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Johdanto

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

Jeesukseen uskovat lapset saattavat tarvita neuvoja elämäänsä. He eivät ehkä tiedä, miten Raamattu opet-
taa 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. 
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 opetushetken jälkeen. Voit tulla istumaan lattialle tänne 
salin etuosaan, niin tulen juttelemaan kanssasi. Minä en voi ottaa pois syntejä – vain Jeesus voi sen tehdä 
– mutta neuvon sinua ja voimme rukoilla yhdessä.” 

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen

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

Kuva 1

Kuului voimakas molskahdus ja veteen muodostui renkaan muo-
toisia yhä laajenevia aaltoja. Sitten veden pinta veneen alla tyyntyi. 
Lähetystyöntekijä David Morse tuijotti hievahtamatta paikkaa, jossa 
näkyi katkeamaton virta syvältä veden pinnan alta nousevia ilma-
kuplia. Hetkeä myöhemmin vedestä ilmestyi musta pää ja kaksi 
kirkasta silmää tuijotti häntä. Pian vanha intialainen helmensukel-
taja kiipesi veneeseen virnistellen ja puisteli samalla vettä kiiltävältä, 
öljytyltä iholtaan.

Kuva 2

”Hienoin sukellus, minkä olen koskaan nähnyt!” David Morse huu-
dahti ihastuneena. ”Katsokaa tätä, herra”, Rambhau sanoi ja otti 
suuren osterin hampaittensa välistä. ”Luulen, että tämä on hyvä.”

Morse otti osterin käteensä. Kun hän yritti avata sitä auki veitsellään, 
Rambhau kaivoi lisää pienempiä ostereita lannevaatteensa sisältä. 

Kuva 3

”Rambhau, katso!” huudahti Morse. ”Tämä on aarre!” 

”Kyllä, on se ihan hyvä”, sukeltaja sanoi välinpitämättömästi vilkais-
tuaan sitä kokeneilla silmillään. 

”Pelkästään hyväkö? Oletko koskaan nähnyt hienompaa helmeä? Se 
on täydellinen, eikö vain?” Morse huudahti. Hän pyöritteli suurta 
helmeä käsissään ja ojensi sen sitten intialaiselle.

”On niitä parempiakin olemassa. Minullakin on yksi sellainen…” 
Sitten intialaisen ääni vaimeni ja hän näytti ajattelevan jotakin. ”Kat-
so helmeä tarkemmin, sen epätäydellisyyttä, mustaa pilkkua tässä, 
pientä painaumaa. Muodoltaankin se on vähän pitkulainen, mutta 
kelpaa kyllä moneen tarkoitukseen”, intialainen tuumi.

”Hyvä ystävä, sinun silmäsi katsovat nyt liian tarkasti”, Morse valitti. 
”Itse en osaisi toivoa täydellisempää helmeä.”

”Tämä asia muistuttaa sitä, millaiseksi kuvailet oman Jumalasi. Ih-
miset pitävät itseään täydellisinä, mutta Jumala näkee, millaisia he 
todellisuudessa ovat”, intialainen totesi. 

Kuva 4

Miehet saapuivat rantaan ja lähtivät kulkemaan pölyistä tietä pitkin 
kaupunkia kohti. ”Olet oikeassa, Rambhau”, Morse totesi. ”Jumala 
tarjoaa Kristuksen täydellisyyttä kaikille, jotka uskovat ja vastaanot-

Vinkki kuvien käyttöön: 
Jotta sivujen näyttäminen ja 
kääntäminen olisi helpompaa, avaa 
kirjanen keskeltä ja taivuta kaikkia 
sivuja varovasti vastakkaisiin 
suuntiin. 

Kuvat on painettu niin, että sivujen 
kääntäminen lasten edessä on 
helppoa. Kun olet siirtymässä 
kuvasta 1 kuvaan 2, näytä lapsille 
edellinen sivu (tässä tapauksessa 
se on tyhjä sivu) ja käännä 
yläkautta kuva 2 lapsille näkyviin, 
jotta et vahingossa paljasta vielä 
kuvaa 3. Kuvan 2 jälkeen riittää, 
kun pyöräytät vihkosen ympäri, niin 
pääset kuvaan 3.
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tavat Jumalan ilmaisen pelastustarjouksen. Ymmärrätkö, mitä tar-
koitan, ystäväni?”

”En, herra. Kuten olen sanonut sinulle jo monta kertaa, tuo on liian 
helppoa”, intialainen vastasi. ”Tässä kohtaa sinun uskontosi menee 
vikaan. En voi hyväksyä sitä. Ehkä olen liian ylpeä. Minun täytyy 
ansaita paikkani taivaassa, muuten tuntisin oloni epämukavaksi.”

