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Onko sinut joskus jätetty porukan ulkopuolelle? Kaveriporukan tai urheilujoukkueen ulkopuolelle tai ei oo otettu jo-
honkin matkalle mukaan. Syitä ulkopuolelle jättämiseen voi olla monia, aina ulkonäöstä, köyhyydestä, puhetavasta 
aina siihen, että toinen ajattelee, toimii tai uskoo eri tavalla kuin minä.  Onko toisen jättäminen porukan ulkopuolelle 
Jumalan tahdon mukainen asia? Ei. Jumala on luonut meistä jokaisen, myös sinut, ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi 
ihmiseksi ja jokaisella meillä on paikkamme. Jumala myös rakasta meitä niin paljon, että tahtoo pelastaa jokaisen 
omakseen, hän toivottaa jokaisen tervetulleeksi omaan perheeseensä. Raamatussa sanotaan näin: Room. 1:16 
Evankeliumi on ilosanoma Jeesuksesta, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.  
 
Kuva 1 
Raamatussa kerrotaan miehestä, joka jätettiin evankeliumin ulkopuolelle. Hän oli Cornelius, asui Kesareassa, satama-
kaupungissa Israelissa. Hän oli sotilas, tai itseasiassa sadan muun sotilaan johtaja, sadan päällikkö. Hän palveli Juma-
laa ja halusi tehdä, mitä Jumala tahtoi. Hän rukoili paljon ja oli antelias, antoi rahaakin köyhille. Corneliuksella oli kui-
tenkin yksi ongelma. Hän ei ollut juutalainen vaan roomalainen. Mitäs väliä sillä on? Yritän kertoa.  
 

Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala valitsi kaikkien maailman kansojen joukosta yhden kansan omaksi kansak-
seen, jota kutsutaan Israelin kansaksi ja juutalaisiksi. Vuosisatojen ajan Jumala piti huolen kansastaan ja opetti heitä. 
Kansasta syntyi reilu 2000 vuotta sitten Jeesus, meidän pelastajamme. Juutalaiset olivat erityinen kansa ja he eivät 
saaneet ottaa joukkoonsa ketään muihin kansoihin kuuluvaa, ei-juutalaista. He eivät saaneet koskea heihin, jotka 
eivät olleet juutalaisia. Monia muitakin lakeja oli, mitä heidän piti noudattaa, elää erillään ja palvella Jumalaa. Cor-
nelius ei kuulunut tähän juutalaiseen kansaan, koska oli roomalainen, mutta hän halusi kuitenkin palvella samaa, elä-
vää Jumalaa kuin juutalaiset.  
 

Kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, käskyn kertoa ilosanomaa kaikille, Jeesuksen opetuslapset ajattelivat alkuun, että se 
kuuluu vain juutalaisille, ei muille. Jumala kuitenkin halusi opettaa Pietarille ja sitä kautta muillekin jotain tärkeää ja 
Hän aikoi käyttää Corneliusta siinä apunaan. Jumala tiesi, että Cornelius rukoili Häntä ja Jumala näki, kuinka Corne-
lius halusi palvella Häntä, mutta Cornelius ei tuntenut Jeesusta eikä ottanut häntä vastaan elämäänsä Pelastajanaan. 
Hän oli syntinen ja tarvitsi saada anteeksi. Kuka hänelle kertoisi Jeesuksesta? 
 
Kuva2 
Eräänä päivänä Jumalan enkeli ilmestyi Corneliukselle näyssä, sellaisessa unenkaltaisessa tilassa. Enkeli sanoi: Apt. 
10:4–6. Jumala oli kuullut Corneliuksen rukoukset ja nyt hän enkelin kautta puhui hänelle. Miksi enkeli ei kertonut 
Corneliukselle Jeesuksesta ja että uskomalla Jeesuksen saa synnit anteeksi ja pelastuu, pääsee taivaaseen? Jumala on 
päättänyt toimia meidän ihmisten kautta ja hän valitsi nyt Pietarin kertomaan Corneliukselle Jeesuksesta.  
 
