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Sinun Pelastajasi

Johdanto

Näillä oppitunneilla käydään evankeliumi selkeästi läpi. Ne on tarkoitettu avuksi sellaisten lasten tavoit-
tamiseen, jotka eivät tunne Jeesusta. Ne sopivat hyvin pientenkin lasten opettamiseen. Niitä voi käyttää 
5-Day Clubeissa® ja muissa lastentilaisuuksissa. On hienoa ja haastavaa opettaa lapsille Pelastajan syntymästä, 
elämästä, kuolemasta, ylösnousemuksesta ja taivaaseen astumisesta sekä takaisin paluusta! Ensimmäiset 
kristityt ”joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias” (Ap. t. 5:42). 
Siinä on meillekin hyvä esimerkki!

Kiitän Jumalaa Tim Shireyn piirtämistä kuvista, joiden avulla lapset voivat oppia Raamatun totuuksia 
tuoden Jumalalle kunniaa. Rukoilen, että tämän materiaalin välityksellä monet lapset oppivat tuntemaan 
Jeesuksen omana Pelastajanaan.  

Jennifer Haaijer

Rukous
Rukoile paljon lasten puolesta. Jos Jumala ei tee työtään lasten sydämessä ja elämässä, hengellistä muutosta 
ei tule. Pyydä, että voisit opettaa kunkin oppitunnin Pyhän Hengen voimassa. Se on avain tehokkaaseen 
evankeliumin kertomiseen.

Raamatunlauseet
Ehdotamme, että jos opetat nämä opetukset viitenä peräkkäisenä päivänä, opetat vain kolme raamatunlau-
setta. On parempi, että lapset oppivat kolme lausetta hyvin kuin viisi lausetta vajavaisesti. Siksi kahdella 
oppitunnilla kerrataan edellisiä lauseita. Materiaaliin on kuitenkin lisätty kaksi raamatunlausetta, jos näitä 
oppitunteja ei opeteta viiden opetuksen sarjana.

Valmistelut
Opettajaa varten on annettu yksityiskohtainen tuntisuunnitelma, mutta sen ei pitäisi korvata huolellista 
valmistautumista rukoillen. Lue kertomukset Raamatusta ennen kuin tutustut opetustekstiin. Pyri tunte-
maan kertomus niin hyvin, että voit opettaa ilman opetustekstin tukea tai vain pieni lunttilappu apunasi. 
Muista, että jos opetat lapsia ulkona, on melkein mahdotonta tukeutua muistiinpanoihin. Harjoittele 
kierrekirjan käyttöä etukäteen.

Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH)
Paikalla saattaa olla lapsia, jotka haluavat uskoa Jeesukseen, mutta eivät tiedä, miten päästä alkuun. Joillakin 
lapsilla voi olla kysymyksiä opetetusta asiasta. Mainitse jossain vaiheessa ohjelmaa, että sinun kanssasi voi 
tulla keskustelemaan. Anna selvät ohjeet, mistä sinut tavoittaa. Varo kuitenkin antamasta sellaista käsitystä, 
että Jeesukseen uskominen vaatisi keskustelua sinun kanssasi. Lapsi voi pelastua missä ja milloin tahansa 
ilman keskustelua kenenkään muun kanssa.

Sielunhoitomahdollisuudesta voit mainita:

w ilmoitusasioiden yhteydessä

w kun on opeteltu pelastukseen liittyvä raamatunlause

w raamatunkertomuksen lomassa

w muuna sopivana aikana 
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Voit sanoa vaikka näin:

”Jos haluat saada syntisi anteeksi etkä tiedä, miten toimia, voimme jutella asiasta yhdessä. Kun ohjelma 
on lopuillaan, tule tämän puun alle istumaan. Näin tiedän, että haluat keskustella kanssani ja minä voin 
selittää, miten voit pyytää Jeesusta omaksi Pelastajaksesi.”

Koska monet lapset rukoilevat Jeesusta Pelastajakseen omin päin, voi olla hyvä sanoa viimeisten oppituntien 
lomassa jotain tämäntapaista: ”Jos olet pyytänyt Jeesusta Pelastajaksesi, eikä kukaan tiedä siitä, voit kertoa 
asiasta minulle kerhon lopussa. Seison tuon penkin luona (tai jossain muussa paikassa). Sano vaikka näin: 
’Haluan kertoa sinulle, että pyysin Jeesusta Pelastajakseni.’” 

Näin tiedät pitää lapseen yhteyttä ja voit auttaa häntä kasvamaan uskossaan.

Tämän opetustekstin lopusta löydät vielä yhteenvedon sielunhoidon vaiheista.

PowerPoint®-kuvat
Jos käytät opetuksessa PowerPoint-kuvia, voit valita kahden vaihtoehdon väliltä.

1. Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat sekä kansikuvan.

2. Toinen vaihtoehto sisältää myös päätotuuden, sovellukset ja raamatunlauseen.

Kunkin kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva (seimi, sydän, risti, hauta, kruunu), joka sisältää hyper-
linkin. Jos klikkaat tätä kuvaa, se vie sinut oppitunnin päätotuussivulle. Päätotuussivun nuolta klikkaamalla 
pääset takaisin sille sivulle, jolla olit alun perin.

Ylimääräiset havaintovälineet
Kirjoita kunkin oppitunnin päätotuus pahville ja liimaa sen taakse flanellia tai flanellotarraa. Käytä teks-
tauskirjaimia, niin lasten on helpompi lukea sanat. Aseta pahvi näkyville joko kertomuksen alussa tai kun 
ensimmäisen kerran mainitset päätotuuden opetuksen aikana.

Kertauskysymykset
Joka oppituntia varten on annettu valmiit kertauskysymykset. Voit käyttää niitä oppitunnin päätteeksi tai 
seuraavalla opetuskerralla ennen uutta oppituntia.

Kertauskysymysten avulla voit vahvistaa opetusta ja samalla kertauskisa on lasten mielestä hauska osa 
ohjelmaa. Kertauskysymysten avulla…

1 saat selville, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.

2 opettajana tiedät, mitä sinun tulisi korostaa enemmän, jotta lapset muistaisivat entistä paremmin. 

3 kerho- tai pyhäkouluohjelmaan tulee hauskuutta. Lapset pitävät kilpailuista ja odottavat tätä osiota. 
Kyse on kuitenkin enemmästä kuin kisailusta, nimittäin oppimisesta.

Tässä tekstivihkossa kertauskysymykset liittyvät vain oppituntien teksteihin. Olisi kuitenkin hyödyllistä 
lisätä mukaan sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät lauluihin, raamatunjakeisiin tai muuhun opetettuun. 
Näin lapset ymmärtävät jokaisen ohjelmaosion olevan tärkeä.

Käyttö koulussa:
Raamatunkertomuksen kulku on tekstissä valkoisella pohjalla. Harmaataustaisia eli seurakuntakäyttöön 
tarkoitettuja tekstejä voit hyödyntää oman harkintasi mukaan. Valitse niistä ideoita, miten kertomus voi 
liittyä lapsen käytännön elämään. Pohdi asioita yhdessä oppilaiden kanssa. Tarkastele myös kuvia ja tee 
niihin liittyviä kysymyksiä.
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Oppitunti Päätotuus Sovellus Raamatunlause

Yleiskatsaus

Jeesus syntyy

Matt. 1:18–25 
Luuk. 1:26–38 
Luuk. 2:1–20

Jeesus Kristus on 
ainoa Pelastaja

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta pelastamaan sinut 
synnistä

”Onhan kirjoitettu: ’Jokainen, joka 
huutaa avukseen Herran nimeä, 
pelastuu’” Room. 10:13

Jeesus parantaa 
halvaantuneen

Mark. 2:1–12

Jeesus voi antaa 
syntisi anteeksi

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Pyydä Jeesusta antamaan sinulle 
anteeksi

5-Day Clubissa kerratkaa Room. 10:13
tai 
yksittäisessä kerhossa opeta: 
”Kristuksen veressä meillä on lunastus, 
rikkomustemme anteeksianto” Ef. 1:7

Jeesus naulitaan 
ristille

Matt. 26:57– 27:66   
Joh. 19
Luuk. 23:39–43

Jeesus Kristus kärsi 
meidän syntiemme 
rangaistuksen

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesuksen, niin kuulut hänelle 
aina

”…Kristus kuoli meidän syntiemme 
vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu”
1. Kor. 15:3

Jeesus nousee 
kuolleista

Joh. 20
Luuk. 24:1–12

Koska Jeesus 
nousi kuolleista, 
voit saada rauhan 
Jumalan kanssa

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta ottamaan syntisi pois ja 
antamaan rauha Jumalan kanssa

”Meillä on Herramme Jeesuksen 
Kristuksen ansiosta rauha Jumalan 
kanssa” Room. 5:1

Suuri Kuningas

Matt. 28:16–20  
Apt. 1:1–11
Ilm. 1:9–19
Ilm. 22:20

Jeesus Kristus on 
Kuningas

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta Pelastajaksi ja omaksi 
Kuninkaaksesi

5-Day Clubissa kerratkaa Room. 5:1
tai
yksittäisessä kerhossa opeta: ”Ja jokaisen 
kielen on tunnustettava Isän Jumalan 
kunniaksi: ’Jeesus Kristus on Herra.’” 
Fil. 2:11
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Oppitunti 1
Jeesus syntyy

Raamatunkohdat 
Matt.1:18–25
Luuk. 1:26–38  
Luuk. 2:1–20

Päätotuus 
Jeesus Kristus on ainoa Pelastaja

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta pelas-
tamaan sinut synnistä

Raamatunlause
”Onhan kirjoitettu: ‘Jokainen, joka huutaa avuksi 
Herran nimeä, pelastuu’” Room. 10:13

Havaintovälineet
w Kierrekirjan kuvat 1-1…1-8

tai

w PowerPoint-kuvat 1-1…1-8

ja

w Päätotuus ”Jeesus Kristus on ainoa Pelastaja” 
sanaliuskalle kirjoitettuna 

w Pahville liimattu pojan kuva

Tuntirunko
Kuva 1-1 Enkeli vierailee Marian luona
  Jeesus Kristus on

Jumalan Poika

Kuva 1-2 Maria ja Joosef matkustavat 
Betlehemiin

Kuva 1-3 Jeesus syntyy tallissa
  Jeesus pelastaa

synnistä

Kuva 1-4 Enkelit ilmestyvät paimenille
  Jeesus Kristus on

ainoa Pelastaja

Kuva 1-5 Enkelit menevät takaisin 
taivaaseen SH

Jeesus ei tehnyt koskaan syntiä, mutta 
kuoli ja nousi kuolleista kärsiäkseen 

sinun rangaistuksesi

Kuva 1-6 Paimenet päättävät mennä 
kaupunkiin nähdäkseen 
lapsen

Jeesus voi pelastaa sinut
synnistä tänään

Kuva 1-7 Paimenet löytävät lapsen, joka 
makaa seimessä

Kuva 1-8 Paimenet kertovat uutiset 
muille ihmisille

  Saako Jeesus pelastaa
sinut tänään?
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Oppitunti
Kuva 1-1
Kauan sitten eli kaukaisessa kaupungissa nuori nainen. Hän ei ollut 
ollenkaan rikas eikä kuuluisa. Mutta eräänä päivänä hänelle tapahtui 
jotain hämmästyttävää ja pelottavaa. Hän kuuli jonkun tulevan taloonsa 
ja kutsuvan häntä: ”Ole tervehditty!” Hän ei odottanut vierailijoita 
ja oli hämmentynyt nähdessään tulijan. Vieras ei ollut kukaan hänen 
naapureistaan eikä myöskään myöskään Joosef, mies, jonka kanssa hän 
oli menossa naimisiin. Tämä vierailija oli erilainen, hyvin erilainen. 
Tulija oli yksi Jumalan sanansaattajista, enkeli, joka oli lähetetty tai-
vaasta Jumalan luota. Me emme tiedä, miltä hän näytti, mutta hänet 
nähdessään nuori nainen pelästyi.

”Älä pelkää”, enkeli sanoi ystävällisesti. ”Jumala on suonut sinulle 
armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle 
nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman 
Pojaksi.”

Nuori nainen oli ymmällään ja pelästynyt. Hänestä tuntui mahdotto-
malta, että niin voisi tapahtua. 

”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon”, hän kysyi.

Enkeli selitti naisen olevan lapsen äiti, mutta Jumala olisi hänen Isänsä. 
Jokaisella vauvalla on nainen äitinä ja mies isänä.

Mutta tämä vauva olisi erilainen. Hänellä ei olisi miestä isänä, vaan 
Jumala olisi hänen Isänsä. Koskaan aikaisemmin ei tällaista ollut ta-
pahtunut eikä koskaan myöhemminkään sellaista enää tapahtuisi. 
Meidän on tätä vaikea ymmärtää. Vaikka emme ymmärrä, voimme 
silti uskoa siihen, sillä niin Raamatussa sanotaan. Tämä lapsi tulisi 
olemaan Jumalan Poika.

Jumalalla on vain yksi Poika ja enkeli sanoi, että pian tämä Jumalan 
Poika syntyisi lapseksi.

Yllättynyt nuori nainen kertoi enkelille: ”Minä olen Herran palvelijatar. 
Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” 

Sitten enkeli lähti. 

Tietääkö joku tämän naisen nimen? 
Anna lasten vastata.

Hänen nimensä oli Maria. Kun hän istui yksin kotonaan Nasaretissa, 
hänen mielensä oli täynnä kaikenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Oli 
mahdotonta, että sellaista tapahtuisi … mutta Jumala voi tehdä mah-
dottomia asioita. Uskoisiko kukaan Marian kertomaa? Ja mitä Joosef, 
hänen kihlattunsa, sanoisi?

Ensiksi Joosef oli hyvin järkyttynyt, mutta Jumala kertoi hänelle, että 
Marian lapsi oli Jumalan Poika. Silloin Joosef halusi mennä Marian 
kanssa naimisiin. Olisi kunnia saada huolehtia tästä aivan erityisestä 
lapsesta.
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Kuva 1-2
Marian ja Joosefin kodissa elettiin varmasti jännittäviä aikoja, kun he 
valmistautuivat vauvan syntymään. Kuukaudet kuluivat nopeasti, pian 
vauva syntyisi. 

