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Uusialku

HUOMIO! 
Tähän sarjaan liittyvän kuvamateriaalin voi ostaa useimmista 
CEF:in toimistoista ja verkkokaupoista Euroopassa.  
Tutustu listaan sivulla www.teachkids.eu/fi kohdassa “Yhteystiedot”.

Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaistu luvalla. Toimitettu suomeksi 2015. 
Tuotetta saa kopioida vain henkilökohtaista, voittoa tavoittelematonta ja 
ei-kaupallista käyttöä varten.  
Tarkista sivulta www.teachkids.eu/fi käyttölupaan liittyvät yksityiskohdat.
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Johdanto
Ennen kuin aloitat oppituntien valmistelun, lue nämä ohjeet raamatunkertomussarjan 
käytöstä.
Tähän sarjaan on valittu raamatunkertomuksia, joissa evankeliumi on keskeisenä sisältönä. Sarja on 
tarkoitettu opetusmateriaaliksi erityisesti toimintaansa aloittaville lapsiryhmille1, joissa kuulijat eivät 
vielä tunne Jeesusta.
•  Sakkeus oli rikas mies, jonka Jeesus pelasti ja jonka elämän hän muutti  
•  Mefiboset oli köyhä ja rampa mies, jonka kuningas hyväksyi perheeseensä   
•  Nooan Jumala pelasti tuhosta  
•  Etiopian kuningattaren hoviherran Filippos ja Jumala löysivät

•  Saul oli mies, joka kääntyi seuraamaan Jeesusta
Evankeliumi tulee selvästi esille koko opetuksen ajan. Jokaisella tunnilla opetetaan ja sovelletaan totuut-
ta myös uskoville lapsille. Jos ryhmä on juuri aloittanut toimintansa eikä siihen kuulu uskovia lapsia, 
painota tunneilla pelastussanoman opettamista.

Käytetyt käsitteet ja symbolit

Raamattu
Näihin oppitunteihin liittyviä raamatunjakeita saattaa olla muitakin, mutta tekstissä on lueteltu ne 
jakeet, joiden pohjalta tunnit on tehty. Suomenkielisessä tekstissä on käytetty Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta (ellei tekstissä ole toisin 
mainittu). Pidä Raamattu esillä ja avoimena koko opetustilanteen ajan. Lue muutama keskeinen jae 
sopivassa kohdassa, opetuksen aikana.

Raamatunlause
Jokaiseen oppituntiin kuuluu havainnollistettu raamatunlause. On suositeltavaa, että viiden ensimmäi-
sen kerhokerran aikana opetetaan vain kolme lausetta. On parempi opettaa ne perusteellisesti kuin yrit-
tää opettaa uusi lause joka viikko. Kahta muuta lausetta voit käyttää toisissa evankelioivissa tilanteissa.

Päätotuus (PT)
Jokaista tuntia varten on valittu päätotuus. Kirjoita kunkin tunnin päätotuus näkyviin esim. taululle tai 
pahville. Viittaa siihen eri tilanteissa opetuksesi aikana. Opeta totuus vähitellen oppitunnin kuluessa, 
jotta lapset ymmärtävät sen. Mieti kysymyksiä, joita lapsilla tästä totuudesta saattaa olla. Vastaa sitten 
näihin kysymyksiin yksi kerrallaan opetuksen lomassa. Esimerkiksi Sakkeuksesta kertovan oppitunnin 
päätotuus on ”Jeesus rakastaa sinua – hän haluaa pelastaa sinut ja muuttaa elämäsi”. Päätotuus voidaan 
opettaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
•  Kuka Jeesus on? (Jumalan Poika, joka tuli täydelliseksi ihmiseksi.)
•  Miksi meidän ihmisten täytyy pelastua ja muuttua? (Koska olemme syntisiä.)
•  Mitä Jeesus teki, että hän voisi pelastaa meidät ja muuttaa elämämme? (Hän kuoli ja nousi kuolleis-

ta.) 
•  Mitä lapsen tulee tehdä pelastuakseen ja muuttuakseen? (Ymmärtää syntisyytensä ja ottaa Jeesus 

vastaan elämäänsä.) 

1  Esim. Child Evangelism Fellowship® -lähetysjärjestön Good News Club® -raamattukerhot. Good News Club -kerhonimen käyttämiseen tarvitaan 
Lastenmissio ry:n lupa.
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•  Mitä muutoksia tämä saa aikaan hänen elämässään? (Hän haluaa elää niin, että hänen elämänsä 
– sanat, ajatukset ja teot – ilahduttavat Jumalaa.)

PTE – kertoo, miten päätotuutta sovelletaan lapselle, joka ei tunne Jeesusta.
PTU – kertoo, miten päätotuutta sovelletaan lapselle, joka uskoo Jeesukseen.

Havaintomateriaali
Käytä joko kierrekirjan kuvia tai PowerPoint-kuvia. Voit käyttää lisämateriaalina paperilappuja tai pah-
veja, joihin on kirjoitettu päätotuus ja tunnin avainsanat kuten ”muuttunut”, ”hyväksytty”, ”pelastu-
nut”, ”löydetty” ja ”kääntyä”. Voit myös tulostaa ne lisämateriaalitiedostosta Sanaliuskat.pdf. Samoin 
voit tulostaa päätotuudet tiedostosta Päätotuudet.pdf. Laita nämä näkyviin ja viittaa niihin opetuksen 
aikana. PowerPoint-esityksiin avainsanat ja päätotuudet on lisätty jo valmiiksi.

Sielunhoitomahdollisuuden tarjoaminen
Mainitse jossain kerho-ohjelman kohdassa, että lapset voivat tulla kerhon jälkeen luoksesi keskustele-
maan, jos heillä on kysymyksiä hengellisistä asioista tai he haluavat turvautua Jeesukseen Vapahtajanaan. 
Kerro, että tahdot auttaa heitä näissä asioissa. Oppitunnit sisältävät useita esimerkkejä siitä, kuinka 
sielunhoitomahdollisuudesta voi kertoa.

Kutsu
Kutsu Jumalan yhteyteen on erottamaton osa evankeliumia. Selitä lapsille, että Jumala kutsuu luokseen 
kaikkia, jotka eivät vielä tunne häntä. Kerro myös, miten lapsi voi vastata Jumalan kutsuun: hän saa 
pyytää Jumalalta syntinsä anteeksi ja uskoa sydämessään Jeesukseen.

Kertauskisa ja -kysymykset
Kertauskisa on tärkeä osa kerho-ohjelmaa. Se auttaa sinua arvioimaan, mitä lapset ovat ymmärtäneet 
opetuksesta. Se myös tehostaa oppimista. Kertauksen perusteella voit korjata havaitsemiasi väärinkä-
sityksiä. Lue kysymykset ennen oppituntia varmistaaksesi, että opetuksesi sisältää vastaukset niihin. 
Kertauskisa ei ole koe tai kuulustelu vaan hauska leikki, johon kaikki voivat osallistua. Kysymysten 
yhteydessä on myös ehdotus kisan järjestämiseksi.

Raamatunkertomuksen neljä osaa

Johdanto
Kiinnostava aloitus, joka kiinnittää lasten huomion ja herättää mielenkiinnon.

Tapahtumien kulku
Oppitunnin keskeisten tapahtumien eteneminen aikajärjestyksessä.

Huippukohta
Kertomuksen huippukohta on kertomuksen se tapahtuma, jossa ongelma ratkeaa tai arvoitus selviää. 
Tämän jälkeen lasten mielenkiinto alkaa vähetä. Suurin osa opetuksesta ja sovelluksesta tulee esittää 
ennen kertomuksen huippukohtaa. 

Lopetus
Kertomuksen lopetuksen tulee olla lyhyt. Tässä voit esittää kutsun uskoa Jumalaan sellaisille lapsille, 
jotka eivät vielä tunne Jeesusta.

Marginaaliohjeet
Jokaisen oppituntitekstin marginaalissa on opettajalle ohjeita, taustatietoa ja lisäideoita. Valitse niistä 
omalle ryhmällesi sopivia. Ota huomioon lasten ikä, käytettävissä oleva aika sekä ryhmän ja kokoontu-
mistilan koko.
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Tuntirunko opettajalle
Jokaisesta oppitunnista on tiivistelmä eli tuntirunko, jonka avulla pystyt hahmottamaan tunnin koko-
naisuuden. Voit tulostaa tuntirungot ja laittaa ne Raamattusi väliin opetuksen avuksi. Raamatunjakeet 
ovat osa opetusta. Suluissa olevat jakeet kertovat opettajalle, mistä ko. kohta Raamatusta löytyy.

Ohjelmaesimerkki juuri toimintansa aloittanutta raamattukerhoa varten
Tervetulotoivotus         (8 min)
 Suhtaudu lapsiin kiinnostuneesti ja lämpimästi. 
 Juttele lasten kanssa ja kuuntele heidän asioitaan. 
 Voitte myös esim. pelata pelin tai leikkiä jotain yhdessä. 
 Ole lasten ystävä!

Laulut Opeta ja laulata yksi tai kaksi laulua, jotka sisältävät  (5 min)
 evankeliumin, esim. Värilaulu.

Raamatun lukuohjelma Jos ryhmäsi lapset lukevat kotona itsekseen lasten   (5 min)
 päivähartauskirjasta tai Raamatun lukuohjelmaa, 
 kommentoi jotain edellisen viikon tekstiä. 
 Anna lasten lyhyesti kertoa, millaisia asioita he ovat 
 löytäneet lukiessaan Raamattua. Anna heille myös 
 mahdollisuus kysyä, jos joku asia luetussa on ollut 
 vaikea ymmärtää. Rohkaise lapsia pitämään oma hiljainen
 hetkensä joka päivä lukemalla muutama jae Raama-
 tusta ja rukoilemalla.

Rukous Johda lapset lyhyeen rukoukseen. Opeta heitä  (1 min)
 suhtautumaan kunnioittavasti rukoilemiseen.

Kristinuskon perusteita Voit joka kerralla opettaa lyhyesti jostain kristinuskon (5 min) 
 perusopista, esim. 2-3 sivua kuvaa Lastenmission
 materiaalista ”Mitä jokaisen lapsen pitäisi tietää”.

Laulu Laulakaa laulu, joka on jo lapsille tuttu.   (3 min)

Raamatunlause Opeta lause mielenkiintoisella tavalla.   (7 min)

Laulu Laulut tuovat ohjelmaan vaihtelua.    (1 min)

Raamatunkertomus Tämä on kerho-ohjelman tärkein osa.   (15-20 min)

Kertauskysymykset Jokaisen oppitunnin lopussa on kysymyksiä, joiden  (8 min)
 avulla voi kerrata kertomuksen tapahtumiin, opetukseen ja
 sovellukseen liittyviä keskeisiä asioita.

Laulu Laulakaa yksi tuttu laulu.     (2 min)

Lopetus Päätä rukoukseen.      (1 min)
 Oppitunnin pituus noin 60-65 min.

Ohjelmaa voit muuttaa ryhmäsi tarpeiden mukaan. Voit välillä opettaa kristinuskon perusteiden sijasta 
lapsille asioita rukouksesta tai kertoa jakson jostain lähetyskertomuksesta.2  

2  Lastenmissiolta on saatavissa lähetystyöhön liittyviä lapsille suunnattuja opetussarjoja.
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Neuvoja alle kouluikäisten opetukseen
Koska alle kouluikäiset lapset eivät jaksa keskittyä pitkää aikaa, opeta kertomuksesta vain päätapahtumat 
ja jätä osa yksityiskohdista pois. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että lapset voivat osallistua opetuk-
seen toiminnallisesti. Tekstin marginaaleissa on joitakin vinkkejä.
Alla on leikki-ideoita alle kouluikäisten ryhmille eri oppitunteihin. 

1. Oppitunti – Sakkeus
•     Kuva 1-1 Anna jokaisen lapsen laittaa kolikoita laukkuun. 
• Kuva 1-2 Jokainen saa olla Sakkeus, joka kävelee, katselee ja seisoo varpaillaan.
• Kuva 1-5 Kaikki esittävät Sakkeusta, joka kiipeää alas puusta.
• Kuva 1-6 Lapset leikkivät Sakkeusta, joka kävelee Jeesuksen kanssa kotiinsa.
Voit ottaa evankeliumin erikseen viiden minuutin opetusjaksona oppitunnin puitteissa ja jättää sen pois 
raamatunkertomuksen opetuksesta. Käytä kuvia 1-3, 1-7 ja 1-9.

2. Oppitunti – Mefiboset
• Kuva 2-3 Leikkikää yhdessä Daavidin kruunajaisia. Joku on Daavid, jotkut laittavat viitan,
   koko ryhmä on hurraavaa kansaa. 
• Kuva 2-5 Lapset esittävät tilanteen, kun Mefiboset kutsutaan kuninkaan palatsiin.
• Kuva 2-5 Lapset esittävät tilanteen, kun Mefiboset ontuu kuningas Daavidin luo. Daavidina
   voi olla se lapsista, joka aiemminkin esitti Daavidia kruunajaistilanteessa.
• Kuva 2-8 Kerhon lopuksi voitte viettää ateriaa kuninkaan pöydässä, jossa on Daavid,
   Mefiboset ja kaikki muut. Varaa keksejä ja mehua tai muuta pientä syötävää.
Evankeliumin opettamiseen erillisenä tuokiona voit käyttää kuvia 2-7 ja 2-9.

3. Oppitunti – Nooa
• Kuva 3-3 Kun Nooa rakentaa arkkia, tehkää kaikki yhdessä rakentamiseen liittyviä liikkeitä
   (lautojen nostamista, sahaamista, höyläämistä, naulaamista…)
• Kuva 3-7 Tehkää kaikki yhdessä voimistuvan sateen ääniä taputtamalla toiseen kämmeneen
   ensin yhdellä, kahdella, kolmella… sormella ja lopuksi koko kämmenellä.
   Kun sade loppuu tehkää taputus toisin päin.
• Kuva 3-8 Rakentakaa yhdessä alttari muutamasta isosta kivestä. 
Evankeliumin opettamiseen erillisenä tuokiona voit käyttää kuvia 3-6 ja 3-9.

4. Oppitunti – Etiopialainen hoviherra
• Kuva 4-4 Lapset saavat näyttää yhtä aikaa ilmein ja elein, miltä etiopialaisesta hoviherrasta
   tuntui, kun hän ei ymmärtänyt lukemaansa.
• Kuva 4-5 Esittäkää tilanne, jossa etiopialainen hoviherra lukee kirjakääröä ja Filippos
   juoksee hänen luokseen.
• Kuva 4-6  Lapset saavat näyttää ilmein ja elein, miltä hoviherrasta tuntui, kun Filippos selitti
   hänelle kirjoituksia ja hän alkoi ymmärtää.
• Kuva 4-8 Lapset saavat näyttää ilmein ja elein, miltä hoviherrasta tuntui, kun hän uskoi
   Jeesukseen ja jatkoi matkaansa iloiten.
Evankeliumin opettamiseen erillisenä tuokiona voit käyttää kuvia 4-3, 4-7 ja 4-9.
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5. Oppitunti - Saul
• Kuva 5-6 Leikkikää tilanne, jossa ystävät taluttavat sokeutunutta Saulia Damaskokseen.
• Kuva 5-7 Leikkikää tilanne, jossa Ananias rukoilee Saulin puolesta ja hän alkaa nähdä.
• Kuva 5-8 Lapset saavat näyttää, miltä Damaskoksen asukkaat näyttivät, kun he kuulivat
   Saulin kertovan Jeesuksesta.
• Kuva 5-9 Yksi ryhmästä esittää Jeesusta. Toiset kulkevat huoneessa eri suuntiin. Kun Jeesus
   kutsuu: ”Tule ja seuraa minua”, kaikki kääntyvät, tulevat Jeesuksen luo ja lähtevät
   seuraamaan häntä. 
Evankeliumin opettamiseen erillisenä tuokiona voit käyttää kuvia 5-5 ja 5-9.
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Yleiskatsaus

Oppitunti        Päätotuus           Sovellus  Raamatunlause

Sakkeus, jonka elä-
män Jeesus pelasti ja 
muutti

Luuk. 19:1-10

Jeesus rakastaa sinua 
– hän haluaa pelastaa 
sinut ja muuttaa elä-
mäsi.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ota Jeesus vastaan elämääsi (ku-
ten Sakkeuskin teki).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Anna toisten nähdä elämästäsi, 
miten Jeesus on muuttanut si-
nua.

Juuri sitä, mikä on kadonnut, 
Ihmisen Poika on tullut etsi-
mään ja pelastamaan.

Luuk. 19:10

Mefiboset, jonka ku-
ningas hyväksyi per-
heeseensä

2. Sam. 4:4
2. Sam. 5:1-5
2. Sam. 9:1-13

Jumala hyväksyy mei-
dät perheeseensä ai-
noastaan armosta.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Tule Jumalan luo Jeesuksen 
kautta sellaisena kuin olet (kuten 
Mefiboset tuli Daavidin luo).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Pyri elämään Jumalan tahdon 
mukaan.

… sitä, joka luokseni tulee, minä 
en aja pois.

Joh. 6:37

Nooa, joka pelastui 
tuhosta

1. Moos. 6:1-9:17
2. Piet. 2:5

Vain Jeesus voi pelas-
taa sinut.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Turvaudu Jeesukseen, ainoaan  
Pelastajaan (kuten Nooa arkissa 
luotti, että Jumala pelastaa hei-
dät).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Ole uskollinen (kuten Nooa) ja   
kerro toisille pelastuksen tiestä.

Kertaa Luuk. 19:10 ja Joh. 6:37

Vaihtoehtoisesti voit opettaa ja-
keen: 
Mutta kaikille, jotka ottivat hä-
net vastaan, hän antoi oikeuden 
tulla Jumalan lapsiksi.

Joh 1:12

Etiopian kuningatta-
ren hoviherra, jonka 
Jumala löysi

Ap.t. 8:1-8, 26-40

Jeesus tahtoo löytää 
jokaisen ja tuoda hä-
net Jumalan yhtey-
teen.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jeesus etsii sinua antaakseen 
sinulle ikuisen elämän. Usko 
häneen (kuten etiopialainen ho-
viherra teki).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
(Filippoksen tavoin) kerro Ju-
malan sanaa jollekin ystävällesi. 

Synnin palkka on kuolema, 
mutta Jumalan armolahja on 
iankaikkinen elämä Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassam-
me.

Room. 6:23

Saul, joka kääntyi ja 
sai uuden elämän

Ap.t. 9:1-22
Fil. 3:3-8

Käänny seuraamaan 
Jeesusta.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Käänny elämässäsi seuraamaan 
Jeesusta.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile toisten puolesta…
…niiden puolesta, jotka kärsi-
vät, koska uskovat Jeesukseen.
…niiden ystäviesi puolesta, jot-
ka eivät usko Jeesukseen, että he 
uskoisivat.

Kertaa Room. 6:23 

Vaihtoehtoisesti voit opettaa ja-
keen:
Armosta Jumala on teidät pelas-
tanut antamalla teille uskon. Pe-
lastus ei ole lähtöisin teistä, vaan 
se on Jumalan lahja. 

Ef. 2:8

Kertausoppitunti - - - - - - - - -
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Oppitunti 1 
Sakkeus, jonka elämän Jeesus pelasti ja 
muutti

Raamatunkohdat opettajalle
Luuk 19:1-10

Päätotuus
Jeesus rakastaa sinua – hän haluaa pelastaa sinut ja muuttaa elämäsi.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ota Jeesus vastaan elämääsi (kuten Sakkeuskin teki).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Anna toisten nähdä elämästäsi, miten Jeesus on muuttanut sinua.

Raamatunlause
Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelasta-
maan. Luuk. 19:10

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	1-1,	1-2,	1-3,	1-4,	1-5,	1-6,	1-7,	1-8,	1-9
•	 Päätotuus	on	hyvä	näyttää	selkeästi	taululle	tai	paperille	kirjoitettuna.	

(Voit kirjoittaa toiselle lapulle: ”Jeesus rakastaa sinua” ja toiselle: ”- hän 
haluaa	pelastaa	sinut	ja	muuttaa	elämäsi”.)	Sen	voi	myös	tulostaa	tie-
dostosta	 Päätotuudet.pdf.	 PowerPointin	 käyttäjä	 löytää	 päätotuuden	
klikkaamalla	hyperlinkkiä	eli	pientä	kuvaa	oikeassa	alakulmassa.	Pää-
totuussivulta	pääsee	taas	takaisin	aiempaan	kuvaan	hyperlinkin	kautta.	
Viittaa	päätotuuteen	opetuksen	aikana	tekstiin	merkityissä	kohdissa.

•	 Tulosta	sanat	’muuttunut’,	’Sakkeus’	ja	’Jeriko’	tiedostosta	Sanaliuskat.
pdf	 sekä	kartta	 tiedostosta	 Israelin	kartta.pdf.	Laita	 tekstit	näkyviin,	
kun nimet tai sanat tulevat esille opetuksesta. PowerPointissa ne ovat 
jo valmiina.

Tuntirunko

Johdanto
Sakkeus laskee rahojaan.

Tapahtumien kulku
1 Rikas, mutta vihattu publikaani Sakkeus asuu Jerikossa
	 (Luuk.	19:1-3).
2	 Jeesus	kulkee	Jerikon	läpi	ja	suuri	kansanjoukko	seuraa	häntä
	 (Luuk.	19:3).	
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 Opeta, kuka Jeesus on: hän on Jumalan Poika; hän rakastaa Sakkeusta 
ja kaikkia ihmisiä.

3	 Sakkeus	on	syntinen.		 	
	 Opeta,	että	kaikki	ihmiset,	myös	lapset,	ovat	syntisiä.
4	 Sakkeus	kiipeää	metsäviikunapuuhun	nähdäkseen	Jeesuksen
	 (Luuk.	19:4).
5	 Jeesus	pysähtyy	puun	alle	ja	katsoo	ylös	Sakkeukseen	(Luuk	19:5).
6	 Jeesus	käskee	Sakkeuksen	tulla	alas	ja	sanoo	tulevansa	tämän	kotiin.		
 Opeta lisää Jeesuksesta: hän tuntee sinut ja rakastaa sinua.
7	 Sakkeus	tulee	alas	ja	ottaa	iloiten	Jeesuksen	vastaan	(Luuk.	19:6-7).
8	 Sakkeus	vie	Jeesuksen	kotiinsa.
9	 Ihmisjoukko	nurisee	siitä,	että	Jeesus	on	syntisten	ystävä.
10	 Jeesus	kuoli	Sakkeuksen	syntien	tähden.	
	 ”Mitä	 Jeesus	 teki,	 jotta	 sinä	 ja	minä	 voisimme	pelastua	 synneistäm-

me?” 
	 Hän	kuoli	ristillä	sinunkin	syntiesi	tähden;	hän	nousi	kuolleista.
11 Jeesus julistaa, että hänen tehtävänsä maan päällä on etsiä ja pe-

lastaa	kaikki	Jumalan	yhteydestä	pois	eksyneet	ihmiset.		 	 	
 Ota sinäkin Jeesus vastaan elämääsi, kuten Sakkeus otti Jeesuksen vas-

taan kotiinsa.   

