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OHJE! Löydät tästä tiedostosta jakson nimen, raamatunkohdan, muistolause-ehdotukset, raamatunkohdan
keskeisen sisällön eli ydinajatukset sekä teemoihin sopivia lauluehdotuksia. Pienten pyhäkoululaisten
kohdalla sama muistolause voidaan tarvittaessa valita useammaksi kerraksi. Nuottisymbolilla ♫ merkityt
muistolauseet ovat laulettuina äänityksinä, löydät ne Pyhäkoulutyön sivujen kautta YouTubesta.

UT OSA 1 JUMALA LÄHETTÄÄ POIKANSA PELASTAAKSEEN
MEIDÄT
1 Johannes Kastajan syntymän ennustus, Luukas 1:5–25
Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luuk. 1:37
Enkeli ilmoitti Sakariaalle, että hän saa vaimonsa Elisabetin kanssa poikavauvan. Se oli
uskomaton uutinen, sillä he olivat olleet lapsettomia pitkään ja olivat jo hyvin vanhoja. Enkeli
kertoi, että pojan nimeksi tulee Johannes. Hän on täynnä Pyhää Henkeä ja hän valmistaa
kansaa Messiaan tuloa varten. Jumala teki lupaamansa ihmeen ja vastasi Elisabetin ja Sakariaan
rukouksiin: Elisabet tuli raskaaksi. Jumala kuulee sinunkin rukouksesi ja vastaa siihen tavalla tai
toisella. Hänelle ei mikään ole mahdotonta, vaikka meistä siltä tuntuisi.

2 Jeesuksen syntymän ennustus, Luukas 1:26–38
Pienet: A) Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi. Luuk. 1:32
Isot: B) Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon
maassa, loistaa kirkkaus. Jes. 9:1
Enkeli yllätti täydellisesti Marian. Hän pelästyi ja hämmästyi enkelin viestiä: Kuinka hänestä
voisi tulla Jumalan Pojan äiti? Hän ei voinut kuitenkaan todeta muuta kuin, että tapahtukoon
Jumalan tahdon mukaan. Jumala käyttää meitäkin, pieniä ja vajavaisia ihmisiä, valtakuntansa
työssä ja antaa siihen voiman ja välineet. Sinullakin on oma tärkeä paikkasi ja tehtäväsi
seurakunnassa niin kuin myös perheessä ja kaverien keskuudessa.

3 Maria vierailee Elisabetin luona, Luukas 1:39–56
Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani. Luuk.
1:46–47
Maria oli kuullut, että myös hänen serkkunsa Elisabet odotti lasta. Maria lähti tapaamaan
Elisabetia. Kun naiset kohtasivat, Elisabetin vauva hypähti ilosta äitinsä kohdussa. Maria
puolestaan alkoi ylistää Jumalaa ja ihmetellä hänen suuria tekojaan. Jeesus tuo ilon. Sanoma
hänestä ja syntien sovituksesta on ilosanoma. Ilman Jeesusta meillä ei olisi iloa ja varmuutta
ikuisesta ilojuhlasta taivaassa. Jeesus haluaa sinunkin päivääsi tuoda ilon!

4 Johannes Kastajan syntymä, Luukas 1:57–80
Pienet: A) Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Mark. 1:2 ♫
Isot: B) Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, silla hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut
sille lunastuksen. Luuk. 1:68

Elisabetin vauva sai nimekseen Johannes. Vanhemmat iloitsivat hänestä. Jumala myös täytti
Sakarias-isän Pyhällä Hengellä ja tämä alkoi ylistää Jumalaa. Sakarias profetoi eli ennusti siitä,
että Jumala oli nähnyt kansansa ahdingon ja valmistaisi sille pelastuksen. Sillä hän tarkoitti
Jeesusta, joka tulisi pelastamaan koko ihmiskunnan sen synneistä. Jeesus tuli pelastamaan
myös sinut!

5 Enkeli vierailee Joosefin luona, Matteus 1:18–25
Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Matt.
1:21
Maria oli raskaana Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Hänen sulhasensa Joosefin oli sitä
vaikea ymmärtää ja Joosef päättikin purkaa kihlauksen. Vasta kun enkeli ilmestyi hänelle
unessa, Joosef ymmärsi Jumalan suunnitelman ja otti Marian vaimokseen. Joosefista oli tulossa
Jeesuksen maanpäällinen kasvatti-isä! Sinunkin voi olla joskus vaikea ymmärtää Jumalan
suunnitelmaa. Asiat eivät menekään niin kuin itse tahtoisit. Tärkeää on silloinkin pysyä lähellä
Jumalaa ja rukoilla häneltä johdatusta. Jumala ei tee virheitä eikä unohda sinua, omaa rakasta
lastaan.

