
 Jeesuksen lapsuus ja temppelimatka – Mistä etsi Jeesusta? 

Jeesuksen lapsuus ja temppelimatka – Mistä etsit Jeesusta? – Luuk. 2:41-52 
(opetuksen joukossa on jonkun verran kysymyksiä, käytä niitä enemmän isompien lasten kanssa) 

Kuvat: www.freebibleimages.org, raamatunlauseen kuva: www.pixabay.com 

Johdanto: Voiko Jeesuksen kadottaa? Kyllä voi. Raamattu oikein kehottaa meitä etsimään Herraa, Jeesusta, sillä se 

antaa meille myös lupauksen: Jer. 29:13,14. (näkyviin, ääneen) Selvitetäänpä tänään sitä, miten Jeesus voi kadota ja 

miten hänet voi löytää. Hypätään suoraan Jeesuksen lapsuuteen 

 

1.kuva  

Mitä tiedämme Jeesuksen lapsuudesta? Raamattu ei kerro paljon, vain yhden kertomuksen syntymän ja siihen liitty-

vien tapausten lisäksi. Jeesus on Jumala, joka syntyi ihmiseksi. Hän eli niin kuin muutkin ihmiset. Eli mitä hän teki lap-

sena? – leikki, nukkui, söi, kävi koulua, oli kavereitten kanssa, auttoi kotitöissä, koki kipua ja kärsimyksiä sekä kiu-

sauksia toimia väärin, vastoin Jumalan tahtoa. Mutta yksi asia oli, mikä erotti hänet meistä muista ihmisistä? - ei teh-

nyt, ajatellut, sanonut mitään väärää, eikä jättänyt tekemättä hyvää. 

Jeesus tietää, mitä lapsena ja nuorena eläminen on, yhtä lailla kuin aikuisena elämisen. Sinun elämäsi ei hänelle ole 

vierasta. Hän tietää mikä tuottaa iloa, ja mikä surua. Silloin, kun sä koet, ettei kukaan ymmärrä sua, muista Jeesusta!  

Raamatussa (Hepr. 2:18) sanotaan: ”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan 

niitä, joita koetellaan.” 

Lapsena Jeesus varmasti sai myös opetusta Jumalan sanasta, niin kuin muutkin juutalaiset pojat.  

Jos Jeesus, Jumalan poika, tarvitsi raamatunopetusta, kuinka paljon enemmän sinä ja minä sitä tarvitsemme. Se on 

todella tärkeää, että saat kuulla ja lukea Jeesuksesta ja Jumalan sanasta jo lapsena ja nuorena. Se on etuoikeus, jota 

kaikilla ei ole! 

Kun Jeesus oli 12-vuotias, hänen elämästään kerrotaan yksi tapahtuma.  

2. kuva (isot etsii Raamatuistaan Luuk. 2:41-52) 

Jeesus lähti vanhempien kanssa pääsiäisjuhlille Jerusalemiin (isot lukee j. 41-42 minne Jeesus ja vanhemmat meni-

vät?) Pääsiäinen oli Jumalan asettamaa juhla, johon Jeesus meni perheineen säännöllisesti. Juhlilla käyminen kuului 

heidän elämäänsä. Mitä juutalaiset, Israelin kansa, juhlivat pääsiäisenä? - Jumala vapautti heidät Egyptin orjuudesta. 

Juhlat kestivät monta päivää. 

 

Me kristityt, Jeesukseen uskovat, juhlimme myös erilaisia raamatullisia juhlia, kuten joulu ja pääsiäinen. Mitäs me 

juhlimme jouluna? – Jeesuksen syntymää ihmiseksi. Entä pääsiäisenä? –Jeesuksen ylösnousemusta. On etuoikeus, jos 

sinä voit perheesi kanssa juhlia silloin Jeesusta, että se on juhla, jolloin pysähdytään Raamatun sanan äärelle yh-

dessä. Kiittämään, siitä mitä Jeesus on tehnyt hyväksemme. Eikä vaan isoina juhlina, vaan joka viikko ja päivä Jumala 

tahtoo, että sä erotat aikaasi Hänelle. Se on aina juhlaa, kun oot Jeesuksen kanssa. 

 

Tuntuuko susta koskaan siltä, ettet jaksaisi mennä seurakuntaan, pyhäkouluun, raamattukerhoon tai missä nyt käyt-

kään, kun siellä on aina se raamattuopetus? Ajatteletko joskus, että mieluummin jään kotiin pelaamaan tms. Oma 

esimerkki: kotiin jäävien sänky – löytyykö teiltä kotiin jäävien sänky? Siinä istuu kaikki, jotka ei halua lähteä kuuntele-

maan Jeesusta Onko ahkerassa käytössä? – Toivottavasti teillä ei edes ole sellaista.  