Huippukohta
Sakkeus	ei	ota	Jeesusta	vastaan	ainoastaan	kotiinsa,	vaan	myös	elämäänsä.	
Jeesus pelastaa ja muuttaa hänet.

Lopetus
Sakkeuksen	elämä	muuttui.	Siitä	 todisti	muuttunut	käytös,	 jonka	 toiset	
pystyivät	näkemään	(Luuk.	19:8).
”Mitä muutoksia sinun elämässäsi voi tapahtua, kun Jeesus pelastaa si-
nut?”  
Esitä kutsu niille lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta Pelastajanaan (lue esim. 
Joh.	1:12).	

Raamatunlauseen opettaminen

Raamatunlause
”Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelas-
tamaan” (Luuk. 19:10).

Johdanto
Oletko	koskaan	ollut	eksyksissä?
Kerro kokemuksestasi tai anna jonkun lapsista kertoa.

Lähtikö	joku	etsimään	sinua?	Miltä	sinusta	tuntui,	kun	sinut	löydettiin?	
Raamattu	kertoo,	että	syntymästämme	asti	me	ihmiset	olemme	olleet	ek-
syksissä.	Olemme	joutuneet	eroon	Jumalasta	synnin	takia.	On	kuitenkin	
olemassa	joku,	joka	etsii	sinua	ja	minua.	Tämä	jae	kertoo,	kuka	hän	on.

PTe

PTE

PTE

PTU, PTE

PT

PTE
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Esittely
Lue jae Raamatusta. Laita jakeen teksti näkyville.

Opetus
Ihmisen Poika	-	tätä	nimeä	käytetään	Jeesuksesta	usein	Luukkaan	evanke-
liumissa, Uudessa testamentissa.
on tullut	-	Jeesus	tuli	taivaasta	maan	päälle	aivan	erityisestä	syystä.
etsimään	-	hän	etsii	niitä,	jotka	ovat	synnin	takia	eksyneet	pois	Jumalan	yh-
teydestä,	eivätkä	tunne	Jeesusta	Pelastajanaan.	Jeesus	etsii	sinuakin	tänään.
pelastamaan sitä, mikä on kadonnut -	hän	ei	ainoastaan	etsi	eksyneitä,	vaan	
haluaa	pelastaa	heidät.	Jeesus	haluaa	ottaa	pois	syntisi	ja	antaa	sinulle	uskon	
häneen, Pelastajaasi.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:	Jos	olet	vielä	eksyksissä,	etkä	tunne	Jeesus-
ta,	muista,	että	Jeesus	etsii	sinua.	Hän	haluaa	pelastaa	sinut	synnistä.	Jätä	
Jeesukselle kaikki ne väärät asiat, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa ja ota 
Jeesus	vastaan	elämääsi.	Voit	tehdä	sen	tänään.	Kerron	sinulle	kohta,	miten	
se tapahtuu.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos	Jeesus	on	jo	saanut	löytää	sinut	ja	tulla	
elämääsi,	käytöksessäsi	alkaa	näkyä	muutosta	parempaan.	Kun	ystäväsi	nä-
kevät	sinun	muuttuneen,	he	saattavat	kysyä,	mikä	sen	on	saanut	aikaan.	
Silloin sinulla on mahdollisuus kertoa heille Jumalasta. 

Toisto
Vaihtoehto 1: Sano lause loppuun
Jakautukaa	kahteen	ryhmään.	Ensimmäinen	ryhmä	sanoo:	”Juuri	sitä,	mikä	
on	kadonnut”	ja	toinen	ryhmä	sanoo	jakeen	loppuosan:	”Ihmisen	Poika	on	
tullut	etsimään	ja	pelastamaan.”	Kaikki	toistavat	raamatunkohdan.
Vaihtoehto	2:	Papukaijapeli
Ryhmän	 johtaja	 sanoo	ensimmäisen	sanan,	 ja	muut	 toistavat	 sen.	Tämä	
jatkuu	kunnes	johtaja	sanoo	tarkoituksella	väärän	sanan.	Kaikki,	jotka	tois-
tavat väärän sanan, joutuvat pois pelistä, mutta he voivat auttaa johtajaa 
huomaamaan	ne	kilpailijat,	 jotka	myös	 toistavat	 väärän	 sanan.	Ryhmän	
johtajaa voidaan välillä vaihtaa.
Esimerkki: Johtaja  Muut
 Luuk. 19:10  Luuk.19:10
 Juuri   Juuri
 sitä   sitä
 joka   --- (muut ovat hiljaa)
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Ota Raamattu esille ja avaa 
se kohdasta Luuk. 19.

Laita Sakkeuksen nimi 
näkyville ja sanokaa se 
yhdessä ääneen.

Vero määräytyi mm. sen 
mukaan, minkä verran ihmi-
nen ansaitsi, omisti maata 
ja minkä verran hänen 
talossaan asui ihmisiä. 

Raamatunkertomuksen opettaminen

Kuva 1-1
Klink,	klink,	klink.	Kolikot	tipahtelivat	yksitellen	kahdeksi	kasaksi	pöydäl-
le.	Toisen	kasan	mies	siirsi	syrjään.
”Nämä verorahat lähetän huomenna Roomaan”, hän sanoi.
Hänen silmänsä välähtivät, kun hän katsoi toista rahakasaa - se oli hiukan 
suurempi	kuin	ensimmäinen.	Hänen	suunsa	kaareutui	hymyyn,	kun	hän	
sormeili kolikoita.
”Ja	nämä	rahat	ovat	minun!	Ne	ovat	palkka	hyvin	tehdystä	työstä”,	hän	
onnitteli itseään.
Hän veti toisen rahakasan lähemmäksi, pudotti kolikot suureen kangas-
laukkuun ja sulki sen tiukasti.
Kertomus	tästä	miehestä	on	Raamatussa,	Jumalan	kirjassa.
Hänen nimensä oli Sakkeus. Hän asui Jerikon kaupungissa. Sakkeus oli 
publikaani, veronkerääjien päämies ja hänen alaisuudessaan toimivat kaik-
ki veronkerääjät, jotka Rooman hallitus oli palkannut.
Publikaani päätti, kuinka paljon jokaisen oli maksettava veroa. Monet pub-
likaanit olivat epärehellisiä ja ahneita ja keräsivät paljon enemmän rahaa 
kuin	heidän	olisi	pitänyt.	He	pitivät	ylimääräiset	rahat	itsellään.
Sakkeuksesta	oli	 tullut	hyvin	 rikas	mies,	 koska	hän	oli	 varastanut	 rahaa	
ihmisiltä.	Hänellä	ei	varmaankaan	ollut	ystäviä	juutalaisten,	Jerikon	asuk-
kaiden,	keskuudessa.	Tuskin	kukaan	 tuli	hänen	kotiinsa	kyläilemään	 tai	
kutsui	hänet	luokseen.	Hänellä	oli	kyllä	rahaa	ja	valtaa,	muttei	ystäviä.	
Aamuaurinko	 nousi	 Jerikon	 ylle.	 Se	 oli	 kaunis	 kaupunki,	 jossa	 korkeat	
palmut ja ihastuttavat palsamipuut huojuivat. Puutarhoissa kasvoi ruusuja, 
joiden	suloinen	tuoksu	täytti	ilman.	Melkein	joka	päivä	aavikkokaravaanit	
kulkivat	kaupungin	läpi,	ja	niiden	mukana	tulleet	kauppiaat	ostivat	ja	myi-
vät kaikenlaisia värikkäitä tavaroita. Monet Jerusalemiin, pääkaupunkiin, 
matkalla olleet ihmiset kulkivat Jerikon kautta.

Kuva 1-2
Sakkeus lähti kauniista kodistaan ja astui katujen ihmisvilinään. Joka puo-
lella	ihmiset	huutelivat	tervehdyksiä	toisilleen.	Mutta	kukaan	ei	tervehtinyt	
häntä.
Hän huomasi suuren ihmisjoukon, joka oli kokoontunut tien varteen. Ih-
miset	näyttivät	odottavan	innoissaan	jotakin.
”Mitähän	nyt	tapahtuu?”	hän	tuumaili.
Hän	yritti	 kärsimättömästi	 työntyä	kansanjoukon	 läpi,	mutta	 ei	päässyt	
mihinkään.	Hän	 nousi	 varpailleen	 ja	 koetti	 nähdä	 ihmisten	 päiden	 yli,	
mutta ei onnistunut. Raamatussa kerrotaan, että Sakkeus oli pienikokoi-
nen	(Luuk.	19:3).
”Nyt	hän	tulee!	Nyt	hän	tulee!”	ihmisjoukko	huusi.
Kaikki	ahtautuivat	eteenpäin	nähdäkseen	paremmin.	Sakkeus	tunsi,	kuin-
ka	jännitys	tiivistyi	kaikkialla	hänen	ympärillään.	Kuka	oli	tämä	henkilö,	
jonka kaikki halusivat nähdä? Hän oli Jeesus. Ihmiset olivat varmaan kuul-
leet paljon Jeesuksesta. He tiesivät, että Jeesus oli parantanut sairaita ja 
ruokkinut nälkäisiä.

Voit elävöittää johdantoa 
käyttämällä oikeita kolikoi-
ta. Pudottele niitä kahteen 
kasaan ja sano sanat 
Sakkeusta matkien. Vetäise 
toinen kolikkokasa pussiin, 
jossa on kiristysnyöri. 
 

Näytä Jeriko ja Jerusalem 
kartalta. 

Lapset voivat näytellä 
tämän tilanteen: Ihmiset 
haluavat innokkaasti nähdä 
Jeesuksen. Sakkeus yrittää 
päästä ihmisjoukon läpi.
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Anna lasten kertoa muita Jeesuksen tekemiä ihmeitä, joita he muistavat.

Varmaan	myös	Sakkeus	oli	kuullut	Jeesuksesta.	Luulen,	että	Sakkeuksen	
mielestä	Jeesus	oli	erittäin	hyvä	ihminen.
Se	on	aivan	totta.	Jeesus	oli	hyvä	ihminen,	mutta	hän	oli	paljon	enemmän.	
Hän	on	Jumalan	Poika,	joka	tuli	alas	taivaasta.	Jeesus	syntyi	pieneksi	vau-
vaksi	ja	kasvoi,	kuten	muutkin	lapset,	mutta	hän	oli	yhdellä	tavalla	erilai-
nen:	hän	oli	täydellinen.	Jeesus	ei	koskaan	tehnyt	mitään	väärää	ja	hänen	
sydämensä	oli	täynnä	rakkautta	jokaista	ihmistä	kohtaan.	Tämä	oli	yksi	syy	
siihen, miksi Jeesus tuli Jerikoon. Hän rakasti Sakkeusta ja etsi tätä.
Ehkäpä Sakkeus oli muiden tapaan utelias näkemään, miltä ihmeidente-
kijä	näytti.	Tai	ehkä	hänellä	oli	huono	omatunto,	koska	hän	oli	varastanut	
ihmisiltä rahaa. Juutalaiset ajattelivat, että Sakkeus oli paha ihminen. Hän-
hän palveli kaikkien vihaamia roomalaisia, jotka olivat vallanneet juutalais-
ten maan.

Kuva 1-3
On	totta,	että	Sakkeus	ei	ollut	hyvä	ihminen.	Hän	oli	itsekäs	ja	ahne.
Mutta	hän	ei	ole	ainoa.	Tiedätkö,	mitä	Jumala	sanoo	Raamatussa?	”Sillä	
kaikki	ovat	tehneet	syntiä…”	(Room.	3:23	).	Myös	sinä	ja	minä	olemme	
monesti itsekkäitä ja ahneita. Se tarkoittaa, että me haluamme elää oman 
tahtomme	mukaan,	emmekä	ole	kuuliaisia	Jumalalle.	Olemme	syntyneet	
sellaisiksi,	että	meillä	on	halu	tehdä	vääriä	asioita.	Mitä	muita	syntejä	meillä	
voi	olla?	Raamattu	sanoo,	että	synti	erottaa	meidät	Jumalasta.	Siksi	sinä	ja	
minä	tarvitsemme	pelastusta	ja	vapautusta	synneistämme.
Synti	voi	myös	pilata	suhteesi	muihin	ihmisiin,	aivan	kuten	Sakkeukselle	
tapahtui.	Hänen	itsekkyytensä	ja	toisilta	varastaminen	erottivat	hänet	Ju-
malasta sekä muista ihmisistä.
Ihmiset vihasivat Sakkeusta. He eivät luottaneet häneen. 
Olipa	 syynä	 uteliaisuus	 tai	 syyllisyydentunto	 tai	mikä	 tahansa,	 Sakkeus	
yritti	epätoivoisesti	nähdä	ihmisten	takaa	Jeesuksen,	mutta	ei	onnistunut.	
Hän	oli	liian	lyhyt.

Kuva 1-4
Meteli	ihmisjoukossa	kasvoi!	Kaikki	tahtoivat	nähdä	Jeesuksen.	Sakkeuk-
sen	sydän	hakkasi	rinnassa.	Kohta	Jeesus	kulkisi	ohi	ja	sitten	mahdollisuus	
nähdä	Hänet	olisi	mennyttä!	Mitä	Sakkeus	voisi	tehdä?	Voisiko	hän	kiivetä	
jonnekin?	Kyllä!	Hän	näki	hyvän	paikan.	Katsotaanpa,	mikä	se	oli!
Lue Luuk. 19:4 ääneen tai anna jonkun lapsista lukea jae Raamatusta.

Aivan, Sakkeus päätti kiivetä puuhun, jossa oli matalat, laajalle leviävät 
oksat. Hän tarttui kaapunsa helmoihin, ja Raamattu kertoo meille, että hän 
juoksi!	Olipa	outoa	nähdä	tämä	tärkeä,	rikas	ja	ylpeä	publikaani	juoksemas-
sa	alas	pölyistä	katua	kaavun	liepeiden	liehuessa	hänen	takanaan!
Hän tarttui oksaan ja alkoi puhkuen ja puhisten kiivetä puuhun. Hän 
asettui	vahvalle	oksalle,	nojautui	eteenpäin	ja	tirkisteli	runsaan	lehvästön	
läpi.	Hän	yritti	nähdä	Jeesuksen.	Jeesus	kulki	tietä	pitkin.	Hän	tuli	koko	
ajan lähemmäksi. Sakkeusta jännitti.

Kuva 1-5
Jeesus	tuli	suoraan	puun	luo.	Hän	pysähtyi	sen	alle.	Väkijoukko	pysähtyi	
myös.	He	odottivat	ja	hiljenivät.	Ehkäpä	Jeesus	aikoisi	puhua	heille.	Mutta	

PTE

Auta lapsia soveltamaan 
totuutta synnistä omaan 
elämäänsä ottamalla 
esimerkkejä lasten elämästä 
(pahan puhuminen, totte-
lemattomuus vanhemmille, 
kiusaaminen, ilkivalta…). 
Muistuta myös, että synti 
on väärin, koska se on vas-
toin Jumalan sanaa.

PT

Luo kertomukseen  jänni-
tystä ilmeilläsi ja äänensä-
vyillä.
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Jeesus	katsoikin	ylös	puuhun.	Hän	katsoi	varjoisan	lehvästön	läpi	suoraan	
publikaanien	esimiehen	yllättyneisiin	kasvoihin.	Kukaan	ei	ollut	koskaan	
katsonut	Sakkeusta	niin	rakastavasti	ja	ystävällisesti!	Sitten	Sakkeuksen	ja	
ihmisten	ihmetykseksi	Jeesus	puhui	tuolle	miehelle,	jota	kaikki	vihasivat.
Luetaanpa Raamatusta, mitä Jeesus sanoi.
Lue tai anna jonkun lapsista lukea Luuk. 19:5 Raamatusta.

 ”Sakkeus, tule kiireesti alas, sillä tänään Minun on määrä olla vieraana 
sinun	kodissasi”	(Luuk.19:5).
Sakkeus	oli	äimistynyt.	”Hän	kutsui	minua	nimeltä.	Kuinka	hän	tuntee	
minut? Ja hän haluaa tulla minun kotiini!” ”Eihän kukaan ole koskaan ha-
lunnut	tulla	kotiini	–	ei	varsinkaan	tuollainen	hyvä	ja	pyhä	mies.”	Tällaiset	
ajatukset	pyörivät	Sakkeuksen	mielessä.
Miten	Jeesus	tiesi	Sakkeuksen	nimen?	Totta,	Jeesus	on	Jumalan	Poika.	Hän	
tietää	kaiken!	Hän	tiesi,	että	Sakkeus	oli	publikaani.	Hän	tiesi	myös	sen,	
että Sakkeus kärsi väärien tekojensa takia ja koska ihmiset vihasivat häntä. 
Mutta	Jeesus	rakasti	Sakkeusta	huolimatta	siitä,	että	tämä	oli	elänyt	itsek-
käästi ja ahneesti.
Jumala	tietää	myös	sinun	nimesi.	Hän	tietää,	missä	sinä	asut	ja	missä	käyt	
koulua.	Hän	tietää	vääryydet,	jotka	olet	tehnyt,	sellaiset	asiat,	jotka	ovat	
vastoin	hänen	tahtoaan.	Mutta	hän	myös	rakastaa	sinua	riippumatta	siitä,	
mitä	olet	tehnyt	tai	mitä	muut	ihmiset	ajattelevat	sinusta.	Toiset	eivät	ehkä	
ota sinua mukaan leikkeihin tai joukkueeseensa sen vuoksi, mitä olet teh-
nyt,	miltä	näytät	tai	siksi,	että	et	osaa	tehdä	asioita,	joita	he	osaavat.	Mutta	
Jumala	ei	aja	sinua	pois	eikä	jätä	sinua	syrjään.	
Raamattu	kertoo	meille,	että	Jumala	rakastaa	jokaista	ihmistä	(Joh.	3:16)	
–	myös	sinua!	 	 	 											

Kuva 1-6
Sakkeuskin	alkoi	ymmärtää,	että	Jeesus	rakasti	häntä,	vaikka	hän	oli	tehnyt	
väärin.
Hän	tuli	nopeasti	alas	puusta.	Sydämessään	hän	varmasti	kaipasi,	että	olisi	
toisenlainen – sellainen, joka ei ole ahne eikä varasta eikä ole itsekäs. Sak-
keus oli valtavan iloinen siitä, että Jeesus tuli hänen kotiinsa aterialle.
Me emme tiedä kaikkea, mitä aterian aikana puhuttiin, mutta Sakkeus 
ymmärsi,	että	Jeesus	saattoi	pelastaa	ja	muuttaa	hänenkin	elämänsä.

Kuva 1-7
Sakkeus, sinä ja minä – jokainen ihminen – ansaitsee Jumalan rangaistuksen, 
koska	olemme	olleet	hänelle	ja	hänen	käskyilleen	tottelemattomia.	Kuitenkin	
Jeesus otti ansaitsemamme rangaistuksen päälleen kuollessaan ristillä. Hän 
kärsi ja hänet haudattiin, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousi kuolleista. 
Jeesus	elää	nyt	ja	iankaikkisesti.	Et	voi	nähdä	häntä	silmilläsi,	mutta	hän	on	
täällä meidän kanssamme tänään. Hän tahtoo pelastaa ja muuttaa sinunkin 
elämäsi, aivan kuten hän halusi pelastaa ja muuttaa Sakkeuksen.

Kuva 1-6 (uudelleen)
Puun alla, matkalla Sakkeuksen kotiin ja aterialla Jeesus ja Sakkeus keskus-
telivat	keskenään.	Toiset	ihmiset	ihmettelivät	sitä,	että	Jeesus	meni	synti-
sen miehen kotiin. He eivät itse voineet edes kuvitella menevänsä sellaisen 
kamalan ihmisen luo.

PTE

PTE

Laita näkyviin teksti: Jeesus 
rakastaa sinua.

PowerPoint hyperlinkki.

Laita näkyviin teksti: - hän 
haluaa pelastaa sinut ja 
muuttaa elämäsi.

PowerPoint hyperlinkki.
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Johda lapset lyhyeen keskusteluun kysymällä: ”Miksi Jeesus haluaa viettää ai-
kaa jonkun Sakkeuksen kaltaisen ihmisen kanssa?” Lasten vastaukset kertovat 
paljon siitä, kuinka hyvin he ymmärtävät, kuka Jeesus on ja miksi hän tuli 
maan päälle.

Jeesus sanoi näille ihmisille: ”Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika 
on tullut etsimään ja pelastamaan” (Luuk. 19:10). Nämä sanat me opimme 
raamatunlauseessamme.	Sanotaan	jae	vielä	kaikki	yhdessä.
Toistakaa jae yhdessä.

Tiedätkö,	että	Jeesus	voi	pelastaa	ja	muuttaa	myös	sinut!	Mitä	sinun	tulee	
tehdä? Sakkeus halusi päästä eroon vääristä asioista, joita hän teki. Ole 
sinäkin halukas jättämään ne asiat, jotka ovat väärin. Ota Jeesus vastaan 
elämääsi,	aivan	kuten	Sakkeus	otti	hänet	vastaan	kotiinsa.	Voit	pyytää	Jee-
susta	antamaan	syntisi	anteeksi	ja	muuttamaan	sinut.	Voit	sanoa	sen	hiljaa	
mielessäsi Jumalalle. Mutta jos et oikein tiedä, miten puhuisit Jumalalle, 
tule luokseni tänne huoneen etuosaan oppitunnin loputtua, niin autan 
sinua	mielelläni.	Voimme	rukoilla	yhdessä,	jos	haluat,	että	Jeesus	pelastaa	
ja muuttaa sinut. Sakkeus halusi pelastua ja muuttua.
Sakkeus	ei	ottanut	Jeesusta	vastaan	vain	kotiinsa,	vaan	myös	elämäänsä,	ja	
Herra pelasti ja muutti hänet.
Sakkeus muuttui kahdella tavalla. Hän muuttui sisimmässään – Jeesus an-
toi	hänen	syntinsä	anteeksi.	Tätä	toiset	ihmiset	eivät	voineet	nähdä.	Muu-
tos, joka tapahtui Sakkeuksen sisimmässä, johti hänen elämänsä muuttu-
miseen. Sen toiset ihmiset saattoivat nähdä.
Kun	Jeesus	oli	antanut	Sakkeukselle	anteeksi,	tämä	sanoi:	”Puolet	omai-
suudestani	 annan	 köyhille,	 ja	 keneltä	 olen	 liikaa	 kiskonut,	 sille	maksan	
nelinkertaisesti	takaisin”	(Luuk.	19:8).
Lue Luuk. 19:8 Raamatusta.