Mutta eräänä päivänä Joosef sanoi: ”Maria, meidän täytyy matkustaa 
Betlehemiin.”

”Sinne on pitkä matka, Joosef. Täytyykö meidän lähteä juuri nyt?” 
Maria ehkä kysyi huolestuneena.

”Pelkään, että täytyy. Keisari haluaa laskea, kuinka monta ihmistä 
hänen valtakunnassaan asuu, ja meidän pitää mennä Betlehemiin 
kirjoittamaan nimemme veroluetteloon.”

He valmistautuivat pitkälle matkalle ja lähtivät pian menemään. Luul-
tavasti Maria ratsasti aasilla. He olivat hyvin väsyneitä tullessaan perille 
kaupunkiin. 

”Etsitäänpä paikka, jossa voimme yöpyä”, he ajattelivat. 

Mutta se osoittautui kovin vaikeaksi. Kaupunki oli täpötäynnä ihmisiä. 

Yksi toisensa jälkeen majatalojen isännät (hotellinomistajat) puistelivat 
päätään ja sanoivat: ”Olen pahoillani, mutta meillä ei ole tilaa.” 

Maria oli lopen uupunut. He tarvitsivat pian jostakin paikan pääs-
täkseen lepäämään. Kun eräs majatalon pitäjä ehdotti, että he voisivat 
nukkua tallissa, he suostuivat. Eihän se ollut kovin hieno paikka, mutta 
se oli parempi kuin ei mitään. He olivat iloisia päästessään sisään ja 
tekivät olonsa niin mukavaksi kuin mahdollista. Ehkäpä siellä tallissa 
oli myös eläimiä nukkumassa.

Kuva 1-3
Hyss! 
Matki pienen vauvan itkua.

Tuo oli vastasyntyneen vauvan itkua. Aivan, Marian vauva syntyi tal-
lissa. Muistatko vielä, kuka oli lapsen Isä? 
Anna lasten vastata. 

Kyllä, Jumala oli vauvan Isä! Tätä tapahtumaa muistelemme jouluna. 
Jumalan ainoa Poika tuli maailmaan. 

Hellästi ja rakastavasti Maria ja Joosef hoitivat vauvaa ja käärivät hänet 
kapaloon. Tietenkään heillä ei ollut vauvansänkyä. 

”Laitetaan hänet seimeen!” 

Ehkä se oli Joosefin idea. Niin he laittoivat vauvan seimeen, kaukaloon, 
jota tavallisesti käytettiin eläinten ruokkimiseen. Luultavasti he ensin 
laittoivat puhtaita olkia lapsen alle tehdäkseen seimen mukavammaksi 
pienelle vastasyntyneelle vauvalle.
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Maria ja Joosef katselivat ihmeissään pientä poikalasta. Kyllä, hän oli 
ihan oikea vauva. Niin pienet jalat ja varpaat, niin pienet kädet ja sor-
met. Häntä täytyi syöttää ja hoitaa aivan niin kuin muitakin vauvoja.

Mutta tämä lapsi oli erilainen – hän oli Jumalan ainoa Poika. Ennen 
vauvaksi tulemistaan hän oli asunut Jumalan, Isänsä, luona. Hänen 
elämällään Jumalan kanssa ei ole alkua, hän on ollut aina. Hän oli 
olemassa, kun maailma luotiin. Hän itse asiassa loi maailman. ”Kaik-
ki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt 
ilman häntä” (Joh. 1:3).

Mutta nyt hänestä oli tullut pieni, avuton vauva, joka vietti ensimmäistä 
yötään tässä maailmassa tallissa nukkuen. Kuinka erilaista se olikaan 
verrattuna taivaaseen, missä hän oli aina ennen asunut! 

”Hänen nimensä on Jeesus”, Maria ja Joosef kuiskasivat. 

Jumala oli kertonut heille molemmille, mikä nimi lapselle pitäisi antaa. 
Nimellä Jeesus on ihana merkitys. Jeesus merkitsee ”Pelastajaa” ja ih-
misten vapauttajaa. Jumala lähetti ainoan Poikansa, koska me ihmiset 
olemme pahassa pulassa ja tarvitsemme pelastusta.

Minäpä kerron Aleksi-nimisestä pojasta, jolla oli sama ongelma…

”Ei, en minä sitä tehnyt, ihan totta”, Aleksi väitti äidilleen. ”Se oli 
Mikael.” 

Mikael oli vasta 2-vuotias, eikä hän voinut selittää, miten kasvi oli 
keikahtanut kumoon. Äiti uskoi Aleksia, ja poika oli iloinen. Äiti ei 
tiennyt, että Aleksi oli potkinut palloa olohuoneessa, mitä hän ei olisi 
saanut tehdä. Aleksin pieni valhe oli auttanut hänet pulasta. 

Oletko koskaan valehdellut päästäksesi pulasta? Oletko koskaan ollut 
tottelematon vanhemmillesi? Kun et tottele vanhempiasi, et tottele 
Jumalaakaan. Raamatussa Jumala käskee: ”Älä valehtele” ja ”Tottele 
vanhempiasi.” Kun et tottele Jumalaa, olet pahassa pulassa. Tällaisia 
asioita, jotka ovat vastoin Jumalaa tahtoa, sanotaan synneiksi. Jumala 
on niin hyvä, puhdas ja oikeamielinen, ettei hän voi hyväksyä syntiä, 
vaan joutuu rankaisemaan siitä. Tämä rangaistus koskettaa ihmistä 
kuoleman jälkeen, kun hän kohtaa Jumalan ja joutuu vastaamaan elä-
mästään. Raamatussa sanotaan: ”Kaikki ovat tehneet syntiä…” (Room. 
3:23), joten jokaisella meillä on sama ongelma. Me kaikki tarvitsemme 
pelastusta ja onneksi Jeesus, Jumalan Poika, juuri siksi syntyikin maa-
ilmaan. Enkeli kertoi Joosefille: ”…sinun tulee antaa pojalle nimeksi 
Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä” (Matt. 1:21). 

Vaikutti siltä, että vain Maria ja Joosef tiesivät Jeesuksen tulosta. Kii-
reiset betlehemiläiset eivät tienneet mitään tallin tapahtumista. 

Kaupungin ulkopuolella oli hiljainen yö. Paimenet olivat ulkona var-
tioimassa lammaslaumojaan. Heistä näytti, että yö oli aivan tavallinen 
yö, kunnes…

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Näytä pahville kirjoitettua 
päätotuutta ”Jeesus 
Kristus on ainoa 
Pelastaja”

2. Moos. 20:16 ja Ef. 6:1.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)
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Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)

Kuva 1-4
…yhtäkkiä, suuri, kirkas valo valaisi koko taivaan. Jumala lähetti jäl-
leen sanansaattajansa, enkelin. Paimenet eivät olleet koskaan nähneet 
enkeliä ja olivat peloissaan.

”Älkää pelätkö”, enkeli sanoi. ”Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren 
ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa (Betlehemis-
sä) syntynyt Vapahtaja… Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna 
seimessä.”

Yhtäkkiä taivas oli täynnä enkeleitä, jotka ylistivät Jumalaa.  

Enkelit olivat innoissaan siitä, mitä Jumala oli tehnyt, joten he lauloivat: 
”Jumalan on kunnia korkeuksissa!” 

Koskaan aikaisemmin ei näin monia enkeleitä oltu nähty maan päällä. 
Jumala oli tekemässä jotain hyvin ihmeellistä.

Jumala rakasti meitä ihmisiä, sinua ja minuakin, todella paljon. Hän 
tietää, että olemme vaikeuksissa, koska emme ole totelleet häntä. Mutta 
hän lähetti ainoan Poikansa pelastamaan meidät. Jeesus voi muuttaa 
elämäsi ja auttaa sinua elämään Jumalan tahdon mukaan.

Tämän hyvän uutisen enkeli kertoi paimenille. 

Paimenet olivat ihmeissään ja peloissaan, jännittyneitä ja ymmällään 
katsellessaan ja kuunnellessaan heitä.

Kuva 1-5
Samassa taivas taas pimeni. Pelastajan tuleminen oli ilmoitettu, joten 
enkelit menivät takaisin taivaaseen.

Mutta kuinka pieni poikavauva voisi pelastaa paimenet synnin seu-
rauksilta? Miten hän voisi tehdä mitään pelastaakseen meidät Jumalan 
rangaistukselta?

Pieni vauva oli myös Jumala, joten hän oli erikoistapaus. Jeesus kasvoi 
ja kehittyi aivan kuten sinäkin. Hän oppi kävelemään ja puhumaan. 
Hän leikki ystäviensä kanssa. Hän meni kouluun. Mutta hän ei koskaan 
joutunut samanlaiseen pulaan kuin sinä. Hän ei koskaan valehdellut 
eikä ollut tottelematon Jumalalle. Hän oli täydellinen. Ollessaan noin 
30-vuotias Jeesus naulittiin ristille. Jumala rankaisi häntä meidän 
syntiemme tähden. Hän kärsi meidän valheidemme, huijaustemme, 
tottelemattomuutemme, ilkeiden ajatustemme, itsekkyytemme, viham-
me, kateellisuutemme ja muiden väärien asioiden takia. Raamatussa 
sanotaan, että Jeesus ”…uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden… 
”(Gal.1:4). Hän rakasti sinua ja minua niin paljon, että oli valmis 
kärsimään meidän puolestamme.

Kukaan muu ei rakasta sinua niin paljon kuin Jeesus. Kyllä, hän edel-
leenkin rakastaa sinua, sillä ei hän enää ole kuolleena. Jeesus kuoli ja 
hänet haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän heräsi kuolleista. Hän 
elää tänäänkin, eikä koskaan enää kuole. Hän on nyt taivaassa, mutta 
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hän näkee sinut ja kuulee sinua. Jos pyydät Jeesusta pelastamaan itsesi, 
hän tekee niin. Jumala lupaa:

”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” (Room. 
10:13). Hän on ainoa Pelastaja. Ehkäpä sinä haluat Jeesuksen Pelas-
tajaksesi, muttet ole varma, miten pitäisi ”huutaa Herran nimeä”. Tai 
ehkä sinulla on muita kysymyksiä asiasta. Juttelen mielelläni kanssasi 
ja kerron, mitä Raamatussa sanotaan tästä asiasta. Kerhon lopussa 
voit tulla luokseni. (Mainitse paikka, johon lapsi voi tulla). Jeesus on 
Pelastaja, jota tarvitset. Myös paimenet tarvitsivat häntä.

Kuva 1-6
”Nyt Betlehemiin!” paimenet sanoivat toisilleen. ”Siellä me näemme 
sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” 

Heille pelkkä kuuleminen Pelastajasta ei ollut tarpeeksi. He halusivat 
mennä ja nähdä hänet omin silmin.

Sinunkin on tärkeää kuulla Jeesuksesta, mutta voit kysyä itseltäsi: 
”Uskonko, että Jeesus on minun Pelastajani?” Sinäkin voit uskoa Jee-
sukseen Pelastajana. Se tarkoittaa, että tiedät olevasi pulassa syntiesi 
takia, mutta olet pahoillasi niiden vuoksi. Tiedät, että Jeesus on kuollut 
puolestasi ja pyydät häntä Pelastajaksesi. Silloin hän alkaa muuttaa 
elämääsi hyvään suuntaan. Älä sano vain: ”Pidin tämänpäiväisestä 
kertomuksesta”, vaan toimi kuulemasi sanoman mukaan. Tietenkään 
sinä et voi mennä Betlehemiin Jeesusta tapaamaan, mutta voit pyytää 
Jeesusta pelastamaan sinut nyt.

Paimenet olisivat menettäneet paljon, jos he olisivat vain tyytyneet 
kuuntelemaan ilouutista. Sen sijaan he jättivät lampaansa ja lähtivät 
kaupunkiin. 

Kuva 1-7
Paimenet eivät tienneet, mihin taloon Betlehemissä piti mennä. Enkeli 
oli antanut heille vihjeen. Muistatko sen? 
Anna lasten vastata.

Aivan, lapsi makaisi kapaloituna seimessä.

Paimenet etsivät sieltä ja täältä, kunnes näkivät tallin erään majatalon 
lähellä. He kurkistivat sisään ja näkivät ihmisiä, miehen ja naisen. 
Lähellä heitä oli seimi.

”Tämän täytyy olla oikea paikka”, he ajattelivat. 

Takuulla heidän sydämensä pamppailivat jännityksestä.

He menivät sisään ja katselivat lasta ihmeissään. Luultavasti he polvis-
tuivat seimen ääreen tietäen, että tämä vauva oli heidän Pelastajansa. 
He eivät vielä ymmärtäneet kaikkea, mitä tulisi tapahtumaan. Eräänä 
päivänä vuosia myöhemmin tämä vastasyntynyt lapsi kuolisi heidän 
syntiensä takia, Marian, Joosefin ja meidän kaikkien syntien takia.

 SH

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.
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Paimenet kertoivat Marialle ja Joosefille suuresta enkelijoukosta ja mitä 
enkeli oli sanonut. Ehkä se auttoi Mariaa ja Joosefia ymmärtämään, 
kuinka ihmeellinen tämä poikavauva oli.

Kuva 1-8
Pian paimenten oli aika palata lampaidensa luokse. He hyvästelivät 
Marian ja Joosefin ja katsoivat lasta viimeisen kerran. Paimenet pala-
sivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. 
Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. 

Sen jälkeen monet, monet ihmiset ovat kuulleet ilosanoman. Tänään 
myös sinä olet kuullut sen. Jos vain kuuntelet uutisen Pelastajasta, mutta 
et anna sen vaikuttaa elämääsi, se ei auta sinua. Väärät ajatukset, sanat 
ja teot pitävät sinut edelleen erossa Jumalasta.

