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Johdanto
Tämän sarjan aineisto on tehty 5 Day Clubien® (5 päivän kerhojen) käyttöön, mutta sitä voidaan käyttää
muussakin lasten opettamisessa. Tarkoituksena on kertoa lapsille, miten jokainen tarvitsee pelastusta ja
kuinka Jeesus on vastaus tähän tarpeeseen.
Olen kiitollinen Didi Hegnauerin lukemattomista työtunneista, kun hän piirsi kauniit ja vaikuttavat kuvat
näihin opetuksiin. Kiitos myös Kay Denhamin (CEF Uusi Seelanti) pohjatyöstä.
Toivon, että Jumala iloitsee näistä oppitunneista ja käyttää niitä, että monet lapset voivat kokea Jumalan
ihmeellisen pelastuksen.
”Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan” (Matt. 18:14).
				

Jennifer Haaijer

Rukoileminen
Käytä paljon aikaa rukoilemiseen lasten puolesta. Ellei Jumala tee työtään lasten sydämissä ja elämässä,
hengellistä muutosta ei synny. Pyydä, että voisit opettaa jokaisen oppitunnin Pyhän Hengen voimalla. Siinä
on tehokkaan evankelioinnin salaisuus.
Raamatun totuuksien opettaminen
Jos pelkästään kerromme lapsille raamatunkertomuksia, emme täytä velvollisuuttamme opettajana. On
äärimmäisen tärkeää, että lapset omaksuvat myös ne totuudet, jotka sisältyvät kertomuksiin. Lisäksi opettamisessa tulee ottaa vielä lisäaskel eli näyttää, miten totuus liittyy lasten jokapäiväiseen elämään. Tietenkään
emme voi yhdellä opetuskerralla kattaa kaikkea, mitä kertomus pitää sisällään. Niinpä jokaista oppituntia
kohti on valittu yksi painotettava asia, jota kutsutaan päätotuudeksi. Tähän totuuteen liittyvät opetukset
on punottu kertomuksen lomaan ja ne on merkitty tekstiin harmaalla pohjavärillä.
Myös päätotuuden sovelluksissa on harmaa tausta. Joskus voi olla paikallaan muokata sovellusta, jotta se
vastaa paremmin lapsiryhmän tarpeita. Näin kannattaa toimia esimerkiksi silloin, jos sovelluksessa käytetään pojan nimeä ja ryhmässäsi on vain tyttöjä tai jos sovellus sopii paremmin vanhemmille lapsille ja
sinun ryhmäsi lapset ovat hyvin nuoria. Tee muutoksia tarpeen mukaan. Tärkeintä on kuitenkin soveltaa
Jumalan sanaa lasten elämään.
Vaikka opettajan apuna onkin yksityiskohtainen opetusteksti, se ei kuitenkaan korvaa huolellista valmistautumista rukoillen. Tutki annettuja raamatunkohtia ennen kuin luet opetustekstin. Pyri siihen, että osaat
jokaisen oppitunnin asiat niin hyvin, että voisit opettaa ilman muistiinpanoja tai vain hyvin yksinkertaisen
lunttilapun turvin. Muista, että jos pidät 5 Day Clubin® ulkona, muistiinpanojen käyttö voi olla hankalaa.
Kierrekirjan lopussa on kartta. Voit näyttää sen avulla tapahtumapaikat:
1. oppitunti – Goosen
2. oppitunti – matkalla Kaanaan
3. oppitunti – Jeriko
4. oppitunti – Israel
5. oppitunti – Filippi
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Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun
Kun esität evankeliumin, osa lapsista todennäköisesti uskoo sen heti. He eivät välttämättä tarvitse sen
enempää apua pelastussanoman ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Osalla kuitenkin saattaa olla kysymyksiä, joista he haluaisivat keskustella tai he toivovat, että joku rukoilisi heidän kanssaan.
Lasten on hyvä tietää, että he voivat tulla juttelemaan kanssasi hengellisistä asioista ja omista huolistaan.
Ilmoita selvästi milloin ja missä voit jutella heidän kanssaan. On tärkeätä, ettei lapsi luule, että Jeesuksen
luo tullakseen on ensin juteltava opettajan kanssa. Siksi on parempi, ettet tarjoa keskustelumahdollisuutta
samassa yhteydessä kuin esität kutsun seurata Jeesusta. Keskustelumahdollisuudesta voit mainita vaikkapa
ilmoitusasioiden yhteydessä, raamatunjakeen opettamisen jälkeen tai raamatunkertomuksen aikana, mieluummin sen alkupuolella.
Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta
”Haluaisitko sinäkin elää Jeesuksen kanssa, mutta et tiedä, miten pääset hänen luokseen? Autan sinua mielelläni ja kerron asiasta tarkemmin heti tämän raamatunopetuksen jälkeen. Seison tuon puun luona. Minä
en voi ottaa pois syntejä – vain Jeesus voi sen tehdä – mutta neuvon sinua ja voimme rukoilla yhdessä.
Istutaan yhdessä tuon puun juurella.”
Koska mukana saattaa myös olla lapsia, jotka jo uskovat Jeesukseen (ilman sielunhoitokeskustelua), voi
olla hyvä sanoa jotain tämäntapaista 5 Day Club® -viikon loppupuolella:
”Jos uskot Jeesukseen, etkä ole kertonut siitä kenellekään, voit kertoa siitä minulle, jotta tiedän rukoilla
puolestasi. Istun tuolla penkillä (tai jossain muussa paikassa). Voit vain tulla ja sanoa: ”Haluaisin sinun tietävän, että uskon Jeesukseen.” Näin pääset huolehtimaan lapsen jälkihoidosta ja voit auttaa häntä kasvamaan
uskossaan.
Raamatunlauseet
Jokaista oppituntia varten on ehdotettu yksi raamatunlause, jonka voi opettaa lapsille. Kuitenkin jos oppitunnit pidetään peräkkäisinä päivinä, on viisaampaa opettaa vain kolme raamatunlausetta. On parempi,
että lapset oppivat kunnolla kolme lausetta kuin että he oppivat viisi lausetta vajavaisesti. Siksi ehdotamme,
että kahdella oppitunnilla kerrataan aikaisempi raamatunlause. Jos kuitenkin opetat oppitunnit yksittäisinä
opetuksina, näillekin tunneille on ehdotettu erilliset, omat raamatunlauseet.
Havaintovälineiden käyttö
On järkevää harjoitella havaintovälineiden käyttöä ennen opetustilannetta. Tutustu huolellisesti kierrekirjaan tai PowerPoint-kuviin, jotta tiedät, missä vaiheessa niitä käytetään.
Katso myös, miten PowerPoint-muotoiset raamatunlauseet toimivat. Niihin liittyviä ohjeita löydät esitysten muistiinpanoikkunoista. Voit yhdistää raamatunlauseen kertomuksen kuvien perään tai niitä ennen.
Muokkaa esityksestä itsellesi sopiva.
Vaihtoehtoisesti voi tulostaa havainnollistetun raamatunlauseen RAAMATUNLAUSEET-kansiosta.
PowerPoint®-kuvat
Jos käytät PowerPoint-kuvia, CD-levyllä on kaksi vaihtoehtoa.
1 Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat ja kansikuvan joka oppituntiin.
2 Toinen vaihtehto sisältää lisämateriaalia kuten päätotuudet, sovellukset ja raamatunlauseet. Jokaisen
PowerPoint-kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva (risti, sydän, lapsi tai Raamattu), joka sisältää
hyperlinkin oppitunnin päätotuuteen. Voit klikata tätä kuvaa missä oppituntisi vaiheessa hyvänsä. Kun
klikkaat nuolta päätotuussivulla, pääset takaisin aiempaan kuvaan.
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Kertauskysymykset
Joka oppituntia varten on annettu valmiit kertauskysymykset. Voit käyttää niitä oppitunnin päätteeksi tai
seuraavalla opetuskerralla ennen uutta oppituntia.
Kertauskysymysten avulla voit vahvistaa opetusta ja samalla kertauskisa on lasten mielestä hauska osa
ohjelmaa. Kertauskysymysten avulla…
1

saat selville, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.

2

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

3

ohjelmaan tulee hauskuutta. Lapset pitävät kilpailuista ja odottavat tätä osiota. Kyse on kuitenkin
enemmästä kuin kisailusta, nimittäin oppimisesta.

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

Päätotuus

Johannes Kastaja
osoittaa tien

Jeesus Kristus
pelastaa tuomiolta

Sovellus

Raamatunlause

Turvaa Jeesukseen, joka pelastaa
tuomiolta

”… Hän lähetti ainoan Poikansa
maailmaan, antamaan meille elämän.”
1. Joh. 4:9

Joh. 1:19-36
Luuk. 3:1-3
Matt. 3:1-6
2. Moos. 12
Nikodemos kuulee Ihmisillä, jotka
Usko Jeesukseen, niin pelastut
kertomuksen
”katsovat” Jeesusta
Pelastajana, on
Joh. 3:1-16
ikuinen elämä
4. Moos. 21:4-9

Kertaa 1. Joh. 4:9 tai opeta ”…Teidän
täytyy syntyä uudesti.” Joh. 3:7

Pelastaja löytää
Sakkeuksen
Luuk. 19:1-10

Tuhlaajapoika saa
opetuksen
Luuk. 15:1,10-32

Paavali ja Silas
Filippissä

Jeesus Kristus
tuli pelastamaan
syntisiä

Pyydä Jeesusta pelastamaan sinut
synnistä

”Siksi hän pystyy nyt ja aina
pelastamaan ne, jotka hänen
välityksellään lähestyvät Jumalaa.”
Hepr. 7:25

”Parannuksen
teko” on
kääntymistä
synnistä Jumalan
puoleen

Käänny pois synnistä ja tule Jeesuksen
luo

Kertaa Hepr. 7:25 tai opeta ”Yhtä lailla,
sen sanon teille, iloitsevat Jumalan
enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee
parannuksen.” Luuk. 15:10

Vain Jeesus voi
muuttaa elämäsi

Usko Jeesukseen, niin elämäsi muuttuu

”…Usko Herraan Jeesukseen, niin
pelastut…” Apt. 16:31

Apt. 16:11-40
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Oppitunti 1
Johannes Kastaja osoittaa tien
Tuntirunko

Raamatunkohdat opettajalle
Joh. 1:19-36
Luuk. 3:1-3
Matt. 3:1-6
2. Moos. 12

Johdanto
”Hän on taas täällä!”
Tapahtumien kulku
1		 Johannes kastaa ihmisiä Jordanissa

Päätotuus
Jeesus Kristus pelastaa tuomiolta

2 ”Onko Johannes Kristus?”

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Turvaa Jeesukseen, joka
pelastaa tuomiolta

4 Johannes: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka
ottaa pois maailman synnin!”

Raamatunlause
”… Hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.” 1. Joh. 4:9
Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 1-1, 1-2, 1-3,
1-4, 1-5, 1-6, 1-7 ja 1-8
• Havainnollistettu tai PowerPoint-muotoinen raamatunlause

3 Johannes: ”Ei”

5 Israelilaiset ovat orjina Egyptissä
6 Jumalan suunnitelma kansansa pelastamiseksi
7 Mooses vetoaa faraoon, että tämä päästäisi
kansan lähtemään, mutta farao kieltäytyy
8 Jumala lähettää Mooseksen ja Aaronin faraon
luo viimeisen varoituksen kanssa
Synnin palkka on kuolema

9 Mooses antaa ohjeita israelilaisille
- ”Tämän kuun 10. päivänä valitse karitsa
(uros, täydellinen)”		
Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä

- ”14. päivänä, surmaa karitsa”		
Jeesus kuoli syntisten puolesta

10 Keskiyöllä Herra kulkee Egyptin läpi
Luota siihen, että Jeesus on turvasi

Huippukohta
11 Farao: ”Menkää”
12 Israelilaiset pyytävät egyptiläisiltä vaatteita ja
jalokiviä
13 Israelilaiset lähtevät Egyptistä
Lopetus
Jeesus on ”Jumalan Karitsa”
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Oppitunti
”Hän on taas täällä”, huudahti joku kadulla kulkija. ”Johannes Kastaja saarnaa Jordanilla. Tulkaa kuuntelemaan häntä!” Kun uutinen levisi, kansa tuli nopeasti taloistaan ja työpajoistaan. He huudahtelivat
toisilleen kiihtyneesti kiirehtiessään alas joelle. Jordan-virta sijaitsee
Palestiinassa. Johannes, kuuluisa saarnaaja, eli ja vaikutti noin 2000
vuotta sitten.
Kuva 1-1