Enkeli käski Corneliuksen lähettää miehiä hakemaan Pietaria Joppen kaupungista. Saman tien hän kutsui kolme pal-
velijaansa ja kertoi enkelistä ja saamastaan tehtävästä ja lähetti kolme miestä matkaan Kesareasta Joppeen.  
 
Kuva 3 
Samaan aikaan, kun Corneliuksen miehet lähtivät etsimään Pietaria, Jumalalla oli viesti myös Pietarille. Pietari halusi 
olla yksin ja puhua Jumalalle rukouksessa. Hän meni tasakattoisen talon katolle. Siellä Pietarille tuli nälkä ja sillä välin, 
kun hänen ystävänsä valmistivat ruokaa, Pietarikin näki Jumalan antaman näyn, kuvan. 
 
Kuva 4 
Apt. 10:11–13 (lue Raamatusta) 
Aika mielenkiintoinen näky. Rupesiko Pietari syömään?  Ei.  Hän sanoi: jae 14. Ne eläimet ja matelijat, mitä hän näki, 
olivat sellaisia, joita juutalaisten ei ollut lupa syödä. Jumala oli kauan sitten kertonut kansalleen, että millaista lihaa 
saa syödä ja mitä ei. Pietari oli oppinut sen varmaan jo lapsena, eikä hän ollut koskaan syönyt sellaista, mitä Jumala 
oli kieltänyt syömästä. Pietari kuuli vielä äänen, joka sanoi: Apt. 10:15 (näkyviin, yhteen ääneen) 
 
Tämä näky tapahtui kolme kertaa. Jumala halusi valmistaa Pietaria tulevaan tilanteeseen ja opettaa, ettei Jumala 
erottele ihmisiä; jokainen on hänelle rakas ja tärkeä ja jokaista hän kutsuu luokseen: Room. 1:16 (näkyviin, ääneen) 
Juuri sillä hetkellä Corneliuksen lähettämät miehet tulivat ovelle ja kyselivät, että onko siellä vieraana Pietari-nimi-
nen mies. Pietari oli katolla ja ei tiennyt näiden miesten tulosta mitään; hän vain pohti saamaansa näkyä. Silloin 
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Jumalan Pyhä Henki puhui Pietarille: jae 19–20. (lue Raamatusta) Emme tiedä kuuliko Pietari äänen, joka puhui vai 
vakuuttiko Jumala hänen mielessään sitä, mitä hänen piti tehdä, mutta Jumala puhui Pyhän Hengen kautta.  
 
Kun sinä luet tai kuuntelet Raamattua, mitä Jumala siellä sanoo, Jumalan Pyhä Henki auttaa sinua ymmärtämään 
sen. Pyhä Henki asuu sinussa, joka uskot Jeesukseen ja Hän auttaa sinua ymmärtämän Jumalan tahtoa ja auttaa toi-
mimaan sen mukaan.  Ihan niin kuin se teki Pietarillekin.  
 
Kuva 5 
Pietari totteli Pyhän Hengen kehotusta ja tapasi miehet ja kuunteli heidän kertomuksensa Corneliuksesta. Pietari toi-
votti miehet tervetulleiksi vieraakseen ja olemaan yötäkin. Voitko kuvitella, Pietari, juutalainen mies, kutsui kolme ei-
juutalaista yöksi samaan taloon, jossa hän itse asui? Pietari otti porukkaan mukaan, niitä, jotka olivat eri kansaa, us-
koivat eri tavoin, olivat vieraita. Mikä sai Pietarin muuttamaan mielensä näiden ei-juutalaisten suhteen?  
 
