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RAAMATUN TUNTEVA 
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Voin luottaa Raamatun Jumalaan.” 
 
Moduulin tavoite: “Tutustun Jumalan kutsuun seurata Häntä.” 

- Jeesus kutsuu minua tulemaan Hänen opetuslapsekseen 
- Voin vastata Jeesuksen kutsuun 
- Jeesus kutsuu kaikenlaisia ihmisiä 
- Voin kertoa Jeesuksen kutsusta toisille 

 

   
Moduulin sisältö 
1. Jumala kutsuu lähtemään liikkeelle: kertomus Abramista. . Moos. 12:1-9 ................................................... 5 
2. Jeesuksen kutsu on kaikkea muuta tärkeämpi. Matt. 4: 18-22 ...................................................................... 7 

3. Jeesuksen kutsu leviää ihmiseltä ihmiselle: kertomus Filippuksesta ja Natanaelista. Joh. 1:43-51  .............. 9 
4. Jeesus kutsuu kaikenlaisia ihmisiä tulemaan opetuslapsiksi: Kertomus Matteuksesta. Matt. 9:9-13 ......... 11 
5. Jeesus kutsuu uudelleen: kertomus Pietarista. Joh. 21: 15-22  .................................................................... 13 
6. Jumala voi kutsua kenet vain: kertomus Saulista. Apt. 9.  ........................................................................... 15 

Teemalaulut: 
Oven avaan Jeesukselle. Teoksesta Majakaksi maailmaan -nuottikirja. Jippiimissio, 2002. 
Taivaan Isän hommissa. Teoksesta Taivaan Isän hommissa -nuottikirja. Jippiimissio, 2001. 
 
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 Raamatun kertomuksia 
tilanteista, joissa Jumala on kutsunut ihmisiä seuraamaan Häntä. Tavoitteena on ymmärtää, että jokaista 
ihmistä kutsutaan tulemaan Jeesuksen opetuslapseksi, ja että tämä kutsu tulee ilmi monin eri tavoin. 
   
Opetusten aiheet menevät seuraavasti:  
1. Jumala kutsuu lähtemään liikkeelle: kertomus Abramista. . Moos. 12:1-9 
2. Jeesuksen kutsu on kaikkea muuta tärkeämpi. Matt. 4: 18-22 
3. Jeesuksen kutsu leviää ihmiseltä ihmiselle: kertomus Filippuksesta ja Natanaelista. Joh. 1:43-51 
4. Jeesus kutsuu kaikenlaisia ihmisiä tulemaan opetuslapsiksi: Kertomus Matteuksesta. Matt. 9:9-13 
5. Jeesus kutsuu uudelleen: kertomus Pietarista. Joh. 21: 15-22 
6. Jumala voi kutsua kenet vain: kertomus Saulista. Apt. 9. 
  

Tehdään kotona 
Opetus 1: Jutellaan siitä, miten vanhempamme lähtivät seuraamaan Jeesusta. Kuka kertoi heille 
Jeesuksesta? 
Opetus 2: Järjestetään pieni juhlahetki ja iloitaan siitä, että Jeesus on kutsunut meidät Hänen lapsikseen. 
Opetus 3: Mietitään yhdessä, tunnemmeko jonkun, jolle kannattaisi kertoa Jeesuksesta. Jos keksimme 
jonkun, toteutetaan suunnitelmamme. 
Opetus 4: Mietitään yhdessä, kenet voisimme kutsua meille syömään ja kylään. Toteutetaan sopivana 
hetkenä. 
Opetus 5: Jutellaan yhdessä. Milloin me olemme epäonnistuneet jossakin? Miten selvisimme siitä? Miten 
voimme auttaa toisiamme, jos tulevaisuudessa tapahtuu jotakin samanlaista? 
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Opetus 6: Jutellaan yhdessä. Miltä meistä tuntuisi, jos saisimme saman kaltaisen tehtävän kuin Ananias? 
Mikä auttaisi meitä tehtävässä? 

Kalenteriin 
 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 

  



5 
 

Opetus 1: Jumala kutsuu lähtemään liikkeelle: kertomus Abramista 

Raamatunkohdat: 1. Moos. 12:1-9 

Muistojae: ”Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.” 1. Moos. 15:6 

Opetuksen tavoitteet:  

- Jumalalla on hyvä syy kutsua 
- Voin vastata Jumalan kutsuun 

Ajatus havainnollistamisesta: Kirjekuori, jonka päälle on kirjoitettu ”kutsu.” Lähi-idän kartta, johon on 
merkitty Abramin lähtöpaikka ja luvattu maa. 

Sanallinen opetus:  

Oletko sinä saanut joskus kutsun jonnekin? Millaisia kutsuja olet saanut? Moni on saanut kutsun 
synttäreille tai muihin juhliin. Saamme myös toisenlaisia kutsuja: kutsu hammaslääkäriin ei ehkä tunnu yhtä 
mukavalta kuin juhlakutsu. Ystävät voivat kutsua meitä avuksi talkootöihin tai seuraksi matkalle. 

