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RAAMATUN TUNTEVA 
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite:: “Voin luottaa Raamatun Jumalaan.” 
 
Moduulin tavoite: “Jeesus aloittaa tehtävänsä.” 

 Tunnen kertomuksia Jeesuksen elämästä 
 Ymmärrän, mitä Jeesus teki maan päällä 

  
Moduulin sisältö 
1. Jeesuksen kaste Johannes 1:29-34; Matteus 3:13-17 .................................................................................... 4 
2. Jeesuksen kiusaukset  Luukas 4:1-13.............................................................................................................. 6 
3.  Jeesus auttaa: Kaanaan häät Johannes 2:1-12 .............................................................................................. 8 
4. Jeesus haluaa parasta kaikille: Jeesus synagogassa Luukas 4:16-30. ........................................................... 10 
5. Jumala haluaa kaikki lapsikseen: Jeesus ja Nikodemos Johannes 3:1-16 ..................................................... 12 
6. Usko näkyy teoissa: Jeesus parantaa halvaantuneen Markus 2:1-12  ......................................................... 14 

Teemalaulut: 
Jeesus mua rakastaa  Anna anteeksi (Jukka Salminen) 
Rauhanruhtinas  Taivaan Isällä on paljon lapsia 
  
KOTIIN 
 Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille 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 “Raamatun tunteva”.  Käymme läpi evankeliumeiden 
kertomuksia ajalta, jolloin Jeesus aloitti toimintansa. Tavoitteena on ymmärtää, että Jeesus oli Jumalan 
Poika, joka jokapäiväisissä tilanteissa osoitti Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan, ja tärkeimpänä työnään 
teki pelastumisen kaikille mahdolliseksi.  
   
Opetusten aiheet menevät seuraavasti:  
1. Jeesuksen kaste Johannes 1:29-34; Matteus 3:13-17 
2. Jeesuksen kiusaukset  Luukas 4:1-13 
3. Jeesus auttaa: Kaanaan häät Johannes 2:1-12 
4. Jeesus haluaa parasta kaikille: Jeesus synagogassa Luukas 4:16-30 
5. Jumala haluaa kaikki lapsikseen: Jeesus ja Nikodemos Johannes 3:1-16 
6. Usko näkyy teoissa: Jeesus parantaa halvaantuneen Markus 2:1-12 
  
Tehdään kotona 
Opetus 1: Jutellaan kotona siitä, missä, milloin ja miten vanhemmat on kastettu. 
Opetus 2:  Luetaan päivän Raamatunkohta Luukas 4:1-13 vielä yhdessä kotona vanhempien kanssa. 
Opetus 3: Mietitään yhdessä, millaisissa tilanteissa Jeesus on auttanut perhettämme.  
Opetus 4: Mietitään yhdessä jokin hyvä teko, jonka voimme tehdä jollekulle ensi viikolla. Toteutetaan se.  
Opetus 5: Jutellaan vanhempien kanssa siitä, miten heistä tuli Jumalan lapsia. 
Opetus 6: Rukoillaan sairastavien sukulaisten tai tuttavien puolesta. 
  
Kalenteriin 

 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot  
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Opetus 1.  Jeesuksen kaste 

Raamatunkohdat: Johannes 1:29-34; Matteus 3:13-17 

Muistolause: ”Tämä mies on Jumalan Poika.” (Johannes 1:34) 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jeesus tuli maailmaan korjaamaan kaiken mikä on mennyt rikki ihmisten pahojen tekojen tähden. 
 Kuka tahansa voi saada pahat tekonsa anteeksi Jumalalta. 
 Jeesus noudatti tarkasti Jumalan tahtoa. 
 Jeesus oli Jumalan Poika, jota Jumala rakasti todella paljon.  
 Tutustumalla Jeesukseen, tutustumme Jumalaan. 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Havainnollista tapahtumien kulkua lego-ukkeleiden avulla samalla kun opetat. Beesi kangas voi kuvata 
autiomaata ja laakeasta astiasta saat ”joen” jossa voit kastaa Jeesuksen. Taskulampun valo voi kuvata 
taivaan aukeamista. 

Sanallinen opetus: 

Noin 30 ensimmäistä elämänsä vuotta Jeesus eli kuin kuka tahansa israelilainen mies. Hän oppi 
talonrakentajan ammatin isältään ja eli Nasaret nimisessä kaupungissa Israelin pohjoisosassa, jota 
kutsuttiin Galileaksi. Noin 30 vuotiaana Jeesuksen elämässä tapahtui suuri käänne. Kolmen vuoden ajan 
hän olisi yksi maan näkyvimmistä henkilöistä, jonka seuraajat laskettaisiin tuhansissa.  

1. Johannes Kastaja oli Jeesuksen serkku jolle Jumala oli antanut erityisen tehtävän. Johannes puhui 
autiomaassa ihmisille siitä, että heidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen. Hän myös kastoi ihmisiä Jordan-
joessa. Se tarkoitti, että ne ihmiset jotka halusivat pyytää Jumalalta anteeksi, upotettiin hetkeksi kokonaan 
veden alle. Tämä oli merkki kaikille siitä, että he olivat tosissaan. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi, kun hän 
eräänä päivänä meni Johanneksen luokse kastettavaksi. 

Kun Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen, hän sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin!” Johannes tiesi että Jeesuksen tehtävä oli hyvin erityinen. Jeesus tulisi korjaamaan 
kaiken, mikä maailmassa on mennyt rikki ihmisten pahuuden tähden.  