Jumala puhui sen näyn kautta, missä oli niitä eläimiä liinan päällä. Jumala näytti Pietarille, että Jeesus rakastaa jo-
kaista ja ilosanoma Jeesuksesta kuuluu jokaiselle. Jeesus kuoli ristillä jokaisen ihmisen puolesta, niin juutalaisen, roo-
malaisen kuin suomalaisenkin. Olit pitkä tai pätkä, köyhä tai rikas, nopea tai kömpelö, lapsi tai aikuinen. Jumala ra-
kastaa sinua eikä jätä sinua ulkopuolelle, vaan ottaa sinut lähelleen, rakkautensa piiriin, kun vain uskot Häneen. 
 
Kuva 6 
Seuraavana päivänä Pietari lähti kolmen miehen kanssa Corneliuksen luo, missä Cornelius ja joukko hänen sukulaisi-
ansa ja ystäviä odottivat jo, mitä Pietari heille kertoisi. Kun Pietari tuli, Cornelius meni häntä vastaan ja lankesi hänen 
jalkoihinsa palvoakseen häntä. Miksi Cornelius teki niin? Ehkäpä hän oli kiitollinen siitä, että Pietari, joka oli juutalai-
nen, tuli hänen, roomalaisen luo, hyväksyi hänet joukkoon. Hän halusi ilmaista kiitollisuutensa palvomalla Pietaria. 
Pietari kuitenkin tiesi, että kunnia ja ylistys kuuluvat ainoastaan Jumalalle, eikä tahtonut ottaa sitä itselleen. Niinpä 
Pietari tarttui Corneliusta kädestä ja sanoi: "Nouse, minä olen vain ihminen niin kuin sinäkin.”  
Pietari ei ollut yhtään parempi kuin muut; eikä meistä kukaan ole toistamme parempi. Jokainen, sinä ja minä olemme 
ihmisiä, jotka tarvitsemme, Jeesusta, rakkautta ja anteeksiantamusta ja kaikesta elämässämme kuuluu kiitos ja kun-
nia Jumalalle. 
 
Sanoma Jeesuksesta kuuluu jokaiselle. Corneliustakaan ei enää jätettäisi ulkopuolelle. Pietari kertoi, kuinka iloinen 
hän oli saadessaan olla siellä ja kuinka hän oli oppinut, että ketään ihmistä ei saa pitää epäkelpona, vaan jokainen on 
ainutlaatuisen arvokas. Pietari myös kyseli, että minkä takia hänet oli pyydetty sinne. Cornelius kertoi enkelistä, joka 
käski hakea hänet. Nyt Pietari tiesi varmasti, että Jumala ei erottele ihmisiä, vaan pelastus kuuluu jokaiselle.  
 
Kuva 7 
Sinä päivänä Pietarilla sai kertoa noille ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta. Mitä arvelet hänen kertoneen heille? Hän 
kertoi Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja Jeesuksen käskystä mennä kertomaan hyvää uutista kaikille 
ihmisille. Ja sitten: Jae 43 (näkyviin, ääneen) – Kuka on se hän? Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi. 
Sinäkin, joka uskot Jeesukseen! Mitä Pyhä Henki teki, kun Pietari puhui? Antoi ihmisille ymmärrystä ja uskoa. Kuunte-
lijat uskoivat Jeesukseen Kristukseen ja saivat Pyhän Hengen voimakseen ja avukseen. 
 
Evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta tuo pelastuksen ja se on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle. Se täytyy vastaanottaa 
uskolla, sillä Jumala ei pakota ketään tulemaan luokseen. Jos sinä et vielä usko Jeesukseen, et ole saanut syntejäsi 
anteeksi, se on mahdollista tänäänkin. Voit rukoilla… OK! 
 
Kuva 8 
Mikä onnellinen päivä se olikaan Corneliukselle ja hänen ystävilleen, kun he kuulivat ja vastaanottivat evankeliumin 
Jeesuksesta! Yhdessä Pietarin kanssa he ylistivät Jumalaa, Jumalan suuruuta, mahtavuutta ja rakkautta. Sitä, kuinka 
Jumala ei erottele ketään, vaan jokainen on tervetullut Hänen luokseen. 
 
Evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta, on voima, joka tuo pelastuksen ihmiselle ja muuttaa meitä Jumalan mielenmu-
kaisella tavalla. Se on voima, joka vie meidät kerran taivaaseen. Ilosanoma Jeesuksesta myös yhdistää meidät, jotka 
olemme eri-ikäisiä, erinäköisiä, eri maalaisia, eri tavoin ajattelevia ja monin muin tavoin erilaisia. Saamme yhdessä 
ylistää ja kiittää Jeesusta Hänen hyvyydestään. Sillä Jeesus on aina sama, ihan meille jokaiselle. Jumala ei halua sinun 
jäävän hänen perheensä ulkopuolelle, vaan Hän tahtoo, että sinä olet hänen lapsensa. Hän iloitsee sinusta. Saat 
myös olla välittämässä tätä ilosanomaa niille, jotka eivät vielä ole Jumalan lapsia.  
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Raamattuvisa – onko väittämä oikein vai väärin? Ympyröi vastauksesi 
 

1. Evankeliumi on suruviesti. oikein / väärin  

2. Kornelius rukoili paljon ja oli antelias. oikein / väärin 

3. Kornelius oli juutalainen mies, joka asui Jerusalemissa.  oikein / väärin 

4. Kornelius ei tuntenut Jeesusta. oikein / väärin 

5. Enkeli käski Korneliuksen lähettää neljä naista hakemaan Pietaria. oikein / väärin 

6. Pietari rukoili autotallissa. oikein / väärin 

7. Pietari näki näyn, jossa kankaan päällä oli erilaisia eläimiä. oikein / väärin 

8. Pietari oli nälkäinen ja rupesi syömään näkemiään eläimiä. oikein / väärin 

9. Pietari ei syönyt mitään, mitä Jumala oli kieltänyt syömästä. oikein / väärin 

10. Pietari oppi, että Jumala ei erottele ihmisiä, vaan kaikille kuuluu ilosanoma Jeesuksesta.  

oikein / väärin 

11. Pyhä Henki ilmoitti Pietarille, että kolme miestä tulee hänen luokseen. oikein / väärin 

12. Pietari ei päästänyt vieraita miehiä luokseen. oikein / väärin 

13. Kornelius halasi Pietaria, joka tuli hänen luokseen. oikein / väärin 

14. Jokainen meistä tarvitsee Jeesusta. oikein / väärin 

15. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi. oikein / väärin 

16. Ilosanoma Korneliuksesta yhdistää erilaisia ihmisiä. oikein / väärin 

17. Jumala ei halua sinun jäävän hänen perheensä ulkopuolelle. oikein / väärin 

18. Evankeliumi tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat.  oikein / väärin 
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Essi ja Elmeri        
- Ennen opetusta 

Essi: Elmeri, mikä sua vaivaa? Onko huono päivä? 

Elmeri: Joo, tosi huono päivä, aivan surkea! Tekis mieli painua nukkumaan. 

Essi: Miten niin? Mikä nyt on pielessä? 

Elmeri: Sain viestin. 

Essi: Ja mitä se sisälsi? 

Elmeri: Siinä sanottiin, että mä oon pullero, hidas, tyhmä ja köyhä.  

Essi: Häh? Mistä sä oikein puhut? Ei kukaan tuollaista viestiä oikeasti sulle oo laittanut. 

Elmeri: No, onpas!  

Essi: Voisitko vähän selittää? 

Elmeri: Okei! Mä sain viestin, että en oo päässyt meidän koulun sählyjoukkueeseen. Pojat sanoi jo 

viime viikolla, että en mä pääse, kun mulla ei oo kunnon pelivarusteitakaan ja mä oon kai tyhmän 

näköinenkin. Ja hidas. 

Essi: Voi ei! Mut ei se oo totta!  