Tämä	osoitti,	 että	 Jeesus	 oli	 todella	 pelastanut	hänet	 ja	 antanut	hänelle	
anteeksi. Sakkeus oli kuin uusi ihminen. 

Kuva 1-8
Jos	pyydät	Jeesusta	elämääsi,	hän	alkaa	muuttaa	myös	sinua	tavalla,	jonka	
toisetkin voivat nähdä.
Kun	Jeesus	on	tullut	elämääsi,	sinussa	alkaa	tapahtua	vähitellen	hyviä	muu-
toksia. Huomaat niitä itse ja vanhempasi sekä kaverisikin näkevät muu-
toksen. 
Et	enää	käytäkään	rumia	sanoja,	kuten	sinulla	ehkä	aiemmin	oli	 tapana	
etkä	halua	kuunnella	ilkeitä	vitsejä,	joita	jotkut	kertovat.	Myös	opettajasi	
alkavat	nähdä	muutoksen,	sillä	Jumala	auttaa	sinua	opiskelemaan	ja	käyt-
täytymään	paremmin	koulussa.	Tällöin	he	ymmärtävät,	että	usko	Jeesuksen	
merkitsee	myös	uudenlaista	elämäntapaa.

PTE

PTU

Näytä teksti: ’muuttunut’.

 Viittaa näkyvillä olevaan 
päätotuuteen.

PowerPoint hyperlinkki.

Huomioi ryhmäsi lasten 
käyttäytyminen. Anna 
esimerkkejä käytöksestä, 
asenteista ja puheista, 
joita Jumala haluaa nähdä 
heidän elämässään, kun 
he turvautuvat Jeesukseen 
pelastuakseen.  

On tarpeellista opettaa  
kristilliseen käytökseen  
liittyviä asioita uskoville 
lapsille. Samoin opetus on 
tärkeää lapsille, jotka eivät 
tunne Jeesusta. Tällöin 
he ymmärtävät, että usko 
Jeesuksen merkitsee myös 
uudenlaista elämäntapaa.

Tarjoa mahdollisuus sielun-
hoitokeskusteluun.  
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Kuva 1-9
Tuona	päivänä	kauan	sitten	Sakkeus	muuttui.	Hän	sai	syntinsä	anteeksi.	Hän	
oli	hyvin	iloinen	siitä,	että	Jeesus	oli	tullut	etsimään	ja	pelastamaan	hänet!
Jeesus	etsii	myös	sinua	 ja	 tahtoo	muuttaa	elämäsi.	Haluatko,	että	Jeesus	
antaa sinulle väärät tekosi anteeksi ja pelastaa sinut? Haluatko, että Jeesus 
auttaa	sinua	tuottamaan	elämälläsi	iloa	Jumalalle?	Jos	vastaat	’kyllä’,	pyydä	
Jeesusta olemaan Pelastajasi ja Johtajasi.
Voit	 sydämessäsi	 rukoilla	 tähän	 tapaan:	 ”Rakas	 Jeesus,	 tiedän,	 että	 olen	
tehnyt	 paljon	 vääriä	 asioita,	 jotka	 tekevät	 sinut	 surulliseksi.	Kiitos,	 että	
rakastat	minua,	vaikka	olen	tehnyt	väärin.	Kiitos,	että	kuolit	ristillä	minun	
puolestani.	Pyydän	sinua	tulemaan	elämääni.	Anna	minulle	anteeksi	ja	auta	
minua tästä eteenpäin tottelemaan sinua ja tekemään sellaisia asioita, jotka 
ilahduttavat sinua.”
Voit	rukoilla	näin	vaikka	nyt	täällä	kerhossa	tai	myöhemmin	kotona.	Jeesus	
vastaa aivan varmasti rukoukseesi, sillä hän itse on sanonut: ”Juuri sitä, 
mikä on kadonnut, minä olen tullut etsimään ja pelastamaan” (Luuk. 
19:10). Jeesus pelasti ja muutti Sakkeuksen. Hän tahtoo ja voi pelastaa ja 
muuttaa sinunkin elämäsi.

Kertauskysymykset
1.		 Millainen	ihminen	publikaani	Sakkeus	oli?	(Itsekäs,	ahne,	varas,	synti-

nen,	pienikokoinen…)
2.		 Ketkä	muut	kuin	Sakkeus	ovat	syntisiä?	(Kaikki	ihmiset)
3.		 Mistä	tiedät,	että	Jumala	rakastaa	syntisiä	ihmisiä?	(Jumala	sanoo	niin	

Raamatussa	-	Joh.	3:16.)
4.		 Raamatunlauseemme	 kertoo,	 että	 Jeesus	 tuli	maan	 päälle	 tekemään	

kaksi asiaa. Mitkä ne ovat? (Etsimään ja pelastamaan kadonneita.)
5.		 Keitä	ovat	kadonneet?	(Ne,	jotka	eivät	ole	vastaanottaneet	Jeesusta	elä-

määnsä.)
6.		 Mitä	väärää	Sakkeus	oli	tehnyt	ihmisille?	(Hän	oli	ottanut	heiltä	liikaa	

veroa	ja	pitänyt	ylimääräiset	rahat	itsellään.)
7.		 Kun	Jeesus	tuli	Jerikoon,	mitä	Sakkeus	teki	nähdäkseen	hänet?	(Hän	

juoksi edelle ja kiipesi puuhun.)
8.		 Mitä	 Jeesus	 sanoi	puussa	 istuvalle	Sakkeukselle?	 (”Tule	kiireesti	 alas.	

Tänään	minun	on	määrä	olla	vieraana	sinun	kodissasi.”)
9.		 Miksi	ihmisjoukko	oli	järkyttynyt	siitä,	että	Jeesus	puhui	Sakkeukselle?	

(Sakkeus oli petkuttanut heiltä rahaa ja hän palveli roomalaisia, jotka 
olivat valloittaneet heidän maansa.)

10. Millä tavalla Jeesus muutti Sakkeuksen sisimmän? (Hän antoi Sakke-
uksen	synnit	anteeksi	ja	pelasti	tämän.)

11. Jeesus	alkoi	muuttaa	Sakkeusta	myös	tavalla,	jonka	muut	saattoivat	näh-
dä. Mitä muutoksia he näkivät? (Sakkeus lupasi antaa puolet omaisuu-
destaan	köyhille	ja	maksaa	nelinkertaisesti	niille,	joita	oli	pettänyt.)

12.	Jos	joku	lapsi	on	ottanut	Jeesuksen	vastaan	elämäänsä	Pelastajanaan,	
millaisia	muutoksia	hänen	elämässään	voi	alkaa	näkyä?	(Hänen	van-
hempansa huomaavat, että hän on tottelevaisempi; hänen opettajansa 
näkevät,	että	hän	on	kohtelias;	hänen	ystävänsä	kuulevat	vähemmän	
rumia	sanoja...	Lapset	voivat	keksiä	monia	hyviä,	erilaisia	esimerkkejä,	
joita ei ole kerrottu tunnilla.)

Viittaa taas sanaan 
’muuttunut’.

PTE

Kertauskisa
Jaa ryhmä kahteen joukku-
eeseen, kruuna- ja klaava-
joukkueisiin. Heitä lanttia 
ennen jokaista kysymystä. 
Se ryhmä, jonka puoli lan-
tista jää päälle, saa vastata 
kysymykseen. Oikeasta 
vastauksesta joukkue saa  
kaksi pistettä. 

Lisäksi heitä lantilla jokaisen 
kysymyksen jälkeen bonus-
piste, joka menee lantin 
osoittamalle joukkueelle. 
Jos joukkue ei osaa vastata, 
vastausvuoro siirtyy toiselle 
joukkueelle. Eniten pisteitä 
saanut joukkue voittaa.
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Oppitunti 2
Mefiboset, jonka kuningas hyväksyi 
perheeseensä

Raamatunkohdat opettajalle
2. Sam. 4:4
2. Sam. 5:1-5
2. Sam. 9:1-13

Päätotuus
Jumala hyväksyy meidät perheeseensä ainoastaan armosta.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:

Tule Jumalan luo Jeesuksen kautta sellaisena kuin olet (kuten Mefiboset 
tuli Daavidin luo).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:

Pyri elämään Jumalan tahdon mukaan.

Raamatunlause
…sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
Joh. 6:37

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	2-1,	2-2,	2-3,	2-4,	2-5,	2-6,	2-7,	2-8,	2-9
•	 Kirjoita	päätotuus	näkyviin	kahdelle	paperille,	 toiselle	 lapulle	 teksti:	

”Jumala hyväksyy meidät perheeseensä” ja toiselle: ”ainoastaan armos-
ta”, tai tulosta se Päätotuudet.pdf-tiedostosta. PowerPointissa käytä 
hyperlinkkiä (pieni kuva oikeassa alakulmassa).

•	 Kirjoita	lapuille	myös	sanat:	’hyväksytty’,	’Mefiboset’,	’Daavid’,	’Saul’	
ja	 ’Jonatan’	 tai	 tulosta	ne	Sanaliuskat.pdf-tiedostosta.	PowerPointissa	
ne ovat jo valmiina.

Tuntirunko

Johdanto
Sanansaattaja tuo kamalia uutisia Mefibosetille: hänen isänsä (prinssi) ja 
isoisänsä (kuningas) ovat kuolleet taistelussa.

Tapahtumien kulku
1 Viisivuotias Mefiboset rampautuu, kun hoitaja pudottaa hänet vahin-

gossa pakomatkalla (2. Sam. 4:4).
2 He piiloutuivat kylään, koska heitä pidettiin uuden kuninkaan vihol-

lisina.
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 Synti on vihollisuutta Jumalaa kohtaan, se estää meitä kuulumasta Ju-
malan perheeseen.

3   Daavid valitaan ja kruunataan uudeksi kuninkaaksi (2. Sam. 5:1-5).
4	 Kuningas	 Daavid	 muistaa	 prinssi	 Jonatanille	 antamansa	 lupauksen	

osoittaa ystävällisyyttä tämän perheelle (2. Sam. 9:1).
5 Siba-nimiseltä palvelijalta Daavid kuulee Mefibosetista ja lähettää ha-

kemaan tämän luokseen (2. Sam. 9:2-5).
 Jumala on pyhä ja vihaa syntiä, mutta rakastaa sinua.
6 Mefiboset tulee Daavidin eteen peläten henkensä puolesta (2. Sam. 

9:6-7).
7 Daavid toivottaa hänet tervetulleeksi huolimatta siitä, että hän on ram-

pa,	köyhä	ja	vihollisperheestä.	 	
 Jumala voi antaa anteeksi ja toivottaa meidät tervetulleiksi, koska Jee-

susta rangaistiin meidän sijastamme.
8	 David	antaa	Mefibosetille	maata	ja	palvelijoita	(2.	Sam.	9:7-13).
9	 Hän	syö	Daavidin	pöydässä	kuin	hänen	oma	poikansa.

Huippukohta
Tuosta päivästä eteenpäin Mefibosetia kohdellaan kuten kuninkaan poi-
kaa.
Elä Jumalan lapsena. 

Lopetus
Mefiboset ei ollut tehnyt mitään ansaitakseen tämän ystävällisyyden.
Jumala rakastaa sinua. Armossaan hän kutsuu sinua tulemaan lapsekseen.
Lyhyt rukous.
Selitä, että lapsi, joka tarvitsee apua, voi tulla juttelemaan kanssasi.

Raamatunlauseen opettaminen

Raamatunlause
”…sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.” Joh. 6:37
Kirjoita ennen kerhon alkua näkyviin taululle tämä osa jakeesta Joh. 6:37.

Johdanto
Onko sinua koskaan jätetty leikin ulkopuolelle tai kutsumatta juhliin? 
Tuntuiko se sinusta pahalta? Jeesus ei koskaan jätä ihmisiä ulkopuolelle tai 
aja heitä pois, jos he haluavat tulla hänen luokseen.

Esittely
Anna jonkun lapsista lukea jae Raamatusta.

Opetus ja toisto
Yhdistä opetus ja toisto, niin että jokaisen keskustelukysymyksen jälkeen toistat-
te jakeen yhdessä. Poista joka toiston jälkeen sana tai kaksi taululta. 

PTE

PTE

PTU

PTE 

PTE
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Kysymyksiä:

Kenen	antama	lupaus	tämä	on?	(Jeesuksen)	
Pitääkö	Jeesus	aina	lupauksensa?	(Kyllä)
Miksi meidän täytyy tulla Jeesuksen luokse? (Saadaksemme syntimme an-
teeksi ja päästäksemme Jumalan perheeseen.)
Miten sinä voit tulla Jeesuksen luo? (Rukoilemalla häntä ja pyytämällä hän-
tä olemaan Pelastajasi.)
Jos tulet hänen luokseen, mitä hän lupaa? (Hän ei aja sinua pois. Hän ottaa 
sinut vastaan.)

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jos et ole vielä koskaan tullut Jeesuksen luo, 
voit	tulla	hänen	luokseen	vaikka	nyt	tässä.	Kerro	asia	Jeesukselle	rukouk-
sessa.   
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos olet jo tullut Jeesuksen luo ja kuulut 
Jumalan perheeseen, muista joka päivä, että olet Jumalan lapsi. Iloitse siitä 
ja ilahduta elämälläsi Taivaallista Isääsi, olitpa koulussa, kotona, kerhossa 
tai missä tahansa.

Raamatunkertomuksen opettaminen
”Kuningas	on	kuollut!	Prinssi	Jonatan	on	kuollut!	He	saivat	surmansa	tais-
telussa.	Juoskaa	henkenne	edestä!	Kun	uusi	kuningas	ja	hänen	perheensä	
ottavat	vallan,	meidät	kaikki	surmataan!”
Mefiboset oli vain viisivuotias, kun hänen isänsä, prinssi Jonatan, ja hä-
nen isoisänsä, kuningas Saul, kuolivat taistelussa. Sota käytiin heidän koti-
maansa Israelin ja filistealaisten välillä. Tämä on kerrottu Jumalan sanassa, 
Raamatussa, joten tiedämme sen olevan totta.
Pidä Raamattu näkyvissä ja auki, kun sanot tämän.

Koko	kansa	oli	järkyttynyt	ja	peloissaan.	Hyökkäisikö	vihollinen	nyt	hei-
dän	maahansa?	Kenestä	tulisi	uusi	kuningas?

Kuva 2-1
Kun	Mefibosetin	hoitaja	kuuli,	mitä	oli	tapahtunut,	hän	lamaantui	kau-
husta. Hän oli rakkaudella huolehtinut kuningas Saulin perheestä ja oli 
vastuussa tämän lapsenlapsesta. Sydän jyskyttäen hän nosti Mefibosetin 
syliinsä	ja	juoksi.	Hän	halusi	pelastaa	Mefibosetin	hengen.	Koska	Mefibo-
set ei jaksanut juosta tarpeeksi nopeasti, hoitaja yritti kantaa häntä. Poika 
oli kuitenkin jo viisivuotias ja melko painava kannettavaksi, joten hoitaja 
luultavasti kompastui juostessaan. Raamattu kertoo meille, mitä tapahtui.
Lue 2. Sam. 4:4b.

Pojan hoitaja oli siepannut hänet pakoon lähtiessään mukaansa, mutta pu-
dottanut hänet kiireissään, ja poika jäi ontuvaksi (2. Sam. 4:4b).
Mefiboset putosi hänen sylistään maahan. Hänen molemmat jalkansa 
loukkaantuivat pahasti hänen pudotessaan.
”Shh…älä	itke.	Kaikki	on	hyvin”,	hoitaja	varmaan	yritti	lohduttaa	poikaa.

Anna jonkun lapsista esittää 
sanansaattajaa, joka tuo 
nämä huonot uutiset, tai 
äänitä viesti ja soita se 
johdannoksi.

Laita henkilöiden nimet 
näkyviin sopivissa kohdissa.

Toistakaa yhdessä nimi 
Mefiboset muutamia 
kertoja, jotta se jää lasten 
mieleen. 



20 Uusi alkuOppitunti 2

Mutta ei ollut aikaa pysähtyä. Heidän täytyi paeta vihollista. Mefiboset-
parka!	Yhdessä	päivässä	hän	oli	menettänyt	perheensä	ja	kotinsa	ja	nyt	hän	
olisi rampa koko loppuelämänsä.
Vihdoin he saapuivat turvapaikkaan, jossa ystävällinen perhe antoi heidän 
asua. Vain muutamat ihmiset tiesivät sen, että Mefiboset oli elossa ja sen, 
missä hän asui. Oli hyvin tärkeää pitää se salassa. Vaikka uutta kuningasta 
ei ollut vielä valittu, usein tapahtui, että kun uusi kuningas nousi valtaan, 
hän määräsi entisen kuninkaan pojat surmattaviksi, jotta he eivät voisi vie-
dä kuninkuutta häneltä.

Kuva 2-2
Mefibosetin henki saattoi hyvinkin olla vaarassa, koska hän kuului entisen 
kuninkaan perheeseen. Uusi kuningas saattoi pitää häntä vihollisena. Sitä 
Mefiboset pelkäsi.
Oletko	koskaan	pelännyt,	että	Jumala,	Taivaan	Kuningas,	kohtelisi	sinua	vi-
hollisenaan? Sinua saattaa pelottaa, että Jumala vihaa sinua syntiesi tähden. 
Raamatun mukaan synti onkin vihollisuutta Jumalaa kohtaan (esim. Room. 
8:7-8,	Jaak.	4:4,	Ef.	2:16)	Me	kaikki	ihmiset	osaamme	ihan	luonnostamme	
tehdä pahoja tekoja ja ajatella ilkeitä ajatuksia. Olet ehkä huomannut, että olet 
tottelematon, tappelet tai kiroilet, vaikka tiedät, että se ei ole oikein. Vaikka 
Jumala vihaakin syntiä, hän ei vihaa sinua, vaan rakastaa sinua suuresti. Jumala 
tahtoo	hyväksyä	sinut	perheeseensä.	Kerron	kohta,	miten	se	tapahtuu.
Mefiboset kuului vihollisperheeseen ja ajatteli olevansa sen vuoksi kuole-
manvaarassa.
Lopulta pitkä sota filistealaisia vastaan oli ohi. Mutta koska kuningas Saul 
oli	kuollut,	Israelin	kansa	tarvitsi	uuden	kuninkaan.	Kuka	hallitsisi	heitä?
Monet	 halusivat	 Daavidin	 kuninkaakseen.	 Hän	 oli	 suuri	 sotapäällikkö,	
joka oli monesti johtanut heidät voittoon vihollisista.

Kuva 2-3
Daavid kruunattiin kuninkaaksi. Se oli merkittävä päivä Israelin kansalle. 
Ihmisjoukot kerääntyivät hurraamaan. Sotilaat järjestäytyivät tekemään 
kunniaa uudelle kuninkaalle. Jo kauan aikaa sitten Jumala oli ilmoittanut, 
että Daavidista tulisi Israelin kuningas (1. Sam. 16:1, 12). Jumala oli kas-
vattanut Daavidia tätä tärkeää tehtävää varten, jotta hän hallitsisi viisaasti 
Jumalan kansaa.  

Kuva 2-4
Kauan	ennen	kuin	Daavidista	tuli	kuningas,	hän	oli	ollut	Jonatanin,	Mefi-
bosetin isän, erittäin hyvä ystävä. Vuosien ajan kuningas Saul oli yrittänyt 
tehdä pahaa Daavidille ja tappaa hänet, mutta Jonatan suojeli Daavidia. 
Lopulta Daavidin täytyi kuitenkin paeta ja piiloutua, jotta kuningas Saul 
ei	saisi	häntä	kiinni.	Ennen	pakomatkalle	lähtöään	Daavid	ja	Jonatan	ta-
pasivat ja hyvästelivät toisensa. Tuolloin he antoivat toisilleen tärkeän lupa-
uksen. He sopivat, että osoittaisivat aina ystävällisyyttä toisilleen ja toinen 
toistensa perheille (1. Sam. 20:14-17).
Useita vuosia sen jälkeen, kun Daavidista oli tullut kuningas, hän muisti lu-
pauksensa: ”Minähän lupasin osoittaa ystävällisyyttä Jonatanin perheelle.”
Daavid kutsui kiireesti palvelijansa paikalle ja kysyi: 
”Mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle voisin Jonatanin 
tähden osoittaa ystävyyttä?” (2. Sam. 9:1)

           PTE

Laita näkyviin teksti, jossa 
on osa päätotuudesta: 
Jumala hyväksyy meidät 
perheeseensä. 

PowerPoint hyperlinkki.

Lue taustatietoa 1. Sam. 
18:6-7 ja 23:1-5.