Pian Johanneksen kantava ääni kuului ihmisten korviin. ”Tehkää
parannus! Kääntykää pois synneistänne, jos tahdotte paeta Jumalan
rangaistusta!” hän kutsui heitä.
Mikä outo näky Johannes mahtoikaan olla pukeutuneena kamelinkarvaiseen pukuun ja nahkavyöhön. Kansa kuunteli hänen saarnaansa. Monet uskoivat Johanneksen sanoman ja heidät kastettiin joessa
merkkinä siitä, että he kääntyivät pois vääristä teoista. Kaikenlaista
kansaa tuli – nuoria ja vanhoja, rikkaita ja köyhiä, johtajia ja tavallisia
kansalaisia. Heitä tuli läheltä ja kaukaa, jopa Jerusalemista saakka,
kuulemaan Johanneksen saarnaa. Jotkut ihmettelivät, kuka Johannes
oikeastaan oli.
”Onko Johannes Kristus, se, jonka Jumala oli luvannut lähettää jonakin päivänä?” monet miettivät.
Nimi ”Kristus” oli varattu sille, jonka Jumala oli luvannut lähettää
Pelastajaksi.
”En minä ole Kristus”, sanoi Johannes. ”Minä en ole luvattu Pelastaja. Hän on kuitenkin tulossa ja hän on niin mahtava, etten minä
kelpaa edes polvistumaan ja auttamaan häntä kenkien riisumisessa.
Hän on Kristus, en minä.”
Johannekselle oli annettu erikoislaatuinen tehtävä. Jumala lähetti
hänet kertomaan ihmisille, että heidän pitäisi valmistautua, sillä Jumalan Poika, Kristus, oli tulossa.
Kuva 1-2

Eräänä päivänä Johannes kääntyi ja osoitti jotakuta ja sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.” (Joh. 1:29).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Ihmiset katsoivat Johanneksen osoittamaan suuntaan. Siinä seisoi
Jeesus Kristus.
Johannes kertoi kansalle, että Kristus, luvattu Pelastaja, oli tullut.
Raamatussa, Vanhan testamentin puolella, Jumala oli kertonut kansalleen paljon tästä Valitusta, jonka hän oli luvannut lähettää. Satoja
vuosia Jumalan kansa, israelilaiset, odotti hänen tuloaan. Nyt Johannes kertoi hänen saapuneen!
Johannes kutsui häntä ”Jumalan Karitsaksi”. Sanat ”Jumalan Karitsa” muistuttivat kuuntelijoita monen vuoden takaisista tapahtumista.
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Kuulkaapa, mitä silloin tapahtui. Se auttaa meitä ymmärtämään, mitä
Johannes sanoi Jeesuksen tehtävästä.
Kuva 1-3

Jumalan kansa asui Egyptin maassa. Aluksi heitä kohdeltiin siellä
hyvin. Mutta vuosien kuluessa egyptiläiset alkoivat pelätä israelilaisia.
Israelin kansa lisääntyi ja niin egyptiläiset tekivät israelilaisista orjia.
He pakottivat heitä tekemään hyvin raskasta työtä ja kohtelivat heitä
julmasti. Heitä käytettiin Egyptien pyramidien rakentamisessa. Monet israelilaiset kuolivat kauheassa pakkotyössä. Mutta siltikin egyptiläisistä tuntui, että israelilaisia oli liikaa. Lopulta he jopa yrittivät
surmata kaikki israelilaiset poikavauvat.
Jumalan kansa kaipasi vapautusta. Jumala näki heidän tilansa. Hänellä oli suunnitelma heidän vapauttamisekseen, niin että he voisivat palata omaan maahansa. Hän antoi israelilaisille johtajan, Mooseksen.
Mooses lähetettiin puhumaan faraolle, Egyptin kuninkaalle. Mooses
vetosi faraoon, että tämä päästäisi israelilaiset vapaiksi, mutta farao
kieltäytyi. Hän ei halunnut luopua orjistaan!
Mutta Jumala näytti majesteettisen valtansa lähettämällä suuria ja
hirvittäviä vitsauksia Egyptiin. Itsepäinen farao kuitenkin kieltäytyi
päästämästä Jumalan kansaa lähtemään. Monesti Mooses ja hänen
veljensä Aaron menivät tapaamaan faraota varoittaakseen tätä Jumalan rangaistuksesta. Mutta he eivät kyenneet muuttamaan tätä
kovaa ja julmaa miestä. Hän sanoi aina: ”Ei, minä en päästä teitä
lähtemään.”
Kuva 1-4

Sitten Jumala lähetti Mooseksen ja Aaronin varoittamaan faraota
viimeisen kerran.
”Näin sanoo Herra: ’Puolenyön aikaan minä kuljen läpi Egyptin, ja
silloin kuolee Egyptissä joka ainoa esikoinen, valtaistuimella istuvan
faraon esikoisesta jauhinkivien ääressä istuvan orjattaren esikoiseen.
Myös kaikki karjan esikoiset kuolevat. Koko Egyptin täyttää suuri
valitus, jollaista ei ole ennen kuultu eikä enää toiste kuulla’ ” (2. Moos.
11:4-6).

Lue jakeet Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea ne.

Mooses jatkoi puhumistaan: ”Silloin kaikki hovisi miehet tulevat minun luokseni, heittäytyvät eteeni ja sanovat: ’Lähde täältä ja vie pois
kansasi, jota johdat.’ Sitten minä lähden” (2. Moos. 11:8).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Mooses lähti faraon luota vihasta hehkuen. Paha farao edelleenkin
kieltäytyi päästämästä Jumalan kansaa lähtemään. Hän oli kuullut
varoituksen kuolemasta, mutta ei välittänyt siitä.
Ehkä sinäkin toimit samoin. Raamatussa on samantapainen varoitus
meitäkin varten. Jumalan mukaan: ”Synnin palkka on kuolema”
(Room. 6:23). Tiedät, että jos jollakulla on työpaikka, hän saa rahaa
työstään kuukauden lopussa. Sitä kutsutaan palkaksi. Raamatussa sa9
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notaan, että syntiä tekemällä saa myös palkkaa – synnin seurauksena
joutuu ikuisesti eroon Jumalasta. Se tarkoittaa, että et voi elää Jumalan kanssa. Tämä on kova rangaistus, mutta niin sen on oltavakin,
sillä Jumala ja synti eivät sovi yhteen.
Mitä sinun on tehtävä ansaitaksesi tämän rangaistuksen?
Anna lasten vastata.
Syntiä! Synti on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Raamatussa
sanotaan, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä. ”Sillä kaikki ovat
tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” (Room. 3:23). Tämä
tarkoittaa, että sinäkin olet syntinen. Kun mietit sitä hetken, niin
huomaat sen olevan totta. Muistat tilanteita, jolloin olet ajatellut
vihaisia ajatuksia toisista ihmisistä. ”Vihaan häntä”, olet puhissut
itseksesi. Jeesus sanoi, että silloin kun sinulla on tällaisia ajatuksia,
et tottele Jumalan käskyä ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”
(3. Moos. 19:18, Mark. 12:31). Ilkeät ajatukset, pahantuulisuus ja
vihaiset sanat eivät miellytä Jumalaa, koska ne ovat syntiä. Hän on
niin puhdas, hyvä ja oikeamielinen, että hänen on rangaistava kaikkea
syntiä. Raamattu varoittaa meitä siitä, että synnin rangaistus on ero
Jumalasta. Pidä huoli siitä, että kuuntelet Jumalan varoituksia. Älä
ota mallia faraosta.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Kuva 1-5

Kun Mooses ja Aaron lähtivät faraon luota, heidän oli valmistettava
israelilaisia tulevaa varten. He kokosivat kansan yhteen ja selittivät,
mitä kunkin tuli tehdä.
”Sanokaa israelilaisille: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenpää karitsan. Eläimen tulee olla virheetön, vuoden vanha uros” (2. Moos. 12:3,5).

Lue jakeet Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea ne.

Virheetön karitsa tuo mieleen Jeesuksen Kristuksen. Johannes Kastaja kutsui häntä nimellä ”Jumalan Karitsa” (Joh. 1:29). Jeesus oli
täydellinen. Hänellä ei ollut syntistä sydäntä, joka olisi viekoitellut
häntä olemaan Jumalalle tottelematon. Hän oli syntymästään saakka
puhdas ja synnitön – ainoa sellainen ihminen maailmassa. Kun hän
varttui, hän ei koskaan petkuttanut ketään, ei koskaan valehdellut tai
vastustellut, kun hänen äitinsä pyysi häntä tekemään jotain. Mooseksen mainitsema karitsa oli siis esikuva Jeesuksesta.
Mooses jatkoi kansan ohjeistamista: ”Kukin pitäköön sitä kuukauden neljänteentoista päivään saakka, ja jokainen … teurastakoon
karitsansa iltahämärissä. Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä ovenpieliin
ja ovenkamanaan niissä taloissa, joissa karitsaa syödään” (2. Moos.
12:6,7).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Jumalan Karitsa, Jeesus Kristus, kuoli myös. Ei ollut muuta tapaa,
jolla ihmiset, jotka ansaitsivat joutua eroon Jumalasta ikuisiksi ajoiksi,
voitiin pelastaa siltä kauhealta rangaistukselta. Jeesus otti kantaakseen meille kuuluvan rangaistuksen. Hän vuodatti kalliin verensä,
10
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jotta ihmiset, kuten sinä ja minä, olisimme turvassa. Israelilaisilla oli
vain yksi tapa olla turvassa, kun Herra tulisi ja toisi kuoleman koko
maahan egyptiläisten kauheiden syntien takia. Sinullakin on vain yksi
mahdollinen Pelastaja, Jeesus Kristus.
14. päivänä kukin perhe toimi Mooseksen ohjeiden mukaan. Karitsat
teurastettiin. Kuten Jumala oli Mooseksen kautta käskenyt, kukin
perhe otti verta ja siveli sillä oven pihtipielet ja päällisen. Verta ei
saanut pitää vain astiassa, vaan se piti käyttää pihtipieliin. Kun Herra
näkisi veren, hän kulkisi talon ohi ja sen asukkaat olisivat turvassa.
Karitsaa rangaistaisiin israelilaisten sijasta.
Sama koskee myös Jumalan Karitsaa. Hän on kuollut, mutta se ei
tarkoita, että maailman kaikki ihmiset välttäisivät syntiensä rangaistuksen. Jos haluat olla turvassa, sinun tulee henkilökohtaisesti pyytää
Jeesusta pelastamaan itsesi. Turvaa Jeesukseen, joka kuoli ja vuodatti
kalliin verensä sinun puolestasi.
Aivan kuten israelilaisten oli varmistauduttava siitä, että heidän ovenpielensä oli sivelty verellä, niin sinunkin tulee varmistua siitä, että
Jeesus on oma Pelastajasi.
Jokaisessa israelilaisessa kodissa perhe paahtoi karitsan ja nautti aterian. Kaikki olivat pukeutuneet matkaa varten. Heidän ei tarvinnut
hätäillä Jumalan tuomiosta, sillä Jumala oli sanonut: ”…Kun minä
näen veren, menen ohitsenne” (2. Moos. 12:13).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Kuva 1–6

Sinä iltana jokainen israelilainen perhe odotti sitä, minkä Jumala
oli sanonut tapahtuvan! Keskiyöllä Herra kulki yli maan. Jokaisessa
talossa, jonka oven pihtipielissä ei ollut verta, vanhin poika kuoli.
Palatsista kuului huutoa ja parkua – kruununprinssi oli kuollut. Sama
valitus kaikui myös muista egyptiläisistä kodeista, kun niissä havaittiin esikoispoikien kuolleen. Valtava suru ja itku valtasivat maan!
Älä siis toimi kuten nuo ihmiset. Luota Jeesukseen. Hän antoi verensä ja kuoli syntisten puolesta. Jos asetut Jumalaa vastaan ja kieltäydyt
luottamasta häneen, niin seurauksena on ikuinen ero hänestä. Älä ole
kuten nuo ihmiset, joilla ei ollut karitsan verta ovenpielissä.
Mutta jokainen koti, jonka ovenpieliin oli sivelty verta, säästyi kuolemalta. Kaikki olivat turvassa, juuri niin kuin Jumala oli luvannut.
Toimi kuten nämä ihmiset! Älä kuvittele, että kirkossa käyminen,
rukousten toistaminen tai kilttinä oleminen voisivat pelastaa sinut.
Ei se onnistu. On kyllä hyödyllistä käydä kirkossa, rukoilla ja käyttäytyä niin hyvin kuin mahdollista, mutta vain Jumalan Karitsa, Jeesus
Kristus, voi pelastaa sinut tuomiolta. Raamatussa sanotaan: ”Mikään
kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 8:1). Jos siis jättäydyt Jeesuksen, Jumalan Karitsan
varaan, olet turvassa, aivan kuten israelilaiset.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Egyptiläiset itkivät ja valittivat. Faraokin oli murtunut.
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Yön kuluessa hän kutsui Mooseksen ja Aaronin luokseen ja komensi:
”Lähtekää tiehenne, pois minun kansani keskuudesta, te itse ja kaikki
israelilaiset, ja menkää palvelemaan Herraa, niin kuin olette pyytäneet. Ottakaa myös lampaanne, vuohenne ja nautakarjanne, niin kuin
olette halunneet, ja menkää” (2. Moos. 12:31-32).
Kuva 1-7

Moosesta ei tarvinnut kahdesti käskeä. Hän ja kansa olivat lähtövalmiina.
”Egyptiläisetkin kiirehtivät israelilaisia lähtemään heti pois maasta,
sillä he ajattelivat: ’Muuten me kuolemme kaikki’ ”(2. Moos. 12:33).
Israelilaiset pyysivät egyptiläisiltä vaatteita ja jalokiviä, ja nämä antoivat niitä heille mielellään. He antoivat kultaisia ja hopeisia rannerenkaita, korvakoruja ja ketjuja sekä hienoimpia vaatteita. Jumala laittoi
egyptiläiset näin maksamaan israelilaisille vuosien orjatyöstä.
”Tässä, viekää ne kaikki”, he kehottivat. ”Kunhan vain lähdette! Me
emme ole turvassa, ennen kuin te kaikki olette kaukana täältä!”
Jumalan kansa lähti suurin joukoin liikkeelle. Vihdoinkin he olivat
vapaita. He olivat pysyneet turvassa Egyptin historian kammottavimpana yönä. Karitsan veri oli suojellut heitä.
Kuva 1–8

Nyt varmaan ymmärrät, miksi Johannes Kastaja sanoi: ”Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin” (Joh. 1:29). Hän
viittasi Jeesukseen, Jumalan Poikaan. Jeesus kuoli, että häneen uskovat olisivat turvassa sinä päivänä, jolloin Jumala rankaisee synnistä.
Raamattu sanoo: ”Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan
meille elämän” (1. Joh. 4:9).