Elmeri: On se, en mä kelpaa kenellekään. Jään aina kaiken ulkopuolelle. Ulkonäölleni mä en voi mi-

tään, ja kun iskällä ja äitillä ei oo töitä, niin ei oo rahaa ostaa uusia pelikamppeita.  

Essi: Höh, älä usko niitä! Mut etkös sä kuitenkin oo mukana siinä skeittiporukassa? 

Elmeri: En, ne ajo mut pois. Viimeksi kun oltiin menossa porukalla syömään, niin ne vaan totes, 

että mä oon mammanpoika, joka ei kuulu isojen miesten seuraan.  

Essi: Voi apua! Onneks tulit tänne meidän seuraan, täällä sua ei pilkata ja ihan varmasti kuulut 

joukkoon.  

Elmeri: Joo, sehän on tietty kiva, mutta tää kestää vaan hetken, muuten oon ihan yksin.  

Essi: Mut hei, meidän pitää kyllä rukoilla sun puolesta! Kuunnellaan nyt raamattuopetus, jospa 

se piristäisi sua. 

Elmeri: Joo menen tuonne piilon taakse, ettei minusta oo kenellekään haittaa…  
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Essi ja Elmeri        
- Opetuksen jälkeen 

Essi: Elmeri, onko sulla yhtään pirteämpi mieli nyt, kun kuulit Corneliuksesta? 

Elmeri: Joo, onneksi on Jumala, jolle minäkin kelpaan tällaisena kuin oon. Hän ei aja mua pois, vaan 

kutsuu luokseen, sanoi toiset ihmiset mitä tahansa. 

Essi: Niin just! Jumala opettaa meitäkin rakastamaan toisiamme, kun ei se aina niin helppoa oo. 

Joskus on tullut sanottua kavereille aika pahastikin ja jätettyä heidät porukan ulkopuolelle. 

Elmeri: Niinpä! Vasta kun saamme itse kokea Jumalan rakkautta, voimme rakastaa toisia. Ilman Ju-

malaa me kaikki ollaan itsekkäitä eikä välitetä toisista.  

Essi: Onneksi ilosanoma Jeesuksesta kuuluu meille kaikille niin epäonnistuneille, yksinäisille, hy-

lätyille kuin itsekkäille ihmisille.  

Elmeri: Jokainen meistä tarvitaan Jeesusta ja hänen rakkauttaan!  

Essi: Näin on! Rukoillaan, että me voitas rakastaa niitäkin, jotka kiusaavat meitä.  

Elmeri: Ja rukoillaan sitäkin, että kiusaajat oppisivat tuntemaan Jeesuksen ja ymmärtäisivät, että 

kiusaaminen on väärin.  

Essi: Jospa jonain päivänä vielä saamme yhdessä niitten kiusaajien kanssakin kiittää Jeesusta hä-

nen hyvyydestään! 

Elmeri: Sen päivän minäkin haluan nähdä ja kokea!  

Essi: Jeesus voi sen ihmeen tehdä, että luo meille yhteyden ja ystävyyden. 

Elmeri: Jeps, niin voi! Kiitti, Essi, että sä oot mun ystävä, vaikka mekin ollaan erilaisia, niin usko Jee-

sukseen yhdistää meidät.  

Essi: Jeps, mut olipa tärkee saada tänään muistutus siitä, kuinka tärkeitä me ollaan Jeesukselle ja 

kuinka tärkeetä on kertoa kaikille, että Jumala kutsuu jokaista luokseen.  

Elmeri: Hei, nyt iski idealla. Mehän voista lähettää tekstareina toisillemme sellaisia hyviä raama-

tunkohtia, mitkä muistuttaa meitä myöhemminkin siitä, kuinka arvokkaita me ollaan. 

Essi: Hyvä idea! Mut mä sanon ekan kohdan jo nyt ääneen. Tää on mun lemppariraamatunkohta: 

”Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rak-

kaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” 

Elmeri: Toi oli hyvä! Jumala iloitsee minusta, miten mahtavaa!  

 