Lue jae Raamatusta.
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Kuva  2-5
Kuningas	Saulin	palveluksessa	ollut	palvelija	 löytyi,	 ja	hänet	 tuotiin	ku-
ningas Daavidin luo. Hän kertoi Daavidille Jonatanin rammasta pojasta, 
Mefibosetista.	Välittömästi	Daavid	määräsi,	että	Mefiboset	oli	tuotava	hä-
nen palatsiinsa. Hän halusi osoittaa rakkautta ja ystävällisyyttä tälle Saulin 
pojanpojalle siitä huolimatta, että Saul oli monta kertaa yrittänyt tappaa 
Daavidin. Daavid ei kohdellut Mefibosetia vihollisena, vaan ystävänä.  
Näin	Jumala,	taivaan	Kuningas,	kohtelee	meitä.
Jumala on täydellisen pyhä. Tämä tarkoittaa, että hän ei ole koskaan teh-
nyt, eikä koskaan pysty tekemään mitään väärää. Hän on koko maailman-
kaikkeuden	Kuningas,	mutta	hän	käyttää	valtaansa	vain	hyvän	tekemiseen.	
Kun	Jumala	näkee	syntiä	elämässäsi,	hän	vihaa	sitä.	Mutta	samalla	Jumala	
rakastaa sinua hyvin paljon, kuten Daavid rakasti Mefibosetia. 
Kuinka	yllättynyt	Mefiboset	mahtoikaan	olla,	kun	kuningas	Daavidin	pal-
velija saapui hänen luokseen.
”Kuningas	Daavid	haluaa,	että	tulet	palatsiin”,	palvelija	sanoi.
Millaisia ajatuksia risteili Mefibosetin mielessä? ”Oi ei, Daavid on lopulta 
löytänyt	minut!	Ehkä	hän	aikoo	tappaa	minut,	koska	olen	Saulin	pojanpoi-
ka!		Täytyykö	minun	lähteä	kuninkaan	palvelijan	mukaan?”
Hänellä ei ollut valinnan mahdollisuutta. Hänen oli mentävä palatsiin. 
Hän varmaankin ratsasti aasilla tai hevosella, koska ei pystynyt kävelemään 
kunnolla.

Kuva 2-6
Vaikean ja väsyttävän matkan jälkeen Mefiboset saapui palatsiin. Pelokkaa-
na hän ontui kuninkaan luo ja kumartui tämän eteen.
”Mitä	minulle	nyt	tapahtuu?	Mitä	Daavid	haluaa	minun	kaltaisestani	köy-
hästä ja rammasta miehestä? Hän voi jopa kohdella minua kuin vihollista. 
Tapetaanko minut tänään? Onko kuningas minulle vihainen?” Mefiboset 
oli peloissaan.
Mefiboset kuunteli.
Daavid puhui hänelle lempeällä ja ystävällisellä äänellä: ”Mefiboset…Älä 
pelkää. Minä haluan osoittaa sinulle ystävyyttä isäsi Jonatanin tähden” (2. 
Sam. 9:7a).
Daavidilla oli suuri yllätys Mefibosetille: Daavid aikoi ottaa hänet oman 
perheensä	jäseneksi	ja	kutsua	hänet	asumaan	kanssaan	palatsiin!
Daavid oli Mefibosetille hyvin ystävällinen. Mefiboset ei ollut tehnyt mi-
tään ansaitakseen tämän ystävällisyyden. 
Ansaitsematonta ystävällisyyttä sanotaan armoksi.
Jumala osoittaa rakkauttaan ja armoaan sinua ja minua kohtaan vielä suu-
remmalla tavalla. Sinä olet ehkä ollut peloissasi syntiesi tähden. Olet ehkä 
ajatellut, ettet kelpaa Jumalalle, koska olet elänyt Jumalan tahtoa vastaan. 
Olet saattanut ajatella kuten Mefiboset, että Jumala pitää sinua vihollise-
naan. Jumala ei kuitenkaan ole vihainen sinulle, vaan hän odottaa, että 
voisi olla sinulle armollinen Jeesuksen tähden. Hän odottaa, että kääntyisit 
hänen puoleensa ja tulisit hänen lapsekseen. Jumala tahtoo antaa elämääsi 
hyviä asioita, kuten Daavid antoi Mefibosetille.

PTE 

PTE

Pyydä kahta lasta esittä-
mään, kuinka palvelija Siba 
menee hakemaan Mefibo-
setia. Anna lasten esittää 
myös, kuinka Mefiboset 
ontuu kuningas Daavidin 
eteen.

Lue jakeen alkuosa Raa-
matusta (Mefiboset on 
mainittu jakeessa 6).
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Kuva 2-7
Ennen kaikkea Jumala osoitti rakkauttaan ja ystävällisyyttään meitä koh-
taan, kun hän lähetti oman Poikansa, Jeesuksen, taivaasta maan päälle. 
Jeesus	eli	synnittömän	elämän	ja	suostui	kuolemaan	ristillä.
Hän ei ollut tehnyt mitään väärää, toisin kuin sinä ja minä. Jeesus kärsi 
ja kuoli meidän puolestamme. Hän teki tämän kaiken meidän tähtemme, 
että me voisimme tulla Jumalan lapsiksi. Me emme ansaitse tulla Jumalan 
lapsiksi. On ainoastaan Jumalan suurta armoa, että hän hyväksyy meidät 
perheeseensä. Muistatko, mitä armo tarkoittaa? Aivan. Se on ystävällisyyt-
tä, jota emme ole ansainneet.
Jeesus kuoli sinun puolestasi ristillä, mutta hän nousi kuolleista ja elää tänä 
päivänä. Hän on täällä meidän kanssamme Henkensä kautta. Jeesuksen 
sovitustyön	takia	Jumala,	Taivaallinen	Isä,	rakastaa	meitä	aivan	kuten	ku-
ningas Daavid rakasti Mefibosetia ystävänsä Jonatanin takia.

Kuva 2-8
Mikä	yllätys	kuningas	Daavidilla	oli	Mefibosetille?	Kyllä,	hän	aikoi	hyväk-
syä tämän omaksi pojakseen. Mefibosetin silmät varmaankin rävähtivät 
suuriksi hämmästyksestä hänen kuunnellessaan, mitä kuningas puhui hä-
nelle ja palvelija Siballe.
Lue ääneen 2. Sam. 9:7 ja osa jaetta 10 Raamatusta.

”Minä annan sinulle takaisin kaiken maan, joka kuului isoisällesi Saulille. 
Minä	annan	sinulle	palvelijoita	tekemään	sinulle	työtä	ja,	mikä	parasta,	sinä	
tulet	asumaan	täällä	palatsissa	ja	syömään	minun	pöydässäni.”
Daavid sanoi Mefibosetille, että tästä lähtien hän olisi aivan kuin Daavidin 
oma poika. Daavid hyväksyi Mefibosetin oman perheensä jäseneksi.
Mitä luulet, miltä Mefibosetista tuntui? Mitä hän mahtoi ajatella? Entä mi-
ten	hän	eli	ja	käyttäytyi	kuninkaan	palatsissa?	Kun	Mefiboset	ajatteli,	miten	
ystävällinen Daavid oli hänelle ollut, mitä luulet, että hän halusi tehdä?
Anna lasten vastata.

Kyllä,	Mefiboset	halusi	osoittaa	Daavidille	kiitollisuutta	ja	ilahduttaa	häntä	
elämällään.
Jos sinä uskot Jeesukseen Pelastajanasi, Jumala on ottanut sinut perheeseen-
sä. Olet hänen lapsensa. Et ole ansainnut sitä, mutta Jumala hyväksyi sinut 
yhteyteensä Jeesuksen tähden. Miten sinä haluaisit elää Jumalan lapsena? 
Haluaisitko sinäkin osoittaa kiitollisuutta Jumalalle, Taivaalliselle Isällesi ja 
ilahduttaa häntä elämälläsi? 
•	 Miten	voisit	ilahduttaa	häntä	täällä	kerhossa?
 Anna lasten vastata.

•	 Entä,	kuinka	voit	tänään	kotona	osoittaa	teoillasi,	että	olet	Jumalan,	
taivaan	Kuninkaan,	lapsi?

•	 Kuinka	voit	sanoillasi	osoittaa,	että	olet	Jumalan	lapsi?
•	 Miten	opettajat	koulussa	voisivat	huomata,	että	olet	Jumalan	lapsi	ja	

tahdot totella Taivaallista Isääsi?
Osoita elämälläsi kiitollisuutta Taivaallista Isäämme kohtaan, aivan kuten 
Mefiboset oli kiitollinen kuningas Daavidille, joka oli ollut niin ystävälli-
nen hänelle. 

Laita näkyville teksti: ’hy-
väksytty’.

Lisää päätotuuteen:  ”Juma-
la hyväksyy meidät perhee-
seensä” lauseen loppuosa: 
”ainoastaan armosta”. 

PowerPoint hyperlinkki.

                         
PTU
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Kuva 2-9
Jos et ole koskaan pyytänyt Jeesusta elämääsi, et ole vielä Jumalan perheen-
jäsen. Haluaisitko, että hän antaisi sinulle syntisi anteeksi ja tekisi sinusta 
oman lapsensa? Voit rukoilla sitä vaikka tänään. Raamatussa on jae, jossa 
sanotaan…
Näytä lapsille Joh. 1:12 ja sanokaa se ääneen yhdessä.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Ju-
malan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.” (Joh. 1:12)
Jumalan lapseksi voi tulla jokainen, joka uskoo Jeesukseen ja turvautuu 
häneen. Voit puhua Jumalalle juuri nyt. Pyydä häntä antamaan sinulle 
anteeksi ja tekemään sinusta hänen lapsensa. Hän lupaa tehdä sen.
Rukoile lopuksi. Pyydä, että Jumala auttaisi lapsia turvautumaan häneen ja 
tulemaan siten hänen lapsikseen.

Jos et tiedä, kuinka voit tulla Jumalan lapseksi, tule luokseni (esim. tänne 
pöydän	luo)	kun	lopetamme.	Minä	voin	selittää	sen	sinulle	hieman	tar-
kemmin. Haluan auttaa sinua, joten tule vain aivan rohkeasti juttelemaan 
kanssani.

Kertauskysymykset
1.		 Kenestä	tuli	kuningas	Saulin	ja	Jonatanin	kuoleman	jälkeen?	(Daavi-

dista)
2.  Mitä Daavid ja Jonatan olivat luvanneet toisilleen? (He ovat aina ystä-

vällisiä toistensa perheitä kohtaan.)
3.		 Kun	Daavidista	oli	tullut	kuningas,	mitä	hän	kysyi	Jonatanin	perhees-

tä? (”Mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle voisin 
Jonatanin tähden osoittaa ystävyyttä?”)

4.		 Kuka	Jonatanin	suvusta	oli	jäljellä?	(Mefiboset)
5.  Mikä ongelma Mefibosetilla oli? (Hän oli rampa ja kuului entisen ku-

ninkaan perheeseen.)
6.  Miksi Mefiboset pelkäsi, kun hänet kutsuttiin Daavidin palatsiin? (Hän 

pelkäsi, että Daavid saattaisi surmata hänet, koska Mefibosetin isoisä 
Saul oli monta kertaa yrittänyt tappaa Daavidin.)

7.		 Miksi	meidän	ei	tarvitse	pelätä	Jumalan	luo	tulemista?	(Koska	hän	ra-
kastaa meitä.)

8.		 Miten	 Daavid	 osoitti	 ystävällisyyttä	 Mefibosetille?	 (Hän	 antoi	 tälle	
maata	ja	palvelijoita.	Mefiboset	sai	asua	palatsissa	ja	syödä	kuninkaan	
pöydässä.	Daavid	kohteli	häntä	kuin	omaa	poikaansa.)	

9.  Miten Jumala osoittaa rakkauttaan ja ystävällisyyttään meille? (Monella 
tavalla: antamalla ruoan, vaatteet, terveyden jne. sekä erityisesti anta-
malla Poikansa kuolemaan ristillä meidän edestämme.)

10. Miten kuuluu Joh. 6:37? (…sitä, joka luokseni tulee, minä en aja 
pois.)

11. Miten ihminen voi tulla Jumalan perheenjäseneksi? (Pyytämällä Jee-
sukselta, että hän antaa synnit anteeksi ja ottaa vastaan lapsekseen.) 

12. Jos sinusta on tullut Jumalan perheenjäsen, Jeesus voi auttaa sinua elä-
mään	niin,	että	muutkin	näkevät,	että	olet	hänen	lapsensa.	Kerro	kol-
me esimerkkitilannetta. (Esim. noudattamalla opettajien ja vanhem-

Tarjoa mahdollisuutta 
sielunhoitokeskusteluun.

PTE

Kertauskisa
Valitse lyhyt lause, joka 
liittyy opetukseen, esim. 
”Oletko sinä Jumalan lapsi?” 
Piirrä taululle tai paperille 
riviin pienet viivat jokaiselle 
lauseen kirjaimelle. 

Kysy lapsilta kysymyksiä 
vuorotellen. Vastattuaan 
oikein lapsi voi sanoa jonkin 
kirjaimen.

Jos kirjain esiintyy lausees-
sa, kirjoita se jokaiselle 
viivalle, johon se lauseessa 
kuuluu. Esimerkiksi jos 
lapsi sanoo ’o’, kirjoita kirjain 
kahteen kohtaan.

Jos kirjain ei esiinny lau-
seessa, kirjoita se taulun 
sivuun.

Älä anna kenenkään arvailla 
lausetta ennen kuin kaikkiin 
kysymyksiin on vastattu. 
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pien ohjeita koulussa ja kotona, kertomalla toisille Jeesuksesta, olemalla 
hyvä ystävä kavereille…Vastaukset vaihtelevat mm. sen mukaan, mil-
laisista tilanteista olette opetuksen aikana keskustelleet.)
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Oppitunti 3
Nooa, joka pelastui tuhosta

Raamatunkohdat opettajalle
1. Moos. 6:1-9:17
2. Piet. 2:5

Päätotuus
Vain Jeesus voi pelastaa sinut.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Turvaudu Jeesukseen, ainoaan Pelastajaan (kuten Nooa arkissa luotti, että 
Jumala pelastaa heidät).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Ole uskollinen (kuten Nooa) ja kerro toisille pelastuksen tiestä.

Raamatunlause
Kertaa Luuk. 19:10 ja Joh. 6:37.
(Vaihtoehtoisesti voit opettaa Joh 1:12)

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	3-1,	3-2,	3-3,	3-4,	3-5,	3-6,	3-7,	3-8,	3-9
•	 Kirjoita	päätotuus	paperille	tai	pahville	tai	tulosta	se	tiedostosta	Pää-

totuudet.pdf. PowerPointissa käytä hyperlinkkiä (pieni kuva oikeassa 
alakulmassa).

•	 Kirjoita	lapuille	sanat	’pelastunut’	ja	’Nooa’	tai	tulosta	ne	tiedostosta	
Sanaliuskat.pdf. Laita ne näkyviin opetustekstissä mainituissa kohdissa. 
PowerPointissa ne ovat jo valmiina.

Opettajalle
Lapset pitävät yleensä paljon tästä kertomuksesta. Eläinten tuloa arkkiin 
on kiinnostavaa seurata. Muista kuitenkin, että kertomuksessa keskeistä on 
evankeliumin välittyminen lapsille. Painota sitä. Jumala on pyhä eikä voi 
jättää syntiä huomioimatta, mutta hän on valmistanut pelastuksen kaikille, 
jotka ottavat sen vastaan.

Tuntirunko

Johdanto
Varokaa heikkoja jäitä! Luisteleminen kielletty!

Tapahtumien kulku
1 Ihmiset tekevät syntiä ajatuksissaan ja teoissaan (1. Moos. 6:5-7). 
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 Jumala on surullinen, kun hän näkee ihmisten tekevän ja ajattelevan 
pahaa.

2 Nooa uskoi Jumalaan ja eli Jumalan tahdon mukaisella tavalla (1. Moos. 
6:8-21).	

3 Jumala varoittaa Nooaa tulevasta tuomiosta.
4	 Jumala kertoo hänelle yksityiskohtaisesti, miten arkki on rakennettava.          
 Vain Jumala tietää, miten voimme pelastua.
5 Nooa aloittaa rakentamisen (1. Moos. 6:22).
6 Hän varoittaa ihmisiä (2. Piet. 2:5).                                        
 Kerro rohkeasti ystävillesi Jumalan pelastustiestä.
 Turvaudu Jeesukseen, Pelastajaan.
 Jumala on pyhä, mutta hän on myös rakastava.
7 Nooa ja hänen perheensä sekä eläimet menevät arkkiin, kun sitä oli 

rakennettu 120 vuotta (1. Moos. 7:13-16).
8	 Jumala	sulkee	arkin	oven.							 	 	 	
 Jumala antaa ohjeet pelastuksesta myös sinulle. Kuuntele ja noudata 

niitä.
 Jumala on valmistanut vain yhden tavan pelastua.
9	 Sataa	40	päivää	ja	40	yötä.	Kaikki	ihmiset	ja	eläimet	arkin	ulkopuolella	

tuhoutuvat	(1.	Moos.	7:17-24).
10	 Sade	lakkaa	ja	vesi	laskee	(1.	Moos.	8:1-19).
11 Arkki asettuu Araratin vuorelle.
12 Vuoden kuluttua Nooa perheineen tulee ulos arkista.

Huippukohta
Vain Nooan perhe on elossa. He ottivat vastaan Jumalan tarjoaman pe-
lastuksen. Kaikki muut ovat kuolleet, koska he kieltäytyivät uskomasta 
Jumalan pelastustiehen.

Lopetus
Nooa rakentaa alttarin ja kiittää Jumalaa.  
Jos Jumala on pelastanut sinut, kiitä häntä ja kerro pelastustiestä myös 
ystävillesi.
Jumala asettaa lupauksen sateenkaareen taivaalle.  
Jumala kutsuu sinua turvautumaan häneen ja ottamaan vastaan hänen an-
tamansa Pelastajan, Jeesuksen.

Raamatunlauseen opettaminen 
A. Kertaa Luuk. 19:10 ja Joh. 6:37
Voit käyttää kuvaa 1-3 jakeen Luuk. 19:10 ja kuvaa 2-9 jakeen Joh. 6:37 
kertaamiseen.
Kun kertaat näitä kahta jaetta, voit lyhyesti muistuttaa lapsia Sakkeuksesta 
ja Mefibosetista.

PT

PTU, PTE

PTE

PTU

PTE

PT
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Käytä	korkeintaan	7-8	min.	jakeiden	kertaamiseen.
Sakkeus oli eksyksissä, mutta Jeesus löysi ja pelasti hänet. Luuk. 19:10
Mefiboset oli köyhä, rampa ja vihollisperheestä, mutta kuningas Daavid 
otti hänet vastaan. Samoin Jumala tahtoo ottaa meidät vastaan, vaikka 
olemme käyttäytyneet kuten hänen vihollisensa. Joh. 6:37
B. Vaihtoehtoisesti, voit opettaa jakeen Joh. 1:12.

Raamatunlause
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Ju-
malan lapsiksi.” Joh. 1:12

Johdanto
Pyydä yksi vapaaehtoinen. 

Haluaisin antaa sinulle jotain. (Anna lapselle pieni tavara tms., jonka hän 
saa pitää). Mitä sinun tarvitsi tehdä saadaksesi tuon esineen? (Vain ojentaa 
käsi ja ottaa se vastaan). Tämänpäiväinen raamatunjakeemme kertoo jos-
tain, mitä Jumala haluaa antaa sinulle. Hän pyytää sinua ottamaan vastaan 
tuon lahjan.

Esittely
Anna jonkun lapsista lukea jae Raamatusta. Laita jakeen teksti näkyville. 

Opetus
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan	–	’hän’	tarkoittaa	Jeesusta.	Jeesuk-
sen voit ottaa vastaan siten, että uskot häneen ja pyydät häntä sydämeesi 
asumaan.  
Hän antoi oikeuden – Jumala antaa erityisen lahjan kaikille, jotka ottavat 
vastaan Jeesuksen elämäänsä. He saavat omakseen jotain, jota kukaan toi-
nen ei voi ottaa heiltä pois.  
tulla Jumalan lapsiksi – tuo lahja on oikeus elää Jumalan lapsena. Jumalan 
lapsena oleminen tarkoittaa sitä, että saat syntisi anteeksi ja kuulut Jumalan 
perheeseen.  

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jos et ole vielä ottanut vastaan Jeesusta elä-
määsi, voit tehdä sen tänään.
Rukoile ja kerro asiasta Jeesukselle. Jos haluat tietää Jeesuksen vastaan-
ottamisesta enemmän, voit tulla kanssani keskustelemaan tämän tunnin 
jälkeen, autan sinua mielelläni.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan elämääsi, 
saat iloita siitä, että olet Jumalan lapsi. Kiitä Jumalaa, että hän on antanut 
syntisi anteeksi ja pitää sinusta huolta aina. 

Toisto
Leikkikää  ”Seuraa johtajaa” -leikkiä. Toistakaa lausetta samalla, kun teette 
jotain liikettä (esim. hypi yhdellä jalalla, pyöritä käsivarsiasi, kävele pai-
kallasi…) Anna lasten vuorollaan keksiä liike, jonka tahdissa lause toiste-
taan. 
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Lue kohta Raamatusta tai 
anna jonkun lapsista lukea.

Laita näkyville sana ’Nooa’.

Avaa Raamattu 1. Moosek-
sen kirjan kohdalta.

Raamatunkertomuksen opettaminen
Talvisin Jussista ja Mikosta oli mukavaa käydä luistelemassa heidän kotiaan 
lähellä olevalla järvellä. Eräänä päivänä koulun jälkeen pojat ottivat luisti-
mensa ja lähtivät jäälle. Kun he saapuivat perille, he näkivät, että rannalle 
oli pystytetty suuri kyltti ”Varokaa heikkoja jäitä! Luisteleminen kielletty!” 
Mitä luulet heidän tehneen?
Anna lasten vastata.

Jussi oli viisas. Hän totteli kyltin ohjetta, eikä mennyt jäälle. Mikko ei vä-
littänyt ohjeista ja meni jäälle luistelemaan. Jää rikkoutui, ja Mikko putosi 
hyytävän kylmään veteen. Lähellä olleet miehet auttoivat hänet ylös, mutta 
hän vilustui pahasti. On tärkeää totella varoituskylttejä, vai mitä.
Raamatun ensimmäisessä kirjassa, 1. Mooseksen kirjassa, Jumala kertoo 
ihmisistä, joita varoitettiin paljon suuremmasta vaarasta. Kuuntelivatko ja 
tottelivatko he varoitusta?