PowerPoint 1-8a
PowerPoint 1-8b

Ehkä sisimmässäsi tiedät, ettet ole turvassa, vaikka haluaisit olla.
Oletko halukas jättämään sellaiset asiat, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia, ja etsimään turvaa Jeesuksesta? Haluatko uskoa häneen? Kerro Jeesukselle: ”Rakas Jeesus, Jumalan Karitsa, kiitos siitä,
että kuolit syntieni takia. Kiitos kalliista verestäsi minunkin edestäni.
Anteeksi, että olen ollut niin paha. Haluan uskoa sinuun ainoana,
joka voi ottaa pois syntini ja pelastaa minut Jumalan tuomiolta.”
Jos uskot Jeesukseen, Raamattu lupaa: ”Mikään kadotustuomio ei
siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 8:1).
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Kertauskysymykset
1. Mikä oli Jordan-virralla saarnaavan miehen nimi? (Johannes
Kastaja.)
2. Kenelle oli annettu nimi ”Kristus”? (Pelastajalle, jonka Jumala
oli luvannut lähettää, eli Jeesukselle.)
3. Kun israelilaiset olivat orjina Egyptissä, kenet Jumala lähetti puhumaan faraolle? (Mooseksen ja Aaronin.)
4. Mitä Mooses pyysi faraota tekemään? (Päästämään israelilaiset
vapaaksi.)
5. Mikä oli Jumalan faraolle antama viimeinen varoitus? (Jokaisen
egyptiläisen perheen vanhin poika tulisi kuolemaan.)
6. Mikä on synnin rangaistus? (Ero Jumalasta.)
7. Mitä israelilaiset tämän päivän oppitunnin mukaan tekivät varmistaakseen olevansa turvassa? (He surmasivat karitsan ja pirskottivat sen verta ovenpieliin ja oven yläpuolelle.)
8. Miksi Jeesus oli ainoa, joka pystyi kuolemaan syntiemme takia?
(Koska hän oli täydellinen eikä tehnyt koskaan syntiä.)
9. Mitä israelilaiset pyysivät egyptiläisiltä lähtiessään Egyptistä? (Jalokiviä ja hienoja vaatteita.)
10. Miten voit olla turvassa synniltä ja tuomiolta? (Anna Jeesuksen
ottaa syntisi.)
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Oppitunti 2
Nikodemos kuulee kertomuksen
Tuntirunko

Raamatunkohdat opettajalle
Joh. 3:1-16
4. Moos. 21:4-9

Johdanto
”Sssh …” 		

Päätotuus
Ihmisillä, jotka ”katsovat” Jeesusta Pelastajana, on
ikuinen elämä

Tarjoa mahdollisuutta
sielunhoitokeskusteluun

Tapahtumien kulku
1 Nikodemos tapaa Jeesuksen yöllä

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, niin
pelastut.

2 Jeesus: ”…Jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa”

Raamatunlause
5 Day Clubissa® kertaa 1. Joh. 4:9
tai
Yksittäisellä opetuskerralla opeta:

4 Israelilaiset matkustavat autiomaan halki

3 Nikodemos: ”Pitääkö ihmisen muuttua taas
vauvaksi saadakseen uuden elämän?”
5 Israelilaiset unohtavat, mitä Jumala on heille
tehnyt, ja alkavat valittaa

”…Teidän täytyy syntyä uudesti” Joh. 3:7
Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint -kuvat : 2-1, 2-2, 2-3,
2-4, 2-5, 2-6, 2-7 ja 2-8
ja
• kartta kierrekirjan lopussa
• Havainnollistettu tai PowerPoint-muotoinen raamatunlause

Olemme kaikki syntisiä

6 Jumala lähettää käärmeitä rangaistukseksi ihmisten valittamisesta
Jumala on pyhä ja synnistä
täytyy rangaista

7 ”Olemme tehneet syntiä, rukoile puolestamme”
8 Mooses rukoilee ja Jumala kuuntelee
Me kaikki ansaitsemme Jumalan
rangaistuksen

9 Jumala: ”Tehkää käärme pronssista ja katsokaa siihen, niin jäätte eloon”
Jeesus kuoli syntisten puolesta

Huippukohta
Aivan kuten käärme nostettiin ylös, niin Jeesuskin
nostettiin ristille kärsimään synnin rangaistus
Jeesusta rangaistiin sinun puolestasi

Lopetus
Tottele Jumalaa ja katso Jeesusta jo tänään		
Loppuhaaste
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Oppitunti
Johdanto
”Shhh…” Oli hiljaista ja pimeää. Eräs mies käveli kiireisin askelin
pitkin Jerusalemin varjoisia katuja. Hän oli Nikodemos, eräs uskonnollisista johtajista. Mihin hän oli oikein menossa? Hän oli kuullut
oudoista, ihmeellisistä tapahtumista kaupungissa. Oli puhuttu Jeesus
Nasaretilaisesta, joka teki sellaista, mihin kukaan muu ei pystynyt.
Nikodemos oli varma, että Jumala oli lähettänyt Jeesuksen ja halusi
tietää enemmän.
Haluaisitko sinäkin tietää enemmän Jeesuksesta ja siitä, miten hän
voi antaa syntejä anteeksi? Ehkä et ole koskaan pyytänyt Jeesusta
Pelastajaksesi ja haluaisit, että hän antaa syntisi anteeksi, muttet ole
varma, mitä pitäisi tehdä. Voin mielelläni jutella kanssasi jälkikäteen
ja näyttää Raamatun avulla, mitä Jeesus haluaa tehdä ja mitä sinä voit
tehdä. Jos haluat keskustella tästä aiheesta, löydät minut tuon puun
alta (tai nimeä jokin muu paikka). Tule luokseni ja voimme jutella siitä,
miten Jeesus voi antaa syntisi anteeksi.
Nikodemoksella oli paljon kysymyksiä. Hän pysähtyi erään talon
kohdalle, meni sisään ja pyysi saada keskustella heidän vieraansa
kanssa. Arvaapa kuka tämä henkilö oli!
Anna lasten vastata.
Kyllä, hän oli Jeesus, Jumalan Poika.
Kuva 2-1

Jeesus ja Nikodemos keskustelivat kahdestaan sinä yönä. Jeesus sanoi: ”…Jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa” (Joh. 3:3) Nikodemokselle ei riittänyt se,
että hän tiesi jotain Jumalasta, vaan hän halusi aloittaa uuden elämän.
Mutta sitä ei Nikodemos pystynyt omin voimin tekemään. Vain Jumala pystyisi muuttamaan hänet niin, että hän voisi elää Jumalalle ja
Jumala hallitsisi hänen elämäänsä.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Tämä älykäs ja uskonnollinen mies oli ymmällään.
”Pitääkö ihmisen muuttua taas vauvaksi saadakseen uuden elämän?”
Nikodemos ei voinut tajuta, miten ihminen voisi syntyä uudestaan.
Niinpä Jeesus käytti kertomusta, joka kertoi ajoista monia vuosia
sitten ja jonka Nikodemos tunsi hyvin. Varmasti kertomus auttaisi
häntä ymmärtämään.
Kuva 2-2

Kauan sitten Jumalan kansa eli israelilaiset pakenivat Egyptistä, missä he olivat olleet orjina. (Muistat varmaan edellisestä opetuksesta,
kun israelilaiset uhrasivat karitsoita, ja kuinka Jumala suojeli heitä
niin, että he pääsivät vapaasti lähtemään.) He olivat menossa uuteen
maahan.

Käytä karttaa ja näytä israelilaisten
reitti Egyptistä Kaanaaninmaahan.
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Matkatessaan he puhuivat, kuinka hyvä Jumala oli ollut heitä kohtaan. Hän oli osoittanut olevansa suuri ja voimallinen tuodessaan
heidät pois Egyptistä. He olivat hyvin onnellisia siitä, että he kuuluvat ainoalle, oikealle Jumalalle. He eivät palvelleet epäjumalia, jotka
eivät pystyneet mihinkään. Heidän Jumalansa oli hyvä ja voimakas.
Vuosien ajan tämä suuri ihmisjoukko vaelsi erämaassa. Eräänä päivänä he saapuivat Edomin maan rajoille. Jos he saisivat matkustaa
Edomin läpi, he pääsisivät uuteen maahansa nopeammin. Mutta
Edomin kuningas kielsi heitä tulemasta. Niinpä he joutuivat käyttämään pidempää kiertotietä. Matka tuntui loputtoman pitkältä! Kansa
masentui ja unohti, miten Jumala oli toiminut heidän puolestaan
aikaisemmin.
”Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa
ruokaa!” he valittivat (4. Moos. 21:5).
Kuva 2-3

Todellisuudessa heillä kyllä oli ruokaa ja vettä. Jumala oli pitänyt
heistä hyvää huolta. Joka aamu he huomasivat, että Jumala oli antanut
sataa taivaasta leipää. He nimittivät maassa olevia ohuita, pyöreitä
hiutaleita ”mannaksi”. Heillä oli mannaa joka päiväksi. Eikä vain
mannaa, vaan myös vettä. Jumala kykeni puhkaisemaan vesilähteen
heille kalliosta silloin, kun he olivat janoisia. Mutta nyt he taas valittivat ja nurisivat Jumalaa vastaan.
Valitus taitaa olla tuttua meillekin. Jumala on ollut meille oikein hyvä.
Meillä on ruokaa, ystäviä ja koti. Olemme terveitä ja hyvinvoivia. Jumala antaa auringonpaisteen ja sateen. Sekin, että olemme elossa, on
lahja Jumalalta. Jumala on erittäin ystävällinen. Mutta me toimimme
samoin kuin Israelin kansa kauan sitten. Me kapinoimme Jumalaa
vastaan. Jumalan käsky muistuttaa siitä, että Jumalan tulisi olla sinunkin Jumalasi ja ensimmäisellä sijalla elämässäsi. Raamattu sanoo:
” Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi” (Mark. 12:30). Mutta
emmehän me tee niin, vai teemmekö?