Myös Jumala kutsuu ihmisiä. Tänään tutustumme Abramiin, jonka nimi myöhemmin vaihtuu Abrahamiksi. 
Tutkimme sitä, mihin Jumala kutsui Abramia, ja mitä Abramin vastauksesta seurasi. 

Yli kaksituhatta vuotta ennen Jeesuksen syntymää eli mies nimeltä Abram. Eräänä päivänä hän kuuli 
Jumalan puhuvan ja sanovan: ” Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä 
sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on 
oleva siunaus.” Mikä merkillinen kutsu! Ja kuitenkin kutsusta paljastui Jumalan suunnitelma. Jumala halusi 
itselleen kansan, ja hän oli päättänyt, että Abramista, hänen lapsistaan, lapsenlapsistaan ja niin edelleen, 
tulisi Israelin kansa. Jumala myös tiesi, että reilu kaksituhatta vuotta myöhemmin Hän lähettäisi Jeesuksen 
maan päälle pelastamaan ihmiset. Jumalan suunnitelmaan kuului, että Jeesus syntyisi Abramin jälkeläiselle, 
Marialle.  

Jumalalla on hyvä suunnitelma maailmalle ja kaikille ihmisille. Hän tahtoo toteuttaa suunnitelmansa 
yhdessä ihmisten kanssa, ja sen tähden Hän kutsuu ihmisiä. Toisinaan on hankala ymmärtää täysin Jumalan 
suunnitelmaa. Tuskin Abramkaan osasi aavistaa, millaiselle seikkailulle Jumala tulisi lähettämään hänen 
lapsenlapsensa Jaakobin, puhumattakaan tämän pojasta Joosefista. Eikä Abram varmaan osannut ajatella, 
että Joosefin ja hänen veljiensä lapsista kasvaisi suuri kansa Egyptissä, josta Mooses myöhemmin toisi 
kansan takaisin siihne maahan, johon Abramia kutsuttiin lähtemään. Jumala kuitenkin oli suunnitellut 
tämän kaiken, ja Jumalan kutsuun oli hyvä luottaa.  

Miksi Abramin piti lähteä kotoaan? Jumala oli varannut omalle kansalleen hyvän kotimaan, ja Abramin 
pitäisi muuttaa sinne kasvattamaan perhettään. Jumalan kutsu oli kutsu tehtävään, eikä tätä tehtävää 
voinut toteuttaa missä tahansa. Siksi Abram lähti. Matka ei ollut helppo, mutta hän Jumala oli Abramin ja 
hänen perheensä apuna.  

Jumalalla on myös meille kutsu, erilainen kuin Abramille. Hän ei pyydä meitä tulemaan suuren kansan esi-
isäksi. Hän kutsuu meitä tulemaan Jumalan lapsiksi. Myös meidän saamamme kutsu sisältää tehtävän: 
meidän tulee kertoa toisille ihmisille siitä, että Jumala kutsuu myös heitä. Usein tämä tarkoittaa sitä, että 
meidänkin on lähdettävä liikkeelle. Joidenkin tehtävänä on lähteä kaukaisiin maihin kertomaan Jumalan 
kutsusta. He tekevät samoin kuin Abram: jättävät tutun kotimaan, koska Jumala kutsuu heitä tehtävään 
muualla. Joidenkin tehtävä on kertoa täällä, niille ihmisille, joita kohtaamme. 

Jokainen on kutsuttu tulemaan Jumalan lapseksi. Jokaisella Jumalan lapsella on tehtävä, ja sitä tehtävää 
varten on lähdettävä liikkeelle, ainakin sen verran, että menee toisen ihmisen luo. 
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Toiminnallisuus 

Pelataan rikkinäistä puhelinta. Ohjaaja laittaa liikkeelle lauseen, joka sisältää kutsun jonnekin. Katsotaan, 
selviääkö kutsu ehjänä rikkinäisen puhelimen läpi. 

Jutellaan siitä, miksi on tärkeää, että osaamme esittää kutsun tulla Jumalan lapseksi selkeästi. 

Luovuus 

Askarrellaan kutsukortteja johonkin seurakuntamme juhlaan – esimerkiksi ystävänpäiväjuhlaan.  

Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Muistellaan yhdessä, keitä kaikkia Raamatun henkilöitä Jumala kutsui. Millaisia 
tehtäviä he saivat?  

Kotona: Jutellaan siitä, miten vanhempamme lähtivät seuraamaan Jeesusta. Kuka kertoi heille Jeesuksesta? 
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Opetus 2: Jeesuksen kutsu on kaikkea muuta tärkeämpi 

Raamatunkohdat: Matt. 4: 18-22 

Muistojae: ”Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.» He jättivät 
heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.” Matt. 4:19-20 

Opetuksen tavoitteet 

- Jeesus kutsuu meitä tulemaan Hänen opetuslapsikseen 
- Meidän on valittava, mihin kutsuun vastaamme myöntävästi; aina ja kaikelle ei voi sanoa kyllä 
- Jeesuksen kutsu on hyvä ja siihen kannattaa vastata myöntävästi 

Ajatus havainnollistamisesta: Kuva Jeesuksesta kutsumassa kalastajia seuraansa. 

