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Johdanto

Havaintovälineet
Havaintovälineiden käyttöä kannattaa harjoitella etukäteen. Tutustu havaintovälineeseen tai Power-
Point-kuviin ja varmista, että tiedät, milloin niitä käytetään.

Näyttökuvat havaintovälineenä
Leikkaa valkoinen sivu katkoviivoja pitkin. Saat numeroituja neliöitä ja nelikulmioita. (Älä leikkaa 
värikuvia.) Peitä värilliset kuvat valkoisten palojen avulla käyttäen sinitarraa tai vastaavaa apuna. Joh-
dantokuva on havaintovälineen toisella puolella ja peitettävät kuvat kääntöpuolella. Taita kuten kuvassa 
(kaavio 1). 
Paljasta kuvat yksi kerrallaan opetuksen edetessä. Kaavio 2 näyttää kuvien järjestyksen.

PowerPoint havaintovälineenä
Jos käytät PowerPoint-kuvia, voit valita kahden vaihtoehdon välillä.
1  Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat ja etusivun.
2  Toinen vaihtoehto sisältää kuvien lisäksi myös päätotuuden, sovellukset ja raamatunlauseen.
 Jokaisen kuvan oikeassa alanurkassa on pieni risti, joka sisältää hyperlinkin oppitunnin päätotuuteen. 

Jos klikkaat ristiä, voit näyttää päätotuuden milloin tahansa opetuksen aikana. Kun klikkaat nuolta 
päätotuussivulla, pääset takaisin aiempaan kuvaan.

Kaavio 1 Kaavio 2
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Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun  
Kun esität evankeliumin sanoman, osa lapsista todennäköisesti uskoo sen heti. He eivät välttämättä tar-
vitse sen enempää apua pelastussanoman ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Osalla kuitenkin saattaa 
olla kysymyksiä, joista he haluaisivat keskustella tai he toivovat, että joku rukoilisi heidän kanssaan. 
Uskovat lapset saattavat tarvita neuvoja elämäänsä. He eivät ehkä tiedä, miten Raamattu opettaa toimi-
maan 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 huolis-
taan. Ilmoita selvästi milloin ja missä voit jutella heidän kanssaan. Keskustelumahdollisuuden tarjoami-
nen 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 lat-
tialle 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. 
Kerhon lopussa voit jäädä tähän huoneeseen vähäksi aikaa juttelemaan kanssani. Näytän sinulle Raama-
tusta jakeita, jotka rohkaisevat sinua ja voimme vielä rukoilla yhdessä.”

Kertauskysymykset
Voit käyttää kertauskysymyksiä opetuksen jälkeen. Kertausaika voi olla hyvä tilaisuus vahvistaa opetus-
tasi ja samalla hauska ohjelmanumero lapsille.
Kertauskisa 
1  selvittää sinulle, mitä lapset ymmärtävät ja muistavat.
2  auttaa sinua opettajana tietämään, mitä sinun on painotettava enemmän, että lapset muistavat parem-

min.
3  tuo tunnille hauskuutta. Lapset pitävät kilpailemisesta ja odottavat tätä osaa ohjelmasta. Kysymys on 

kuitenkin enemmästä kuin kisailusta, nimittäin oppimisesta.
Tähän tekstikirjaan on sisällytetty vain kysymyksiä raamatunopetuksesta. Olisi kuitenkin hyödyllistä 
lisätä kysymyksiä lauluista, raamatunlauseesta tai muista opetuksista. Tällöin lapset ymmärtävät jokaisen 
ohjelman osan olevan tärkeä.
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Raamatunkohtia 
opettajalle
Luuk. 2:10-11,14
Gal. 4:4
1. Moos. 2:16-17
2. Moos. 20:15-16
1. Moos. 3:15
1. Moos. 12:3
Joh. 14:6
Apt. 4:12
1. Moos. 49:10
2. Sam. 7:12-16
Fil. 2:11
Matt. 7:23
Hepr. 7:25
Jes. 7:14
Miika 5:1
2. Kor. 8:9
1. Tim. 1:15
Joh. 6:37

Päätotuus
Jeesus Kristus, luvattu Pelastaja, kuoli syntiemme takia.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta antamaan syntisi an-
teeksi ja hallitsemaan elämääsi.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Pyydä Jeesusta antamaan sinulle voit-
toja paholaisesta ja synnistä.
Opetuksen sovellus on merkitty tekstin vieressä olevalla pystyviivalla.