6 Jeesuksen syntymä, Luukas 2:1–20
Pienet: A) Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Luuk.
2:14 tai: Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
Luuk. 2:11
Isot: B) Sillä lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu. Jes. 9:5 – Hän on Jeesus!
Messias-ennustukset täyttyvät. Vapahtaja syntyy maailmaan Betlehemin tallissa. Hän on koko
maailman Vapahtaja, joka sovittaa ihmisen ja Jumalan välit. Paimenet kedolla saivat kuulla
ensimmäisenä ilosanoman ja riensivät Jeesusta katsomaan. Köyhistä paimenista tuli
ensimmäisiä ilosanoman julistajia. Sinullekin on syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus Jeesus!

7 Jeesus tuodaan temppeliin, Luukas 2:22–40
Pienet: A) Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Luuk. 2:30 ♫
Isot: B) Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet
minun. Jes. 43:I ♫
Jeesus, äitinsä esikoinen ja Jumalan ainoa Poika, vietiin temppeliin, Isänsä huoneeseen. Siten
kaikki juutalaiset poikalapset pyhitettiin Herralle. Temppelissä oli myös kaksi vanhusta,
Simeon ja Hanna, jotka suureksi ilokseen saivat nyt nähdä Messiaan. Simeon ja Hanna olivat
koko elämänsä odottaneet Messiasta. He jaksoivat luottaa Raamatun ennustuksiin, Jumalan
omaan sanaan. Jumalan lupaukset ovatkin varmoja ja tosia. Siksi sinäkin voit aina luottaa
Raamattuun ja riemuita sen lupauksista kuten Simeon ja Hanna!

8 Viisaiden miesten vierailu, Matteus 2
Pienet: A) Jeesus Kristus on Herra. Fil. 2:11
Isot: B) Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Ps. 72:11

Viisaat miehet saapuivat kaukaa idästä tähden johdattamina kumartamaan Jeesus-lasta.
Matkaohjeita he olivat käyneet kysymässä kuningas Herodekselta Jerusalemista. Annettuaan
arvokkaat lahjansa Jeesukselle miehet palasivat kotimaahansa poikkeamatta enää Herodeksen
luona. Kuninkaalla olikin pahat aikeet Jeesusta kohtaan. Mutta Jumala varjeli Jeesuksen ja
hänen perheensä johdattamalla heidät Egyptiin turvaan. Viisaat miehet tekivät pitkän matkan
nähdäkseen Jeesuksen. He toivat hänelle parhaat lahjansa. Palattuaan kotiinsa he varmasti
kertoivat Jeesuksesta myös muille. Miten me voisimme osoittaa ystävyyttä ja arvostusta
Jeesukselle? Se voi näkyä siinä, kuinka paljon vietät aikaa hänen kanssaan. Tai oletko valmis
tekemään pitkänkin matkan, jotta pääsisit kuulemaan hänestä lisää? Jeesus ei tarvitse meidän
lahjojamme, mutta hän jakaa lahjojaan meille. Jeesuksen seurassa et saa hopeaa tai kultaa etkä
ihmisten ihailua, mutta häneltä saat pysyvän rauhan ja hyvän omantunnon. Siksi Jeesuksen
kanssa on ihana viettää aikaa ja kuulla hänestä lisää.

9 Jeesus 12-vuotiaana temppelissä, Luukas 2:41–52
Pienet: A) Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. se on valo minun matkallani. Ps. 119:105
♫
Isot: B) Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta
lähtee. 5. Moos. 8:3
Jeesus oli 12-vuotiaana vanhempiensa kanssa pääsiäisjuhlilla Jerusalemissa. Muiden jo lähdettyä
kotimatkalle Jeesus olikin jäänyt temppeliin keskustelemaan opettajien kanssa. Huolestuneet
vanhemmat löysivät hänet sieltä muutaman päivän kuluttua. Jeesus selitti olleensa siellä, missä
hänen Isänsäkin oli. Hän tunnusti siis olevansa Jumalan Poika ja samalla muistutti myös
vanhempiaan, Mariaa ja Joosefia, tästä asiasta. On tärkeää kuunnella Jumalan sanaa ja oppia
sitä. Vaikka Jeesus tunsi Jumalan sanan täysin, hän halusi kuulla sitä lisää. Pysy sinäkin
seurakunnan yhteydessä ja iloitse Raamatun sanasta!

10 Johannes Kastaja valmistaa tietä, Matteus 3:1–12
Pienet: A) Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Matt. 3:2 ♫
Isot: B) Hän tuli todistamaan, todistaakseen valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Joh.
1:7
Johannes Kastaja eli autiomaassa vaatimatonta elämää. Hän oli saanut Jumalalta tehtävän
kertoa ihmisille Jumalan valtakunnasta, joka oli tulossa. Se tarkoitti Jeesusta, joka tulisi
ottamaan pois maailman synnit. Johannes kutsui ihmisiä tekemään parannuksen ja kääntymään
Jumalan puoleen. Kun ihmiset tunnustivat syntinsä, hän kastoi heidät Jordan-virrassa.
Johannes pyytää sinuakin katsomaan Jeesukseen, Jumalan Karitsaan. Hän ottaa pois maailman
synnit!