Jeesus ei jäänyt löhöämään kotiin jäävien sänkyyn, vaan lähti matkaan… 

 

3. kuva  

Jeesus siis lähti vanhempiensa kanssa juhlille ja oli siellä mukana kokoa ajan. (isot lukee j. 43-45 mitä ikävää tapahtui 

Marialle ja Joosefille?) Kun juhlat oli ohi, Maria ja Joosef eivät huomanneet, että Jeesus jäikin Jerusalemiin. Oliko 

vanhemmat niin huolimattomia, etteivät huolehtineet lapsistaan? Väkeä oli paljon liikenteessä ja tuolloin oli totuttu 

siihen, että naapuri ja sukulaisetkin huolehtivat tarvittaessa tuttaviensa lapsista. Joten he ajattelivat kenties, että 

Jeesus tulee varmasti naapurin poikien kanssa samaa matka. Heillä oli hyvää matkaseuraa ja matka meni mukavasti, 

niin eivät huolestuneet. Kun olivat päivän matkan verran kulkeneet, eikä Jeesusta näkynytkään missään, he huoles-

tuivat ja alkoivat etsiä Jeesusta. Ensin sukulaisten ja tuttavien joukosta ja sitten he palasivat Jerusalemiin asti. 
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Tiitätkö mitä? Meillekin käy helposti just noin: hyvä tunnelma, mukava seura, hauska toiminta saa aikaan sen, ettei 

me huomata, että Jeesus ei olekaan mukana. Oleellisin puuttuukin täysin. Ajatellaan, että pakkohan sen Jeesuksen 

täällä jossain on olla, kun tämä on srk:n tilaisuus, tai srk:n tila ja täällä on väkeä koolla ja on hyvä olla, vaikkei Jee-

suksesta puhuta mitään, eikä hänen läsnäoloaan edes kaivata.  

 

Mikä sulle on tänään tärkeintä, kun Jeesukseen uskovat kokoontuvat yhteen? Se, että on mukavaa ja hauskaa toi-

mintaa ja hyvä tunnelma, vai se, että saat olla Jeesuksen kanssa, kuulla, mitä Jeesus sulle puhuu ja saat kertoa hä-

nelle asiasi? 

 

4. kuva 

Jeesus oli Marialta ja Joosefilta nyt kadonnut – mistä he etsivät Jeesusta? Raamattu ei kerro; kenties majapaikoista, 

ruokailutiloista, paikoista, missä lapset ja nuoret olivat, leikkivät ja pelasivat, sukulaisten luota (J:n mummo Anna, 

Marian äiti, asui perimätiedon mukaan Jerusalemissa) He eivät löytäneet Jeesusta, sillä he etsivät Jeesusta ihan vää-

ristä paikoista.  

 

Mistä sinä etsit Jeesusta? sieltä, missä on mukavia kavereita, hyvää ruokaa ja mielekästä tekemistä? Hyvä tunnelma, 

jee, jee. Vai mistä? Voitko sinä edes löytää Jeesuksen? Mitäs Raamattu lupaa? Jer. 29:13,14. (näkyviin, ääneen) Kyllä 

voit löytää Jeesuksen, jos oikeasti tahdot hänet löytää. Mutta ei se Jeesus useinkaan ilmesty meille noin vaan, kun 

sohvalla telkkaria katsotaan tai puhelimella pelataan ja odotellaan, eikä me häntä löydetä hyvästä tunnelmasta tai 

mukavasta toiminnastakaan, vaan ihan jostain muualta. 

Marialta ja Joosefilta meni kolme päivää, ennen kuin löysivät Jeesuksen. Mistä he löysivät hänet? (isot Luuk. 2:46-47) 

 

5. kuva  

Temppelistä - Mikä se on? - temppeli oli juutalaisten jumalanpalveluspaikka, Herran huone, kuin meidän kirkkomme, 

rukoushuoneemme. Siellä juutalaiset opettajat kokoontuivat tapansa mukaan keskustelemaan Jumalasta ja Jumalan 

sanasta. Mitä Jeesus siellä teki. 2:46-47. Ajattele, ne muut olivat aikuisia miehiä ja opettajia, ja Jeesus vasta 12v ja 

silti he kaikki kuuntelivat Jeesusta ja ihmettelivät Hänen ymmärrystään.  

