
Tuomas epäilee ja uskoo (Joh.20:19-) 

 

PT=Päätotuus: Uskominen ilman näkemistä 

 

Johdanto:  ???Mitä vitamiinia on appelsiinissä??? Oletko nähnyt C-vitamiinia? 

 

Kulku 

1. Opetuslapset ovat lukkojen takana 

- Jeesus on kolme päivää sitten tapettu, ehkä heitä pelotti sama kohtalo 

-  

 

2. Jeesus ilmestyy opetuslapsille lukkojen takana 

- Se ei ole mikään utuinen aave-Jeesus, vaan todellinen ylösnoussut 

Jeesus, joka ei ole tiettyyn paikkaan sidottu 

- Opetuslapset iloitsevat nähdessään Jeesuksen 

* Uskoisitko sinä, jos kuollut heräisi elämään?  

 

3. Jeesus antaa tehtävän ja Pyhän Hengen (Pyhä Henki annettiin kaikille uskoville) 

 ? Tuliko Jeesus näytille sanomaan: terve ja hei?? Ei vaan. Joh.20:21 

 - Lähetystyö on tärkeä juttu, mutta ei ilman Jeesuksen Henkeä 

 * Jeesus antoi tehtävän ja tarvittavan voiman tehdä sen, myös LAPSET!! 

 * Pyhä Henki antaa uskon ja Jeesus on luvannut, että saman lailla me 

voimme parantaa sairaita, herättää kuolleita kuin Hän: se joka uskoo!! 

 > Kukaan ei voi sanoa sinulle, ettei noin voi tehdä. Se on Jumalan lupaus 

 - Lapsille ei anneta vauva-Pyhää Henkeä vaan saman kokoinen PH 

 

4. Opetuslapset kertovat Jeesuksen ilmestymisestä Tuomakselle 

 - Tuomas ei ollut paikalla, eikä uskonut parhaita kavereitaan PT 

 - Tuomas haluaa NÄHDÄ Jeesuksen haavat käsissä, jaloissa ja kyljessä 

 ? Onko meillä vaikea uskoa, jos me ei nähdä? C-vitamiini, kesä, koti.. 

 * Oliko se syntiä, ettei Tuomas uskonut??  

* Mikä sitten on syntiä?? Esim. kunnioittamattomuus vanhemmille 

 

5. Viikon kuluttua opetuslapset ovat vieläkin koolla lukkojen takana, Tuomas myös. 

* Meidänkin pitäisi muistaa säännöllisesti olla seurakunnassa 

 

6. Jeesus ilmestyy uudestaan: Rauha teille! 

 - Jeesus tiesi, ettei Tuomas ollut uskonut kavereitaan. 

 * Hän halusi tehdä, niin että Tuomaskin uskoisi. Miten sinä uskoisit?? 

 

7. Jeesus pyytää Tuomasta koskettamaan itseään 

”En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä 

sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko” 

> Tuomas oli vaatinut koskea, silti hän sanoo nähdessään: 

 ”Minun Herrani ja Jumalani.” 

- Tuomas uskoo kun hän näkee PT 

 

8. Jeesus sanoo autuaiksi niitä, jotka uskovat ilman näkemistä 

 - Uskominen ei ole enää koskettamista, vaan luopumista epäuskosta 

 > eli turvautumisesta itseen 

 - Voit rukoilla ja sanoa: Minä uskon!KYS.  

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

Raamattu 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 

Ap.17:31 Mies tuomit 



Tuomas (Joh.20:19-31) 

 

Mitä Herra teki? 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

 

Totuuksia 

 

PT=Päätotuus: Olla 

Herran käytössä ja 

suojeluksessa 

 

Joh.20:19-31 

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he 

pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"  

20. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran.  

21. Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät."  

22. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki.  

23. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei 

saa syntejään anteeksi."  

24. Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden 

joukossa, kun Jeesus tuli.  

25. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: "Me näimme Herran." Mutta Tuomas sanoi: "En usko. Jos en itse 

näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en 

usko."  

26. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat 

lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"  

27. Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä 

ole epäuskoinen, vaan usko!"  

28. Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!"  

29. Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."  

30. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä 

kirjassa.  

31. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun 

uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


