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Johdanto: Onko Jeesuksen seuraaminen ja Jeesuksesta toisille kertominen aina kivaa ja helppoa? Ei oo. Se voi olla
joskus todellakin vaikeaa ja siitä voi joutua kärsimään. Raamattu sanoo meille kuitenkin näin: ”Herra suojelee niitä,
jotka häntä rakastavat.” Ps. 145:20 No, jos kerran Jumala lupaa suojella omiansa, miksi joudumme kokemaan
kärsimyksiä ja kipuakin? Se toivottavasti selviää tämän raamatunkertomuksen kautta.
1. kuva
Viimeksi puhuttiin siitä, kuinka Jumala paransi ramman miehen Pietarin kautta. Mies, joka ei ollut koskaan elämässään
voinut kävellä, nyt käveli. Samalla Pietari ja Johannes saivat kertoa miehelle ja myös kaikille ihmisille siinä ympärillä,
että Jeesuksesta, jolla on valta parantaa sinut, mutta ennen kaikkea hän pelastaa sinut, antaa syntisi anteeksi.
Läsnäolleet temppelin johtajat, papit, eivät halunneet ihmisten kuulevan Jeesuksesta, sillä he eivät itse uskoneet
Jeesukseen. Mutta kuinka he saisivat pysäytetyksi nämä Jeesuksen opetuslapset, etteivät he puhuisi enää Jeesuksesta?
He keksivät yhden keinon. (isot: Apt. 4:1-10 – mitä he päättivät tehdä?)
2. kuva
Heidät piti vangita! Pietari ja Johannes joutui vankilaan yöksi. Seuraavana päivänä heitä kuulusteltiin, että millä
voimalla ja kenen nimessä he paransivat miehen. Mitä he vastasivat? Apt. 4:10. Samalla he kertoivat Jeesuksesta
lisääkin. (isot: mm. näin: jakeet 11-12 mitä siinä kerrotaan Jeesuksesta?) He kertoivat, että Jeesus on kaiken perustus,
mutta hän ei teille kelpaa. Jeesus on ainoa, joka voi todella parantaa, ainoa, joka voi pelastaa, ainoa, joka sinullekin
tänään tahtoo antaa synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. (isot Apt. 4:13-18) (isot: millaisia kavereita Pietari ja
Johannes olivat?)
Papit ja muut johtajat näkivät, että Pietari ja Johannes olivat rohkeita miehiä. He myös tiesivät, että Pietari ja Johannes
oli ihan tavallisia kansanmiehiä, eivät olleet käyneet kouluja eikä heillä ollut mitään arvonimiä eikä saavutuksia, millä
olisivat voineet vakuuttaa temppelin väkeä heidän olevansa oikealla asialla. Mutta kaikesta sydämestään he kertoivat
Jeesuksesta, joka oli heidät pelastanut ja jota he rakastivat. He eivät voineet olla hiljaa, niin paljon he Jeesusta
rakastivat. Ei Jeesus sultakaan kysy, että kuinka oppinut oot, vaan kyse on sun sydämen asenteesta ja siitä rakastatko
sä Jeesusta. Juuri sellaisena kuin olet, hän kutsuu sua välittämään ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Kun rakastat
Jeesusta, vietät aikaa hänen kanssaan, et voi olla siitä hiljaa. Se on jotain niin hienoa ja suurta!
Papit eivät sitä sietäneet miesten puheita Jeesuksesta, vaan tahtoivat rangaista heitä. He kuitenkin pelkäsivät, koska
monet ihmiset iloitsivat ramman parantumisesta ja siitä, että he kuulivat Jeesuksesta. Niinpä he kielsivät Pietari ja
Johannesta enää puhumasta tai opettamasta Jeesuksen nimeen. Tottelisivatko he tätä käskyä? (isot Apt. 4: 19-20) Ei,
he sanoivat, että he eivät voi olla hiljaa, tapahtui mitä tahansa.
Entä jos sinä kertoisit joillekin Jeesuksesta, ja se toinen pilkkaisia sua tai kieltäisi sinua puhumasta. Mitä voisit silloin
tehdä? – Rukoilla ja pyytää muitakin rukoilemaan, että miten tulisi toimia. Juuri niin Pietari ja Johanneskin tekivät.