Raamatunlause
”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa…” 
(Gal.4:4)

Havaintovälineet
Joko johdantosivulla selitetty havaintoväline tai PowerPoint-kuvat.
Lisäksi sanaliuskat:
1. Moos. 3:15
1. Moos. 12:3
1. Moos. 49:10
2. Sam. 7:12-16
Jes. 7:14
Miika 5:1
(Halutessasi voit kirjoittaa koko jakeen näkyviin, ei vain raamatun-
kohtia.)

Luvattu Pelastaja
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Johdantokuva
Odotatko joulua innokkaasti? Sitä, että saat lahjoja, syöt kaikkea hy-
vää, olet yhdessä perheesi kanssa ja koulusta on lomaa? Joka puolella 
ihmiset toivottavat sinulle: ”Hyvää Joulua!”
Kuitenkin usein kaikki rahankäyttö ja monenlainen touhu saavat ih-
miset unohtamaan joulun todellisen merkityksen. Useimmat ihmi-
set eivät varaa aikaa siihen, että kiittäisivät Jumalaa hänen lahjastaan, 
Jumalan Pojasta. He vain miettivät sitä, mitä itse tekisivät, eivät sitä, 
mitä Jumala on tehnyt. He eivät halua Pelastajaa elämäänsä.

Kuva 1 (paimenet)
On myös toinen jouluun liittyvä ilonaihe. Ensimmäisenä jouluna 
enkeli ilmestyi paimenille ja sanoi: ”Minä ilmoitan teille ilosano-
man, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupun-
gissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra” (Luuk. 2:10-11).
Jouluna voit iloita lahjoista, hyvistä syömisistä, lomasta ja muista 
yllätyksistä, mutta erityisesti voit iloita siitä, että Jeesus tuli pelasta-
maan meidät synneistämme, tuli meidän Pelastajaksemme. Ilman 
häntä emme saisi anteeksi niitä vääriä asioita, joita olemme tehneet, 
eikä olisi toivoa päästä taivaaseen Jeesuksen kanssa. Luvattu Pelastaja 
tuli jouluna.
Enkelin ilmoituksen on täytynyt olla paimenille yllätys. He olivat 
peloissaan. He eivät täysin ymmärtäneet kaikkea, mitä Pelastajan 
syntymä merkitsi. Meneillään oli historian tärkein tapahtuma sitten 
maailman luomisen ja he olivat ensimmäiset, jotka tiesivät Pelastajan 
tulleen maailmaan.
Kun kuuntelet tätä kertomusta, et ehkä ymmärrä kaikkea. Jos halu-
aisit Jeesuksen olevan sinunkin Pelastajasi, etkä tiedä, miten se voisi 
onnistua, autan sinua mielelläni. Pysy vain paikallasi kerhon/pyhä-
koulun lopussa, kun muut ovat lähdössä. Kun näen sinut istumassa, 
tiedän, että sinulla on kysymyksiä syntien anteeksisaamisesta. Voin 
selittää sinulle Raamatun avulla, mitä sinun on tehtävä ja mikä on 
Jeesuksen osuus.
Paimenet eivät ymmärtäneet kaikkea, mutta he menivät Betlehe-
miin katsomaan lasta, josta enkeli oli puhunut. He löysivät Marian 
ja Joosefin sekä lapsen seimessä makaamassa. He olivat täynnä iloa 
nähdessään vuosia sitten luvatun lapsen. He ylistivät Jumalaa kaikes-
ta, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Miten ihana hetki sen on täytynyt 
olla heille!