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Leikit ja pelaat kuitenkin joka päivä. Menet kouluun, syöt ja juot,
mutta et ajattele usein Jumalaa.
Ystävät, lelut ja tv-ohjelmat ovat sinulle Jumalaa tärkeämpiä.
Raamattu sanoo, ettei pidä unohtaa Jumalan hyvyyttä eikä aina nurista ja valittaa. Sanotko usein jotain tämäntapaista: ”En halua opettajan
komentelevan minua. Enkä pidä astioiden tiskaamisesta kotona. En
välitä tietää, mitä Jumala Raamatussa kehottaa minua tekemään. Haluan tehdä vain mitä itse haluan.” Oletko tällainen valittaja? Silloin
et tottele Jumalaa. On kuin heiluttelisit nyrkkejäsi Jumalan edessä ja
sanoisit hänelle: ”En tahdo, että hallitset elämääni. En pidä siitä, mitä
olet antanut minulle.”
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Tai ehkä puolustaudut sanoen, ettet tee niin kovin usein. Asiaa voi
verrata halkeamaan kukkamaljakossa. Jos maljakossa on yksikin halkeama, koko maljakko on pilalla. Jos et tottele Jumalaa yhdessä asiassa, olet silloin tottelematon kaikessa. Taistelet hänen käskyjään
vastaan aivan kuten Israelin kansa erämaassa kauan sitten.
Kuva 2-4

Yhtäkkiä israelilaisten leiristä kuului paniikinomaista, tuskaista huutoa! Joka puolella kiemurteli myrkkykäärmeitä puremassa ihmisiä.
Niiden purema oli tuskallinen ja kuolettava. Jumala oli lähettänyt
käärmeet rangaistukseksi nurinasta ja tottelemattomuudesta.
Jumala on hyvä, mutta hän on myös puhdas ja oikeudenmukainen.
Kun ihmiset eivät tottele häntä ja kapinoivat, Jumalan täytyy rangaista tottelemattomuudesta. Israelilaiset olivat nyt vaarassa kuolla
syntinsä vuoksi.
Tiedätkö, että sinäkin olet samassa vaarassa? Et ole saanut käärmeenpuremaa, mutta olet ollut tottelematon Jumalaa kohtaan ja
ansaitset rangaistuksen. Jumala kertoo meille Raamatussa, mikä rangaistus on. Jumala sanoo: ”Kuolema on … sen osana, joka on syntiä
tehnyt” (Hes. 18:4). Tämä ei tarkoita sitä, että sinä kuolet ja sinut
haudataan. Se tarkoittaa ikuista eroa Jumalasta. Näin rangaistaan
niitä, jotka eivät tottele hyvää, puhdasta, kaikkivoimaista Jumalaa. Me
kaikki ansaitsemme tämän rangaistuksen.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Israelilaisetkin tiesivät ansaitsevansa sen, mitä tapahtui. He ymmärsivät, miksi käärmeet olivat ilmestyneet joka puolelle leiriä. Suuressa
hädässään he menivät Mooseksen, johtajansa, luo ja vetosivat häneen: ”Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan.
Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta” (4. Moos. 21:7).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Kuva 2-5

Heidän uskollinen johtajansa Mooses meni puhumaan Jumalalle
kansan puolesta. Hän tiesi, että israelilaiset kyllä ansaitsisivat rangaistuksen. Jos Jumala sallisi heidän kaikkien kuolla, kukaan ei voisi
sanoa: ”Tämä ei ole reilua!”
Meidän laitamme on aivan samoin. Jos Jumala haluaisi lähettää meidät pois luotansa iankaikkisesti, kukaan meistä ei voisi sanoa: ”En ole
ansainnut tätä.” Me olemme Jumalaa kohtaan niin tottelemattomia,
että ansaitsemme kyllä hänen rangaistuksensa samalla tavalla kuin
ihmiset, joiden puolesta Mooses rukoili.
Jumala kuunteli Moosesta. Hän antoi Moosekselle hyvin erikoisen
ohjeen: ”Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen
pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon” (4. Moos. 21:8). Eikö
Jumala ollutkin hyvä antaessaan näille valittaville ihmisille mahdollisuuden pelastua kuolemalta? Kuitenkin se tapa, jolla sinä ja minä
voimme pelastua synnistä, on vielä paljon ihmeellisempi.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.
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Jeesus kertoi Nikodemokselle, että samoin kuin pronssikäärme nostettiin ylös, samoin Jeesuskin korotettaisiin. Hän tarkoitti kohottamista ristille. Jeesus ei ikinä tehnyt syntiä, niinpä hän ei ansainnut
rangaistustakaan. Mutta Jumala otti meidän syntimme ja kasasi ne
Jeesuksen päälle: ”Itse, omassa ruumiissaan, hän ’kantoi meidän
syntimme’ ristinpuulle” (1. Piet. 2:24a).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Jumala rankaisi omaa, rakasta Poikaansa ikään kuin Jeesus olisi tehnyt kaikki vääryydet. Muistathan, että synnin rangaistus on joutua
eroon Jumalasta.
Jeesuksen kuolemaan liittyi paljon kärsimystä, mutta pahin kärsimys
oli joutua hetkeksi eroon Isästä eli Jumalasta.
Jeesus huusi ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”
(Matt. 27:46).
Miten paljon Jumala meitä rakastaakaan, että hän salli kohottaa ainoan Poikansa kuolemaan ristillä. Kolmantena päivänä Jumala herätti
hänet kuolleista. Nyt Jeesus elää taivaassa Isä Jumalan kanssa. Siksi
Jeesus voi sanoa meille tänään: ”Kääntykää minun puoleeni … antakaa pelastaa itsenne” (Jes. 45:22a).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Tarkoittaako se, että jokainen pelastuu synnin rangaistukselta?
Mietitäänpä kansaa, joka vaelsi erämaassa.
Kuva 2-6

Ihmisten oli uskottava, että oli olemassa vain yksi lääke. Heidän
piti katsoa pronssikäärmeeseen, jos he halusivat välttyä kuolemalta.
Jos joku sanoi: ”En usko tuohon”, hän ei jäänyt henkiin. Jos joku
toinen sanoi: ”Enpä usko, että pelkkä pronssikäärmeen katsominen
parantaisi minut”, hänkin kuoli. Mutta monet kokoontuivat yhteen
ymmärtäen, että he olivat kasvotusten kuoleman kanssa. He todella
uskoivat siihen, mitä Jumala oli sanonut. He katsoivat pronssikäärmeeseen ja parantuivat heti, aivan kuten Jumala oli sanonut.
Sama pätee Jeesukseen. Hän selitti asiaa Nikodemokselle: ”…Niin
on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:14b,15).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Sinunkin tulee uskoa, että Jeesus kärsi rangaistuksen sinun sijastasi ja
haluaa säästää sinut rangaistukselta, jonka ansaitsisit. Jos todella katsot Jeesukseen koko sydämestäsi (se tarkoittaa turvaamista Jeesukseen ja vain häneen), et joudu hukkaan. Voit tuntea Jumalan elämän
itsessäsi ja kuoltuasi tai Jeesuksen tullessa takaisin päästä taivaaseen
ikuisiksi ajoiksi.
Kuva 2-7

Nikodemos kuunteli tarkkaavaisesti Jeesuksen selitystä uudesta elämästä. Hän oli hämmästynyt kuulemastaan. Nikodemos oli hyvin
uskonnollinen. Hän tiesi paljon Jumalasta ja rukoili usein. Jeesus
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kuitenkin sanoi, että tuollaiset asiat eivät tehneet häntä valmiiksi elämään Jumalan kanssa. Jeesuksen mukaan piti syntyä uudesti. Hänestä
piti tehdä uusi ihminen. Hänen tuli turvata ja luottaa Jeesukseen.
Tiedätkö sinä, miten tämän uuden elämän voi saada? Ymmärrätkö,
miksi Jeesus on ainoa mahdollinen Pelastaja?
”Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että
hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän”
(1. Joh. 4:9).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Kuva 2-8

Entä sinä? Tänään olet kuullut Jeesuksen puhumista ihmeellisistä asioista. Olet myös nähnyt, että on vain yksi keino pelastua joutumasta
eroon Jumalasta ikuisesti. Kuuntele näitä ihania sanoja Raamatusta:
”Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki ääret, antakaa pelastaa
itsenne, sillä minä olen Jumala, eikä muuta Jumalaa ole” (Jes. 45:22).

Lue jae Raamatusta.

Tottele Jumalaa ja katso Jeesukseen tänään. Kerro Jeesukselle, että
haluat turvata häneen. ”Jeesus, olen rikkonut sinun käskyjäsi. Tiedän ansaitsevani rangaistuksen. Uskon, että sinua rangaistiin minun
vuokseni. Ole minun Pelastajani.”
Kun turvaat Jeesukseen, hän lupaa pelastaa sinut ja tekee sinusta
uuden ihmisen, joka elää Jumalalle!
Kertauskysymykset:
1. Minkä niminen mies tuli yöllä Jeesuksen luo? (Nikodemos.)
2. Mitä Jeesus sanoi, että Nikodemoksen oli tehtävä? (”…Jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan
valtakuntaa.”)
3. Miksi kutsuttiin sitä leipää, jonka Jumala lähetti taivaasta israelilaisille erämaavaelluksen aikana? (Manna.)
4. Millä tavoin israelilaiset tekivät syntiä Jumalaa vastaan? (He valittivat ja nurisivat Jumalaa vastaan.)
5. Miten Jumala rankaisi heitä? (Hän lähetti hengenvaarallisia käärmeitä leiriin ja ne purivat ihmisiä.)
6. Miksi me ansaitsemme Jumalan rangaistuksen? (Koska me
emme tottele Jumalaa.)
7. Mitä Jumala käski Mooseksen tehdä, että ihmiset voisivat välttyä
kuolemalta? (”Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän.
Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.”).
8. Millä tavoin Jeesus oli kuin tuo pronssikäärme? (Hänet ”nostettiin” ristille.)
9. Jos Jeesus on sinun Pelastajasi, mitä sinulle tapahtuu kuoleman
jälkeen (tai kun Jeesus tulee takaisin)? (Muutat taivaaseen ja asut
siellä Jeesuksen kanssa ikuisesti.)
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Oppitunti 3
Pelastaja löytää Sakkeuksen
Tuntirunko

Raamatunkohdat opettajalle
Luuk. 19:1-10

Johdanto
”70, 80, 90, 100 …”

Päätotuus
Jeesus Kristus tuli pelastamaan syntisiä

Synti erottaa meidät Jumalasta

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

Tapahtumien kulku
1 ”Jeesus Nasaretilainen on tulossa!”
2 Sakkeus: ”Minun on nähtävä tämä mies”

Raamatunlause
”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa.” (Hepr.
7:25).

3 Sakkeus liittyy väkijoukkoon, mutta on liian
pieni nähdäkseen ihmisten päiden yli

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 3-1, 3-2, 3-3,
3-4, 3-5, 3-6, 3-7 ja 3-8.

5 Jeesus kulkee matkallaan Jerusalemiin Jerikon
kautta

• Havainnollistettu tai PowerPoint-muotoinen raamatunlause

4 Sakkeus juoksee tietä eteenpäin ja kiipeää
metsäviikunapuuhun

Koska Jeesus oli täydellinen, hän pystyi
kantamaan syntien rangaistuksen

6 Jeesus pysähtyy puun juurelle
7 Jeesus: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään
minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi”

Jeesus kutsuu ihmisiä tänäänkin

8 Sakkeus tulee alas puusta
Jos Jeesus kutsuu sinua,
tottele häntä

9 Väkijoukko valittaa: ”Eikö hän tiedä, millainen mies Sakkeus on?”
Vain Jeesus voi pelastaa syntiset

10 Sakkeus uskoo, että Jeesus antaa kaikki hänen
syntinsä anteeksi
11 Sakkeus: ”Annan puolet omaisuudestani köyhille”
Huippukohta
Jeesus: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen
osaksi”
Lopetus
Jeesus muutti Sakkeuksen elämän –
entä sinun elämäsi? 		
Loppuhaaste
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Oppitunti
Kuva 3-1

”Seitsemänkymmentä, kahdeksankymmentä, yhdeksänkymmentä,
sata…”
Sakkeus nautti rahojen laskemisesta, sillä hän tiesi pitävänsä ison
osan rahoista itse. Sakkeuksella oli tärkeä työ – hän työskenteli Israelin valloittaneiden roomalaisten palveluksessa. Juutalaiset joutuivat
maksamaan monia veroja roomalaisille. Kaikki miehet, jotka keräsivät veroja Jerikon kaupungissa ja sen ympäristössä, työskentelivät
Sakkeuksen alaisuudessa. Hän oli veronkerääjien esimies, joka varmisti, että Rooman hallitus sai kaikki vaatimansa tullimaksut. Hän
kuitenkin piti huolta myös siitä, että sai itselleen paljon rahaa.
Tämä rikas ja tärkeä mies asui Jerikossa, kauniissa kaupungissa, jossa
oli suuria palmupuita ja sieviä puutarhoja. Siellä asui monia rikkaita
ihmisiä. Sakkeus oli varmasti siitä hyvillään, sillä rikkaathan pystyvät
maksamaan paljon veroja, mikä merkitsi hyviä tuloja myös hänelle
itselleen!
Sakkeus oli siis merkittävä mies, hänellä oli runsaasti rahaa ja hän asui
kauniissa kaupungissa. Mutta jokin oli pielessä. Hän oli petkuttaja ja
varas. Hän pani ihmiset maksamaan liikaa. Petkuttamalla hän keräsi
rahaa itselleen. Hänen täytyi tuntea Jumalan käsky: ”Älä varasta” (2.
Moos. 20:15), mutta hän toimi jatkuvasti toisin.
Kun emme tottele Jumalaa, kyse on synnistä. Synti repäisee meidät
kauaksi Jumalasta. Raamattu sanoo: ”…Vaan teidän rikkomuksenne
erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne ovat saaneet hänet
kääntymään pois, niin ettei hän teitä kuule” (Jes. 59:2).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Tämä oli myös Sakkeuksen ongelma, hän oli kaukana Jumalasta. Hän
oli hukassa synnin takia. Onko sinun laitasi samoin? Mietitäänpä
hetki Jumalan käskyä: ”Älä varasta” (2. Moos. 20:15). Onko sinulla
lyijykynää, lelua, kirjaa tms. jonka olet vienyt toiselta? Oletko varastanut rahaa äidiltä tai isältä ostaaksesi jäätelöä? Entä oletko joskus
koulussa kopioinut kokeissa vastauksen jonkun toisen paperista?
Silloin varastit tiedon, jonka hän oli hankkinut lukemalla kokeisiin.
Kyseessä on tottelemattomuus Jumalalle. Nämä ja muut samantapaiset väärät asiat elämässäsi tulevat sinun ja Jumalan väliin. Sinäkin
joudut hukkaan synnin takia, aivan kuten Sakkeukselle kävi. Syntisi
erottavat sinut Jumalasta.
Kuva 3-2

