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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 2 JEESUS OSOITTAA OLEVANSA TOSI JUMALA
1 Jeesus muuttaa veden viiniksi, Joh. 2:1–11
Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh. 10:10
Jeesus ja opetuslapset oli kutsuttu häihin, joissa yllättäen viini loppui kesken. Se oli suuri
häpeä häiden järjestäjille. Maria, Jeesuksen äiti, joka oli myös häissä, tuli kertomaan viinin
loppumisesta Jeesukselle. Maria ei tehnyt ehdotuksia, miten Jeesuksen tulisi ratkaista
ongelma. Hän sanoi vain: “Heillä ei ole viiniä.”
Mekin saamme luottavasti aina kertoa huolemme ja murheemme rukouksessa Jeesukselle.
Jeesus kyllä tietää, mikä meille on parasta ja Hän vastaa rukouksiimme.
Jeesus teki Kaanan häissä ensimmäisen ihmetekonsa. Jeesus täytti vesiastiat piripintaan
täyteen viiniä, “reunoja myöten”. Jeesus on rikas antaja. Jeesus antaa ylitsevuotavasti,
yltäkylläisesti. Samalla tavalla Jeesus sovitti ristillä kaikki meidän syntimme, emme voi lisätä
pelastukseemme yhtään mitään.

2 Jeesus puhdistaa temppelin, Joh. 2:13–22
Minun huoneeni on oleva rukouksen huone. Matt. 21:13
TAI
Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Joh.1:29
Jeesuksen ajan temppelistä oli tullut kauppapaikka: siellä vaihdettiin rahaa ja myytiin
uhrieläimiä syntien sovitusta varten. Jeesus vihastui ja opetti, että temppeli oli kuitenkin
tarkoitettu rukouksen paikaksi.
Meille “rukouksen paikka” on kirkko, jonne saamme kokoontua messuun. Siellä saamme
yhdessä rukoilla, kuulla Jumalan Sanaa ja ylistää Häntä. Jeesus iloitsee nähdessään sinut
kirkossa!
Jumala lähetti Jeesuksen maan päälle meidän ihmisten pelastusta varten. Jeesus kuoli ristillä ja
sovitti meidän syntimme. Ei tarvita enää kaupantekoa tai uhrieläimiä. Emme voi kaupitella

Jeesukselle mitään omia hyviä töitämme, emmekä voi ostaa Jumalan rakkautta olemalla hyvä ja
kiltti tai tekemällä oikein. On vain Jeesus ja Jeesuksen sovitustyö meidän puolestamme, täysin
ilmaiseksi.

3 Jeesus opettaa Nikodemosta, Joh. 3:1–21
Pienet: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Joh. 11:25
♫

Isot: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (v. 1938) Joh. 3:16. ♫
TAI
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (v. 1992) Joh. 3:16 ♫
Fariseus nimeltä Nikodemos tuli Jeesuksen luokse yöllä kyselemään uskonasioista. Jeesus ja
Jeesuksen puheet kiinnostivat häntä. Nikodemos oli huomannut, miten ihmeellisiä sanoja
Jeesus puhui.
Jeesus kertoi Nikodemokselle Raamatun tärkeimmän sanoman. Se on tämän päivän
muistolauseemme. Ihminen saa iankaikkisen elämän eli pääsee taivaaseen uskomalla
Jeesukseen. Ihminen ei pysty pelastamaan itse itseään. Jumala lähetti Jeesuksen meidän
pelastajakseksemme, koska Hän rakastaa meitä jokaista.

4 Jeesus ja samarialainen nainen, Joh. 4:1–42
Pienet: A) Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joh. 7:37
Isot: B) Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden
lähteestä. Ilm. 21:6 ♫
Jeesus oli päivän kuumimpaan aikaan kaivolla, jonne tuli samarialainen nainen. Jeesus halusi
kohdata juuri tämän naisen ja Jeesus tiesi, että naisella oli “jano”. Jeesus paljasti naiselle tämän
elämästä asioita, joita hän ei halunnut ehkä kenenkään tietävän. Naisella oli niistä huono
omatunto ja hän kaipasi rauhaa. Jeesus pystyi sammuttamaan hänen syvimmän janonsa
sanoillaan. Jeesus antoi hänen syntinsä anteeksi.
Jeesus tietää meistä totuuden. Hänelle ei voi valehdella. Hän haluaa antaa meille synnit
anteeksi ja iankaikkisen elämän. Mikään muu asia täällä maan päällä, mikään muu uskonto,
mikään muu totuus ei “sammuta janoamme” kuin ilosanoma Jeesuksesta. On vain yksi tie
taivaaseen, Jeesus.

5 Jeesus torjutaan Nasaretissa, Luuk. 4:16–30
Autuas se, joka ei minua torju. Matt.11:6
Jeesus oli kotikaupungissaan Nasaretissa. Hän opetti synagogassa ihmisiä ja kertoi olevansa
Jumalan lähettämä Vapahtaja. Mutta Jeesuksen kotikaupungin ihmiset eivät uskoneet Jeesusta!

