesimerkkien
tulee soveltua ryhmälle, jota opetat.

Näkymä 3
Laita taululle takaisin opetuslapset
(2, 4, 5 ja 6).

Toisen kerran Jeesus tapasi 11 opetuslastaan vuorella Galileassa. Hän
oli pyytänyt heitä tulemaan sinne. He odottivat Jeesuksen tapaamista
paikassa, jossa he olivat viettäneet niin paljon aikaa yhdessä ennen
hänen kuolemaansa. Nyt heidän Herrallaan oli jotain tärkeää sanottavaa.
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä!”
PTU

Mikä valtava asia! Jeesuksella oli valta kaikkien ihmisten ja asioiden yli taivaassa ja maan päällä. Ehkä olet kuullut, että noidilla on
taikavoimia. Jeesus on suurempi. Mietipä suurimpia kuninkaita ja
hallitusmiehiä. Jeesus on paljon heidän yläpuolellaan. Sellainen on
sinun Herrasi!
Mutta Jeesus ei ollut lopettanut puhettaan. ”Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni”, hän käski heitä.
Mitä? Voisivatko he kertoa evankeliumin koko maailmalle? Kyllä,
sillä Jeesus sanoi: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Hän, suuri, kaikkivoimainen Herra, olisi heidän
kanssaan. Kuinka ihmeellistä!

PTU

Jos sinä uskot Jeesukseen, hän käskee myös sinua kertomaan muille
hänestä. Jeesus auttaa sinua tottelemaan antamaansa lähetyskäskyä.
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Opetuslapset olivat iloisia kuullessaan, että Jeesus olisi heidän kanssaan aina, vaikka he eivät voisi nähdä häntä. He olivat olleet kolme
vuotta Jeesuksen kanssa, ja nyt oli vaikea tottua siihen, etteivät he
nähneet Jeesusta koko ajan. Joskus Jeesus oli siinä, sitten hän hävisi,
ja näin jatkui 40 päivää.
Näkeminen ei kuitenkaan ole kaikkein tärkeintä. Jeesus oli sanonut
Tuomaalle: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita (tai onnellisia) ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”
Jeesus puhui tässä meistä kaikista, jotka uskomme Jeesukseen Pelastajana ja Herrana. Jos uskot Jeesukseen, olet hänen sanojensa
mukaan onnellinen. Miksi me voimme olla onnellisia?
Anna lasten kertoa syitä.
Me olemme myös onnellisia, koska Jeesus on meidän Herramme ja
ohjaa elämäämme. Ei ole aina helppoa elää niin, että miellyttää Jeesusta, mutta se on aina paras tapa.
SH

Ehkä todella haluat uskoa Jeesukseen, mutta et ymmärrä, miten
päästä alkuun. Voimme jutella tämän opetustuokion jälkeen (nimeä
paikka). Näytän mielelläni sinulle Raamatusta, mitä siellä sanotaan
Jeesuksesta ja pelastuksesta.

Ota pois kaikki kuvat.

Opetuslapset kertoivat hyvän uutisen ylösnousseesta Herrasta muillekin. Naiset olivat välittäneet opetuslapsille enkelin viestin, että
Jeesus tapaisi heidät Galileassa. Me emme ole varmoja siitä, kuinka
he tiesivät, missä tapaaminen olisi, mutta he tiesivät.

Näytä kartalta, missä Galilea ja
Jerusalem sijaitsevat. Kartta löytyy
GNC-lisämateriaaleista.

Matka Jerusalemista Galileaan kesti neljä tai viisi päivää.
Heidät tunnettiin siellä hyvin. Galilealaisista oli varmaan outoa, ettei
heidän Mestarinsa ollut heidän kanssaan. Heidän on täytynyt kysellä
paljon. Varmasti opetuslapset kertoivat uutisen Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. He iloitsivat mahdollisuudesta tavata Jeesus
täällä, missä he olivat viettäneet niin paljon aikaa yhdessä ennen
hänen kuolemaansa.

