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Johdanto:  

Oletko suunnitelmallinen ihminen? Etukäteen mietit ja valmistelet, mitä teet ja toimitkin sen mukaan, mikäli se sinusta 

riippuu. Vai toimitko ennemmin äkillisestä mielijohteesta, ilman pitemmän ajan suunnitelmia? 

 

Jumala on hyvä esimerkki pitkänlinjan suunnitelmien tekijästä, ja siitä, että kaikella on tarkoituksensa. Mitä Raama-

tussa kerrotaan tehneen ihan aluksi? Jumala loi maailman, hän loi sen hyväksi ja hän loi ihmisen elämään hänen kans-

saan. Mutta ihminen lankesi syntiin, ja joutui eroon Jumalasta ja sen myötä, myös kaikki paha tuli maailmamme. Ju-

malalla oli onneksi kuitenkin pelastussuunnitelma, suunnitelma, kuinka ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja saada 

elää taas aina Jumalan kanssa.  ”Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden 

määrä!” Raamattu sanoo: Ps. 139:17 (näkyviin) 

 

1. Kuvat 

Jumalan pelastussuunnitelman keskus on Jeesus. Kun Jeesus eli maan päällä, mitä kaikkea hän teki? – paransi sairaita, 

ruokki nälkäisiä, tyynnytti myrskyjä, herätti jopa kuolleita sekä opetti. Kaiken, mitä Jeesus teki, hän teki isänsä Jumalan 

tahdon mukaan. Eli kaikki nämäkin tapahtuneet olivat Jumalan hyvää suunnitelmaa. Mutta mikä oli Jeesuksen tärkein 

ja suurin teko; mitä varten hän tänne maailmaan tuli? Mikä Jumalan suunnitelma siinä oli? 

 

2. Kuva  

Hän kärsi ristillä rangaistuksen sun ja mun synneistä. Jumala itse sanoo, että synnin palkka on kuolema, eli ero Juma-

lasta, mutta Jeesus kuoli sun puolesta. Jeesus ei vaan kuollut vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin. Sen tähden sinäkin 

saat elää iankaikkisesti. Vaikka tämä elämä päättyykin kuolemaan, sun elämä jatkuu taivaassa Jumalan luona, kun sä 

uskot Jeesukseen. Jumalan suunnitelma oli, että Jeesus kuolee ja nousee kuolleista. 

 

Onko nämä asiat Jeesuksesta totta? Kaikki, mitä Raamatussa kerrotaan, on totta, koska se on Jumalan sanaa. Jumala 

itse on johtanut sinne kirjoitettavat asiat.  Onko todisteita sille, että Jeesus nousi kuolleista? Näkikö joku Jeesuksen 

elävänä? 

 

3. Kuva 

Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hän ilmestyi neljänkymmenen päivänä aikana useasti, lukuisat ihmiset näkivät hänet. 

Siitä ei ole epäilystäkään, Raamattu sanoo: Apt. 1:3a.  

Miksi kaikki ihmiset eivät usko siihen, että Jeesus nousi kuolleista? Se ei johdu todisteiden puutteesta, vaan epäus-

kosta. Me syntiset ihmiset mieluummin kiellämme Jeesuksen ja hänen olemassaolonsa, kuin kohtaamme Jeesuksen ja 

joudumme tunnustamaan itsemme syntisiksi ja Jeesusta tarvitseviksi. Se on Jumalan ihme ja lahja, että joku uskoo 

Jeesukseen. Sinä, joka uskot Jeesukseen, kiitä häntä tänäänkin siitä, että hän on antanut sinulle uskon.  

 

Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hän antoi opetuslapsille tehtävän. Minkä? "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa 

evankeliumi kaikille luoduille.” Mark. 16:15. (näkyviin) Mitä on evankeliumi? 