Siitä lähtien, kun Jumala oli luonut ensimmäiset ihmiset paratiisiin, ihmiset olivat tehneet pahoja asioita. 
Me tiedämme, että ihmiset edelleenkin tekevät kaikenlaisia vääriä ja jopa pahoja asioita. Näitä ihmisten 
pahoja tekoja voidaan nimittää myös synniksi. Juuri tästä syystä Jeesus tuli maailmaan. Hänen tärkein 
tehtävänsä oli ottaa pois kaikki maailman synnit.  

Jokainen tekee joskus väärin, kuten sanoo kaverille pahasti tai ainakin ajattelee tekevänsä niin. Sinäkin voit 
tunnustaa Jumalalle sen että olet tehnyt väärin. Jeesus tuli juuri siksi, että saisit kaikki pahat tekosi 
anteeksi. 

2. Johannes ei ensin halunnut kastaa Jeesusta. Johannes tiesi, että Jeesuksen ei tarvinnut pyytää pahoja 
tekojaan anteeksi sillä hän teki aina oikein. Kuitenkin Jeesus halusi ottaa kasteen, sillä Jumala halusi hänen 
tekevän niin. Jeesus teki aina niin kuin Jumala tahtoi. 

Jumala kutsuu sinuakin elämään aina niin kuin on oikein. Ongelma on, että vaikka kuinka yrität, niin aina et 
pysty tekemään pelkästään oikeita valintoja. Juuri siksi onkin hyvä että Jeesus tuli. Hän pystyi tekemään 
aina oikean valinnan ja noudattamaan Jumalan ohjeita. Vaikka sinä et onnistu aina, voit luottaa siihen että 
Jeesus on onnistunut sinun puolestasi. 

3. Jeesus ei ollut pelkästään tavallinen ihminen – hän oli myös Jumalan ainoa Poika. Kun Jeesus oli kastettu, 
tapahtui ihmeellisiä asioita. Taivaat aukenivat ja Jumalan Henki laskeutui Jeesuksen ylle niin että kaikki 
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ympärillä olevat näkivät sen. Taivaasta kuului myös Jumalan ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mieltynyt.” Taivaan Isä selvästi rakasti omaa poikaansa todella paljon. Hän sanoi sen ääneen niin 
että kaikki saattoivat kuulla sen. 

Taivaan Isä rakasti Jeesusta koska tämä oli hänen poikansa. Taivaan Isä rakastaa myös sinua ja myös 
oikeasti tykkää sinusta. Sinä et aina pysty valitsemaan oikein mutta sekään ei muuta Jumalan ajatuksia 
sinua kohtaan. Vaikka et näkisikään Jumalan Hengen laskeutuvan yllesi tai kuulisi korvillasi Jumalan ääntä, 
voit olla varma että Taivaan Isä rakastaa sinua samalla tavalla kuin hän rakasti Jeesusta. 

Näiden tapahtumien jälkeen Jeesuksen maine alkoi levitä ja pian hänestä tuli yksi maan kuuluisimpia 
julkisuuden henkilöitä. Tuhannet ihmiset halusivat kuulla mitä Jeesus opetti ja nähdä mitä hän teki. Sinäkin 
voit tutustua Jumalaan tutustumalla siihen, mitä Jeesus teki. 

 
Toiminta 

Etsitään kuvia Jordanilta.  

Piirretään kuva Jeesuksen kasteesta. 

 
Luovuus 

Nukkejen tms. avulla havainnollistaan, miten kaste tapahtuu nykyään omassa seurakunnassa.  

Mahdollisuuksien mukaan voidaan tutustua seurakunnan kastealtaaseen ja kastepukuihin. 

 
Yhteisöllisyys 

Kysytään kotona omilta vanhemmilta missä, milloin ja miten heidät on kastettu. 

  



 

6 
 

Opetus 2: Jeesuksen kiusaukset 

Raamatunkohdat: Luukas 4:1-13 

Muistojae: ”Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.” (Luukas 4:8) 

Laulut: Anna anteeksi (Jukka Salminen) 

Opetuksen tavoitteet: 

 Et voi välttyä kiusauksilta, mutta voit tehdä viisaan valinnan. 
 Omasta antaminen, toisten ihmisten kehuminen ja Raamatun tunteminen auttavat viisaiden 

valintojen tekemisessä. 

Ajatus havainnollistamisesta: 

Havainnollista kolmea kiusausta esimerkiksi karkilla, kolikolla ja kivellä (temppelin muuri). Havainnollista 
kehumista sanomalla jokaisesta lapsesta jotain kaunista.  

Sanallinen opetus: 

Kun Raamattu puhuu kiusauksista se tarkoittaa tilanteita joissa tuntuu että pitäisi valita toimia Jumalan 
tahdon vastaisesti. Voit esimerkiksi kokea kiusausta ottaa karkkeja ilman lupaa tai katsoa koulussa 
vierustoverin kirjasta vastaukset. Muistatko että olisit joskus joutunut kiusaukseen? 

Kukaan ei voi välttyä kiusauksilta. Jeesuskin koki kiusauksia samalla tavalla kuin me. Jeesuksella ja meillä on 
kuitenkin sellainen ero että hän valitsi aina tehdä oikein. 

