
Raamatunlauseen opettelu 
 
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.” San. 
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Johdanto: 
Mikä on sun paras lukemasi kirja? Minäkin olen lukenut useita hyvä kirjoja, mutta ehdotto-
masti Raamattu on paras. Siellä kerrotaan maailman parhaasta uutisesta, mistä? Jumala ra-
kastaa sinua, niin paljon, että haluaa elää joka hetki sinun kanssa. aina tässä elämässä ja tä-
män elämän jälkeenkin. Ja siksi hän lähetti Jeesuksen meidät pelastamaan, että saisimme 
elää aina Jumalan kanssa.  
Mä oon saanut jo lapsena oppia tuntemaan Jeesuksen ja turvautua Häneen ja se on parasta 
mitä tässä elämässä voi olla. siksi mä haluun olla kertomassa teillekin Jeesuksesta ja siksi 
näissä illoissakin luetaan Raamattua ja puhutaan Jeesuksesta, että kaikki saisi kuulla maail-
man parhaimman ja tärkeimmän uutisen. Jeesus rakastaa.  
Raamatussa on aikamoisen paljon tekstiä, mutta koskaan me ei voida lukea sitä niin paljon, 
että voitas sanoa, että me osataan ja tiedetään jo kaikki mitä siellä lukee. Se on ihmeellinen 
kirja. Se myös muuttaa meidän elämäämme, kun sitä luemme ja siihen turvaamme. 
Mutta tänään voitas oppia ainakin yks raamatunlause.  
 
Luetaan yhteen ääneen tämä r-kohta normaalisti, sitten surullisesti ja iloisesti. 
 
1. Kenen varaan ei kannata jättää elämää? 
2. Kehenkä siis kannattaa turvata? Kuka on Herra? 
 

Muutama sana puuttuu. Mitkä sanat puuttuu? Kuka lukee? 

vuorotellen sana kerrallaan tytöt/pojat 

 

3. Miten voi turvata Herraan?  

- luottaa siihen, mitä raamattu sanoo, että se on totta. Eletään luottaen siihen, että Jeesus 

pitää huolen, johdattaa, auttaa meitä. On meidän kanssa joka hetki ja vie kerran perille Tai-

vaaseen asti. Rukoillaan, luetaan Raamattua, kuunnellaan mitä Jumala haluaa meille puhua. 

4. Miksi kannattaa turvata Herraan? 

- Jeesus ei koskaan petä  eikä jätä. Hän on varma turva tässä elämässä ja hänen kanssaan 

saadaan elää myös tämän elämän jälkeen.  

 

Muutama sana puuttuu? Mites se menikään? 

 

5. Jeesus on meidän tukemme ja turvamme. Häneltä olemme elämän saanet ja hän johtaa 

meidän elämäämme.  

 

Kuka muistaa koko lauseen? 

Yhteen ääneen vielä tosi nopeasti. 

 

 

 