”Voi, Rambhau!” Näiden sanojen takana oli lähetystyöntekijän vuo-
sien rukous tuon miehen puolesta. ”Etkö näe, ettet voi koskaan pääs-
tä taivaaseen tuolla tavalla? Taivaaseen on vain yksi tie. Rambhau, 
sinä olet tulossa vanhaksi. Ehkä sukellat helmiä viimeistä kauttasi. 
Jos haluat nähdä taivaan helmiportit, sinun on otettava vastaan Ju-
malan lahja, jonka hän tarjoaa sinulle Poikansa välityksellä.”

”Viimeinen kauteni. Totta, olet oikeassa. Tänään oli viimeinen su-
kelluspäiväni. Tämä on vuoden viimeinen kuukausi, ja minun on 
valmistauduttava tulevaan.” 

Kuva 5

”Näetkö tuon miehen tuolla? Hän on pyhiinvaeltaja ja menossa ehkä 
Bombeihin tai Kalkuttaan. Hän kulkee paljain jaloin terävien kivien 
päältä. Muutaman metrin välein hän polvistuu ja suutelee tietä. Niin 
kuuluu tehdä. Uuden vuoden ensimmäisenä päivänä minäkin aloi-
tan pyhiinvaellusmatkani. Olen suunnitellut sitä koko ikäni. Näin 
varmistan ansaitsevani pääsyn taivaaseen. Kuljen Delhiin polvillani.”

”Mies, olet järjetön. Delhiin on 1400 kilometriä. Polviesi iho ei kes-
tä tuota, ja saat verenmyrkytyksen tai spitaalin, ennen kuin pääset 
Bombeihin.” 

”Ei, minun on päästävä Delhiin. Sitten kuolemattomat jumalat pal-
kitsevat minut. Kärsimyksestä tulee ihana, sillä ansaitsen sen avulla 
taivaspaikan.”

”Rambhau, ystäväni, se ei ole mahdollista. Miten voisin antaa sinun 
toimia näin, koska Jeesus Kristus on kuollut ansaitakseen sinulle 
paikan taivaassa!” 

Mutta mikään vakuuttelu ei muuttanut intialaisen miehen mieltä. 
”Sinä olet rakkain ystäväni maan päällä, herra Morse. Kaikkien näi-
den vuosien ajan olet pysynyt vierelläni. Kun olen ollut sairas tai jos 
olen tarvinnut jotain, olet ollut ainoa ystäväni. Mutta sinäkään et voi 
kääntää päätäni tässä asiassa, kun kyseessä on suuri toiveeni ansaita 
ikuinen onni. Minun täytyy lähteä Delhiin.”

Vastustelut olivat hyödyttömiä. Vanha helmensukeltaja ei ymmärtänyt. 
Hän ei halunnut ottaa vastaan Jeesuksen tarjoamaa pelastuksen lahjaa.

Eräänä iltapäivänä Morse kuuli, kun oveen koputettiin. Hän avasi 
oven ja näki Rambhaun seisovan ovella. ”Rakas ystäväni,” Morse 
huudahti, ”tule sisään.” 
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”Ei”, helmensukeltaja sanoi. ”Haluaisin sinun tulevan kotiini het-
keksi. Minun täytyy näyttää sinulle jotakin. Ethän kieltäydy pyyn-
nöstäni.” 

Lähetystyöntekijän sydän pamppaili. Ehkä Jumala vihdoinkin vas-
taisi hänen rukouksiinsa tämän miehen puolesta. ”Tietysti tulen”, 
hän sanoi ja lähti Rambhaun kanssa tämän kotiin.

”Lähden Delhiin reilun viikon päästä”, Rambhau kertoi. 

Ilmoitus tuntui kuin pistolta lähetystyöntekijän sydämeen. Tämä 
olisi ehkä hänen viimeinen mahdollisuutensa selittää sukeltajalle 
Jumalan osoittama tie taivaaseen. Rambhau lähti huoneesta ja palasi 
pian käsissään iso, painava laatikko. 

Kuva 6

”Minulla on ollut tämä laatikko jo vuosia”, helmensukeltaja sanoi. 
”Säilytän siinä vain yhtä esinettä. Nyt kerron siitä sinulle, herra Mor-
se. Vuosia sitten minulla oli poika.”

”Poika! Rambhau, mikset ole koskaan maininnut hänestä halaistua 
sanaa?”

”Niin, herra, en ole voinut.” Helmensukeltajan silmät täyttyivät 
kyynelistä hänen puhuessaan. ”Nyt haluan kertoa, koska olen pian 
lähdössä ja kuka tietää, palaanko enää koskaan takaisin. Poikani oli 
myös sukeltaja. Hän oli paras helmensukeltaja koko Intian ranni-
kolla. Hän sukelsi kaikkein sulavimmin. Hänellä oli tarkimmat sil-
mät ja vahvimmat käsivarret. Hän pystyi pidättämään hengitystään 
kauemmin kuin kukaan toinen helmensukeltaja. Miten paljon iloa 
hän tuottikaan minulle! Poikani unelmoi aina löytävänsä täydellisen 
helmen. Eräänä päivänä hän löysi sen. Mutta tuodessaan sitä pintaan 
hänen jalkansa jäi jumiin koralliriuttaan, ja kesti liian kauan ennen 
kuin hän pääsi irti. Pian tämän jälkeen hän kuoli.” Vanha helmensu-
keltaja painoi päänsä hetkeksi alas. Hänen koko olemuksensa vapisi, 
mutta mitään ääntä ei kuulunut.