Kuva 3-1
Ihmiset, jotka elivät siihen aikaan, tekivät paljon pahaa. Se ei ollut Juma-
lalle mieluista. Raamattu kertoo meille näin: Jumala ”näki, että ihmisten 
pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä 
olivat kauttaaltaan pahat” (1. Moos. 6:5).
Tämä jae kertoo meille, että Jumala tiesi tarkkaan, mitä tapahtui. Hän näki 
ihmisten pahat teot. Hän näki heidän sydämensä ja heidän pahat ajatuk-
sensa. Miltä Jumalasta tuntui?
Seuraavasta jakeesta luemme: ”Herra… murehti sitä sydämessään” (1. 
Moos. 6:6). Se tarkoittaa, että hän oli surullinen ja pettynyt, jopa vihainen, 
aivan kuten sinun vanhempasi saattavat olla, kun sinä teet jotakin väärää.
Oletko koskaan ajatellut, että Jumala näkee meidänkin tekomme ja aja-
tuksemme? Jumala rakastaa hyvää, totuutta ja oikeaa. Mutta Raamattu 
sanoo, että Jumala vihaa pahoja asioita, syntiä. Jumala on surullinen, kun 
puhumme rumia sanoja tai olemme tottelemattomia. Jumala näkee pahat 
ajatuksetkin ja se tekee hänet surulliseksi.
Ehkä ajattelet joskus, kun äiti pyytää sinulta apua: ”Miksi minun pitää 
aina auttaa? Tekisi mieli sanoa äidille, etten tee tätä. Tehköön joku muu!” 
Jumala näkee senkin. Samoin hän näkee, jos tappelet, kuten ihmiset tässä 
kuvassa. Jumala rakastaa sinua ja minua todella paljon, mutta pahat tekom-
me tekevät hänet murheelliseksi. Samalla tavalla Jumala tuli surulliseksi 
ihmisten pahoista teoista kauan sitten.

Kuva 3-2
Oli kuitenkin yksi mies, joka rakasti Jumalaa ja halusi tehdä, mitä Jumala 
käski. Hänen nimensä oli Nooa.
Eräänä päivänä Jumala puhui Nooalle. Asia, josta Jumala puhui, oli toisaal-
ta hyvin surullinen mutta toisaalta iloinen. Jumala sanoi, että koska ihmiset 
tekivät syntiä, hän antaisi suuren tulvan tuhota heidät. Tämä tarkoitti, että 
koko maailma peittyisi veden alle. Se oli järkyttävän surullinen uutinen. Ju-
mala oli hyvin murheellinen siitä, että ihmiset, jotka hän oli luonut ja joita 
hän rakasti, olivat kääntäneet selkänsä hänelle. Mutta Jumala on myös niin 
oikeudenmukainen, ettei hän voinut hyväksyä sitä pahuutta, jota ihmiset 
tekivät toisilleen. Pahuudesta seuraa rangaistus.
Hyvä uutinen oli, että Jumala järjestäisi tavan pelastua tulvasta. Jumala se-

    PT
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litti Nooalle, mitä tämän tulisi tehdä. Hän käski Nooaa rakentamaan suu-
ren laivan, arkin. Siitä tulisi noin 150 m pitkä (yhtä pitkä kuin puolitoista 
jalkapallokenttää), 25 m leveä ja 15 m korkea (noin kuusi kertaa tavallisen 
huoneen korkuinen). Miksi laivan piti olla niin suuri? Siksi, että tätä lai-
vaa ei ollut tarkoitettu vain Nooaa ja hänen perhettään varten, vaan myös 
monia muita varten, jotka Jumala halusi pelastaa tulvasta. Lisäksi laivaan 
täytyisi mahtua paljon ruokaa, jotta arkissa olijat pysyisivät hengissä.
Nooa pystyi olemaan turvassa vain luottamalla Jumalaan ja astumalla lai-
vaan, jonka Jumala oli käskenyt hänen rakentaa. Jumalan tarjoama tapa oli 
ainoa mahdollisuus pelastua.

Kuva 3-3
Nooa totteli Jumalaa ja alkoi rakentaa arkkia. Varmaankin hänen kolme 
poikaansa auttoivat häntä. Miten valtava työ se olikaan! He kaatoivat pui-
ta, sahasivat ne lankuiksi ja sovittivat lankut yhteen. Työ ei kestänyt vain 
kuukausia, vaan monia, monia vuosia.
Toisessa kohdassa Raamatussa (2. Piet. 2:5) kerrotaan, että Nooa teki muu-
takin kuin rakensi. Hän myös julisti. Julistaja on ihminen, joka puhuu Ju-
malan sanaa toisille. Kenelle Nooa julisti? Ihmisille, jotka elivät maailmassa 
siihen aikaan.
Kun ihmiset näkivät Nooan rakentavan arkkia, he varmaan tulivat kysy-
mään häneltä mitä hän teki. He olivat kovin ihmeissään siitä, että Nooan 
rakensi laivaa kaukana rannasta.
”Mitä sinä rakennat? Miksi ihmeessä rakennat laivaa kuivalle maalle?” he 
saattoivat udella.
Nooa selitti heille, että Jumala aikoi lähettää suuren tulvan rankaisemaan 
ihmisiä heidän synneistään. Nooa julisti ihmisille Jumalan sanaa 120 vuot-
ta – koko sen ajan, jona arkkia rakennettiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei 
kukaan kuunnellut, mitä Jumala halusi sanoa. Ihmiset ehkä ajattelivat, että 
Nooa oli hullu. Ehkä he nauroivat hänelle ja pilkkasivat. Mutta Nooa jatkoi 
rakentamista ja Jumalan sanan julistamista.
Jos uskot Jeesukseen, niin kuin Nooa uskoi, toimitko myös niin kuin hän 
toimi? Rukoile Jumalaa, että hän antaisi sinulle rohkeutta, viisautta ja lem-
peitä sanoja kertoa Jeesuksesta ja pelastuksesta kavereillesi sekä perheen-
jäsenillesi. Rukoile myös niiden ystäviesi puolesta, jotka eivät vielä tunne 
Jeesusta. 

Kuva 3-4
Mietitäänpä, mitä Nooa mahtoi kertoa ympärillään olleille ihmisille Ju-
malasta. 
Anna lasten vastata näihin kysymyksiin.

•	 Mitä	luulet,	kertoiko	Nooa	ihmisille,	että	Jumala	rakasti	heitä?	(Kyllä)
•	 Entä	rakastaako	Jumala	maailman	kaikkia	ihmisiä	nykyisin?	(Kuvassa	

on eri kansoihin kuuluvia lapsia.) (Kyllä)
•	 Miten	Jumala	osoitti	rakastavansa	Nooan	ajan	ihmisiä?	(Hän	huolehti	

siitä, että heitä varten oli arkki, jossa he voisivat pelastua.)
•	 Kertoiko	Nooa	ihmisille,	että	Jumalassa	ei	ole	mitään	väärää	eikä	pahaa	

ja siksi Jumala ei voi hyväksyä ihmisten tottelemattomuutta ja pahoja 
tekoja? (Kyllä)

PT
Laita päätotuus näkyville.

PowerPoint hyperlinkki.

Vertaa arkkia rakennuk-
siin tai muihin kohteisiin, 
jotka ovat tuttuja ryhmäsi 
lapsille.   

Anna lasten ehdottaa ky-
symyksiä tai kommentteja, 
joita ihmiset ehkä tekivät 
Nooalle.

PTU    

PTE
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•	 Millä	tavalla	Jumala	aikoi	osoittaa,	että	hän	vihasi	syntiä?	(Hän	aikoi	
lähettää tulvan hävittämään pahuuden.)

•	 Kertoikohan	Nooa	ihmisille,	miten	voimakas	Jumala	on?	(Kyllä)
•	 Millaiset	asiat	osoittavat,	että	Jumala	on	hyvin	voimakas?	(Jumala	on	

Luoja, joka on tehnyt koko maailman ja avaruuden ja kaiken. Jumala 
myös pystyi lähettämään koko maapallon peittävän kaatosateen, jos 
hän halusi niin.)

Tänään minä kerron teille samat asiat, jotka Nooa kertoi ihmisille tuolloin: 
Jumala on täydellinen. Hän ei voi hyväksyä mitään väärää. Jumala vihaa 
syntejä, joita teet, mutta hän rakastaa sinua hyvin paljon! Hän on hyvin 
voimakas ja tahtoo pelastaa sinut.

Kuva 3-5
Lopulta arkki oli valmis. Nooa ja hänen perheensä alkoivat kerätä ruokaa 
arkkiin. He eivät vieneet sinne vain ihmisten ruokaa vaan myös paljon 
heinää ja muita rehukasveja. Keitä arkkiin oikein oli tulossa?  
Jumala halusi pelastaa arkissa ihmisten lisäksi myös eläimiä. Emme tiedä 
miten Jumala sen teki, mutta Jumala on kaikkivaltias. Hän pystyi anta-
maan eläimille ymmärrystä, niin että jollakin tavalla ne tiesivät etsiä suojaa 
ja ne alkoivat tulla arkkiin. Suurin osa tuli pareittain, mutta joitakin eläimiä 
oli seitsemän paria.
Se oli kummallinen näky. Eläimet kävelivät ja linnut lensivät sisään arkin 
avoimesta ovesta. Luultavasti ihmiset seisoivat ympärillä ihmettelemässä, 
mitä tapahtui. Ehkä monet nauroivat ja vitsailivat. Vieläkään he eivät otta-
neet Jumalan varoitusta tosissaan.
Kun kaikki eläimet olivat menneet arkkiin, myös Nooa, hänen vaimonsa 
ja kolme poikaansa sekä näiden vaimot menivät sisälle. Heitä oli yhteensä 
kahdeksan ihmistä – vain kahdeksan. Muut ihmiset eivät halunneet tulla.
Sitten luemme hyvin tärkeät sanat Raamatusta. ”Ja Jumala sulki oven Noo-
an jälkeen” (1. Moos. 7:16).
Lue sanat hitaasti Raamatusta.

Jumala sulki arkin oven! Nooa oli perheensä kanssa turvassa arkin sisäpuo-
lella.
Mutta entä ihmiset arkin ulkopuolella? Jumala oli antanut heille mahdol-
lisuuden kuulla hänen sanaansa, kääntyä pois vääriltä teiltään ja tulla ark-
kiin, jonka hän oli rakennuttanut. Mutta he eivät olleet totelleet. Nyt oli 
liian myöhäistä. Jumala oli sulkenut oven!
Meillekin on tärkeää kuunnella Jumalaa, noudattaa hänen ohjeitaan ja ot-
taa vastaan pelastus, jota hän tarjoaa. 

Kuva 3-6
Silloin kauan sitten ihmisten ainoa keino pelastua oli noudattaa sitä, mitä 
Jumala heille puhui Nooan kautta. Heidän piti kääntyä pois synneistään ja 
tulla Jumalan rakennuttamaan arkkiin.
Se oli ainoa tapa pelastua tuholta. Vain Jumala pystyi pelastamaan ihmiset.
Myös meille on olemassa vain yksi tapa pelastua – Jumalan ilmoittama  
tapa. Se on, että otamme vastaan Jumalan tarjoaman Pelastajan, Jeesuksen. 
Kiitä Jeesusta siitä, että hän on kärsinyt rangaistuksesi syntien tähden ja 
pyydä häntä pelastamaan sinut.

      PTE  

Laita näkyville sana 
’pelastunut’.
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Ihmiset, jotka eivät totelleet Nooan välittämää Jumalan viestiä, kärsivät 
rangaistuksen tottelemattomuudestaan ja kapinoinnistaan.

Kuva 3-7
Pian synkät pilvet alkoivat kerääntyä taivaalle. Sitten ensimmäiset vesipi-
sarat tipahtivat. ”Voisiko se olla totta? Oliko Nooa sittenkin oikeassa?” 
ihmiset miettivät peloissaan. Vettä satoi taivaan täydeltä! Raamattu kertoo 
myös, että vettä tuli maan sisältä. Päivästä toiseen satoi lakkaamatta. Raa-
mattu kertoo meille, kuinka kauan sadetta jatkui.  
Lue 1. Moos. 7:12 Raamatusta.

Maan päällä satoi rankasti neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä 
(1. Moos. 7:12).
Ehkä ulkopuolella olevat ihmiset olisivat nyt tahtoneet tulla arkkiin, mutta 
se oli liian myöhäistä. Jumala oli sulkenut oven, eivätkä he voineet päästä 
sisälle. Arkin sisällä Nooa ja hänen perheensä olivat kuivia ja turvassa.
Kaikki peittyi pian veteen. Arkki alkoi kellua nousevan veden pinnalla. Vesi 
kohosi yhä korkeammalle, kunnes jopa vuorten huiput peittyivät.

Kuva 3-8
Lopulta sade lakkasi! Mutta kului monta kuukautta, ennen kuin vesi pikku 
hiljaa laski. Arkki jäi vuorelle, jonka nimi on Ararat. 
Kun maa oli riittävän kuiva, Nooa, hänen perheensä ja kaikki eläimet tu-
livat ulos arkista. He olivat olleet siellä noin vuoden! Miten oudolta kaikki 
näyttikään ja miten hiljaista kaikkialla oli.
Nooan perheenjäsenet olivat ainoat eloonjääneet ihmiset. Vain he olivat 
totelleet Jumalan sanaa ja tulleet arkkiin, jonka Jumala oli rakennuttanut 
turvapaikaksi.
Nooa ja hänen perheensä rakensivat alttarin ja uhrasivat Jumalalle. He 
kiittivät ja ylistivät Jumalaa siitä, että hän oli pelastanut heidät. Kun he 
katsoivat ylös taivaalle, he näkivät kauniin sateenkaaren. Se oli Jumalan 
lupaus siitä, ettei hän koskaan enää tuhoaisi maata tulvalla. Vaikka Nooa 
iloitsi pelastumisesta, ehkä hän myös mietti surullisena kaikkia niitä ihmi-
siä, jotka olivat kuolleet tulvaan.
Jos sinä tunnet Jeesuksen Pelastajanasi, kiitä sinäkin Jumalaa pelastuksesta 
ja iloitse siitä, että saat olla hänen turvassaan. Ehkä olet samanaikaisesti 
surullinen, kun ajattelet niitä ystäviäsi, jotka eivät vielä ole turvassa Jee-
suksen kanssa vaan elävät erossa Jumalasta. Rukoile heidän puolestaan ja 
kutsu heitä mukaan kerhoon ensi viikolla kuulemaan sanomaa Jeesuksesta, 
joka pelastaa.

Kuva 3-9
Aivan kuten Nooa tuli arkkiin, tule sinäkin Jeesuksen luo. Vain Jeesus voi 
pelastaa sinut. Hän kuoli ristillä sinunkin syntiesi tähden, mutta hän nousi 
kuolleista ja haluaa ottaa sinut vastaan ja varjella sinua. Voit tulla Jeesuksen 
luo, kun pyydät sydämessäsi, että hän pelastaa sinut. Voit tehdä sen vaikka 
nyt.
Jumala piti Nooalle antamansa lupauksen. Hän pitää lupauksen, jonka hän 
antoi laittaessaan sateenkaaren taivaalle, ja hän pitää sen lupauksen, jonka 
hän antaa sinulle Raamatussa: ”Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois” 
(Joh. 6:37). Saat luottaa siihen.

PTU

Ota esille 5-6 isoa kiveä, 
jotka lapset voivat pinota 
esittämään Nooan alttaria.

Ararat-vuori on nykyisen 
Turkin ja Iranin rajalla.

Viittaa päätotuuteen, joka 
on näkyvillä.

PowerPoint hyperlinkki.

PTE
Jos olet opettanut jakeen 
Joh. 1:12, käytä sitä tässä 
yhteydessä esim.: Ota Jee-
sus vastaan elämääsi. Hän 
on luvannut, että silloin saat 
olla Jumalan lapsi. Jumala 
piti Nooalle antamansa 
lupauksen. Hän pitää myös 
sinulle antamansa lupauk-
sen ja huolehtii sinusta aina.
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Kertauskysymykset
1. Miksi tässä Raamatun kertomuksessa Jumala lähetti maailmaan tulvan? 

(Ihmiset olivat unohtaneet Jumalan ja olivat hyvin pahoja ja väkivaltai-
sia.)

2. Mitä tarkoittaa, kun Raamatussa sanotaan, että Jumala on pyhä? (Hän 
on täysin hyvä ja oikeudenmukainen. Hänessä ei ole mitään väärää.)

3. Mitä mieltä Jumala on synnistä? (Jumala ei hyväksy syntiä. Hän vihaa 
sitä ja se tekee hänet surulliseksi.)

4.	 Kuka	oli	se	mies,	joka	ei	ollut	unohtanut	Jumalaa	ja	eli	Jumalan	tahdon	
mukaisesti? (Nooa)

5. Mitä Jumala käski Nooan tehdä? (Rakentaa arkin itselleen ja perheel-
leen sekä kaikille eläimille, jotta he pelastuisivat tulvasta.)

6. Miten kauan satoi, ja kuinka kauan Nooa ja hänen perheensä olivat 
arkissa?	(Satoi	40	päivää	ja	40	yötä.	He	olivat	arkissa	noin	vuoden.)

7. Kuinka monta eri turvapaikkaa Jumala antoi ihmisille tulvaa vastaan? 
(Vain yhden – arkin.)

8.	 Nooa	oli	turvassa	arkissa.	Miten	sinä	ja	minä	voimme	pelastua	synnin	
mukanaan tuomasta rangaistuksesta? (Uskomalla Jeesukseen ja tule-
malla hänen luokseen.)

9. Mitä Nooa ja hänen perheensä tekivät tulvan jälkeen? (He tulivat ulos 
arkista, rakensivat alttarin ja ylistivät Jumalaa.)

10. Jumala asetti sateenkaareen taivaalle. Mitä hän lupasi? (Hän ei koskaan 
enää tuhoaisi maailmaa tulvalla.) 

11. Jumala pitää aina lupauksensa. Mistä löydät Jumalan lupaukset? (Raa-
matusta)

12. Miten kuuluu tämän Jeesuksen lupauksen loppuosa? ”Sitä, joka luok-
seni tulee,… (minä en aja pois”).

Jos olet opettanut lauseen 
Joh. 1:12, tee kysymys siitä: 
Miten kuuluu tämän Ju-
malan sanan lupauksen lop-
puosa: ”Mutta kaikille, jotka 
ottivat hänet vastaan… 
(hän antoi oikeuden tulla 
Jumalan lapsiksi.”) 

Kertauskisa
Jaa ryhmä kahteen tai 
useampaan joukkueeseen. 
Anna jokaiselle joukku-
eelle yhtä paljon puisia 
rakennuspalikoita (esim. 
Huojuva torni -pelistä). Ku-
kin joukkue rakentaa omaa 
torniaan. Kysy kysymykset 
joukkueilta vuorotellen. 
Oikeasta vastauksesta 
joukkue saa laittaa 3 palik-
kaa torniinsa. Jos jonkun 
joukkueen torni romahtaa, 
heidän on aloitettava 
rakentaminen uudestaan. 
Korkeimman tornin raken-
tanut joukkue voittaa. 
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Oppitunti 4
Etiopian kuningattaren hoviherra, jonka 
Jumala löysi

Raamatunkohdat opettajalle
Ap.t. 8:1-8, 26-40

Päätotuus
Jeesus tahtoo löytää jokaisen ja tuoda hänet Jumalan yhteyteen.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jeesus etsii sinua antaakseen sinulle ikuisen elämän. Usko häneen (kuten 
etiopialainen hoviherra teki).
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
(Filippoksen tavoin) kerro Jumalan sanaa (esim. traktaatin avulla) jollekin 
ystävällesi.           

Raamatunlause
Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen 
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	4-1,	4-2,	4-3,	4-4,	4-5,	4-6,	4-7,	4-8,	4-9
•	 Kirjoita	päätotuus	näkyville	pahville	tai	paperille,	tai	tulosta	se	tiedos-

tosta Päätotuudet.pdf. PowerPointissa käytä hyperlinkkiä (pieni kuva 
oikeassa alakulmassa).

•	 Kirjoita	 sanat	 ’eksynyt’,	 ’löydetty’	 ja	 ’Filippos’	 lapuille	 tai	 tulosta	ne	
Sanaliuskat.pdf-tiedostosta. Laita ne näkyviin, kun ne esiintyvät ope-
tuksen aikana. PowerPointissa ne ovat jo valmiina.

•	 Tulosta	 Israelin	kartta	 ja	Yleiskartta	 lisämateraaleista.	PowerPointissa	
ne ovat jo valmiina.

•	 Tee	kirjakäärö	(ks.	kuva	4-4),	johon	on	kirjoitettu	jae	Jes.	53:7.
•	 Hanki	traktaatteja,	joita	uskovat	lapset	voivat	antaa	ystävilleen.

Tuntirunko

Johdanto
Kukaan ei tiedä, että olen täällä.

Tapahtumien kulku
1 Filippos julistaa evankeliumia Samariassa (Ap.t. 8:1-8).                     
2	 Etiopialainen	on	matkalla	Jerusalemista	etelään	(Ap.t.	8:27-28).	
 Hän ei tunne Jeesusta Pelastajanaan.

PT, PTU
PT
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3	 Pyhä	Henki	johtaa	Filippoksen	löytämään	etiopialaisen	(Ap.t.	8:26-29).
4 Etiopialainen lukee profeetta Jesajan kirjaa, mutta ei ymmärrä luke-

maansa.
5	 Etiopialainen	pyytää	Filipposta	nousemaan	vaunuihinsa	(Ap.t.	8:31).
6	 Filippos	selittää	hänelle	evankeliumia	(Ap.t.	8:34-35).							
 Kerro evankeliumi ystävälle traktaatin tai raamatunjakeen avulla.
 Haluan auttaa sinua.
7	 Filippos	selittää	lukua	Jes.	53	(Ap.t.	8:35).	
 Jeesus Kristus kuoli ja nousi kuolleista sinun tähtesi.

Huippukohta
8 Etiopialainen ymmärtää evankeliumin ja uskoo Jeesukseen.
9	 Filippos	kastaa	etiopialaisen	(Ap.t.	8:36-39).
10 Pyhä Henki tempaa Filippoksen pois.

Lopetus
Etiopialainen jatkaa matkaansa iloiten.  
Olet kuullut Jeesuksesta. Oletko turvannut häneen?

Raamatunlauseen opettaminen

Raamatunlause
”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen 
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room. 6:23)

Johdanto
Mikä ero on palkalla ja lahjalla?
Anna lasten vastata.

Palkka on jotakin, jonka ansaitset. Esimerkiksi vanhempasi saavat kuu-
kausittain tai viikoittain maksun työstä, jota he tekevät. He ansaitsevat 
palkkansa.
Lahja on jotakin, jonka saat ilman, että olet tehnyt työtä sen eteen tai an-
sainnut sitä mitenkään.
Raamatunjae, jonka opettelemme, kertoo meille palkasta ja lahjasta. Kuun-
telepa, kuka maksaa palkan ja kuka antaa lahjan.

Esittely
Lue jae Raamatusta. Laita jakeen teksti näkyville ja pyydä lapsia seuraamaan 
tekstiä.

