
Jeesus – sankareiden sankari 
(Lastenmission ”Kuka Jeesus on” -materiaalin kuvat) 
 

JOHDANTO: 

Tällä leirillä ollaan tutustuttu moniin Raamatun sankareihin. Yksikään heistä, eikä meistä, olisi minkään 

sortin sankari, ilman sankareiden sankaria. Tänä iltana keskitytään nyt tutkimaan, mitä Raamattu kertoo 

Sankareiden sankarista, itse Jeesuksesta. Ja kuunnellaan, mitä hän haluaa meille vielä tänä iltana puhua… 

Katsotaan, muutama raamatunkohta, mitä Jeesus kertoo, itsestään, kuka hän on… 

 

KUVA: ELÄMÄN LEIPÄ 

"Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei 

enää koskaan ole janoissaan.” Joh. 6:35 

*Sä tarvitset ruokaa elääksesi, muuten näännyt nälkään.  

*Jeesus on Luvannut pitää huolen sinun ajallisista asioista, siitäkin, että sinulla joka päivä ruokaa, jotta voit 

elää. Ja Jeesus on antanut sulle tän elämän ja kaiken mitä siihen kuuluu, ja ylläpitää sitä. Ilman Jeesusta et 

voisi hengittää. 

*Mutta hän luvannut jotain enemmän, iankaikkisen elämän, joka alkaa jo täällä ajassa, ja jatkuu iäti 

taivaassa. Siihen sä tarvitset Jeesusta itseään. Hän on elämän antaja, iankaikkisen elämän antaja. 

*Sinä tarvitset Jeesusta myös siihen, ettei sinun uskosi näänny ja kuole, vaan jotta se saa kasvaa.  

*Jeesus tarjoaa sinulle todellisen elämän ruokaa, eli Sanaansa, Raamattua, joka vahvistaa sinua, lohduttaa, 

rohkaisee, antaa sinulle iloa, pitää sinut lähellä Jeesusta ja ohjaa sinut iankaikkiseen ja todelliseen elämään. 

Minä ja sinä tarvitsemme Jeesusta elääksemme. Ilman Häntä ei ole todellista elämää, iloa ja vapautta. 

 

KUVA: SAUVA – HYVÄ PAIMEN 

”Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta” Joh. 10:11 

*Jeesus on täynnä rakkautta ja huolenpitoa sinua kohtaan 

*Hän tahtoo pitää sinusta huolen, hyvinä ja huonoina päivinä. 

*välillä hänen pitää kurittaa, jos olet menossa harhaan tai sellaiseen suuntaan, mikä on sulle haitaksi 

*hän on valmis tekemään kaikkensa sinun puolesta.  

 

KUVA: TULI – MAAILMAN VALO 

"Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Joh. 

8:12 

*ilman Jeesusta elämäsi on pimeää, et tiedä mistä tulet ja minne menet.  

*Ilman Jeesusta olet kuin sokea, ja eksyt helposti 

* Jeesus tuo elämääsi valon ja ilon 

*Jeesus on valo, joka näyttää sulle tietä, opastaa ja johdattaa sua sun elämässä, niin arkisissa asioissa kuin 

suuremmissa ja vaikeimmissa tilanteissa. 

  

KUVA – TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ   

"Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Joh. 14:6 

*Jeesus ei ole tienosoittaja, että mene tuonne, niin pääset taivaaseen, vaan Hän on itse tie. Jeesus 

ainoastaan vie sinut perille taivaaseen; hän on ainoa tie Jumalan yhteyteen.  

*Jeesus ei vaan puhu totta, vaan on itse totuus. Totuuden ruumiillistuma. Mittari, mihin kaikkea sitä, mitä 

totuudeksi kutsutaan, on verrattava.  



*Meidän elämässä asiat muuttuvat ja ihmisistä ei aina tiedä, puhuuko ne totta, mutta Jeesus on aina, Hän 

ei muutu, eikä Hänessä ole mitään väärää. 