Kuva 2 (numerot)
Tiedätkö, miten monta Jumalan lupausta Vanhasta testamentista 
(Raamatun ensimmäisestä osasta) löytyy tulevaan Pelastajaan liitty-
en? Satojen vuosien ajan Jumalan sanansaattajat, profeetat, olivat 
puhuneet Pelastajasta, jonka Jumala lähettäisi maailmaan. Arvaatko, 
miten paljon lupauksia on? 50? 100? 200? 300?
Anna lasten vastata.

Oppitunti

PowerPoint johdantokuva

PowerPoint kuva 1

PowerPoint hyperlinkki
(näyttöruudun oikea alakulma)

PowerPoint kuva 1 (pieni)

PowerPoint kuva 2
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Vastaus on… enemmän kuin 300 lupausta Pelastajasta ja siitä, mitä 
hän tulee tekemään. Jumala oli antanut peräti 30 lupausta liittyen 
erityisesti Pelastajan kärsimyksiin ristillä niiden kuuden tunnin aika-
na, kun hän kärsi syntiemme rangaistuksen. Raamattu sanoo: ”Kun 
aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa” (Gal. 4:4).
Juuri oikeaan aikaan historiassa – ei vuotta liian aikaisin tai liian 
myöhään – Jumala lähetti Poikansa maailmaan. Hän odotti, kunnes 
kaikki oli valmista lupausten täyttymistä varten. Vuosisatojen ajan 
Jumala oli valmistanut kansaansa.
Usein me emme valmistaudu viettämään joulua niin kuin meidän 
pitäisi. Meillä on kova kiire. Viime tipassa on tehtävä monia asioita. 
Jumalalla ei ollut kiire. Hän valitsi vuosisadan, vuoden, kuukauden 
ja päivänkin, milloin Jeesus syntyisi. Hän valmisteli kaiken huolel-
lisesti. ”Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa” (Gal. 
4:4).
Tiedätkö, milloin Jumala antoi ensimmäisen lupauksensa tulevasta 
Pelastajasta? Se tapahtui aivan luomisen alussa, heti kun ihminen 
oli ensimmäisen kerran tehnyt syntiä. Muistat varmaan tämän ker-
tomuksen?

Kuva 3 (Aadam ja Eeva puutarhassa)
Jumala oli asettanut ensimmäisen miehen ja ensimmäisen naisen 
kauniiseen puutarhaan. Hän oli antanut heille luvan syödä hedelmiä 
kaikista puista paitsi siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahas-
ta. Hän sanoi, että sinä päivänä, kun he siitä söisivät, he kuolisivat 
varmasti (1. Moos. 2:16-17).

Kuva 4 (Aadam ja Eeva lähtevät puutarhasta)
Saatana, Jumalan vihollinen, tuli Eedenin puutarhaan käärmeeksi 
naamioituneena. Hän rohkaisi Eevaa ottamaan hedelmän puusta, 
joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Sen sijaan, että olisi kuunnellut 
Jumalaa, Eeva kuunteli Saatanaa ja söi hedelmää. Hän antoi myös 
Aadamille ja hänkin söi. He eivät totelleet Jumalaa.