Sanallinen opetus: 

Jeesus oli aloittamassa sitä toimintaa, josta Uusi testamentti meille kertoo: Jumalasta ja Hänen 
valtakunnastaan kertomista, sairaiden parantamista ja muiden ihmeiden tekemistä. Jeesus halusi seuraansa 
ihmisiä, jotka voisivat nähdä tämän kaiken ja aikanaan kertoa siitä eteenpäin. Jeesus halusi itselleen 
opetuslapsia. 

Jeesus lähti kulkemaan Galileanjärven rantaa. Hän näki lähellä rantaa kalastusveneen, ja siellä veljekset, 
Pietarin ja Andreaan. Veljekset heittelivät verkkojaan veneestä. Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun 
mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” Veljekset jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan 
Jeesusta. Hetkeä myöhemmin Jeesus pysähtyi toisen veneen kohdalle. Tässä veneessä istuivat veljekset 
Jaakob ja Johannes. He olivat selvittämässä sotkuista verkkoa isänsä Sebedeuksen kanssa. Jeesus kutsui 
heitäkin lähtemään. He jättivät isänsä veneeseen verkon kanssa ja lähtivät Jeesuksen matkaan. 

Meistä saattaa tuntua kummalliselta ajatella, että neljä miestä ryhtyy noin vain seuraamaan jotakuta, joka 
kutsuu heitä. Veljekset saattoivat kuitenkin ymmärtää jotakin siitä, mitä oli tapahtumassa. Tuohon aikaan 
juutalaisten keskellä oli paljon opettajia, joita kutsuttiin rabbeiksi, ja kaikilla rabbeilla oli opetuslapsia. Kun 
lapset kasvoivat teini-ikään, perheissä mietittiin, ketkä lapsista kannattaisi lähettää rabbin oppiin 
opettelemaan Vanhan testamentin kirjoituksia, ja kenen lahjat sopisivat paremmin arkisen työn 
tekemiseen. Myös oikean rabbin valinta oli iso asia. Opetuslapsi ei vain kuuntelisi rabbin jutustelua, vaan 
hänen tehtävänsä olisi seurata tätä kaikissa tämän tekemisissä ja kaikessa muuttua mahdollisimman 
samanlaiseksi rabbinsa kanssa. Eikä opetuslapseksi päästy noin vain; rabbilta piti anoa mahdollisuutta 
päästä hänen oppiinsa, ja monet rabbit valitsivat hyvin tarkasti, kenet hyväksyivät joukkoonsa. 

Veljekset siis tiesivät, että nyt tapahtui jotakin hyvin erikoista: Jeesus tuli heidän luokseen ja pyysi heitä 
tulemaan opetuslapsiksi! Jeesus halusi juuri heidät seuraajikseen. Tämä oli suuri etuoikeus, sen he 
ymmärsivät. Varmastikaan he eivät osanneet aavistaa kaikkea sitä, mitä elämässä Jeesuksen opetuslapsena 
tulisi tapahtumaan, mutta kutsu oli niin hyvä, että siihen kannatti vastata kyllä. 

Jeesus kutsuu myös meitä tulemaan Hänen opetuslapsikseen: viettämään aikaa Hänen kanssaan, 
tutustumaan Häneen ja käyttämään elämämme toteuttamaan sitä hyvää, parasta mahdollista 
suunnitelmaa, jonka Hän on laatinut. Emme mekään voi tietää tarkalleen, mitä kaikkea Jeesuksen 
opetuslapsena oleminen tuo tullessaan, mutta sen tiedämme, että se on paras mahdollinen tapa elää.  

Pietari, Andreas, Johannes ja Jaakob jättivät veneensä ja kalastajan työnsä voidakseen elää Jeesuksen 
opetuslapsina. Jeesuksen kanssa kulkeminen ja jutteleminen, Hänen opetustensa kuunteleminen ja Hänen 
tekojensa seuraaminen täyttäisivät suurimman osan tulevista päivistä ja vuosista. Ei kalastajan 
elämässäkään mitään huonoa tai väärää olisi ollut, mutta Jeesuksen seuraaminen olisi kuitenkin paljon, 
paljon parempi juttu. 

Meidän ei automaattisesti tarvitse hylätä kaikkia jokapäiväisiä tekemisiämme, kun tulemme Jeesuksen 
opetuslapsiksi. Mutta toisinaan mekin joudumme valitsemaan, mihin aikamme käytämme. Kaikkiin 
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hyviinkään juttuihin ei voi sanoa kyllä, vaan niistä on valittava parhaat. Silloin meidän täytyy muistuttaa 
itsellemme, että Jeesuksen kutsulle kannattaa aina sanoa kyllä. Jeesuksen kutsu on hyvä, oikeastaan paras 
mahdollinen. 

