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JUMALAN LAPSI 
OPETTAJALLE 
 
Ikäkauden (10-12) tavoite: “Jeesus kuoli puolestani” 
Moduulin tavoite: Jeesus kuoli puolestani. 

- tunnen Raamatun suuren kertomuksen Jeesuksesta, Pelastajasta 
- voin tulla uskoon ja kasvaa uskossani 

 
Moduulin sisältö 
1. Syntiinlankeemus. ........................................................................................................................................... 5 
2. Pelastussuunnitelma, osa 1: Vanha testamentti  ........................................................................................... 8 
3. Pelastussuunnitelma, osa 2: Jeesus  ............................................................................................................. 10 
4. Voin tulla uskoon  ......................................................................................................................................... 12 
5. Voin olla varma uskostani  ............................................................................................................................ 14 
6. Kiitän Jumalaa pelastuksesta  ....................................................................................................................... 16 
   
Teemalaulut: 
Armo riittää. Petrus Ahonen: albumi Armo: 2012. 
Olet Jumala. Suhe Live: 2016. 
 
Havainnollistaminen koko syyskauden ajalle:  
Koko syksyn aikana kerrotut Raamatun kertomukset sijoitetaan aikajanalle, jotta ne jäsentyvät suhteessa 
toisiinsa ja suhteessa muuhun maailmanhistoriaan. Aikajana alkaa syntiinlankeemuksesta, joka tapahtuu 
”alussa”. Ensimmäinen varsinainen vuosiluku janalla on 2000 eKr, oppimistavoitteessa ”tehtäväänsä 
toteuttava.” Aikajana päättyy 70-luvulle jKr. Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos ei tahdo kesken kauden 
laajentaa aikajanaa. 
 
Jos mahdollista, ota selville, mitä sisältöjä ryhmäsi varkit opiskelevat historiassa, ja sijoita ne osaksi 
aikajanaa. 
 
KOTIIN  
Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että varkeille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun.  
 
Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on “Jumalan lapsi”. Käymme läpi Raamatun kertoman 
pelastussuunnitelman syntiinlankeemuksesta Jeesukseen.  
 
Opetusten aiheet menevät seuraavasti: 
1. Syntiinlankeemus 
2. Pelastussuunnitelma, osa 1: Vanha testamentti 
3. Pelastussuunnitelma, osa 2: Jeesus 
4. Voin tulla uskoon 
5. Voin olla varma uskostani 
6. Kiitän Jumalaa pelastuksesta 
 
Tehdään kotona 
Opetus 1: Luetaan yhdessä ensimmäisen Mooseksen kirjan kolme ensimmäistä lukua. Jokainen saa kertoa 
yhden kysymyksen, joka tekstistä nousee mieleen. Pohditaan vastauksia toistemme kysymyksiin. 
Opetus 2: Muistellaan yhdessä Raamatussa olevia Jumalan lupauksia. Jutellaan siitä, miten ne ovat 
toteutuneet elämässämme. 
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Opetus 3: Luetaan yhdessä roomalaiskirjeen kahdeksas luku. Jutellaan: Mitä ymmärsimme tekstistä? Mikä 
kohta siinä oli hankala? 
Opetus 4: Jutellaan. Miten meidän perheemme vahvistuu uskossa? 
Opetus 5: Jutellaan. Milloin itse kunkin on ollut helppoa luottaa Jumalaan? Onko se joskus ollut vaikeaa? 
Opetus 6: Kiitetään yhdessä Jumalaa siitä, että Hän on Pelastaja.   

 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1 - Syntiinlankeemus 

Raamatunkohdat: 1. Mooses 3. 

Muistojae: ”Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta 
mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät 
vapaiksi.” Room. 3:22-24 

 

Oppimistavoitteet 

- tunnen kertomuksen syntiinlankeemuksesta 
- pohdin, miten synti näkyy maailmassa ja ympäristössä 
- ymmärrän Jumalan tahtovan pelastaa ihmiset synnistä ja sen seurauksista  
 
Havainnollistaminen 

Tyhjä aikajana, jota tullaan täydentämään koko kauden ajan. (tai askarrellaan kyseinen jana.) Sijoitetaan 
luominen ja syntiinlankeemus janan alkuun. 

 

Sanallinen opetus 

1. Kertomus syntiinlankeemuksesta  

(Voidaan toteuttaa kyselemällä varkeilta, mitä he muistavat kyseisestä Raamatun tekstistä.) 

Alussa Jumala loi kaiken – maailman, kasvit, eläimet ja ihmiset. Ihminen oli saanut tehtäväkseen viljellä ja 
varjella maailmaa, ottaa maan haltuun ja vallita kaikkea elävää. Maailmassa kaikki oli hyvin: luonnolla ei 
ollut hätää, ihmiset rakastivat toisiaan ja Jumala itse kävi ihmisten luona vierailemassa ja juttelemassa 
heidän kanssaan.  