Kuva 5 (nykyajan ihmiset eivät tottele Jumalaa)
Mekään emme tottele Jumalaa. Anna minun osoittaa se todeksi. 
Oletko koskaan kiirehtinyt kouluun ja napittanut takkisi ja huo-
mannut, että yhteen reikään ei riitä nappia? Jos ensimmäinen nappi 
menee väärään napinreikään, kaikki muutkin menevät väärin. Tämä 
auttaa meitä ymmärtämään, mitä meille tapahtui. Aadam ja Eeva 
tekivät syntiä, heidän lapsensa tekivät syntiä ja tähän päivään asti 
kaikki tekevät syntiä eivätkä tottele Jumalaa – myös sinä ja minä. 
Jumala sanoi: ”Älä varasta!” (2. Moos. 20:15). Oletko koskaan otta-
nut sellaista, joka ei ole sinun omaisuuttasi? Jumala sanoi: ”Älä to-
dista valheellisesti toista ihmistä vastaan!” (2. Moos. 20:16). Oletko 
koskaan valehdellut? Ehkäpä äitisi kysyi, olitko tehnyt jotain väärää 
ja sinä vastasit: ”En.” Kuitenkin olit tehnyt niin ja valehtelit asiasta. 
Kaikki me olemme olleet Jumalalle tottelemattomia.
Kuitenkin Jumala kertoi Aadamille ja Eevalle Eedenin puutarhassa 
aikovansa lähettää jonkun kukistamaan Saatanan.

PowerPoint kuvat 1-2

PowerPoint kuva 3

PowerPoint kuvat 1-3

PowerPoint kuva 4

PowerPoint kuvat 1-4

PowerPoint kuva 5
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Näytä raamatunkohta ”1. Moos. 3:15”.

Jumala sanoi: ”Minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun 
sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murs-
kaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).
Eräänä päivänä nainen synnyttäisi erityisen lapsen, joka olisi Juma-
lan vihollista, Saatanaa, voimakkaampi. Hän kukistaisi Saatanan, 
vaikka vahingoittuisi myös itse.
Jumala piti lupauksensa. Kun Jeesus kuoli ristillä ja nousi kuolleista, 
hän voitti Saatanan. Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, voit omistaa 
itsellesi tämän lupauksen. Ennen kuin luotit Jeesukseen Pelastajana, 
et voinut lopettaa väärien asioiden tekemistä etkä pystynyt sano-
maan Saatanalle ”ei”. Syntiset tapasi olivat ottaneet sinut orjakseen. 
Nyt kun uskot Jeesukseen, haluat sanoa Saatanalle ja väärille asioille 
”ei”, ja myös pystyt siihen. Toki yhä teet vääriä asioita, mutta ne eivät 
jatkuvasti saa sinusta yliotetta kuten ennen. Nyt pystyt sanomaan 
”kyllä” ja tekemään Jumalan tahdon. Koska Jumala piti lupauksensa 
ja Jeesus kukisti Saatanan, sinäkin saat voittoja hänen voimassaan.

Kuva 6 (Abraham)
Seuraava lupaus tulevasta Pelastajasta annettiin noin 2000 vuotta 
ennen hänen syntymäänsä. Eikö olekin hämmästyttävää! Jumala an-
toi tämän lupauksen Abrahamille. Jumala kertoi Pelastajan olevan 
Abrahamin jälkeläisiä ja että hänen kauttaan kaikki kansat tulevat 
siunatuiksi. 
Näytä raamatunkohta ”1. Moos.12:3”.

Jumala antoi lupauksen Abrahamille: ”Sinun saamasi siunaus tulee 
siunaukseksi kaikille maailman kansoille” (1. Moos. 12:3).
Neljä tuhatta vuotta sitten Abraham ei tiennyt Suomen kansasta, Kii-
nan kansasta, Turkin kansasta eikä Sveitsin kansasta. Kuitenkin Jumala 
tiesi. Hän tiesi myös sen, että jokainen ihminen, joka uskoo Jeesuk-
seen, on todella siunattu, oli hän kansallisuudeltaan mikä tahansa. 
Tämä lupaus täyttyi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on ainoa Pelas-
taja. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin hänen kauttaan (Joh. 
14:6). Jeesus Kristus on ainoa Pelastaja. ”Mitään muuta nimeä, joka 
meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla” 
(Apt. 4:12).
Voit omistaa tämän lupauksen itsellesi tänään. Sinun syntisi anne-
taan anteeksi ja sinä tulet siunatuksi, jos uskot Jeesukseen. Jokainen, 
joka uskoo Jeesukseen, on välittömästi Jumalan silmissä puhdas. 
Eikö olekin ihanaa, että monia vuosia myöhemmin Abrahamin jäl-
keläinen, Jeesus Kristus, tuli maailmaan tuomaan Jumalan siunauk-
sen ja pelastuksen!