3. Kuva
Lähdettyään temppelistä he menivät muiden omiensa luo, eli toisten Jeesukseen uskovien luo ja kertoivat kaiken, mitä
oli tapahtunut. Raamatussa kerrotaan, että he rukoilivat Jumalaa mm. näin: Apt:4:29. He rakastivat Jeesusta jopa
enemmän kuin omaa elämäänsä! He tahtoivat kärsimyksistä huolimatta kertoa toisille Jeesuksesta. He pyysivät
Jumalalta lisää rohkeutta. Heti pian kerrotaankin (4:31) että "he julistivat rohkeasti Jumalan sanaa!" Jumala vastasi
heidän rukoukseensa.
4. Kuva
Pian sen jälkeen ylipappi ja monet muutkin temppelin väestä olivat jälleen tosi vihaisia Jeesuksen opetuslapsille. Mistä
se niiden viha tuli? Eihän opetuslapset tehneet kenellekään ihmiselle mitään pahaa, päinvastoin hyvää: sairaat
paranivat ja ihmiset sai kuulla Jeesuksen rakkaudesta. Ylipapit ja kumppani eivät itse uskoneet Jeesukseen, eivätkä
halunneet seurata Jeesusta. Heitä varmaan harmitti se, ettei ihmiset kuunnelleet enää heitä, kun he kuuntelivat
Pietaria ja Johannesta ja muita Jeesuksen uskovia. Ehkä ne olivat kateellisiakin.
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Kun sinä kerrot toisille Jeesuksesta, on monia ihmisiä, jotka eivät hyväksy sitä. Kun puhut totuudesta, siitä mitä Jumala
sanoo tai kun puhut Jeesuksen ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta, monet voivat olla ilkeitä ja vihaisia sinulle.
Mutta ei kannata pelästyä. Jeesus itse sanoi, että Jeesukseen uskovia tullaan vainoamaan, eli tekemään heille
vääryyttä, mutta hän sanoi siihen liittyen jotain todella hienoa: Matt. 5:11,12 (Näkyviin, ääneen)
Millainen on autuas ihminen? – Onnellinen, ikuisesti onnellinen Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, ja häntä siitä
kiusataan ja satutetaan, on ikuisesti onnellinen. Taivaassa on luvassa suuri palkka. Miten sinä voit olla autuas? – kun
uskot Jeesukseen. Se ei oo kiinni sun tunteista, aina ei tunnu hyvältä, mutta kun Jeesus kanssasi, hän on aina sinun
onnesi, Hän on parasta, mitä voit omistaa. Jeesuksen uskomalla pääset myös taivaaseen, missä on täydellinen ilo ja
onni aina. Tämän elämän kärsimykset ovat pientä sen rinnalla, miten mahtavaa on taivaassa.
Sulle kuuluu myös tämä Jumalan lupaus: Ps. 145:20. Sulle ei tapahdu mitään, mitä Jumala ei salli. Hän suojelee sinua.
Kun Jumala sallii vaikeuksia, hänelle on tarkoitus niille, eikä hän niiden keskelle jätä sua yksin. Hänellä on myös hyvä
suunnitelma, miten hän sua auttaa niissä tilanteissa eteenpäin. Ei siis syytä lannistua. Ei Pietari ja Johannes, eikä
muutkaan Jeesukseen uskovat lannistuneet, vaikka heidät heitettiin taas vankilaan. Jumala tiesi sen, ja hänellä oli
suunnitelma.
5. Kuva (isot: Apt. 5:17-21)
Jumala lähetti enkelin avaamaan vankilan ovet. Enkeli sanoi: "Lähtekää täältä. Menkää temppeliin ja julistakaa kansalle
kaikki tämän uuden elämän sanat." (5:19-20) Älkää luovuttako, kertokaa edelleen Jeesuksesta ja että uskomalla
Jeesukseen jokainen saa uuden elämän. Se on maailman tärkein uutinen. Tottelivatko miehet? Kyllä! Opetuslapset
astuivat temppeliin aikaisin aamulla ja opettivat jälleen ihmisiä.
6. Kuva
Aamulla pappeja odotti yllätys! He käskivät hakea opetuslapset vankilasta, että voivat kuulustella heitä. Kun palvelijat
palasivat, he kertoivat, että vartijat seisoivat uskollisesti paikoillaan, portti oli lukittu, mutta kun he avasivat sen ja
katsoivat sisään, opetuslapset olivat kadonneet! Oli ne ihmeissään! He saivat tietää, opetuslapset olivat temppelissä
ja puhuvat Jeesuksesta. Heidät haettiin sieltä pois.