 

4. Peruskuvat  

Jumala rakastaa (Luoja, tahtoo elää kanssasi joka hetki, pyhä ja täydellinen, vihaa syntiä), synti erottaa (jokainen syn-

tinen, vaikeuttaa Jumalan tahdon vastaisia asioita, erottaa Jumalasta) Jeesus antaa anteeksi (Jeesus kärsi rangaistuk-

sen sinun synneistäsi, jotta sinä saisit anteeksi), Uskomalla Jeesuksen pelastut (uskomalla Jeesukseen saat syntisi an-

teeksi ja pelastut. Jos et ole vielä saanut anteeksi, mutta tahtoisit, voit rukoilla, vaikka näin…) Tämä on Jumalan selkeä 

suunnitelma. 

 

Kenelle pitää kertoa Jeesuksesta? – kaikille, pienille ja suurille, suomalaisille ja kiinalaisille, köyhille ja rikkaille. Jokai-

sella ihmisellä on oikeus kuulla Jeesuksesta ja siitä, kuinka saa synnit anteeksi ja pelastuu taivaaseen.  

Kenenkä tehtävä on kertoa Jeesuksesta? – jokaisen Jeesukseen uskovan.  
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Ootko sä koskaan miettinyt, että onko pakko kertoa Jeesuksesta muillekin? Haluat itse uskoa Jeesukseen, mutta tar-

viiko siitä kertoa kenellekään. Se on työlästä ja eikö usko oo henkilökohtainen asia. Yks juttu kertoo, että eräs nuori 

pelkäsi, että jos hän uskoo Jeesukseen, hän joutuu kertomaan vastoin tahtoaan Jeesuksesta julkisesti toisille. Hän purki 

tätä pelkoansa viisaalle ystävälle, joka sanoi hälle: ”Ei sinun ole pakko kertoa Jeesuksesta kenellekään, vaikka antaisit-

kin koko elämäsi Hänen käyttöönsä.” Nämä sanat poistivat viimeisetkin esteet nuoren mielestä ja hän sanoi Jeesuk-

selle, että mäkin tahdon uskoa sinuun. Kun hän kohta kohtasi puolitutun ihmisen, hän ensimmäiseksi kertoi tälle: ”Minä 

uskon Jeesukseen, eikä minun tarvitse kertoa siitä kenellekään.” Sehän siis saman tien kertoi!! 

 

Kun sinä olet saanut kohdata Jeesuksen, olet saanut syntisi anteeksi ja avun elämääsi, se ei voi olla näkymättä sinusta. 

Et pysty piilottelemaan sitä, se ilo ja vapaus pursuaa eteenpäin. Jumala avaa sulle luontaisia tilanteita, missä voit ker-

toa Jeesuksesta. Jeesuksen uskovana, sinä olet Jeesuksen todistaja. Jeesuksen rakkaus ja totuus välittyy toisille sinun 

elämäsi kautta. Voit käyttää siihen myös sanojasi, tekojasi. Sä olet kuin heijastin (näytä), jossa itsessään ei ole valoa, 

mutta mitä tapahtuu, kun heijastimeen osuu auton valo. Se loistaa. Kun Jeesus valaisee sun elämän, se näkyy muillekin. 

Sekin on Jumalan suunnitelma, voidaan todeta vain: Ps. 139:17 (näkyviin) 

5. Kuva 

Kun Jeesus antoi tehtävän viedä ilosanomaa eteenpäin, siellähän oli vain pieni opetuslasten joukko, mutta tehtävä oli 

suuri. Viesti Jeesuksesta piti viedä koko maailmaan. Jumalalla oli suuri suunnitelma! Eikö se ole mahdoton tehtävä? 

Jeesus ei antanut vain tehtävää, vaan lupasi myös voiman. Apt. 1:8.  

  

Pyhä henki asuu myös sinussa, joka uskot Jeesukseen. Hän antaa sinulle voimaa, viisautta, rakkautta, rohkeutta, taitoa 

ja kaikkea mitä tarvitset, että voit välittää ilosanomaa Jeesuksesta toisillekin. Itse et voi mitään. Tarvitset Pyhä Hengen 

avun. Opetuslapsille sanottiin, että Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Meille se vois olla, 

että Nilsiässä, Pohjois-Savossa, Koko Suomessa ja maan ääriin saakka. Tai kotona, koulussa, Nilsiässä, Koko Suomessa 

ja maan ääriin saakka.  