Syntiinlankeemuksessa kaikki muuttui. Käärmeeksi naamioitunut sielunvihollinen tuli Eevan luo ja alkoi 
kyseenalaistaa Jumalan antamia ohjeita: ”Onko Jumala todella sanonut, ettette saa syödä mistään paratiisin 
puusta?” Eeva korjasi käärmettä kertoen, että Jumala oli kieltänyt vain yhdestä puusta syömisen, senkin 
siksi, että ihmiset eivät kuolisi. Käärme jatkoi: ” Ei, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te 
syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän 
että pahan.” 

Siihen mennessä ihmiset olivat kokeneet vain hyvää. He olivat eläneet kaikin tavoin täydellisessä 
maailmassa, jossa ei ollut pahoja asioita. Nyt oli tarjolla jotakin uutta: hyvää ja pahaa. Eeva otti puusta 
hedelmän ja maistoi sitä, ja tarjosi Adamillekin, joka otti ja söi myös. Samassa he huomasivat jotakin uutta: 
he olivat alasti. Ensimmäistä kertaa heitä alkoi hävettää, ja he tekivät lehdistä vaatteet itselleen. 

Illan tullen ihmiset kuulivat Jumalan etsivän heitä puutarhasta. Tällä kerralla he eivät menneet Jumalan 
luokse, vaan piiloutuivat Häneltä. Jumala etsi ihmisiä, ja lopulta löysikin heidät. Jumalan kysyessä, mitä oli 
tapahtunut, ihmiset alkoivat riidellä ja syytellä: Adam syytti Eevaa hedelmän syömisestä, Eeva puolestaan 
käärmettä. 

Jumala kertoi, mitä tästä seuraisi: Käärme, sielunvihollinen, olisi kirottu, ja jonakin päivänä Eevan 
jälkeläinen murskaisi käärmeen pään ja voittaisi sen lopullisesti. Myös ihmisten elämä muuttuisi: 
synnyttämisestä tulisi tuskallista ja vaikeaa, ja jokapäiväinen ruoka pitäisi kasvattaa vaivalloisesti kirotussa 
maassa, jossa kasvaisi ohdaketta ja muuta rikkaa hyvän ruoan sijasta. Ihminen joutuisi lähtemään 
paratiisista. 
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2. Synnin seuraukset 

Synnin seurauksena kaikki maailmassa muuttui. Ihmisen suhde Jumalaan oli särkynyt. Jumala ei enää voinut 
viettää ihmisen kanssa aikaa samoin kuin alussa, vaan synti erotti ihmisen Jumalasta.  

Ihmisten väliset suhteet muuttuivat. Toisen syyttely ja riiteleminen olivat tulleet osaksi elämää.  Ihmisen 
jokapäiväinen elämä muuttui. Tavallisesta elämästä: ruoan hankinnasta ja perheen perustamisesta, oli 
tullut vaivalloisia ja raskaita tehtäviä.  

3. Jokainen ihminen tekee syntiä 

 Jokainen ihminen tekee syntiä. Syntiinlankeemus toi synnin osaksi maailmaa, eikä kukaan voi välttyä siltä. 
Me emme päädy hedelmäpuun alle syömään mitään kiellettyä, mutta jotakin muuta Jumalan antamaa 
hyvän elämän ohjetta rikomme varmasti jossakin vaiheessa. Emme siis voi syytellä toisia siitä, että elämä on 
kurjaa heidän syntiensä takia: olemme itsekin toimineet väärin. 

Joudumme myös elämään synnin seurausten kanssa: ihmissuhteissa on hankaluuksia ja jokapäiväisessä 
elämässä tulee kaikenlaisia valkeuksia. Saattaa olla, että joku keskittyy vain näihin synnin seurauksiin 
miettien, miksi Jumala teki maailmasta näin kurjan. Se ei kuitenkaan ole totta: Jumala loi maailmasta hyvän, 
ja synti muutti maailmaa. Sitä paitsi, elämän hankaluudet eivät ole suurin ongelma, vaan se, että syntisinä 
emme pääse Jumalan luo ilman apua.  

3. Lupaus Pelastajasta 

Heti syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala lupasi korjata lopulta tilanteen: Hän lupasi, että käärme, 
sielunvihollinen, voitetaan. Tässä lupauksessa ei puhuta Jeesuksesta nimeltä, mutta me tiedämme, että Hän 
oli Jumalan suunnittelema Pelastaja.  

 

Toiminnallisuus 

Osa 1. Pelataan tutustumisleikkinä ”minulla on/ minä pidän” –hedelmäsalaattia. Asetutaan piiriin, yksi 
pelaaja piirin keskelle. Keskellä olija kertoo yhden asian itsestään, aloittaen lauseensa sanoilla ”minulla on” 
tai ”minä pidän”. Ne pelaajat, joihin sama lause pätee, nousevat ylös ja vaihtavat paikkoja. Keskellä olija 
pyrkii pääsemään vapautuneelle paikalle niin, että joku toinen jää keskelle kertomaan jotakin itsestään. 