Siellä missä Jeesus otetaan vastaan uskomalla Häneen, siellä on elämä ja autuus. Autuus
tarkoittaa sitä, että saa olla ikuisesti onnellinen. Ei ole olemassa mitään parempaa kuin kulkea
lähellä Jeesusta. Kun Jeesus kutsuu rakkaudellaan, älä torju häntä.

6 Ensimmäiset opetuslapset, Matt. 4:12–25
Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Matt. 4:19
Jeesus kokosi opetuslapsikseen tavallisia kalastajia, jotka jättivät veneensä ja verkkonsa ja
lähtivät seuraamaan Jeesusta.
Jeesus kutsui ja kutsuu edelleen ihmisiä tulemaan luokseen. Kasteessa meistä tulee Jeesuksen
seuraajia ja opetuslapsia. Mekin voimme kutsua muita Jeesuksen seuraan ja kertoa heille
Jeesuksesta.

7 Jeesus parantaa monia, Luuk. 4:31–44
Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Ps. 103:3
TAI:
Minä olen Herra, sinun parantajasi. 2. Moos. 15:26b
Jeesus paransi monenlaisia sairauksia. Jeesus oli ja on edelleen parantaja. Jeesus on suuri
lääkäri. Voimme aina rukoilla Jeesukselta apua, kun olemme kipeitä.
Pahin sairaus meillä kaikilla on kuitenkin synnin sairaus, siis se, että teemme pahaa, vaikka
emme tahtoisikaan. Koska meillä on synnin sairaus, emme voisi päästä itse taivaaseen.
Tarvitsemme Jeesusta!

8 Jeesus parantaa halvaantuneen miehen, Mark. 2:1–12
Pienet: A) Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mark. 2:5
Isot: B) Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Mark. 2:10
Eräs mies oli rampa eli hän ei pystynyt ollenkaan kävelemään. Siksi miehen ystävät halusivat
viedä hänet Jeesuksen luokse apua saamaan. Jeesus oli silloin eräässä talossa opettamassa ja
talo oli tupaten täynnä ihmisiä.
Miehet eivät olisi mahtuneet ovesta sisään, joten he keksivät laskea ystävänsä katon läpi
suoraan Jeesuksen eteen.
Jeesus halusi heti kertoa halvaantuneelle miehelle, että hänen syntinsä annetaan anteeksi.
Lainopettajat hermostuivat, sillä he luulivat, että Jeesus pilkkasi Jumalaa. He eivät uskoneet,
että Jeesus oli Jumalan Poika, jolla on valta antaa synnit anteeksi. Jeesus paransi myös miehen
jalat niin, että hän pystyi kävelemään!
Mekin olemme kuin tuo halvaantunut mies: emme pysty itse itseämme parantamaan emmekä
sydäntämme puhdistamaan. Tarvitsemme siihen Jeesusta.

On tärkeää tulla Jeesuksen luokse! On myös mahtavaa, jos voi “kantaa” ystävän tai hänen
sairautensa Jeesukselle kuten nuo miehet tekivät: Sen voi tehdä rukoilemalla ystävän puolesta.
Voit myös pyytää ystävääsi kirkkoon ja sillä tavalla tuoda hänet Jeesuksen luokse!

9 Jeesus kutsuu Matteuksen, Mark. 2:13–17
Pienet: A) En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät. Luuk. 5:31–32
♫

Isot: B) Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan
syntisiä, jotta he kääntyisivät. Luuk. 5:31–32 ♫
Vaikka Matteus oli tunnettu tullimiehenä epärehellisyydestään, Jeesus ei kulkenut hänen
ohitseen, vaan kutsui hänet jopa opetuslapsekseen. Samoin on meidän kohdallamme: mekin
kelpaamme Jeesuksen opetuslapsiksi!
Jos ei koe tehneensä mitään väärää, ei tiedä tarvitsevansa Jeesusta. Jumala kuitenkin tietää
meistä kaiken. On tärkeää nöyrtyä Jumalan edessä ja pyytää syntejä anteeksi. Jeesus haluaa
armahtaa jokaista syntistä.

10 Jeesus tyynnyttää myrskyn, Mark. 4:35–41
Hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra auttoi heidät ahdingosta. Ps.107:28
TAI
Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut. Ps. 50:15 ♫
Opetuslapset olivat kokeneita kalastajia, mutta kun kova myrsky riehui, hekin olivat
peloissaan. Meitäkin pelottaa joskus monenlaiset asiat. Silloin voimme puhua Jeesukselle
rukouksessa. Hän voi poistaa pelon ja antaa tilalle rauhallisen, turvallisen mielen.
Jeesus on koko ajan sinun kanssasi! Hän hallitsee koko maailmaa.