Kuva 7 (Juudan heimosta)
Jumala oli vieläkin seikkaperäisempi. Noin 1700 vuotta ennen Jee-
suksen syntymää Jumala kertoi jopa, mistä heimosta Pelastaja tulisi 
– Juudan heimosta.
Näytä raamatunkohta ”1. Moos. 49:10”.

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.

PowerPoint hyperlinkki
(näyttöruudun oikea alakulma)

PowerPoint kuvat 1-5

PowerPoint kuva 6

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.

PowerPoint kuvat 1-6

PowerPoint hyperlinkki
(näyttöruudun oikea alakulma)

PowerPoint kuva 7

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.



9Luvattu Pelastaja

1. Mooseksen kirjasta 49:10 voimme lukea: ”Ei siirry valtikka pois 
Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on 
tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat.”
Ihmisten täytyi odottaa monia vuosia nähdäkseen lupauksen täytty-
vän, mutta Jumala on uskollinen. Välillä oli pitkä ajanjakso, jolloin 
Juudan heimon tulevaisuus näytti epävarmalta, koska he eivät totel-
leet Jumalaa. Juudan kansa vietiin Babyloniaan. Jumala piti heistä 
huolta ja toi heidät takaisin omaan maahansa, jotta hänen lupauk-
sensa voisi täyttyä.
Herra Jeesus on Kuningas, joka tuli hallitsemaan ihmisten sydämiä 
ja elämää. Hän voi tehdä meistä sellaisia, jollaisia hän haluaa meidän 
olevan. Herra pitää lupauksensa.
Jos voisimme ennustaa, mitä tapahtuu 17 päivän kuluessa, se oli-
si ihanaa. Mutta Jumala kertoi etukäteen, mitä tulisi tapahtumaan 
1700 vuotta myöhemmin. Luvattu Kuningas tulisi. Voit omistaa 
tämän lupauksen. Voit totella häntä ja sanoa: ”Minun Herrani ja 
minun Jumalani.”

Kuva 8 (Kuningas Daavid)
Jumala meni vieläkin pidemmälle ja kertoi meille siitä perheestä, 
johon Pelastaja syntyisi. Noin 1000 vuotta ennen Jeesuksen synty-
mää, Jumala lupasi, että hän syntyisi Daavidin sukuun. Daavid oli 
ollut yksinkertainen paimenpoika. Hän paimensi lampaita niityllä. 
Hänellä oli seitsemän vanhempaa veljeä, mutta Jumala valitsi hänet 
hallitsemaan kansaansa. Daavid oli hyvä kuningas. Jotkut hänen jäl-
keläisistään olivat pahoja kuninkaita, jotkut hyviä. Nämä kuninkaat 
olivat vallassa eripituisia aikoja, mutta eräs tuleva kuningas oli eri-
lainen.
Näytä raamatunkohta ”2. Sam. 7:12-16”.