Osa 2. Kokeillaan kierroksen verran samaa peliä ilman sääntöjä: toisten liikkumista saa hankaloittaa, pelaaja 
voi varata piiristä useamman paikan/istua useammalle tuolille, liikkua voikin riippumatta siitä, onko 
keskeltä sanottu jotain tai päteekö se itseen jne. Kierroksen jälkeen jutellaan: miten säännötön peli toimi? 
Oliko se mielekästä? Mitä aloimme ajatella toisista ihmisistä pelin aikana? Synti – Jumalan ohjeiden 
noudattamatta jättäminen – synnyttää maailmaan koko ajan vastaavaa kaaosta, toisten huomioimatta 
jättämistä ja oman edun tavoittelua.  

 

Luovuus 

Millainen olisi maailma ilman syntiä? Piirrä tai maalaa.  
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Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Keskustellaan: 

1. Millaisia ikäviä asioita huomaamme maailmassa ja ihmissuhteissa? Miten synti on ollut vaikuttamassa 
niihin? 

2. Millaisissa tilanteissa meillä on houkutus tehdä vastoin Jumalan antamia sääntöjä? Mitä seurauksia 
väärillä valinnoilla on ollut tai voisi olla? Voiko jokin seuraus ilmetä vasta pidemmän ajan kuluttua? 

Kotona:  Luetaan yhdessä ensimmäisen Mooseksen kirjan kolme ensimmäistä lukua. Jokainen saa kertoa 
yhden kysymyksen, joka tekstistä nousee mieleen. Pohditaan vastauksia toistemme kysymyksiin.  
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Opetus 2 – Pelastussuunnitelma, osa 1: Vanha testamentti 

Raamatunkohdat: 1. Moos. 12, 49:10, 2. Sam. 7:16, Jes. 7:14, 9:5-6, 49:9, 53:4-5  

Muistojae: ” Älkää koskaan unohtako, että Herra, teidän Jumalanne, ei ole jättänyt täyttämättä ainoatakaan 
teille antamaansa lupausta. Ne ovat kaikki täyttyneet.” Joos. 3:14 

 

Oppimistavoitteet 

- tutustun Vanhan testamentin lupauksiin Pelastajasta.  
 
Havainnollistaminen 

Aikajana, jolle henkilöiden nimet ja heidän saamansa Jumalan lupaus lisätään opetuksen edetessä. 

 

Sanallinen opetus  

Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiskunta jatkoi elämäänsä luvattua Pelastajaa odottaen. Vähän kerrallaan 
Jumala kertoi ihmisille lisää suunnitelmastaan.  Tänään tutustumme osaan noista lupauksista. 

1. Aabraham (n. 2000 eKr) 

Jumala lupasi Aabrahamille kolme asiaa: hän saisi omakseen Luvatun maan, jossa hän jälkeläisineen saisi 
elää ja asua nauttien hyvästä elinympäristöstä. Hänen jälkeläisistään kasvaisi suuri kansa, joka olisi Jumalan 
oma kansa. Kolmas lupaus oli tärkein: Aabrahamin saama siunaus – suuri jälkeläisten joukko – tulisi 
olemaan siunaus koko maailmalle. Saattaa olla, että Aabraham ei tiennyt, että yksi hänen jälkeläisistään 
olisi se Pelastaja, joka olisi avuksi ja siunaukseksi koko maailmalle. (lisää aikajanalle teksti ”siunaus koko 
maailmalle.”) 

2. Juuda (n. 1800 eKr) 

Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob ja Jaakobille kaksitoista poikaa. Joosef oli yksi näistä 
kahdestatoista. Tämä lupaus liittyy kuitenkin toiseen Jaakobin poikaan: Juudaan. Jaakobin ollessa hyvin 
vanha, hän päätti siunata jokaisen poikansa. Juudan kohdalla rukoillessaan hän sanoi: ” Ei siirry valtikka pois 
Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat 
tottelevat. ” (1. Moos. 49:10) Nyt siis ymmärrettiin, että koko maailman Kuningas syntyisi Juudan sukuun. 
(lisää aikajanalle teksti ”maailman Kuningas”) 

Tämän lupauksen aikaan Jaakob poikineen asui Egyptissä, maassa, jonne he olivat paenneet nälänhätää. 
Joosef oli faraon hovissa arvostetussa työssä. Kun aikaa kului ja faraot vaihtuivat, Joosefia ja hänen hyviä 
toitään ei muistettu, ja Jaakobin jälkeläisistä tehtiin orjia. Noin 350 vuotta myöhemmin Mooses johti 
kansan pois orjuudesta, takaisin luvattuun maahan. Kansan asetuttua luvattuun maahan he alkoivat 
haaveilla omasta kuninkaasta, olihan kaikilla naapurikansoillakin sellainen. Ensimmäinen kuningas, joka 
ylpeyksissään rikkoi Jumalan suunnitelmaa vastaan, oli Saul. Hänen jälkeensä Jumala valitsi kuninkaaksi 
Daavidin. 