"Emmekö kieltäneet teitä opettamasta Jeesuksesta?" huudahtivat papit. Opetuslapset vastasivat erikoisella tavalla:
Apt. 5:29 (NÄKYVIIN; Yhteen ääneen) Tämä on hyvä muistaa silloin, kun sinä mietit, onko jokin väärin tai oikein. Mieti
ja tutki, mitä Jumala sanoo Raamatussa. Jumalan sana on totuus ja aina oikein. Vaikka kaikki ihmiset sanoisi toisin,
Jumalan sana on aina totuus.
Eikö ylipappienkin olisi pitänyt totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä? Eikö meidän kaikkien pitäisi tehdä niin? Joo,
mutta… me olemme syntisiä ihmisiä, eikä luonnostamme haluta totella Jumalaa, vaan halutaan toimia oman tahdon
mukaan. Ylipapit eivät olleet ainoat, jotka ottivat osaa Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Meidän, sinun ja minun,
syntiemme tähden, Jeesus ristiinnaulittiin. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista antaakseen meille synnit anteeksi.
Ylipapit kuuntelivat, mutta uskoivatko he Pietaria? Entä sinä? Olet kuullut Jeesuksesta, mutta oletko jo ottanut Hänet
vastaan Vapahtajanasi? Jos et koskaan ole ottanut Jeesusta vastaan, mutta haluaisit saada syntisi anteeksi ja elää
Jeesuksen kanssa tässä elämässä ja kerran taivaassa, voit rukoilla ja pyytää syntejäsi anteeksi. Voit rukoilla vaikka
näin… Ok.
7. Kuva (isot: Apt 5:27-33)
Ylipapit eivät uskoneet Jeesukseen, vaan he raivostuivat! He halusivat tappaa opetuslapset sen vuoksi, mitä he
opettivat. Mutta yksi lainopettaja, Gamaliel-nimeltään, sanoi, ettei niin pitäisi tehdä. (isot Apt. 5:35-39.) Gamaliel
muistutti muita, että heidän pitäisi antaa Jumalan hoitaa tämä asia, Jumala tietää mikä on totuus, mikä on oikein. Jos
se, mitä Pietari ja Johannes puhuu, on heidän omaa keksimäänsä, sillä ei oo merkitystä. Mutta jos se on Jumalasta
lähtöisin, niin kukaan ei voi hiljentää eikä kukistaa heitä. Gamaliel oli viisas mies ja toiset kuuntelivat häntä.
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8. Kuva
Opetuslapsia ei tapettu, mutta heidät ruoskittiin, annettiin selkään. Heitä kiellettiin puhumasta Jeesuksen nimessä. Sit
he pääsivät vapaaksi. Mitä opetuslapset tekivät? Itkivät ja valittivat ja juoksivat kotiin peiton alle masentuneena. Ei, ei
ollenkaan. (isot: Apt. 5:40-42) He iloitsivat siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä Jeesuksen tähden. Joka päivä he
opettivat ja puhuivat Jeesuksesta temppelissä ja kodeissa. He tulivat paljon kärsimään Jeesuksen tähden, mutta he
olivat valmiit siihen. Tärkeämpää kuin oman elämän helppous, oli se, että jokainen saisi kuulla Jeesuksesta. He tiesivät,
että heille tapahdu mitään, mitä Jumala ei heille salli.
Jeesuksen uskovana sinäkin olet Jumalan suojeluksessa. Hänen sallimattaan sinullekaan ei tapahdu mitään pahaa. Kun
hän sallii kipu, Hän antaa sulle voiman ja rohkeuden selvitä niistä. Hän on aina sun puolellasi ja sun kanssasi. Muista
tämä kohta: Ps. 145:20
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Raamattuvisa – valitse oikea vastausvaihtoehto
1. Herra suojelee niitä, …
a) jotka ovat hyviä ihmisiä
b) jotka rakastavat häntä
c) jotka ansaitsevat sen
d) jotka pystyvät itseään auttamaan
2. Miksi Pietari ja Johannes joutuivat vankilaan?
a) he ryöstivät pankin
b) he valehtelivat ihmisille
c) he aiheuttivat tappelun
d) he kertoivat ihmisille Jeesuksesta
3. Millä voimalla Pietari ja Johannes sanoivat
parantaneen ramman miehen?