Sen jälkeen kun Jeesus oli kastettu, hän meni autiomaahan ja asui siellä yli kuukauden syömättä mitään. 
Silloin paholainen kolmella eri tavalla kiusasi Jeesusta. Jokainen ehdotus oli yritys saada Jeesus toimimaan 
eri tavalla kuin Jumala tahtoi. Muistatko että joku olisi ehdottanut sinulle toimimista jossain tilanteessa 
epärehellisesti tai ilkeästi? Miten valitsit toimia silloin? 

1. Jeesuksen ensimmäinen kiusaus oli muuttaa kiviä leiviksi. Jeesus, valtavasta nälästään huolimatta, 
kieltäytyi tekemästä niin sillä se olisi tarkoittanut, ettei hän luottanut Taivaan Isän pitävän hänestä huolta. 
Yksi sinuakin kohtaava kiusaus voi se, että haluat saada jotain väärällä tavalla itsellesi. 

2. Jeesuksen toinen kiusaus oli saada omistukseensa kaikki maailman rikkaudet ja loisto kumartamalla 
paholaista. Jeesus vastasi: ”Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.” Myös 
sinä voit kohdata kiusauksen saada kavereiden arvostusta tai vaikka rahaa suostumalla johonkin väärään.  

3. Vielä kolmanneksi paholainen ehdotti että Jeesus hyppäisi korkean temppelin katolta luottaen siihen että 
Jumala kyllä varjelisi hänet loukkaantumiselta. Ehkä sinua ei ole pyydetty hyppäämään katolta. Kuitenkin 
voit olla varma että maailma on täynnä ihmisiä joilla on typeriä ideoita. Varo ettet ole yllytyshullu! 

Mistä sitten tietää oikean valinnan silloin, kun tulee kiusaus tehdä väärin? Entä miten uskaltaa tehdä oikein 
vaikka muut tekevätkin väärin? Tässä muutamia hyviä ohjeita. 

1. Opettele olemaan antelias. Älä mieti mitä voisit saada toisilta, vaan mitä voisit antaa heille. Älä aina 
pyydä muilta vaan anna heille iloiten omastasi. Anteliaisuuden avulla voit käytännössä vastustaa kiusausta 
saada tavaroita itsellesi. 

2. Opettele kehumaan muita. Tuntuu aina hyvältä kun muut kehuvat sinua. Opettele sinä kuitenkin 
kehumaan toisia ja iloitsemaan ystäviesi menestyksestä. Älä yritä olla suosituin henkilö tai ala ostaa ystäviä 
lupaamalla heille esimerkiksi karkkia. Auta ja palvele kaikkia ihmisiä niin sinun on helpompi vastustaa 
kiusausta ostaa kavereiden arvostusta väärillä tavoilla. 

3. Tutustu Jumalan ohjeisiin. On yleensä helpompaa suostua typeriin ehdotuksiin kuin kieltäytyä niistä. 
Jeesus pystyi vastustamaan kiusauksia koska hän oli varma siitä mikä on Jumalan tahto. Hän tiesi että 
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vaikka Jumala on luvannut suojella omiaan, ei silti tule tahallaan hyppiä alas katolta. Se olisi silkkaa 
typeryyttä! Mieti ennen kuin toimit ja valitse tehdä oikein. Yleensä kyllä tiedät mikä on oikea valinta. Jos 
taas et tiedä onko jokin asia oikein vai väärin, voit kysyä neuvoa aikuisilta. Voit myös lukea omaa 
Raamattuasi tai pyytää jotakuta lukemaan sitä sinulle ääneen. 

Kohtaat joka päivä tilanteita joissa sinun pitää tehdä valinta. Pyydä Jumalalta apua tehdä aina viisas valinta. 
Jos kuitenkin välillä valitsetkin väärin, muista että silloinkin olet Jumalalle rakas. Hän antaa anteeksi väärät 
valintasi. Ensi kerralla voit taas valita viisaasti. 

Toiminta/Elämys: 

 Kuuma tuoli.  Yksi kerrallaan istuu ringin keskelle  ja muut saavat kehua keskellä olevaa. Tai jos kaikki 
osaavat jo hyvin kirjoittaa, voidaan tehdä myös kirjallisena: jokaisella on oma lappu, jota kierrätetään 
ringissä ja kukin kirjoittaa kehun tai kivan asian lapun henkilöstä. Lopuksi lapun saa itselle. 
 
Pelataan lautapelejä. Kiinnitä huomiota siihen, millainen on hyvä voittaja ja hyvä häviäjä.  
 
Valintatilanteita: Lapset seisovat keskellä huonetta. Esitetään kysymyksiä, joihin on kaksi eri 
vastausvaihtoehtoa. Huoneen eri päädyt edustavat vastauksia. Lapset juoksevat huoneen siihen laitaan, 
kumman vastauksen he valitsevat. Alkuun arkipäiväisiä kysymyksiä, kuten “Suklaa- vai vaniljajäätelö”. 
Pikkuhiljaa kysymykset voivat muuttua syvemmiksi ja käsitellä myös etiikkaa, ikätaso huomioiden. 

Luovuus: Maalataan kiviä 

Yhteisöllisyys: Luetaan päivän Raamatunkohta vielä yhdessä kotona vanhempien kanssa. 