Jeesus voi pelastaa sinut tänään. Tiedätkö olleesi tottelematon Jumalaa 
kohtaan ja ansaitsevasi rangaistuksen? Oletko pahoillasi vääristä asioista, 
joita olet tehnyt? Haluaisitko muuttua? Kerro Jeesukselle siitä. Voit 
puhua hänelle hiljaa mielessäsi siinä paikalla, missä juuri istut. Voit 
sanoa vaikka näin: ”Rakas Jeesus, olen pahoillani kaikesta väärästä, 
mitä olen tehnyt. Haluan muuttua. Kiitos, että tulit maailmaan ja 
kuolit puolestani. Pelasta minut nyt.” Näin huudetaan avuksi Herran 
nimeä. Jumala lupaa: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, 
pelastuu” (Room. 10:13). Hän voi pelastaa sinutkin. Jumala sanoi, että 
Jeesus pelastaa kansansa sen synneistä (Matt. 1:21).

Kertauskysymykset
1. Ketkä olivat kertomuksemme vauvan vanhemmat? (Maria oli äiti 

ja Jumala oli Isä.)

2. Missä Maria ja Joosef asuivat? (Nasaretissa.)

3. Miksi heidän täytyi matkustaa Betlehemiin? (Keisari halusi laskea, 
montako ihmistä hänen valtakunnassaan asui. Marian ja Joosefin 
täytyi mennä Betlehemiin kirjoittamaan nimensä veroluetteloon.)

4. Mitä erityistä tapahtui heidän päästyään Betlehemiin? (Jeesus 
syntyi.)

5. Enkeli oli käskenyt Joosefia antamaan vauvalle nimen ”Jeesus”. 
Mitä ”Jeesus” tarkoittaa? (Pelastaja, Vapauttaja.)

6. Miltä Jeesus haluaa pelastaa meidät? (Rangaistukselta, jonka an-
saitsemme syntiemme takia.)

7. Miten Jeesuksesta voi tulla sinun Pelastajasi? (Kun kerrot Jeesukselle 
olevasi syntinen ja pyydät häntä antamaan syntisi anteeksi.)

8. Mitä paimenet tekivät nähtyään Jeesuksen? (He kertoivat muille, 
mitä enkeli oli sanonut lapsesta.)

Lue jakeet Raamatustasi.

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)
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Oppitunti 2
Jeesus parantaa halvaantuneen 

Raamatunkohta
Mark. 2:1–12

Päätotuus
Jeesus voi antaa syntisi anteeksi

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta 
antamaan sinulle anteeksi

Raamatunlause
5-Day Clubissa kerratkaa Room. 10:13. 

Yksittäisellä opetuskerralla opeta: ”Kristuksen 
veressä meillä on lunastus, rikkomustemme 
anteeksianto.”  Ef. 1:7

Havaintovälineet
w  Kierrekirjan kuvat 2-1…2-8

Tai

w  PowerPoint-kuvat: 2-1…2-8

Ja

w  Päätotuus ”Jeesus voi antaa syntisi anteeksi” 
sanaliuskalle kirjoitettuna

Tuntirunko
Kuva 2-1 Uutiset leviävät nopeasti – 

”Hän on jälleen kaupungissa”
   Jeesus on Jumalan 

Poika

Kuva 2-2 Halvaantunut mies makaa 
mattovuoteella

Me kaikki teemme syntiä ja 
ansaitsemme Jumalan 

rangaistuksen

Kuva 2-3 Miehen ystävät kertovat 
miehelle Jeesuksesta

Kuva 2-4 Ystävät laskevat halvaantuneen 
katon läpi

   Jeesus on Jumalan 
ainoa Poika, jolle kaikki 

on mahdollista

Kuva 2-5 Jeesus puhuu halvaantuneelle
   Jeesus kuoli

voidakseen antaa
syntimme anteeksi

Kuva 2-6 Kaikki eivät ole iloisia! – 
”Kuka muu kuin Jumala

voi antaa syntejä anteeksi?”
   Jeesus tietää kaiken 

synnistäsi

Kuva 2-7  Halvaantunut mies nousee 
ylös

   Jeesus voi antaa syntisi 
anteeksi

Kuva 2-8 Miehen synnit on annettu 
anteeksi ja hän on parantunut

   Pyydä nyt Jeesusta
antamaan sinulle anteeksi
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Oppitunti
Kuva 2-1
Uutiset levisivät nopeasti:

”Hän on jälleen kaupungissa. Tule, mennään katsomaan.” 

”Hän on paras opettaja, jota olen koskaan kuullut.”

”Hän parantaa joskus sairaitakin. Haluaisin nähdä tällaisen ihmeen.” 

”Naapurini kertoi minulle hänestä. Haluan nähdä hänet omin silmin.”

Ihmiset puhuivat Jeesuksesta. Muistathan, että viime kerralla puhuim-
me Jeesuksen syntymästä? Nyt Jeesus oli jo aikuinen mies. Hän oli 
tullut takaisin kotiinsa Galilean Kapernaumiin ja monet kiirehtivät 
kuulemaan hänen opetustaan. Kaikki eivät olleet yhtä innostuneita. 
He olivat kateellisia ja nurisivat: ”Kuka tämä mies oikein on? Katsokaa, 
miten kansa tungeksii hänen ympärillään kuullakseen häntä. Meidän 
kannattaisi tarkistaa, mitä hän kertoo ihmisille”, he sanoivat. 

Nämä miehet olivat hyvin uskonnollisia ja puhuivat paljon Jumalasta. 
Mutta he eivät pitäneet hänen Pojastaan Jeesuksesta.

Talo, jossa Jeesus oli opettamassa, oli tupaten täynnä ihmisiä. Ne, jotka 
eivät mahtuneet sisään, kerääntyivät oven eteen. Kaikki kuuntelivat 
tarkasti Jeesuksen opetusta Jumalasta ja siitä miten voimme kuulua 
hänelle. 

Jeesus oli erittäin hyvä opettaja. Kukaan ei osannut opettaa niin hyvin 
kuin hän. Monikaan kuuntelija ei tiennyt, että sanat, jotka Jeesus pu-
hui, tulivat Jumalalta. He eivät tienneet, että hän oli Jumala, Jumalan 
ainoa Poika.

Jeesus näytti aivan tavalliselta mieheltä. Ihminen Jeesus olikin, mutta 
hän oli samalla myös Jumala. Siksi olikin niin ihmeellistä kuunnella 
häntä, vaikka paikka oli niin täynnä, ettei tungoksessa mahtunut juuri 
liikkumaan!

Mutta jätetäänpä tuo täpötäysi talo ja mennään toiseen taloon samassa 
kaupungissa…

Kuva 2-2
Luultavasti tämä talo oli hiljainen ja surullinen. Mattovuoteen päällä 
lepäsi hyvin sairas mies. Hän oli halvaantunut. Se tarkoittaa, että hän 
ei voinut liikkua. Lääkärit eivät voineet auttaa häntä. Ei ollut olemassa 
lääkettä, jolla hän olisi parantunut. Kuinka vaikeata olisikaan maata 
sängyssä päivästä toiseen. Kuvittele, ettet pystyisi juoksemaan, käve-
lemään etkä hyppimään.

Mutta se ei ollut tämän miehen ainoa ongelma. Jotain muutakin oli 
pielessä, jotain mitä ihmiset eivät voineet yhtä helposti huomata. Mo-
nen monta kertaa tämä mies oli ollut tottelematon Jumalaa kohtaan. 
Jumalan käsky kuuluu: ”Älä tavoittele toisen taloa… äläkä mitään, mikä 
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on hänen.” Mutta mies oli kadehtinut ihmisiä ja halunnut itselleen 
sitä, mitä muilla oli. Jumala sanoo: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko 
sydämestäsi” (Mark. 12:30 ja 5. Moos. 10:12). Mutta monesti mies ei 
ollut rakastanut Jumalaa ollenkaan. Jos kaikki tuon miehen pahat teot 
ja väärät ajatukset kirjattaisiin ylös, listasta tulisi pitkä – valtava opus.

Entäpä, jos meidän teoistamme tehtäisiin samanlainen lista. Mitä se si-
sältäisi? Ehkä veljesi sai syntymäpäivälahjakseen radio-ohjattavan auton. 
Se oli upea. Sinä saatoit olla niin kateellinen, että olit hänelle töykeä, 
vaikka olikin hänen syntymäpäivänsä. Jumala sanoo: ”Älä tavoittele 
toisen taloa… äläkä mitään, mikä on hänen.” Kun olet kateellinen, et 
tottele Jumalaa. Niinpä veljen auton kadehtiminen kirjattaisiin sinun 
listaasi ja siihen tulisi paljon muutakin, ehkä jotain tällaista:

w Ei sulkenut TV:tä äidin käskystä huolimatta.

w Riiteli siskonsa kanssa.

w Paiskoi ovia ollessaan pahalla tuulella.

w Ajatteli pahaa koulukaverista.

w Valehteli päästäkseen pulasta.

w Lunttasi kokeessa.

w Ei edes ajatellut Jumalaa tänään.

Ja niin edelleen. Tällaista listaa ei tarvita, sillä Jumala tietää kaikki vää-
ryydet, jotka olet tehnyt, ja nekin, jotka tulet myöhemmin tekemään. 
Jumalan kannalta ne ovat iso ongelma, ja hän kutsuu niitä nimellä 
synti. Jumala ei koskaan sano: ”Ei synti ole vaarallista eikä se haittaa 
ollenkaan.” Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen, joten hänen on 
rangaistava ihmisiä tottelemattomuudesta.

Raamatussa Jumala sanoo: ”Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja 
sitten joutua tuomiolle” (Hepr. 9:27). Synti erottaa ihmisen Jumalasta. 
Me kaikki ansaitsemme rangaistuksen, ikuisen eron Jumalasta, ja sen 
ansaitsi myös halvaantunut mies.

Kuva 2-3
Yhtäkkiä miehen ovelta kuului melua. Neljä hänen ystäväänsä tup-
pautui sisään.

”Tule nopeasti”, he  sanoivat miehelle innoissaan.”Jeesus on taas tullut 
kaupunkiin.”

Jeesus? Luultavasti mies oli kuullut hänestä.

”Hän on se opettaja, joka parantaa sairaita. Ehkäpä…” 

Miehellä ei ollut paljon aikaa ajatella, kun hänen ystävänsä jo nostivat 
hänet vuoteineen ja veivät ulos kadulle.

Ystävät olivat varmoja, että Jeesus voi tehdä miehen terveeksi. He 
kiirehtivät katua alas kantaen halvaantunutta miestä mattovuoteellaan.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) Mark. 12:30 
Raamatustasi.

Lue (tai anna 
vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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He eivät välittäneet tuijottavista ihmisistä. He uskoivat, että Jeesus 
voisi auttaa heidän ystäväänsä.

Pian he saapuivat talolle, jossa Jeesus oli opettamassa. Vaikka talo 
oli tupaten täynnä, he yrittivät tunkeutua sisään ovesta, mutta se ei 
onnistunut. Kukaan ei siirtynyt paikoiltaan, jotta he olisivat päässeet 
ohitse. Mikä pettymys!

Kuva 2-4
Mutta ystävykset eivät aikoneet luovuttaa. Nopeasti he vaihtoivat 
muutaman sanan keskenään ja keksivät toisen keinon. He kantoivat 
ystävänsä mattovuoteella talon seinustalle ja kiipesivät tasaiselle katolle 
johtavia portaita ylös hyvin varovaisesti. 

Katto oli todennäköisesti tehty savesta, johon oli sekoitettu oljenpät-
kiä ja jonka oli annettu kuivua kattopalkkien päälle. Miehet laskivat 
vuoteen katolle ja rupesivat töihin. He alkoivat tehdä kattoon reikää. 
Miehet olivat lujasti päättäneet viedä ystävänsä Jeesuksen luokse. He 
olivat varmoja, että Jeesus voisi auttaa.

Kyllähän Jeesus todella onkin Jumalan ainoa Poika, joka voi tehdä mitä 
vain. Mikään ei ole hänelle liian vaikeaa.

Nämä miehet olivat oikeassa luottaessaan Jeesukseen. Mutta onnistui-
sivatko he saamaan ystävänsä Jeesuksen luokse? 

Reiästä tuli melko iso. Neljä miestä laski ystävänsä varovasti reiän läpi 
talon sisälle! 

Kuvittele, miten talossa olevat ihmiset hämmästyivät nähdessään kat-
toon ilmestyneen reiän. Ehkäpä ihmisten päähän putosi pieniä savi-
kokkareita! Varmasti Jeesus keskeytti opetuksensa, kun sairasta miestä 
alettiin laskea maton varassa ja lopulta asetettiin aivan Jeesuksen eteen. 
Kaikki näkivät, että mies oli hyvin sairas. Voisiko Jeesus auttaa miestä? Ja 
haluaisiko Jeesus auttaa? Kaikki ihmiset katsoivat ja kuuntelivat tarkasti.

Kuva 2-5
Mitä luulet Jeesuksen sanoneen? 
Anna lasten vastata.

Jeesus sanoi miehelle: ”Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.” 

Ehkäpä jotkut ihmiset pettyivät, kun Jeesus ei parantanutkaan miestä. 
Mutta Jeesus näki miehen kaksi ongelmaa: hänen syntinsä ja hänen sai-
rautensa. Hän käsitteli suurempaa ongelmaa ensin. Jos miehen synneille 
ei tehtäisi mitään, hän ei voisi koskaan elää taivaassa Jumalan kanssa. 

Sillä hetkellä Jeesus antoi kaikki miehen synnit anteeksi. Koko syntien 
pitkä lista pyyhittiin puhtaaksi kerralla. Jumala ei enää koskaan muis-
telisi halvaantuneen miehen pahoja tekoja (Hepr. 8:12). Jumala rakasti 
häntä ja huolehtisi hänestä aina. Kuolemansa jälkeen mies saisi elää 
Jumalan luona taivaassa iankaikkisesti eikä hän joutuisi kärsimään ran-
gaistusta vääristä teoistaan. Tätä tarkoittaa syntien anteeksi saaminen.
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Jos Jumala ei olisi tehnyt ihmeellistä suunnitelmaa ihmisten syntien 
anteeksiantamiseksi, ei kukaan saisi anteeksi, ei halvaantunut mieskään. 
Jumalahan ei voi sanoa: ”Ei haittaa, vaikka tekisit väärin. Minä yksin-
kertaisesti unohdan syntisi.” Tarvittiin keino syntien sovittamiseksi. 
Jumala lähetti ainoan Poikansa, Jeesuksen, kärsimään rangaistuksen 
meidän synneistämme. Jeesus ei tehnyt koskaan mitään väärää. Hän 
totteli aina Jumalaa. Noin kaksi vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli 
tavannut halvaantuneen miehen, Jeesus naulittiin ristille ja hän kuoli. 
Jumala rankaisi omaa rakasta Poikaansa meidän syntiemme tähden. 
”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi” (1. Kor. 15:3).