”Kaikki nämä vuodet olen säilyttänyt helmeä”, hän jatkoi. ”Nyt olen 
lähdössä enkä suunnittele palaavani enää takaisin. Haluan antaa hel-
meni sinulle, paras ystäväni.”

Mies otti jättiläismäisen helmen laatikosta ja asetti sen lähetystyön-
tekijän käteen. Se oli yksi suurimpia helmiä, mitä Intian rannikolta 
on ikinä löydetty. Se kimalteli niin kirkkaasti, ettei sellaista hohtoa 
ja loistoa koskaan nähty viljellyissä helmissä. Se olisi voitu myydä 
uskomattomaan hintaan millä helmimarkkinoilla tahansa. Lähetys-
työntekijä oli hetken sanaton ja vain tuijotti helmeä kunnioittavasti. 

”Rambhau, onpa upea helmi!” 

”Tämä helmi on täydellinen”, Rambhau sanoi. 

Lähetystyöntekijä katsahti ylös nopeasti, kun uusi ajatus välähti hä-
nen mielessään.
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Kuva 7

”Rambhau, tämä on ihmeellinen helmi, hämmästyttävä helmi! Anna 
minun ostaa se. Maksaisin sinulle 15 000 rupiaa siitä. Jos se maksaa 
enemmän, voisin tehdä työtä saadakseni rahat kasaan.” ”Ei, herra!” 
Rambhau sanoi. Hänen koko olemuksensa jäykistyi. ”Tälle helmelle 
ei ole hintaa. Kenelläkään koko maailmassa ei ole tarpeeksi rahaa 
ostaa sitä, koska tämä helmi merkitsee minulle niin paljon. Miljoo-
na dollariakaan ei riittäisi sen maksuksi helmimarkkinoilla. En aio 
myydä sitä sinulle. Voit saada sen vain lahjaksi.”

”Ei, Rambhau”, David Morse sanoi. ”En voi ottaa sitä vastaan. Vaik-
ka todella haluaisinkin saada helmen, en voi ottaa sitä vastaan tällä 
tavalla. Ehkä olen liian ylpeä, mutta se tuntuu liian helpolta. Minun 
täytyy maksaa se itse tai tehdä työtä sen eteen.”

Vanha helmensukeltaja oli hölmistynyt. ”Et ymmärrä mitään, herra. 
Etkö käsitä, että ainoa poikani antoi henkensä saadakseen tämän 
helmen? En myisi sitä mistään hinnasta, mutta voin antaa sen sinulle. 
Ota se vastaan muistona minun rakkaudestani sinua kohtaan.”

Lähetystyöntekijä oli syvästi liikuttunut eikä voinut hetkeen puhua 
mitään. Sitten hän tarttui vanhaa miestä kädestä. 

”Rambhau, etkö huomaa? Juuri näin sinä sanot Jumalalle. Jumala 
tarjoaa sinulle pelastusta lahjana. Se on niin valtava ja korvaamaton 
lahja, ettei kukaan ihminen maan päällä voi ostaa sitä. Kukaan ei ole 
riittävän hyvä ansaitakseen sitä. Jumala halusi antaa sinulle mahdol-
lisuuden päästä taivaaseen ja maksoi siitä Poikansa verellä.”

Kuva 8

”Sata pyhiinvaellusmatkaakaan ei auta taivaaseen pääsyssä. Syntisenä 
ihmisenä voit ainoastaan ottaa vastaan Jumalan rakkauden lahjan.  
Rambhau, otan vastaan sinun helmesi kiitollisin mielin. Ota sinäkin 
vastaan Jumalan lahja, pääsy taivaaseen. Tiedäthän, että Jumala mak-
soi lahjasta Poikansa hengellä, jotta voisi tarjota sen sinulle. ”

Kuva 9

Lopulta Rambhau ymmärsi.

”Minulle on kerrottu paljonkin siitä, mitä Jeesus opetti, mutten voi-
nut uskoa, että pelastus on ilmainen. Jotkut asiat ovat yksinkertaises-
ti liian kallisarvoisia ja korvaamattomia, jotta kukaan voisi ostaa tai 
ansaita niitä. Nyt haluan ottaa Jumalan pelastuksen lahjan vastaan.”

Oletko sinä jo ottanut vastaan Jumalan lahjan? Jos et, niin haluai-
sitko vastaanottaa sen nyt? Pelastusta ei voi ansaita olemalla hyvä tai 
ostamalla sitä rahalla. Haluaisitko vastaanottaa Jumalan pelastuksen 
lahjan sen takia, mitä Jeesus teki puolestasi?



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, Apt. 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 luo).

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)

Kopioi, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä. #
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