  



 

8 
 

Opetus 3: Jeesus auttaa: Kaanaan häät  

Raamatunkohdat: Johannes 2:1-12 

Muistojae: ”Mitä hän [Jeesus]  teille sanookin, tehkää se.” (Johannes 2:5) 

Laulut: On herramme suurin (veden viiniksi muuttaa voit) 

 On Jumala suuri, voimakas, mahtava 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jumala tietää mitä tarvitset ja auttaa sinua 

 Kannattaa tehdä niin kuin Jumala sanoo vaikka se olisi erikoista 

 Kehota muitakin pyytämään Jeesukselta apua 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Jaa tarinan mukaiset roolit: Jeesus, Maria, hääpari, kaksi palvelijaa, juhlaisäntä eli valvoja, Opetuslapset. 
Pyydä roolihenkilöitä miettimään tarinan eri vaiheissa, miltä tilanne heidän mielestään näyttää. 

Sanallinen opetus: 

Tunnusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa, jota ihminen ei voi tehdä ilman Jumalaa. Jeesus teki paljon 
tunnustekoja, joita nimitetään myös ihmeiksi. Hän esimerkiksi tyynnytti myrskyn, paransi sairaita ja jopa 
herätti kuolleita eloon. 

1. Aivan ensimmäinen Jeesuksen tekemä tunnusteko tapahtui lähellä hänen kotikaupunkiaan Nasaretia 
kylässä nimeltä Kaanaa. Hän oli vieraana äitinsä Marian ja opetuslastensa kanssa häissä. Hääjuomana ollut 
viini loppui kesken ja Maria pyysi Jeesusta auttamaan hääparin pulasta. 

Kyse ei ollut mistään pienestä asiasta, sillä viini oli veden lisäksi yleensä ainoa tarjoiltava juoma. Tilanne oli 
todella noloa sekä hääparille että heidän perheilleen. Jeesus tiesi, ettei hänen aikansa ollut vielä tehdä 
tällaisia tekoja. Kuitenkin Marian pyytäessä Jeesukselta apua, Jeesus auttoi hädässä olevia. 

Jeesus tietää myös sinun tarpeesi ja haluaa auttaa sinua niissä. Voit olla varma, että Jeesus tahtoo sinulle 
hyvää. Miten Jeesus voisi sinua auttaa? Onko hän joskus auttanut sinua? Miten? 

2. Talossa oli kuusi suurta astiaa, joihin jokaiseen mahtui noin 100 litraa vettä. Vesi oli tarkoitettu käsien 
pesuun. Jeesus kehotti palvelijoita täyttämään kaikki astiat piripintaan. Koska astiat olivat niin suuria, eikä 
tuohon aikaan ollut vesihanoja, täyttäminen vei varmasti aikaa ja kulutti voimia. 

Kun astiat olivat täynnä, Jeesus kehotti viemään vettä juhlien valvojalle eli juhlaisännälle. Näin tehtiinkin. 
Jossain vaiheessa vesi oli muuttunut erinomaiseksi viiniksi.  

Jeesuksen tekemää viiniä oli todella paljon ja se oli myös todella hyvää. Se oli niin maukasta että juhlaisäntä 
ihmetteli miksi se tarjottiin vasta nyt, eikä heti juhlien alussa. Kun opetuslapset näkivät tapahtuneen, he 
uskoivat Jeesukseen. 

Palvelijat näkivät vaivaa ja tekivät juuri niin kuin Jeesus pyysi. He eivät varmasti ymmärtäneet, miten veden 
kantaminen säiliöihin auttaisi ongelmassa. Mitä sinä olisit tehnyt jos olisit ollut yksi noista palvelijoista? 
Olisitko viitsinyt kantaa ruukkukaupalla vettä isoon astiaan ymmärtämättä syytä? 

Jumala saattaa pyytää sinuakin toimimaan tavalla jota et ymmärrä. Hän voi pyytää sinua vaikka 
rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta. Tai ehkä tunnet että sinun pitää sanoa tai tehdä jotain vaikket oikein 
ymmärrä miksi. 

Aina kannattaa tehdä niin kuin Jumala pyytää. Hän on antanut sinulle hyvän elämän ohjeita Raamatussa ja 
ohjaa sinua myös Pyhän Hengen avulla. Saatat kokea jotain ihmeellistä, kun teet Jumalan tahdon mukaan. 
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3. Maria näki että hääpari oli pulassa ja päätti tarttua toimeen. Jos Maria ei olisi puuttunut tilanteeseen, 
juhlat olisivat olleet pilalla. Juuri Maria kehotti palvelijoita tekemään niin kuin Jeesus sanoisi heille. Kun he 
tekivät niin, he saivat olla mukana tunnusteossa.  

Mitä sinä teet kun näet että joku on todella nolossa tilanteessa josta hän ei itse pääse pois? Yritätkö olla 
huomaamatta koko juttua jotta et sotkeutuisi mukaan? Valitettavan usein ihmiset eivät auta pulaan 
joutunutta. Monesti ihmiset ainoastaan katselevat kauempaa miten henkilö selviää tilanteesta. 

Maria ei tyytynyt katselemaan sivusta. Hän tarttui toimeen sillä hän tiesi kuka voisi auttaa. Jeesus pystyi 
auttamaan ja hän myös auttoi. 

Voisitko sinä olla niin kuin Maria ja mennä auttamaan ihmisiä jotka ovat pulassa? Voisitko sinä auttaa 
ihmisiä pyytämään apua Jeesukselta? Hän haluaa auttaa ja myös pystyy siihen. 

