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Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (Vanha Testamentti, Evankeliumit ja 

Apostolien teot)  

 

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 4  

JEESUS KUOLEE JA HERÄÄ KUOLLEISTA PELASTAAKSEEN MEIDÄT 

 

1 Jeesus ja Sakkeus, Luuk. 19:1–10  

Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Luuk 19:10  

TAI: 

En minä ole tullut kutsumaan hurskaita vaan syntisiä. Luuk. 5:32 ♫  

TAI: 

Sinulla on oleva aarre taivaissa; tule ja seuraa minua. Matt. 19:21 ♫ 

Sakkeus oli rikas veronkerääjien johtomies, joka myös halusi kohdata Jeesuksen. Kuullessaan 

Jeesuksen olevan lähistöllä hän lyhyenä miehenä kiipesi puuhun, jotta näkisi Jeesuksen. 

Jeesus huomasi Sakkeuksen ja halusi tulla tämän kotiin vierailulle. Se muutti Sakkeuksen 

elämän. Hän tajusi toimineensa veronkerääjänä epärehellisesti. Sakkeus palautti vääryydellä 

ottamansa rahat ja antoi puolet omaisuudestaan köyhille. Sakkeuksesta tuli Jeesuksen oma. 

Jeesus ei kulje sinunkaan ohitsesi. Hän on kiinnostunut sinusta ja haluaa tulla sinunkin kotiisi. 

Jeesus näkee asiat, joita ehkä piilottelet etkä haluaisi kertoa muille. Koska Jeesus tietää kaiken, 

hänelle on myös hyvä tunnustaa kaikki, mikä mieltä painaa. Jeesus katsoo sinua rakkaudella ja 

antaa kaikki synnit anteeksi. Saat hyvän omantunnon ja iloisen mielen. 

Lauluehdotukset: LV 85 Sakkeus oli pieni mies, Armo (Pikkukannel 10) 

 

2 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, Mark. 11:1–10; Luuk. 19:28–40 

Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen! Mark. 11:9 

TAI: 

Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän 

on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Sak. 9:9 



Jeesus oli matkalla pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Hän ratsasti kaupunkiin aasinvarsalla ja ihmiset 

iloitsivat heittämällä vaatteita ja palmunlehviä Jeesuksen eteen. He myös huusivat: 

“Hoosianna!”. Se tarkoittaa “auta, pelasta”. 

Ihmiset iloitsivat, koska he tiesivät, että Jeesus todella voisi auttaa ja pelastaa. Hän olisi 

erilainen kuningas kuin kaikki muut.  

Jeesus on taivaan valtakunnan kuningas, joka rakastaa ja palvelee kansalaisiaan eli meitä. Hän 

jopa kuoli meidän puolestamme, jotta pahuudestamme huolimatta saisimme olla taivaan 

valtakunnan kansalaisia. 

On mahtavaa kuulua tällaisen kuninkaan valtakuntaan! 

Lauluehdotukset: VK 15 Tiellä ken vaeltaa, VK 60 Soi kunnia ja kiitos nyt kuninkaallemme, LV 6 Pienen aasin 

askeleet, LV 7 Kuningasten kuninkaalle laulan, LV 29 Kohti pääsiäistä (säk. 2) 

 

3 Lesken ropo, Mark. 12:41–44 

Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? 1. Kor. 4:7  

TAI: 

Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh. 10:10  

TAI: 

Herrani Kristuksen, Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Fil. 3:8 

Jeesuksen aikana temppelissä oli uhriarkku. Se oli kuin iso rahalipas, johon ihmiset panivat 

rahaa temppelin hyväksi. Eräs nainen oli hyvin köyhä. Hänen miehensä oli kuollut ja tuohon 

aikaan leskivaimojen oli vaikea tulla toimeen. Hän ei saanut palkkaa tai avustusta mistään. 

Nainen kuitenkin laittoi uhriarkkuun kaksi pientä kolikkoa. Niiden arvo oli lähes mitätön 

mutta siinä oli kaikki, mitä nainen omisti. Jeesus opetti, että nainen antoi silti enemmän kuin 

kukaan toinen. Rikkaat antoivat pienen osan siitä, mitä heillä oli mutta nainen antoi kaiken, 

mitä hänellä oli. 

Seurakunta nykyäänkin tarvitsee meidän rahallista tukeamme. Jokaisen panos on tärkeä. 