*Häneen voit luottaa aina. 

*Jeesus ei vaan sano olevansa elossa, eikä vaan kerro kuinka voit löytää elämän, vaan hän on itse elämä 

*Ilman Jeesusta ei olisi elämään, Hän on todellinen elämän antaja, niin kaikkien kasvien, eläinten kuin 

ihmistenluoja - mutta myös hengellisen elämän lähde, uskon lähde. 

>Se, että sinä voit uskoa Jeesukseen, on Jeesuksen itse vaikuttama asia 

 

KUVA – VIINIPUU 

"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. 

Ilman minua te ette saa aikaan mitään.” Joh. 15:5 

*Jeesus on kaiken hyvän lähde. Kun sä uskot Jeesukseen, luet Raamattua ja rukoilet, sun usko saa kasvaa, 

niin Jeesus vaikuttaa sun kautta myös hedelmää. Eli Jeesus vaikuttaa sussa sen, että olet ystävällinen, 

kärsivällinen, voit rakastaa toisia ihmisiä, myös vihamiehiä, sun ei tartte kiroilla tai puhua pahaa toisista.  

*Jeesus antaa myös voiman ja taidon siihen, että voit kertoa toisille Jeesuksesta.  

*Jeesus on kaiken voiman, viisauden, taidon ja innon lähde. 

*Ilman Jeesusta et voi mitään tehdä, mutta Jeesuksessa voit kaiken, sillä hän vahvistaa sinua ja lupaa antaa 

kaiken mitä tarvitset. 

 

KUVA – TYHJÄ HAUTA, YLÖSNOUSEMUS JA ELÄMÄ 

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

*Jeesus on voittanut kuoleman vallan, kuolemaa ei tartte pelätä, kun uskot Jeesukseen. Sillä kuolema on 

vain siirtyminen taivaaseen, Jumalan luo. Ikään kuin nukahtaisit ja heräisit Jeesuksen luona, ikuisessa ilossa. 

Elämä jatkuu, täydellisenä, täynnä pelkkää iloa ja riemua, todellista onnea, Jeesuksen luona. 

 

LOPPUKOOSTE - ITSE VALITSEMASI KUVA 

*Jeesus on täydellinen sankari, hän ei tee koskaan mitään väärää ja kaikki mitä hän tekee ja sanoo, on 

sinun parhaaksesi.  

*Jeesus on iankaikkinen sankari, Hän on aina ollut ja on aina oleva.  

*Jeesus on kaikkivaltias sankari, mikään ei ole hänelle mahdotonta. 

*Jeesus on todellisen ja äärettömän rakkauden sankari, ”Sillä sen Suurempaa rakkautta ei kukaan voi 

osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta (joh. 15:13) sanotaan raamatussa ja toisessa kohtaa 

sanotaan näin: Sef. 3:17 – Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee 

sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee." - kannattaa kulkea 

Jeesuksen kanssa.  

>Tällainen on meidän Jeesus!!!  Sanat eivät riitä kertomaan, Jeesuksen suuruudesta ja sankaruudesta. Hän 

on enemmän kuin osaamme edes kuvitella.  Parasta on se, että just tällaisina kuin sinä ja minä nyt ollaan, 

saamme olla Jeesuksen lähellä ja Jeesuksen rakkauden kohteina.  

 

 Sä saatat tänään miettiä, että mitenkä minäkin voisin saada syntini anteeksi ja päästä taivaaseen; mäkin 

haluan kulkea Jeesuksen kanssa. Tai jos sä jo uskot Jeesukseen, saatat miettiä, että kuinka voisin 

kaverillekin kertoa miten voi saada anteeksi.  > kerro > Jumala rakastaa, synti erottaa, Jeesuksen veri 

puhdistaa, sydämen usko pelastaa > voit rukoilla esim. Jeesus, anna syntini anteeksi, sinun ristinkuolemasi 

tähden. Minä tahdon elää sinun kanssasi aina. 

 


