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Johdanto: 
Mitä on toivo? Sen me ymmärrämme yleensä vastakohdan kautta, eli epätoivon kautta. Eikös epätoivo oo tila, jossa 
tunnemme, ettei ole mitään hyvää nyt eikä tulevaisuudessa, emme usko parempaan? Epätoivon hetkinä toivon meille 
tuo usko ja luottamus siihen, että tästä seuraa vielä jotain hyvää. Vielä on odotettavissa parempaa. Vaikka nyt tuntuu 
pahalta ja sattuu, jonain päivänä tulevaisuudessa asiat on paremmin. Mistä voit saa toivon, uskon siihen, että parem-
paa on luvassa? Raamatussa sanotaan: Jer. 29:11 Jeesuksella on hyvät suunnitelmat sinulle, Hän itse antaa sulle tule-
vaisuuden ja toivon. Pari esimerkkiä siitä, kuulemme tänään.  
 
Jairos oli Synagogan, eli juutalaisen jumalanpalveluspaikan, esimies, arvostettu ja tärkeä mies. Hänellä oli kuitenkin 
aivan toivoton tilanne ja suunnattoman suuri murhe. Hänen 12-vuotias lapsensa oli sairas ja kuolemaisillaan.  
 

Kuva 1 
Heti kun Jeesus saapui Kapernaumiin, missä Jairos asui, hän kiirehti Jeesuksen luokse ja rukoili apua: jae 23. Isällä on 
aivan epätoivoinen tilanne, mutta hän ei lainkaan epäile Jeesuksen valtaa auttaa hänen sairasta tyttöään. Jairoksen 
ainoa toivo oli Jeesus ja Jeesus lähtikin Jairoksen matkaan, vaikka ympärillä rynni paljon ihmisiä ja oli varmasti muitakin 
avuntarvitsijoita.  
 

Kuva 2 
Matkalla he kohtasivatkin naisen, joka myös todella tarvitsi Jeesuksen apua ja ajatteli: jae 28. Nainen oli ollut sairas jo 
kaksitoista vuotta. Hän oli käyttänyt kaiken omaisuutensa hakien apua lääkäreiltä, mutta apua hän ei ollut saanut, tila 
oli vain pahentunut. Kukaan ihminen ei häntä voinut auttaa. Hänenkin tilansa oli toivoton, mutta hänkin oli kuullut 
Jeesuksesta ja uskoi, että Jeesus voi häntä vielä kuitenkin auttaa. Hänen ainoa toivonsa oli Jeesus.  
 
Kaksi erilaista ihmistä. Toinen on Jairos, tärkeä ja arvostettu mies, varmasti hyvinvoiva ja omaisuuttakin oli. Toinen 
köyhä, sairas nainen, jota useimmat ihmiset tuskin huomasivat. Juutalaisen lain mukaan naista pidettiin myös ”epä-
puhtaana” ja hänen oli oltava varovainen, ettei koskettaisi ketään, joten hän oli ehkä myös yksinäinen ja hylätty. Vaikka 
nuo kaksi ihmistä olivatkin hyvin erilaisia, yksi asia yhdisti heitä. Molemmat heistä tarvitsivat Jeesusta, joka voisi antaa 
heille tulevaisuuden ja toivon! 
 
Onko sun elämässäsi asioita, jotka tuntuvat toivottomilta? Jokainen meistä, niin lapsi kuin aikuinen, rikas kuin köyhä, 
yksinäinen kuin ystävien ympäröimä, kohdataan elämässä asioita, jotka tuntuvat toivottomilta ja mahdottomilta rat-
kaista. Koulussa voi olla joku aine, joka tuntuu mahdottomalta oppia tai sulla voi olla kaveri, jonka kanssa on vaikea 
tulla toimeen. Perheessäsi voi olla ongelmia, vaikka vanhempien avioero tai köyhyys. Sulla tai läheiselläsi voi olla vaikea 
sairaus tai ystäväsi on kuollut. Tai virussairaus leviää nopeasti, eikä se katso ikää tai asemaa, vaan jokainen voi siihen 
sairastua.  
 
Oletko rukoillut asioidesi puolesta? Jeesus lupaa kuulla ja vastata, mutta Hän voi ratkaista ongelmamme eri tavoin 
kuin mitä odotamme. Joskus Hän voi sallia vaikeiden tilanteiden jatkua pidempäänkin, mutta Hän ei silloinkaan hylkää 
eikä jätä sinua. Hän voi myös niiden kautta opettaa sulle jotain. Jeesuksen uskovana sinulla on kuitenkin aina toivo ja 
tulevaisuus, sillä tiedät ja saat luottaa Jeesuksen tekevän aina oikein ja oikeaan aikaa.  
 