 
Toiminnallisuus 

Vedenkantokisa (sisällä tehtäessä suojaa lattia pyyhkeillä / jätesäkillä) 

2 joukkuetta. Kummallakin 2 vatia, joista toinen tyhjä ja toinen täysi. Joukkueilla on käytössä mukeja / 
lusikoita / pesusieniä / tiskirättejä. Tehtävänä on siirtää vesi täydestä astiasta tyhjään joko viestiketjuna tai 
kukin ryhmän jäsen vuorotellen viestinä. Kumpi joukkue saa enemmän vettä talteen tyhjään astiaansa, 
voittaa. 

 
Luovuus: Muovaillaan muovailumassasta /-savesta ruukut. 

 
Elämys: Toteutetaan opetus eläytyen ja leikitään  kaikki hääjuhlaa. Tai katetaan hääateria opetuksen 
jälkeen. Lapset saavat leikkiä palvelijoita ja kattaa aterian. Katetaan pöytään esim. mehua, keksejä, 
rypäleitä tms. (huomioi allergiat). Kaikki saavat maistaa. Miettikää, miltä vieraista tuntuisi, jos tarjoilut 
loppuisivat kesken. 

 
Yhteisöllisyys: Pohtikaa yhdessä opetuksen seassa olevia kysymyksiä. (sen sijaan, että esittäisit kysymykset 
vain retorisesti) 

Kotona: Mietitään yhdessä, millaisissa tilanteissa Jeesus on auttanut perhettämme.  
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Opetus 4: Jeesus haluaa parasta kaikille: Jeesus synagogassa 

Raamatunkohdat: Luukas 4:16-30 

Muistojae: ”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman.” (Luukas 4:18) 

Laulut: Rauhanruhtinas 

 Minulla on kirja 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jeesus haluaa hyvää kaikille 

 Jeesus haluaa hyvää muukalaisille 

 Kaikki eivät silti tykkää Jeesuksesta 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Ota mukaan kaksi riisiä A4-tulostuspaperia (yhteensä 1000 kpl). Yksi paperi kuvaa yhtä vuotta. Näytä 
papereiden avulla ensin lasten ikä (seitsemän paperia). Pohtikaa sen jälkeen montako vuotta aiemmin 
Jesaja ennusti Jeesuksen tehtävästä (n.700 vuotta aiemmin). 

Sanallinen opetus: 

Jeesus tuli maailmaan Jumalan luota kertoakseen ja näyttääkseen koko maailmalle millainen Jumala on. 
Jeesus sekä puhui Jumalan hyvyydestä, että osoitti sitä käytännössä. Erään kerran, aloittaessaan varsinaista 
julkista toimintaansa, Jeesus meni tapansa mukaan jumalanpalvelukseen. Siellä hän luki Vanhasta 
testamentista löytyvästä Jesajan kirjasta tekstin. Jeesuksen lukema kohta kuvaa hyvin Jeesuksen tehtävää 
maailmassa. 

1. Jo satoja vuosia ennen Jeesusta, profeetta Jesaja oli puhunut, millainen Jumalan maailmaan lähettämä 
auttaja olisi (Lukekaa Luukas 4:18-19). Millaisia asioita Jeesuksesta sanottiin jo paljon ennen hänen 
syntymäänsä? Mitkä sinusta ovat kaikkein tärkeimpiä? 

Luettuaan tämän kirjoituksen Jeesus sanoi suoraan että hän on se, josta tässä kohdassa ennustettiin. Hän 
oli Jumalan valittu, Jumalan poika, jonka yllä erityisesti oli Jumalan Henki. 

Kun tutkimme Jeesuksen elämää huomaamme, että Jeesus toimi juuri niin kuin hänestä oli kirjoitettu 
etukäteen. Hän puhui hyvää ja kertoi ihmisille että Jumala rakastaa heitä. Puhumisen lisäksi Jeesus myös 
oikeasti teki samanlaisia tekoja. Jeesus auttoi vaikeuksissa olevia vapauteen ja paransi kaikenlaisia sairaita. 

Jumalan lapsena sinua kutsutaan elämään niin kuin Jeesus. Et tietysti ole samalla tavalla erityisesti valittu 
kuin Jeesus oli. Hänhän oli itse Jumalan poika. Silti sinuakin Jumala kutsuu kertomaan hyviä uutisia ja 
auttamaan ihmisiä. Voi olla, että juuri sinä saat tehdä suuria Jumalalle. 

2. Kun Jeesus puhui tällaista ensimmäisiä kertoja kotikaupungissaan, hän oli noin 30-vuotias. Monet, jotka 
olivat tunteneet hänet pitkään rakennusmiehenä, eivät voineet uskoa että tämä heidän tuntemansa Jeesus 
oli todella Jumalan valittu. He tiesivät hänet pelkästään Joosefin ja Marian lapsena.  

Jeesuksen puhetta kuulemassa oli luultavasti hänen omia sisaruksiaan. Mitä sinä ajattelisit, jos sinun veljesi 
tai sisaresi sanoisi olevansa Jumala? Huomaatko, miksi lähimpien ihmisten oli vaikea uskoa Jeesusta? 

Jeesuksen lähipiirin epäusko teki Jeesuksen varmasti surulliseksi. Jeesus kuitenkin muistutti heitä, miten he 
jotka elivät lähimpänä Jumalaa, olivat ennenkin olleet epäuskoisia. Jo Vanhan testamentin aikana kauan 
ennen Jeesusta Israelin kansa oli ollut epäuskoinen. Tuolloin Jumala oli valinnut siunata naapurikansoihin 
kuuluvia enemmän kuin omaa kansaansa. 
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Jumala haluaa tehdä hyvää kaikille syntyperästä riippumatta. Jumala rakastaa kaikkiin kansoihin kuuluvia 
ihmisiä. Hän auttaa jokaista joka haluaa turvata häneen. Keitä muihin kansoihin kuuluvia ihmisiä sinä 
tunnet? Miten voisit osoittaa heille Jumalan rakkautta? 