Jumala sanoi kuningas Daavidille: ”Minä asetan hallitsemaan sinusta 
polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden…Minä olen 
oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika…Valtaistuimesi on 
kestävä ikuisesti” (2. Sam. 7:12-16).
Kuningasten Kuningas oli tulossa ja hän tulisi hallitsemaan ikuisesti. 
Hänen kuningaskuntansa on erilainen kuin tämän maailman ku-
ningaskunnat. Se on taivasten valtakunta ja hän hallitsee totuuden, 
vanhurskauden ja rakkauden avulla.
Meille, jotka uskomme Jeesukseen, hän on Kuningas. Pieni seimen 
vauva tulee takaisin voimassa ja kunniassa hallitsemaan maan pääl-
lä. Silloin jokainen joutuu tunnustamaan Jeesuksen kaiken Herraksi 
(Fil. 2:11). Niille, jotka eivät halua Jeesuksen anteeksiantamusta, 
hän sanoo: ”En tunne teitä. Menkää pois minun luotani” (Matt. 
7:23).
Onko Jeesus sinun Kuninkaasi? Hallitseeko hän elämääsi? Voit kään-
tyä Jeesuksen puoleen juuri nyt ja pyytää häntä antamaan syntisi 
anteeksi ja hallitsemaan elämääsi. Raamattu sanoo: ”Hän pystyy nyt 
ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Juma-
laa” (Hepr. 7:25). Jos pyydät Jeesusta pelastamaan itsesi, hän toimii 
lupauksensa mukaan.

PowerPoint kuva 8

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.

PowerPoint kuvat 1-8

PowerPoint hyperlinkki
(näyttöruudun oikea alakulma)



10 Luvattu Pelastaja

Kuva 9 (seimi – osa 1)
Jumala meni vieläkin pidemmälle lupauksissaan tulevasta Pelastajas-
ta. Hän ei ainoastaan kertonut Pelastajan kansaa, heimoa ja perhettä. 
Jumala kertoi etukäteen myös Pelastajan äidistä. 750 vuotta ennen 
syntymää Jumala ilmoitti Pelastajan syntyvän neitsyestä.
Näytä raamatunkohta ”Jes. 7:14”.

Jumala sanoi profeetta Jesajan kautta: ”Neitsyt tulee raskaaksi ja syn-
nyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel” (Jes. 7:14).
Nuori nainen, joka ei ollut koskaan ollut miehen kanssa, kokisi ruu-
miissaan ihanan ihmeen. Mikään toinen vauva ei ollut koskaan syn-
tynyt tällä lailla. Joosef ei ollut Jeesuksen isä. Jumala on hänen isänsä. 
Jumalan Pojasta, joka oli aina ollut Taivaan Isän luona taivaassa, tuli 
ihminen. Pyhä Henki vaikutti niin, että Mariasta tulisi vauvan äiti. 
Vauva olisi yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Hän on Immanuel (Jes. 
7:14), mikä tarkoittaa ”Jumala meidän kanssamme”. Emme kykene 
ymmärtämään mysteeriä, miten Jumalan Poika eli Marian kohdussa 
ennen syntymäänsä.
Jumala piti hienon lupauksensa, vaikka sen on täytynyt näyttää mah-
dottomalta Jesajan ja monien muiden silmissä. Oli välttämätöntä, 
että Pelastaja olisi sekä Jumala että ihminen. Vain täydellinen ihmi-
nen voisi kuolla syntisten ihmisten sijasta. Vain Jumalan Poika voisi 
ottaa niin monen ihmisen paikan Golgatan ristillä. Joku rakasti si-
nua niin paljon, että antoi henkensä puolestasi. Jumalan Poika antoi 
elämänsä syntiesi takia.
Jumala esitteli äidin, joka synnyttäisi tämän erityisen lapsen. Hän 
kertoi siitä jo 750 vuotta ennen Pelastaja tuloa.

Kuva 10 (seimi – osa 2)
Yli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää Jumala osoitti erään lä-
hettiläänsä, Miikan kautta, missä kaupungissa Pelastaja syntyisi. Ky-
seessä oli pieni Betlehemin kaupunki.
Näytä raamatunkohta ”Miika 5:1”.