Kuva 3 
Sairas nainen kenenkään huomaamatta, Jeesuksen uskoen, kosketti Jeesuksen viittaa ja samassa hän tunsi, kuinka hän 
tuli terveeksi. Jeesuskin tunsi, että hänestä oli lähtenyt voima ja kyseli, että kuka häneen koski, vaikka ympärillä oli 
väkeä ja koskettajia, vaikka kuinka paljon. Eikö Jeesus tiennyt, kenet hän paransi? Varmasti tiesi, mutta ehkä hän halusi 
naisen itsensä kertovan, mitä oli tapahtunut.  
 
Moni muukin sairas varmasti koski Jeesukseen tuolloin, mutta ei parantunut. Mistä se johtui? Monelle Jeesus oli vaan 
kuuluisuus, ihmeiden tekijä ja hyvä opettaja, jonka luona oli hyvä olla, mutta he eivät uskoneet häneen. Sairaalle nai-
selle Jeesus sen sijaan oli ainoa toivo ja turva, keneltä hän voi avun saada. Hän uskoi Jeesukseen ja sai avun. 
 
Kun Jeesus on sinun elämäsi turva ja perusta, sinäkään et koskaan joudu pettymään Jeesukseen. Jeesus on sinun ainoa 
todellinen apusi ja pelastajasi. Nainenkin sai Jeesukselta vielä enemmän kuin terveyden.  

http://www.freebibleimages.org/


Jairoksen tytär Mark. 5:21–43 – Tulevaisuus ja toivo 

 

Kuva 4 
Nainen tuli peloissaan esiin, heittäytyi Jeesuksen eteen ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Jeesus sanoi naiselle: uskosi on 
parantanut sinut. Jae 34. Jeesus halusi tuon naisen ja kaikkien kuuntelemassa olevien tietävän, että naisen uskon 
vuoksi tämä oli enemmän kuin parannettu – hänen syntinsä olivat anteeksiannetut! Jeesus teki naiselle sen, mitä ku-
kaan toinen ei voinut tehdä. Jeesus antoi toivon naisen toivottomaan tilanteeseen. Jeesus teki niin kuin on luvannut: 
Jer. 29:11 Hän uskoi Jeesukseen ja sai avun. 
 

Kuva 5 
Samaan aikaan kuitenkin Jairoksen sydän jyskytti, kun aika kului ja Jeesus ei tuntunutkaan ehtivän auttaa hänen tytär-
tään, toivottomuus valtasi isän mielen. Pahin pelko kävikin toteen, sillä hänelle tuotiin viesti, että tytär on kuollut, älä 
vaivaa Jeesusta enää. Siihen murheen murtamaan hetkeen Jeesus sanoi: Jae 36b. (näkyviin, ääneen) Tuon epätoivon 
keskellä Jairos sai kutsun uskoa Jeesukseen, luottaa, että Jeesuksella on valta yli kuolemankin. Jeesukselle ei ole toi-
vottomia tilanteita.  
 
Usko on luottamusta Jeesukseen ja hänen lupauksiinsa, vaikka olosuhteet näyttävätkin ihan muulta. Kun sinulla on 
vaikeaa ja tuntuu toivottamalta; et näe ja koe kuin pelkoa, tuskaa, epätoivoa ja kuolemaa, silloinkaan sinun ei tarvitse 
pelätä. Ei tarvitse myöskään jäädä katsomaan siihen, ettet pysty itse itseäsi auttamaan. Saat luottaa, että yksin Jeesus 
voi ja tahtoo sinua auttaa ja hän tietää, mitä tekee ja se on parasta sulle. Jeesus on suurempi ja voimakkaampi syntiä, 
sairautta ja kuolemaakin. 
 

Kuva 6 
Jeesus otti vain kolme opetuslastaan mukaan ja meni Jairoksen kotiin, jossa itkettiin kuolleen tytön tähden. Jeesus 
sanoi surutaloon kokoontuneille ihmisille, ettei lapsi ole kuollut, vaan hän nukkuu. Jeesukselle naurettiin, sillä kyllä he 
tiesivät, että tyttö oli kuollut. Jeesukselle kuolema merkitsee kuitenkin kuin vain unta ja kuolleen herättäminen on 
hälle yhtä helppoa kuin meille nukkuvan herättäminen. Ei ihmiset sitä tuolloin ymmärtäneet, että Jeesus voi antaa 
elämän kuolleellekin. 
 
Monet ei tänä päivänäkään ymmärrä sitä, että Jeesus on valmistanut pelastuksen meille synneistämme, jotka erottaa 
meidät Jumalasta, elämän antajasta. Synti, kaikki, mikä on vastoin Jumalan tahto, tuo elämäämme vain kurjia asioita 
ja epätoivoa. Tärkeintä tänäänkin on, että sinä saat syntisi anteeksi uskomalla Jeesukseen. Kun syntisi on anteeksian-
nettu, ei tarvitse pelätä ees kuolemaa, sillä se on kuin nukahtaisit ja heräisit Jeesuksen luona taivaassa, missä elämä 
jatkuu ikuisesti onnellisena. Jos siis et vielä oo saanut syntejäsi anteeksi etkä usko Jeesukseen, mutta tahtoisit, voit 
rukoilla ja pyytää, että Jeesus anna mullekin synnit anteeksi, tahdon uskoa sinuun. Jeesus antaa anteeksi ja pelastaa 
sinut. Saat myös luottaa siihen, että hän antaa sulle tulevaisuuden ja toivon tässä elämässä ja aina taivaaseen asti. 
 
