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Johdanto: Kun luet Raamattua, ymmärrätkö aina, mitä siellä sanotaan? Vai onko kenties välillä, että tuntuu kuin lu-

kisit arvoituksia tai vierasta kieltä? Raamattu on Jumalan sanaa ja Raamatussa sä voit kohdata Jumalan, mutta mi-

ten ihmeessä se on mahdollista, jos et ymmärrä mitä siellä sanotaan? Ps. 119:130 (näkyviin, ääneen) Jumala lupaa, 

että hänen sanansa, puheensa voi avautua. Jokainen sellainenkin, joka kokee itsensä tyhmäksi, voi ymmärtää Juma-

lan sanaa. Siihen, miten se on mahdollista, tutustutaan nyt erään raamatunkertomuksen kautta. 

 

1. Kuva 

Apostolien teoissa kerrotaan mahtavasta etiopialaisesta hoviherrasta. Hän oli tärkeä, korkea-arvoinen, mies 

Afrikassa, hänen tehtävänään oli huolehtia kuningattaren rahoista ja kaikesta omaisuudesta. Varmaan monin 

tavoin viisas ja ymmärtäväinen mies. Nykypäivän nimityksenä hän olisi ehkä valtionvarainministeri. Hän oli 

käynyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin. Hoviherra varmasti toivoi, että tuolla 

matkalla hän oppisi tuntemaan todellisen, elävän Jumalan ja saisi kohdata hänet ja päästä lähelle Jumalaa. 

Hän oli käynyt kenties Jerusalemin temppelissä ja muilla tärkeillä paikoilla, mutta vaikuttaa siltä, ettei siellä 

ollutkaan kohdannut Jumalaa. Hänellä oli matkassa kirjakääröjä, joissa oli osia Jumalan sanasta. Lieneeköhän 

saanut ne sieltä Jerusalemista… Joka tapauksessa kerrotaan, että hän luki vaunuissaan Jesajan kirjaa.  Mutta 

hänellä oli ongelma… mikä se oli? Hän ei ymmärtänyt lukemaansa. 

2. Kuva  

Ne kohdat, jota hän luki, oli Jesajan kirjasta, eli Vanhasta Testamentista. Hän luki sieltä mm. Apt.8:32(Jes. 

53:7,8) (näkyviin, ääneen) Hoviherra luki ja yritti ymmärtää, mutta ei ymmärtänyt.  

Tiedätkö sinä, kenestä tuo kohta kertoo? Henkilöstä, joka kuoli viattomana, synnittömänä, eikä vastustellut 

sitä > Jeesuksesta. 

Hoviherra ei kuitenkaan tuntenut vielä Jeesusta ja hän kaipasi, että joku kertoisi hänelle lisää. Hän ei arvan-

nut, että Jumala oli jo järjestänyt asian. Jumala tahtoi, että hoviherra kohtaa Hänet ja ymmärtää hänen sa-

nansa ja apu oli jo tulossa. Mutta miten? 

3. Kuva  

Jumala oli valinnut Filippos-nimisen miehen kertomaan hoviherralle Jeesuksesta. Filippos oli tavallinen Jee-

susta rakastava mies; yksi ensimmäisistä kristityistä, jotka lähtivät viemään ilosanomaa Jeesuksesta eteen-

päin, sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen ja Pyhä Henki oli annettu opetuslapsille. Filippos oli ker-

tomassa Samarian alueen ihmisille Jeesuksesta ja monet ihmiset siellä saivat oppia tuntemaan Jeesuksen 

omana Vapahtajanaan. Raamattu kertoo, kuinka sen kaupungin täytti ilo ja riemu. Todellinen ilo, jonka voi 

antaa vain Jeesus. Mutta sitten Jumalan enkeli puhui Filippokselle ja toi aika kummallisen viestin: Apt. 8:26 

4. Kuva=KARTTA 

Filippoksen piti mennä tielle, joka menee Jerusalemista Gazaan. Sinne oli pitkä matka ja milläs kulkuväli-

neellä Filippos liikkui? - Ei ollut autoja tai junia ja paikka oli autiomaata. Raamattu ei kerro, mutta ehkä Filip-

pos mietti, että haluaako Jumala oikeasti hänen menevän tuonne autiolle tielle, missä ei asu ketään ja juuri 

nyt, kun Samariassa monet ihmiset tulevat uskoon ja ilosanoma Jeesuksesta leviää. 