 

6. Kuva  

Kun Jeesus oli antanut tehtävän ja luvannut siihen voiman ja varustuksen, hänen oli aika nousta takaisin taivaaseen. 

Miten se tapahtui? jae 9. Pilvi vei Jeesuksen pois heidän näkyvistään. Mehän emme voi taivasta sijoittaa mihinkään 

silminnähtävissä olevaan paikkaan. Sinne ei pääse lentokoneella eikä raketilla, vaan kyse on Jumalan todellisuudesta. 

Jumala ei ole nähnyt tarpeelliseksi meille enempää kertoa.  

 

Kun Jeesus oli mennyt, he saivat lupauksen Jeesuksen jälleennäkemisestä. Jakeet 10,11. Eli Jeesus palaa takaisin.  Sekin 

kuuluu Jumalan suunnitelmaan! Se ei ole vieläkään tapahtunut, vaan mekin tulemme näkemään sen hetken. Silloin 

jokainen ihminen tunnustaa, että Jeesus on Herra. Sellaisetkin, jotka tänään eivät usko Jeesuksen. Mutta Jeesus ottaa 

mukaansa taivaaseen vaan omansa eli Jeesuksen uskovat. Millainen päivä Jeesuksen paluupäivä tulee olemaan? In-

nostava, jännittävä, pelottava, surullinen vai mitä? Se on riemun päivä meille, jotka uskomme Jeesuksen. Ajattele nyt, 

saat nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja pääset taivaaseen. Sitä päivä kannattaa odottaa ja siihen hetkeen kan-

nattaa olla valmiina. Mutta se on suuren surun päivä niille, jotka eivät usko Jeesukseen, sillä he joutuvat kadotukseen, 

eli ikuiseen eroon Jumalasta.  

Jeesuksen paluuseen asti on aikaa kertoa Jeesuksesta muillekin ja ihmisten on aika kääntyä Jeesuksen puoleen ja uskoa 

häneen.  

 

7. Kuva 

Kun sinä elät Jumalan suunnitelmissa, sinun elämälläsi on merkitys, tehtävä ja päämäärä. Kaiken pohja ja perusta on 

Jeesus. Kun sinä elät Jeesuksen omana, olet pelastettu ja matkalla taivaaseen. Sinut on kutsuttu elämään tätä elämää 

Jumalan kunniaksi. Kaiken mitä teet, syöt ja juot, käyt koulussa, harrastuksissa, tai oot kotona, siivoat, tiskaat, korjaat 

mopoa tai mitä tahansa, tee se niin kuin tekisit sen Jeesukselle. Jeesus antoi sullekin tehtävän välittää ilosanomaa 

Jeesuksesta toisillekin, että kaikki saisivat syntinsä anteeksi ja pelastuisivat taivaaseen.  

Kun Jeesus palaa tai jos sun elämä päättyy ennen sitä, olet valmis lähtemään taivaaseen ja saat viedä sinne mukana 

muitakin, niitä kenelle sinä olet saanut välittää ilosanoman Jeesuksesta. Eikö oo mahtava Jumalan suunnitelma? Ps. 

139:17 (näkyviin) 
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1. Lue kysymys ja valitse YKSI tai USEAMPI oikea vastausvaihtoehto 

 
1. Mitä Jeesus teki, kun eli maan päällä? 

a. paransi sairaita ja herätti kuolleita 

b. toimi leipurina leipomossa 

c. tyynnytti myrskyjä ja ruokki nälkäisiä 

d. toimi pappina kirkossa 

 

2. Mikä oli kaikista tärkeintä, mitä Jeesus 

teki? 

a. paransi sairaita 

b. kuoli ristillä syntiemme tähden 

c. kertoi ihmisille Jumalasta 

d. eli niin kuin muut ihmiset 

 

3. Mistä tiedämme, että Jeesus nousi kuol-

leista? 

a. emme voi tietää sitä mistään 

b. Raamattu kertoo meille siitä 

c. Jeesus elää nykyäänkin Israelissa 

d. monet ihmiset näkivät Jeesuksen elä-

vänä 

 