Näkymä 4
(vuorenhuippunäkymä)

Sitten opetuslapset palasivat Jerusalemiin, ja Jeesus oli heidän kanssaan. He olivat Öljymäellä, joka oli lähellä kaupunkia.

Laita taululle opetuslapset (49 ja
50) ja Jeesus (45).

”Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä
kaupungissa”, Jeesus ohjeisti heitä (Luuk. 24:49).
Opetuslapset muistivat, että ennen kuolemaansa Jeesus oli sanonut:
”Minä menen pois, mutta Isä antaa teille toisen puolustajan, Pyhän
Hengen, joka on kanssanne ikuisesti” (Joh. 14:16, 26, 28 mukaan).
Nyt Jeesus muistutti heitä tästä lupauksesta.

Mikäli aika sallii, voit halutessasi
liittää tähän opetusta
kolminaisuudesta.

”Siihen ei ole enää montakaan päivää”, hän sanoi.
Opetuslapsilla oli vielä kysymyksiä. Eikö Jeesus ollut juutalaisten kuningas? Eikö hän itse ollut sanonut niin? Milloin hän olisi kuningas?
Joten he kysyivät Jeesukselta.
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”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan?”
”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä on asettanut”,
hän vastasi.
Jeesus jatkoi puhetta Pyhästä Hengestä. ”Mutta te saatte voiman, kun
Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa,
koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”
PTU

Pyhän Hengen kautta Jeesus olisi aina heidän kanssaan. Henkeä ei
voi nähdä, mutta hän on sinun kanssasi ja sinussa, jos rakastat Jeesusta. Pyhän Hengen kautta Jeesus auttaa sinua tottelemaan hänen
käskyään kertoa Jeesuksesta muille. Minulla on tässä pieniä vihkosia,
joissa evankeliumi selitetään. Jos rakastat Jeesusta, haluaisitko antaa
tämän jollekulle luettavaksi? Jos haluat ottaa yhden, mieti hetki seuraavia kysymyksiä.

Lasten traktaatteja ja Sanattomia
kirjoja voi tilata Lastenmission
toimistosta (www.lastenmissio.fi).
Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
laulu ”Uskon Herran sanaan”.

Kenelle annat sen? Kuka tulee mieleesi?
Milloin annat sen? Tiistaina välitunnillako? Vai lauantaina, kun vietätte aikaa yhdessä? Vai milloin?
Mitä sanot? ”Elämäni on erilaista, kun aloin uskoa Jeesukseen. Haluaisin sinun lukevan tämän.”
Rukoile sen puolesta, että voisit antaa vaikka ystävällesi vihkosen,
joka kertoo Jeesuksesta. Jumala on Kaikkivaltias, ja hän on luvannut
olla kanssasi. Hän auttaa sinua, aivan kuten hän aikoi auttaa opetuslapsia.
Kuva 6-5

Näkymä 5

Kun Jeesus kertoi opetuslapsille näistä asioista, he katsoivat häntä ja
kuuntelivat huolellisesti. Kun Jeesus lopetti puhumisen, hänen jalkansa irtosivat maasta, ja hän alkoi nousta ylös ilmaan! Opetuslapset
tuijottivat.

Laita Jeesuksen (45) tilalle
kuva 48.

Sitten he näkivät pilven tulevan taivaalta. Pilvi laskeutui alas ja Jeesus
otettiin ylös, jolloin hän katosi pilveen ja oli poissa. Opetuslapset
tuijottivat yhä, mutta he taivaalla ei näkynyt enää mitään!

Anna alle kouluikäisten olla
katsovinaan ylös pilviin.

Laita taululle pilvi, joka pikkuhiljaa
peittää Jeesuksen kuvan (48).

Ota pois Jeesus (48) ja pilvi.