Toiminnallisuus 

Leikitään hedelmäsalaattia, mutta juhlakutsuversiona. Istutaan piirissä, jossa on yksi tuoli vähemmän kuin 
osallistuja. Tuolitta jäänyt menee piirin keskelle ja keksii lauseen, joka alkaa ”kutsun juhliin ne, joilla on—” 
Kaikki, jotka sopivat kutsukriteeriin, nousevat ja vaihtavat paikkoja, keskellä olijan pyrkiessä istumaan. 
Mikäli keskelle jäävä haluaa saada kaikki liikkeelle, on sanottava ”kutsun juhliin kaikki!” 

Luovuus 

Askarrellaan narusta kalaverkko. Tehdään pahvista tai taikataikinasta kaloja, jotka kiinnitetään verkkoon. 

 
Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Jutellaan. Millaisia kertomuksia olemme kuulleet ystäviltä ja tuttavilta siitä, miten 
Jeesus on kutsunut heitä? 

Kotona: Järjestetään pieni juhlahetki ja iloitaan siitä, että Jeesus on kutsunut meidät Hänen lapsikseen. 
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Opetus 3: Jeesuksen kutsu leviää ihmiseltä ihmiselle: kertomus Filippuksesta ja Natanaelista 

Raamatunkohdat: Joh. 1:43-51 

Muistojae: ” Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje 
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»” Joh. 8:12 

Opetuksen tavoitteet:  

- Viesti Jeesuksesta kulkee ihmiseltä ihmiselle 
- Me saamme kertoa toisille Jeesuksesta 
- Meidän ei tarvitse saada toista suostumaan Jeesuksen opetuslapseksi; Jumala itse vaikuttaa 

ihmisten sydämiin, tahtoon ja tekemiseen 

Ajatus havainnollistamisesta: Kuva Natanaelista puun alla nukkumassa. 

Sanallinen opetus: 

Viimeksi puhuimme siitä, miten Jeesus kutsui itselleen neljä opetuslasta. Opetuslasten joukko oli kuitenkin 

suurempi kuin vain neljä: Jeesus halusi kutsua muitakin. Niinpä seuraavana päivänä Jeesus ja hänen uudet 

opetuslapsensa lähtivät kaupungille. Siellä he kohtasivat Filippuksen. Jeesus esitti hänellekin saman kutsun: 

”Seuraa minua!”  

Filippus hämmästyi ja ilahtui tästä kutsusta. Hän lähti kertomaan ystävälleen Natanaelille siitä, mitä oli 

tapahtunut, ja hän pyysi Natanaelia mukaansa katsomaan Jeesusta. Filippus oli myös vakuuttunut siitä, 

ettei Jeesus ollut kuka tahansa kiertävä rabbi. Jeesuksen täytyi olla Messias, eli se Vapahtaja, jonka Jumala 

oli luvannut lähettää, ja jota monet juutalaiset kovasti odottivat. Natanael puolestaan oli epäileväinen. 

Voisiko Jeesus olla Messias? Jeesus oli kotoisin Nasaretista, ja Natanael oli melko varma siitä, että 

nasaretilaiset olivat epäilyttäviä ihmisiä. Ei kai Jumala laittaisi Vapahtajaa asumaan tuollaiseen paikkaan? 

Filippus oli toiminut aivan oikein. Hänet oli kutsuttu, ja hän tahtoi kutsua myös ystävänsä Jeesuksen 

seuraan. Hyvä uutinen Vapahtajasta, joka kulki heidän kotikaupunkinsa kaduilla, kuuluikin kertoa kaikille. Ja 

kuitenkin Natanael vaikutti epäilevältä.  

Meillekin voi käydä samoin kuin Filippukselle: kerromme Jeesuksesta ystävillemme, mutta he eivät tunnu 

oivaltavan, mistä on kyse. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kertominen olisi ollut turhaa. Jeesus haluaa 

kutsua kaikkia, ja hän on antanut meille tehtäväksi viedä kutsua eteenpäin – aivan kuten Filippus teki. Kutsu 

tulla Jeesuksen opetuslapseksi on tarkoitettu kaikille ihmisille, ja se kutsu kulkee eteenpäin siten, että 

ihmiset kutsuvat uusia ihmisiä mukaan opetuslasten joukkoon. 

Natanael suostui kuitenkin, epäilyksistään huolimatta, lähtemään Filippuksen matkaan. Kun he saapuivat 

perille, Jeesus tervehti häntä sanoen "Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!" "Mistä sinä minut 

tunnet?" kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun 

alla." Tämä riitti vakuuttamaan Natanaelin. Jos Jeesus tiesi, missä hän oli kuluttanut aikaansa hetkeä 

aiemmin, Jeesuksen täytyi olla se Messias, Vapahtaja, jota oli pitkään odotettu. 