3. Vaikka Jeesus halusi kaikille hyvää, kaikki eivät kuitenkaan halunneet hyvää Jeesukselle. Kuultuaan 
Jeesuksen sanat, hänen kotikaupunkinsa asukkaat halusivat työntää hänet alas jyrkänteeltä. Niin 
raivoissaan he olivat siitä, mitä Jeesus puhui. He eivät kuitenkaan voineet tehdä Jeesukselle mitään, vaan 
hän käveli väkijoukon halki kenenkään pystymättä estämään. 

Tänäkin päivänä Jeesuksen nimen mainitseminen saa jotkut hymyilemään ja toiset vihaisiksi. Olet ehkä 
huomannut, etteivät kaikki pidä Jeesuksesta. Tästä huolimatta voit luottaa häneen ja puhua hänestä. 
Jumala on sinun puolellasi ja suojelee sinua, niin kuin hän suojeli Jeesustakin. 

Silloinkin kun muut puhuvat ja tahtovat pahaa, toimi sinä oikein. Puhu hyvää ihmisistä ja tee hyvää 
ihmisille. Puhu rohkeasti myös Jeesuksesta. Jumala auttaa sinua kaikessa! 

 
Toiminnallisuus 

Aasinsiltana opetukseen (hyvä vai huono uutinen): Paljonko kello on, herra susi? 
Yksi pelaajista on susi, joka on sijoittuneena kentän toiseen päätyyn kun kaikki muut ovat toisessa 
päädyssä. Kaikki huutavat yhteen ääneen “kuinka paljon kello on herra/rouva susi?” ja susi vastaa jonkun 
luvun väliltä 1 - 12, jolloin lapset ottavat niin monta askelta kohti sutta. Kun lapset ovat lähellä sutta ja 
kysyvät taas “kuinka paljon kello on herra/ rouva susi?” niin susi vastaa “Nyt on lounasaika!” ja lähtee 
ottamaan lapsia kiinni. Lasten tulee juosta aloitusviivalle turvaan jos susi saa jonkun kiinni niin hänestä 
tulee uusi susi. 

Luovuus: Askarrellaan kirjakäärot, joiden sisään kirjoitetaan päivän muistolause. 

Yhteisö: Ennen pyhäkouluun siirtymistä joku / jotkut lapsista voivat lukea koko seurakunnalle opetuksen 
raamatunkohdan. 

Kotiin: Mietitään yhdessä jokin hyvä teko, jonka voimme tehdä jollekulle ensi viikolla. Toteutetaan se.  
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Opetus 5: Jumala haluaa kaikki lapsikseen: Jeesus ja Nikodemos 

Raamatunkohdat: Johannes 3:1-16 

Muistolause: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Johannes 3:16) 

Laulut: Taivaan Isällä on paljon lapsia 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jumalan lapseksi synnytään 

 Jumalan lapseksi syntyminen tapahtuu uskomalla 

 Jumala haluaa jokaisen lapsekseen 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Pidä opetus hämärässä, esimerkiksi kynttilän valossa, koska tarinakin tapahtui yöllä. Voit kuvata Jumalan 
Hengen vaikutusta puhaltamalla esimerkiksi serpentiiniä tai ilmapallon. Jumala on kuin tuuli. Emme voi 
nähdä sitä, mutta voimme nähdä sen vaikutuksen. 

Sanallinen opetus: 

Eläessään maan päällä Jeesus oli erittäin kiinnostava henkilö. Monet tulivat hänen luokseen pyytämään 
jotain tai saamaan vastauksen johonkin kysymykseen. Jotkut tulivat hänen luokseen salaa, jotta muut 
ihmiset eivät näkisi heidän tulevan. Eräs mies, joka tuli yöllä Jeesuksen luokse, oli nimeltään Nikodemos. 
Nikodemos oli Juutalainen opettaja joka tunsi Raamatun ja opetti sitä muillekin. Hän tiesi että ensimmäiset 
ihmiset, Aadam ja Eeva, olivat langenneet syntiin ja menettäneet yhteyden Jumalan kanssa. Siitä asti 
Jumala oli luvannut lähettää pelastajan, joka palauttaisi tuon yhteyden. Nyt Nikodemos halusi ottaa selvää, 
oliko Jeesus tuo Jumalan lupaama koko maailman pelastaja? 

1. Nikodemos kutsui Jeesusta Rabbiksi, joka tarkoittaa opettajaa. Jeesus vastasi hänelle erikoisesti: ”jos 
ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” Jeesus tarkoitti, että hän 
ei tullut vain opettamaan, vaikka hän teki sitäkin. Jeesus haluaa viedä ihmiset sisälle Jumalan valtakuntaan. 
Hän haluaa antaa ihmiselle yhteyden Jumalaan. 

Jeesuksen mukaan Jumalan valtakuntaan pääseminen on yhtä iso ja ihmeellinen asia kuin vauvan 
pääseminen pois äidin vatsasta. Jumalan lapseksi ei voi opiskella – Jumalan lapseksi pitää uudestisyntyä. 
Nikodemos ihmetteli asiaa. Eihän kukaan voi mennä uudelleen äitinsä mahaan ja syntyä toisen kerran!  