3. Daavid (kruunataan 1004 eKr) 

Daavidin aikana Jumala tarkensi lisää lupaustaan Pelastajasta. Jumala lupasi että Daavidin suvun kuninkuus 
kestäisi ikuisesti. (2. Sam. 7:16) Kuningas, joka hallitsee ikuisesti, olisi joku Daavidin jälkeläinen. (lisää 
aikajanalle ”Kuningas ikuisesti”) 

Daavidin jälkeen kuninkaaksi tuli hänen poikansa Salomo, ja Salomon jälkeen kaksi hänen pojistaan ryhtyi 
kuninkaiksi. Valtakunta hajosi kahtia. Pienempi valtioista koostui vain Juudan heimosta – niistä ihmisistä, 
joiden esi-isä oli Juuda. (osoita Juuda aikajanalta.) Suurempi valtio hajosi lopulta: Jumala oli sanonut, että 
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epäjumalien palvonnan ja muun vääryyden täytyisi loppua, tai Hän antaisi naapurivaltioille luvan hyökätä 
maahan. Kansa ei ottanut varoitusta kuuleviin korviinsa, ja lopulta naapurimaa Assyria valloitti sen ja 
sekoitti ihmiset asumaan ympäriinsä.  

4. Jesaja (profeettana 740-700 eKr) 

Luvatussa maassa asui enää pikkuinen Juudan heimo. Heidän parissaan toimi monia profeettoja, Jumalan 
sanansaattajia. Erityisesti profeetta Jesaja puhui Jumalan lupaamasta Pelastajasta: ”Sen tähden Herra antaa 
itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel” (Jes. 7:14) ja 
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on 
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja 
rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan.” (Jes. 9:5-6)  (lisää aikajanalle ”syntyy 
neitsyestä” ja ”Rauhan Ruhtinas”) 

Jesaja alkoi kertoa Pelastajasta muutakin kuin vain tämän sukujuurista: hän alkoi kuvata Pelastajan 
tehtävää. ”– Ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot, tuot takaisin Israelin 
eloonjääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka.” (Jes. 
49:6) (lisää aikajanalle ”koko maailman Pelastaja”) Tähän asti ihmiset olivat odottaneet kuningasta, joka 
pelastaisi Israelin. Nyt kävi ilmi, että Jumala aikoi pelastaa koko maailman.  

Jesaja kertoi Pelastajan tehtävästä muutakin. Pelastaja ei olisikaan kaiken kansan suosiota nauttiva 
Kuningas, vaan Hän joutuisi kärsimään. ”Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän 
sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä 
lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme 
hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme 
parantuneet.” (Jes. 53:4-5) (lisää aikajanalle ”kärsii rangaistuksen meidän puolestamme) 

Myös monissa muissa Vanhan testamentin kohdissa kerrotaan jotakin Pelastajasta, monia kymmeniä 
erilaisia lupauksia. Meidänkin on hyvä tutkia näitä lupauksia. Ymmärrämme, että Jeesuksen elämässä kaikki 
oli Jumalan suunnittelemaa. Kun huomaamme, miten Jumalan lupaukset täyttyivät, voimme entistä 
paremmin luottaa myös siihen, että nekin lupaukset, jotka eivät vielä näytä käyneen toteen, tulevat 
aikanaan täyttymään. 

 

Toiminnallisuus 

Lohdutus, lupaus, Raamattu -leikki. Leikkijät asettuvat seisomaan piiriin. Yksi leikkijä aloittaa lähettämällä 
viestin: hän osoittaa molemmilla käsillään jotakuta piirissä olevaa ja sanoo: ”Lohdutus!”. Se leikkijä, jota 
näin osoitettiin, vastaa tähän nostamalla molemmat kätensä rintakehän kohdalla ylös ja sanoo: ”Lupaus!”. 
Tämän leikkijän vieressä olevien tulee reagoida viestiin nostamalla oma äskeisen leikkijän puoleinen 
kätensä ylös kyynärtaipeen kohdalta ja sanoa: ”Raamattu!” Leikissä tärkeää on reaktionopeus. Leikkijöitä 
voidaan tiputtaa pois, mikäli nostaa väärään aikaan kätensä tai unohtaa nostaa käden omalla vuorollaan.  

Luovuus 

Jakaudutaan muutaman hengen ryhmiin. Ryhmä valitsee jonkun opetuksen henkilöistä ja valmistaa pienen 
näytelmän hänen elämästään.  

Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken:  Jutellaan. 1. Miksei Jumala kertonut heti alussa koko pelastussuunnitelmaa ihmisille? 
2. Mitä muita Jeesukseen liittyviä lupauksia muistat Vanhasta testamentista?   

Kotona: Muistellaan yhdessä Raamatussa olevia Jumalan lupauksia. Jutellaan siitä, miten ne ovat 
toteutuneet elämässämme.  
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Opetus 3 – Pelastussuunnitelma, osa 2: Jeesus 

Muistojae: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa 
maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.” Joh. 3:16-17 

 

Oppimistavoitteet 

- ymmärrän, mitä Jeesus teki pelastaakseen jokaisen ihmisen 
- pohdin, mitä tarkoittavat lunastus, sovitus ja vanhurskaus 
 
Havainnollistaminen 

Aikajanalle merkitään Jeesuksen elämä. 