Jeesus oli mennyt takaisin taivaaseen. Raamatussa sanotaan: ”Hän
on asettunut korkeuksissa istuimelleen Majesteetin oikealle puolelle”
(Hepr. 1:3). Se tarkoittaa, että Jeesus meni Isänsä luokse ja istuu valtaistuimella taivaassa. Hän on kaiken maan ja sen kaikkien ihmisten
Herra. Jeesus on myös tähtien ja enkelien Herra.

PTU

Jos uskot Jeesukseen, älä koskaan unohda, kuka Pelastajasi on. Tottele häntä Herranasi. Kun toimit näin, tulet itse näkemään, että
Jeesuksella on kaikki valta, ja hän voi auttaa sinua tottelemaan hänen
käskyjään. Tänään keskitymme erityisesti Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Opetuslapsetkin tottelisivat sitä käskyä.
Mutta juuri nyt he katsoivat ylös taivaalle.
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Kuva 6-6

Näkymä 6

Yhtäkkiä heidän vieressään seisoi kaksi valkopukuista miestä. (Ne
olivat varmaankin enkeleitä.) He puhuivat opetuslapsille.

Laita taululle valkopukuiset miehet
(51).

”Galilean miehet”, he sanoivat, ”mitä te siinä seisotte katselemassa
taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee
kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”
Tulee takaisin? Kyllä, hän tulee. Monet ihmiset eivät usko, että Jeesus
on Herra. Kuitenkin sinä suurena päivänä, kun Jeesus tulee takaisin
maailmaan, jokainen, joka on koskaan elänyt, näkee, että Jeesus on
Herra. Se tulee olemaan ihmeellinen päivä sinulle, jos Jeesus on oma
Pelastajasi ja Kuninkaasi.

PTU

Tuo sama päivä on surullinen ja pelottava niille, jotka eivät ole piitanneet Jeesuksesta. Silloin on liian myöhäistä uskoa häneen. Etkö
tulisi Jeesuksen luokse tänään? Jeesus on ainoa, joka voi ottaa syntisi
pois. Ota Jeesus vastaan elämäsi Herrana. Sano Jeesukselle: ”Sinä
olet Herra ja Pelastaja. Ota syntini pois ja hallitse elämääni tästä
päivästä eteenpäin.”

PTE

Alle kouluikäisille sopii laulun
”Uskon Herran sanaan” viimeinen
säkeistö.

Laulakaa alle kouluikäisten kanssa
”Uskon Herran sanaan” -laulu.
Esitä kutsu uskoa Jeesukseen
jakeen Joh. 3:16 sanojen avulla.
Ota pois kaikki kuvat.
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Kertauskisa

Kertauskysymykset
1. Kuka opetuslapsista ei ollut paikalla, kun ylösnoussut Jeesus tapasi toiset? (Tuomas.)

Pilvikisa
Kirjoita kolmeen
kertakäyttölautaseen pistemäärät
ja aseta ne niin, että lähinnä on
lautanen, jonka pistemäärä on
alhaisin.

2. Kun Jeesus tapasi Tuomaan, mitä Jeesus käski tämän tehdä?
(Koskea hänen haavojaan.)
3. Mitä Tuomas sanoi? (”Minun Herrani ja Jumalani.”)

Jokaiselle joukkueelle annetaan
pumpulipalloja.

4. Täydennä puuttuva sana: ”Minulle on annettu _______ valta taivaassa ja maan päällä.” (Kaikki.)

Kysy kysymykset vuorotellen
kummaltakin joukkueelta.

5. Täydennä puuttuva sana: Kun uskot Jeesukseen Pelastajanasi,
hänestä tulee sinun ________ . (Herrasi.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän saa heittää viisi
pumpulipalloa (”pilveä”) ja yrittää
ansaita pisteitä joukkueelleen.
(Jokainen lapsi saa heittää vain
kerran.)

6. Minkä erityistehtävän Jeesus antoi opetuslapsilleen? (”Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.”)
7. Kuinka he pystyivät tekemään sen? (Jeesus olisi aina heidän kanssaan.)