Jeesuksen kohtaaminen sai Natanaelin mielen muuttumaan. Jeesus tunsi Natanaelin, tiesi, mitä hänen 

elämässään tapahtui ja millainen ihminen hän oli. Tämä sai Natanaelin vakuuttumaan. Samoin voi tapahtua 

meidän ystäviemme elämässä. Kun he huomaavat, että Jeesus kuulee rukouksia ja vastaa niihin, ja että Hän 

antaa rohkeutta ja viisautta vaikeissa tilanteissa, lohduttaa ja rauhoittaa pelottavien asioiden kohdalla, he 

saattavat muuttaa mielensä. Meidän tehtävämme on kertoa kaikesta siitä hyvästä, mitä Jeesus on tehnyt 

meidän elämässämme ja mitä Hän haluaisi tehdä kaikkien ihmisten elämässä. Jeesus kyllä vakuuttaa 

ystävämme siitä, että se, mistä puhumme, on totta.  
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Toiminnallisuus 

Otetaan sähkötyskisa. Jakaudutaan kahteen yhtä suureen joukkueeseen. Asetutaan kahteen riviin, kasvot 
kohti toista joukkuetta. Otetaan oman joukkueen jäseniä kädestä kiinni. Rivien toiseen päähän asetetaan 
pöydälle jokin esine.  Toisessa päässä riviä on ohjaaja, sähkötyksen lähettäjä. Hän puristaa yhtä aikaa 
kummankin joukkueen ensimmäisen pelaajan kättä. Kädenpuristus kulkee sähkötyksenä joukkueen läpi. 
Kun rivin viimeisen pelaajan kättä puristetaan, hän voi napata pöydällä olevan esineen. Nopeampi joukkue 
voittaa. 

Jutellaan siitä, voisiko Jeesuksen kutsu liikkua yhtä nopeasti ihmiseltä ihmiselle kuin sähkötys leikissä. 

 
Luovuus 

Askarrellaan viikunapuu talouspaperirullan hylsystä. 
 
Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Mitä hyvää Jeesus on minulle tehnyt? Kerrotaan toisillemme. 

Kotona: Mietitään yhdessä, tunnemmeko jonkun, jolle kannattaisi kertoa Jeesuksesta. Jos keksimme 
jonkun, toteutetaan suunnitelmamme.  
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Opetus 4: Jeesus kutsuu kaikenlaisia ihmisiä tulemaan opetuslapsiksi: Kertomus Matteuksesta 

Raamatunkohdat: Matt. 9:9-13 

Muistojae: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Matt. 9:13 

Opetuksen tavoitteet:  

- Jeesus kutsuu kaikenlaisia ihmisiä tulemaan opetuslapsiksi 
-  Jeesus tahtoo armahtaa ihmisiä 

Ajatus havainnollistamisesta: Kuvia eri näköisistä ihmisistä erilaisissa töissä. 

Sanallinen opetus:  

Jeesuksella oli jo muutamia opetuslapsia, jotka seurasivat häntä ympäri maata. Jeesus kiersi kertomassa 
ihmislle taivasten valtakunnan tulleen lähelle. Hän paransi sairaita ja teki ihmeitä osoittaakseen, että hän 
todellakin oli Messias – se, jonka syntymää juutalaiset olivat odottaneet jo pitkään. Jeesus halusi kuitenkin 
kutsua lisää opetuslapsia seuraansa. 

Eräänä päivänä Jeesus kulki kotikaupunkinsa rajalla. Tien varressa oli tulliasema. Kun joku halusi tuoda 
maaseudulta ruokaa kaupungin torille myytäväksi, tullimiehet pysäyttivät hänet ja ottivat osan 
myyntituotteista pois. Nämä kyydistä napatut ruoat olivat nyt Rooman valtakunnan omaisuutta, ja niillä 
ruokittiin Rooman keisarin työntekijöitä ja sotilaita. Tai jos joku halusi viedä kaupungissa valmistamiaan 
tavaroita maaseudulle myyntiin, tullimiehet nappasivat taas omansa. Olitpa menossa tai tulossa, tullimiehet 
tarkastivat tavarasi ja usein osa siitä päätyi Rooman valtakunnan käyttöön. 

 Suuri osa juutalaisista ei sietänyt tullimiehiä. He eivät edes halunneet olla osa Rooman valtakuntaa. 
Roomalaiset olivat heiltä kysymättä tulleet ja valloittaneet maan, ja se, että tullimiehet palvelivat 
tyytyväisenä valloittajaa, oli raivostuttavaa. Ja kuitenkin jotkut juutalaisetkin ryhtyivät tullimieheksi, 
vieraiden sotilaiden apureiksi. Ja tällä tulliasemalla, Jeesuksen silmien edessä, oli yksi tällainen juutalainen 
tullimies: Matteus. 

Jeesus sanoi hänelle: ”Seuraa minua.” Ja Matteus nousi työpaikaltaan ja lähti seuraamaan Jeesusta. Hän ei 
ollut enää tullissa töissä. Hän oli nyt Jeesuksen opetuslapsi. 

Saman päivän iltana Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat Matteuksen kotona ruokailemassa. Myös monia 
Matteuksen entisiä työtovereita tuli syömään, ja mahdollisesti katsomaan, kuka kumma oli tämä Jeesus, 
joka noin vain tuli ja kutsui Matteuksen uuteen tehtävään. Ja muitakin syystä tai toisesta syrjittyjä 
kokoontui ruokailemaan. Ehkä heillä oli tapana syödä useinkin keskenään, kun kukaan itseään kunnollisena 
ihmisenä pitävä ei halunnut heidän seuraansa. 