Neljä kuvaa: vankila, ihmisiä kahleissa, tuomari, taivas 

Sanallinen opetus 

Viime opetuksessa tutustuimme joihinkin Vanhan testamentin lupauksiin Pelastajasta. Syntyessään Jeesus, 
Jumalan Poika, täytti nämä lupaukset. Hän oli se, jota tarkasti kirjoituksia tutkineet juutalaiset olivat 
odottaneet vuosisatojen ajan: Jumalan lupaama Vapahtaja, Messias. 

Jeesus eli ja opetti Jumalan valtakunnasta ja teki ihmeitä ja tunnustekoja. Hän kuoli ristillä ja nousi 
kuolleista. Mutta mitä kaikkea Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta seuraa? 

1. Sovitus (kuva vankilasta) 

Teoilla on seurauksensa. Jos ihminen rikkoo lakia, hän saa sakkoja tai vankeusrangaistuksen, riippuen siitä, 
millainen rangaistus lakikirjaan on kirjoitettu. Jääkiekossa tai jalkapallossa sääntöjen rikkoja joutuu jäähylle. 
Miltä kuulostaisi, jos joku aivan ulkopuolinen tulisi ja sanoisi, että hän voi istua sääntöjen rikkojan saaman 
jäähyn, jotta tuo toinen saa jatkaa peliä? 

Synnilläkin on seurauksensa. Synnin seurauksena oli kuolema ja ero Jumalasta. Vanhan testamentin aikaan 
israelilaisilla oli mahdollisuus saada synnit anteeksi uhraamalla karitsa. Viattoman kuolema poisti kansan 
siihen astiset synnit. Tämä ei kuitenkaan ollut Jumalan lopullinen suunnitelma. 

Jeesusta kutsutaan toisinaan uhrikaritsaksi. Hän oli synnitön, ja kuitenkin Hän otti vastaan 
kuolemanrangaistuksen. Hän siis kärsi sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut kaikille muille ihmisille. Lain 
vaatimus tuli täytettyä: synnistä seurasi rangaistus, ja se rangaistus on kärsitty. Synti on siis sovitettu, eikä 
siitä voi enää syyttää ketään.  

2. Lunastus (kuva ihmisistä kahleissa) 

Syntiinlankeemuksesta saakka jokainen ihminen on ollut synnin orja. Synti on kahlinnut ihmisen ja vaikuttaa 
kaikkeen, mitä tämä tekee: ihminen ei pysty elämään vapaana ja tekemään sitä, minkä tietää oikeaksi ja 
hyväksi, vaan synti ohjaa häntä pahaan. Orja ei voi ostaa itseään vapaaksi, koska hänellä ei ole tarpeeksi 
rahaa, eikä mahdollisuutta tehdä työtä ansaitakseen rahaa. Samoin synnin orjana elävä ihminen ei pysty 
itse vapauttamaan itseään – siihen tarvitaan joku toinen. 

”Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta 
saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.” 
(Room. 3:22-24) Jeesus on lunastanut meidät vapaaksi. Ristillä Jeesus teki sen, mitä Jumala lupasi jo 
Adamille ja Eevalle: tuhosi sielunvihollisen ja synnin vallan. 

 



11 
 

 

3. Vanhurskautus (kuva tuomarista) 

Vanhurskaus on sana, jota käytetään harvoin. Se liittyy oikeudenkäyntiin. Kun tuomari on kuullut kaikkia 
osapuolia, hän julistaa, onko oikeudessa oleva ihminen syyllinen vai syytön rikokseen. ”Vanhurskas” on 
ihminen, jonka tuomari on julistanut syyttömäksi. 

Ilman Jeesusta kukaan ei ole vanhurskas, syytön syntiin. Sen tähden, että Jeesus sovitti syntimme eli kärsi 
rangaistuksen, Jumala toteaa meidät syyttömiksi. 

4. Ikuinen elämä (kuva taivaasta) 

Jeesus ei pelkästään kuollut, vaan Hän nousi kuolleista. Hän voitti kuoleman, joten Hän voi – ja tahtoo – 
antaa ikuisen elämän jokaiselle omalleen. Koska synti on sovitettu, voimme jälleen elää yhteydessä Jumalan 
kanssa, ja lopulta elää ikuisesti Hänen luonaan.  

 

Toiminnallisuus 

Leikitään hippaa. Jutellaan leikin jälkeen siitä, minkälaisissa tilanteissa tarvitsemme pelastajaa tai 
vapauttajaa.  

Luovuus 

Valitaan yksi opetuksen havainnollistamiskuvista ja tehdään siitä oma versio. 

Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Jutellaan. Mikä käsitteistä (lunastus, sovitus, vanhurskaus) oli helppo ymmärtää? Mikä 
tuntui hankalalta? Miksi? 