Eräänä päivänä Sakkeus näki, että innostunutta kansaa kerääntyi yhteen. Kuumassa auringonpaahteessa ihmiset huudahtelivat ja jotkut
tunkivat ihmisjoukon läpi.
”Jeesus Nasaretilainen on tulossa!” joku huusi.
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Uutinen levisi kulovalkean tavoin. Eri ihmiset olivat kuulleet eri asioita Jeesuksesta. Varmaan he kertoivat kuulemastaan.
”Hän saa sokeatkin näkemään.”
”Niin, ja hän koskettaa sairaita ihmisiä ja nämä paranevat saman
tien.”
”Hän on jopa herättänyt ihmisiä kuolleista!”
Luultavasti vain ani harvat kansanjoukossa ymmärsivät, että kyseinen
henkilö oli Jumalan ainoa Poika. Jeesus oli tähän asti elänyt Isänsä
kanssa taivaassa. Nyt hän oli tullut ihmiseksi maan päälle. Koska hän
oli Jumala, hän pystyi tekemään ihmeellisiä tekoja. Vaikka kansa ei
ymmärtänyt tätä, he olivat hyvin innoissaan Jeesuksen tulosta heidän
kaupunkiinsa.
Sakkeuskin tiesi Jeesuksen tulosta ja ajatteli: ”Minun on nähtävä tämä
mies.”
Ehkä hän oli kuullut, että Jeesus on veronkerääjien ystävä, vaikka
muut ihmiset halveksivat heitä. Sakkeus kiirehti liittyäkseen joukkoon, mutta hän ei pystynyt näkemään ihmisten päiden yli, sillä hän
oli pienikokoinen mies. Vaikka hän seisoi varpaillaan, hän ei pystynyt
näkemään vilaustakaan Jeesuksesta. Tietenkään kukaan ei halunnut
auttaa häntä, olihan hän veronkantajien esimies ja ihmiset vihasivat
häntä.
Kuva 3-3

Sakkeus oli varmasti hyvin pettynyt. Hän halusi niin kovasti nähdä
tämän miehen, mutta pian se olisi liian myöhäistä, sillä Jeesus oli vain
ohikulkumatkalla.
Sitten Sakkeus keksi idean. Heti hän alkoi juosta tietä eteenpäin.
Siihen aikaan rikkaiden ja tärkeiden ihmisten ei ollut tapana juoksennella tällä tavalla. Mitä hän oikein suunnitteli? Näin hän mietti:
”Jeesuksen kulkeman tien varrella on metsäviikunapuu. Jos kiipeän
puuhun, minulla on paras näköala!”
Ajatella, että Jerikon veronkerääjien päällikkö halusi kiivetä viikunapuuhun!
Pian hän tuli puun juurelle. Sakkeus tarttui oksaan ja veti itsensä ylös.
Hän kiipesi vielä ylöspäin ja istuutui tukevalle oksalle varjostavien
lehtien lomaan. Nyt hän varmasti näkisi ohikulkevan Jeesuksen.
Kuva 3-4

Sakkeus seurasi, kun kansanjoukko tuli lähemmäksi ja lähemmäksi.
Kyllä, siellä oli myös Jeesus kävelemässä pitkin kuumaa, pölyistä
tietä. Miksi hän oli tullut Jerikoon? Jeesus oli menossa Jerusalemiin
ja kulki Jerikon kaupungin läpi päästäkseen sinne. Hän oli menossa
Jerusalemiin tiettyä tarkoitusta varten.
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Jeesus, Jumalan Poika, jätti taivaan ja tuli maailmaan tehdäkseen
jotain ihmeellistä ihmisten hyväksi. Me kaikki olemme hukassa syntiemme takia ja kaukana Jumalasta. Jeesus on ainoa, joka maan päällä
eläessään ei koskaan ollut tottelematon Jumalalle. Raamatussa sanotaan, että Jeesus ”oli puhdas synnistä” (2. Kor. 5:21). Kuitenkin hän
kuoli ristillä ja kantoi meille kuuluvan rangaistuksen. Jeesusta rangaistiin ikään kuin hän olisi ollut tottelematon Jumalalle. Kuollessaan
ristillä Jeesuksen yhteys Isä Jumalaan katkesi. Mikä kauhea rangaistus
se olikaan Jeesukselle! Mutta hän nousi kuolleista ja on ainoa, joka
voi pelastaa sinut joutumasta hukkaan ikuisesti. Jeesus kuoli pelastaakseen hukkaan joutuneet lapset ja aikuiset. Siksi hän oli menossa
Jerusalemiin kulkien Jerikon kautta.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Jeesus oli Jerikossa myös toisesta syystä. Hän etsi tiettyä henkilöä
kulkiessaan tietä pitkin. Jeesus ja väkijoukko lähestyivät Sakkeuksen
puuta. Sakkeus istui tyytyväisenä oksalla katsellen tapahtumia.
Kuva 3-5

Mutta sitten väkijoukko seisahtui, sillä Jeesuskin oli pysähtynyt metsäviikunapuun alle. Jeesus katsoi ylös puuhun ja sanoi: ”Sakkeus, tule
kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.”
Ihmiset ällistyivät. Sakkeus oli todella hämmästynyt!
Juuri Sakkeusta Jeesus etsi Jerikossa. Jeesus rakasti Sakkeusta ja halusi
tehdä jotain ihmeellistä tämän elämässä.
Hän tiesi kaiken Sakkeuksesta. Jeesus tiesi Sakkeuksen nimen ja
asuinpaikan sekä sen, että Sakkeus istuskeli puun oksalla. Hän tiesi
myös Sakkeuksen petkuttamisesta ja varastamisesta sekä sen, miten
epäsuosittu hän oli. Vaikka Jeesus on nyt taivaassa, hän yhä etsii ja
kutsuu ihmisiä.
Kutsuuko hän sinua tänään? Et tietenkään kuule ääntä samalla tavalla
kuin kuulet minun ääneni. Mutta jos tiedät olevasi pulassa syntiesi
takia ja tämänpäiväinen opetus puhuttelee sinua, se on merkkinä
siitä, että Jeesus kutsuu sinua. Syvällä sydämessäsi tunnet Jeesuksen
rakkauden ja kutsun tulla Jeesuksen luokse. Kutsuuko hän sinua kuten hän kauan sitten kutsui Sakkeusta?
Ketterästi pieni mies kapusi alas puusta. Voin kuvitella, kuinka hän
melkein putosi lehtien läpi. Hetkessä Sakkeus jo seisoi Jeesuksen
vieressä, saman miehen, jonka hän niin kiihkeästi oli halunnut nähdä. Tekikö Sakkeus oikein, kun tuli alas puusta Jeesuksen kutsuttua
häntä? Kyllä teki!
Jos Jeesus kutsuu sinua tänään, tottele sinäkin häntä ja tee, niin kuin
Jeesus kehottaa, kuten Sakkeuskin teki.
Kuva 3-6

Yhdessä Jeesus ja Sakkeus lähtivät kohti Sakkeuksen kotia. Ihmiset
kansanjoukossa olivat närkästyneitä ja alkoivat nurista ja valitella.
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”Eikö hän lainkaan tajua, minkälainen mies Sakkeus on?”
”Kuvittele, että hän aikoo vierailla petkuttajan kodissa!”
Mutta Jeesus, Jumalan Poika, tuli maailmaan etsimään ja pelastamaan
sellaisia ihmisiä kuin Sakkeus. Hän ei halunnut Sakkeuksen jatkavan
elämäänsä entiseen tapaan ja joutuvan ikuiseen eroon Jumalasta.
Tänäkin päivänä Jeesus toimii samoin. Hän pelastaa pahoja ihmisiä,
sekä lapsia että aikuisia.
Mitä sana ”pelastaa” tarkoittaa? Kuvittele olevasi meren rannalla
ja menossa uimaan. Yhtäkkiä huomaat joutuneesi merivirtaan ja
kulkeudut kohti ulappaa. Olet avuton etkä voi pelastaa itseäsi. Virta
on liian voimakas. Mutta hengenpelastaja näkee, mitä tapahtuu, ja
lähtee uimaan perääsi. Ennen pitkää olet turvallisesti rannalla. Sinut
on pelastettu hukkumasta.
Koska elämässäsi on syntiä, olet vaarassa joutua ainiaaksi eroon
Jumalasta. Synti pitää sinut erossa Jumalasta etkä voi tehdä mitään
auttaaksesi itseäsi. Tarvitset jonkun, joka voi pelastaa sinut synnistä. Jeesus Kristus on ainoa, joka pystyy auttamaan ja pelastamaan.
Tuona päivänä sama Pelastaja, Jeesus, oli kävelemässä tietä pitkin
veronkerääjän kotiin.
Kuva 3-7

Sakkeus oli niin onnellinen saadessaan Jeesuksen vieraaksi! Hän
varmaankin pyysi palvelijoitaan valmistamaan aterian harvinaiselle
vieraalleen. Varmasti Jeesus, Sakkeus ja muut talon ihmiset juttelivat
keskenään, mutta Raamattu ei kerro, mitä Jeesus puhui.
Jeesuksen vierailun aikana jotakin ihmeellistä tapahtui Sakkeuksen
elämässä. Kuunnellessaan Jeesusta hän tajusi, että Jeesus todella oli
Jumalan Poika, Pelastaja. Sakkeus näki, miten puhdas ja täydellinen
Jeesus oli ja miten syntinen ja paha hän itse oli. Sakkeus tahtoi saada
syntinsä anteeksi ja elämänsä muuttuvan. Hän ei tahtonut enää elää
itsekkäästi valehdellen, petkuttaen ja varastaen. Sakkeus uskoi, että
Jeesus voi antaa kaikki synnit anteeksi. Siksi Sakkeus nousi yhtäkkiä
ylös. Ihmiset vaikenivat. Kaikki odottivat.
”Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja
keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin”
(Luuk. 19:8).
Monet varmaankin haukkoivat henkeään. Voisiko se olla totta? Oliko
puhuja tosiaan Sakkeus? Mitä ihmettä hänelle oli tapahtunut? Jeesus
teki asian välittömästi selväksi.
Jeesus sanoi Sakkeukselle: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen
osaksi … Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan” (Luuk. 19:9,10).
Jeesus pelasti Sakkeuksen syntien rangaistukselta. Hän pelasti Sakkeuksen synnin kauhistuttavasta otteesta, joka sai hänet varastamaan ja
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petkuttamaan. Sakkeus oli pelastunut synnistä eikä enää ollut erossa
Jumalasta. Jeesus oli muuttanut hänen elämänsä. Mikä ihmeellinen
päivä tämä olikaan Sakkeukselle!
Kuva 3-8

Tämä päivä voi olla ihmeellinen myös sinulle, jos tiedät olevasi hukassa synnin vuoksi ja haluat jättää asiat, jotka eivät ole Jumalan
mielen mukaisia. Pyydä Jeesusta ottamaan syntisi pois ja pelastamaan
itsesi. Voit puhua hänelle näin: ”Rakas Jeesus, olen tehnyt syntiä. Kiitos, että kuolit ristillä pelastaaksesi minut. Ota syntini pois. Haluan
sinun olevan minun Pelastajani ja Herrani.”
Jos uskot Jeesuksen voivan pelastaa sinut, hän myös tekee niin. Raamattu sanoo: ”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka
hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa” (Hepr. 7:25). Jeesus pystyy
muuttamaan elämäsi. Sitten sinäkin voit Sakkeuksen tavoin alkaa elää
Jumalan mielen mukaista elämää.

Lue jae Raamatusta.