Opetus
Käytä kaksi kerhokertaa tämän jakeen opettamiseen. Sijoita opetus ja sovellus 
toistamisen lomaan.

Kuka maksaa palkan? Jakeessa on julma isäntä, nimeltään ”synti”. Hän 
maksaa kamalan palkan. Mikä se palkka on? Kyllä, kuolema.

PTU,
PTE

PTE

PTE
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Maksu synnistä on kuolema. Kuolema tarkoittaa tässä Jumalasta eroon jou-
tumista ikuisiksi ajoiksi. Jumala ei halua sen tapahtuvan ja siksi hän tarjoaa 
sinulle ikuisen elämän lahjaa. Jos otat vastaan tuon lahjan, et joudu eroon 
Jumalasta vaan pääset hänen yhteyteensä ja saat aina olla hänen kanssaan. 

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Raamattu kieltää valehtelemisen. Oletko sinä 
joskus valehdellut? Raamattu käskee tottelemaan vanhempiamme. Oletko 
aina totellut? Se kieltää varastamasta. Oletko joskus ottanut jotakin, joka 
ei kuulu sinulle? Nämä asiat ovat syntiä.  
Mutta muista, että Jeesus tarjoaa sinulle ihanaa lahjaa. Voit ottaa sen vas-
taan aivan ilmaiseksi. Jeesus maksoi hinnan tuosta lahjasta, kun hän kuoli 
ristillä syntiemme takia. Kohta kerron tarkemmin, miten voit saada tämän 
ikuisen elämän lahjan. 
Lapsi, joka uskoo Jeesukseen: Jos olet jo ottanut vastaan ikuisen elämän lah-
jan, voit auttaa myös toisia ottamaan sen vastaan. Annan sinulle kohta 
muutaman traktaatin, lehtisen, jossa kerrotaan sanoma Jeesuksesta (näytä 
yhtä). Haluaisitko antaa sellaisen jollekin ystävällesi?

Toisto
Toistakaa	koko	jae	 ja	raamatunkohta	vähintään	seitsemän	tai	kahdeksan	
kertaa. Selitä tällä opetuskerralla tarkemmin jakeen alkuosaa. Seuraavalla 
kerralla voit opettaa tarkemmin jakeen loppuosaa.
Kuiskaa vähitellen -leikki:

Ensimmäisellä	kerralla	jae	sanotaan	yhteen	ääneen	normaalilla	äänellä.	Toi-
sella kerralla kuiskataan viimeiset kolme sanaa ja raamatunkohta. Seuraa-
valla kerralla kuiskataan viimeiset kuusi sanaa ja raamatunkohta. Jatkakaa 
toistamista niin kauan, että kuiskaatte koko jakeen.

Etsikää kartalta Samaria.

PT
Laita päätotuus näkyville.

PowerPoint hyperlinkki.

Raamatunkertomuksen opettaminen
Oletko koskaan ollut yksin jossakin ja ajatellut: ”Kukaan ei tiedä, että olen 
täällä”? Ehkä olet mennyt kävelylle metsään tai istunut yksinäsi puistossa. 
Tuntuiko	sinusta	yksinäiseltä?	Tuntuiko,	ettei	kukaan	välittänyt?
Eräs mies oli hyvin pitkällä matkalla. Matkan aikana hän ehkä ajatteli 
näin:
”Olen niin kaukana kotoa. Edessäni ja takanani näkyy vain pölyistä tietä. 
Tuskinpa	 kukaan	 tietää,	missä	 juuri	 nyt	 olen.”	Vaikka	miehestä	 tuntui,	
että hän oli aivan yksin, Jumala tiesi, missä hän oli ja Jumala halusi löytää 
hänet. 

Kuva 4-1
Matkalla olevan miehen löytämiseen Jumala tarvitsi henkilön, joka uskoi 
Jeesukseen ja rakasti häntä. Filippos oli juuri sopiva henkilö tehtävään. 
Filippos oli julistamassa evankeliumia ja opettamassa Samarian alueen pää-
kaupungissa.
Hän saarnasi ihmisille Jeesuksesta, Jumalan Pojasta, jonka Jumala oli lähet-
tänyt maan päälle kuolemaan kaikkien Jumalan yhteydestä pois eksyneiden 
ihmisten puolesta.
Ihmiset	 kuuntelivat,	 ja	monet	 heistä	 uskoivat	 Jeesukseen	 Pelastajanaan.	
Kaupungissa syntyi suuri ilo.

Laita sana ’Filippos’ 
näkyviin.
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Eräänä päivänä Jumalan enkeli puhui Filippokselle ja toi hänelle kummal-
lisen viestin.
Lue Ap.t. 8:26 Raamatusta tai anna jonkun lapsen lukea se.

”Lähde etelään päin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja on 
autio” (Ap.t. 8:26).
Sinne oli melkoinen matka (n. 100 km) ja paikka oli autiomaata!
Filippos ehkä mietti itsekseen: ”Miksi Jumala haluaisi minun lähtevän täs-
tä kaupungista juuri nyt, kun niin monet ihmiset uskovat evankeliumin 
ja ottavat Jeesuksen vastaan elämäänsä? Haluaako Jumala todellakin, että 
lähden täältä ja menen kauas erämaahan, jossa ei asu ketään?”
Tekeekö	Jumala	virheitä?	Ei,	Jumala	ei	tee	virheitä!	Vaikka	Filippos	ei	ehkä	
täysin ymmärtänyt, miksi Jumala pyysi häntä lähtemään tuolle matkalle, 
hän tiesi, että Jumala oli käskenyt häntä tekemään niin. Mitä luulet hä-
nen tehneen? Kyllä, luemme Raamatusta, että ”Filippos lähti sinne” (Ap.t. 
8:27).
Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, voit olla kuten Filippos ja kertoa muil-
lekin hänestä. Jumala toivoo, että tekisit niin.

Kuva 4-2
Arvaatko, miksi Jumala lähetti Filippoksen monta päivää kestäneelle pit-
källe kävelymatkalle kuumassa auringonpaisteessa?
Anna lasten vastata.

Kyllä. Filippoksen piti mennä tapaamaan yksinäistä matkaajaa. Mutta kuka 
tuo mies oli?
Emme tiedä hänen nimeään, mutta Raamattu kertoo meille, että hän oli 
tullut Etiopiasta (Afrikasta) Jerusalemiin. Hän oli todennäköisesti matkus-
tanut pitkin Niilin rantaa päiväkausia mennessään Jerusalemiin. Matka oli 
noin	1500	km.	Nyt	hän	oli	matkalla	takaisin	kotiin.	Hän	oli	tärkeä	mies,	
Etiopian kuningattaren hoviherra, jonka tehtävänä oli huolehtia kuningat-
taren rahoista ja kaikesta omaisuudesta. Hoviherra matkusti vaunuilla.
Miksi luulet hänen matkustaneen Jerusalemiin? Ehkä hänellä oli liike-
asioita. Mutta hänellä oli myös toinen syy matkaansa: hän halusi oppia 
tuntemaan Jumalan. Hoviherra toivoi, että matkansa aikana hän oppisi 
tuntemaan todellisen, elävän Jumalan ja saisi palvoa häntä. Vaikuttaa siltä, 
ettei hän Jerusalemissa ollutkaan kohdannut Jumalaa. Hän oli kuitenkin 
saanut mukaansa joitakin kirjakääröjä, joissa oli osia Jumalan sanasta. Mies 
matkusti kotiinsa päin melko surullisena.

Kuva 4-3
Tämä	mies	näytti	 tietävän,	 että	hänellä	oli	 sydämessään	ongelma,	 jonka	
vain Jumala saattoi ratkaista. 
Tämä	ongelma	on	synti.	Se	juuri	erottaa	meidät	ihmiset	Jumalasta.		
Synti on tottelemattomuutta Jumalan käskyille, jotka ovat Raamatussa. 
Esimerkiksi	yksi	Jumalan	käskyistä	on	”Älä	varasta”	(2.	Moos.	20:15).	Olet-
ko sinä varastanut jotakin äidiltäsi tai kaupasta?
Jumala käskee: ”Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne tot-
ta”	(Ef.	4:25).	Oletko	aina	puhunut	totta	koulussa	ja	kotona?
Jumala	käskee:	”Älkää	päästäkö	suustanne	sopimatonta	puhetta”	(Ef.	4:29).	

PTU

PT

Etsikää paikat kartalta.

Lue sanat suoraan Raama-
tusta Ap.t. 8:27

Näytä kuvan 4-4 kirja-
käärön kaltaista kääröä 
esimerkkinä siitä, millaisia 
kirjat tuolloin olivat. Älä lue 
kirjakääröön kirjoittamaasi 
tekstiä (Jes. 53:7) vielä.
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Näytä sana ’eksynyt’.

Kuunteletko likaisia vitsejä ja kerrotko niitä eteenpäin? Kiroiletko?
Me kaikki olemme tehneet väärin. Se ei ole Jumalalle mieluista. Siksi olem-
me kaukana Jumalasta. Olemme joutuneet eksyksiin, pois Jumalan yhtey-
destä.
Sama tilanne oli etiopialaisella hoviherralla. Emme tiedä, mitä Jumalan 
käskyjä hän oli rikkonut, mutta hän oli eksyksissä, erossa Jumalasta ja etsi 
nyt yhteyttä Jumalaan. Myös Jumala etsi hoviherraa. Jumala halusi löytää 
hänet.

Kuva 4-4
Istuessaan	vaunuissaan	etiopialainen	mies	otti	käteensä	kirjakäärön.	Se	si-
sälsi Raamatun osan, joka oli kirjoitettu satoja vuosia aiemmin. Aurinko 
paistoi kuumasti ja tie pölisi, mutta mies yritti keskittyä siihen, mitä luki. 
Ehkä hän siitä saisi tietää enemmän, kuinka pääsee lähelle Jumalaa.
Profeetta Jesaja oli kirjoittanut kirjan, jota hän luki.
”Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti 
keritsijäinsä	edessä,	ei	hänkään	suutansa	avannut”	(Jes.	53:7).
Etiopialainen hoviherra yritti kovasti ymmärtää, mitä tekstissä sanottiin, 
mutta se oli hänestä vaikeaa. Raamatunkohdassa kerrottiin jostain hen-
kilöstä, joka oli kärsinyt paljon toisten ihmisten tähden ja jopa kuollut. 
Kuka hän voisi olla? Hoviherra huokasi ja toivoi, että joku selittäisi hänelle 
Jumalan sanaa. Hän ei arvannut, että Jumala oli jo järjestänyt asian. Apu 
oli tulossa. Arvaatko miten? Kyllä, Filippos oli tulossa.
Filippos suojasi silmiään kirkkaalta auringonpaisteelta ja katsoi karun au-
tiomaan poikki. Silloin hän näki jotakin. Vaunut olivat tulossa häntä kohti 
ja vaunuissa istui mies.
Herran Henki sanoi Filippokselle: ”Mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen 
vieressä”	(Ap.t.	8:29).
Tätä	Filippos	oli	odottanut!	Raamattu	kertoo	meille,	että	hän	alkoi	juosta	
kohti vaunuja! Oletko koskaan yrittänyt juosta helteisenä päivänä? Se on 
rankkaa puuhaa. Mutta Filippos ei välittänyt helteestä vaan halusi innois-
saan tehdä tehtävän, johon Jumala oli hänet lähettänyt.

Kuva 4-5
Haukkoen henkeään Filippos tuli vaunujen luo. Nyt hän kuuli, mitä etio-
pialainen mies luki ääneen.
Filippos huusi hänelle: ”Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää?”
”En ymmärrä”, etiopialainen vastasi pyörittäen surullisesti päätään. ”Kuin-
ka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo?”
Sitten hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihinsa ja selittämään hänelle 
Jumalan sanaa. Miten iloinen Filippos olikaan. Nyt hän ymmärsi, miksi 
Jumala oli käskenyt hänen tulla koko pitkän matkan keskelle autiomaata. 
Hän sai opettaa Jumalan sanaa tälle korkea-arvoiselle miehelle, jonka oli 
tärkeää oppia tietämään, miten paljon Jumala rakasti häntä ja miksi Jumala 
tahtoi löytää hänet.

Kuva 4-6
Filippos kiipesi innokkaana vaunuihin, ja he ajoivat yhdessä eteenpäin. 
Etiopialainen oli lukenut henkilöstä, joka oli kärsinyt paljon. Filippos aloit-
ti kohdasta, jota mies oli lukenut (profeetta Jesajan kirjoittamasta kirjasta), 

Näytä lapsille Jesajan kirja 
Raamatusta.

Lue jae Jes. 53:7 kirjakää-
röstä.

Joku lapsista voi esittää 
etiopialaista, joka lukee 
kirjakääröä matkustaessaan 
vaunuissa. Toinen voi esit-
tää Filipposta, joka juoksee 
hänen luokseen.
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ja selitti sitä hänelle. Hän, joka oli kärsinyt, oli Jeesus, Jumalan oma Poika. 
Jeesus oli tullut alas taivaasta etsimään ihmisiä, jotka olivat synnin takia 
joutuneet eksyksiin, eroon Jumalasta. Jeesus tahtoi löytää heidät ja tuoda 
heidät Jumalan luo.
Etiopialainen kuunteli tarkasti. Hän ei koskaan aikaisemmin ollut kuullut 
mitään niin ihmeellistä.
Kohta, jota Filippos oli kuullut miehen lukevan, oli ”Kuin karitsa, jota teu-
raaksi	viedään”	(Jes.	53:7).	Se	tarkoitti,	että	kun	ihmiset	ottivat	Jeesuksen	
kiinni ja tappoivat hänet, Jeesus suostui siihen kuten karitsa, joka ei yritä 
puolustautua. Hän suostui kärsimään ja kuolemaan vapaaehtoisesti.  Juma-
la oli näyttänyt Jesajalle, mitä hänen tuli kirjoittaa Jeesuksen kuolemasta 
yli	700	vuotta	ennen	Jeesuksen	syntymää.	Tämä	todella	osoittaa,	että	Jee-
suksen kuolema ei ollut sattuma, vaan Jumalan täydellinen suunnitelma. 
Sen avulla Jumala halusi löytää meidät kauas Jumalasta joutuneet ihmiset 
takaisin luokseen, antaa meille anteeksi ja ottaa meidät perheeseensä.
Jumala haluaa tehdä saman myös sinulle. Olet hänelle yhtä tärkeä kuin 
tuo	etiopialainen	hoviherra.	Turvaudu	Jumalaan	tänään.	Pyydä	häntä	te-
kemään sinusta hänen lapsensa. Jos et oikein tiedä, miten se tapahtuu, tule 
luokseni juttelemaan kerhon jälkeen. Voin vastata kysymyksiisi ja näyttää 
sinulle Jumalan sanasta, kuinka voit uskoa Jeesukseen ja kuinka hän voi 
löytää sinut.
Filippos käytti Jumalan sanaa kertoessaan evankeliumin etiopialaiselle mie-
helle. Jos sinäkin tunnet Jeesuksen ja rakastat häntä, myös sinä voit kertoa 
Jeesuksesta jollekin ystävällesi. Minulla on tässä lehtisiä (traktaatteja), jotka 
kertovat Jeesuksesta. Jos haluat, voit ottaa niistä yhden ja antaa ystävällesi 
tällä viikolla. Mieti, kenelle voisit antaa lehtisen. Pyydä Jumalalta rohkeut-
ta. Mieti, missä voisit antaa lapun ystävällesi, ehkä välitunnilla koulussa tai 
bussissa kotimatkalla. Ennen kuin annat lehtisen, lue se itse. Voit lukea sen 
myös yhdessä ystäväsi kanssa. Sen sijaan, että antaisit traktaatin, voit kertoa 
ystävällesi jakeesta Room. 6:23, jonka opettelimme. Jumala voi käyttää 
sinua, kuten hän käytti Filipposta viemään evankeliumin jollekin, joka on 
eksynyt pois Jumalan yhteydestä.

Kuva 4-7
Juuri niiden sanojen edellä, jotka etiopialainen oli lukenut, on toinen lause, 
jonka hän varmasti myös luki.
Jesaja	 kirjoittaa:	 ”Me	harhailimme	 eksyneinä	 kuin	 lampaat”	 (Jes.	 53:6).	
Sinä ja minä olemme kuin lampaat, jotka helposti kääntyvät pois oikealta 
tieltä ja eksyvät. Myös me olemme kääntyneet pois Jumalan tieltä ja olem-
me eksyneet pois hänen yhteydestään.
Jesaja kirjoitti myös: ”Meidän rikkomuksemme olivat hänet (Jeesuksen) 
lävistäneet”	(Jes.	53:5).	Tämä	selittää	sen,	miksi	Jeesusta	haavoitettiin.	Se	
tapahtui meidän rikkomustemme tähden, meidän pahojen ajatustemme, 
tekojemme ja sanojemme tähden. Jeesus naulittiin ristille, koska me niin 
usein teemme juuri päinvastoin kuin mitä Jumala haluaa meidän tekevän. 
Jeesus ei ansainnut kuolemaa. Hän oli elänyt elämänsä täydellisen hyvin. 
Häntä rangaistiin meidän syntiemme tähden. Hän kuoli ja hänet haudat-
tiin,	mutta	kolmen	päivän	kuluttua	Jumala,	hänen	Isänsä	herätti	Jeesuksen	
kuolleista. Pian sen jälkeen Jeesus meni takaisin taivaaseen, mutta Henken-
sä	kautta	hän	on	meidän	kanssamme	tänään.	Hän	elää	ikuisesti.	Tämä	oli	
se mahtava sanoma, jonka Filippos selitti etiopialaiselle hoviherralle.  

PTE             

PTE

Näytä lapsille, mistä he 
voivat ottaa yhden tai kaksi 
traktaattia ystävälle annet-
tavaksi. 

Lastenmission toimistosta 
voit tilata  lapsille tarkoitet-
tuja traktaatteja. 
Yhteystiedot löytyvät 
Lastenmission nettisivuilta 
www.lastenmissio.fi.

Voit lyhyesti esittää, miten 
lapsi voi antaa traktaatin 
ystävälleen.

 PTU

Viittaa päätotuuteen, joka 
on näkyvillä.

PowerPoint hyperlinkki.
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Kuva 4-8
Juuri silloin vaunut tulivat paikkaan, jossa tien varrella oli vettä.
Etiopialainen kääntyi Filippoksen puoleen ja kysyi: ”Estääkö mikään kas-
tamasta minua?” (Ap.t. 8:36). 
Tämä	osoitti,	että	hän	oli	ymmärtänyt	evankeliumin	ja	uskoi	Jeesukseen	
Kristukseen Pelastajanaan. Nyt hän ymmärsi! Enää asia ei ollut hänelle 
arvoitus. Hän ymmärsi, että Jeesus oli Pelastaja, joka oli kuollut ristillä 
hänen puolestaan. Filippos oli löytänyt hänet autiomaasta, mutta paljon 
tärkeämpää oli, että Jumala oli löytänyt hänet!
Filippos sanoi: ”Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista” (Ap.t. 
8:37).
Välittömästi etiopialainen vastasi iloisesti: ”Minä uskon, että Jeesus Kristus 
on	Jumalan	Poika”	(Ap.t.	8:37).
Hän käski pysäyttää hevoset, ja hän sekä Filippos laskeutuivat alas vaunuis-
ta. Filippos kastoi hänet lammessa keskellä autiomaata. Nykyisin ihmisiä 
kastetaan	hieman	eri	 tavoilla	 ja	erilaisissa	paikoissa.	Tuolle	etiopialaiselle	
hoviherralle kaste oli tapa osoittaa, että hän uskoi Jeesukseen Pelastajanaan.
Kun Filippos oli kastanut hänet, tapahtui jotakin kummallista. Äkkiä Pyhä 
Henki tempasi Filippoksen pois johonkin toiseen paikkaan, niin että hän 
saattoi puhua toisille ihmisille. Hoviherra varmaan hämmästyi. Jumala oli 
tuonut Filippoksen autiomaahan tapaamaan häntä ja muutaman tunnin 
kuluttua Jumala oli ottanut hänet taas pois. Mutta hoviherra jatkoi mat-
kaansa Etiopiaan. Hän ei enää ollut eksyksissä ja erossa Jumalasta. Herra 
Jeesus oli löytänyt hänet!

Kuva 4-9
Onko Jeesus saanut löytää sinut? Olet kuullut Jumalan sanaa. Se kertoo, 
että sinäkin olet eksynyt pois Jumalan yhteydestä, jos et usko häneen.  Aivan 
kuten Jumala etsi etiopialaista hoviherraa, hän etsii sinua ja tahtoo löytää 
sinut. Hän haluaa antaa sinulle elämän lahjan, joka kestää ikuisesti. Raama-
tunjae, jonka opimme tänään, sanoo ”Jumalan armolahja on iankaikkinen 
elämä” (Room. 6:23). Jumala maksoi kalliin hinnan tästä lahjasta. Hän 
antoi oman Poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä sinun ja minun edestä. 
Jumala tarjoaa sinulle ikuisen elämän ja pelastuksen lahjan ilmaiseksi.
Sinä voit tulla Jumalan luo, kun rukoilet. Voit sanoa hänelle tähän tapaan: 
”Rakas Jumala, tiedän että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että 
rakastat minua ja etsit minua. Kiitos, että annoit Jeesuksen kuolemaan 
minun syntieni tähden. Anna minulle anteeksi. Pyydän, että löydät minut 
nyt. Haluan uskoa ja turvautua sinuun Pelastajanani. Amen.”
Jos rukoilit näin mielessäsi, tule kertomaan siitä minulle kerhon jälkeen. 
Haluan rohkaista sinua ja auttaa elämään Jumalan lapsena.

Kertauskysymykset
1 Mitä Filippos teki Samariassa? (Hän julisti sanomaa Jeesuksesta.)
2  Miksi Jumala lähetti enkelin kertomaan Filippokselle, että hänen täy-

tyi lähteä kaupungista ja mennä autiomaahan? (Jotta hän voisi kertoa 
etiopialaiselle hoviherralle evankeliumin.)

3 Miksi etiopialainen oli mennyt Afrikasta Jerusalemiin? (Hän halusi op-
pia tuntemaan Jumalan ja palvelemaan häntä.)

PTE

Näytä pahville kirjoitettu 
sana ’löydetty’.

Lue jae Raamatusta.