Kotona: Luetaan yhdessä roomalaiskirjeen kahdeksas luku. Jutellaan: Mitä ymmärsimme tekstistä? Mikä 
kohta siinä oli hankala? 
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Opetus 4 - Voin tulla uskoon 

Muistojae: ” Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, 
jotka uskovat häneen.” Joh. 1:12 

 

Oppimistavoitteet 

- ymmärrän, että voin tulla uskoon 
- ymmärrän uskoon tulemisen olevan alku elämälle Jumalan lapsena 
 
Havainnollistaminen 

Viime opetuksen yhteydessä käytetyt neljä kuvaa. 

 

Sanallinen opetus 

Edelliset opetukset ovat kertoneet syntiinlankeemuksesta ja Jumalan suunnitelmasta ihmisten 
pelastamiseksi. Tänään puhumme siitä, miten tämä kaikki liittyy sinun elämääsi. Puhumme siitä, miten voit 
tulla uskoon, tai uudestisyntyä, tai pelastua, tai tulla Jumalan lapseksi. Nämä kaikki käsitteet tarkoittavat 
samaa asiaa. 

1. Miksi Jumala laati suunnitelman ihmisten pelastamiseksi? 

Jumala rakastaa jokaista ihmistä, eikä hän halua kenenkään joutuvan eroon Hänestä. Hän rakastaa sinua, ja 
haluaa olla sinun taivaallinen Isäsi. Hän haluaa vapauttaa sinut synnin orjuudesta (kuva ihmisistä kahleissa) 
ja tehdä sinusta Jumalan lapsen. 

2. Synti 

Mitä olemme oppineet synnistä? (keskustellaan) Jokainen ihminen tekee syntiä, eli rikkoo Jumalan 
suunnitelmaa ja tahtoa vastaan. Synti erottaa meidät Jumalasta. Synnistä seuraa muitakin ongelmia.  

Voisiko ihminen vain lakata tekemästä syntiä? Se ei onnistu. Voimme vain myöntää Jeesukselle, että 
olemme tehneet väärin, ja uskoa siihen, että Hänen tekonsa riittävät sovittamaan meidän syntimme. 

3. Jeesus 

Jumalan lapseksi ei voi tulla millään muulla tavalla kuin uskomalla siihen, että Jeesus kärsi rangaistuksen 
sinun synneistäsi (kuva vankilasta) ja sen tähden sinut voidaan julistaa syyttömäksi eli vanhurskaaksi (kuva 
tuomarista.) Apostolien teoissa kerrotaan vanginvartijan keskustelusta Paavalin ja Silaksen kanssa näin: 
”Hän vei heidät ulos ja kysyi: »Herrat! Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?» He vastasivat: »Usko 
Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.»” Sinä et voi, eikä sinun tarvitse, tehdä muuta 
kuin uskoa, että Jeesus on sinun Pelastajasi.  

4. Miten? 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tulla uskoon. Joku tulee uskoon jutellessaan ja rukoillessaan ystävänsä 
kanssa, joku toinen ollessaan yksin. Joku tietää, minä päivänä on tullut uskoon, joku toinen taas tietää, että 
viime vuonna ei ollut uskossa, mutta nyt on, ja jossakin matkan varrella jotakin on tapahtunut. 

Jos sinä haluat tulla uskoon, voit rukoilla esimerkiksi seuraavalla tavalla: Jeesus, tiedän, että sinä olet 
Jumalan Poika, joka kuoli minun syntieni sovittamiseksi. Anna minulle minun syntini anteeksi ja tee minusta 
Jumalan lapsi. Kiitos siitä, että saan olla Jumalan lapsi. 

Se, miten asiasta Jeesukselle puhut, ei ole ollenkaan niin tärkeää kuin se, että tarkoitat, mitä sanot. 
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5. Mitä tapahtuu uskoontulon jälkeen? 

Uskoon tuleminen on vasta alku. Kun sinusta tulee Jumalan lapsi, olet aluksi samanlainen kuin aivan pienet 
lapset: tarvitset paljon ruokaa kasvaaksesi ja turvallisia aikuisia neuvomaan sinua elämässä. Jumalan 
lapsena kasvamisessa ravintona toimii yhteys Jumalan kanssa, eli Raamattu ja rukous. Ilman niitä jäät kovin 
heiveröiseksi. Ruokkimalla itseäsi hyvin kasvat Jumalan lapsena. 

 

Toiminnallisuus 

Etsitään apostolien teoista kuvauksia siitä, millä tavoin eri ihmisistä tuli Jumalan lapsia.  

 

Luovuus 

Laaditaan yhdessä ”uskonhoito-opas”. Mitä uskoon tulleen ihmisen kannattaa tehdä, jotta hän voi 
vahvistua uskossaan? 

Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Jutellaan. Millaisia kertomuksia eri ihmisten uskoontulosta olemme kuulleet? Jos joku 
paikalla olija haluaa kertoa, miten hän itse on tullut uskoon, häntä rohkaistaan siihen. Jos joku varkeista 
haluaa nyt tulla uskoon, hän voi kertoa siitä joko yhteisessä jutteluhetkessä tai yksityisemmin ohjaajalle.  

Kotona: Jutellaan. Miten meidän perheemme vahvistuu uskossa? 
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Opetus 5 - Voin olla varma uskostani 

Muistojae: Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Room. 8:16. 