Jos Jumala ei olisi tehnyt näin, kukaan ei voisi koskaan saada anteeksi. 
Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa kuolla 
meidän puolestamme. Kukaan muu ei rakasta sinua niin kuin hän. 

Varmasti myös tuo sairas mies ymmärsi Jeesuksen rakastavan häntä. 
Oli helpottavaa saada kaikkein suurin ongelma hoidetuksi. Kuinka 
onnellinen hän olikaan, kun Jeesus antoi hänen syntinsä anteeksi.

Kuva 2-6
Kaikki eivät olleet iloisia nähdessään, mitä tapahtui. Jotkut olivat kovin 
tyytymättömiä. He eivät sanoneet mitään, mutta ajattelivat sitäkin 
enemmän!

”Miten hän tuolla tavalla puhuu?” 

”Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Kuka hän oikein 
luulee olevansa? Hänhän on vain tavallinen ihminen!”

”Miksi hän ei parantanut halvaantunutta? Haluaisimme nähdä jotain 
tapahtuvan. Eihän kukaan voi nähdä, ovatko synnit anteeksi annetut 
vai eivät. Se on helppo tapa hämätä.”

Miesten vihaiset ajatukset keskeytyivät, kun Jeesus puhui heille. 

”Kuinka te tuollaista ajattelette?” hän kysyi. 

Miehet varmaankin haukkoivat henkeään. Mitä? Tiesikö Jeesus heidän 
ajatuksensakin?

Kyllä tiesi, koska Jeesus on Jumala ja Jumala tietää kaiken. ”Sinä (Juma-
la) tunnet sydämen salaisuudet” (Ps. 44:22). Jumala tietää jokaisen syn-
nin, joka kirjoitettaisiin sinun syntilistaasi, jos sellainen olisi olemassa.

Niinpä Jeesus tietysti tiesi myös näiden miesten ajatukset.

Sitten Jeesus kysyi heiltä jotain: ”Kumpi on helpompaa, sanoa hal-
vaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota 
vuoteesi ja kävele?’” 

Mutta he eivät vastanneet. Miksiköhän? 

Anna lasten vastata.

Kukaan heistä ei pystynyt antamaan syntejä anteeksi eikä parantamaan 
sairasta. Vain Jumala pystyy tekemään tällaista.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus: ”Jeesus voi 
antaa syntisi anteeksi”. 

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi. 
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”Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan 
päällä syntejä anteeksi” – Jeesus puhui nyt halvaantuneelle – ”nouse, 
ota vuoteesi ja mene kotiisi.”

Kuva 2-7
Jokainen silmäpari tuijotti miestä. Halvaantunut mies liikahti. Hän 
kohottautui istumaan, siirtyi pois matoltaan, rullasi sen ja nousi sei-
somaan. Kaikki olivat ihmeissään. He näkivät, että mies oli täysin 
parantunut. Silloin he saattoivat olla yhtä varmoja myös miehen syn-
tien anteeksi antamisesta. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, oli antanut 
ne anteeksi.

Jeesus voi antaa myös sinulle anteeksi. Synnin takia olet pulassa – tiedät, 
että olet ollut usein tottelematon Jumalaa kohtaan. Ehkä olet pahoillasi 
asiasta ja haluat saada anteeksi. Kuuntele, mitä Raamatussa luvataan: 
”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto” 
(Ef. 1:7). Se tarkoittaa, että jos pyydät Jeesusta antamaan syntisi an-
teeksi, hän tekee sen. Hän kuoli, jotta sinä voisit saada anteeksi. Jeesus 
heräsi kuolleista ja elää yhä. Vaikka sinä et näe häntä, Jeesus näkee sinut.

Ehkä olet epävarma siitä, miten Jeesukseen voi uskoa. Eräs poika, Antti, 
kiipesi vanhan autiotalon korkean aidan päälle. Se oli hänen lempipii-
lopaikkansa. Kun hän yritti päästä takaisin, se ei onnistunutkaan. Tuli 
pimeä, ja hän oli aivan yksin. Äkkiä hän kuuli askelia ja isänsä äänen. 

Antti huusi: ”Olen jumissa, isä. En pääse pois!” 

Isä tuli lähemmäksi ja sanoi rauhoittavasti: ”Hyppää vain, Antti, minä 
otan sinut kiinni.”

Antti tiesi isän olevan vahva, joten hän hyppäsi. Isä otti hänet kiinni. 
Antti uskoi ja luotti isäänsä.

Samoin sinä saat uskoa ja luottaa Jeesukseen. Hän kuulee, kun puhut 
hänelle hiljaa sydämessäsi, esimerkiksi näin: ”Jeesus, olen pahoillani 
kaikesta väärästä, jota olen tehnyt. Kiitos siitä, että kuolit puolestani. 
Anna nyt minun syntini anteeksi.” Jos uskot Jeesukseen, saat syntisi 
anteeksi. Se tarkoittaa sitä, että kaikki syntilistallasi olevat vääryydet 
pyyhitään pois. Mitään ei jää jäljelle. Myös huomisen synnit on annettu 
anteeksi, samoin ensi viikon ja ensi vuoden synnit – kaikki on annettu 
anteeksi. Sinua ei enää koskaan rangaista niistä. Saat elää Jumalan 
kanssa taivaassa ikuisesti. Se on mahtavan hieno asia!

Kuva 2-8
Mies, jonka ystävät olivat kantaneet hänet Jeesuksen luokse, oli tosi 
iloinen. Hänen syntinsä ja sairautensa olivat poissa. Hän pystyi liikutta-
maan käsiään ja jalkojaan. Hän pystyi kävelemään. Ihmiset, jotka eivät 
olleet päästäneet häntä ja hänen ystäviään sisälle, siirtyivät nyt sivuun, 
että mies pääsi ohi. Varmaankin hänen ystävänsä kiirehtivät ulko-ovelle 
tapaamaan häntä. Kaikki olivat ihmeissään ja hämmästyneitä. 

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)
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”Tällaista emme ole ikinä nähneet!” he huusivat. ”Tämä on jotain 
sellaista, mitä vain Jumala voi tehdä!”

Kotimatka oli ikimuistettava. Mies käveli itse koko matkan! Hän oli 
kokonaan parantunut, ja hän oli saanut kaikki syntinsä anteeksi. Kuinka 
hyvä ja ystävällinen Jeesus olikaan ollut hänelle!

Jeesus rakastaa myös sinua. Hän haluaa antaa syntisi anteeksi, juuri 
nyt. Pyydä sitä häneltä ja luota, että hän puhdistaa sinut. Muista Raa-
matun lupaus: ”Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme 
anteeksianto” (Ef. 1:7).

Kertauskysymykset
1. Kertomuksen miehellä oli kaksi ongelmaa. Mainitse yksi ongel-

mista. (Hän oli halvaantunut eikä voinut kävellä.)

2. Mikä oli toinen ongelma? (Hän oli ollut tottelematon Jumalalle. 
Hän oli syntinen.)

3. Miehen neljä ystävää päätti viedä hänet Jeesuksen luokse. Mikä 
vaikeus tuli ilmi heidän päästyään talolle? (Ihmisiä oli niin paljon, 
etteivät he mahtuneet taloon sisään.)

4. Miten he pääsivät sisään? (He tekivät kattoon reiän ja laskivat 
ystävänsä reiän kautta taloon.)

5. Mikä oli ensimmäinen asia, jonka Jeesus sanoi halvaantuneelle? 
(”Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.”)

6. Miksi jotkut olivat vihaisia, kun Jeesus sanoi näin? (Jeesus väitti 
voivansa antaa syntejä anteeksi ja vain Jumala pystyi tekemään 
niin.)

7. Mistä Jeesus tiesi, mitä miehet ajattelivat? (Jeesus on Jumala ja 
tietää kaiken.)

8. Kerro esimerkki synnistä elämässämme. (Vastaukset vaihtelevat. 
Tekstissä mainittiin se, ettei laita TV:tä pois äidin kehottaessa, 
riitely siskon kanssa, ovien paiskominen pahantuulisesti, pahojen 
ajatusten ajatteleminen kaverista, valehtelu, lunttaaminen ja se, 
ettei edes ajattele Jumalaa.)

9. Voitko keksiä vielä yhden, oman esimerkin? (Vastaukset vaihtele-
vat.)

10. Mitä muuta Jeesus sanoi halvaantuneelle miehelle? (”Nouse, ota 
vuoteesi ja mene kotiisi.”)

Näytä pahville 
kirjoitettu päätotuus. 

Lue jae 
Raamatustasi.

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)
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Oppitunti 3
Jeesus naulitaan ristille

Raamatunkohdat
Matt. 26:57–27:66
Joh. 19
Luuk. 23:39–43

Päätotuus
Jeesus Kristus kärsi meidän syntiemme rangaistuk-
sen

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesuksen, niin 
kuulut hänelle aina

Raamatunlause
”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin 
oli kirjoitettu” 1. Kor. 15:3

Havaintovälineet
w  Kierrekirjan kuvat 3-1…3-8

Tai

w PowerPoint-kuvat: 3-1…3-8

Ja

w Päätotuus ”Jeesus Kristus kärsi meidän syntiemme 
rangaistuksen” sanaliuskalle kirjoitettuna

Tuntirunko
Kuva 3-1 Tumma sivu (joka kuvaa 

syntiä)
   Ihmiset ovat syntisiä,

mutta Jeesus oli synnitön

Kuva 3-2 Jeesus ylipapin edessä
   Jeesus Kristus on 

Jumalan Poika

Kuva 3-3 Jeesus Pilatuksen edessä
   Jeesus ei tehnyt 

koskaan syntiä

Kuva 3-4 Sotilaat lyövät Jeesusta
Jumala rakastaa meitä ja

lähetti Jeesuksen ottamaan
syntimme pois

Kuva 3-5 Jeesukselle annetaan puinen 
risti kannettavaksi ja hänet 
naulitaan ristille

   Jeesus ristiinnaulittiin 
meidän syntimme takia

Kuva 3-6 Jeesus: ”Totisesti: jo tänään olet 
minun kanssani paratiisissa”

   Jeesus voi puhdistaa 
sinut synnistä jo tänään 

SH

Kuva 3-7 Jeesus kuolee
   Jeesus teki kaiken 

tarvittavan ottaakseen 
syntimme pois

Kuva 3-8 Jeesus haudataan
   Usko Jeesukseen nyt
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Oppitunti
Kuva 3-1
Anni käänsi kylkeä peiton alla ja yritti olla ajattelematta koulua.

”Anni, oletko noussut sängystä? Olet jo myöhässä”, hänen äitinsä 
huuteli.

”Joo, olen noussut”, Q hän vastasi ja veti peiton tiukemmin ympärilleen. 
Vähän ajan kuluttua Anni kuuli askelia portaista ja loikkasi nopeasti 
ylös sängystä. Kovalla kiireellä hän pukeutui ja haukkasi aamupalaa, 
hampaiden harjauskin unohtui. Sitten hän keräsi kasaan koulukirjansa 
ja syöksyi matkaan. Koulun portilla hän tapasi Niinan – ”Nipotta-
ja-Niinan”. 

”Saitko kaikki läksyt tehtyä?” Niina kysyi. 

”Tietysti, ne olivat helppoja”, Anni valehteli Q ja kiiruhti eteenpäin!

”Hei, Anni!” huusi Ville. ”Tulit näköjään kouluun Nipottaja-Niinan 
kanssa”, Ville totesi ja virnisti pahansuovasti. 

”Niina on niin tyhmä. Oikeastaan inhoan häntä”, Anni mutisi Q.

Pian kaikki olivat luokassa. Joissakin Annin kotitehtävissä oli virheitä. 
Vihaisesti hän paiskasi kirjansa pulpetille Q, koska hän joutui tekemään 
tehtävät uudelleen, kun muut pääsivät jo aloittamaan kuvaamataitoa. 
Lopulta hänkin pääsi maalaamaan. Siinä Anni oli hyvä. Aivan liian 
pian värit ja pensselit piti laittaa pois. 

”Ovatko kaikki tarvikkeet nyt kaapissa?” opettaja kysyi.

”Kyllä”, Anni vastasi teeskennellen, ettei ollut nähnyt lattialle pudon-
nutta pensseliä. Q

Hän kiiruhti ulos muiden kanssa.
Keskustele lasten kanssa, miksi tummaa sivua näytettiin.

Tummaa sivua näytettiin joka kerran, kun Anni oli ollut tottelematon 
Jumalalle. Anni valehteli, oli ilkeä ja inhosi luokkakaveriaan. Kaikki 
tämä on tottelemattomuutta Jumalan käskyjä kohtaan.

Ajattelepa, jos joku näyttäisi tummaa sivua joka kerran, kun sinä tai 
minä olemme tottelemattomia Jumalaa kohtaan. Miten usein sivua 
pitäisikään näyttää! Ei kukaan meistä ihmisistä elä täysin Jumalan 
tahdon mukaisella tavalla. Raamatussa sanotaan: ”Ei ole ketään, joka 
tekee hyvää, ei ainoatakaan” (Room. 3:12b). Kukaan ei elä täydellistä 
elämää niin, että tekisi vain hyvää.

On olemassa vain yksi henkilö, jolle ei koskaan olisi näytetty tummaa 
sivua. Hän on Jeesus Kristus. Jeesus teki aina oikein. Hän ei koskaan va-
lehdellut, ei koskaan ollut toisille ilkeä tai vihamielinen muita kohtaan.

Ihmiset tarkkailivat häntä jatkuvasti löytääkseen aiheen syyttää häntä 
jostain.