Kaikki omaisuus ja raha on lahjaa ja lainaa Jumalalta. Voimme rukoilla, että osaisimme käyttää 

sitä hänen tahtonsa mukaisesti. Jumala varmasti siunaa lahjasi, jonka annat hänen 

valtakuntansa hyväksi. Älä siis sure pieniä mahdollisuuksiasi tai vähäistä rahamäärää. Jeesus 

pitää sinusta huolen, niin kuin hän piti huolen leskivaimostakin. 

Lauluehdotukset: Sitä et voi ostaa rahalla (Lasten veisukirja) 

 

4 Pääsiäisateria, Jeesus asettaa ehtoollisen, Luuk. 22:1–23; Matt. 26:17–29 

Pienet: Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Joh. 6:51 

Isot: Ei ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi 

monen edestä. Matt. 20:28 ♫ 

TAI: 

Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, 

jonka minä annan on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Joh. 6:51 



Oli tullut pääsiäisjuhlan aika. Opetuslapset valmistivat itselleen ja Jeesukselle yhteisen 

pääsiäisaterian. Jeesus kertoi, että se oli hänen viimeinen ateriansa ennen kuolemaa. Aterian 

yhteydessä Jeesus siunasi ja mursi leivän. Sitten hän antoi sen opetuslapsille syötäväksi. Jeesus 

sanoi, että leipä oli hänen ruumiinsa, joka uhrataan kuolemaan ihmisten puolesta. Jeesus 

siunasi myös maljan, jossa oli viiniä. Hän sanoi, että viini oli Jeesuksen veri, joka vuodatetaan, 

jotta ihmiset saisivat synnit anteeksi. Näin Jeesus asetti ehtoollisen kaikkia kristittyjä varten. 

Aterian jälkeisenä päivänä Jeesus kärsi ja kuoli ristillä syntiemme tähden. Mutta lohdutukseksi 

ja uskon vahvistukseksi hän jätti meille ehtoollisen lahjan. Siinä saamme synnit anteeksi ja olla 

mahdollisimman lähellä Jeesusta joka viikko oman seurakunnan keskellä. 

Lauluehdotukset: Virsi 229 Saa ehtoollinen Jeesuksen, LV 748 Nälkäinen sydän, LV 29 Kohti pääsiäistä (säk. 

3–4) 

 

5 Pietari kieltää Jeesuksen, Mark. 14:26–72 

Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Ps. 32:1 ♫ 

TAI: 

Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps.103:8 ♫ 

Kun Jeesus oli vangittu ja viety kuulusteltavaksi, Pietari jäi seuraamaan tapahtumia lähistölle. 

Jotkut ihmisistä tunnistivat hänet Jeesuksen opetuslapseksi mutta Pietari ei myöntänyt sitä.  

Hän sanoi, ettei edes tuntenut Jeesusta! Näin tapahtui kolme eri kertaa, ja sitten lauloi kukko. 

Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka tämä oli sanonut päivää aiemmin: “Ennen kuin 

kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät.” Pietaria hävetti ja hän itki katkerasti. 

Jeesukseen uskominen ei ole nykyäänkään muodikasta tai ihailtua. Sen sijaan moni uskova voi 

joutua naurun ja pilkan kohteeksi tai jopa menettää henkensä uskonsa takia. Sitä Pietarikin 

taisi pelätä. Pietari sai pelkuruutensa Jeesukselta anteeksi. Niin saat sinäkin. Anteeksiantavan 

ja armollisen Jeesuksen lähellä on hyvä olla. 

Lauluehdotukset: Anna anteeksi (J. Salminen), LV 718 Kiitä Herraa minun sieluni 

 

6 Kristuksen kärsimykset, Matt. 27:11–66 

Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän 

vanhurskauttamisemme tähden. Room. 4:25 ♫ 

TAI: 

Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Jes. 53:6 ♫ 

TAI: 

Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Ef. 1:7 ♫ 

TAI: 

Jeesus Kristus on syntiemme sovittaja. 1. Joh. 2:2 ♫ 

TAI: 

Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. Luuk. 10:20 

Jeesus oli aamulla kuulusteltavana maaherra Pilatuksen luona. Syytöntä ja synnitöntä Jeesusta 

syytettiin, mutta hän ei puolustautunut eikä vastannut syytöksiin mitenkään. Ylipappien ja 



vanhimpien yllyttämä väkijoukko vaati, että Jeesus piti tuomita kuolemaan. Lopulta Pilatus 

antoi väkijoukolle myöten ja luovutti Jeesuksen tapettavaksi.  