Kerää pumpulipallot pois jokaisen
kierroksen jälkeen, mutta pidä
kirjaa pisteistä.

8. Mistä Jeesus lähti takaisin taivaaseen? (Öljymäeltä.)
9. Miten hän jätti opetuslapset? (Hän nousi ylös taivaalle ja katosi.)

Kisan lopussa kukin joukkue saa
heittää heille jääneet ylimääräiset
pallot. Eniten pisteitä kerännyt
joukkue voittaa.

10. Mitä enkelit sanoivat opetuslapsille? (Jeesus tulee takaisin samalla
tavalla kuin he näkivät hänen menevän taivaaseen.)
11. Miksi päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin, tulee olemaan ihmeellinen päivä niille, jotka rakastavat häntä? (Jokainen ymmärtää, että
Jeesus on Herra.)

Alle kouluikäisten
kertauskisa

12. Miksi se tulee olemaan surullinen päivä niille, jotka eivät rakasta
Jeesusta? (On liian myöhäistä uskoa häneen.)

Laita iso malja lattialle lähelle
lapsia.

Alle kouluikäisten kertauskysymykset
1. Mitä Tuomas halusi nähdä, jotta hän voisi uskoa, että Jeesus elää?
(Jäljet Jeesuksen käsissä ja kyljessä.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän yrittää heittää
vaahtokaramellin (”pilven”)
maljaan.

2. Minne Jeesus meni sen jälkeen, kun hän oli puhunut opetuslapsilleen vuorella? (Ylös taivaaseen.)

Käytä oppituntien 1–6 kysymyksiä
ja jatka niin kauan kuin
mielenkiintoa ja aikaa riittää.

3. Mitä enkelit sanoivat tapahtuvan eräänä päivänä? (Jeesus tulee
takaisin.)

Lopuksi voit halutessasi tarjota
lapsillekin vaahtokaramellejä.

Pilvikisa

4. Kuka voi auttaa sinua tottelemaan Jeesusta? (Pyhä Henki.)
Tukitehtävä
Tulosta jokaiselle lapselle oppituntiin liittyvä tehtävämoniste GNClisämateriaaleista. Huomaa, että alle kouluikäisille on oma helpompi
tehtävämoniste.
Voitte myös askarrella raamatunlausekortit kotiin vietäväksi joko
käyttäen GNC-lisämateriaaleista löytyviä jaelappuja tai kirjoittamalla
jakeen itse kortille. Näin lapset voivat kerrata jaetta myös kotona.
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Evankeliumikortit

Evankeliumin kertominen – oppitunti 1

Jumala rakastaa sinua!
(Joh. 3:16)

Sinä olet tehnyt syntiä.
(Room. 3:23)

Jeesus kuoli maksaakseen
sinun syntisi.
(1. Kor. 15:3)

Jeesus elää!
(1. Kor. 15:4)

Ota Jeesus vastaan
Pelastajanasi.
(Ap. t. 16:31)

Kerro toisille Jeesuksesta.
(Mark. 16:15)
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Palmunlehdet

Kertauskisa – oppitunti 1
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Uskon, että
Raamattu on
sana Jumalan.

Jeesukseen mä uskon,

Uskon, että
hän on
poika Jumalan.

Ristillä hän kuoli,

Ristillänsä sovitti
hän kaikki syntini.

Haudasta hän nousi,

Haudastansa nousi
hän ja astui
taivaaseen.

Jeesus jälleen saapuu,

Jeesus saapuu
omiansa noutamaan.

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

71

FLANELLOKUVIEN ASETTELUMALLIT OPPITUNNEITTAIN
Ohje flanellokuvien käyttäjille: Voit kiinnittää alla olevat flanellonäkymät oppitunneittain
muovitaskuun tai kirjekuoreen, jossa säilytät flanellokuviasi.
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Tulosta, leikkaa ja säilytä Raamattusi välissä.

#

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)