Tekeekö Jumala virheitä? Ei. Vaikka Filippos itse ei välttämättä ymmärtänyt, miksi Jumala pyysi häntä lähte-

mään tuolle matkalle, tuntemattomaan, hän tiesi, että Jumala itse on puhunut hänelle ja käskenyt tekemään 

niin. Jumala itse; Pyhän Hengen kautta, auttoi Filipposta ymmärtämään ja toimimaan Jumalan sanan mu-

kaan. Samalla tavalla Jumala auttaa sinuakin ymmärtämään hänen puheensa sinulle ja vaikuttaa sinussa 

sen, että tahdot toimia Jumalan tahdon mukaan. Jumalan kanssa on turvallista lähteä, vaikka tuntematto-

maan, sillä hän kulkee mukana ja johdattaa sinuakin, niin kuin Filipposta. 
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Filippos käveli siellä helteessä ja pölyisellä, autiolla tiellä ja yhtäkkiä hän huomasi vaunut, jotka tuli häntä 

kohti ja vaunuissa istui mies. Jumala puhui taas ja sanoi Filippokselle ”Mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen 

vieressä. Näin Jumala itse johti Filipposta koko ajan, pätkä kerrallaan eteenpäin.  

 

5. Kuva 

Kun Filippos tuli vaunujen viereen, hän kuuli, mitä etiopialainen mies luki ääneen. Filippos sanoi miehelle 

8:30b Hoviherra sanoi, ettei hän ymmärrä ja pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja selittämään sille Juma-

lan sanaa; kenestä se kertoo se kohta, mistä hän oli lukenut. Nyt Filippos tajusi, miksi Jumala oli käskenyt 

hänen tulla koko pitkän matkan sinne autiolle tielle. Hän sai kertoa korkea arvoiselle hoviherralle, kuinka Ju-

mala häntä rakastaa ja haluaa hänet kohdata ja puhua hänelle. 

Kun Jumala puhuu sinulle, hän voi antaa sinullekin kummalliselta kuulostavia tehtäviä, mutta kun sä tiedät, 

että se on Jumalan antama tehtävä, niin kannattaa totella. Kannattaa lähteä, vaikka autioon paikkaan, jos 

Jumala niin sanoo. Voit olla tuomassa pelastuksen ja uuden elämän toiselle ihmiselle. 

6. Kuva 

Hoviherra kertoi Filippokselle, että hän oli lukenut henkilöstä, joka on kärsinyt paljon, mutta ei tiedä kuka 

hän on. Filippos, joka itse tunsi Jeesuksen, opetti hänelle Jumalan sanaa. Hoviherra kuunteli tarkasti. Hän ei 

koskaan aikaisemmin ollut kuullut mitään niin ihmeellistä, sillä hän ei vielä tuntenut Jeesusta.  

 

Tiedätkö sä mitä eroa on sillä, että toiset tietävät Jeesuksen ja toiset tuntevat Jeesuksen? Tiedätkö sinä Tasa-

vallan presidentti Sauli Niiinistön? Entä tunnetko hänet. Minä voin sanoa, että tiedän Sauli Niinistön, olen 

nähnyt hänen kuvansa ja kuullut hänen puhuvan, mutta en minä häntä tunne. Mutta sen sijaan minä tunnen 

minun äitini, olenhan minä elänyt hänen kanssaan suurimman osan elämästäni. Monet ihmiset täällä Suo-

messa ovat kuulleet Raamatun sanaa, mutta eivät ymmärrä sitä. Monet ovat kuulleet Jeesuksesta, mutta 

eivät tunne Jeesusta. Tarvitaan sinua, joka jo tunnet Jeesuksen, ohjaamaan toisia ihmisiä Jeesuksen tuntemi-

seen. Ja Jumala lupaa: Ps. 119:130 (näkyviin, ääneen) Jumala itse auttaa sinua ymmärtämään Jumalan sa-

naa ja samalla tavalla hän auttaa sitä sun kaveriakin, kenelle sinä kerrot Raamatusta. 