a) omalla voimalla, he olivat itse taikureita
b) he olivat taitavia lääkäreitä
c) Jeesuksen voimalla
d) ei he sitä parantaneet, soittivat vain 112
4. Mitä Pietari ja Johannes kertoivat
Jeesuksesta?
a) Jeesus oli vain tavallinen ihminen
b) Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa
c) Jeesus on taikuri
d) Jeesukseen ei kannata uskoa
5. Millaisia miehiä Pietari ja Johannes olivat?
a) tohtoreita
b) tavallisia kansanmiehiä
c) opettajia
d) tosi rikkaita
6. Millaiset ihmiset voivat kertoa Jeesuksesta?
a) vain tohtorit ja professorit
b) raamattukoulun käyneet
c) jokainen Jeesuksen uskova
d) vain aikuiset

7. Miten Pietari ja Johannes rohkenivat puhua
Jeesuksesta, vaikka joutuivat kärsimään siitä?
a) he rukoilivat Jeesukselta voimaa siihen
b) he olivat tavallista parempia ihmisiä
c) heillä oli taikajuomaa
d) heillä ei ollut tunteita, niin heitä ei sattunut
mikään
8. Mitä tarkoittaa autuas?
a) aurinkoinen ihminen
b) avulias ystävä
c) ihminen, joka omistaa auton
d) ikuisesti onnellinen
9. Kuka on autuas?
a) Hän, joka on aina terve
b) Hän, joka omistaa paljon tavaraa ja rahaa
c) Hän, joka kärsii Jeesuksen nimen tähden
d) Hän, joka ajaa upealla autolla
10. Miksi tulee totella ennemmin Jumalaa kuin
ihmisiä?
a) Jumalan sana on aina totta
b) Jumalan totteleminen tuottaa pelkästään
mukavia kokemuksia
c) koska kaikki muutkin uskovat Jumalaan
d) Koska ei ole muita vaihtoehtoja
11. Mitä opetuslapset tekivät, kun joutuivat
kärsimään?
a) itkivät ja valittivat
b) haukkuivat kiusaajiaan
c) iloitsivat kuin saivat kunnian kärsiä Jeesuksen
tähden
d) pakenivat paikalta
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Elmeri: Essi hei, tiiätkö sä onko meidän koulussa ketään muita Jeesukseen uskovia kun me?
Essi: On ainakin Salla ja Santeri sekä Enni ja Eemeli. Ne on mukana seurakunnassakin…
Elmeri: Okei, hienoa! Mä vaan mietin, kun ei koskaan missään näy eikä kuulu, että joku ois uskossa.
Essi: Mitä sä tarkoitat? Miten sen pitäis näkyä?
Elmeri: No, oon miettinyt, että jos mä oikeesti rakastan Jeesusta niin enkö mä sit tahdo kertoa
hänestä kenellekään? Ja näkyykö se mun elämästä millään tavoin?
Essi: Niin, yleensä ihmisten jutuista kuulee ja niiden elämästä näkyy se, mikä heille on tärkeintä.
Elmeri: Mut mä en taida olla ainut piilouskova, kun kerran koulussa on muitakin uskovia, enkä mä
sitä oo tiennyt.
Essi: En mäkään taida kovin aktiivisesti uskoani esillä pitää. Sulaudun hiljaa vain muiden
joukkoon. Lienenkö koskaan kertonut kenellekään että käyn raamattukerhossakin…
Elmeri:Se ei taida olla kovin suosittua olla Jeesuksen uskova. Mutta mistä se johtuu? Usko
Jeesuksen on parasta, mitä mulla voi olla ja tahtoisin, että kaikki muutkin tuntis Jeesuksen, mut
silti oon hiljaa.
Essi: Mä luulen, että se on pelko, joka meitä vaivaa. Me pelätään, että mitä kaverit meistä
ajattelee, tai entäs jos ne rupeaa kiusaamaan meitä ja jättävät porukan ulkopuolelle.
Elmeri: Tuo on varmasti totta! Mutta tarkoittaako se sit sitä, että kaverit on meille kuintekin
tärkeämpiä kuin Jeesus?