Pyhä Henki johti Miikaa kirjoittamaan: ”Sinä Betlehem, sinä Efrata, 
sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuu-
destasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuu-
dessa, ikiaikojen takana” (Miika 5:1).
Jumala on ainoa, joka on ”muinainen, ikiaikojen takana”. Ei ole ol-
lut aikaa, jolloin Jumalan Poikaa ei ollut olemassa. Hän oli olemassa 
jo ennen maailman luomista. Hän on kaiken Luoja. Hänen täytyi 
tulla ihmiseksi ollakseen Pelastajamme. Jumala valitsi täsmällisen 
paikan maapallolla, missä hänen tuli syntyä.
Jumala johdatti kaikessa niin, että Marian ja Joosefin oli pakko 
lähteä Betlehemiin juuri silloin, keisari Augustuksen käskyn takia. 
He asuivat Nasaretissa, mutta joutuivat lähtemään pitkälle, neljän 
päivän mittaiselle matkalle mennäkseen Betlehemiin. Jumala piti 
sittenkin lupauksensa, senkin, että hänen Poikansa tuli syntyä Daa-
vidin kaupungissa. Eikö Jumalan johdatus olekin ihmeellinen kai-
kissa yksityiskohdissakin! Tänään emme ehdi tarkastella muita 300 
Pelastajaa koskevaa lupausta.
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Kuva 11 (seimi – osa 3)
Lopulta kun kaikki oli valmista, luvattu Pelastaja syntyi. Jokainen 
lupaus, joka koski hänen syntymäänsä, elämäänsä, työtänsä, täyttyi 
tarkasti juuri niin kuin Jumala oli sanonut.
Monet ihmiset yllättyivät paikasta, jonka Jumala oli valinnut Pelas-
tajan syntymää varten. He ajattelivat, että maailmanhistorian tär-
keimmän ihmisen olisi pitänyt syntyä palatsissa ja vaikutusvaltais-
ten, rikkaiden ihmisten ympäröimänä. Ei suinkaan, luvattu Pelastaja 
syntyi pimeässä tallissa, missä pidettiin eläimiä. ”Hän oli rikas mutta 
tuli köyhäksi teidän vuoksenne” (2. Kor. 8:9). Maria otti pienen 
vauvansa, kapaloi hänet ja asetti seimeen, jota käytetään eläinten 
ruokintaan. Talli oli likainen ja pahanhajuinen. Jeesus syntyi täydel-
lisen köyhyyden keskelle. Maailmankaikkeuden Luojasta, kunnian 
Kuninkaasta tuli pieni, heikko vauva, joka oli täysin riippuvainen 
äidistään. Jumalasta tuli ihminen, sillä Jeesus Kristus on täydellisesti 
Jumala ja täydellisesti ihminen. Miksi tämä oli tarpeellista? Miksi 
hän tuli? Raamattu kertoo, että hän tuli pelastamaan meidät syn-
neistämme (1. Tim. 1:15). Olimme olleet tottelemattomia Jumalalle 
ja ainoa tapa pelastua synneistämme oli, että Jumalan Poika syntyi 
ihmiseksi ja kuoli ja nousi kuolleista meidän takiamme.

Kuva 12 (ristit)
On tärkeätä nähdä Betlehemiä kauemmaksi. Jeesus ei jäänyt vau-
vaksi. Hän kasvoi mieheksi. Hän oli täydellinen, ainoa synnitön 
ihminen. Hän totteli aina Taivaan Isää. Eräänä päivänä ristillä hän 
otti meidän syntiemme rangaistuksen päällensä. Hän maksoi puo-
lestamme, ei kullalla eikä hopealla, vaan omalla kalliilla verellään, 
elämällään. Me emme ansainneet sellaista rakkautta.