Sanoma siitä, missä Jeesus oli, oli kantautunut myös fariseusten korviin. Fariseukset olivat ihmisiä, jotka 
olivat käyttäneet vuosikausia Jumalan lain ja sääntöjen opiskeluun, ja he olivat hyvin ylpeitä siitä, että he 
osasivat aina noudattaa Jumalan ohjeita. Nyt fariseukset saapuivat paikalle ihmettelemään, miten Jeesus 
saattoikin viettää aikaa noin huonossa seurassa! Jeesus kuuli fariseusten paheksunnan ja ihmettelyn ja 
sanoi heille: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: 
’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.” 

Mitä Jeesus tarkoitti? Eikö hän ollut tullut kutsumaan kaikkia ihmisiä Jumalan lapsiksi? 

Fariseukset olivat varmoja siitä, että he olivat hurskaita eli kaikin puolin Jumalalle kelpaavia sen takia, että 
he tekivät kaiken oikein. Jeesus kuitenkin tiesi, ettei kukaan voinut omilla teoillaan päästä Jumalan lapseksi. 
Nämä syrjityt ja väheksytyt ihmiset puolestaan tiesivät, etteivät heidän tekonsa olleet aina hyviä ja oikeita. 
He tiesivät tarvitsevansa Jumalalta armoa ja anteeksiantoa. Siksi Jeesus vietti mieluummin aikaa heidän 
kanssaan. 
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Kaikki ihmiset, mekin, tarvitsevat armoa: sitä, että Jumala ei arvioi meitä meidän tekojemme onnistumisen 
tai epäonnistumisen mukaan, vaan että hän antaa meille anteeksi. Hyvä uutinen on se, että Jeesus kutsuu 
kaikkia ihmisiä tulemaan hänen luokseen, saamaan anteeksi ja tulemaan opetuslapseksi – aivan kuten 
Matteus.  

Luovuus 

Askarrellaan kankaasta pussukka ja foliosta leikkikolikoita muistuttamaan meitä Matteuksen vanhasta 
ammatista. 

Elämys 
Järjestetään välipalapiknik. Mietitään yhdessä, mitä Jeesuksen aikaan syötiin päivällisellä. 

 
Yhteisöllisyys 

Osallistujien kesken: Jutellaan. Milloin olemme epäonnistuneet jossakin? Miten muut ihmiset suhtautuivat 
siihen? Miltä se tuntui? 

Kotona: Mietitään yhdessä, kenet voisimme kutsua meille syömään ja kylään. Toteutetaan sopivana 
hetkenä. 
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Opetus 5: Jeesus kutsuu uudelleen: kertomus Pietarista 

Raamatunkohdat: Joh. 21: 15-22 

Muistojae: ” – Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö! Katso: minä luon uutta. Nyt se 
puhkeaa esiin – ettekö huomaa?” Jes. 43:18-19 

Opetuksen tavoitteet: 

- Jeesus kutsuu Pietarin uudelleen, vaikka tämä oli epäonnistunut tehtävässään 
- Jeesuksen opetuslapseksi voi palata, vaikka mokaisikin 

Ajatus havainnollistamisesta: Kolme kuvaa: Jeesus ristillä, tyhjä hauta sekä Jeesus puhumassa Pietarille. 

Sanallinen opetus:  

Pietarin elämä Jeesuksen opetuslapsena oli täynnä käsittämättömän hienoja tilanteita: hän sai nähdä, 
miten Jeesus paransi sairaita, ruokki nälkäisiä ja teki lukemattomia muita ihmetekoja. Tuhannet ihmiset 
tulivat kuuntelemaan Jeesuksen opetusta – ja Pietarilla oli etuoikeus viettää joka päivä aikaa Jeesuksen 
kanssa oppien Häneltä! 

Pääsiäisenä kaikki oli kuitenkin muuttunut. Vielä sunnuntaina kansanjoukot olivat ottaneet juhlien 
Jeesuksen vastaan Jerusalemissa. Neljä päivää myöhemmin, torstai-iltana, sotilaat olivat pidättäneet 
Jeesuksen ja vieneet hänet tuomittavaksi. Pidätyksen jälkeen myös Pietari oli ollut peloissaan, niin 
peloissaan, että kun joku oli sattunut kysymään, mahtoiko Pietari olla yksi Jeesuksen opetuslapsista, Pietari 
oli kiukkuisesti kertonut kaikille, ettei laisinkaan tuntenut mokomaa Jeesusta. Alussa Pietari oli luvannut 
seurata Jeesusta, ja myöhemminkin hän oli vakuuttanut, ettei mikään saisi häntä eroamaan Jeesuksesta, ja 
nyt hän kuitenkin oli kieltänyt kaiken. Pietari oli rikkonut lupauksensa. 

Meillekin voi joskus tapahtua jotakin samanlaista: olemme luvanneet seurata Jeesusta ja tehdä niitä asioita, 
joita Hän antaa meille tehtäväksi, mutta tiukan paikan tullen emme jostain syystä saakaan itseämme 
liikkeelle. Mitä silloin tapahtuu opetuslapselle`? 