11 Jeesuksen kaste, Matteus 3:13–17
Pienet: A) Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Jes. 53:6 ♫
Isot: B) Sinä olet minun rakas poikani; sinuun minä olen mielistynyt. Luuk. 3:22
Eräänä päivänä Jeesus tuli Johanneksen luokse ja pyysi Johannesta kastamaan hänet. Johannes
ensin esteli, mutta suostui kuitenkin pyyntöön. Jeesuksen noustua vedestä Pyhä Henki
laskeutui kyyhkysen muodossa hänen päälleen. Saat kuvitella, että Jordan-virta oli kuin
likainen joki, joka oli täynnä ihmisten syntejä. Virta oli täyttynyt synneistä, kun Johannes oli
kastanut syntejään katuvia ihmisiä. Mutta Jeesus itse ei ollut syntinen ja siksi hänet kastettiin
eri syystä. Jeesus kastettiin, jotta hän ottaisi päälleen koko ihmiskunnan kaikki synnit, myös
sinun syntisi. Ja hän kantoi ne lopulta aina ristille asti.

12 Paholainen kiusaa Jeesusta, Luukas 4:1–13
Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Hebr. 2:18 ♫
Kasteen jälkeen paholainen alkoi kiusata Jeesusta kolmella eri tavalla. Se houkutteli Jeesusta
autiomaassa muuttamaan kivet leiviksi, hyppäämään alas korkealta muurilta sekä palvomaan
itse paholaista. Kaikista näistä kiusauksista Jeesus kieltäytyi Jumalan sanan voimalla. Kiusaus
tarkoittaa sitä, että joku kielletty asia alkaa houkuttaa sinua. Tiedät, että joku teko
(esimerkiksi herkkujen ottaminen ilman lupaa) on väärin, mutta silti sinun tekee mieli toimia
juuri sillä väärällä tavalla. Jeesus tietää, millaiselta tuntuu elää kiusausten keskellä. Siksi hän
osaa myös auttaa. Hänen esimerkkinsä mukaisesti saat vastustaa kiusauksia Raamatun sanan
voimalla ja pyytää Jeesusta avuksi. Myös Isä meidän -rukouksessa pyydämme: Äläkä saata
meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta.

13 Jeesus kutsuu Filippuksen ja Natanaelin, Joh. 1:43–51
Seuraa minua. Joh. 1:43
Jeesus aloitti julkisen toimintansa ja kutsui seuraansa ensimmäiset opetuslapset. Filippus oli
yksi heistä. Hän kertoi Jeesuksesta myös ystävälleen Natanaelille, joka epäili Filippuksen
puheita. Mutta Natanael uskoi, kun kohtasi Jeesuksen. Jeesus kutsuu sinuakin seuraansa.
Hänet voit kohdata lukemalla ja kuuntelemalla Raamatun sanaa sekä ehtoollispöydässä. Elä
iloiten ja rohkeasti hänen seurassaan. Filippuksen tavoin voit kertoa myös kaverille
Jeesuksesta!
VIRSI- ja LAULUEHDOTUKSET JAKSOON UT1
Virsikirja:
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VK 21 tai Lasten virsi 8 Enkeli taivaan
VK 30 Maa on niin kaunis
VK 32 Me lapset pienet riennämme (säkeistöt 1, 2, 4, 6)
VT 42 On Jeesus nimi ihanin
VK 53 tai Lasten virsi 26 Nuori neitsyt Maria
VK 214a Kun kasteen Jordanvirrassa
VK 510 Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten (esim. kerta UT1:13)

Luterilaisia virsiä:
•
•
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•
•

LV s. 494 Simeonin kiitosvirsi
LV 731 Isä taivaan kutsuu meidät (kaste)
LV 754 On Jordan-virran rannalla (Johannes-teema) L
V 796 Kun enkeli neidolle ilmestyi (Maria-teema)
LV 877 Kenen asumus on taivaassa, 1. säk.
LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saa

Lasten virsi *:
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•

LV 7 Kuningasten kuninkaalle (LV v. 2012) (esim. Viisaiden miesten vierailu)
LV 10 / 12 Heinillä härkien
LV 22 Joulupuu on rakennettu
LV 24 Seuraa tähteä

•
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LV 25 Vanha, vanha Simeon LV 15 / 7I On paikka perheessä Jumalan
LV 7I Lamppukaanon (”Sinun sanasi on lamppu…” LV v. 2012)

Muita:
•
•

Kolmen kuninkaan marssi
Minä laulan laulun, kiitos Herralle

* Lasten virsi -kirjan sisältö ja numerot voivat vaihdella painovuodesta riippuen. Luterilaisia virsiä: LV 798
Joukossa pyhiesi sodassa, levossa (voidaan laulaa esim. UT1:1 Johannes Kastajan syntymän ennustus) LV 796
Kun enkeli neidolle ilmestyi (voidaan laulaa esim. UT1:2 Jeesuksen syntymän ennustus)
Pienten pyhäkoululaisten kohdalla laulettava virsi tai laulu kannattaa valita pidemmäksi ajaksi kerrallaan, jotta
se ehtii tulla lapsille tutuksi. Pidemmästä kappaleesta voi valita vain yhden tai muutamia säkeistöjä.