11 Jeesus parantaa Jairoksen tyttären, Mark. 5:21–24, 35–43
Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joh. 6:37 ♫
TAI
Älä pelkää, usko ainoastaan. Mark. 5:36
Jairos oli peloissaan ja hätääntynyt tyttärensä puolesta. Mies kuitenkin uskoi, että Jeesus
pystyy auttamaan hänen kuolemansairasta tyttöään. Eikä Jairos turhaan kääntynyt Jeesuksen
puoleen! Jeesus auttoi! Se oli ja on edelleen hänen tehtävänsä.
Jeesus ei parantanut pelkästään sairaita, vaan myös herätti kuolleita uudestaan eloon. Jeesus
on kuolemaakin voimakkaampi. Meidän ei tarvitse pelätä mitään, kun olemme Jeesuksen omia.
Olet Jeesukselle mittaamattoman arvokas. Hän haluaa pitää sinut aina luonaan. Ethän ikinä
lähde pois Jeesuksen hyvästä hoidosta.

12 Jeesus kävelee veden päällä, Matt. 14: 22–33
Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö. Matt. 14:27
Opetuslapset olivat keskellä yötä järvellä. Jeesus käveli veden päällä heitä kohti, mutta
opetuslapset eivät tunnistaneet häntä. Jeesuksen äänen kuullessaan he rauhoittuivat.
Pietari halusi mennä Jeesuksen luo. Jeesus antoi Pietarin pysyä veden päällä, kunnes tämä
pelästyi myrskyä ja alkoi vajota. Jeesus tarttui Pietaria kädestä ja auttoi hänet aaltojen keskeltä
ylös. Jeesus kysyi Pietarilta, miksi hän epäili. He nousivat veneeseen ja tuuli tyyntyi.
Opetuslapset ymmärsivät, että Jeesus on Jumalan Poika.
Mekin saatamme joskus epäillä Jumalan apua. Unohdamme, että Jeesus on luvannut olla
kanssamme joka päivä. Voimme aina turvautua elämämme kaikissa tilanteissa Jeesukseen ja
hänen apuunsa. Jeesuksen läsnäolo tuo rauhallisen ja turvallisen mielen. Hänen kanssaan ei
tarvitse pelätä.

13 Jeesus parantaa sokean miehen, Joh. 9
Pienet: A) Minä olen maailman valo. Joh. 8:12
Isot: B) Minä olen valo, ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi
pimeyteen. Joh. 12:46
Jeesus kohtasi kerjäävän miehen, joka oli ollut syntymästään asti sokea. Jeesus antoi miehelle
näön takaisin. Ihmeteko hämmästytti niin naapurit, fariseukset kuin juutalaisetkin. Mieheltä ja
hänen vanhemmiltaan kysyttiin, oliko ihme todella tapahtunut ja miten se oli tapahtunut.
Parantaessaan miehen Jeesus samalla osoitti olevansa Jumalan Poika. Vain hän saattoi tehdä
tuollaisia ihmeitä ja antaa syntejä anteeksi. Jeesus myös opetti meidän olevan perisynnin takia
syntymästämme asti sokeita. Jo pieni lapsikin toimii vastoin Jumalan tahtoa. Näin me ihmiset
olemme sokeita, vaikka silmämme olisivatkin terveet. Se tarkoittaa sitä, että emme näe omia
syntejämme tai sitä, että emme näe Jeesusta. Jeesuksen täytyy avata meidän silmämme, jotta
sekä tunnistamme syntimme että näemme Jeesuksen valtavan rakkauden. Usko on Jumalan
teko.
Jeesus valaisee meidän tiemme, Hän poistaa synnin ja pimeyden. Jeesuksen seurassa
vaellamme valossa. Taivaassa saamme elää ikuisessa valossa. Siellä ei ole enää minkäänlaista
pimeyttä tai sairautta tai surua!

VIRSI- JA LAULUEHDOTUKSET JAKSOON UT2
Virsikirja:
•
•
•
•
•
•

VK 185 Herra, annat sanassasi
VK 266 Oi, Jeesus Kristus, Herramme
VK 447 Kristus, valo maailman
VK 329 Kiitos nyt Herran
VK 332 Herraa hyvää kiittäkää
VK 367 On autuasta Jeesukseen kaikessa aina luottaa

•
•
•

VK 503 Taivaan Isä suojan antaa
VK 510 Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten
VK 251 Jumalan valtaistuin on keskellä enkeleiden

Luterilaisia virsiä:
•
•
•

LV 718 Kiitä Herraa minun sieluni
LV 877 Kenen asumus on taivaassa
LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saan

Lasten virsi *:
•
•
•

LV 86 (1997) Tuolla keinuu pieni pursi
LV 90 (1997) Kala-Pekka
LV 103 (2012) Vene keinuu

* Lasten virsi -kirjan sisältö ja numerot voivat vaihdella painovuodesta riippuen.
Muita (suluissa lähdevinkki):
•
•
•
•
•
•
•

Jeesus tekee ihmeitä (Pikkukantele)
Me syömme leipää elämän (Lasten veisukirja)
Opetuslapset (Jukka Salminen, esim. Kauneimmat pyhäkoululaulut -cd)
Täysi tusina (Pikkukantele) Hopeaa, kultaa et saa (Lasten hengellinen laulukirja)
Kun myrsky käy (Laulutuuli, Lasten hengellinen laulukirja)
Jeesus tuulen tyynnyttää (Pikkukantele)
Uskontunnustuslaulu (Laulutuuli)

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.