Opettaessasi tätä 
kertomusta näytä 
tai pyydä avustajaa 
näyttämään tummaa 
sivua (kuva 3-1) 
kohdissa, jotka on 
merkitty tähdellä Q.

Ennen kuin aloitat 
kertomuksen, pyydä 
lapsia miettimään, miksi 
tummaa sivua näytetään 
tietyissä kohdissa.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.
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Kuva 3-2
Eräänä yönä nämä Jeesuksen vastustajat pidättivät hänet. He aikoivat 
toimittaa hänet oikeuden kuultavaksi. Heidän ongelmansa oli siinä, 
etteivät he löytäneet mitään, josta Jeesusta voisi syyttää. He jopa lah-
joivat todistajia kertomaan oikeudenkäynnissä valheita Jeesuksesta. 
Kukaan ei kuitenkaan uskonut näitä syytöksiä, sillä kaikki tiesivät, 
että ne olivat keksittyjä.

Lopulta tuomari, joka oli myös pappi, kääntyi Jeesuksen puoleen ja 
kysyi: ”Oletko sinä Jumalan Poika?” 

Jeesus vastasi: ”Itsepä sen sanoit.”

”Mitä enää todistajia tarvitsemme!” tuomari huusi vihaisesti.

”Hän on ansainnut kuoleman”, muut paikallaolijat yhtyivät syytökseen 
(Matt. 26:63–66).

Oliko väärin, että Jeesus sanoi olevansa Jumalan Poika? Ei! Hän kertoi 
totuuden.

Raamatussa sanotaan meille monessa kohdassa, että Jeesus on Jumalan 
ainoa Poika. Hän on ollut aina olemassa ja elänyt taivaassa Isänsä, 
Jumalan kanssa, ennen maan päälle tulemistaan. Jumala jopa todisti 
asian itse, kun hän puhui kovalla äänellä pilvestä: ”Tämä on minun 
rakas Poikani” (Matt. 3:17).

Mutta juutalaiset johtajat eivät uskoneet tätä. He vihasivat Jeesusta, 
koska hän oli sanonut olevansa yhtä Jumalan, taivaallisen Isänsä kanssa 
(Joh. 10:30–31). Johtajat olivat päättäneet, että sen takia Jeesuksen 
täytyisi kuolla. He tuomitsivat hänet. He tiesivät myös, että Rooman 
maaherran, Pontius Pilatuksen, olisi pakko myöntyä heidän tekemäänsä 
ratkaisuun. Ennen kuin he lähettivät Jeesuksen Pilatuksen luokse, he 
löivät Jeesusta ja sylkivät hänen päälleen (Matt. 26:67).

Kuva 3-3
Pilatus, Rooman maaherra, katseli eteensä tuotua miestä. 

”Juutalaiset ovat kateellisia Jeesukselle, sen vuoksi he ovat tuoneet hänet 
tänne”, Pilatus päätteli mielessään. 

Hän esitti Jeesukselle kysymyksiä, mutta Jeesus pysyi vaiti. Pilatus tiesi, 
että Jeesus oli hyvä mies eikä ansainnut kuolemaa. Maaherran punni-
tessa päätöstään hänelle tuotiin viesti hänen vaimoltaan (Matt. 27:19).

”Älä tee mitään sille pyhälle miehelle!” 

Pilatus tiesi vaimonsa olevan oikeassa, mutta hän tiesi myös, että hän 
voisi joutua epäsuosioon tai jopa menettää työpaikkansa, jos hän pääs-
täisi tämän vangin menemään.

”Mitä pahaa hän on tehnyt?” Pilatus kysyi juutalaisten johtajilta.

He eivät voineet sanoa mitään syytä, koska Jeesus ei ollut koskaan 
tehnyt mitään väärää.
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Raamatussa sanotaan, että Kristus oli puhdas synnistä (2. Kor. 5:21). 
Se tarkoittaa, ettei hän koskaan ajatellut vääriä ajatuksia eikä sanonut 
vääriä sanoja. Kaikki, mitä Jeesus teki, oli Jumalan mielen mukaista. 
Jeesus ei ollut syyllinen. 

Mutta juutalaiset huusivat: ”Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse!” 

(Kun ihminen naulataan ristille kuolemaan, sitä kutsutaan ristiinnau-
litsemiseksi.) 

Pilatus ei uskaltanut tehdä sitä, mikä olisi ollut oikein. Niinpä hän otti 
vesivadin ja pesi siinä kätensä näyttääkseen ihmisille, ettei hän olisi syyl-
linen tämän miehen kuolemaan. ”Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa. 
Minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään” (Joh. 19:6). 

Kuva 3-4
Juuri tämän juutalaiset johtajat halusivat kuulla. Heidän vihollisensa 
Jeesus kuolisi. 

Pilatus antoi sotilaiden ruoskia Jeesuksen. Sitten he panivat punaisen 
viitan hänen ylleen ja orjantappurakruunun hänen päähänsä. 

He pilkkasivat Jeesusta sanoen: ”Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!” 

He sylkivät hänen päälleen ja löivät häntä uudestaan. Jeesus ei huutanut 
eikä lyönyt takaisin. Hän oli aivan hiljaa.

Jeesus olisi voinut tuhota kaikki vihollisensa, koska hän on Juma-
la, mutta hän ei tehnyt niin. Hän kesti kaikki kärsimykset, koska 
hän rakasti sinua ja minua. Hän tiesi, että mekin olemme monesti 
tottelemattomia Jumalaa kohtaan, niin kuin Anni, josta kuulimme 
alussa. Jeesus tiesi, että me ihmiset emme voisi koskaan elää lähellä 
Jumalaa, koska olemme tehneet syntiä. Jo ennen kuin Jumala loi maa-
ilman, hän suunnitteli lähettävänsä Poikansa ottamaan pois syntimme  
(1. Piet. 1:18–21).

Jeesus tiesi, että hänen pitää kestää pilkka ja lyönnit, jotta Jumalan 
suunnitelma voisi toteutua.

Kuva 3-5
Sotilaat repivät punaisen viitan Jeesuksen päältä ja antoivat hänelle 
suuren puisen ristin kannettavaksi. Tälle ristille Jeesus pian naulattai-
siin. Risti oli painava. Jeesus oli heikko ruoskinnan jäljiltä, joten hän 
kompastui ja kaatui. Sotilaat pakottivat toisen miehen kantamaan 
ristin Golgatalle.

Siellä sotilaat laskivat ristin maahan ja naulasivat Jeesuksen ristille isoilla 
nauloilla. Sitten he nostivat ristin pystyyn ja iskivät sen kiinni maahan. 
Pyhä ja täydellinen Jumalan Poika riippui nyt ristillä.

Se oli hyvin julmaa ja epäoikeudenmukaista. Raamatussa kerrotaan: 
”Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat te-
komme hänet ruhjoneet” (Jes. 53:5). Rikkomukset tarkoittavat kaikkea 

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.
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tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Jeesus joutui kärsimään, koska 
me emme ole totelleet Jumalaa. Jumalan Poika otti kannettavakseen 
meidän syntimme ja kärsi meille kuuluneen rangaistuksen.

Kuva 3-6
Suuri osa Golgatan tapahtumia seuranneista ihmisistä ei ymmärtänyt, 
mitä tapahtui. Mutta Jeesuksen ystävät olivat surun murtamia. Miksi 
heidän hyvää ja rakasta ystäväänsä kohdeltiin näin raa’asti? Jeesuksen 
vastustajat sen sijaan olivat iloisia. Nyt heidän ei enää tarvitsisi har-
mistua Jeesuksen ihmeistä tai opetuksista.  

Samaan aikaan Jeesuksen kanssa naulittiin ristille kaksi muuta miestä. 
Heitä rangaistiin vakavista rikoksista, joita he olivat tehneet. Toinen 
miehistä pilkkasi Jeesusta muiden ihmisten mukana. ”Pelasta nyt itsesi 
ja meidät!” hän sanoi ivallisesti. 

Nämä rikolliset eivät katuneet rikoksiaan, vaan toivoivat ainoastaan 
välttävänsä kuoleman. Jeesus ei vastannut heille.

Sitten toinen pahantekijöistä lakkasi puhumasta karkeasti ja alkoi yht-
äkkiä ymmärtää. Hän moitti toista rikollista ja sanoi: ”Mehän olemme 
ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta 
tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa” (Luuk. 23:41).

Tämä rikollinen varmaan ymmärsi kuolevansa pian. Silloin hän koh-
taisi Jumalan.

On pelottavaa kohdata suuri ja pyhä Jumala, jos on elämässään tehnyt 
syntiä ja rikkonut häntä vastaan.

Kuka voi auttaa tuossa tilanteessa? Mies katui pahoja tekojaan ja oli 
hyvin pahoillaan, ettei ollut elänyt oikein. 

Jotenkin mies ymmärsi, että Jeesus voisi auttaa häntä. Hän kääntyi 
Jeesuksen puoleen ja pyysi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valta-
kuntaasi” (Luuk. 23:42).

Tuskiensa keskelläkin Jeesus rakasti tuota rikollista miestä. Hän vastasi 
miehelle: ”Totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa” (paratiisi 
tarkoittaa olemista Jumalan kanssa – Luuk. 23:43).

Jeesus kärsi rangaistuksen myös tuon rikoksia tehneen miehen puolesta. 
Jeesus puhdisti hänet synnistä ja valmisti hänet kohtaamaan Jumalan.

Jeesus voi tehdä saman sinullekin. Jos kadut vääriä ajatuksiasi, sanojasi 
ja tekojasi, pyydä Jeesusta antamaan ne anteeksi. Ehkä et ole varma, 
miten Jeesukselle puhutaan. Jos haluat, voimme vielä jutella asiasta 
tunnin lopussa. Voin näyttää sinulle Raamatusta kohdan, joka auttaa 
sinua ymmärtämään asian paremmin. Vaikka et ole tehnyt sellaisia 
rikoksia kuin tuo mies oli tehnyt, myös sinä tarvitset Jeesusta antamaan 
syntisi anteeksi. Ajattele, miten ihanaa on tietää, että kaikki pahat teot 
on pyyhitty pois! Ristillä ollut rikollinen tiesi kuollessaan, että saisi elää 

SH
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ikuisesti Jumalan kanssa. Jeesus kärsi vapaaehtoisesti tuon pahantekijän 
ja meidän kaikkien puolesta.

Mutta pahin oli vielä tulossa…

Kuva 3-7
Kello 12 keskipäivällä taivas pimeni. Normaalisti siihen aikaan aurin-
ko oli korkealla taivaalla. Outo, synkkä pimeys kesti kolmen pitkän 
tunnin ajan.

Pimeydessä Jumala rankaisi ainoaa Poikaansa niin kuin hän olisi va-
lehdellut, vihannut toisia, murhannut ihmisiä, ollut kateellinen, va-
rastanut, kiroillut tai tehnyt kaikkea muuta väärää. Me tiedämme, 
että Jeesus ei ollut koskaan tehnyt mitään sellaista. Hän kärsi meidän 
rangaistuksemme: ”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi” (1. Kor. 
15:3). Rangaistus oli niin kauhea, että me emme voi edes ymmärtää sitä. 

Yhtäkkiä pimeästä kuului huuto: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit 
minut?” (Matt. 27:46).

Jumala oli kääntänyt selkänsä Pojalleen, koska Jeesus otti kantaakseen 
kaikki meidän syntimme.

Se on ainoa kerta, jolloin Jumala on hylännyt Poikansa. Lopulta kär-
simys oli ohi. 

Jeesus huusi: ”Se on täytetty!” ja sitten hän kuoli (Joh. 19:30).

Jeesus oli tehnyt kaiken tarvittavan ottaakseen pois syntimme. Tarkoit-
taako se, että kaikkien ihmisten synnit on otettu pois ja jokainen meistä 
saa kerran elää Jumalan kanssa taivaassa? Ei! Raamassa opetetaan hyvin 
selvästi, että on uskottava Jeesukseen, jotta synnit voi saada anteeksi. 
Vain uskomalla Jeesukseen voi puhdistua synnistä ja olla valmiina 
ikuiseen elämään taivaassa.

Kuvitellaanpa, että olet hyvin sairas ja lääkäri määrää sinulle lääkettä. 
Hän sanoo: ”Ota tätä päivittäin, niin paranet pian.” Jos laitat lääkkeen 
vuoteesi viereen pöydälle ja katselet sitä, paranetko? Et tietenkään! 
Sinun täytyy syödä lääkettä. Sama pätee syntiongelmaan. 

Olet nyt kuullut, mitä Jeesus on tehnyt puolestasi. Mutta pelkkä 
kuuleminen ei ota syntejäsi pois eikä pelasta sinua. Sinun tulee pyytää 
Jeesusta antamaan syntisi anteeksi. Hän haluaa antaa anteeksi. Raa-
matussa sanotaan: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen (kadotus tarkoittaa ikuista eroa Jumalasta), vaan saisi ian-
kaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Jos uskot Jeesukseen, sinua ei rangaista 
syntiesi takia. Sen sijaan sinulla on iankaikkinen elämä. Saat tuntea 
Jumalan ja kuulut hänelle ikuisesti. Siksi Jumalan ainoa Poika kärsi, 
kuoli ja nousi kuolleista.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.
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Kuva 3-8
Jeesuksen ystävät eivät ymmärtäneet, miksi näin tapahtui. Surullisina 
muutamat heistä ottivat Jeesuksen kuolleen ruumiin alas ristiltä. Va-
rovasti he käärivät hänet käärinliinoihin ja panivat hautakammioon. 

”Me emme enää koskaan näe häntä”, he ajattelivat. 

Mutta he eivät tienneet, mikä ihana yllätys heitä odotti. Jeesus heräsi 
kuolleista! Jeesus elää tänäänkin, joten voit uskoa häneen ja pyytää syn-
tejäsi anteeksi. Jeesus tahtoo asua sydämessäsi ja auttaa sinua elämään 
hänen yhteydessään. Sinä voit oppia tuntemaan hänet!

Raamatusta luimme, ettei kukaan, joka uskoo Jeesukseen, joudu kado-
tukseen, vaan hän saa iankaikkisen elämän. Mitä tapahtuu niille, jotka 
eivät usko häneen? He joutuvat elämään ikuisesti erossa Jumalasta. Se 
on hyvin surullista.