Jeesus vietiin kaupungin ulkopuolelle Golgatalle, jossa hänet naulittiin ristille. Tuli pimeää ja 

maa vavahteli ja järisi, kun Jeesus kuoli. Mitään ei tapahtunut vahingossa, vaan kaikki oli 

Jumalan suunnitelmaa. Pitkäperjantai oli kauhea kärsimyksen päivä, mutta kuitenkin hyvin 

tärkeä päivä. Jumala uhrasi silloin ainoan poikansa. 

Jeesuksen päässä ei ollut kultainen kruunu, vaan pilkaten hänen päähänsä laitettiin 

piikkikruunu. Hän ei ollut sellainen kuningas, joka hallitsi tiettyä maata ja kansaa, vaan hän tuli 

maailmaan, jotta voisi olla meidän syntisten ihmisten kuningas. Jeesus kesti syytökset, väärän 

tuomion, pilkkalaulut, piikkikruunun, lyönnit ja viimeisimpänä kaikkein kauheimman: 

ristiinnaulitsemisen. Hän kärsi ja kuoli meidän puolestamme, koska hän rakastaa meitä.  

Jeesus suostui ristille sinunkin takiasi. Hän halusi pelastaa sinut. Uskomalla Jeesukseen saat 

syntisi anteeksi ja pääset kerran taivaaseen Kuninkaan lapsena. 

Lauluehdotukset: LV 773 Syvyyttä Isän rakkauden, VK 77 Käy yrttitarhasta polku, VK 78 / LV 34 Vieraalla 

maalla, Tahdon muistaa pitkäperjantain (Elämän siiville, Pikkukannel 140), Tie ristille (P. Simojoki, CD: 

Ystävä sä lapsien – Kauneimmat pyhäkoululaulut), Jeesus kärsi vain meitä rakastain 

 

7 Jeesuksen ylösnousemus, Matt. 28:1–10 

Pienet: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joh. 11:25 ♫ 

Isot: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Joh. 11:25 

TAI: 

Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja 

kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Luuk. 10:27 

Heti kun sapatti eli juutalaisten pyhäpäivä oli mennyt, Jeesuksen ystävät halusivat mennä 

katsomaan Jeesuksen hautaa. Jeesus oli heille rakas ja heillä oli ikävä Jeesusta. Haudalla 

tapahtui ihmeellisiä asioita. Enkeli laskeutui taivaasta, vieritti kiven pois hautaluolan edestä ja 

kertoi: Jeesus ei enää ole haudassa, Jeesus on noussut kuolleista! Enkeli pyysi naisia 

katsomaan sitä paikkaa, jossa Jeesus oli maannut. Hän antoi naisille tehtävän: he saivat mennä 

kertomaan opetuslapsille, että Jeesus on noussut kuolleista. Sen naiset tekivät iloiten ja saivat 

vielä matkallaan kohdata itse Jeesuksen.    

Jeesuksen ylösnousemus on maailman iloisin ja ihmeellisin tapahtuma. Jeesus voitti kuoleman! 

Jeesus on kuolemaakin vahvempi! Jeesus elää! Meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa. Sinäkin saat 

naisten tavoin rohkeasti kertoa Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä häntä tunne! 

Lauluehdotukset: VK 88 tai LV 38 Lensi maahan enkeli, LV 21 Murhe väistyi, ilo voitti, LV 37 (v. 2012) 

Pääsiäinen jatkua saa (Pikkukannel 146), LV 784 Jeesus Kristus tänään nousi, Hän ei ole enää täällä (Elämän 

siiville, Laulutuuli) 

 

 

8 Tyhjä hauta, Joh. 20:1–18  



Miksi etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Luuk. 24:5 ♫ 

TAI: 

Kuolema on nielty ja voitto saatu, kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen kautta! 1. Kor.15:54, 57 ♫ 

TAI: 

Herra on todella noussut kuolleista! Luuk. 24:34 

Raamatussa kerrotaan, miten Jeesus ilmestyi kuolemansa jälkeen useita kertoja 

opetuslapsilleen ja todisti olevansa elossa. Hän ilmestyi myös eräälle naiselle. Magdalan Maria 

oli jo aamulla käynyt Jeesuksen haudalla, mutta hän palasi sinne uudelleen. Hän ikävöi Jeesusta 

ja itki. Maria näki, että kivi oli siirretty pois haudan edestä eikä Jeesus ollut enää siellä. Maria 

luuli, että joku oli varastanut Jeesuksen ruumiin.  