Kuva 13 (avoin hauta)
Jumala oli luvannut, ettei hän ainoastaan kuolisi ristillä, vaan myös 
nousisi kuolleista. Juuri näin tapahtui. Kolmantena päivänä, pääsi-
äissunnuntain aamuna Jeesus voitti kuoleman vallan. Näin Jumala 
osoitti, että Jeesuksen uhri ristillä oli riittävä ottamaan syntimme 
pois ja että hän todella oli Jumalan Poika. Ei ihme, että enkelit ylis-
tivät Jumalaa Jeesuksen syntymän aikoihin sanoen: ”Jumalan on 
kunnia korkeuksissa” (Luuk. 2:14).
Samat hyvät uutiset koskevat myös tätä joulunaikaa – ”Tänään on 
teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus” 
(Luuk. 2:11). Jumalan vuosia sitten lupaama Vapahtaja on tullut ja 
tehnyt kaiken tarvittavan meidän syntiemme poisottamiseksi.
Mikä ilo onkaan kertoa, että kaikki on jo tehty sinun puolestasi, että 
sinäkin voit saada syntisi anteeksi ja olla yhdessä Jumalan kanssa. 
Tarvitsemamme luvattu Pelastaja on tullut.
Huomaatko itsekin olevasi syntinen, tottelematon Jumalaa kohtaan? 
Anna Jeesuksen muuttaa elämäsi. Ymmärrätkö Jeesuksen olevan ainoa 
Jumalan lupaama Pelastaja? Pyydä Jeesusta pelastamaan sinut synnis-
täsi. Jos todella tarkoitat sitä, voit sanoa Jeesukselle juuri nyt: ”Herra 
Jeesus, pelasta minut.” Jeesus lupaa, että jos tulet hänen luokseen tällä 
tavalla, käännyt pois synnistäsi ja uskot häneen Herrana ja Pelastajana, 
niin ”sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois” (Joh. 6:37). Jeesuk-

PowerPoint kuva 11

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.

PowerPoint kuvat 1-11

PowerPoint hyperlinkki
(näyttöruudun oikea alakulma)

PowerPoint kuva 12

PowerPoint kuva 1-12

PowerPoint kuva 13

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.

Lue (tai anna lapsen lukea) 
jakeet Raamatustasi.

PowerPoint kuva 1-13



12 Luvattu Pelastaja

sen lupaus on totta. Voit luottaa häneen täysin. Jeesus antaa syntisi 
anteeksi ja muuttaa sinua sellaiseksi, jollaisen hän haluaisi sinun ole-
van. Hänen lupauksensa voivat toteutua sinunkin elämässäsi tänään. 
Jeesus haluaa olla sinun Pelastajasi.

PowerPoint hyperlinkki
(näyttöruudun oikea alakulma)
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Kertauskysymykset
1. Mistä lahjasta kiittämiseen useimmat ihmiset eivät varaa aikaa 

jouluna? (Jeesuksesta, Jumalan Pojasta.)
2. Ketkä kuulivat Pelastajan syntymästä ensimmäisinä? (Paimenet, 

joille enkeli kertoi siitä.)
3. Miten monta Jumalan lupausta löytyy Vanhasta testamentista 

liittyen Kristuksen kärsimiseen ristillä? (30.)
4. Milloin Jumala ensimmäisen kerran lupasi lähettää Pelastajan? 

(Eedenin puutarhassa Jumala antoi lupauksen Aadamille ja Ee-
valle.)

5. Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, kenen ja minkä suhteen voit 
saavuttaa voittoja? (Saatanan ja synnin.)

6. Mistä Israelin heimosta Jeesus oli lähtöisin? (Juudan.)
7. Nimeä kaksi Vanhan testamentin henkilöä tämän päivän ope-

tuksesta, joille annettiin lupaus tulevasta Pelastajasta. (Abraham, 
Daavid.)

8. Miten Jeesuksesta voi tulla elämäsi kuningas? (Pyydä häntä an-
tamaan syntisi anteeksi ja hallitsemaan elämääsi.)

9. Kuka oli Jeesuksen todellinen Isä? (Jumala.)
10. Millä tavalla Jeesus oli erilainen kasvaessaan mieheksi verrattuna 

kehenkään muuhun ihmiseen? (Hän ei koskaan tehnyt syntiä.)
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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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