 

Älä sinäkään väheksy ikääsi. Kun Jumala on opettanut sua jossain asiassa, Sanansa kautta, sä voit opettaa toisiakin, 

oli ne sitten lapsia tai aikuisia. Jeesuskin vietti aikaa isänsä Jumalan kanssa rukoillen ja Isäänsä kuunnellen, jotta hän 

ymmärsi Isänsä tahdon. Kun sinä vietät aikaa Raamattua tutkien ja rukoillen, sinä ymmärrät Jumalan tahdon. Jeesus-

han myös kyseli opettajilta kysymyksiä. Aina, jos sulla on mielen päällä jotain kysyttävää, mitä et ymmärrä tai kaipaa 

lisää tietoa, niin kysy rohkeasti. Laita viestiä tulemaan. Tai sitten, kun sinä tiedät itse enemmän kuin minä ja haluat 

vain haastaa minut, niin laita silloinkin viestiä.  

 

6. kuva  

Jeesuksen vanhemmat eivät ymmärtäneet, miksi Jeesus oli temppelissä, vaikka muut lähtivät jo kotiin. Kyselivät, että 

miksi Jeesus teit meille tämän. Mitä Jeesus vastasi? –  Luuk. 2:49 (näkyviin/ääneen - Isot lukee Luuk. 2:48-50) 

Kuka on Jeesuksen isä? – Jumala, Joosef vain kasvatti-isä. Minkä takia Jeesuksen tuli olla ”Isän huoneessa”, eli Juma-

lan huoneessa? - Jeesus teki kaikessa isän tahdon. Tahtoi etsiä sitä ja toimia sen mukaan. Mikään ei häntä siinä lo-

pulta estäisi. Hän itse oli Jumalan sana, jonka kautta Jumala puhui ihmisille. Jeesuksen tehtävä oli tulla pelastamaan 

meidät ihmiset meidän synneistämme.  

 

Maria ja Joosef löysivät Jeesuksen sieltä missä Jumalan sanaa luettiin. 

Mistä sinä voit löytää Jeesuksen? - Löydät Jeesuksen vain Jumalan sanasta. Sieltä, missä luetaan Raamattua ja rukoil-

laan, siellä Jeesus on läsnä Pyhän Henkensä kautta. Vaikka sun kaverit tai perheenjäsenet eivät ymmärtäisi, miksi 

luet Raamattua tai käyt seurakunnassa tai katsot YouTubesta raamattuopetuksia, älä luovuta! Sä tahdot löytää Jee-

suksen ja tahdot kuunnella Häntä ja oppia Häneltä, ja se onkin tärkeintä ja parasta, mitä elämässäsi voi olla. Jeesuk-

sen luona on parasta olla, sieltä sinä löydät Jumalan rakkauden ja ymmärrät Jumalan tahdon sun elämälle. 

Jos sä et vielä ole löytänyt Jeesusta, mutta tahtoisit, tahtoisit pelastua, saada syntisi anteeksi ja antaa Jeesuksen joh-

taa koko sun elämä > sä voit rukoilla, vaikka näin: Jeesus, tule mun elämääni ja anna mun syntini anteeksi. Oo mun 

kanssa ihan joka hetki. > Jeesus kuulee rukouksesi.  
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7. kuva (isot lukee Luuk. 2:51) 

Vaikka Jeesus oli kadoksissa vanhemmiltaan, ja vaikka Maria ja Joosef eivät ymmärtäneet häntä eikä Jumalan tahtoa 

tuossa tilanteessa, Jeesus oli kuuliainen vanhemmilleen. Jeesus ei vastustellut heitä, vaan lähti heidän matkassaan 

kotiin ja eli siellä vanhempiensa ja sisarustensa kanssa normaalia nuoren pojan elämää. Jeesuksesta kerrotaan: jae 

52 (näkyviin, ääneen) 

 

Vaikka susta tuntuisi siltä, että sun vanhemmat eivät ymmärtäisi sinua, Jumalan tahto on, että olet kuuliainen heille. 