6. Kuva 

Filippos kertoi hoviherralle sen Jesajan kirjan kohdan puhuvan Jeesuksesta. Se tarkoitti, että kun Jeesus nau-

littiin ristille, hän suostui siihen niin kuin karitsa, joka ei yritä puolustautua. Jeesus suostui kärsimään ja kuo-

lemaan vapaaehtoisesti. Jeesus itse ei ansainnut kuolemaa, hän oli viaton kuin lammas, sillä hän oli täydelli-

sen hyvä, mutta koska hän rakastaa sinua niin paljon, hän otti kantaakseen sen rangaistuksen, mikä sulle ja 

mulle kuuluisi meidän synneistämme. Meistä jokainen on syntinen ihminen ja se vaikuttaa meissä vääriä te-

koja, sanoja, ajatuksia, ja että jätämme tekemättä hyvää. Me tarvitsemme saada anteeksi, sillä meidän syn-

timme erottaa meidät täydellisen hyvästä Jumalasta. 

Hoviherran ja mun ja sun täytyy saada anteeksi, jotta meillä on yhteys Jumalaan. Vain Jeesuksen kautta 

voimme kohdata Jumalan. Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänäkin päivänä. Jeesus nousi 

Taivaaseen Isänsä luo, mutta on Pyhän Henkensä kautta meidän kanssamme nyt. Sen tähden uskomalla Jee-

suksen säkin saat syntisi anteeksi ja voit elää joka hetki Jumalan kanssa nyt ja kerran taivaassa. 

Tämän ilosanoman Jeesuksesta Filippos kertoi hoviherralle siellä autiolla tiellä. Ja hän ymmärsi. Hoviherralle 

kävi niin kuin Psalmi sanoi: 119:130. (näkyviin, ääneen) Jumala auttoi hoviherraa ymmärtämään hänen sa-

naansa ja uskomaan sen. 

8. Kuva 

Kertomus jatkuu, että matkan jatkuessa hoviherra ja Filippos tulivat paikkaan, jossa oli vettä ja siinä Filippos 

kastoi miehen kristityksi. Tämä osoitti, että mies oli oppinut tuntemaan Jeesuksen. Hoviherra nimittäin sanoi: 

Apt. 8:37 (näkyviin, ääneen) Uskotko sinä? Jos et vielä, mutta tahtoisit, sä voit rukoilla, vaikka näin, että kii-

tos Jeesus, että rakastat minua. Anna minulle minun syntini anteeksi, mä tahdon uskoa sinuun. Jeesus kuulee 

sun rukouksesi ja siihen varmasti vastaa. Voit rukoilla nyt, vaikka illalla sängyssä. 
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Mutta hei, mitä tapahtui, kun hoviherra oli kastettu? Äkkiä Jumalan Pyhä Henki tempasi Filippoksen pois. 

Hoviherra ei nähnyt häntä enää missään. Jumala oli ihmeellisellä tavalla vienyt Filippoksen muualle, kerto-

maan uusille ihmisille Jeesuksesta. Hoviherra varmaan hämmästyi, että minne se mies hävisi, mutta Raa-

mattu kertoo kuitenkin, että hoviherra jatkoi matkaansa iloiten. Miksi hän oli iloinen? Hän oli saanut kohdata 

Jumalan ja oppia tuntemaan Jeesukseen. Hän sai nyt elää Jeesuksen kanssa joka hetki ja hän halusi varmasti 

kertoa Jeesuksesta myös muille etiopialaisille, kun meni kotiinsa. 

Rukoile ja lue sinäkin Raamattua, että saisit joka päivä kuulla ja ymmärtää, mitä Jumala sulle tahtoo puhua 

ja kuinka hän tahtoo johdattaa sinua. Jumala itse auttaa sua ymmärtämään hänen puhettaan sulle. Jumala 

voi viedä sinut jännittäviin seikkailuinkin, kun hän siirtää sinut, jonkun ihmisen luo, joka kaipaa Jumalaa. Ehkä 

Jumala ei siirrä sinua ensimmäisenä minnekään erikoiseen, autioon paikkaan, mutta hän voi koulussa, kau-

passa tai vaikka kadulla, johdattaa sinut jonkun ihmisen luo, kenen puolesta voit rukoilla ja kertoa hänelle 

Jeesuksesta. Ja sinä voit olla auttamassa jotakin toista ymmärtämään Jumalan sanaa. Jumalan sanasta löy-

tyy ilo sulle, mulle ja ihan jokaiselle. Rukoillaan yhdessä.  OK 
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1. Vastaa kysymykseen valitsemalla oikea vastausvaihtoehto:  