Pääsiäisen jälkeen tilanne oli muuttunut uudelleen. Jeesus oli ristiinnaulittu, haudattu ja hän oli noussut 
haudasta kuoleman Voittajana. Jeesus oli ilmestynyt opetuslapsilleen jo kahdesti. Kolmannella kerralla Hän 
ilmestyi opetuslapsilleen, kun nämä olivat kalassa – takaisin siinä samassa tehtävässä, josta Jeesus oli 
heidät alun perin kutsunut seuraajikseen. Jeesus söi aamupalan opetuslasten kanssa, ja ruokailun jälkeen 
Hän aloitti keskustelun Pietarin kanssa.  

”Simon, Johanneksen poika (se oli Pietarin alkuperäinen nimi), rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä 
toiset?”, Jeesus kysyi. ”Sinä tiedät, että olet minulle rakas”, Pietari vastasi. ”Ruoki minun karitsoitani”, 
vastasi Jeesus. Aiemminkin Jeesus oli puhunut verraten ihmisiä lampaisiin ja itseään Hyvään Paimeneen – 
varmaankin Pietari ymmärsi, että Jeesus tarkoitti, että Pietarilla on edelleen tehtävä pitää huolta Jeesuksen 
seuraajista. Kuitenkin Pietarin vastaus Jeesukselle oli vähän sinne päin; Jeesus kysyi, rakastaako Pietari 
enemmän kuin muut, ja Pietari vastasi, että kyllä hän Jeesuksesta tykkää, Jeesus on ”ihan ok” kiva. Jeesus 
kysyikin uudelleen: ”Rakastatko?”, johon Pietari vastasi jälleen: ”Olet sinä minulle rakas.” Kolmannella 
kerralla Jeesus muutti kysymystään ja kysyikin: ”Olenko minä sinulle rakas?” Tähän Pietarin vastaus sopi 
täydellisesti:  ”Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Kolmannella kerralla Pietari oli 
jo surullinen siitä, että Jeesus kysyi uudelleen ja uudelleen. Ehkä Jeesus kuitenkin tiesi, ettei Pietari voinut 
väittää rakastavansa Häntä enemmän kuin muut. Ehkä Jeesus halusi esittää Pietarille kysymyksen, johon 
Pietari voisi vastata rehellisesti.  

Tärkeintä ei välttämättä ollut se, että Pietarilla oli mahdollisuus kertoa edelleen välittävänsä Jeesuksesta. 
Tärkeää oli se, että joka kysymyksen jälkeen Jeesus vakuutti Pietaria siitä, että Pietarilla oli edelleen 
tehtävä: ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani ja ruoki minun lampaitani. Jeesus halusi kutsua 
Pietaria ihmisten paimeneksi, samalla tavalla kuin hän alussa oli kutsunut Pietaria ihmisten kalastajaksi.  
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Meilläkin on samanlainen mahdollisuus. Jos joskus mokaammekin Jeesusta seuratessa, voimme luottaa 
siihen, että Hän antaa anteeksi ja kutsuu meitä palaamaan jälleen siihen suunnitelmaan, joka hänellä on 
meidän elämällemme.  

Toiminnallisuus 

Oikein ja väärin leikki – Sovitaan kaksi eri paikkaa. Toiseen mennään, kun asia kuulostaa väärältä ja toiseen, 
kun kuulostaa oikealta. Jokainen tekee itse valintansa. Ohjaaja sanoo vuoron perään erilaisia väitteitä.  

Jutellaan siitä, miltä tuntui huomata, että on eri paikassa kuin suurin osa muista.  

Luovuus 

Askarrellaan pahvista ja pumpulista lampaita. 

 
Yhteisöllisyys 

Kotona: Jutellaan yhdessä. Milloin me olemme epäonnistuneet jossakin? Miten selvisimme siitä? Miten 
voimme auttaa toisiamme, jos tulevaisuudessa tapahtuu jotakin samanlaista? 
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Opetus 6: Jumala voi kutsua kenet vain: kertomus Saulista  

Raamatunkohdat:  Apt. 9. 

Muistojae: ”Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla 
teilläsi.” Joosua 1:9 

Opetuksen tavoitteet: 

- Jeesus voi kutsua kenet vain  
- Opetuslapseksi tuleminen muuttaa ihmisen sydämen 

Ajatus havainnollistamisesta: Kirkas taskulamppu, jota käytetään Jeesuksen ilmestyessä Saulille. 

Sanallinen opetus: 

Kun Jeesus oli kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen mennyt takaisin taivaaseen, opetuslapset saivat 
voimakseen Pyhän Hengen. Hänen avullaan he alkoivat rohkeasti kertoa hyvää uutista Jeesuksesta, joka on 
kaikkien Pelastaja. Monet ihmiset uskoivat tämän ja heistä tuli Jumalan lapsia. Seurakuntia alkoi syntyä. 