Millä tavalla syntyminen vauvana tähän maailmaan on samanlaista kuin syntyminen Jumalan lapseksi? Millä 
tavalla se on erilaista? 

2. Jeesus selitti, miten uudestisyntyminen on mahdollista. On eri asia syntyä fyysisesti ja hengellisesti. 
Jumala on henki. Uudestisyntyminen ei tarkoita uudelleen menemistä äidin vatsaan, vaan Jumalan Hengen 
tulemista ihmisen sisälle. Jeesus sanoi, että Henki on kuin tuuli. Kun katselet tuulisena päivänä ulos, et voi 
nähdä tuulta, mutta voit nähdä miten tuuli heiluttaa puita. Samoin et voi nähdä Jumalan Henkeä, mutta 
voit nähdä miten Jumala vaikuttaa ihmisissä. Jumalan Henki asuu jokaisessa uudestisyntyneessä ja 
vaikuttaa heissä. 

Nikodemos alkoi vähitellen ymmärtää. Mutta miten Jumalan Henki sitten tulisi ihmiseen? Mitä ihmisen 
pitää tehdä?  

Jeesus sanoi että vain yksi asia pitää tehdä: uskoa häneen (Jeesukseen). Jumala on luvannut antaa 
Henkensä jokaiseen, joka uskoo Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja Jumalan lupaama pelastaja (3:16). 
Uskotko sinä Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä pelastaja? Jos et ole varma, voit lyhyesti sanoa Jumalalle, 
että haluat uskoa Jeesukseen. Silloin voit olla varma, että olet uudestisyntynyt eli pelastettu. 
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3. Jumala haluaa kaikkien maailman ihmisten pelastuvan. Jeesus auttoi Nikodemosta ymmärtämään, miten 
helppoa uudestisyntyminen on. Hän rakastaa jokaista ihmistä ja kutsuu jokaista uskomaan Jeesukseen. 
Kuka tahansa voi olla Jumalan lapsi.  

Ensimmäisten ihmisten synti rikkoi yhteyden ihmisten ja Jumalan välillä. Jeesuksen tehtävä oli palauttaa 
tämä yhteys, ja hän teki sen kuolemalla ja nousemalla kuolleista. Noustessaan takaisin taivaaseen, Jeesus 
antoi opetuslapsilleen tehtävän kertoa kaikille, että nyt kuka tahansa voi tulla Jumalan luokse. Yhteys on 
taas auki. Monet pitävät tehtävää niin tärkeänä, että he ovat muuttaneet asumaan toisiin maihin 
kertoakseen hyviä uutisia sen maan ihmisille. Heitä kutsutaan lähetystyöntekijöiksi.  

Vaikka asuisit koko elämäsi samassa talossa, voit olla kertomassa pelastuksesta ihmisille. Monet ovat yhä 
niin kuin Nikodemos – heillä on kysymyksiä Jumalasta mutta he eivät ole vielä uudestisyntyneitä. Kenelle 
sinä voisit kertoa, että Jeesus todella on Jumalan lähettämä pelastaja? 

 
Toiminnallisuus 

Puhallusviesti: Rakennetaan pöydän päälle pahvisuikaleista ja teipistä sokkelo. (Joko yhdessä tai ohjaaja voi 
tehdä etukäteen.) Lasten tehtävänä on pelkästään puhaltamalla saada pingispallo kuljetettua sokkelon läpi. 
Puhaltamisessa voidaan kisata ryhmissä tai yksilösuorituksena. 

Leikitään pimeäpiilosta. Etsijällä on taskulamppu. 

 
Luovuus: Askarrellaan tuulihyrrä. Puhalletaan se liikkeelle. Kuvastaa Jumalan vaikutusta elämässämme, sitä 
kuinka hän saa meidät eläväksi. 

 
Yhteisöllisyys: Rukoillaan niiden kanssa, jotka haluavat tulla Jumalan lapsiksi (uskoontulorukous) 

Kotona: Jutellaan vanhempien kanssa siitä, miten heistä tuli Jumalan lapsia. 
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Opetus 6: Usko näkyy teoissa: Jeesus parantaa halvaantuneen 

Raamatunkohta: Markus 2:1-12 

Muistolause: ”Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: ”Poikani, sinun syntisi annetaan 
anteeksi.” (Markus 2:5) 

Laulut: On Jumala suuri, voimakas, mahtava 

Opetuksen tavoitteet: 

 Usko näkyy teoissa 

 Ota mallia neljän miehen uskosta 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Tee pienoismalli talosta vaikka pienestä pahvilaatikosta. Sen avulla hahmottaa paremmin tapahtumien 
kulun.  

Sanallinen opetus: 

Sen jälkeen kun Jeesus alkoi tehdä ihmeellisiä tekoja ja opettaa, hänen maineensa levisi nopeasti. Kaikki 
halusivat kuulla mitä Jeesus puhui ja nähdä mitä hän teki. Jeesus asui Gennesaret-nimisen järven rannalla 
olevassa kaupungissa nimeltä Kapernaum (katsokaa kartasta). Ihmisiä tungeksi sadoittain taloon, jossa 
Jeesus opetti. 

1. Eräs mies oli niin vaikeasti sairas, ettei pystynyt liikkumaan itse. Hänen ystävänsä uskoivat Jeesuksen 
voivan auttaa. Niinpä neljä miestä lähti kantamaan vuoteellaan makaavaa halvaantunutta kohti taloa, jossa 
Jeesus opetti. Vuode oli paksu matto – ei puusta tehty sänky. Tungos oli kuitenkin niin suuri, että 
sisäänpääsy oli mahdotonta. 

