
”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki 

tämäkin.” Matt. 6:33 

 

1. LUETAAN normaalisti, ne jotka tykkää jäätelöstä, lukee sen tosi kimeällä äänellä.  

Mikä on valtakunta? 

Suomen valtakunta, maa, joukko ihmisiä, kansalaisia, jota hallitsee joku. Jumalan valtakuntaa hallitsee kuka? 

Jumala. Me nähdään tämä maa, kaikki mitä ympärillämme on. Mutta Jumalaa me ei nähdä silmillämme, mutta 

Jumala on silti, hän henki. Jumalan valtakunta on yhtä todellinen kuin tämän näkyvä maailma, mutta paljon 

enemmän. Jumala hallitsee kaikkea. Jumalan valtakunta on tässä ja nyt, ja kun sä uskot Jeesukseen, sä oo 

Jumalan valtakunnan asukas, Jumalan lapsi. Ja sulla on yhteys Jumalan valtakunnan hallitsijaan, Jumalaan, 

Jeesuksen tähden: rukous.  

 

2. LUETAAN tytöt ja pojat, vuoronperään, sana kerrallaan 

Mitä tarkoittaa vanhurskas? oikeamielinen, täydellinen (ihmisestä: Jumalalle kelpaava) 

Eli Jumalan tahto on aina paras. Hän tietää mikä on sulle parasta. Jumala tekee aina oikein, aina hyvin.  

 

3. LUETAAN kuka keksii keinon, miten luetaan? 

Mitäs etsiminen on? Milloin etsitään? – kun jotain on kadonnut, sulta puuttuu jotain 

Jumala kehottaa etsimään Hänen valtakuntaansa, hänen hallintavaltaansa ja hänen hyvää tahtoaan. 

Miten sä voit niitä etsiä? – rukous, Jumalan sana. Kun sä kuljet rukoillen, luet Jumalan sanaa, käyt srk:ssa, siellä 

missä opetetaan Raamattua, rukoillaan yhdessä jne. Kysyt Jumalalta, että mitä sä tahdot mun tekevän, minne 

sä tahdot mun menevän.   

Etsiminen ei tarkoita sitä, että ihminen aamupäivällä etsisi Jumalan valtakuntaa ja iltapäivällä jotain muuta. Sen 

sijaan se tarkoittaa sitä, että koko elämä on suuntautunut Jumalan tahdon etsimiselle.  

 

4. LUETAAN sano – joku kirjain – silloin siinä on se kirjain, niin hypätään niin korkealle kuin jaksaa 

niin teille annetaan kaikki tämäkin. 

Tätä raamatunlausetta ennen Jeesus on puhunut siitä kuinka me ihmiset huolehditaan ja murehditaan tosi 

paljon meidän vaatteista, ruoasta ja kaikista maallisista asioista. Ne on kyllä tärkeitä, me tarvitaan niitä. Mutta 

yksi asia on vielä tärkeämpi: mikä? Jeesuksen tunteminen.  

 

Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen takia ihmisen on parasta olla ja elää Jumalan 

kanssa. Jumalan ja Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääsemin on elämämme kallein asia. Sen jälkeen 

tulee kaikki muut.  

Ja Jumala on luvannut pitää jokaisesta omastaan, jokaisesta joka uskoo Jeesukseen, huolen, niin ettei tartte 

murehtia mistään. Sun vaatteet, ruoka, koti, äiti, isi, sisarukset, kaverit… ne on kaikki lahjaa Jumalalta. Jeesus 

antaa sulle kaiken mitä sä tarviit. (ei välttämättä ralliautoa ja tablettia, mutta hän luvannut antaa kaiken mitä sä 

oikeasti tarviit elämääsi)  

 

Raamattu sanoo: "Heittäkää kaikki murheenne Hänen päällensä, sillä Hän pitää teistä huolen!" Jumala hallitsee 

kaikkea ja omistaa kaiken. Pitää kaikista huolen ja johtaa kaikkea. Hän on Herrain herra, ja kuningasten 

kuningas. 

 

5. LUETAAN – pyydä jotain lasta tai aikuista keksimään keino, miten luetaan 

Ja silloin kun Jeesus on sulle ykkönen, kaikista tärkein. Ja rukoilet, luet Raamattua, kuljet Jumalan tahdossa, niin 

Jumala kyllä pitää susta huolen. Kun sä uskot Jeesukseen, sulla on kaikki mitä sä elämään tarvitset 