Kertauskysymykset
1. Miksi ihmiset vihasivat Sakkeusta? (Hän oli veronkerääjä, joka
työskenteli roomalaisten palveluksessa. Hän petkutti ihmisiä.)
2. Miksi Sakkeus oli kaukana Jumalasta? (Syntiensä tähden.)
3. Missä kaupungissa Sakkeus asui? (Jerikossa.)
4. Miksi Jeesus kulki Jerikon kautta? (Hän oli menossa Jerusalemiin
kuolemaan syntiemme vuoksi.)
5. Miksi Sakkeus ei nähnyt Jeesusta? (Hän oli liian lyhyt.)
6. Miten hän ratkaisi tämän ongelman? (Hän kiipesi puuhun.)
7. Mitä Jeesus sanoi Sakkeukselle pysähtyessään metsäviikunapuun
kohdalla? (”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä
olla vieraana sinun kodissasi.”)
8. Mitä Jeesus tahtoi tehdä Sakkeuksen hyväksi? (Pelastaa synneistä.)
9. Mitä ihmiset tekivät, kun Jeesus meni Sakkeuksen kotiin? (He
olivat närkästyneitä ja alkoivat nurista ja valittaa.)
10. Miten Sakkeus osoitti sen, että Jeesus oli tehnyt hänestä uuden
ihmisen? (Hän sanoi antavansa rahaa köyhille ja maksavansa takaisin niille, joita oli petkuttanut.)
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Oppitunti 4
Tuhlaajapoika saa opetuksen
Tuntirunko

Raamatunkohdat opettajalle
Luke 15:1,10-32
Päätotuus
”Parannuksen teko” on kääntymistä synnistä Jumalan puoleen
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Käänny pois synnistä
ja tule Jeesuksen luo
Raamatunlause
5 Day Clubissa® kertaa Hepr. 7:25
tai
Yksittäisellä opetuskerralla opeta:
”Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen”
Luuk. 15:10
Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat :  4-1, 4-2, 4-3,
4-4, 4-5, 4-6, 4-7 ja 4-8
• Havainnollistettu tai PowerPoint-muotoinen raamatunlause

Johdanto
”En tule koskaan takaisin!” Janne huusi äidilleen.
”Olen saanut tästä kaikesta tarpeekseni!”
Tapahtumien kulku
1 ”Isä, anna minulle ne rahat, jotka saisin kuoltuasi ”
Olemme kaikki syntisiä
2 Isä antaa rahat pojalleen, joka lähtee kotoaan
Kuljemme mieluummin omaa

kuin Jumalan tietä

3 Pian pojalla ei ole rahaa jäljellä ja ystävätkin
ovat kadonneet
4 Maassa on nälänhätä
5 Poika saa työtä sikojen ruokkijana
Synnistä seuraa rangaistus

6 ”Lähden takaisin isäni luo” Mieti syntiäsi
7 Poika lähtee matkaan
Käänny pois synnistäsi ja tule
Jeesuksen luokse

8 Isä näkee jo kaukaa poikansa tulevan
9 Isä juoksee poikaansa vastaan
10 Poika: ”Isä, olen tehnyt syntiä”
Pyydä Jeesukselta anteeksiantoa

Huippukohta
Isä: ”Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon,
hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt”
Lopetus
Enkelit iloitsevat taivaassa, kun syntinen tekee parannuksen – iloitaankohan siellä tänään?
Loppuhaaste
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Oppitunti
Johdanto
Janne käveli ulko-ovelle matkalaukku kädessään ja takki käsivarrellaan. Hänellä oli uhmakas ilme kasvoillaan.
”En tule koskaan takaisin!” hän huusi. ”Olen saanut tästä kaikesta
tarpeekseni!”
Surullisena äiti katseli poikansa lähtöä.
Jeesus kertoi kerran tarinan pojasta, joka oli kuin Janne.
Kuva 4-1

”Isä, anna minulle ne rahat, jotka saisin kuoltuasi. Haluan saada ne
nyt, en halua odottaa.”
Näinkö hänen oma, rakas poikansa puhui? Miten surulliselta isästä
on täytynyt tuntua! Heillä oli hyvä koti ja palvelijoita. Poika oli saanut
hyvää ruokaa ja vaatteita. Nuorempi poika halusi nyt myös hänen
rahansa. Hän halusi lähteä kotoa, tehdä mitä itseä huvitti, lähteä
omille teilleen.
Isä muistuttaa kovasti Jumalaa. Jumala on niin hyvä meille. Muistuuko mieleesi jotakin, mitä hän on antanut sinulle?
Keskustelkaa Jumalan antamista lahjoista.
Meillä on paljon kaikenlaista hyvää, koska Jumala on hyvä ja ystävällinen.
Emmekö me kaikki haluakin rakastaa ja totella tällaista ystävällistä,
hyvää Jumalaa? Mutta ei, emme me halua. Raamatun mukaan: ”…
Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen” (Jes. 53:6). Tämä tarkoittaa
sitä, että vaikka Jumala onkin ollut hyvä sinulle, yhä edelleen kuljet
omaa tietäsi, et Jumalan osoittamaa tietä. Jumala tietää, mikä on
meille parhaaksi ja haluaa meidän olevan onnellisia. Hän kehottaa
Raamatussa meitä tottelemaan vanhempiamme. Samoin hän kehottaa meitä puhumaan totta.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Voisiko seuraava esimerkki olla sinun elämästäsi? Isäsi sanoi: ”Tule
kotiin puoli seitsemäksi, älä viivy kauempaa.” Mutta jalkapallopeli
oli niin hauska ettet malttanut lähteä ajoissa. Olit kotona vasta vartin
yli seitsemän.
”Milloin sanoinkaan, että sinun piti olla kotona?” isä kysyi tullessasi.
Silloin vastasit: ”Ai, puhelimestani loppui akku, en huomannut ajankulua.”
Kuljitko Jumalan tietä vai omaasi? Tietenkin omaasi. Olit tottelematon Jumalalle. Miksi? Koska sait jo syntymässäsi syntisen sydämen,
joka valitsee mieluummin väärin tekemisen. Kenenkään ei ole tarvinnut opettaa sinulle, miten ollaan tottelemattomia vanhemmille tai
keksitään valheita. On hyvin helppoa kulkea omaa tietä, aivan kuten
kertomuksemme poikakin teki.
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Kuva 4-2

Surullisena isä antoi pojalleen rahat, minkä jälkeen poika lähti menemään.
”Menen johonkin kaukaiseen maahan”, hän ajatteli. ”Minulla tulee
olemaan hauskaa ja voin tehdä, mitä ikinä haluan. Mahtavaa, kun ei
ole ketään vieressä koko ajan sanomassa, mitä saa tehdä ja mitä ei, ei
ketään jankuttamassa, mikä on oikein tai väärin. Voin tehdä kaikkea,
mitä itse haluan.”
Hiljaa ja suruissaan isä katseli poikansa lähtöä. Hänen rakas poikansa
oli lähdössä omille teilleen, ja isä aavisti, että pojalla tulisi olemaan
edessään kovat ajat. Hän tähyili kauan poikansa perään, kunnes tätä
ei enää näkynyt. Poika oli tiessään. Mutta poika mietti muita asioita.
Hän oikein odotti tulevia aikoja – uusia kokemuksia ja ystäviä. Ehkä
hän voisi rikastuakin! Hän ajatteli elämän olevan hallinnassa.
Kuva 4-3

Kaukaisessa maassa hän huomasikin saavansa uusia ystäviä. Nämä
ystävät auttoivat häntä hyvin mielellään rahojen tuhlaamisessa. Heidän seurassaan hän alkoi syödä liikaa, juoda liikaa ja tehdä monia
vääriä asioita. Hän oli kaukana isästään ja teki nyt sellaista, mikä olisi
saanut isän hyvin murheelliseksi.
Sinäkin olet kuin tuo poika. Kun kuljet omia polkujasi, toimit tavalla, joka ei miellytä Jumalaa. Jos kerroit, että puhelimestasi oli akku
loppunut, kyse oli valheesta. Jumala on hyvä ja täydellinen eikä hän
koskaan valehtele. Jumala inhoaa valehtelemista.
Muistatko, oletko koskaan tullut kotiin sovittua myöhemmin? Silloin
olet ollut tottelematon sekä Jumalalle että vanhemmille. Käytätkö
Jumalan nimeä kirosanana? Tämäkään ei miellytä Jumalaa, koska
hän sanoo: ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä” (2. Moos.
20:7). Toimit näin, sillä kuljet omaa tietäsi. Synti pitää sinut kaukana
Jumalasta, aivan kuten tämä poika oli kaukana kotoaan. Hän kuvitteli
elämänsä olevan hyvin hauskaa.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Ei kestänyt kauankaan, kun kaikki hänen rahansa olivat loppuneet.
Ystävätkin kaikkosivat saman tien. Kukaan ei välittänyt auttaa häntä.
Tilanne alkoi käydä yhä huonommaksi. Maahan tuli nälänhätä ja pian
ihmisillä ei ollut tarpeeksi ruokaa syödäkseen. Ruoka kallistui ja sitä
oli vaikeata saada. Hänen tuli nälkä. Pian hänen hyvät vaatteensakin
alkoivat rähjääntyä, ja hänen täytyi myydä kaikki tavaransa. Mitään
ei jäänyt jäljelle.
”Ehkä löydän jotakin työtä ja voin ansaita vähän rahaa”, hän ajatteli.
Mutta ainoa tarjolla oleva työ oli sikojen ruokkiminen maatilalla.
Juutalaiset eivät yleensä olleet missään tekemisissä sikojen kanssa.
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Kuva 4-4

Miten hän olikaan häpeissään! Päivä toisensa jälkeen hän katseli,
kuinka siat söivät. Hänellä oli niin kova nälkä, että hänen teki mieli
sikojen ruokaa. Jos asiat eivät muuttuisi, hän kuolisi nälkään. Poika
oli lähtenyt kulkemaan omia teitään ja oli kaukana isästään.
Sinäkin olet kulkenut omia teitäsi ja poikennut Jumalan tieltä. Olet
tehnyt monia asioita, joita Jumala ei hyväksy. Olet kaukana Jumalasta. Tämä on vakava asia, sillä Raamattu sanoo: ”Kuolema on … sen
osana, joka on syntiä tehnyt” (Hes. 18:4). Tämä tarkoittaa sitä, että
jos kuljet omaa tietäsi, joudut olemaan ikuisesti erossa Jumalasta.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Oma tie ei ole paras – sen poika tuli huomaamaan.
Siat röhkivät ja haisivat! Poika inhosi niitä! Hän alkoi ajatella kotiaan. Hän muisteli kotitaloa, palvelijoita ja perhettään. Hän ajatteli
kaihoten kaikkea sitä ruokaa, mitä kotona oli tarjolla, kun hän oli
nääntymässä nälkään. Katsoessaan sikoja hän häpesi itseään ja elämäntapaansa.
Silloin hän sanoi itselleen: ”Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon
hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan.
En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut
palkkalaistesi joukkoon” (Luuk. 15:18-19).
Eikö sinunkin olisi aika ajatella samalla tavalla? Ajattele syntejäsi. Ehkä sinulla on tapana valehdella, olla tottelematon tai kiroilla.
Nämä asiat eivät ole vähäpätöisiä, vaan syntiä Jumalaa vastaan. Tunnetko sydämessäsi, että synti on kerta kaikkiaan jätettävä taakse ja
aloitettava uudelta pohjalta?
Haluatko tehdä kuten tämä poika, joka halusi jättää kaukaisen maan
sikoineen ja palata isänsä luo?
Kuva 4-5

Pelkät ajatukset eivät kuitenkaan vie kovin pitkälle. Pojan täytyi toimia ja eräänä päivänä alkoi tapahtua. Poika lähti kotiin jättäen taakseen siat, maatilan ja tuon kaukaisen maan. Enemmän kuin mitään
muuta hän halusi palata takaisin kotiin.
Entä sinä? Sanotko sinäkin: ”Enemmän kuin mitään muuta haluan
päästä eroon synnistäni ja saada yhteyden Jumalan kanssa kuntoon”?
Jumala haluaa sinun toimivan, kuten nuorempi poika toimi. Hän
haluaa sinun sydämessäsi jättävän syntisi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jätät valheet, tottelemattomuuden, kiroilemisen,
petkuttamisen ja kaiken, minkä tiedät olevan elämässäsi pielessä.
Kun olet todella aidosti pahoillasi siitä, että olet tehnyt syntiä Jumalaa
vastaan ja haluat jättää syntisi, sitä kutsutaan katumiseksi tai parannuksen tekemiseksi. Jumala kehottaa katumaan syntejä. Raamatussa
sanotaan: ”Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen” (Apt. 17:30).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.
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Niin teki nuorukainen, kun hän jätti kaukaisen maan ja lähti kotia
kohden. Ehkä hän pohdiskeli matkalla: ”Mitähän isä sanoo? Ottaako
hän minut takaisin? Voiko hän koskaan antaa minulle anteeksi? Olen
ollut niin typerä!” Mahtoiko hän olla jännittynyt ja hermostunut taivaltaessaan jalkapatikassa tietä pitkin, joka toi hänet askel askeleelta
yhä lähemmäs kotia?
Kun käännyt sydämessäsi pois synnistä (kadut syntejäsi), se ei tarkasti ottaen ole vielä se varsinainen tie, joka johtaa sinut takaisin Jumalan
luo. Jumalan luokse johtaa vain yksi tie, Jeesus Kristus. Jeesus on
aina ollut taivaassa, onhan hän Jumalan Poika. Hän tuli maailmaan
johtaakseen ihmiset takaisin Jumalan luo. Hän salli ihmisten naulita
itsensä ristille, missä hän kuoli ja vuodatti kalliin verensä kärsien
rangaistuksen meidän syntiemme takia. Hän kuoli, että syntiset voisivat saada anteeksi. Itse hän ei ollut syyllinen, sillä hän ei tehnyt
minkäänlaista syntiä. Hän kuoli maailman syntien takia ja saattoi
siksi todeta: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän
luo muuten kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). Jeesus nousi kuolleista
ja elää ikuisesti.

