
Johannes: Tulta taivaasta (Luuk.9:49-56) 

PT: Jeesus tuli pelastamaan 

johdanto: Jeesus kutsuu Johanneksen (Luuk.5:1-11) 

1. Johannes 

- Sebedeuksen poika, veli Jaakob, kalastaja, kuului Jeesuksen lähipiiriin, piti huolta 

Mariasta Jeesuksen kuoltua (Joh 19:26-27), evankeliumi, 3 kirjettä, ilmestyskirja 

 

2.Mies, joka ajoi pahoja henkiä.  

- Jeesus ja opetuslapset koolla, Johannes sanoi Jeesukselle miehestä, joka ei 

kuulunut opetuslapsiin 

* Kaikki Jeesusta seuraavat eivät kulkeneet fyysisesti hänen seurassaan.  

 

3. Jeesuksen vastaus. 

- ”Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne” (j.50) > vain kaksi puolta! 

* Monet yrittävät kulkea ’keskitietä’ > ei onnistu, selän kääntää aina toiselle > 

Jeesus toivoo sinua puolelleen, PT 

 

4. Jeesus lähtee Jerusalemiin. 

? Miksi Jeesus meni Jerusalemiin? Pääsiäinen lähestyi, juutalaiset kokoontuivat 

Jerusalemiin pääsiäisenä. Jeesuksella oli myös tehtävä Jerusalemissa. ? Mikä? 

- Jeesus lähetti sananviejän valmistelemaan (käytännön sekä henkiseltä, PT) 

* Maan muokkaus ennen kylvöä (?rairuoho), opettelu ennen kuin osaa (pyörällä 

ajo, uiminen) > Jumala valmistaa myös sinut tehtävääsi! Kuuntele ja seuraa. 

 

5. Samarian kylä ei ota Jeesusta vastaan. 

- Sananviejä saapuivat Samarian kylään, mutta kylä kielsi Jeesusta tulemasta 

”koska hän oli matkalla Jerusalemiin” (j.53) > Samarian halki oikotie 

Jerusalemiin, ei käytetty koska juutalaiset ja samarialaiset riidoissa. 

* Jeesus rakastaa, mutta ei tule väkisin. ? Miksi tarvitset Jeesusta? 

 

6. Jaakobin ja Johanneksen kysymys j.54. 

- Jeesus oli antanut opetuslapsille voiman parantaa sairaita ja karkottaa pahoja 

henkiä (9:1) 

- VT: Elia ja Baalin profeetat (1.Kun.18): Herran tuli iski alas 

? Olisiko tuli tullut Jaakobille ja Johannekselle? 

- Elia toimi Jumalan käskystä, opetuslapset omissa voimin 

* Jumala antaa voiman, hän voi tehdä ihmeitä sinun kauttasi > kuuntele, mitä 

Jumala haluaa! 

- Johannes innoissaan kyvystä, ehkä loukkaantunut ettei heitä otettu vastaan. 

 

7. Jeesus nuhtelee opetuslapsia. 

- ”Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette” (j.35) > Jumala suurempi kuin voi 

ymmärtää! > Sinapinsiemen (Mark.4:30-34) 

- ”Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan vaan pelastamaan.”PT 

- Ihmisen Poika = Jeesus, pelastamaan miltä? Kaikelta pahalta, ikuisesta erosta 

Jumalasta. Jotta pääsisi Taivaaseen. 

* Jeesus ei uhkaile, vaan rakastaa ”Pelkoa ei rakkaudessa ole” (1.Joh.4:17) 

* Jumala haluaa sinulle kaikkea hyvää! Taivaassa kaikki täydellistä. 

 

8. Matka jatkuu toiseen kylään. 

- Jeesus jatkoi matkaansa, ei mennyt sinne minne häntä ei haluttu 

* Jeesus olisi halunnut mennä Samarian kylään. > Jeesus haluaa sinun elämääsi! 

* Jeesus ei kiertänyt vain suuria kaupunkeja. > Ei tarvitse olla suurta jotta Jeesus 

näkisi ja käyttäisi. 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

RAAMATTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Mikä on unelma-

ammattisi/mikä 

sinusta tulee isona?  

2. Osaatko sen nyt, 

vai pitääkö sinun 

opetella se? 

3. Odotatko 

Jumalalta suuria 

ihmeitä? 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Mitä Herra teki? Nuhteli opetuslapsia, lähti Jerusalemiin, lähetti sananviejän edeltä, tuli pelastamaan, 

jatkoi matkaa Mitä tämä osoittaa hänestä? Jeesus rakastaa, tiesi minne oli menossa, antaa ihmisen valita, 

hänen ajatukset on rauhan ajatuksia  Mitä voimme oppia päähenkilöstä? kaikki voima tulee Jumalalta, 

kulje nöyränä, Jumala on ymmärrystä suurempi  Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

ylpeydellä ei päästä eteenpäin  Kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? mitä Elia teki, Ihmisen 

Poika, pelastus Totuuksia: Jumalan on valta, Jeesus tuli pelastamaan 

 

Tulta taivaasta Luuk.9:49-56 

Samarialaiset torjuvat Jeesuksen 

Kun Jeesuksen taivaaseenottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. 

52. Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään 

valmistelemaan Jeesuksen tuloa. 

53. Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. 

54. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: "Herra, tahdotko, että 

käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät [niin kuin Eliakin teki]?"* 

55. Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia [ja sanoi: "Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette. 

56. Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan vaan pelastamaan."].* Yhdessä he jatkoivat 

matkaa toiseen kylään. 

 