Jos ymmärrät, että tarvitset Jeesuksen anteeksiantamusta ja haluat 
elää aina hänen kanssaan, kerro se hänelle. Voit sanoa hiljaa mielessäsi 
vaikkapa näin: ”Rakas Jeesus, tiedän, että kärsit ja kuolit puolestani. 
Kiitos siitä. Ota syntini pois. Haluan kuulua sinulle ja elää kanssasi 
aina.” Jeesukseen uskovat saavat iankaikkisen elämän (Joh. 3:16).

Kertauskysymykset
1. Kun Jeesuksen vihamiehet pidättivät Jeesuksen, mikä Jeesuksen 

vastauksista erityisesti suututti heitä niin, että he halusivat Jeesuk-
sen kuolevan? (He kysyivät: ”Oletko sinä Jumalan Poika?” ja Jeesus 
vastasi: ”Itsepä sen sanoit”, jolloin hän väitti olevansa Jumala.)

2. Minkä viestin Pilatuksen vaimo lähetti miehelleen? (”Älä tee mitään 
sille pyhälle miehelle!”) 

3. Kun Pilatus kysyi juutalaisten johtajilta, mitä pahaa Jeesus oli 
tehnyt, mitä he vastasivat? (”Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!”)

4. Kaksi rikollista ristiinnaulittiin yhtä aikaa Jeesuksen kanssa. Toinen 
pilkkasi Jeesusta. Mitä toinen pyysi Jeesusta tekemään? (”Jeesus, 
muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”)

5. Mitä outoa tapahtui keskellä päivää? (Normaalisti siihen aikaan 
aurinko on korkealla taivaalla, mutta kun Jeesus naulittiin ristille, 
maan ylle tuli pimeys kolmeksi tunniksi.)

6. Mitä Jeesus huusi juuri ennen kuolemaansa? (”Se on täytetty!”)

7. Mitä hän sillä tarkoitti? (Hän oli tehnyt kaiken tarvittavan ottaak-
seen pois syntimme.)

8. Tarkoittaako se sitä, että kaikkien ihmisten synnit on otettu pois ja 
jokainen pääsee Jumalan luokse taivaaseen? (Ei. Ihmisen on ensin 
uskottava Jeesukseen ja pyydettävä häntä ottamaan synnit pois.)
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Oppitunti 4
Jeesus nousee kuolleista

Raamatunkohdat
Joh. 20
Luuk. 24:1–12

Päätotuus 
Koska Jeesus nousi kuolleista, voit saada rauhan 
Jumalan kanssa.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta otta-
maan syntisi pois ja antamaan rauha Jumalan kanssa

Raamatunlause
”Meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta 
rauha Jumalan kanssa” Room. 5:1

Havaintovälineet
w Kierrekirjan kuvat 4-1…4-8

Tai

w PowerPoint-kuvat: 4-1…4-8

Ja

w Päätotuus ”Koska Jeesus nousi kuolleista, voit 
saada rauhan Jumalan kanssa” sanaliuskalle 
kirjoitettuna

Tuntirunko
Kuva 4-1 Jeesuksen ruumis sinetöidyssä 

haudassa
   Synnin takia 

olet sodassa Jumalaa 
vastaan

Kuva 4-2 Naiset kertovat Pietarille ja 
Johannekselle, että Jeesuksen 
ruumis on varastettu

Kuva 4-3 Pietari ja Johannes menevät 
hautakammioon

   Ylösnousemus 
todistaa, että Jeesus on 

Jumalan Poika

Kuva 4-4 Jeesus tapaa Magdalan Marian 
puutarhassa

Ne, jotka uskovat Jeesukseen,
elävät hänen kanssaan ikuisesti – 

ne, jotka eivät usko, ovat yhä Jumalan 
vihollisia

Kuva 4-5 Jeesuksen ystävät kokoontuvat 
yhteen

Kuva 4-6 Jeesus: ”Rauha teille!”
Jumala rankaisee synnistä,

mutta Jeesus kuoli rakentaakseen 
rauhan meidän ja 

Jumalan välille

Kuva 4-7 Opetuslapset kertovat Tuo-
makselle nähneensä Jeesuksen

Kuva 4-8 Jeesus näyttää Tuomakselle 
haavansa

   Usko Jeesukseen 
tänään, saat rauhan

Jumalan kanssa
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Oppitunti
”Mikä hätänä?” Max kysyi nähdessään Emilia hyvin surullisena.

”Partasen setä, joka asui yläkerrassa, on kuollut”, Emilia kertoi hänelle. 
Max ei tiennyt, mitä sanoa.

”Hän oli minulle aina niin ystävällinen ja hän antoi minulle rahaa  
syntymäpäivälahjaksi”, Emilia sopersi murheissaan.

”Älä nyt murehdi. Et voi muuttaa asiaa suremalla”, Max sanoi.

”Mutta minä olen niin surullinen. En enää koskaan näe häntä. Mitä 
kuoleman jälkeen oikein tapahtuu?” Emilia jatkoi.

Max ei ollut varma asiasta. Hän oli kuullut isoveljensä sanovan: ”Kun 
kuolet, siihen kaikki loppuu.”

Mutta se sai Emilian vieläkin murheellisemmaksi.

Kumpikaan heistä ei tiennyt, mitä Jumala sanoo kuolemasta Raama-
tussa. Jumala kertoo meille, että kun joku kuolee, kaikki ei lopu siihen. 
Ihmisen ruumis kyllä kuolee ja haudataan, mutta se osa, jolla ihminen 
ajattelee, rakastaa, on onnellinen tai murheellinen, pysyy elossa. Raa-
matussa tuota osaa kutsutaan sieluksi. Sielusi elää kuolemasi jälkeenkin.

Kuva 4-1
Jeesuksen ystävät tiesivät, ettei Jeesuksen sielu ollut kuollut. Kuitenkin 
he olivat todella surullisia. Jeesus oli kuollut, siitä he olivat varmoja. 
Jeesuksen ruumis oli kääritty liinavaatteeseen ja laitettu hautakam-
mioon. Suuri kivi oli vieritetty haudan sisäänkäynnin eteen.

Ystävät eivät olleet koskaan ennen tunteneet itseään yhtä turhautuneiksi 
ja toivottomiksi.

”Kuinka Jumalan Poika voi kuolla?”

”Hän oli niin hyvä ja silti hän joutui kärsimään tuskallisen kuoleman. 
Se on epäoikeudenmukaista.”

”Emme enää koskaan näe häntä. Hän on kuollut.”

Näin he luultavasti ajattelivat. He eivät vielä ymmärtäneet, että Jee-
suksen kuolema oli Jumalan suunnittelema.

Sinä, sinä, sinä ja minä – kaikki me ihmiset taistelemme Jumalaa vas-
taan. Jumala kieltää meitä kadehtimasta toisen omaa. Kun ystäväsi saa 
upouuden polkupyörän, mutta sinulla on vain käytetty pyörä, sinua 
harmittaa ja olet kateellinen. Jumala käskee: ”Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi” (3. Moos. 19:18 ja Mark. 12:31). Helposti kuitenkin 
ajattelet pahoja ajatuksia muista ihmisistä, kiusaat toisia tai riitelet 
heidän kanssaan. Kun et noudata Jumalan ohjeita, sanot Jumalalle: 
”Ei! En halua seurata sinua!” Taistelet silloin Jumalaa vastaan. Mutta 
Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa 
kuolla, jotta meidän ja Jumalan välillä olisi rauha.

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus: Koska Jeesus 
nousi kuolleista, voit 
saada rauhan Jumalan 
kanssa.

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)
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Jeesuksen ystävät eivät koskaan unohtaneet sitä kauheaa päivää, jolloin 
Jeesus kuoli. Seuraavakin päivä oli surullinen ja yksinäinen. Näytti 
kuin jokainen tuleva päivä olisi samanlainen. He olivat toivoneet niin 
paljon, mutta heidän toivonsa näytti murskaantuneen.

Kuva 4-2
Aikaisin sunnuntaiaamuna kaksi Jeesuksen ystävistä, Pietari ja Johan-
nes, yllättyivät kovasti, kun muutamat naiset tulivat juoksujalkaa heidän 
luokseen. Naiset olivat hyvin kiihdyksissään. 

”Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, minne hänet on 
pantu”, he huohottivat. 

Naiset kertoivat menneensä haudalle aikaisin aamulla voitelemaan 
Jeesuksen ruumista hyväntuoksuisilla voiteilla. Suuri kivi oli vieritetty 
pois. Ruumis oli poissa!

Pietari ja Johannes olivat järkyttyneitä. Olivatko Jeesuksen vastustajat 
varastaneet hänen ruumiinsa? He kiiruhtivat haudalle nähdäkseen 
itse, mitä oli tapahtunut. Johannes ehti paikalle ensimmäisenä. Hän 
pysähtyi haudan suulle ja katsoi sisään. Hän hämmästyi näkemästään. 
Sitten saapui Pietari. Hän juoksi Johanneksen ohitse ja meni suoraan 
hautakammion sisälle. Hänkin oli ihmeissään.

Kuva 4-3
Siellä heidän silmiensä edessä olivat liinat, joihin Jeesuksen ruumis 
oli ollut käärittynä. Ne olivat nyt kauniisti taiteltuina eikä Jeesuksen 
ruumis ollut niiden sisällä. Pietarille ja Johannekselle selvisi heti, et-
teivät Jeesuksen vastustajat olleet varastaneet ruumista. Jotakin muuta 
oli tapahtunut.

Jeesus oli herännyt eloon! Hän ei ollut enää hautakammiossa, koska 
hän oli elossa! Mitään tällaista ei ollut tapahtunut koskaan aiemmin. 
Vain Jumala saattoi tehdä näin valtavan ihmeen. Herättämällä Jeesuksen 
eloon Jumala osoitti kaikille, että Jeesus todellakin oli hänen Poikansa.

Johannes ja Pietari lähtivät haudalta. Enää he eivät olleet surullisia 
eivätkä järkyttyneitä. Kotiin kävellessään he olivat varmaankin iloisia. 
Ehkä he muistivat, mitä Jeesus oli kertonut heille monta kertaa ennen 
kuolemaansa. Hän oli sanonut, että kuolemansa jälkeen hän nousisi 
ylös kuolleista. Varmaa oli, ettei Jeesus ollut enää haudassa. Mutta 
missä hän oli?

Kuva 4-4
Pietari ja Johannes eivät tienneet, että Jeesus oli lähempänä kuin he 
aavistivatkaan. Hän oli samassa puutarhassa, jossa hautakammiokin 
oli. Siellä oli myös eräs Jeesuksen ystävistä, Magdalan Maria. Marian 
sydän oli särkynyt, sillä hän luuli, että Jeesuksen ruumis oli varastettu. 
Kyyneltensä läpi hän näki miehen, joka puhui hänelle ystävällisesti.

”Mitä itket, nainen?” 
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Maria vastasi itkunsa lomasta: ”Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, 
niin sano, minne olet hänet pannut.”

Mies sanoi: ”Maria!”

Tuon äänen Maria tunsi. Hän katsoi mieheen uudestaan.  Se oli Jeesus. 

”Rabbuuni!” Maria huudahti. Rabbuuni tarkoitti opettajaa.

Totta se oli. Jeesus seisoi hänen edessään. Kukaan ei ollut varastanut 
ruumista. Jeesus seisoi hänen vieressään ja puhui hänelle: ”Olen me-
nossa takaisin Isäni luokse.”

Jeesus menisi pian takaisin taivaaseen. Jeesus ei koskaan enää kuolisi. 
Raamatussa Jeesus sanoo: ”Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, 
elän aina ja ikuisesti” (Ilm. 1:18). Myös ne, jotka uskovat Jeesukseen, 
saavat elää ikuisesti hänen kanssaan. Elämä Jeesuksen kanssa ei lopu 
koskaan, sillä Jeesus ei enää kuole. Ne ihmiset, jotka eivät usko Jeesuk-
seen, ovat yhä Jumalan vihollisia ja joutuvat elämään erossa Jumalasta. 
Se on hyvin surullista ja vakavaa.

Magdalan Maria uskoi Jeesukseen ja oli innoissaan saatuaan puhua 
Jeesuksen kanssa. 

Hän juoksi kertomaan ystävilleen: ”Olen nähnyt Herran!”

Kuva 4-5
Sunnuntai ei ollutkaan pitkä ja surullinen päivä, niin kuin he olivat 
odottaneet. Vähitellen he saivat selville, mitä oli tapahtunut. Aikaisin 
aamulla enkeli oli tullut ja vierittänyt kiven pois haudan suulta, jotta 
ihmiset näkisivät, ettei Jeesus ollut enää haudassa. Hautaa vartioivat 
sotilaat karkasivat paikalta kauhuissaan.

Sunnuntai-iltana Jeesuksen ystävät kokoontuivat yhteen. Heillä oli 
paljon puhuttavaa.

Jotkut olivat nähneet Jeesuksen. Toiset olivat kuulleet enkelin puhuvan. 
Mutta ensin he kuitenkin varmistivat talon ovien olevan lukossa, sillä 
Jeesusta vastustaneet kansan johtajat saattaisivat yrittää pidättää heidät. 
Ystävät olivat kovin peloissaan.

Kuva 4-6
Yhtäkkiä tapahtui jotain ihmeellistä. Jeesus tuli heidän luokseen! Jee-
sus ei ollut avannut ovea, mutta silti hän tuli huoneeseen. Jeesuksessa 
oli nyt jotain erilaista. Hän pystyi tulemaan sisään ja menemään ulos 
avaamatta ovea. Mutta hänen ruumiinsa oli kuitenkin oikea. Jotkut 
olivat koskettaneet häntä, toiset näkivät, kun hän söi. Nyt he saivat 
kaikki yhtä aikaa nähdä hänet. Sen täytyi olla ihmeellistä.

Sitten Jeesus puhui heille: ”Rauha teille.” 

Mitä Jeesus sillä tarkoitti? Oliko siellä sota? Ei, vaan Jeesus tarkoitti, 
ettei heidän tarvitse olla huolissaan eikä pelätä. Hän huolehtisi heistä. 