 

Oppimistavoitteet 

- ymmärrän, että usko on Jumalan vaikuttamaa 
- ymmärrän, että erilaiset tunteet ja tilanteet eivät vie uskoani  
- opettelen luottamaan Jumalan huolenpitoon 
 
Havainnollistaminen 

Vahasinetti, tai vahaa ja sinettisormus, joilla tehdään sinetti. 

 

Sanallinen opetus 

Viime kerralla puhuimme uskoon tulemisesta. Mutta entä, jos uskoon tulon jälkeen on sellainen olo, ettei 
oikein tiedä, onko kuitenkaan uskossa? Tai jos tekeekin jotakin, mikä on väärin? 

Pelastus on lahja: emme tehneet mitään ansaitaksemme sitä, että Jeesus tarjoaa meille mahdollisuuden 
tulla Jumalan lapsiksi. Jumala teki kaiken tarvittavan. Jumala on hyvä Isä, eikä hän lakkaa pitämästä meistä 
huolta sen jälkeen, kun olemme tulleet uskoon.  

Paavali kirjoittaa efesolaisille näin: ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei 
ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 
2:8-9) Jumala itse antaa meille uskon Häneen. Hän ei pakota meitä ottamaan sitä vastaan, tietenkään. 
Uskoontuloa voisi kuvata myös hetkeksi, jossa suostumme ottamaan vastaan kasan Jumalan antamia 
lahjoja. Usko on yksi näistä lahjoista. 

Moneen muuhun asiaan uskominen riippuu omista ajatuksistamme, kokemuksistamme ja tunteistamme. 
”Uskotko, että pystyt hyppäämään ojan yli kastumatta?” Vastauksemme tuollaiseen kysymykseen perustuu 
siihen, mitä ajattelemme ja millaisissa tempuissa olemme aiemmin onnistuneet ja epäonnistuneet. Tai 
”uskotko, että olen paras ystäväsi aina?” Jos tämän sanoja vaihtaa parasta ystävää joka kuukausi, voi olla, 
että kokemuksemme saavat meidät epäilemään hänen sanojaan.   

Usko Jumalaan on erilaista: se ei perustu kokemuksiimme tai tunteisiimme. Toki kokemukset Jumalan 
toiminnasta saavat aikaan sen, että on helpompi luottaa siihen, että Hän on kaiken Hallitsija ja rakastaa 
meitä. Mutta ei usko häviä minnekään silloinkaan, kun me emme huomaa Jumalan työtä tai meistä ei tunnu 
mitenkään erityiseltä. Jumalan antama usko ei vahingossa katoa tai lakkaa olemasta.  

Entä, jos uskoontulon jälkeenkin teemme syntiä? Jokainen ihminen, uskossa olevakin, tekee vääriä valintoja 
ja syntiä. Jeesuksen ristinkuolema sovitti kuitenkin kaikki syntimme, riippumatta siitä, milloin ne 
tapahtuivat. Tietenkin meidän tulee pyytää syntejämme anteeksi, mutta meidän ei tarvitse ”tulla uudelleen 
uskoon” aina, kun olemme tehneet väärin. Jumala kasvattaa meitä, ja monissa asioissa Hänen tahtonsa 
noudattaminen tulee helpommaksi, kun kasvamme enemmän Hänen lapsinaan. Täydellisiksi emme 
kuitenkaan tule, vaan tarvitsemme aina armoa.  

Jumala on myös luvannut antaa Pyhän Hengen elämään jokaisessa Jumalan lapsessa. Pyhää Henkeä 
verrataan sinettiin. Tuohon aikaan hallitsijat eivät allekirjoittaneet lakeja tai tärkeitä kirjeitään. He sulattivat 
pienen määrän vahaa ja painoivat siihen sinettisormuksellaan kuvion. Kenelläkään toisella ei ollut 
samanlaista sormusta. Tämä sinetti toimi merkkinä kaikille siitä, että kirje tai laki todella oli hallitsijan 
itsensä laatima, ei väärennös.  



15 
 

Se, että Pyhä Henki on ikään kuin sinetti, tarkoittaa sitä, että Hän on merkki ja todiste siitä, että ihmisestä 
on tullut Jumalan lapsi. Hän muistuttaa sinua tarvittaessa siitä, että sinä voit luottaa siihen, että Jeesus on 
sinun Pelastajasi.  

 

Toiminnallisuus 

Leikitään toffeeta. Kaksi tai kolme leikkijöistä valitaan aukaisijoiksi. Muut asettuvat vatsalleen maahan 
piiriin ja ottavat toisiaan käsikynkästä kiinni muodostaen ”toffeepallon”. Kun piiri on valmis, aukaisijat 
pyrkivät vetämään ihmisiä piiristä irti- Kun jonkun molemmat kädet irtoavat muista pelaajista, hän siirtyy 
aukaisijoiden puolelle 

Jutellaan leikin jälkeen siitä, oliko toffeepiirissä helppo pysyä.  

Luovuus 

Askarrellaan omia sinettejä, joko sulatetusta mehiläisvahasta tai vahaliiduista. Kokeillaan, millaisia kuvioita 
vahaan jää erilaisilla asioilla painamalla.  

Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Jutellaan. Oletko joskus epäillyt Jumalan olemassaoloa tai sitä, oletko uskossa? Miten 
ratkaisit tilanteen? 

Kotona: Jutellaan. Milloin itse kunkin on ollut helppoa luottaa Jumalaan? Onko se joskus ollut vaikeaa? 
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Opetus 6 - Kiitän Jumalaa pelastuksesta 

Muistojae: ” Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa 
laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä 
Jeesuksen Kristuksen kuolleista.” 1. Piet. 1:3 

Oppimistavoitteet  

- ymmärrän voivani kiittää pelastuksesta 
- pohdin, miten kiitollisuus näkyy sanoissani ja teoissani 
 

Havainnollistaminen 

Lahjapaketti. 

Sanallinen opetus 

Olemme oppineet, että pelastus on Jumalan lahja. Miten toimit, jos saat jonkin tavallisen lahjan? Kiität. 

Me emme voi teoillamme ansaita pelastusta, se on aina lahja, suurin lahja kaikista. Siitä, jos mistä, 
kannattaa kiittää. 

Jo varhain opimme sanomaan ”kiitos”. Tämä sama sana toimii puhuttaessa Jeesukselle. Kiitos siitä, että 
sovitit syntini. Kiitos siitä, että teit minusta Jumalan lapsen. Kiitos siitä, että sinä johdatat minun elämääni.  

Kiitoksen voi sanoa monella tavalla: omin sanoin itsekseen rukoillessa, laulamalla kiitoslaulua yhdessä 
toisten kanssa, esittämällä sen tanssina tai piirtämällä tauluksi – Jumala ymmärtää kyllä, mitä tahdomme 
Hänelle sanoa.  

Oletko joskus antanut jollekulle lahjan niin, että tämä on kyllä sanonut kiitos, mutta kuitenkin näyttää siltä, 
ettei hän oikeastaan arvosta antamaasi lahjaa? Ehkä leivoit keksejä jollekulle, joka ei koskaan laittanut niitä 
tarjolle, vaan lopulta vei ne homeisina biojätteeseen, tai veit synttärilahjaksi lautapelin, jonka nappulat ovat 
seuraavalla viikolla hukassa ja pelilauta revitty? Mitä ajattelit? Tuntuiko sinusta edelleen siltä, että lahjan 
saaja on kiitollinen siitä, mitä on saanut, vai alkaako vaikuttaa siltä, ettei hän oikeastaan edes tarkoittanut 
mitään sanoessaan kiitos? 

Kiitollisuus pelastuksesta on jotakin, joka voi näkyä koko elämässämme, samoin sen puute. Se tarkoittaa 
monenlaisia asioita. 

Kiitollisuus tulee esiin siinä, että haluamme kasvaa Jumalan lapsina. Eiväthän vauvatkaan halua jäädä 
vauvoiksi, vaan ne pyrkivät koko ajan harjoittelemaan uusia taitoja ja saamaan ruokaa, jotta voivat kasvaa. 
Samoin pitäisi tapahtua Jumalan lapsille. Meidän tulisi oppia lisää Jumalasta lukemalla Raamattua ja 
kuuntelemalla opetusta seurakunnassa. Meidän tulisi oppia tekemään niitä asioita, joita varten Jumala on 
meidät luonut. Tämä oppiminen ei ole erityisen raskasta ja vaivalloista, vaan itseasiassa normaali osa 
Jumalan lapsen elämää.  

Kiitollisuus synnyttää ihmisten välille vastavuoroisuutta: sinä autoit minua, ja minä olen siitä kiitollinen ja 
siksi myös valmis auttamaan sinua. Me emme voi (eikä meidän tarvitse) tehdä Jeesukselle samaa mitä Hän 
teki meille. Sen sijaan voimme toimia toisia ihmisiä kohtaan saman kaltaisesti kuin Jeesus toimi. Kun me 
olemme saaneet Jeesukselta syntimme anteeksi, haluamme antaa toisille anteeksi heidän kurjat tekonsa. 
Jeesus auttoi meitä meidän hankaluuksissamme, joten mekin autamme toisia. Jeesus palveli meitä, ja me 
voimme palvella toisia.  

Joskus kiitos näkyy elämästämme paremmin, joskus heikommin. Jumalan rakkaus ja armo ei muutu 
kiitollisuutemme mukana. 
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Toiminnallisuus 

Kiitetään Jumalaa monin eri tavoin: sanoilla, lauluilla, tanssilla, teoilla… 

Luovuus 

Askarrellaan kiitospurkki: koristellaan kannellinen rasia tai lasipurkki. Kerätään sinne seuraavien viikkojen 
ajan lapuille kirjoitettuja asioita, joista olemme kiitollisia.  

Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Jutellaan .Miten kiitollisuus pelastuksesta voi näkyä käytännön tilanteissa? 

Kotona: Kiitetään yhdessä Jumalaa siitä, että Hän on Pelastaja.   

 

 

 