Lue jakeet Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea ne.

Niinpä melkein 2000 vuotta hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen, nämä sanat pitävät edelleenkin paikkansa: ”Siksi hän
pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa” (Hepr. 7:25). Haluatko sinä saada syntisi anteeksi?
Kaipaatko saada yhteyden Jumalaan?
Käänny pois synneistäsi ja tule Jeesuksen luo. Kerro hänelle, että olet
pahoillasi syntiesi vuoksi ja uskot hänen kuolleen myös sinun puolestasi. Pyydä häntä antamaan syntisi anteeksi ja johtamaan elämääsi.
Näin pääset takaisin Jumalan yhteyteen.
Nuorempi poika oli myös matkalla takaisin isänsä luokse. Vaikka hän
oli vielä kaukana, isä näki hänet. Isän on täytynyt tähyillä ja toivoa
poikansa paluuta. Kaukana horisontissa näkyi rähjääntynyt ja likainen hahmo tulossa isää kohti. Kun hahmo tuli lähemmäksi, isä tajusi,
että kyseessä oli hänen oma rakas poikansa!
Kuva 4-6

Avosylin isä juoksi poikaansa vastaan. Isä halasi ja suuteli poikaa
itkien samalla ilosta.
”Isä”, itki poikakin, ”minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua
vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi”
(Luuk. 15:21).
Enempiä sanoja ei tarvittu. Poika ymmärsi, ettei hänestä tulisi palvelijaa, sillä hän oli poika! Hän tiesi tehneensä väärin, mutta menneitä
syntejä ei käytettäisi häntä vastaan. Kaikki oli annettu anteeksi ja
unohdettu! Ei hän ansainnut sitä, mutta näin asia oli. Mikä kotiinpaluu!
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Haluaisitko sinä, että Jumala antaisi syntisi anteeksi ja unohtaisi tekemäsi vääryydet? Olisitko iloinen, jos et koskaan joutuisi vastuuseen
kaikesta synnistäsi? Näin tapahtuu, jos teet parannuksen ja käännyt
Jumalan puoleen. Pyydä Jeesusta pelastamaan sinut synneistäsi. Et
ansaitse anteeksiantamusta, mutta Jumala lupaa antaa anteeksi niille,
jotka katuvat ja uskovat Jeesukseen. Jumalan rakkaus on vielä suurempi kuin Jeesuksen kertomuksessa esiintyvän isän rakkaus.
Kuva 4-7

”Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin.”
Palvelijat kiirehtivät noudattamaan isän käskyä.
”Pankaa hänelle sormus sormeen. Poikani ei ole orja, joka kulkee
avojaloin – tuokaa hänelle kengät jalkaan! Tuokaa syöttövasikka ja
teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa! Minun poikani
oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on
löytynyt!” (Luuk. 15:22-24 mukaillen).
Isä rakasti poikaansa syvästi! Jos tulet Jumalan luo Jeesuksen kautta
juuri sellaisena kuin olet, sinunkin kaikki syntisi annetaan anteeksi.
Jumala rakastaa sinua ja haluaa sinun pääsevän kanssaan taivaaseen.
Jumala iloitsee suuresti, kun syntinen ihminen katuu syntejään ja
tekee parannuksen. Raamatussa kerrotaan, että taivaan enkelitkin
iloitsevat, kun joku pyytää Jeesusta Pelastajakseen.
Kuva 4-8

Saadaanko taivaassa iloita tänään? Haluatko sinä saada syntisi anteeksi? Tee niin kuin Jumala käskee eli kadu syntejäsi ja luovu niistä.
Tule Jeesuksen luo nyt ja kerro hänelle olevasi pahoillasi siitä, että
olet kulkenut omia teitäsi ja hylännyt Jumalan tien. Kerro, että uskot
Jeesuksen kuolleen puolestasi. Pyydä häntä ottamaan pois syntisi.
Jos teet näin ja todella tarkoitat sitä, Jumala on luvannut antaa synnit
anteeksi. Hän haluaa ottaa sinut vastaan ja koko taivas iloitsee!
Raamattu sanoo: ”Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan
enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen” (Luuk. 15:10).

Lue jae Raamatusta.
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Kertauskysymykset
1. Mitä poika pyysi isältään? (Hän halusi saada ne rahat, jotka hän
tulisi saamaan isän kuoltua.)
2. Mitä poika teki isän annettua rahat hänelle? (Hän lähti kotoaan
kaukaiseen maahan ja käytti rahat oman mielensä mukaan.)
3. Miksi kuljemme omaa emmekä Jumalan tietä? (Koska olemme
jo syntyessämme saaneet syntisen sydämen, joka haluaa tehdä
väärin.)
4. Miksi pojan piti hakea töitä? (Koska hän oli tuhlannut kaikki
rahansa ja maassa oli nälänhätä, joten ruoka oli kallista.)
5. Miksi poika päätti palata kotiin? (Koska hän oli pahoillaan siitä,
mitä oli tehnyt.)
6. Mitä isä teki, kun hän näki poikansa tulevan kotiin? (Hän juoksi
poikaa vastaan ja halasi häntä.)
7. Mikä on meidän ainoa tiemme Jumalan luo? (Tulla Jeesuksen luo
ja pyytää häntä antamaan synnit anteeksi.)
8. Täydennä puuttuvat kohdat. Isä sanoi: ”Minun poikani oli kuollut mutta heräsi…, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on…”
(Eloon, löytynyt.)
9. Jos pyydät Jumalaa antamaan syntisi anteeksi, hän on luvannut
tehdä niin. Mitä Raamatun mukaan tapahtuu taivaassa, kun syntinen ihminen tekee parannuksen? (Enkelit iloitsevat.)
10. Mikä on tämän päivän raamatunlause ja mistä kohtaa Raamatusta se löytyy? (Joko ”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan
ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa.” Hepr. 7:25 tai
”Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen” Luuk. 15:10.)

32

Oppitunti 5
Paavali ja Silas menevät Filippiin
Raamatunkohdat opettajalle
Apt. 16:11-40

Tuntirunko
Johdanto
Vihaisen väkijoukon kivittämänä…

Päätotuus
Vain Jeesus voi muuttaa elämäsi
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, niin
elämäsi muuttuu
Raamatunlause
”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut”
Apt. 16:31

Tapahtumien kulku
1. Paavali ja Silas vierailevat Filippissä
2. He liittyvät naisten joukkoon, jotka ovat tulleet joelle rukoilemaan
Tarjoa mahdollisuutta
sielunhoitokeskusteluun

3. Lyydia uskoo ja hänen elämänsä muuttuu

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 5-1, 5-2, 5-3,
5-4, 5-5, 5-6, 5-7 ja 5-8
ja
• kartta kierrekirjan lopussa
• Havainnollistettu tai PowerPoint-muotoinen raamatunlause

Jeesus voi tehdä sinusta
uuden ihmisen

4. Ennustaja seuraa Paavalia ja Silasta
5. Ennustaja: ”Nämä miehet ovat Korkeimman
Jumalan palvelijoita…”
6. Paavali käskee tietäjähenkeä lähtemään tytöstä
Olemme kaikki syntisiä

7. Tytön isännät ottavat Paavalin ja Silaksen
kiinni ja vievät heidät hallitusmiesten eteen
8. Paavali ja Silas piestään ja laitetaan vankilaan
9. Ei valitusta ja nurinaa, Paavali ja Silas ylistävät
Jumalaa!
10. Maanjäristys keskiyöllä
11. Vanginvartija tempaisee miekan surmatakseen itsensä
12. Paavali: ”Älä tee itsellesi mitään! Me olemme
kaikki täällä”
Huippukohta
13. Vanginvartija: ”Herrat! Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?”
14. Paavali: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut”

Usko Jeesuksen voivan pelastaa

Lopetus
Jumala voi tehdä sinusta uuden ihmisen
		
Loppuhaaste
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Oppitunti
Vihaisen väkijoukon kivittämänä. Täpärä pelastuminen salajuonesta.
Vapautuminen vankilasta enkelin avulla. Haaksirikkoon joutuminen.
Siinä ensimmäisten kristittyjen lähetystyöntekijöiden elämää. (Lähetystyöntekijä on henkilö, joka kertoo muille ihmisille Jeesuksesta,
usein kaukaisissakin paikoissa.)
Paavali ja Silas olivat lähetystyöntekijöitä. Heidän elämänsä oli usein
hyvin jännittävää, jopa vaarallista.
Kuva 5-1

Lyöttäytykäämme heidän seuraansa kun he olivat matkustaneet uuteen kaupunkiin vieraassa maassa. Filippin kaupunki vilisi ihmisiä
eivätkä Paavali ja Silas tunteneet ketään.
He tiesivät kuitenkin olevansa oikeassa paikassa. Jumala oli johtanut
heidät tänne.
Näytä kartalta Filippin kaupunki.
Kun he tarkkailivat ihmisiä, he huomasivat, etteivät useimmat tienneet mitään ainoasta, oikeasta Jumalasta. He palvoivat epäjumalia.
Miten kovasti Paavali ja Silas halusivatkaan kertoa heille Jumalasta
ja hänen Pojastaan, Jeesuksesta. Paavali ja Silas olivat lähetystyöntekijöitä ja he kulkivat paikasta toiseen kertoen ihmisille Jeesuksesta
ja siitä, miten hänet voi oppia tuntemaan. He miettivät, missä päin
kaupunkia työ kannattaisi aloittaa. Täällä ei ollut edes rakennusta,
jossa Jumalaan uskovat voisivat kokoontua.
Vihdoin he sitten tapasivat joukon ihmisiä, jotka tunsivat Vanhaa
testamenttia ja rukoilivat ainoata, oikeaa Jumalaa. Ryhmä kokoontui
joen rannalla.
Kuva 5-2

Nämä naiset, jotka olivat tulleet yhteen rukoilemaan, tiesivät Jumalasta, mutta eivät tienneet, että Jumala oli lähettänyt poikansa
Jeesuksen maailmaan.
Paavali ja Silas ajattelivat, että nyt oli aika kertoa heille hyvät uutiset
Jeesuksesta. Varmastikin he kertoivat, miten Jumalan ainoa Poika
kuoli ristillä ja kärsi rangaistuksen maailman syntien takia. Miten
hienoa oli kertoa näille naisille myös Jeesuksen ylösnousemuksesta ja
siitä, että hän elää ikuisesti. Ensimmäistä kertaa nämä naiset kuulivat,
että vain Jeesus voi tuoda heidät yhteyteen Jumalan kanssa.
Ehkä sinä olet kuullut opetusta Jeesuksesta, mutta et ymmärrä ihan
kaikkea. Haluaisit todella Jeesuksen antavan syntisi anteeksi, muttet
tiedä, miten se voi tapahtua. Voin mielelläni näyttää sinulle tähän
liittyviä raamatunkohtia. Voit tulla keskustelemaan kanssani tämän
oppitunnin jälkeen tuolle penkille (tai muuhun sopivaan paikkaan).
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Kun Paavali ja Silas puhuivat Jeesuksesta, jotain ihmeellistä tapahtui
erään kuulijan sydämessä. Kyseessä oli Lyydia-niminen merkittävä
ja varakas nainen. Raamattu kertoo, että kun hän kuunteli, Jumala
teki työtä hänen sydämessään ja elämässään niin, että hän ymmärsi,
mitä Paavali ja Silas sanoivat. Lyydia uskoi evankeliumin ja halusi
tuntea Jeesuksen henkilökohtaisesti. Hän uskoi Jeesukseen ja hänen
elämänsä muuttui.
Lyydia sanoi näille kahdelle lähetystyöntekijälle: ”Jos kerran pidätte
minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni” (Apt.
16:15).
Jumala oli tehnyt työtä Lyydian sydämessä ja elämässä, ja nyt hän tunnusti Jeesuksen Pelastajakseen. Jumala antoi hänelle myös rakkauden
muita kristittyjä kohtaan.
Jumala muuttaa ihmisiä, jotka hän pelastaa. Raamattu sanoo: ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus” (2. Kor. 5:17). Se
tarkoittaa, että jos uskot Jeesukseen Pelastajana, olet uusi ihminen.
Näytät samalta ulospäin, mutta olet aivan erilainen sisältäpäin. Ennen
olit syntinen ja tottelematon Jumalalle, mutta nyt haluat totella Jumalaa. Ei se tarkoita, ettetkö koskaan enää olisi Jumalalle tottelematon,
mutta suhteesi Jumalaan on muuttunut. Et enää ole välinpitämätön
häntä kohtaan, vaan rakastat Jumalaa. Ja Jumala kertoo sinulle, miten
voit elää hänen kunniakseen. Hän jopa tulee asumaan sydämeesi ja
auttaa elämässäsi. Juuri näin tapahtui Lyydiallekin.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Kuva 5-3

Paavali ja Silas iloitsivat suuresti nähdessään, miten Jumala toimi. He
jatkoivat hienoa työtään kertoen muille Jeesuksesta.
Kerran kun he olivat menossa paikkaan, jonne ihmiset kokoontuivat
rukoilemaan, he tapasivat orjatytön, joka oli ennustaja. Raamattu kertoo, että ennustaminen ei ole Jumalan mielen mukaista eikä
meidän pitäisi olla missään tekemisissä sellaisen kanssa (5. Moos.
18:10-12). Tämä tyttö oli pahan hengen vallassa, ja se antoi hänelle
ennustamisen taidon.
Kun tyttö näki Paavalin ja Silaksen, hän alkoi huutaa sanoen: ”Nämä
miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille
pelastuksen tien!” (Apt. 16:17).
Tytön sanat olivat kyllä totta, mutta tytön toiminta ja se tapa, millä
hän huusi, kertoivat Paavalille ja Silakselle tytön olevan pahojen
henkien vallassa. He tulivat hyvin surullisiksi kuunnellessaan päivästä
toiseen tyttöparan jatkuvaa huutamista.
Viimein Paavali oli niin kiusaantunut, että hän pysähtyi, kääntyi ja
sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua:
lähde hänestä!” (Apt. 16:18).