Yhtäkkiä joku mies puhui Marialle. Maria luuli miehen olevan puutarhuri, mutta tämä 

kutsuikin Mariaa hänen omalla nimellään. Maria tunsi äänen: se oli Jeesuksen ääni! Vasta silloin 

Maria ymmärsi: hauta oli tyhjä, koska Jeesus oli noussut kuolleista, Jeesus oli elossa! Suuri 

suru muuttui suureksi iloksi.  

Mekin saamme joka päivä iloita tästä samasta asiasta: Jeesus ei jäänyt hautaan, Hän on todella 

noussut kuolleista! Kuolema ei ole kaiken loppu, vaan se on ikuisen elämän alku, kun 

uskomme Jeesukseen. 

Lauluehdotukset: Hän ei ole enää täällä (Elämän siiville, Laulutuuli), LV 42 (v. 1997) Kaikki päivät (typötyhjä 

hauta tänään todistaa) 

 

9 Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä, Luuk. 24:13–35 

Pienet: Minä olen tie, totuus ja elämä. Joh. 14:6 ♫ 

Isot: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän tykö muuten kuin minun kauttani. Joh. 

14:6 ♫ 

TAI: 

Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Joh. 14:1 

Pääsiäispäivän iltana Jeesus näyttäytyi kahdelle opetuslapselle. He olivat kävellen matkalla 

Emmaus-nimiseen kylään Jerusalemin lähellä. He keskustelivat kahdestaan hämmentyneinä ja 

surullisina edellispäivien tapahtumista. Yhtäkkiä heidän seuraansa liittyi kolmas mies. 

Opetuslapset eivät tunnistaneet tuota miestä. Sen sijaan he jatkoivat ihmettelyään pääsiäisen 

tapahtumista. Mies kuunteli ja ryhtyi sitten itse selittämään ja opettamaan opetuslapsia, kuinka 

nuo tapahtumat oli jo Vanhan Testamentin aikoina ennustettu tapahtuviksi. 

Opetuslapset pyysivät tätä “muukalaista” jäämään luokseen, koska heillä oli ollut yhdessä hyvä 

olla. Vasta yhteisellä aterialla, kun Jeesus siunasi ja mursi leivän, he tajusivat muukalaisen 

olevan Jeesus! Samassa Jeesus jo katosi heidän luotaan. Opetuslapset kävelivät saman tien 

takaisin Jerusalemiin kertomaan muille, mitä oli tapahtunut.  

Jeesuksen lähellä on turvallista ja hyvä olla. Kun rukoilemme, luemme Raamattua tai olemme 

kirkossa, saamme olla lähellä Jeesusta. Voit joka päivä pyytää Jeesusta kulkemaan vierelläsi, 

hän on paras ystäväsi! 



Lauluehdotukset: VK 511 Tie valmis on, Jeesus on tie, mi taivaaseen vie (Lauluportit lapsille 2014), VK 102 

Murhemielin kyynelöiden oppilasta kaksi käy 

 

10 Jeesus ilmestyy Tuomakselle, Joh. 20:19–31 

Pienet: Rauha teille! Joh. 20:26 

Isot: Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Joh. 

14:27 ♫ 

TAI:  

Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Joh. 20:29 

Jeesuksen kuoleman ja hautaamisen jälkeen opetuslapset olivat yhdessä koolla peloissaan. He 

olivat lukinneet ovenkin, ettei kukaan vain pääsisi sisään. Yhtäkkiä Jeesus kuitenkin seisoi 

heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille.” Ne olivat ihmeelliset sanat! Opetuslasten ei 

tarvinnut enää pelätä. Ilo täytti heidän sydämensä. Ja he saivat nähdä Jeesuksen ilmielävänä! 

Jeesuksen antama rauha onkin paljon enemmän kuin vain rauhallinen tunnelma. Se tarkoittaa 

varmuutta ja iloa siitä, että sinua rakastetaan ja syntisi on anteeksi annettu! 