Kaikki eivät pitäneet tästä. Erityisen pahasti tämä raivostutti juutalaista fariseusta, jonka nimi oli Saul. Hän 
teki kaikkensa tuhotakseen seurakunnat ja jokaisen, joka uskoi Jeesukseen. Hän vangitsi Jeesuksen 
seuraajia ja vei heitä oikeuteen, jotta heille annettaisiin kuolemantuomio. Saul ei voinut sietää sitä, että 
ihmiset väittivät Jeesuksen nousseen kuolleista ja olevan Pelastaja.  

Eräänä päivänä Saul lähti kotoaan Jerusalemista kohti Damaskoksen kaupunkia. Hän halusi vangita myös 
siellä asuvat Jeesuksen opetuslapset. Matkalla taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän 
kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Hän kysyi: ”Herra, kuka sinä 
olet?” Ääni vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä 
sinun on tehtävä.” 

Saulin matkaseuralaiset olivat hämmentyneitä. He kuulivat äänen, mutta eivät nähneet, kuka puhuja oli. 
Saul nousi maasta, mutta avatessaan silmänsä hän ei nähnytkään mitään. Seuralaiset joutuivat taluttamaan 
hänet kädestä Damaskokseen.  

Damaskoksessa eräs Jeesuksen opetuslapsi, Ananias nimeltään, kuuli Jeesuksen puhuvan hänelle. Jeesus 
kertoi Ananiaalle osoitteen, jossa Saul oli odottamassa, että Jeesuksen lähettämä opetuslapsi tulisi ja 
rukoilisi hänen puolestaan niin, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananiaan tehtävä olisi mennä ja rukoilla. 

Ananias vastusteli. Hän tiesi monista pahoista teoista, joita Saul oli tehnyt opetuslapsille. Jeesuksen antama 
tehtävä vaikutti liian vaaralliselta. Jeesus ei kuitenkaan jättänyt Ananiasta rauhaan, vaan kertoi, että Hän oli 
valinnut ja kutsunut Saulin kertomaan Jeesuksesta ympäri koko valtakuntaa.  

Mekin voimme joskus epäillä, voiko jostakusta ihmisestä tulla Jeesuksen opetuslasta, ja ehkä jopa Ananiaan 
tavoin ajatella, ettei ainakaan tuolle ihmiselle kannata edes mennä kertomaan Jeesuksesta. Jeesus 
kuitenkin voi kutsua kenet tahansa. Jos Hän kehottaa meitä menemään, kannattaa luottaa siihen, että Hän 
kyllä tietää, mitä on tapahtumassa.  

Ananias suostui lopulta tekemään sen, mistä Jeesus oli puhunut. Hän meni Saulin luo, rukoili, ja Saul 
parantui. Parantumisensa jälkeen Saul kastettiin, merkkinä siitä, että Saul todella oli päättänyt seurata 
Jeesusta. 

Saul ei jäänyt toimettomaksi. Hän alkoi innokkaasti kertoa kaikille Damaskoksen asukkaille Jeesuksesta. 
Ensin ihmiset olivat hämmentyneitä: entinen Jeesuksen opetuslasten vihaaja oli nyt itse opetuslapsi, joka 
kutsui toisiakin tulemaan opetuslapsiksi! Jonkin ajan kuluttua juutalaiset ärsyyntyivät Sauliin ja uhkasivat 
tappaa hänet. Yön pimeydessä opetuslapset kuitenkin auttoivat Saulin pakomatkalle. He ottivat suuren 
korin, laittoivat Saulin koriin ja laskivat tämän kaupungin muurilta alas. Kaupungin porttien vartijat eivät 
tienneet tästä mitään, ja Saul pääsi lähtemään Damaskoksesta kotiin Jerusalemiin.  
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Myös Jerusalemissa Saul jatkoi Jeesuksesta kertomista. Jeesuksen kohtaaminen matkalla Damaskoon ja 
opetuslapseksi tuleminen oli muuttanut Saulin sydämen. Pahaa tahtovasta Saulista oli tullut ilosanomaa 
levittävä Saul, joka sai uuden nimen, Paavali. 

Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen muuttaa ihmisen sydämen. Toisille pahaa tahtoneet ihmiset muuttuvat 
hyvää tekeviksi, pelokkaista tulee rohkeita, levottomat saavat rauhan sydämeensä. Parasta on, että Jeesus 
saa aikaan tämän muutoksen ihmisissä. Meidän ei tarvitse pinnistellä tullaksemme erilaisiksi. Riittää, että 
tutustumme paremmin Jeesukseen, juttelemme Hänen kanssaan ja pyydämme Häntä muuttamaan meitä.  

Toiminnallisuus 

Rakennetaan paperisuikaleista kori. Laitetaan sinne kanamuna, jolle on piirretty kasvot, esittämään 
Paavalia. Yritetään laskea Paavali alas pöydältä ehjänä. 

Luovuus 

Askarrellaan sydän. Kirjoitetaan siihen asioita, joita Jeesus haluaa antaa sydämeemme.  

Yhteisöllisyys 

Kotona: Jutellaan yhdessä. Miltä meistä tuntuisi, jos saisimme saman kaltaisen tehtävän kuin Ananias? Mikä 
auttaisi meitä tehtävässä? 

 