Essi: Hmm. Niin ja miksi pelkäisin kavereita, jos kaikkivaltias Jumala on kanssani ja pitää musta
huolen. Hän on luvannut antaa rohkeuden, oikeat sanat ja ihan kaiken muunkin, mitä tarvitaan.
Elmeri: Tässä on oikeesti nyt jotain hullunkurista. Meillä on maailman paras uutinen kaikille
kerrottavana ja me pelätään meidän kavereita ja katsotaan vaan itseämme, miten surkeita me
ollaan. Ei se voi olla niin!
Essi: Täytyy kuitenkin myöntää, että niin se vaan on. Mut mitä sille asialle vois tehdä?
Elmeri: En totisesti tiedä… Mut ehkä lähdemme ratkaisemaan asiaa sillä, että kuunnellaan, mitä
Raamattu meille tänään puhuu.
Essi: Jes, niiin teemme.
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Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen
Elmeri: No, siinäpä oli meille kunnon esimerkkikaverit. Pietari ja Johannes eivät peljänneet ketään
eikä mitään. Vankilakaan ei heitä pysäyttänyt.
Essi: Niinpä! Aattele, että vaikka he joutui kärsimään tosi paljon, silti he uudestaan ja uudestaan
lähtivät kertomaan Jeesuksesta.
Elmeri: Ja he vielä iloitsivat siitä, että he saivat kunnian kärsiä Jeesuksen nimen tähden.
Essi: Tajusitko sä, mistä ne sen rohkeuden ja voiman sai?
Elmeri: Siihen tais olla useampikin juttu. Ensinnäkin he eivät omassa voimassan tehneet sitä, vaan
Jeesuksen voimassa. Hehän puhuivat siitä, kuinka Jeesuksen nimessä on se voima.
Essi: Niin ja he olivat vähän aiemmin saaneet Pyhän Hengen, joka vaikutti heissä rohkeutta, iloa
ja sitäkin, että ihmiset kuuntelivat heitä.
Elmeri: Mut ei se varmasti heille helppoa silti ollut. Sattui kuin heitä lyötiin eikä se vankilassa olo
itsessään varmasti kivalta tuntunut. Mutta he iloitsivat siitä, koska tiesivät, miksi kärsivät.
Essi: Onnellisia olette kuin teitä vainotaan Jeesuksen tähden, eikös se jotenkin niin mennyt.
Elmeri: Nää Jumalan jutut on usein aika päinvastaisia kuin meidän ihmisten. Onnellisia voidaan olla
kärsiessämmekin, sillä Jeesus on kanssamme silloinkin ja taivaassa kaikki kärsimys on poissa.
Essi: Hei, yks juttu vielä… Nehän tarvitsi myös niitä toisia Jeesukseen uskovia, joille he kertoivat
kokemuksistaan ja sit he yhdessä rukoilivat. Siitä he saivat uutta rohkeutta!
Elmeri: Jes, sitä ei paranekaan unohtaa. Mä luulenkin Essi, että nyt meidänkin tulisi ihan ekaksi
rueta yhdessä rukoilemaan, että mekin voitas rohkeasti kertoa Jeesuksesta koulussa ja
harrastuksissa ja missä ikinä kuljetaankaan.
Essi: Jeps, ja sit muistutetaan toisiamme siitä, että Jumala suojelee niitä, jotka häntä rakastavat.
Joten meidän ei tartte pelätä ketään, vaan voimme luottaa siihen, ettei meille satu mitään, mitä
Jumala ei salli.
Elmeri: Hmm. Pietari ja Johanneskin kulkivat kahdestaan. Ehkä meidänkin pitäis toimia niin. Mitä
luulet, että jos yhdessä kerrottas meidän luokkakavereille näistä raamattuohjelmista ja kutsuttas
niitäkin katsomaan.
Essi: Toi oli hyvä idea! Pienestä se kannatta aloittaakin. Mulle tuli mieleen myös, että voitas
kutsua Salla, Santeri, Enni ja Eemeli mukaan ja rueta pitää ruokavälkällä rukouspiiriä ja rukoilla
yhdessä koulukavereiden ja opettajien puolesta.
Elmeri: Loistoidea tuokin! Ja niitä varmaan syntyy lisää ja lisää… Nyt vaan rohkeasti ja rukoillen
Jeesuksen ja uskovien ystävien kanssa eteenpäin. Moi, moi!
Essi: Moi, moi!