Niin Jeesuskin oli. Sillä, että sinä kunnioitat sun vanhempiasi, on Jumalan antama siunaus sun elämään. Kun etsit Jee-

susta ja Jumalan tahtoa Raamatusta, rukoilet ja tahdot elää Jumalan mielenmukaista elämää, sä opit tuntemaan 

paremmin Jumalaa, itseäsi sekä tätä elämää. Se, että elät Jeesus kanssa, Häntä kuunnellen ja seuraten, on iloksi ja 

siunaukseksi sinun omaan elämääsi, läheistesi elämään ja Jumalakin iloitsee siitä. Hän tahtoo olla kanssasi, hän tah-

too, että jaat koko elämäsi hänen kanssaan. Hän tietää millaista elämäsi on ja muuttaa sinua enemmän Jeesuksen 

kaltaiseksi. Jos Jeesus on sulta vielä kadoksissa, kannattaa etsiä Häntä Raamatusta. Jer. 29:13,14 
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1. Jatka lausetta valitsemalla oikea vastausvaihtoehto:  
 

1. Jeesus on Jumala… 

a) …joka leipoi paljon. 

b) …joka syntyi ihmiseksi. 

c) …jolla on siivet. 

d) …jota emme voi tuntea. 

  

2. Jeesus eli niin kuin muut ihmiset, mutta… 

a) …nukkui enemmän. 

b) …ei tarvinnut ruokaa. 

c) …hänellä ei koskaan ollut kiusauksia toi-

mia väärin. 

d) …ei tehnyt syntiä. 

 

3. Koska Jeesus on itsekin ollut lapsi, … 

a) …hän tietää, millaista sun elämä on.  

b) …hän ei tykkää lapsista. 

c) …hän tahtoo, että olet tottelematon. 

d) …hän ei osaa auttaa sinua. 

 

4. Lapsena Jeesus… 

a) …kävi usein huvipuistossa. 

b) …sai opetusta Jumalan Sanasta. 

c) …sai usein karkkia. 

d) …vihasi vanhempiaan. 

 

5. Se, että saat opetusta Raamatusta jo  

lapsena… 

a) …on tylsää. 

b) …tuottaa tuskaa elämääsi. 

c) …on suuri etuoikeus. 

d) …on epäreilua.  

 

6. Jeesus kävi perheensä kanssa… 

a) …pääsiäisjuhlilla 

b) …juhannusjuhlissa 

c) …konsertissa 

d) …elokuvissa 

 

7. Matkalla kotiin Maria ja Joosef… 

a) …sairastuivat. 

b) …huomasivat, että Jeesus ei olekaan mu-

kana. 

c) …uupuivat ja kääntyivät takaisin. 

d) …kadottivat kotiavaimet. 

 

8. Jeesus löytyi temppelissä, missä hän… 

a) …teki temppuja. 

b) …keskusteli Jumalasta ja Jumalan sanasta. 

c) …auttoi pappeja. 

d) …harjoitteli laulamista.  

 

9. Sinä voit löytää Jeesuksen… 

a) …vain kirkosta.  

b) …sieltä, missä on hyvä tunnelma. 

c) …Jumalan sanasta, Raamatusta. 

d) …et mistään  

 

10. Tärkeintä sinun elämässäsi on, että… 

a) …saat aina hyvää ruokaa. 

b) …sulla on paljon kavereita. 

c) …löydät Jeesuksen elämääsi. 

d) …sulla on ristin kuva seinällä 

 

11. Mitkä sanat puuttuvat tyhjiltä viivoilta:  

”Te _______ minua, ja te löydätte minut! Koko 

_______ te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää 

itseni, sanoo _______.” Jer. 29:13,14 

a) huudatte, ajan, Joosef 

b) rukoilette, illan, Jumala 

c) etsitte, sydämestänne, Herra 

d) itkette, rakkaudellanne, Jeesus
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Essiiii, voitko auttaa mua etsimisessä? 

Essi: Toki! Mut onpa mukava, että sultakin tavarat katoaa, eikä vaan multa.   

Elmeri: Ei multa mikään tavara oo kadoksissa. Mä osaan kyllä pitää huolen niistä.  

Essi: No, mitä sitten pitäisi etsiä? 

Elmeri: Mä etsin Jeesusta.   

Essi: Häh? Mitä sä meinaat? Mihin sä Jeesusta nyt tarviit? 

Elmeri: No, tarttisin moneenkin asiaan häntä. Tarttisin viisautta ja apua koulujuttuihin, so-

pua kaveriporukkaan ja jospa hän parantaisi mun pääkivunkin ja ois pari tunnustettavaa 

juttuakin… Kaverit sanoi, että Jeesus on kirkossa, mut kävin katsoo sieltäkin, enkä nähnyt.  

Essi: Hmm, mut emmehän me voi häntä silmillämme edes nähdä.   

Elmeri: Sepä lisääkin haastetta aika paljon. Mistähän Jeesusta osaisi etsiä?  