Ei ole täysin varmaa, 
oliko tämä etiopialainen 
ensimmäinen, joka toi 
evankeliumin Afrikkaan. 
Monien historioitsijoiden 
mielestä se on kuitenkin 
hyvin todennäköistä. 
(Commentary of the Whole 
Bible, Jamieson, Fausset 
and Brown, s. 1092)

Kertauskisa
Käytä kertauskisana 
Hunajapeliä, jonka ohjeet 
löytyvät Lisämateriaalit-
kansiosta kohdasta 
Kertauskisat.



40 Uusi alkuOppitunti 4

4 Mitä hän teki, kun hän oli vaunuissaan matkalla kotiin? (Hän luki 
Jesajan kirjaa, Raamattua, kirjakääröstä.)

5	 Millä	tavalla	etiopialainen	oli	eksynyt?	(Hän	oli	synnin	takia	eksynyt	
pois Jumalan yhteydestä.)

6 Mitä Filippos kysyi etiopialaiselta, ja mitä tämä vastasi? (”Sinä kyllä 
luet, mutta mahdatko ymmärtää?” ”Kuinka ymmärtäisin, kun kukaan 
ei minua neuvo?”)

7	 Kenestä	Filippos	sanoi	tämän	Raamatun	kohdan	kertovan?	(Jeesukses-
ta)

8 Mitä ihanaa etiopialaiselle tapahtui sen jälkeen, kun Filippos oli autta-
nut häntä ymmärtämään, mitä Jumala tarkoitti? (Hän uskoi ja hänestä 
tuli Jumalan lapsi.)

9		 Kuka	löysi	etiopialaisen?	(Filippos,	mutta	mikä	vielä	tärkeämpää,	Ju-
mala löysi hänet.)

10 Miksi etiopialainen tahtoi, että hänet kastettiin? (Näyttääkseen, että 
hän uskoi Jeesukseen Kristukseen Pelastajanaan.)

11 Mitä näille miehille tapahtui sen jälkeen, kun etiopialainen oli kastettu? 
(Pyhä Henki tempasi Filippoksen pois, ja etiopialainen jatkoi matkaan-
sa ilo sydämessään.)

12 Raamatunjae, jonka opimme tänään (Room. 6:23), kertoo meille iha-
nasta lahjasta. Mikä tämä lahja on, ja kuka sen on maksanut? (Lahja 
on iankaikkinen elämä, ja Jumala maksoi sen antamalla Poikansa kuo-
lemaan ristillä.)
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Oppitunti 5
Saul, joka kääntyi ja sai uuden elämän

Raamatunkohdat opettajalle
Ap.t. 9:1-22
Fil. 3:3-8

Päätotuus
Käänny seuraamaan Jeesusta.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Käänny elämässäsi seuraamaan Jeesusta.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile toisten puolesta…
…niiden, jotka kärsivät, koska uskovat Jeesukseen.
…niiden ystäviesi puolesta, jotka eivät usko Jeesukseen, että he uskoisivat.

Raamatunlause
Jatka jakeen Room. 6:23 opettamista.
(Vaihtoehtoisesti voi opettaa jakeen Ef. 2:8.)

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	5-1,	5-2,	5-3,	5-4,	5-5,	5-6,	5-7,	5-8,	5-9
•	 Kirjoita	 päätotuus	 pahville	 tai	 paperille,	 tai	 tulosta	 se	 Päätotuudet.

pdf-tiedostosta.	PowerPointissa	käytä	hyperlinkkiä	(pieni	kuva	oikeassa	
alakulmassa).

•	 Kirjoita lapuille sanat ’Saul’, ’Damaskos’, ’Ananias’ ja ’kääntyä’ tai tulos-
ta	ne	Sanaliuskat.pdf-tiedostosta.	PowerPointissa	ne	ovat	jo	valmiina.

Tuntirunko

Johdanto
Perhe	automatkalla.	 	
Jokaisen on käännyttävä elämässään.

Tapahtumien kulku
1 Saul pyytää lupaa vainota kristittyjä (Ap.t. 9:1-2).
2 Saul saa luvan ja aloittaa matkansa (Ap.t. 9:3).  
3 Nuorena miehenä Saul opiskeli Vanhaa testamenttia.   
 Taivaaseen ei pääse olemalla hyvä ihminen.

PT

PTU

PTE
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4	 Lähellä	Damaskosta	hän	näkee	kirkkaan	valon.
5	 Jeesus	kysyy	Saulilta:	”Miksi	vainoat	minua?”	(Ap.t.	9:4-5).
6	 Saul	ymmärtää,	että	Jeesus	on	Jumalan	Poika,	luvattu	Pelastaja.	
7	 Hän	kysyy:	”Herra,	mitä	tahdot	minun	tekevän?”
8 Sokeutunut Saul viedään Damaskokseen (Ap.t. 9:8-9).
9 Saul rukoilee – Jumala sai hänet kääntymään Jumalan puoleen.
 Sinäkin tarvitset kääntymistä.
10 Jumala käskee Ananiasta menemään ja parantamaan Saulin tämän so-

keudesta (Ap.t. 9:10-16).
11 Jumala	käyttää	Ananiasta	Saulin	näön	palauttamiseen	(Ap.t.	9:17-19).	
 Voit auttaa toisia rukoilemalla heidän puolestaan.

Huippukohta
Saul	kastetaan	ja	hän	saarnaa,	että	Jeesus	on	Jumalan	Poika	(Ap.t.	9:20).

Lopetus
Kaikki, jotka kuulevat Saulin puheen, hämmästelevät hänessä tapahtunut-
ta muutosta (Ap.t. 9:21-22).  
Jumala voi muuttaa myös sinut.
Rukous

Kerro sielunhoitomahdollisuudesta.

Raamatunlauseen opettaminen

A. Jatka jakeen Room. 6:23 opettamista:

Raamatunjae
”Synnin	palkka	on	kuolema,	mutta	Jumalan	armolahja	on	 iankaikkinen	
elämä	Kristuksessa	Jeesuksessa,	meidän	Herrassamme.”	(Room.	6:23)

Johdanto
Viime	kerralla	puhuimme	siitä,	mitä	eroa	palkalla	ja	lahjalla	on.	Mikä	nii-
den	ero	on?
Anna lasten vastata.

Esittely
Lue jae Raamatusta ja laita lauseen teksti näkyville.

Opetus
Sijoita opetus ja toisto lomittain.

Viimeksi	mietimme	 sitä	 kamalaa	 palkkaa,	 jonka	 ”synti”-niminen	 isäntä	
maksaa palvelijoilleen.
Mietitäänpä	nyt	jakeen	toista	osaa.	Sen	viesti	on	paljon	iloisempi.
Se kertoo meille lahjasta.

PT

PTE

PTU

PTE
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Kuka	antaa	tämän	lahjan?	(Jumala)
Mikä	tämä	lahja	on?	(Iankaikkinen	elämä)
Mitä	’iankaikkinen’	tarkoittaa?	(Se	alkaa	nyt	ja	kestää	ikuisesti.)
Kuka	maksoi	tämän	lahjan?	(Jeesus	maksoi	valtavan	suuren	hinnan.	Hän	
kuoli ristillä ostaakseen tämän lahjan meille.)
Kuka	tarvitsee	tätä	lahjaa?	(Me	kaikki.)
Miksi	me	tarvitsemme	Jumalan	antamaa	lahjaa?	(Syntiemme	tähden	–	en-
nen	 kuin	 otamme	 vastaan	 pelastuksen	 lahjan,	 olemme	 ”synti”-nimisen	
isännän orjia, jotka saavat palkakseen iankaikkisen kuoleman.)
Mitä	meidän	täytyy	maksaa	tästä	lahjasta?	(Ei	mitään!	Se	on	lahja,	jonka	
Jeesus on jo maksanut.)
Miten	tämän	lahjan	voi	ottaa	vastaan?	(Kertomalla	rukouksessa	Jumalalle,	
että olen syntinen ja pyytämällä, että hän antaa minulle sen arvokkaan 
ikuisen elämän lahjan, jonka Jeesus on ostanut meille ristillä.)               

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Oletko	jo	ottanut	vastaan	Jumalan	lahjan?
Jeesus kuoli ristillä puolestasi ostaakseen ikuisen elämän lahjan sinulle. Ota 
se vastaan. Saat kaikki väärät tekosi anteeksi ja elämäsi muuttuu.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:	Jos	olet	pyytänyt	Jeesusta	olemaan	Pelastaja-
si, silloin olet jo ottanut häneltä vastaan iankaikkisen elämän lahjan. Saat 
olla varma asiasta ja kiittää Jumalaa tuosta lahjasta. Rukoile myös niiden 
ystäviesi	puolesta,	jotka	eivät	vielä	tunne	Jeesusta.	Pyydä	Jumalalta,	että	he-
kin voisivat ottaa vastaan Jeesuksen tarjoaman iankaikkisen elämän lahjan.

Toisto
Seiso selin -leikki

Toistakaa koko jae yhteen ääneen muutaman kerran.
Pyydä	yksi	vapaaehtoinen,	joka	menee	seisomaan	niin,	että	hän	on	selin	
tauluun tai seinään, jossa raamatunjae on näkyvillä. Joku muista lapsista 
tulee hiljaa osoittamaan jotakin jakeessa olevaa sanaa. Ryhmä sanoo sen 
jälkeen koko jakeen ja raamatunkohdan ääneen, mutta kun he tulevat osoi-
tetun sanan kohdalle, he eivät sano sitä vaan taputtavat käsiään ja sanovat 
sitten jakeen loppuun. Selin seisova lapsi yrittää muistaa, minkä sanan koh-
dalla taputettiin.
Tehkää tämä useita kertoja niin, että mahdollisimman monet lapset saavat 
valita sanan ja arvata sen.

B. Vaihtoehtoisesti, voit opettaa jakeen Ef. 2:8: 

Raamatunlause
”Armosta	on	Jumala	teidät	pelastanut	antamalla	teille	uskon.	Pelastus	ei	ole	
lähtöisin	teistä,	vaan	se	on	Jumalan	lahja.”	Ef.	2:8

Johdanto
Mitä	sinun	pitää	tehdä,	jotta	saat	lahjan?	(Ei	mitään,	ottaa	vain	vastaan)	
Täytyykö	sinun	tehdä	työtä	tai	olla	hyvä	saadaksesi	sen?	Ei,	jos	se	on	todel-
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linen lahja. Todellisen lahjan antaja välittää sinusta ja haluaa antaa lahjan 
sinulle. Sinun tarvitsee vain ottaa se vastaan. Jumalalla on sinulle todella 
hieno	lahja.	Sinun	ei	tarvitse	ansaita	sitä	millään	teoilla.	Haluatko	tietää,	
mikä	se	lahja	on	ja	kuinka	sen	voi	saada?

Selitys
”Armosta” – armo tarkoittaa sitä, että Jumala antaa sinulle kaikenlaista 
hyvää, vaikka et ansaitse sitä. Jumala osoittaa meille armoaan, koska hän 
rakastaa meitä. 
”Jumala on teidät pelastanut”	–	Jumala	pelastaa	sinut	synneistäsi.	Hän	antaa	
ne anteeksi, etkä ole silloin enää erossa hänestä. 
”antamalla teille uskon” – saat syntisi anteeksi uskomalla Jeesukseen ja hä-
nen ristintyöhönsä. 
”Pelastus ei ole lähtöisin teistä” – et voi tehdä mitään pelastaaksesi itsesi. Et 
pelastu tekemällä hyviä tekoja tai sillä perusteella, että isäsi ja äitisi ovat 
uskossa.	Pelastut	ainoastaan	uskomalla	Jeesukseen.	
”vaan se on Jumalan lahja” – pelastus on lahja Jumalalta. Ota se vastaan.

Sovellus
Lapselle joka ei tunne Jeesusta: Jos et ole ottanut vastaan pelastuksen lahjaa, 
voit	tehdä	sen	tänään.	Elämäsi	muuttuu!
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos sinulla on jo pelastuksen lahja, kiitä Ju-
malaa siitä ja iloitse hänen rakkaudestaan. Rukoile, että Jumala johdattaisi 
sinua elämässäsi seuraamaan hänen tahtoaan. 

Raamatunkertomuksen opettaminen
Isä,	 äiti	 ja	 heidän	 kaksi	 lastaan	 ajoivat	 autolla	 eräänä	 sunnuntaina,	 kun	
äkkiä poliisi pysäytti heidät.
”Ette	voi	jatkaa	matkaa	tätä	tietä	pitkin.	Teidän	täytyy	heti	kääntyä	takai-
sin”,	poliisi	sanoi	heille	hyvin	kohteliaasti,	mutta	tiukasti.	”Tuolla	edessä-
päin on rankkasade huuhtonut osan tiestä pois. On liian vaarallista ajaa 
eteenpäin.”
Isä	oli	hyvin	iloinen	siitä,	että	paikalla	oli	poliisi	auttamassa	heitä	ja	varoit-
tamassa vaarasta. Niinpä hän nopeasti käänsi auton ympäri, ja he ajoivat 
turvallisemmalle tielle.
Tänään kuulemme miehestä, joka kääntyi ja hänen elämänsä muuttui. 
Häntäkin	varoitettiin.	Varoittajana	ei	ollut	poliisi	vaan	Jeesus	Kristus.
Meidänkin	jokaisen	on	elämässämme	käännyttävä	seuraamaan	Jeesusta.

Kuva 5-1
Mies	tämänpäiväisessä	kertomuksessa	on	nimeltään	Saul.	Tämä	tosikerto-
mus hänestä on Raamatussa, Apostolien teoissa. Saul eli samoihin aikoihin 
kuin Filippos ja etiopialainen hoviherra, joista kuulimme viime kerralla. 
Filippoksen	tavoin	kristityt	kertoivat	kaikkialla	ihmisille	Jeesuksesta.	Mo-
net	uskoivat,	että	Jeesus	todella	oli	Jumalan	Poika,	jonka	Taivaallinen	Isä	
oli	lähettänyt	maailman	Pelastajaksi.
Mutta	monet	 juutalaiset	 johtajat	 eivät	uskoneet	 Jeesukseen.	He	 tiesivät,	
että Jeesus oli tuomittu kuolemaan ristillä, mutta he eivät uskoneet, että 

     PT
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Damaskoksessa oli paljon 
juutalaisia, ja on arvioitu, 
että kaupungissa oli useita 
synagogia. (Raamatun Iso 
Tietosanakirja 1).
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Näytä Damaskos kartalta.

hän	oli	noussut	kuolleista,	eivätkä	he	uskoneet,	että	hän	oli	Jumalan	Poika.	
Kun nämä johtajat sitten huomasivat, että monista ihmisistä tuli kristittyjä, 
Jeesuksen seuraajia, he suuttuivat kovasti ja alkoivat vainota heitä. Vainoa-
minen on sitä, että tehdään ihmisille pahaa ja kohdellaan heitä huonosti 
sen takia, mihin he uskovat.
Saul	oli	yksi	niistä,	jotka	vainosivat	kristittyjä.	Hän	aloitti	vainon	Jerusa-
lemissa, kaupungissa, jossa Jeesus oli kuollut. Kristittyjä vietiin vankilaan, 
heitä lyötiin ja joitakin jopa tapettiin. Julman kohtelun takia kristityt pa-
kenivat turvaan toisiin kaupunkeihin, kuten Damaskokseen. Saul päätti 
lähteä etsimään heitä tuodakseen heidät takaisin Jerusalemiin ja laittaak-
seen heidät vankilaan.
Saul meni juutalaisen ylipapin luo ja pyysi kirjettä, joka antaisi hänelle 
luvan vainota kristittyjä Damaskoksessa. Kun juutalaisten johtajat Damas-
koksessa näkisivät ylipapin lähettämän kirjeen, he varmasti antaisivat Sau-
lille valtuudet ottaa kristityt kiinni.
Jerusalemissa ollut ylipappi ei uskonut Jeesukseen, joten hän antoi ilomie-
lin Saulille kirjeen, jota tämä pyysi. Jerusalemista Damaskokseen oli noin 
250	km.	Matka	kestäisi	useita	päiviä,	joten	Saul	kokosi	seurueen	ja	hevosia	
matkaa varten ja lähti kohti Damaskosta.
Nykyisinkin	kristittyjä	vainotaan	monissa	maissa.	Jos	tunnet	Jeesuksen	Pe-
lastajanasi, voit auttaa vainottuja kristittyjä. Voit rukoilla Jumalaa heidän 
puolestaan. Joitakin kristittyjä kohdellaan väkivaltaisesti. Joissakin maissa 
nuoria erotetaan perheistään, kun he uskovat Jeesukseen. Joidenkin usko-
vien	kirkkoja	poltetaan.	Monia	on	tapettu.	Kun	kiität	Jumalaa	siitä,	että	hän	
on ollut niin hyvä sinulle, rukoilethan myös näiden kristittyjen puolesta. 
He	kärsivät,	koska	rakastavat	Jeesusta	ja	tahtovat	totella	häntä,	aivan	kuten	
kärsivät ne kristityt, jotka elivät kaksituhatta vuotta sitten Saulin aikaan.

Kuva 5-2
Lapsena	Saul	asui	Tarsoksen	kaupungissa.	Hänelle	opetettiin	Vanhan	tes-
tamentin kirjoituksia Raamatusta. Saul tunsi kymmenen käskyä ja muita 
Jumalan sanan opetuksia, joita hän pyrki noudattamaan tarkasti. Raamat-
tua tunteneet ihmiset olivat laatineet myös paljon erilaisia uskonnollisia 
sääntöjä.	Näitäkin	Saul	yritti	noudattaa	tunnollisesti.	Hänestä	tuli	hyvin	
ylpeä	 ihminen.	Hän	oli	varma	siitä,	että	miellytti	 Jumalaa	olemalla	niin	
hyvä. Saul ei ymmärtänyt, että on mahdotonta yrittää ansaita pääsy taivaa-
seen olemalla itse tarpeeksi hyvä ihminen.
Kukaan meistä ei voi päästä taivaaseen olemalla hyvä. Jokaisella ihmisellä 
on syntinen luonto ja siksi me niin helposti teemme väärin ja rikomme 
Jumalaa	 vastaan	 joka	päivä.	 Jumala	 kehottaa	meitä	Raamatussa:	 ”Olkaa	
toisianne	kohtaan	ystävällisiä	 ja	 lempeitä	 ja	antakaa	toisillenne	anteeksi”	
(Ef.	 4:32).	Oletko	 sinä	 aina	 ystävällinen	 toisille?	Annatko	 aina	 anteeksi	
sille,	joka	on	loukannut	sinua?	Et	varmaankaan.	Enkä	minäkään.	Kukaan	
ei kykene pääsemään taivaaseen yrittämällä olla oikein hyvä ja täydellinen. 
Monet	 ihmiset	ajattelevat,	 että	 taivaaseen	pääsee	 tekemällä	hyviä	 tekoja.	
Mutta	kukaan	ei	voi	täyttää	Jumalan	vaatimuksia.	
Ajatellaanpa,	että	seisoisit	50	m	leveän	joen	rannalla.	Päätät	hypätä	joen	yli.	
Otat vauhtia ja hyppäät todella pitkälle, 3 m, mutta putoat suoraan jokeen. 
Et päässyt lähellekään toista rantaa. Ystäväsi hyppää paremmin kuin sinä, 
4	m,	mutta	päätyy	veteen.	Sitten	pituushypyn	maailmanmestari	loikkaa,	9	
m, mutta tipahtaa myös veteen. Tilanne on vähän samanlainen, jos yritäm-
me päästä taivaaseen hyvillä teoilla. Ehkä ajattelet, että olet paljon parempi 

Laita sana Damaskos 
näkyviin.
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kuin joku toinen, mutta mitkään meidän tekomme eivät riitä täyttämään 
Jumalan vaatimuksia. Synti erottaa meidät aina Jumalasta, siihen eivät hy-
vät teot auta. Jokaisen on käännyttävä pois omista yrityksistä pelastua hyviä 
tekoja tekemällä. Tämä Saulin oli opittava.

Kuva 5-3
Matkallaan	Damaskokseen	Saul	suunnitteli,	kuinka	ottaisi	kiinni	kristitty-
jä	ja	vangitsisi	heidät.	Hän	jopa	ajatteli,	että	Jumala	oli	tyytyväinen	siihen,	
että hän vainosi kristittyjä.
Matka	kuumassa	auringonpaisteessa	pölyisellä	tiellä	oli	pitkä	ja	väsyttävä.	
Saul	ja	hänen	matkaseurueensa	kulkivat	eteenpäin.	Lopulta	he	saapuivat	
kaupungin lähelle. Ehkä he jo näkivät kaupungin muurit kaukana edes-
sään. Silloin tapahtui jotain ihmeellistä. Raamattu kertoo siitä näin:
Lue Ap.t. 9:3 Raamatusta.

Kuva 5-4
Äkkiä leimahti voimakas valo taivaasta heidän ympärillään, ja Saul kaatui 
maahan. 
Siinä	 maatessaan	 Saul	 kuuli	 äänen,	 joka	 kutsui	 häntä	 nimeltä:	 ”Saul,	
Saul.”	
Hänen	on	täytynyt	ihmetellä:	”Kenen	ääni	tuo	on?	Kuka	ihmeessä	kutsuu	
minua	täällä	tiellä?	Mitä	hän	haluaa	sanoa	minulle?”
Saul	kuunteli	ja	kuuli	nämä	sanat:	”Saul,	Saul,	miksi	vainoat	minua?”	(Ap.
t.	9:4).
Hän	vastasi:	”Herra,	kuka	sinä	olet?”	(Ap.t.	9:5).
Jälleen	ääni	vastasi:	”Minä	olen	Jeesus,	jota	sinä	vainoat”	(Ap.t.9:5).
Mikä	valtava	järkytys	se	oli	Saulille!	Hän	oli	luullut,	että	Jeesus	oli	kuollut	
ja haudattu. Ja nyt Jeesus puhui hänelle taivaasta.
”Jeesuksen	täytyy	olla	Jumala,	jos	hän	kerran	puhuu	minulle	taivaasta	ja	
loistaa	tätä	kirkasta	valoa	ympärilleni”,	Saul	ajatteli.