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.
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Jos Jeesus on antanut syntisi anteeksi, saat luottaa siihen, että sinulla 
on rauha Jumalan kanssa ja Jeesus pitää sinusta huolta aina. Jos et vielä 
tunne Jeesusta, sinun on tärkeää ymmärtää, että elämä ilman Jeesusta 
on kuin olisit taistelussa Jumalaa vastaan. Se on huolestuttava asia. 
Raamatussa sanotaan, että kuoleman jälkeen kaikki ihmiset kohtaavat 
Jumalan (Hepr. 9:27). On pelottavaa kohdata Jumala, jos vielä taistelet 
häntä vastaan. Mutta jos sinulla on rauha Jumalan kanssa, kohtaaminen 
on iloinen ja turvallinen.

Jeesus sanoi ystävilleen: ”Rauha teille.” Sitten hän näytti jotain, joka 
auttoi heitä ymmärtämään, miten he voisivat saada rauhan. Hän ava-
si viittansa ja näytti keihään tekemän haavan kyljessään. Hän näytti 
naulojen jäljet käsissään. 

Jeesus oli kuollut heidän puolestaan ja myöskin meidän puolestamme. 
Hän kuoli tehdäkseen rauhan meidän ja Jumalan välillä. Kun jossakin 
on sota, sinne lähetetään sovittelijoita, jotka yrittävät saada sodan osa-
puolet lopettamaan taistelun ja tekemään rauhan. 

Ainoa tapa saada aikaan rauha meidän ihmisten ja Jumalan välillä 
oli Jeesuksen kuolema meidän tekemiemme vääryyksien takia. Jeesus 
antoi henkensä tuodakseen meidät Jumalan yhteyteen. ”Jumala näki 
hyväksi… hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä 
vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa” (Kol. 
1:20).

Kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, hän osoitti, että hänen Poi-
kansa kuolema rakensi rauhan meidän ja Jumalan välille. Jos olet 
pahoillasi siitä, että taistelet Jumalaa vastaan, pyydä Jeesusta antamaan 
syntisi anteeksi. Silloin sinun ja Jumalan välille syntyy rauha. Saat elää 
hänen ystävänään. Sinun ei tarvitse olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu 
kuolemasi jälkeen. Jumala ottaa sinut luokseen taivaaseen ja saat elää 
ikuisesti hänen kanssaan.

Kuva 4-7
Kaikki Jeesuksen ystävät tuossa huoneessa olivat hyvin innoissaan. 
Joukosta puuttui kuitenkin yksi – Tuomas. Tietysti toiset kertoivat 
hänelle myöhemmin: ”Me olemme nähneet Herran.” He kertoivat 
kaiken, mitä oli tapahtunut. 

Mutta Tuomas ei uskonut. ”Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsis-
sään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, 
minä en usko.”

Olikohan Tuomaksen sisimmässä rauha? Ei ollut. Kahdeksan pitkää 
päivää hän oli seurannut toisten iloa Jeesuksen ylösnousemuksesta, 
mutta Tuomaksesta heidän tarinansa kuulosti aivan liian uskomat-
tomalta ollakseen totta. Ehkä hän mielessään ajatteli näin: ”Jos se 
sittenkin on totta, en halua taas jäädä kokemuksesta paitsi.” Tuomas 
varmaankin pysytteli muiden opetuslasten seurassa siltä varalta, että 
Jeesus näyttäytyisi taas.

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)
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Kuva 4-8
Kahdeksan päivää kului ja sitten se tapahtui. Jeesus tuli suljettujen 
ovien läpi. 

Jälleen hän sanoi: ”Rauha teille.” Sitten hän sanoi Tuomakselle: ”Ojenna 
sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole 
epäuskoinen, vaan usko.” 

Jeesus halusi myös Tuomaksen uskovan. Tuomas oli hänelle tärkeä 
henkilö.

Sinäkin olet Jeesukselle tärkeä. Hän haluaa, että lopetat taistelun Juma-
laa vastaan. Hän haluaa sinun uskovan, että hän teki rauhan sinun ja 
Jumalan välillä. Jeesus on elossa. Vaikka et voikaan nähdä häntä, voit 
olla siitä yhtä varma kuin Tuomas tuona hetkenä.

Tuomas sanoi kunnioittavasti ja ihmeissään: ”Minun Herrani ja Ju-
malani.” 

Tuomas uskoi. Tämä päivä muutti hänen elämänsä. Nyt hänellä oli 
sama rauha kuin muillakin. Tuomas tiesi varmasti, että Jeesus oli elossa.

Et voi nähdä Jeesusta, koska hän on taivaassa, mutta voit uskoa häneen. 
Haluatko lopettaa taistelemisen Jumalaa vastaan? Haluatko alkaa tot-
telemaan häntä? Jeesus kuoli rakentaakseen rauhan sinun ja Jumalan 
välille. Haluatko uskoa häneen nyt? Voit puhua Jeesukselle juuri siltä 
paikalta, missä istut. Voit vaikka kuiskata hänelle esimerkiksi näin: 
”Jeesus, olen pahoillani siitä, etten ole totellut Jumalaa ja olen taistellut 
häntä vastaan. Anna meidän välillemme nyt rauha. Kiitos, että kuolit 
rauhan takia.” Jumala lupaa, että jos me uskomme Jeesukseen, meillä 
on rauha Jumalan kanssa (Room. 5:1) ja sitten kun kuolemme, elämme 
hänen kanssaan ikuisesti.

Kertauskysymykset
1. Mitä naiset kertoivat käytyään Jeesuksen haudalla? (”Ovat vieneet 

Herran pois haudasta, emmekä tiedä, minne hänet on pantu.”)

2. Ketkä kaksi opetuslasta lähtivät haudalle nähdäkseen tilanteen itse? 
(Pietari ja Johannes.)

3. Kuka tapasi ylösnousseen Jeesuksen puutarhassa? (Magdalan Maria.)

4. Miksi Jeesuksen ystävät lukitsivat ovet kokoonnuttuaan yhteen? 
(He pelkäsivät, että juutalaisten johtajat pidättäisivät heidätkin.)

5. Mitä outoa tapahtui heidän ollessaan koolla? (Jeesus oli yhtäkkiä 
heidän kanssaan, vaikkei hän ollut tullut ovesta.)

6. Kuka opetuslapsista ei ollut silloin paikalla? (Tuomas.)

7. Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille kahdeksan päivää myöhemmin, 
mitä hän sanoi Tuomakselle? (”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. 
Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko.”)

8. Minkä raamatunlauseen opimme tänään? (”Meillä on Herramme 
Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa.” Room. 5:1)

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)

PowerPoint hyperlinkki 
(oikea alakulma)

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus.
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Oppitunti 5
Suuri kuningas

Raamatunkohdat 
Matt. 28:16–20  
Apt. 1:1–11  
Ilm. 1:9–19   
Ilm. 22:20

Päätotuus 
Jeesus Kristus on Kuningas

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta Pelas-
tajaksi ja omaksi Kuninkaaksesi

Raamatunlause
5-Day Clubissa kerratkaa Room. 5:1 

Tai

Yksittäisessä kerhossa opeta: ”Ja jokaisen kielen on 
tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ’Jeesus Kris-
tus on Herra.’” Fil. 2:11

Havaintovälineet
w Kierrekirjan kuvat 5-1…5-8

Tai

w PowerPoint-kuvat: 5-1…5-8

Ja

w Päätotuus ”Jeesus Kristus on Kuningas” 
sanaliuskalle kirjoitettuna

Tuntirunko
Kuva 5-1 Opetuslapset puhuvat keske-

nään
   Jeesus elää

Kuva 5-2 Jeesus: ”Menkää kaikkialle 
maailmaan ja julistakaa evan-
keliumi kaikille luoduille”

  Jeesus elää ja haluaa 
olla elämäsi Kuningas

Kuva 5-3  Jeesus menee takaisin taivaa-
seen

  Jeesus hallitsee
taivaasta käsin

Kuva 5-4 Opetuslapset kertovat evan-
keliumin ja monet uskovat

  Vain Jeesus Kristus 
voi parantaa synnin 

ongelman

Kuva 5-5 Stefanos pidätetään ja kivite-
tään kuoliaaksi

  Jeesus on kaiken 
Kuningas

Kuva 5-6 Johannes pidätetään ja viedään 
vankina saarelle

Kuva 5-7 Johannes näkee Jeesuksen
Jeesus Kristus on ihmeellinen

Kuningas, joka voi muuttaa
ihmisen elämän

Kuva 5-8 Jonakin päivänä Jeesus tulee 
takaisin

   Kuningas tulee 
takaisin – ole valmiina
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Oppitunti
”Tuossa puussa meillä oli maja!” Simo huudahti. 

Simo ja hänen veljensä olivat käymässä maatilalla, missä he olivat 
asuneet ennen. 

”Ja katso, tuossa on se lammikko, jossa uitimme veneitämme”, sanoi 
Pekka.

”Muistatko sen päivän, kun putosit lammikkoon ja yritit livahtaa sisälle 
äidin huomaamatta?” kysyi Simo.

”Onpa hauskaa päästä taas käymään täällä ja katsella vanhoja, tuttuja 
paikkoja. On niin paljon muisteltavaa!” jatkoi Pekka.

Kuva 5-1
Jeesuksen ystävillä oli myös paljon muisteltavaa heidän viettäessään 
aikaa yhdessä Galileassa. He muistivat, kuinka vain viisi leipää ja kaksi 
kalaa olivat riittäneet ruokkimaan enemmän kuin 5 000 ihmistä. He 
eivät koskaan unohtaisi yötä, jolloin myrsky pääsi yllättämään heidät 
järvellä. Jeesus oli käskenyt myrskyn tyyntyä, ja se totteli häntä! Usein 
he olivat istuneet järven rannalla kuuntelemassa Jeesuksen opetusta. 
Paikka oli täynnä muistoja! Jeesus oli sanonut heille, että hän tapaisi 
heidät Galileassa vielä uudestaan.

”Mestari on tuolla”, joku sanoi ja osoitti henkilöä matkan päässä.

”Ei, ei se ole hän”, toinen saattoi vastata.

Hahmon tullessa lähemmäksi he näkivät hänet selvemmin. 

”Se on Herra!” he huudahtivat. 

He olivat innoissaan, ettei heidän Mestarinsa ja opettajansa ollut enää 
kuollut.

Vaikka Jeesus olikin kuollut ristillä, hän oli herännyt takaisin eloon. 
Jeesus oli kuolemaakin voimakkaampi.

Opetuslapset olivat nähneet Jeesuksen ja puhuneet hänen kanssaan jo 
muutamia kertoja, mutta silti joka kerran, kun he tapasivat hänet, he 
olivat ihastuksissaan. Jeesus todella eli! Nyt hän oli tulossa kertomaan 
jotain hyvin tärkeää.

Kuva 5-2
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”, Jeesus 
kertoi heille. 

Mitä! Kaikki valta? Kyllä, Isä Jumala oli antanut ainoalle Pojalleen 
oikeuden ja vallan tehdä, mitä vain hän halusi. Jeesus pystyi saamaan 
minkä tahansa kuninkaan tai hallituksen, armeijan tai ihmisen teke-
mään, mitä ikinä hän halusi. Hänen ystävänsä tuskin käsittivät sitä. 
Mutta Jeesuksella oli vielä muutakin sanottavaa.
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Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus: Jeesus Kristus 
on Kuningas.

 ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luo-
duille.”

Mitä evankeliumia Jeesus halusi heidän kertovan kaikille maailman 
ihmisille? Jeesus halusi jokaisen tietävän silloin ja myös nykyisin, että 
hän on Jumalan Poika, joka kuoli ristillä ja kärsi rangaistuksen meidän 
synneistämme. Jeesus tahtoo jokaisen tietävän, että hän elää ja tahtoo 
olla elämämme Kuningas. Jumala rakastaa sinua ja haluaa sinunkin 
kuulevan tämän hyvän uutisen. Mutta pelkkä kuuleminen ei muuta 
elämääsi. On tärkeää, että myös uskot Jeesukseen sydämessäsi. Vain 
siten Jeesus voi antaa syntisi anteeksi ja tulla Kuninkaaksesi. Näitä 
uutisia opetuslasten piti lähteä kertomaan.

Kuva 5-3
Vaikutti siltä, ettei Jeesus voisi enää kauaa olla heidän kanssaan. Jeesus ja 
hänen seuraajansa olivat kiivenneet vuorelle, joka sijaitsi jonkin matkaa 
Jerusalemin kaupungin ulkopuolella. Paikka oli nimeltään Öljymäki. 
Siellä Jeesus puhui opetuslastensa kanssa, mutta hän ei istuutunut alas, 
niin kuin tavallisesti, vaan seisoi. 

Jeesus oli käskenyt heitä lähtemään kaikkialle kertomaan hänestä. Hän 
lupasi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun 
asti” (Matt. 28:20). Se varmasti auttoi opetuslapsia olemaan rohkeal-
la mielellä, vaikka jotkut saattoivat olla peloissaankin. Jeesuksella oli 
kaikki valta, joten missä vain he olivat, hän voisi pitää heistä huolta.

Sitten tapahtui jotain! Hitaasti Jeesus alkoi kohota yhä ylemmäs. Hänen 
ystävänsä tuijottivat ällistyneinä, kunnes pilvi peitti hänet näkyvistä. 
Jeesus oli mennyt takaisin taivaaseen Isänsä luokse. Hänen seuraajansa 
katselivat taivaalle, kunnes yllättäen kaksi enkeliä puhui heille.

”Mitä te siinä seisotte katsemassa taivaalle?” enkelit kysyivät. ”Tämä 
Jeesus tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen 
menevän.”

Jeesus ei vielä ole tullut takaisin maan päälle, mutta jonain päivänä 
hän tulee. Siihen asti hän hallitsee taivaasta käsin.

Vaikka opetuslapset eivät enää voineetkaan nähdä Jeesusta, hän tulisi 
olemaan heidän kanssaan koko ajan. Siitä he saivat olla aivan varmoja.