Jeesus myös näytti opetuslapsilleen haavansa käsissään ja kyljessään. Yksi opetuslapsista, 

Tuomas, ei ollut silloin toisten mukana. Kun muut myöhemmin kertoivat hänelle nähneensä 

Jeesuksen, Tuomas ei uskonut. Hän halusi itse nähdä ja koskettaa Jeesusta: vasta sitten hän 

voisi uskoa Jeesuksen olevan elossa. Viikon päästä Jeesus ilmestyi heille samalla tavoin. Silloin 

hän puhui suoraan Tuomakselle ja pyysi häntä koskemaan haavojaan. Jeesus tiesi, että Tuomas 

oli epäillyt. Jeesus sanoi sellaisten ihmisten olevan onnellisia, jotka uskovat, vaikka eivät näe.  

Onko sinun joskus vaikea uskoa Jeesukseen, koska et voi nähdä häntä? Voit kertoa senkin 

Jeesukselle ja pyytää häneltä apua. Jeesus on yhtä totta ja yhtä elossa tänäänkin. Jeesus sanoi 

Tuomakselle: Älä ole epäuskoinen, vaan usko! Samaa hän tahtoo sanoa sinullekin. 

Lauluehdotukset: VK 513 Jeesus sinä huomaat meistä jokaisen, VK 104 Pilvimuurista valo välähtää, Jeesus on 

voimani mun (J. Salminen: Liian suuret hampaat ja muita mukavia lastenlauluja) 

 

11 Jeesus ilmestyy Tiberiaanjärvellä, Joh. 21:1–19 

Jumala on rakkaus. 1. Joh. 4:8 

TAI: 

lIman minua te ette saa aikaan mitään. Joh. 15:5 

TAI: 

Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti 

Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Joh. 4:10 

Pietari ja muutamat muut opetuslapset olivat lähteneet kalaan. Se oli heille tuttua työtä, sillä 

he olivat ammatiltaan kalastajia. He olivat kalastaneet koko yön saamatta yhtään kalaa. 

 

Aamulla opetuslapset kokivat yllätyksen, sillä rannalla seisova mies huusi heille ohjeita. Hänen 

ohjeittensa avulla he saivatkin yhtäkkiä verkon täyteen isoja kaloja, eivätkä he jaksaneet 

nostaa verkkoa edes ylös. Kuka tämä mies saattoi olla? Hän ei voinut olla kukaan muu kuin 

Jeesus. Jeesus halusi tavallisen kalastuksen kautta opettaa, että ilman häntä opetuslapset eivät 

saisi aikaan mitään muutakaan. Kun opetuslapset lähetettiin julistamaan evankeliumia 



Jeesuksesta, he eivät voineet tehdä työtään omissa voimissaan. Sama on totta meidänkin 

kohdallamme: saamme Jeesukselta kaiken mitä elämässämme tarvitsemme.  

Kun Pietari tajusi Jeesuksen seisovan rannalla, hän ei malttanut odottaa, että he saisivat 

veneen soudetuksi rantaan. Pietari halusi Jeesuksen luo heti. Hän hyppäsi veteen ja juoksi 

vedessä Jeesusta kohti. Pietari oli kiirastorstain iltana kieltänyt kolme kertaa tuntevansa 

Jeesuksen. Hän oli kuitenkin kolme vuotta kulkenut Jeesuksen seurassa ja oppinut tuntemaan, 

millainen Jeesus on. Voisiko Jeesus torjua hänet ja kieltää olevansa Pietarin ystävä? Voisiko 

Jeesus kostaa Pietarille tai olla hänelle vihainen ja kova? Ei. Pietari kiiruhti uskoen, että Jeesus 

olisi hänelle armollinen ja hyvä. Pian tämän jälkeen hän sai kolme kertaa tunnustaa 

rakkautensa Jeesusta kohtaan. Jeesus myös kolme kertaa lähetti Pietarin tekemään sitä 

tehtävää, joka hänelle oli annettu. Hänen tuli kertoa armahtavasta ja hyvästä Jumalasta ja 

Jeesuksesta, joka kuoli ihmisten syntien takia. Eräässä lastenlaulussa lauletaan: “Kiiruhda 

rakkaan Jeesuksen luo…” Pidä aina mielessäsi tämä ja luota niin kuin Pietari siihen, että Jeesus 

ottaa sinut aina ilolla ja rakkaudella luokseen! 