Kuva 5-5
Nyt	Saul	ymmärsi,	ettei	hän	ollut	lainkaan	käsittänyt,	kuka	Jeesus	oli.	Hän	
oli erehtynyt luullessaan, että Jeesus oli vain ihminen. Saul luuli tekevän-
sä	hyvän	työn	vainotessaan	ihmisiä,	jotka	uskoivat	Jeesukseen.	Hän	kulki	
elämässään	aivan	väärään	suuntaan.	Hänen	kasvonsa	olivat	poispäin	Juma-
lasta.	Hänen	täytyi	kääntyä.
Tähän	asti	Saul	ei	ollut	tiennyt,	kuka	Jeesus	oli.	Tiedätkö	sinä?
Voit opettaa Jeesuksesta keskustelemalla lasten kanssa seuraavanlaisista kysy-
myksistä:

Missä	Jeesus	oli	ennen	kuin	hän	tuli	maailmaan?	(Taivaassa	Isänsä	kanssa.)
Miten	hän	tuli	 tänne	maailmaan?	 (Hän	syntyi	pieneksi	pojaksi	Betlehe-
missä.)
Jeesus	kasvoi	aikuiseksi.	Millä	tavalla	hän	oli	erilainen	kuin	kaikki	muut	
koskaan	eläneet	ihmiset?	(Hän	oli	täydellinen,	synnitön.)
Jeesus	koki	julman	kuoleman	ristiinnaulittuna.	Miksi	Jumala	salli	sen,	että	
Jeesus	 surmattiin?	 (Jeesus	 kärsi	 rangaistuksen	 meidän	 syntiemme	 takia.	
Hän	ei	kuollut	omien	syntiensä	takia.)

Lue nämä sanat Raama-
tusta.

    PT
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Jäikö	Jeesus	kuolleeksi?	(Ei.	Hän	oli	kolme	päivää	haudassa,	mutta	sitten	
Jumala herätti hänet jälleen henkiin.)
Onko	Jeesus	elossa	tällä	hetkellä?	Jos	on,	missä	hän	on	nyt?	(Kyllä,	Jeesus	
elää taivaassa.)

Kuva 5-4 (uudestaan)
Saul	alkoi	vähitellen	ymmärtää,	että	Jeesus	oli	Jumalan	Poika,	maailman	
Pelastaja.	Kun	hän	makasi	maassa	kauhusta	täristen,	hän	kysyi	jotain.	Luen	
Saulin kysymyksen Raamatusta.
Lue Ap.t. 9:6 Raamatusta.

”Herra,	mitä	tahdot	minun	tekevän”	(Ap.t.	9:16).	
Jeesus	vastasi:	”Nouse	ja	mene	kaupunkiin.	Siellä	saat	kuulla,	mitä	sinun	
on	tehtävä”	(Ap.t.	9:6).

Kuva 5-6
Saul nousi seisomaan, mutta taivaasta leimahtanut valo oli ollut niin kirkas, 
että	hän	oli	tullut	sokeaksi	–	hän	ei	nähnyt	mitään.	Hänen	seuralaistensa	
täytyi taluttaa hänet Damaskokseen.
Saul	meni	kadulle,	jonka	nimi	oli	Suorakatu.	Hän	asettui	asumaan	Juudas-
nimisen miehen taloon.
Raamattu	kertoo	meille,	että	Saul	oli	talossa	sokeana	kolme	päivää.	Hän	ei	
syönyt eikä juonut, mutta jotain hän teki. Raamattu kertoo meille, mitä. 
Hän	rukoili	Jumalaa	(Ap.t	9:11).	Emme	tiedä	tarkkaan,	mitä	hän	sanoi.	
Varmaankin hän pyysi Jumalaa antamaan hänelle anteeksi kaikki hänen 
syntinsä ja tunnusti kulkeneensa elämässään täysin väärään  suuntaan. Nyt 
hän ymmärsi, kuka Jeesus oli ja hän tahtoi kääntyä väärältä tieltään oikeaan 
suuntaan.	Hän	uskoi,	että	Jeesus	oli	Jumalan	Poika,	joka	voisi	antaa	hänelle	
anteeksi ja ohjata hänet taivaan tielle.     
Samoin sinäkin voit rukoilla, jos et vielä koskaan ole kääntynyt Jeesuksen 
puoleen,	 etkä	 ole	 pyytänyt	 häntä	 olemaan	Pelastajasi.	 Et	 tietenkään	 ole	
tehnyt samoja vääriä asioita kuin Saul. Et ole vainonnut kristittyjä etkä 
laittanut heitä vankilaan. Jumalan sanan mukaan olemme kuitenkin jokai-
nen tehneet syntiä (Room. 3:23). Olet elänyt elämääsi selkä Jumalaan päin 
käännettynä.	Haluaisitko	toimia	toisin?	Haluatko	kääntyä	seuraamaan	Jee-
susta	ja	kääntää	selkäsi	niille	asioille,	jotka	eivät	miellytä	Jumalaa?
Raamattu	sanoo:	”Tehkää	siis	parannus	ja	kääntykää,	että	teidän	syntinne	
pyyhittäisiin	pois”	(Ap.t.	3:19,	1933/38	käännös).	Parannuksen	tekeminen	
(katuminen) tarkoittaa syntien hylkäämistä. Kääntyminen on täyskäännök-
sen	tekemistä.	Käänny	Jeesuksen	puoleen.	Pyydä	häntä	antamaan	sinulle	
anteeksi ja pelastamaan sinut. Jos käännyt seuraamaan Jeesusta, Jumala lu-
paa	pyyhkiä	syntisi	pois.	Ne	kaikki	annetaan	anteeksi.	Se	on	mahtava	asia!
Saulin elämässä tuo päivä, jolloin hän kääntyi seuraamaan Jeesusta, oli 
mahtava	päivä.	Hän	aloitti	matkansa	kohti	taivasta.
Vaikka	Saul	nyt	uskoi	Jeesukseen,	hän	oli	edelleen	sokea.	Hän	ei	nähnyt	
mitään. Jumalalla oli kuitenkin varattuna Saulille toinenkin yllätys.

Kuva 5-7
Damaskoksessa oli kristitty mies nimeltä Ananias.  
Jumala	 ilmestyi	 hänelle	 näyssä	 (eräänlaisessa	 unessa)	 ja	 sanoi:	 ”Ananias,	
haluan, että menet Juudaksen taloon Suorallekadulle ja kysyt Saulia, jota 

Damaskoksen kaupun-
gissa on nykyisinkin katu 
nimeltään Suorakatu (Iso 
Raamatun Tietosanakirja 1).
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kutsutaan	Tarsolaiseksi.”
Ananias	 saattoi	 tuskin	uskoa	korviaan	 ja	hän	vastasi:	 ”Herra,	minä	olen	
kuullut paljon siitä miehestä ja siitä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt 
uskoville Jerusalemissa. Nyt hän on tullut tännekin viemään kristittyjä van-
kilaan.”
Ananias	ehkä	ajatteli:	”Varmastikaan	Jumala	ei	voi	tarkoittaa,	että	menisin	
puhumaan	tämän	julman	ja	ilkeän	miehen	kanssa!”
Jumala	selitti	hänelle,	että	Saul	oli	muuttunut.	Hän	oli	kohdannut	Jeesuk-
sen	ja	uskoi	nyt	häneen.	Hänestä	oli	tullut	kristitty.	Nyt	Saul	rukoili	sen	
sijaan, että olisi uhannut vahingoittaa kristittyjä. Jumala sanoi Ananiaksel-
le, että hän haluaa lähettää Saulin kertomaan Jeesuksesta monille ihmisille. 
Siksi on tärkeää, että Ananias menisi tapaamaan Saulia.
Ehkä Ananiasta vieläkin hieman pelotti, mutta hän lähti tekemään sen, 
mitä	Jumala	oli	käskenyt.	Hän	tuli	 talolle,	 jossa	Saul	oli,	meni	 sisään	 ja	
alkoi puhua Saulille ystävällisellä äänellä.
”Saul,	veljeni”,	hän	sanoi.
Mitä	luulet,	miksi	hän	kutsui	Saulia	veljekseen?	Kyllä,	koska	Saul	oli	nyt	
Jumalan lapsi aivan kuten Ananiaskin.
”Saul,	veljeni!”	hän	sanoi.	”Herra	on	lähettänyt	minut	–	Jeesus,	joka	ilmes-
tyi	sinulle,	kun	olit	matkalla	tänne.	Hän	lähetti	minut,	jotta	saisit	näkösi	
takaisin	ja	täyttyisit	Pyhästä	Hengestä”	(Ap.	t.	9:17).
Välittömästi aivan kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmiltä, ja hän 
pystyi taas näkemään.
Sinä päivänä Jumala käytti Ananiasta. Ananias auttoi Saulia aloittamaan 
uuden elämän kristittynä.
Jos sinä rakastat Jeesusta ja kuulut Jumalan perheeseen, hän voi käyttää 
myös sinua. Jumala ei ehkä lähetä sinua kenenkään sokean luo, mutta voit 
olla siunaukseksi monille erilaisille ihmisille, kun rukoilet heidän puoles-
taan. Voit rukoilla niiden kristittyjen puolesta, joita vainotaan muissa mais-
sa. Voit myös rukoilla lähellä asuvien ystäviesi puolesta. Raamatussa Jumala 
kehottaa	meitä	 ”rukoilemaan	 lakkaamatta”	 (1.	Tess.	 5:17).	 Se	 tarkoittaa	
sitä, että voit rukoilla aina, milloin tahansa ja missä tahansa. Rukoile ystä-
viesi	puolesta,	että	he	oppisivat	tuntemaan	Jeesuksen	Pelastajanaan?	Voit	
kirjoittaa lyhyen luettelon ystävistäsi ja alkaa rukoilla heidän puolestaan 
joka päivä. Rukoile, että sinun elämäsi olisi heille esimerkkinä Jeesuksen 
seuraamisesta. Rukoile, että Jumala antaisi sinulle rohkeutta kutsua heitä 
kanssasi kerhoon kuulemaan evankeliumia. Jumala voi antaa sinulle roh-
keutta siihen, aivan kuten hän antoi Ananiakselle rohkeutta, kun häntä 
pelotti. 
Pian	 sen	 jälkeen,	 kun	Saul	 oli	 saanut	näkönsä	 takaisin,	 hänet	 kastettiin	
sen	merkiksi,	että	hän	nyt	uskoi	Jeesukseen.	Muistathan,	että	etiopialainen	
hoviherra oli tehnyt samoin.
Mutta	arvaapa,	mitä	sitten	tapahtui!

Kuva 5-8
Saul	alkoi	julistaa	Damaskoksessa	ihmisille,	että	Jeesus	on	Jumalan	Poika.	
Hän	oli	tehnyt	täyskäännöksen.	Sen	sijaan,	että	olisi	vainonnut	niitä,	jot-
ka rakastivat Jeesusta, hän nyt itse oli Jeesuksen seuraaja ja halusi toisten 
ihmisten	kuulevan	Jeesuksesta	ja	seuraavan	häntä.	Mikä	suunnanmuutos!

PTU 
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Ihmiset	saattoivat	tuskin	uskoa	sitä!	He	kyselivät	toisiltaan:	”Kuulenko	oi-
kein?	Eikös	 tämä	 tullut	 tänne	 vangitsemaan	kristittyjä?	Kuinka	hän	nyt	
sitten	toimii	aivan	päinvastaisesti?”
He	varmasti	kuuntelivat	mielenkiinnolla	Saulin	puhetta.	Luultavasti	myös	
osa	kuulijoista	alkoi	uskoa	Jeesukseen	Pelastajanaan.

Kuva 5-9
Jos piirtäisit kuvan itsestäsi ja Jeesuksesta seisomassa rinnakkain, mihin 
suuntaan	sinun	kasvosi	olisivat?	Oletko	edelleen	selkä	häneen	päin	ja	kuljet	
omaa	tietäsi?	Tie,	joka	vie	poispäin	Jumalasta,	on	vaarallinen	tie.	Vai	ha-
luatko	kääntyä	ympäri	ja	lähteä	seuraamaan	Jeesusta?	Raamattu	kehottaa:	
”Tehkää	siis	parannus	ja	kääntykää,	että	teidän	syntinne	pyyhittäisiin	pois”	
(Ap.t.	3:19,	1933/38	käännös).
Muistathan,	että	parannuksen	tekeminen	tarkoittaa	väärien	tekojen	katu-
mista, sitä että ymmärrät eläneesi Jumalan tahdon vastaisesti.
Kääntyminen tarkoittaa sitä, että tekee täyskäännöksen Jeesuksen puoleen 
pyytääkseen syntejä anteeksi ja ottaakseen vastaan ikuisen elämän lahjan. 
Jos et ole tehnyt sitä koskaan aikaisemmin, voit tehdä sen tänään täällä 
kerhossa	 tai	 kotona	 omassa	 huoneessasi?	 Jumala	 lupaa,	 että	 jos	 teet	 pa-
rannuksen	ja	käännyt,	sinun	syntisi	pyyhitään	pois	(Ap.t.	3:19,	1933/38	
käännös).	Eikö	se	olekin	ihana	lupaus?	Jumala	pitää	kyllä	lupauksensa,	jos	
käännyt hänen puoleensa.
Tässä vaiheessa voit rukoilla ääneen ja pyytää, että Herra auttaisi lapsia kään-
tymään hänen puoleensa tänään pelastuakseen.

Olen täällä pöydän luona, jos haluat minun selittävän tätä tarkemmin tai 
tarvitset apua siihen, miten voit kääntyä synneistäsi Jumalan puoleen. Älä 
pelkää!	Tule	rohkeasti	minun	luokseni	tunnin	jälkeen,	ja	minä	selitän	si-
nulle Raamatusta, mitä Jumala haluaa sinun tekevän. 

Kertauskysymykset
1 Kun Saul oli nuori poika, mitä hän luuli, että hänen on tehtävä miel-

lyttääkseen	Jumalaa?	(Noudattaa	monia	sääntöjä	ja	yrittää	olla	mahdol-
lisimman hyvä.)

2 Kun Saul kasvoi aikuiseksi, mitä väärää hän teki kristityille Jerusalemis-
sa?	(Hän	pani	heitä	vankilaan	ja	jopa	tapatti	joitakin.)

3 Miksi	Saul	oli	matkalla	Damaskokseen?	(Vangitakseen	niitä,	jotka	uskoi-
vat Jeesukseen, ja tuodakseen heidät takaisin Jerusalemiin vankilaan.)

4	 Saulille	tapahtui	jotakin	merkillistä	matkalla	Damaskokseen.	Mitä	hän	
näki	 ja	kuuli?	 (Hän	näki	 sokaisevan	valon	 taivaasta	 ja	kuuli,	kuinka	
Jeesus puhui hänelle.)

5	 Kenet	Jumala	lähetti	auttamaan	Saulia,	jotta	tämä	saisi	näkönsä	takai-
sin,	kun	valo	oli	sokaissut	hänet?	(Ananiaksen)

6	 Jakeessa,	jonka	opettelimme,	sanotaan,	että	”synnin	palkka	on	kuole-
ma”.	Mitä	kuolema	tässä	tarkoittaa?	(Ikuista	eroa	Jumalasta.)

7	 Mikä	ero	on	palkalla	ja	lahjalla?	(Voit	ansaita	palkan	työtä	tekemällä.	
Et tee työtä saadaksesi lahjan. Otat lahjan vain vastaan.)

8	 Mikä	on	Jumalan	tarjoama	hieno	lahja,	ja	kuka	sen	on	maksanut?	(Ju-
malan lahja on ikuinen elämä. Jeesus on maksanut sen antamalla hen-
kensä ristillä.)

PTE

Lue tämä avainjae Raama-
tusta.

Osoita sopiva paikka ja 
huolehdi siitä, että olet 
siellä tunnin loputtua 
jutellaksesi apua tarvitsevan 
lapsen kanssa.

Kertauskisa
Käytä kertauskisana 
Iglupeliä, jonka ohjeet 
löytyvät Lisämateriaalit-
kansiosta kohdasta 
Kertauskisat.

Jos olet opettanut jakeen 
Ef. 2:8, tee kysymykset 6-8 
siitä. 
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9	 Jumala	käskee	meitä	tekemään	parannuksen	ja	kääntymään.	Mitä	pa-
rannuksen	tekeminen	tarkoittaa?	(Sitä,	että	katuu	syntejään	ja	on	ha-
lukas kääntymään pois niistä eikä yritä enää pelastua omilla hyvillä 
teoilla.)

10	 Mitä	kääntyminen	tarkoittaa?	(Sitä,	että	ei	halua	kulkea	väärien	teko-
jen suuntaan, poispäin Jumalasta, vaan kääntyy seuraamaan Jeesusta ja 
turvautuu	häneen	Pelastajanaan.)

11	 Mitä	Jumala	lupaa	tehdä,	jos	me	käännymme	pois	synnistä	hänen	puo-
leensa?	(Hän	pyyhkii	pois	meidän	syntimme.)

12	 Miten	ihmiset	Damaskoksessa	huomasivat,	että	Saul	oli	kääntynyt	ja	
alkanut	seurata	Jeesusta?	(Hänet	kastettiin	ja	hän	alkoi	saarnata,	että	
Jeesus	on	Jumalan	Poika.)
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Oppitunti 6
Kertausoppitunti

On hyvä kerrata nämä viisi oppituntia ennen uuteen sarjaan siirtymistä.
Mielenkiintoinen tapa on järjestää kertauskisa. Käytä jotain aiemmin mai-
nittua kertauskisaideaa tai muuta mielenkiintoista tapaa pisteiden laskuun. 
Lasten vastauksista huomaat, mitä he ovat oppineet ja mitä asioita tulee 
jatkossa painottaa enemmän.
Kun kertaat kutakin oppituntia, käytä apunasi kertomuksen kuvia. Älä kui-
tenkaan kerro koko kertomusta uudelleen.

Sakkeus, jonka elämän Jeesus pelasti ja muutti
1 Näytä tekstiä ’muuttunut’.

 Kuka oli mies, joka muuttui? (Sakkeus)
2  Näytä kuvaa 1-1.

 Mikä hänen työnsä oli, ja missä hän asui? (publikaani, veronkerääjien 
esimies Jerikossa)

3 Näytä kuvaa 1-4.

 Kuinka hän pääsi näkemään Jeesuksen? (Hän kiipesi puuhun.)
4 Millä tavalla Sakkeus muuttui? (Sisimmässään hän sai syntinsä anteek-

si, ulospäin hänestä tuli rehellinen ja antelias ihminen. Hyväksy kumpi 
tahansa vastaus.)

Mefiboset, jonka kuningas hyväksyi perheeseensä
5 Näytä tekstiä ’hyväksytty’.

 Kuka hyväksyttiin? (Mefiboset)
6 Näytä kuvaa 2-6.

 Kuka hyväksyi Mefibosetin perheeseensä? (kuningas Daavid)
7 Näytä kuvaa 2-6.

 Miksi Mefiboset pelkäsi, kun hän tuli Daavidin palatsiin? (Mefiboset 
oli vihollisperheen jäsen ja saattoi siksi olla kuolemanvaarassa.)

8 Millä tavalla Mefiboset kuvaa pelastumatonta ihmistä, joka tulee Ju-
malan eteen? (Synnin takia hän voi pelätä, että Jumala pitäisi häntä 
vihollisenaan.)

9 Hyväksyykö Jumala ihmiset perheeseensä siksi, että he elävät hyvin vai 
siksi, että Jumala rakastaa heitä? (Siksi, että Jumala rakastaa heitä.)

Nooa, joka pelastui tuhosta
10 Näytä tekstiä ’pelastettu’.

 Ketkä pelastuivat? (Nooa ja hänen perheensä)
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11 Näytä kuvaa 3-7.
 Mistä he pelastuivat? (hukkumasta tulvaan)
12 Mistä sinun ja minun täytyy pelastua? (rangaistukselta, joka seuraa syn-

neistämme)
13 Näytä kuvaa 3-6.
 Mikä on se tapa, jolla voimme pelastua ja jonka Jumala on valmistanut? 

(Se, että turvaamme Jeesukseen, joka kuoli ristillä meidän puolestamme)

Etiopian kuningattaren hoviherra, jonka Jumala löysi
14 Näytä tekstiä ’löydetty’ ja kuvaa 4-2.
 Kuka löydettiin autiomaassa? (etiopialainen mies)
15 Filippos löysi hänet, mutta kuka muu myös löysi? (Jumala)
16 Näytä kuvaa 4-3.
 Millä tavalla ihmiset ovat eksyksissä? (He ovat joutuneet synnin takia 

eksyksiin, eroon Jumalasta.)

Raamatunlauseet
17 Muistatko, miten jatkuu jae: ”Juuri sitä, mikä on kadonnut,… (Ihmi-

sen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan” Luuk. 19:10).
18 Olemme opetelleet myös jakeen, joka kertoo Jumalan suuresta lahjasta. 
 Mikä tämä lahja on ja miten sen voi saada? (Iankaikkinen elämä. Us-

komalla Jumalaan, joka lupaa antaa sen meille. Sanomalla rukouksessa 
Jeesukselle, että haluaa ottaa vastaan iankaikkisen elämän.)

Saul, joka kääntyi ja sai uuden elämän
18 Näytä kuvaa 5-2.
 Kun Saul oli poika, hän kulki jo väärään suuntaan. Millainen väärä 

käsitys hänellä oli siitä, mikä miellyttää Jumalaa, ja millä tavalla pää-
see taivaaseen? (Hän luuli pääsevänsä taivaaseen noudattamalla monia 
sääntöjä ja tekemällä hyviä tekoja.)

20 Näytä kuvaa 5-3.
 Matkalla Damaskokseen hän kulki edelleen väärään suuntaan. Millä 

tavalla? (Hän luuli miellyttävänsä Jumalaa vainoamalla kristittyjä.)
21 Näytä kuvaa 5-4.
 Mitä Saul ymmärsi, kun Jeesus puhui hänelle matkalla Damaskokseen? 

(Hän ymmärsi, että Jeesus on Jumala. Hän ymmärsi myös, että siihen 
asti hän oli kulkenut täysin väärään suuntaan elämässään.)

22 Näytä tekstiä ’kääntyä’.
 Miksi jokaisen meistä on käännyttävä? (Koska synnin takia kuljemme 

poispäin Jumalasta. Tarvitsemme Jumalan anteeksiantamusta.)
23 Näytä kuvaa 5-9.
 Meidän täytyy kääntyä jostakin johonkin. Mistä käännymme ja mi-

hin suuntaan? (Käännymme synnistä seuraamaan Jeesusta.)
24 Näytä kuvaa 5-8.
 Mikä Saulin elämässä osoitti, että hän oli kääntynyt synneistään seuraa-

maan Jeesusta? (Hänet kastettiin, ja hän alkoi julistaa toisille ihmisille 
Jeesuksesta.)
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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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