1. Minkä maalainen hoviherra oli? 

a) suomalainen 

b) etiopialainen 

c) intialainen 

d) englantilainen 

  

2. Mikä ongelma hoviherralla oli?  

a) Hänellä ei ollut riittävästi rahaa 

b) Hän ei osannut englantia 

c) Hän ei ymmärtänyt lukemaansa  

raamatunkohtaa 

d) Hän ei osannut lukea 

3. Mitä kirjaa Raamatusta hoviherra luki? 

a) Filippoksen kirjaa 

b) Matteuksen kirjaa 

c) Mooseksen kirjaa 

d) Jesajan kirjaa 

 

4. Minne Jumala käski Filippoksen mennä?  

a) Samariaan, missä monet uskoivat  

Jeesuksen  

b) Tielle, joka oli autio 

c) Jerusalemin temppeliin 

d) Betlehemiin 

 

5. Miksi Jumala lähetti Filippoksen autiolle 

tielle? 

a) Hänen tuli kertoa hoviherralla  

Jeesuksesta 

b) Hänen piti juottaa kameleita siellä 

c) Jumala vei Filippoksen autiomaahan  

rauhoittumaan 

d) Filippokselle teki hyvää kävellä hieman 

pitempi reissu 

 

6. Kuka auttaa sinua ymmärtämään Raamattua?  

a) Et sinä tarvitse apua 

b) Vain Filippos-nimiset miehet voi auttaa 

c) Jumala itse 

d) Sinä et voi ymmärtää Raamattua 

 

 

 

7. Mitä tapahtui, kun Filipposta kertoi  

Jeesuksesta hoviherralla? 

a) Ei mitään 

b) Hoviherra ei edelleenkään ymmärtänyt  

lukemaansa kohtaa 

c) Hoviherra rupesi opettamaan Filipposta 

d) Hoviherra ymmärsi, kuka Jeesus on ja 

uskoi häneen 

 

8. Miten sinä voit kuulla Jumalan puhuvan sulle?  

a) Lukemalla koulukirjoja  

b) Lukemalla Raamattua 

c) Ei Jumalan ääntä voi kukaan kuulla 

d) Vain todella viisaat ihmiset voi kuulla  

Jumalan puhuvan.  

 

9.  Mitä Filippokselle tapahtui, kun hän oli  

kastanut hoviherran? 

a) Jumala siirsi hänet muualle kertomaan 

Jeesuksesta 

b) Hän lähti junalla kotiin 

c) Häntä harmitti, kun ei osannut auttaa  

hoviherraa 

d) Hän lähti hoviherran mukana Etiopiaan 

 

10. Mitä seuraavista Jumala tahtoo sun tekevän?  

a) Polttaa kaikki Raamatut 

b) Estää muita, ettei ne lue Raamattua 

c) Kertoa toisillekin sen, mitä olet  

Raamatusta oppinut 

d) Pitää tiedon Jeesuksesta vain itselläsi 

 

11. Mitkä sanat sopivat puuttuviin kohtiin?  

”Kun sinun ___________ avautuu, se valaisee, 

tyhmäkin saa siitä ____________” Ps.119:130 

 

a) ovesi, ilmaa 

b) sanasi, ymmärrystä 

c)  suusi, ruokaa 

d) lamppusi, valoa 
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Essi ja Elmeri   ______________________  

- Ennen opetusta 
 

Elmeri: Essi, tiedätkö sä, mikä riisi ei mahdu lautaselle? 

Essi: Enpä tiedä. Ainakin ne riisit, mitä mä oon syönyt on niin pieniä, että niitä mah-

tuu lautaselle todella monta.  

Elmeri: Entäs tiedätkö, mikä tiili ei uppoa veteen? 

Essi: Jopas sulla on kummallisia kysymyksiä tänään. En todellakaan tiedä. Tiedätkö 

itse? 

Elmeri: En mä tiiä, siksi mä sulta näitä kyselenkin, jos sä olisit vähän fiksumpi kuin minä. 

Essi: En taida olla, mutta mistä sä noi kysymykset oikein keksit? 