Essi: Jospa se ois meillä kotona, kun mennään syömään. Mä ainakin niin tykkään 

syömisestä, niin varmasti Jeesuskin.  

Elmeri: Ai, mulle tuli eka mieleen, että Jeesus ois jossain missä on alttari tai risti seinällä. 

Nehän muistuttaa meitä Jeesuksesta 

Essi: Voihan hän olla vaikka siellä missä on piano tai kitara. Mä ainakin uskon, että 

Jeesus tykkää laulaa, varsinkin kun lauletaan mukavia ja reippaita lauluja. Sellaisia, 

mitkä luo hyvää tunnelmaa.  

Elmeri: Tai ehkä Jeesus löytyy sieltä, missä on toimintaa, pelejä ja kisoja.  

Essi: Mutta Elmeri, eikös Jeesus oo taivaassa. Miten me muka voisimme löytää hä-

net, kun ei me sinne noin vain päästä. 

Elmeri: Joo, kyllähän se taivaaseen nousi, mut hän lupasi olla meidän kanssa, joten mä 

haluun kyllä tänään löytää Jeesuksen. Etsin ihan mistä vain.  

Essi: Okei, mä oon kyllä satavarma, että nyt kun alkaa raamattuopetus, niin Jeesus-

kin varmasti ilmaantuu paikalle.  

Elmeri: Fiksu ajatus, mennään sit katselemaan ja kuuntelemaan.  

 

 

 

 

 

 



 Jeesuksen lapsuus ja temppelimatka – Mistä etsi Jeesusta? 

Essi ja Elmeri        
- Opetuksen jälkeen 

 
Essi: No, löysitkö sä Elmeri Jeesuksen? 

Elmeri: Joo, todellakin löysin, vaikka etsinkin alkuun ihan vääristä paikoista. Miksihän edes 

ajattelin, että Jeesus ois vaan jossain tietyssä paikassa? 

Essi: Mut olihan Jeesus kadoksissa Marialta ja Joosefiltakin. Heiltä meni monta päi-

vää, ennen kuin löysivät Jeesuksen, kun etsivät ihan vääristä paikoista. 

Elmeri: Minusta oli yllättävää, että ne ei ensin ees tajunnut, ettei Jeesus oo matkassa.  

Essi: Mut silleen meillekin voi käydä. Mietitään vaan sitä, mitä saadaan syödä ja että 

on mukavia kavereita ja tekemistä, eikä muisteta Jeesusta ollenkaan.  

Elmeri: Totta! Elämä täyttyy niin helposti kaikesta touhuamisesta ja mukavuuden etsimi-

sestä ja me hukkaamme Jeesuksen.  

Essi: Niin, onhan se kiva, kun on mukavaa, mutta se on tosi huolestuttavaa, jos mei-

dän elämästä katoaa Jeesus. 

Elmeri: Mä rukoilen kyllä sitä, että mä voisin keskittyä oleelliseen, siihen, että Jeesus,  

Jumalan sana, on tärkeimmällä paikalla mun elämässä ja viettäisin Hänen kanssaan aikaa 

Raamatun äärellä ihan joka päivä. 

Essi: Ja otetaan Jeesus mukaan myös kaikkiin touhuihinkin meidän elämässä; har-

rastuksiin, kouluun, kaverien kanssa oloon ja ihan kaikkeen muuhunkin.  

Elmeri: Joo. Jeesushan asuu mun sydämessä, kun mä uskon Häneen, joten ei Hän itse 

ees lähde mun luota pois missään tilanteessa.   

Essi: Mut silti me vaan niin helposti unohdetaan hänet ja eletään niin kuin Jeesusta 

ei oliskaan.  

Elmeri: Niin, vaikka mä tarviin hänen apuaan ihan kaikessa. Mä haluaisin nimittäin olla niin 

kuin Jeesus silloin lapsena.  

Essi: Tarkoitatko, että haluaisit olla kuuliainen sun vanhemmille? 

Elmeri: Just sitä. Mä oon nyt viimepäivinä ollut tosi tottelematon. Mut onneksi Jeesus tie-

tää, millaista mun elämä on ja tahtoo auttaa mua elämään toisin. 

Essi: Joo, mäkin tarviin kyllä rutkasti Jeesuksen apua, että mun elämä voisi olla 

iloksi toisille ihmisille ja Jumalalle.   

Elmeri: Onneksi Jeesus meitä auttaa! Pysytään vaan hänen lähellään! Mut nyt pitää 

mennä. Moimoi! 

Essi: Moi moi! 

 
 