Lauluehdotukset: Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen (Viisikielinen 355, Lauluportit lapsille 2014) 

 

12 Jeesus otetaan taivaaseen, Apt. 1:1–11; Luuk. 24:44–53 

Pienet: Minä menen valmistamaan teille sijaa. Joh. 14:3 ♫ 

Isot: Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, 

jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Joh. 14:3 ♫ 

Kun Jeesuksen ylösnousemuksesta oli kulunut 40 päivää, hän kokosi opetuslapset vielä kerran 

luokseen: oli tullut jäähyväisten aika. Jeesus oli palaamassa takaisin taivaaseen Isänsä luo. 

Ennen lähtöään Jeesus halusi rohkaista ystäviään ja siunata heidät. 

Vaikka Jeesus lähti ystäviensä luota taivaaseen, hän lupasi heille, ettei hän jättäisi opetuslapsia 

yksin. Jeesus lupasi lähettää seuraajiensa avuksi, voimaksi ja tueksi Pyhän Hengen. Pyhä Henki 

myös auttaisi opetuslapsia kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta ja syntien anteeksiantamisesta 

kaikille kansoille. 

Opetuslapset näkivät Jeesuksen kohoavan ylös taivaaseen. Tätä tapahtumaa kutsutaan 

taivaaseenastumiseksi ja sitä muistellaan pyhäpäivänä, jonka nimi on helatorstai. Jeesuksen 

kadottua näkyvistä opetuslapset saivat vielä enkeleiltä kuulla tärkeän lupauksen: Jeesus tulee 

kerran takaisin. Tämä lupaus on voimassa edelleen. Jeesus palaa kerran takaisin maan päälle 

noutamaan omansa luokseen taivaaseen. Sinne hän jo valmistaa meille kotia, jossa saamme 

aina olla Jeesuksen kanssa. 

Vaikka Jeesus lähti ystäviensä luota taivaaseen, hän lupasi, ettei jättäisi heitä yksin.  He saisivat 

Pyhän Hengen lohduttajaksi, puolustajaksi ja auttajaksi. Pyhä Henki myös antaisi heille voiman 

kertoa Jeesuksesta muille ihmisille.  

Lauluehdotukset: LV 789 Sä nousit Jeesus taivaaseen, VK 511 Tie valmis on, Taivaan Isällä on paljon lapsia 

(Liian suuret hampaat ja muita mukavia lastenlauluja, Parhaat hengelliset laulut 2001), Jeesus on tie, mi 

taivaaseen vie (Lauluportit lapsille 2014) 

 

13 Johanneksen näky taivaasta, Ilm. 21–22 

Minä olen A ja O, alku ja loppu. Ilm. 21:6 ♫ 



TAI: 

Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä 

murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ilm. 21:4 

Johanneksen ilmestys on Raamatun viimeinen kirja. Johannes on kirjoittanut kirjaansa 

ilmestykset eli unenkaltaiset näyt, jotka hänelle näytettiin ja jotka hänen käskettiin kirjoittaa 

talteen. Näyt kertovat lopun ajan tapahtumista, Jeesuksen palaamisesta maan päälle sekä sitä, 

millaista taivaassa on.  

Me emme voi tietää, millaista taivaassa on, mutta Raamattu kertoo meille joitakin asioita: 

taivaassa ei ole enää kipua, sairautta, kyyneleitä eikä kuolemaa. Yötä eikä pimeyttäkään ei 

enää ole. Jumalan kirkkaus on koko ajan valona, kaupungin kadut ovat puhdasta kultaa. 

Jeesus sanoo olevansa kaiken alku ja kaiken loppu. Hän tietää myös meidän elämämme 

ensimmäisen ja viimeisen päivän. Saat luottavasti jättää hänen käsiinsä koko elämäsi. 

Jeesukseen uskomalla pääset taivaaseen, jossa saat nähdä hänet kasvoista kasvoihin! 

Lauluehdotukset: LV 876 Onpa taivaassa tallella, VK 490 Mä silmät luon ylös taivaaseen, Milläs minä pääsen 

taivaaseen? (Viisikielinen 356, Lasten veisukirja, Liian suuret hampaat ja muita mukavia lastenlauluja) 

 

 

 