Elmeri: Mä sain lahjaksi kirjan, joka on täynnä ihan kummallisia juttuja ja kysymyksiä. En 

ymmärrä siitä kirjasta mitään.  

Essi: Se sun kirja taitaa olla joku arvoituskirja. Kerro vielä joku kysymys, jospa ym-

märtäisin sen. 

Elmeri: No, Pekan yli kulki juna, mutta Pekalle ei käynyt kuinkaan. Miten se on mahdol-

lista?  

Essi: Voi ei, en tiedä tuotakaan. Eikö siinä kirjassa ole vastauksia?  

Elmeri: Ei valitettavasti oo. Kirjailija on varmaan olettanut, että lukija ymmärtää itse luke-

mansa tekstin. Mut en mä ainakaan ymmärrä.  

Essi: Hmm. mietitäänpä… Täytyyhän tähän nyt joku apu olla, miten sun kirjan teks-

tejä voisi ymmärtää.  

Elmeri: Siinäpä sulle pähkinä purtavaksi.  

Essi: Oi, nyt tekisikin mieli pähkinöitä. Mutta mun mieltä vaivaa nuo arvoitukset niin 

paljon, etten nyt malta mitään pähkinöitä syödä, vaikka tarjoaisit. 

Elmeri: No, eipä mulla mitään syötäviä pähkinöitä olisikaan. Mut hei, nyt meidän täytyy 

kyllä siirtää ajatuksemme Raamattuun ja pohtia, mitä Jumala tahtoo meille sanoa…  

Essi: Mitenkähän me sitä ymmärretään?  

Elmeri: Kohta se nähdään… 

 

 

 

 

 

 



 Etiopialainen Hoviherra – Jumalan sana avautuu 

Essi ja Elmeri    ______________________ 
- Opetuksen jälkeen 

 

Essi: Hei Elmeri, mitä yhteistä on sulla ja etiopialaisella hoviherralla?  

Elmeri: Mikäs arvoitus se tuommoinen on? Ei kai meillä mitään yhteistä oo.  

Essi: No, onpa! Ainakin se, että molemmat ootte lukenut arvoituksia ettekä oo ym-

märtäneet, mitä ne tarkoittaa.  

Elmeri: Mut eihän se hoviherra mitään arvoituksia lukenut, vaan Jumalan Sanaa, eli Raa-

mattua. 

Essi: Mut se Raamatun teksti tuntui olevan hänelle kuin arvoituksia, joita hän ei ym-

märtänyt.  

Elmeri: Totta turiset! Mut hei, sehän ratkaisee myös meidän ongelmamme.  

Essi: Ai, minkä ongelman?  

Elmeri: No, sen että miten me saadaan niihin mun kirjan arvoituksiin ratkaisu.  

Essi: Aivan niin… Mekin tarvitaan joku joka auttaa meitä arvoituksien ymmärtämi-

sessä. Sellainen henkilö, joka tuntee ne paremmin kuin me itse.  

Elmeri: Just niin. Ihan samalla tavalla kuin se hoviherra tarvitsi Filipposta avuksi, jotta ym-

märsi, kuka Jeesus on ja mitä Jumala hänelle tahtoo puhua. 

Essi: Sellaista apua mäkin usein tarvitsisin, kun luen Raamattua. Onneksi meillä on 

mahdollisuus kuulla raamattuopetusta.  

Elmeri: Ja mahtavaa on sekin, että voidaan rukoilla Jumalalta apua, ja että Hän itse auttaa 

meitä ymmärtämään ja uskomaan Hänen sanaansa. 

Essi: Ajattelepa, että kun Jumala auttaa, niin sinä ja minä ja kaikki muutkin voimme 

ymmärtää, mitä Jumala haluaa meille sanoa.  

Elmeri: Mä kyllä todellakin aion pyytää Jumalalta apua Raamatun ymmärtämiseen, mut ke-

neltä, me pyydetään apua niihin arvoituksiin.  

Essi: Heh, pyydetään Marikalta, se on kuitenkin lukenut niitä arvoituksia ennenkin. 

Elmeri: Hyvä idea, tehdään niin. Kysy sä!  

Essi: Marika, voitko kertoa mitä nuo Elmerin arvoitukset tarkoittaa?  

Elmeri: Ja nyt me pannaan suu kiinni, että kuullaan arvoitusten ratkaisut.  

 

 