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Siinä samassa henki lähti tytöstä. Miten voimallinen Jeesuksen nimi
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onkaan. Hän on voimallisempi kuin paholainen ja pahat henget. Jeesus muutti tämän tytön elämän ja hän voi muuttaa sinunkin elämäsi.
Ehkä tiedät, ettei elämäsi ole kunnossa. Kerrot valheita, ajattelet ilkeitä ajatuksia etkä tottele vanhempiasi. Käytät ehkä Jumalan nimeä
kirosanana. Haluat toimia oman pääsi mukaan. Raamatun mukaan
”Ei ole yhtäkään vanhurskasta” (Room. 3:10). Jeesus voi kuitenkin
tehdä sinusta uuden ihmisen. Tiedämme, että hän on kaikkivaltias,
sillä hän on noussut kuolleista ja elää tänään. Hänellä on valta muuttaa sinunkin elämäsi. Olit miten epäonnistunut tahansa, Jeesus voi
muuttaa sinut läpikotaisin.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Jos uskot Jeesuksen voivan pelastaa sinut, hän antaa syntisi anteeksi ja
muuttaa elämäsi. Hän auttaa sinua elämään Jumalan kunniaksi. Ehkä
olet tunnettu siitä, että menetät helposti malttisi. Jos tulet Jeesuksen
luo ja uskot häneen Pelastajana, hän antaa sinulle voimaa, niin ettei
sinun tarvitse olla huonotuulinen ja kärsimätön. Jeesukselle kuuluminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että valmistaudut taivasta varten.
Se merkitsee uudistumista ja elämistä Jumalalle jo täällä maan päällä.
Orjatyttökin oli varmasti hyvin erilainen vapauduttuaan pahasta hengestä.
Kuva 5-4

Kaikki eivät kuitenkaan iloinneet tapahtuneesta. Orjatyttö oli tehnyt
työtään miehille, jotka olivat ansainneet paljon rahaa ennustamisella.
Isännät olivat raivoissaan tajutessaan, että rahantulo loppuisi. He
tarttuivat Paavaliin ja Silakseen ja raahasivat heidät torille hallitusmiesten eteen.
He syyttivät heitä sanoen: ”Nämä miehet aiheuttavat levottomuutta
kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia.”
Tämä oli valhetta, mutta Paavalilla ja Silaksella ei ollut puolustajia.
Väkijoukko asettui lähetystyöntekijöitä vastaan yhtyen valheisiin ja
huutoihin.
Hallitusmiehet määräsivät heille ankaran rangaistuksen. Heiltä revittiin vaatteet päältä ja heitä ruoskittiin. Sen jälkeen heidät heitettiin
vankilaan. Vanginvartija sai määräyksen valvoa heitä tarkasti.
Kuva 5-5

Jotta vangit eivät varmasti pääsisi pakenemaan, vanginvartija telkesi
heidät perimmäiseen selliin. Lisäksi heidät pantiin jalkapuuhun, mikä
tarkoitti jalkojen kiinnittämistä puupölkkyihin. Siinä he sitten olivat,
täynnä mustelmia ja haavoja, joka paikka särkien. Kädet ja jalat olivat
sidotut eikä toivoa pakenemisesta ollut.
Likaisesta, pimeästä ja kosteasta vankisellistä kuului nyt ääntä. Oliko
se valitusta ja voihkinaa? Ei! Se oli laulua! Paavali ja Silas veisasivat
ylistyslauluja Jumalalle. Miten he pystyivät siihen? He tiesivät Juma36
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lan hallitsevan tapahtumia. He tiesivät myös, että vankilan seinät eivät
erottaisi heitä Jumalasta, päinvaston – Jumala oli heidän kanssaan.
Siksi heidän sydämensä olivat täynnä iloa. Miten erilaisia he olivatkaan muihin vankeihin verrattuna!
Jeesukseen uskovat ovat erilaisia, sillä Jumala on tehnyt heistä uusia
luomuksia. Jos uskot Jeesukseen, edessä voi olla aikoja, jolloin on
hyvin vaikea elää Jumalalle. Mutta kaikkina aikoina Jumala lupaa
olla kanssasi: ”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää” (Hepr.
13:5b). Jumala todella on läsnä elämässäsi. Tunnet Jumalan, sillä Jeesus on henkilökohtainen Pelastajasi.

Lue jae Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea se.

Siksi myös Paavali ja Silas lauloivat ylistystä Jumalalle.
Muut vangit olivat varmaankin hyvin hämmästyneitä kuulleessaan
laulua! Sellaista ääntä ei vankilan paksujen muurien sisäpuolella usein
kuultu.
Kuva 5-6

Mutta yhtäkkiä, keskellä yötä, toisenlainen ääni tunkeutui rakennuksen uumeniin. Kaikki alkoi täristä. Vankilan perustukset järkkyivät,
kaikki ovet lennähtivät auki, jalkapuu halkesi ja vankien kahleet irtosivat. Jumala oli toiminut, hän oli lähettänyt maanjäristyksen.
Vanginvartija heräsi tärinään ja joutui paniikkiin nähdessään vankilan
ovet sepposen selällään.
”Varmasti kaikki vangit ovat karanneet”, hän ajatteli. ”Minut tapetaan tämän takia.”
Nopeasti hän tempasi miekkansa ja aikoi tappaa itsensä. Sitten hän
kuuli huudon.
”Älä tee itsellesi mitään! Me olemme kaikki täällä.” Huutaja oli Paavali.
Kun vanginvartija kuuli Paavalin äänen, hän pyysi tuomaan valoa.
Monenlaiset ajatukset risteilivät hänen mielessään.
”Näiden miesten täytyy olla Jumalan palvelijoita, koska muutoinhan
he olisivat rynnänneet pakoon heti, kun tilaisuus tuli. Jumalalla on
paljon voimaa, jos hän pystyy lähettämään tällaisen maanjäristyksen.”
Vanginvartija tiesi, ettei olisi valmis kohtaamaan tätä suurta Jumalaa.
Kun hän meni vankien luo, hän kysyi tärkeän kysymyksen: ”Herrat!
Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?” (Apt. 16:30).

Lue jakeet Raamatusta tai anna
vanhemman lapsen tai avustajan
lukea ne.

Kuva 5-7

Paavali ja Silas vastasivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut”
(Apt. 16:31).
Varmaankin Paavali ja Silas selittivät vielä tarkemmin, mitä Jeesukseen uskominen tarkoitti. Jeesus, Jumalan ainoa Poika, kuoli ristillä ja
kärsi rangaistuksen maailman syntien takia. Hän oli noussut kuolleis37
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ta ja oli taivaassa Jumalan luona. Jeesus voisi tuoda vanginvartijankin
Jumalan yhteyteen. Hänen piti vain luottaa siihen, että Jeesus ottaisi
hänenkin syntinsä ja yhteys Jumalaan korjaantuisi.
Luuletko, että vanginvartija vain kuunteli, mitä Paavali ja Silas kertoivat Jeesuksesta, ja jätti toimimatta heidän sanojensa pohjalta?
Sanoiko hän vain: ”Olipa kiva kuulla”? Ei, sillä Raamattu sanoo, että
hän uskoi ja halusi Jeesuksen pelastavan hänet synnistä. Hän pyysi
Jeesusta antamaan synnit anteeksi. Eikä siinä vielä kaikki! Raamatun
mukaan myös hänen perheensä uskoi Jeesukseen.
Ei riitä, että vain tietää Jeesuksesta, vaan pitää henkilökohtaisesti
uskoa häneen ja pyytää Jeesusta omaksi Pelastajaksi.
Jos vanginvartija todella uskoi Jeesukseen, sitten hänenkin elämänsä
muuttuisi, eikö vaan? Kyllä, hän oli erilainen. Hän otti Paavalin ja
Silaksen hoiviinsa ja pesi heidän haavansa. Hän vei heidät kotiinsa ja
tarjosi heille aterian. Hän todella välitti heistä. Mikä muutos hänessä
olikaan tapahtunut!
Kun Jeesus pelastaa ihmisen, hänen elämänsä todella muuttuu. Jumalan Pyhä Henki tulee ihmisen elämään sillä hetkellä, kun hän alkaa
uskoa Jeesukseen. Tottelemattomat lapset alkavat tottelemaan ja
Raamatun eli Jumalan sanan lukeminen alkaa kiinnostaa.
Kuva 5-8

Jumala voi tehdä sinustakin uuden, erilaisen ihmisen. Hän voi tehdä
sinusta ystävällisen, kuten Lyydiasta. Hän voi auttaa lopettamaan
väärien asioiden tekemisen, kuten ennustajatytölle tapahtui. Hän voi
auttaa sinua elämään Jumalan mielen mukaista elämää, niin kuin hän
auttoi vanginvartijaakin.
Kaipaatko sinäkin muutosta elämääsi? Oletko pahoillasi siitä, ettet elä
Jumalan toivomalla tavalla? Pyydä Jeesusta antamaan sinulle anteeksi
ja johtamaan elämääsi! Usko Jeesukseen, joka on ainoa mahdollinen
Pelastaja! Haluaisitko sinä, että elämäsi olisi erilaista? Tahtoisitko elää
Jumalan tahdon mukaisesti? Jos uskot Jeesukseen, hän tulee asumaan
sydämeesi Pyhän Hengen kautta ja varmasti näet muutoksen itsessäsi
ja elämässäsi.
”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” (Apt. 16:31).

Lue jae Raamatusta.
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Kertauskysymykset
1. Mikä oli sen kaupungin nimi, jonne Paavali ja Silas menivät?
(Filippi.)
2. Mistä he halusivat kertoa ihmisille? (Jeesuksesta ja miten hänet
voi oppia tuntemaan.)
3. Paavali ja Silas kohtasivat joukon naisia. Mitä naiset tekivät ja
missä he kokoontuivat? (He kokoontuivat joen rannalle rukoilemaan.)
4. Minkä niminen nainen uskoi sen, mitä Paavali ja Silas kertoivat
Jumalasta? (Lyydia.)
5. Mikä muuttuu, kun sinusta tulee kristitty? (Rakastat Jumalaa ja
haluat totella häntä.)
6. Mitä ennustajatyttö huusi nähdessään Paavalin ja Silaksen?
(”Nämä miehet ovat Korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien!”)
7. Miksi orjatytön isännät suuttuivat? (Kun paha henki oli ajettu
ulos tytöstä, hän ei enää voinut tehdä töitä heille.)
8. Miksi Paavali ja Silas ylistivät Jumalaa, kun he olivat kahleissa
vankilassa? (He tiesivät, että Jumalalla oli kaikki valta ja hän oli
heidän kanssaan.)
9. Mitä vanginvartija kysyi Paavalilta ja Silakselta maanjäristyksen
jälkeen? (”Herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?”)
10. Kuka tulee sydämeesi asumaan, kun uskot Jeesukseen? (Pyhä
Henki.)
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Kopioi, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä.

#

Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen
Varmista, että lapsi tietää
Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

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

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

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, 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)