4. Minkä tehtävän Jeesus antoi opetuslapsil-

leen? 

a. rakentaa taloja kaikille ihmiselle 

b. mennä kaikkeen maailman kerto-

maan ilosanomaa Jeesuksesta 

c. toimia lääkäreinä 

d. olla hiljaa, ettei kukaan vaan kuule 

Jeesuksesta mitään 

 

5. Millainen Jumala on? 

a. rakastava 

b. täydellinen ja pyhä 

c. ilkeä 

d. parrakas vanha ukko 

 

6. Mitä on synti? 

a. kaikkea kivaa 

b. ihmisten rakastamista 

c. Jumalan tahdon vastaisia asioita 

d. syömistä 

 

 

 

7. Miten saat syntisi anteeksi ja pelastut? 

a. et mitenkään 

b. lukemalla paljon Raamattua  

c. käymällä kirkossa 

d. uskomalla Jeesukseen 

 

8. Mistä saat voiman olla Jeesuksen todis-

taja? 

a. nukkumalla hyvin 

b. käymällä kuntosalilla 

c. Jumalalta  

d. syömällä terveellisesti 

 

9. Miten Jeesus meni taivaaseen?  

a. lensi lentokoneella 

b. pilvi vei hänet pois 

c. hän pomppasi taivaalle 

d. hän taikoi itsensä näkymättömäksi 

 

10. Miten Jeesus tulee takaisin? 

a. syntyy pieneksi vauvaksi 

b. salaa, ettei kukaan huomaa 

c. samalla tavalla kuin lähti pois 

d. niin, että kaikki sen näkevät 

 

11. Mitä Jeesus kutsuu sua tekemään siihen 

asti, kun Hän palaa takaisin? 

a. uskomaan Jeesukseen  

b. elämään elämääsi Jumalan kunniaksi 

c. kertomaan toisillekin Jeesuksesta 

d. olemaan välittämättä Jeesuksesta 

 

12. Miten lause jatkuu: ”Kuinka ylivertaisia 

ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala…” 

a. kuinka vähäinen on niiden määrä 

b. kuinka yksinkertaisia ne ovat 

c. kuinka iloinen niistä olenkaan 

d. kuinka valtava onkaan niiden 

määrä 
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Hei Essi, mitä sä oikein oot lähipäivinä tehnyt, kun en oo sua nähnyt? 

Essi: Suunnitelmia, suunnitelmia…  

Elmeri: Jaha, saanko olla utelias; mitä sinä oikein suunnittelet? 

Essi: Kaikenlaista… Esimerkiksi, että millä tavoin saisin pidettyä huoneeni siistinä ja 

mihin harrastuksiin menen ja mihin en, jotta ehdin aina vamrasti mukaan myös raa-

mattukerhoon.  

Elmeri: Täh, miksi sä tuollaisia suunnittelet? Eihän tuossa nyt ole mitään järkeä. 

Essi: Miksei ole järkeä?  

Elmeri: No, mä ainakin elän ihan fiiliksen mukaan, en mä mitään etukäteen suunnittele… 

Miksi muuten huone pitäisi olla siisti? 

Essi: No, mä vaan tykkään, ettei tarttis aina tehdä suursiivousta, kun vieraita tulee. 

Jos se pysyis aina suurpiirtein siistinä, niin ois paljon mukavampaa.  

Elmeri: No, mun huone taitaa olla aina aikamoinen kaatopaikka… 

Essi: Sen mä oon kyllä huomannut, kun oon teillä käynyt. Sun huoneessa ei ainakaan 

näy minkään sortin suunnitelmallisuutta… 

Elmeri: Ei todellakaan. Se on ihan asujansa näköinen… Mut miksi sä sit niitä harrastuksiasi 

suunnittelet? Eikös sinne raamattukerhoon voi mennä silloin kun sattuu ehtimään? 

Essi: Mä oon miettinyt ja rukoillut, että mikä on mun elämässä oikeesti on tärkeetä ja 

merkityksellistä ja oon tullut siihen tulokseen, että raamattukerho on mun viikon tär-

kein juttu ja sille tahdon raivata tilaa.  