Kuva 5-4
Muistatko vielä, mitä Jeesus oli käskenyt seuraajiensa tehdä? Kyllä, 
heidän piti mennä kaikkialle kertomaan hänestä.

Ajatellaanpa, että tulet kaupunkiin, jossa jokaisella ihmisellä olisi 
kauhea sairaus, joka tappaisi heidät. Jos tietäisit, että on olemassa yksi 
ainoa lääke, joka parantaisi heidät, mitä tekisit? 
Anna lasten vastata. 

Tietysti kertoisit heille parannuskeinosta.

Opetuslapsilla oli hieman samanlainen tilanne. Kaikkialla oli ihmisiä, 
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jotka eivät olleet totelleet Jumalaa. Nämä ihmiset olivat valehdelleet, 
riidelleet, olleet kateellisia ja vihaisia. He eivät rakastaneet Jumalaa.

Tilanne on aivan sama tänäänkin. Kaikki ihmiset kulkevat omaa tie-
tään eivätkä seuraa Jumalaa. Raamatussa sanotaan: ”Me harhailimme 
eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen” (Jes. 
53:6). Tästä johtuu, että riitelet helposti veljesi kanssa ja huudatte veljen 
kanssa toisillenne. Samasta syystä sinun tekee mieli syödä kaikki suklaa 
itse, eikä antaa siitä ystävälle. Kaikilla meillä ihmisillä on tämä sama 
ongelma. Se on paljon suurempi ongelma kuin pahinkaan sairaus. Tuo 
syntiongelma on niin vakava, että se johtaa jokaisen ihmisen eroon 
Jumalasta. 

Jeesuksen seuraajat tiesivät ratkaisun tähän ongelmaan. He alkoivat 
kertoa siitä muille. Jotkut kertoivat perheilleen ja ystävilleen, toiset 
puhuivat suurille ihmisjoukoille kaduilla. Kuuntelepa heitä, niin saat 
vastauksen ongelmaan omassakin elämässäsi.

”Jeesus Kristus on Jumalan erityisesti valitsema ja lähettämä. Hän on 
Jumalan ainoa Poika. Hän kuoli syntiemme takia, kun hänet ristiin-
naulittiin. Mutta Jumala herätti hänet eloon ja teki hänestä kaiken 
Herran ja Kuninkaan.”

Monet kuulijoista tiesivät, että heidän pitäisi tehdä jotain syntiongel-
malleen. 

He kysyivät: ”Mitä meidän pitää tehdä?” 

Jeesuksen seuraajat vastasivat: ”Kääntykää vääriltä teiltänne Jeesuksen 
puoleen. Luottakaa siihen, että hän pelastaa teidät. Kun niin teette, 
kaikki syntinne pyyhitään pois ikuisiksi ajoiksi.”

Sadat ihmiset tekivät näin. Kuinka mahtavaa opetuslapsista olikaan 
nähdä ihmisten kääntyvän ja uskovan Jeesukseen syntiensä sovittajana. 

Kun Jumala pyyhkii synnit pois, ne häviävät ikuisiksi ajoiksi! 

Ehkäpä sinäkin haluaisit uskoa Jeesukseen, mutta et tiedä miten se 
tapahtuu. Tai ehkä sinulla on kysymyksiä Jumalasta. Älä lähde pois, 
kun lopetamme. Voit jäädä keskustelemaan kanssani. Näytän mielelläni 
Raamatusta, kuinka voit uskoa Jeesukseen. Opetuslapsetkin iloitsivat, 
kun saivat ohjata ihmisiä Jeesuksen luokse.

Kuva 5-5
Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan olleet iloisia nähdessään uskovia 
saarnaamassa. Monet kansan johtajista olivat vihaisia, kun ihmiset 
uskoivat Jeesukseen. He yrittivät tehdä kristittyjen elämän vaikeaksi. 
Stefanus-niminen nuori mies kivitettiin kuoliaaksi, koska hän kertoi 
toisille Jeesuksesta. Monet heitettiin vankilaan, toiset tapettiin miekalla. 
Ehkä ajattelet, että kristittyjen olisi varmaan pitänyt lopettaa Jeesuk-
sesta kertominen. Mutta he eivät lopettaneet. Heistä jokainen tiesi, 
että kaikki oli Jeesuksen hallinnassa, olihan hän kaiken Kuningas. He 
tiesivät, että jos ihmiset eivät kuulisi Jeesuksesta ja uskoisi häneen, he 

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Ap. t. 7:57–60 
Esim. Ap. t. 8:3
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eivät koskaan saisi elää Jumalan kanssa. Niinpä he jatkoivat kertomista.

Tilanne paheni, kun keisari halusi ihmisten palvovan häntä, niin kuin 
hän olisi jumala. Kristityt kieltäytyivät siitä. 

”Keisari ei ole Herra. Jeesus on Herra”, he sanoivat. 

Monet heitettiin leijonille ja toiset poltettiin elävältä. 

Jos uskot Jeesukseen syntiesi sovittajana ja Kuninkaana, voit kohdata 
elämässäsi vaikeuksia. Sinua ei varmasti heitetä leijonille, mutta jotkut 
perheesi jäsenet voivat nauraa sinulle. Ehkäpä olet ainoa luokassasi, joka 
haluaa totella opettajaa tai ainoa, joka ei halua luntata. On vaikeaa olla 
erilainen. Opetuslasten lailla muista sinäkin Jeesuksen lupaus: ”Minä 
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 
28:20). Jeesus on kaiken Kuningas ja hän on jokaisen kanssa, joka 
rakastaa häntä.

Eräs Jeesusta rakastava ihminen oli nimeltään Johannes. Hän oli ollut 
hyvin läheinen ystävä Jeesuksen kanssa. Hän oli nähnyt monen ystä-
vänsä kuolevan ja hänetkin oli vangittu. Mutta hän ei luovuttanut.

Kuva 5-6
Kun Johannes oli vanha mies, sotilaat tulivat taas kerran. He pidätti-
vät hänet ja veivät hänet laivaan. Kun Johannes ja muut vangit olivat 
laivassa, se purjehti merelle. Mihin heitä oltiin viemässä? Vähän ajan 
päästä he näkivät kaukaisuudessa pienen saaren. Laiva suuntasi saarta 
kohti ja pysähtyi sen rantaan. Johannes ja muut vangit ajettiin ulos 
laivasta ja jätettiin saarelle. Laiva purjehti pois. Saari oli hyvin pieni, 
ja se oli nimeltään Patmos. Se oli heidän vankilansa. Epäilemättä siellä 
oli julma päällikkö varmistamassa, etteivät vangit karanneet ja että 
he työskentelivät ahkerasti. Luultavasti Johanneksen työtä oli kivien 
murskaaminen laatoiksi marmorikaivoksessa. Se oli hikistä, rankkaa 
työtä vanhalle miehelle.

Johannes varmaan ajatteli usein: ”Herra on minun kanssani täällä. 
Tiedän sen, koska hän on niin luvannut.” 

Varmasti Johannes muisti Jeesuksen olevan kaiken Kuningas. Hänen 
Kuninkaansa vapauttaisi hänet saarelta, jos niin haluaisi. Jeesuksella 
täytyi olla jokin syy siihen, että Johannes tuotiin saarelle. Kyllä, Jee-
suksella oli suurenmoinen suunnitelma.

Kuva 5-7
Eräänä sunnuntaiaamuna Johannes näki Jeesuksen. Totta! Hän to-
della näki Jeesuksen! Jeesus oli suuri ja kaikkivaltias, loistava ja kirkas 
– samanlainen, kuin hän on tällä hetkelläkin taivaassa. Se oli niin 
uskomatonta ja mahtavaa, että Johannes kaatui tajuttomana Jeesuksen 
jalkojen juureen.

Jeesus on suurin ja voimakkain kaikista, mutta hän on myös hyvin 
ystävällinen ja rakastava. 

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus.
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Jeesus laski oikean kätensä Johanneksen pään päälle ja sanoi: ”Älä 
pelkää. Minä olen elossa. Olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina 
ja ikuisesti” (Ilm. 1:17–18).

Tällainen Jeesus on. Hän on suuri ja mahtava Kuningas. Hän voi 
pelastaa sinut. Hän voi muuttaa elämäsi ja auttaa sinua elämään Ju-
malan haluamalla tavalla. Jeesus oli pelastanut Johanneksen ja antanut 
hänen syntinsä anteeksi. Sitten Jeesus oli auttanut Johannesta elämään 
Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Johannes oli aiemmin ollut hyvin 
kiivasluonteinen, mutta Jeesus muutti hänet lempeäksi ja kärsivälliseksi. 
Hän voi muuttaa myös sinut. Jos olet kiusannut toisia, hän voi tehdä 
sinusta ystävällisen. Jos valehtelet, hän voi tehdä sinusta rehellisen. 
Tarvitset Jeesusta ottamaan syntisi pois ja muuttamaan sinut. Hän 
voi sen tehdä, sillä hän hallitsee kaikkea ja tietää kaiken. Jeesus tietää 
myös kaiken, mitä maailmassamme tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.

Jeesus näytti Johannekselle asioita, joita tulisi tapahtumaan. Johannes 
näki, minkälainen taivas on. Se on paikka, joka on täynnä iloa ja on-
nea. Johannes näki suuren ihmisjoukon laulamassa Jeesukselle, suurelle 
Kuninkaalle. Johannes näki myös kauhean rangaistuksen, joka kohtaisi 
niitä, jotka eivät uskoneet Jeesukseen Pelastajana. Johannes kirjoitti ylös 
kaiken, mitä näki. Nuo näyt voimme lukea Raamatun lopussa olevasta 
Ilmestyskirjasta. Viimeinen asia, jonka Johannes kirjoitti muistiin, on 
erittäin tärkeä. Johannes kuuli Jeesuksen sanovan: ”Minä tulen pian” 
(Ilm. 22:20).
Jeesus ei ole vielä tullut takaisin maan päälle, mutta hän tulee. Jeesus 
kertoi itse Johannekselle tulostaan. Myös enkelit kertoivat siitä ope-
tuslapsille silloin, kun Jeesus nousi taivaaseen.

Kuva 5-8
Eräänä päivänä – kukaan ei tiedä milloin – Jeesus tulee takaisin. Hänen 
tulonsa tapahtuu silmänräpäyksessä. Hänen tulemistaan ei ilmoiteta 
ennalta sanomalehdissä eikä TV:ssä, mutta kun hän tulee, jokainen 
tietää sen. Ne ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, temmataan pilvissä 
yläilmoihin häntä vastaan. He elävät Jumalan kanssa ikuisesti. Ne ih-
miset, jotka eivät usko Jeesukseen, ovat peloissaan ja yrittävät piiloutua. 
Mutta jokaisen täytyy kohdata Jeesus. Hän on heidän tuomarinsa. 
Silloin on liian myöhäistä uskoa Jeesukseen Pelastajana.

Kun Jeesus puhui tulemisestaan, hän sanoi: ”Olkaa valmiit!” (Luuk. 
12:40). Kuinka voit olla valmis? Muistatko, mitä Jeesuksen seuraajat 
kertoivat ihmisille? ”Käänny pois synneistäsi ja usko Jeesukseen.” 
Haluatko tehdä niin? Jos haluat, kerro se Jeesukselle ja pyydä häntä 
antamaan syntisi anteeksi. Jumala lupaa, että syntisi pyyhitään pois 
(Jes. 43:25). Silloin olet valmis, kun Jeesus tulee takaisin. 

Johannes odotti innokkaasti Jeesuksen tulemista. Hän sanoi: ”Tule, 
Herra Jeesus!” (Ilm. 22:20).

Näytä pahville kirjoitettu 
päätotuus.

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi. 

Lue (tai anna vanhemman 
lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Lue jakeet Raamatustasi.

Johannesta ja veljeänsä 
Jaakobia kutsuttiin 
”ukkosenjylinän pojiksi” 
(Mark. 3:17), mistä voi 
päätellä heidän olleen 
kiivasluonteisia. 
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Myöhemmin Johannes päästettiin vapaaksi ja hänen annettiin palata 
ystäviensä luokse. Mutta hän ei koskaan unohtanut saarella kuule-
maansa ja näkemäänsä. Parasta oli se, että hän oli nähnyt Kuninkaansa.

Kertauskysymykset
1. Minkä käskyn Jeesus antoi opetuslapsille ennen paluutaan taivaa-

seen? (”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi 
kaikille luoduille.”)

2. Minkä lupauksen Jeesus antoi heille? (”Minä olen teidän kanssanne 
joka päivä maailman loppuun asti.”)

3. Mitä hyviä uutisia opetuslasten piti kertoa ihmisille ympäri maa-
ilmaa? (Jeesus halusi kaikkien tietävän, että hän on Jumalan Poika 
ja että hän kuoli ristillä meidän syntiemme takia.)

4. Mitä Jeesukselle tapahtui vuorella opetuslasten silmien alla? (Jee-
sus alkoi hitaasti kohota yhä ylemmäs, kunnes pilvi peitti hänet 
näkyvistä. Jeesus oli mennyt taivaaseen Isänsä luokse.)

5. Yhtäkkiä kaksi enkeliä ilmestyi ja puhui opetuslapsille. Mitä he 
sanoivat? (”Mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus 
tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen 
menevän.”)

6. Kun Johannes oli jo vanha, hän joutui vangiksi. Missä tai mikä oli 
hänen vankilansa? (Pieni Patmoksen saari.)

7. Mitä Johannekselle tapahtui eräänä sunnuntaiaamuna? (Hän näki 
Jeesuksen ja taivaan.)

8. Milloin Jeesus tulee takaisin? (Kukaan ei tiedä sitä, tiedämme vain, 
että hän varmasti tulee jonain päivänä.)

9. Kun Jeesus tulee takaisin, mitä tapahtuu niille, jotka uskovat 
Jeesukseen Pelastajana? (Heidät temmataan pilvissä yläilmoihin 
Jeesusta vastaan.)

10. Kun Jeesus oli maan päällä, hän puhui takaisin tulemisestaan. Mitä 
hän käski meidän tehdä? (”Olkaa valmiit!”)



Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

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

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

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

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

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

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

Tulosta, leikkaa ja säilytä Raamattusi välissä. #
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