
Matt. 28:18-20 

LUETAAN YHTEEN ÄÄNEEN NORMAALISTI JA NOPEASTI 

Kenellä on kaikki valta? – Jeesuksella 

Mitä se tarkoittaa? – Muilla ei ole mitään valtaa. Kaikki on Jeesuksen käsissä, koko maailma. Jeesuksella on valta 

tehdä mitä vaan niin taivaassa kuin maan päällä. Mitään ei tapahdu Jeesuksen sallimatta.  Ja Jeesus on se, joka 

ylläpitää tätä elämää täällä. Ilman Jeesusta emme voisi elää. Jeesuksella on kaikki valta meidänkin elämässä – 

Jeesuksella on hyvä tahto meitä kohtaan, Jeesuksen suunnitelmat on parhaat suunnitelmat. 

 

ONNISTUUKO LUKEMINEN KUN TEKSTI ON TOISINPÄIN? LUETAANPA SE OIKEIN ILOISESTI. 

NOUSTAAN SEISOMAAN JA LUETAAN SE YHDELLÄ JALALLA SEISTEN  

Minkä tehtävän Jeesus antoi? – mennä ja tehdä opetuslapsia, kastamalla ja opettamalla ihmisiä  

Ketä ovat Jeesuksen opetuslapsia? 

- ne, jotka seuraavat Jeesusta, elävät Jeesuksen kanssa, kulkevat elämää rukoillen, Jumalaa kuunnellen ja 

kertovat Jeesuksesta eteenpäin ja kutsuvat toisia ihmisiä Jeesuksen luo.  

- eli tehtävänä on kertoa ihmisille Jeesuksesta, kertoa kuinka voi oppia tuntemaan Jeesuksen ja saada syntinsä 

anteeksi ja päästä Jumalan luo taivaaseen. 

- opettaa raamattua, mitä Jumala siellä meille sanoo. Neuvoja, ohjeita, käskyjä, rohkaisua… Opettaa pitämään 

kiinni siitä, mitä Jumala sanoo ja opettaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 

 

MITES YLÖSALASIN OLEVAN TEKSTIN LUKEMINEN ONNISTUU?  OIKEIN KIMEÄLLÄ ÄÄNELLÄ 

SIT MARSSIMALLA JA ROBOTTIÄÄNELLÄ 

Kenestä pitää tehdä Jeesuksen opetuslapsia/ kenelle pitää kertoa Jeesuksesta? 

- kaikille kansoille. Ihan jokaiselle ihmiselle maailmassa. Jokaiselle ryttyläiselle lapselle ja aikuiselle. Jokaiselle 

suomalaiselle ja jokaiselle kiinalaiselle ja norsuunluurannikkolaiselle. Jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla 

Jeesuksesta, maailman tärkeimmästä ja arvokkaimmasta uutisesta, Jeesus rakastaa sinua ja on kuollut sinun 

puolesta, ei vaan kuollut, vaan noussut kuolleista ja elää tänäkin päivänä. 

 

Mitäs tarkoittaa tuo puhe Isästä, pojasta ja Pyhästä Hengestä? 

- Isä – Jumala, Poika –Jeesus  ja Pyhä Henki = yksi Jumala, kolmiyhteinen 

- vesi: kiinteä – jää, neste –vesi, kaasu – höyry = yksi vesi, erimuodoissa 

 

NYT PUUTTUU MUUTAMA SANA? KUKA KOKEILEE LUKEA ÄÄNEEN, MUISTAAKO ULKOA? 

Minkä kallisarvoisen lupauksen Jeesus antaa? – olen kanssanne kaikki päivät 

Tarkoittaako se, että eilen ja tänään on, mutta huomenna ei oo? Ei, vaan ihan joka hetki 

 

NYT PUUTTUU VIELÄ VÄHÄN ENEMMÄN SANOJA. KUKA MUISTAA? 

Kenelle nämä Jeesuksen sanat on osoitettu? – Jeesuksen opetuslapsille, jokaiselle joka Jeesusta seuraa. 

Jokainen on kutsuttu ilosanoman viejäksi. Sä voit olla välittämässä ilosanomaa Jeesuksesta kavereillesi, sukulaisille, 

äitille ja isälle sisaruksille, niille, jotka ei vielä Jeesusta tunne.  Aina ei tarvita sanoja, lauluilla, tai piirtämällä tai 

runoilemalla voi kertoa Jeesukesta. sä voit rukoilla, että Jeesus käytä sä mua, mun koko elämää, vaikka mä en osais 

mitään sanoa, niin käytä mua.  Ja se, mitä varmasti kaikki voidaan tehdä, on rukoilla, toisten puolesta ja se vasta 

tärkeää ja arvokasta onkin. Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa niihin.  – Ehkäpä juuri sinä oot joskus läheystyössä 

Japanissa tai jossain muualla ulkomailla. Sä saat jo nyt rukoilla, että Jeesus johdata mun elämää, vie minne viet, 

kunhan oot aina mun kanssa. 

 

KUKA MUISTAA NYT KOKONAAN ULKOA MITEN SE MENI? 

 