Elmeri: Oho, mä oon luullut, että sulle tärkein on taitoluistelu, kun siellähän sä käyt melkein 

joka päivä.  

Essi: Joo, se on mulle tärkee, mut ei tärkein. Mä haluisin tehdä elämälläni sitä, mitä 

Jumala tahtoo mun tekevän ja siksi mä haluan antaa aikaani Jumalalle.  

Elmeri: Vau, sun suunnitelmat kuulostaa kyllä, mahtavilta, kun tahdot raivata tilaa Jumalan 

suunnitelmille. Ois kyllä mukavat tietä niistä suunnitelmista enemmän.  

Essi: Eiköhän sitten avata Raamattu ja tutustuta Jumalan suunnitelmiin lisää.  
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Essi ja Elmeri        
- Opetuksen jälkeen 

 
Essi: Kylläpä Jumala todellakin on paras esimerkki suunnitelmien tekemisessä ja nii-

den toteuttamisessakin! 

Elmeri: Todellakin! Kun mä teen suunnitelmia, niin niistä ei monetkaan edes toteudu.  

Essi: Häh, teetkö sä oikeesti jotain suunnitelmia? Sähän sanoit, että kuljet ihan fiilik-

sen mukaan.  

Elmeri: No, niin yleensä. Mutta mulla on kyllä ollut sellaisia salaisia pitkänlinjan suunnitelmia. 

Essi: Hei, kerro lisää! Tää kuulostaa jännittävältä! 

Elmeri: Mä oon paljon rukoillut, että miten minäkin voisin elää elämääni Jumalan suunnitel-

mien mukaan, niin että mun elämä vois tuottaa kunniaa Jumalalle ja että mä voisin ees jol-

lekin kertoa Jeesuksen rakkaudesta.  

Essi: No, onkos tullut ideoita ja suunnitelmia siihen?  

Elmeri: Jotain joo! Mä oon usein haaveillut, että voisin tehdä jotain suurta ja hienoa, kuten 

lähteä vaikka Kiinaan kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Mutta sen voi tehdä vasta aikuisena.  

Essi: Mut on kai Jeesuksella lapsillekin jotain tehtäviä ja suunnitelmia? 

Elmeri: Joo, todellakin on! Mä nimittäin raamattuopetuksen aikaan tajusin, että mähän voin 

joka päivä elää Jumalan kunniaksi ja tehdä asioita Jeesukselle.  

Essi: Ja eikös se lähetystyökin ala ensin kotiseudulta? Meidänkin naapurissamme ja 

koulussa on monia lapsia, jotka ei vielä Jeesusta tunne.  

Elmeri: Niin, aattele, sekin on todellista lähetystyötä, kun voi kertoo Jeesuksesta heille.  

Essi: Se varmasti kuuluu myös niihin Jumalan ylivertaisen mahtaviin suunnitelmiin.  

Elmeri: Se on ihmeellistä ja mahtavaa, että sinä ja minä ollaan osa Jumalan suunnitelmaa. 

Meillä on tuiki tärkeä paikka ja tehtävä Jumalan suunnitelmissa. 

Essi: Ja kaikki tää päättyy kerran riemujuhliin Taivaassa, minne Jeesus hakee kaikki 

omansa, eli häneen uskovat.  

Elmeri: Totta! Se on Jumalan suunnitelmiin päätepiste ja kohokohta! Mut mitä luulet, onko-

han Jumalan suunnitelmien mukaista siivota oma huone? 

Essi: Hahhah! Varmasti Jumalakin siitä ilahtuu, jos pidetään paikat kunnossa, vaikkei 

se ykköstärkein asia ookaan! 

Elmeri: Just niin! Mut hei nyt meillä on vielä aikaa kutsua muitakin Jeesuksen luo. Joten 

rukoillaan, että sanamme, tekomme ja koko olemassaolomme vois loistaa Jeesuksen rak-

kautta toisille.  

Essi: Näin teemme!  