Oletko sinä joskus yrittänyt mennä tungoksen läpi päästäksesi johonkin? Miltä se tuntui? Esimerkiksi 
konsertissa ja urheilutapahtumassa monet tungeksivat eturiviin nähdäkseen hyvin. Sinne päästäkseen pitää 
joko tulla todella aikaisin jonoon tai käyttää kyynärpäitä.  

Kuvittele itsesi yhdeksi vuodematon kantajista. Mitä ajattelisit tullessasi paikalle ja nähdessäsi tungoksen? 
Mitä ajattelisit jos olisit vuoteella kannettava sairas? 

Neljä miestä ei päässyt Jeesuksen luokse ovesta mutta he olivat niin päättäväisiä, että keksivät keinon. Talot 
Israelissa olivat hyvin erilaisia kuin Suomessa. Ne oli tehty kivestä tai savitiilistä ja niissä oli tasainen katto. 
Ikkunat olivat pieniä aukkoja ilman ikkunalaseja. Kattoa käytettiin esimerkiksi säilytykseen, hedelmien ja 
pyykin kuivaamisen sekä ruokailemiseen ja nukkumiseen. Katolle ei mennyt tikapuita vaan portaat. 

Miehet todella uskoivat Jeesuksen pystyvän auttamaan halvaantunutta ystäväänsä. He kantoivat hänet 
portaita pitkin katolle, purkivat kattoon ison reiän, ja laskivat halvaantuneen vuoteellaan köysien avulla 
alas. Mikä vaiva! 

Kuvittele itsesi sisälle taloon. Kuuntelet Jeesuksen opetusta mutta yhtäkkiä kattoon alkaa tulla aukko. Pölyä, 
kivenpalasia ja laastia putoilee päällesi. Mitä ajattelet? 

Kaikki ihmiset näkivät mitä tapahtui. Jeesus näki enemmän. Jeesus näki miesten vahvan uskon. Vain 
sellainen ihminen, joka oikeasti uskoo Jeesuksen voivan auttaa, on valmis näkemään näin paljon vaivaa. 
Näillä miehillä oli uskoa. 

2. Usko saa sinutkin toimimaan. Jos aamulla uskot, että tulee sade, laitat kouluun päällesi vedenkestävät 
vaatteet. Jos uskot pakastimessa olevan jäätelöä, tutkit joka hyllyn löytääksesi sen. Olet valmis tekemään 
sellaisia asioita, joiden uskot olevan tärkeää ja totta. 
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Uskosi Jeesukseen toimii samalla tavalla. Uskotko Jeesuksen voivan edelleen parantaa sairaita? Jeesus ei 
ole enää ihmisenä maailmassa mutta hän on Pyhän Hengen kautta lähellä ja kuulee kun rukoilet. Vie 
sairaita rukouksessa Jeesuksen luokse ja Jeesus voi parantaa heidät. Jos uskot Jeesuksen pystyvän 
parantamaan, varmasti haluat rukoilla sairaan ystäväsi puolesta. 

Halvaantunut mies sai Jeesukselta sekä synnit anteeksi että täyden terveyden. Hän nousi ylös, rullasi 
mattonsa, ja käveli kotiinsa. Talo oli täynnä sekä hyvin hämmästyneitä ihmisiä että ylistystä Jumalalle. 
Aiemmin epäilleetkin uskoivat nyt Jeesuksen pystyvän ihmeisiin. 

Aina on ihmisiä jotka eivät usko ennen kuin itse näkevät. Monet eivät kauniina aamuna usko, että 
iltapäivällä voi tulla sade. Vasta läpimärkinä he miettivät, mikseivät uskoneet sääennustusta. 

Jeesus on luvannut monia ihmeellisiä asioita. Hän on luvannut kuulla sinua aina kun rukoilet ja hän voi 
tehdä ihmeitä yhä. Voisitko sinä olla niin kuin nuo neljä miestä, jotka toimivat päättäväisesti uskonsa 
mukaan? Mitähän voisi tapahtua jos rohkeasti uskoisit Jumalan lupauksiin? 

 
Toiminnallisuus 

: Sairaankantoviesti.  
2-4 hengen joukkueissa kuljetetaan pyyhkeen/lakanan avulla sairasta nukkea/pehmolelua (tai viidettä 
ryhmän jäsentä), jota ei saa matkalla pudottaa. Kun päästään maaliin, lasketaan nukke varovasti pois. Sitten 
pyyhe/lakana pitää rullata mahdollisimman tasaiseksi rullaksi, jonka yksi ryhmäläinen (tai parantunut viides 
jäsen)  sitten vie kiireesti takaisin lähtöpisteeseen. Ensimmäinen joukkue, jonka rullattu matto palautuu 
lähtöpisteeseen, voittaa. 

 
Luovuus: Rakennetaan maissinaksuista israelilainen talo. 

 
Yhteisöllisyys: Rukoillaan yhdessä sairaiden puolesta. Joko yleisesti tai ryhmälaisten rukousaiheiden 
mukaan. 

Tehdään vierailu sairaalaan / vanhainkotiin. Voidaan vaikka laulaa tai esittää pieni näytelmä. 

Kotona: Rukoillaan sairastavien sukulaisten tai tuttavien puolesta. 

 