Jeesus otti tytön luo vain opetuslapsensa ja tytön vanhemmat. Siellä Jeesus otti lasta kädestä kiinni ja sanoi: Talita 
kuum – tyttö nouse.  
 

Kuva 7 
Tyttö nousi ja käveli ja Jeesus käski antaa hänelle ruokaa. Perheen epätoivo muuttui ensin toivoksi ja sitten elämäksi 
ja tulevaisuudeksi. Asiat, mitkä meille on toivottomia ja mahdottomia, ovat Jeesukselle mahdollisia. Kun meidän ihmis-
ten keinot ja mahdollisuudet on käytetty loppuun, Jeesuksella on keinot meitä auttaa.  
 
Ihmiset olivat hämmästyneitä, mutta Jeesus kielsi heitä kertomasta tapahtuneesta kenellekään. Mutta koska mekin 
saimme sen tänään kuulla, eivät ne pystynyt näin valtavasta tapahtumasta olemaan hiljaa. Ilosanoma Jeesuksen te-
oista pursusi ihmisistä varmasti eteenpäin, että kaikki saisivat kuulla Jeesuksen olevan voimakkaampi kuolemaa. 
 
Jeesuksen sana toi tytölle elämän. Jeesuksen sana on elämän antaja myös tänään. Raamatun sanassa sinä kohtaat 
Jeesuksen, joka puhuu sinulle ja on sinun auttajasi ja pelastajasi. Vaikka sinusta tuntuisi kuinka toivottomalta tahansa; 
pelkäät, koet kipua, tai ahdistusta, muista ja luota Jeesuksen lupaukseen: Jer. 29:11 
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Raamattuvisa - lue kysymys ja valitse oikea vastausvaihtoehto 
 
1. Mikä ongelma Jairoksella oli? 

a) koronavirus 

b) hänen tytär oli kuolemaisillaan 

c) lehmä oli tippunut kaivoon 

d) hän oli jäänyt työttömäksi 
 

2. Miksi hän pyysi apua Jeesukselta? 

a) Jeesus oli korkeasti koulutuettu lääkäri 

b) Jeesus osaisi taikoa 

c) Jairos uskoi, että Jeesus voi auttaa 

d) Jairos ei tajunnut, että ois voinut viedä  

tytön sairaalaan 
 

3. Miksi Jeesus ei heti päässytkään Jairoksen  

tytärtä auttamaan? 

a) liikenneruuhka oli niin suuri 

b) Jeesus oli luvannut vastaanottoaikoja ensin 

monelle muulle sairaalle 

c) sairas nainen kosketti Jeesusta  

parantuakseen 

d) Jeesus itse sairastui matkalla 
 

4. Mitä yhteistä oli Jairoksella ja sairaalla  

naisella? 

a) molemmat olivat onnellisia 

b) molemmat tarvitsivat ruokaa 

c) he pyysivät Jeesukselta töitä 

d) he olivat epätoivoisia ja tarvitsivat Jeesusta 
 

5. Mitä sinun kannattaa tehdä, kun olet 

epätoivoinen? 

a) pyytää Jeesukselta apua  

b) laulaa vaan iloisia lauluja, niin helpottaa 

c) ei kannata tehdä mitään 

d) hyväksyä tilanteesi sellaisena kuin se on 
 

6. Jeesus oli sairaalle naiselle… 

a) turha auttaja 

b) pelottava opettaja 

c) ainoa toivo ja turva 

d) pettymyksen tuoja 

 
 

 

 

 

 

7. Mitä Jeesus sanoi naiselle? 

a) Mene sairaalaan, jos tahdot saada avun 

b) Älä koske minuun! 

c) Uskosi on parantanut sinut 

d) Älä häiritse minua. 
 

8. Millainen viesti Jairokselle tuotiin? 

a) tytär oli parantunut 

b) tytär oli kuollut 

c) tyttären sairaus oli pahentunut  

d) Jairoksen vaimokin oli sairastunut 

 

9. Mitä Jeesus sanoi Jairokselle? 

a) Otan osaa suruusi 

b) Harmi, kun tässä kävi näin ikävästi 

c) Älä pelkää, vaan usko 

d) Tee jotain hyvää, niin autan sinua 

 

10. Mitä usko on?  

a) sen kuvittelemista, että asiat on hyvin 

b) hyvän tekemistä 

c) voivottelua ja ahdistusta 

d) luottamusta Jeesukseen ja hänen  

lupauksiinsa 

 

11. Miten Jeesus herätti kuolleen tytön? 

a) sanomalla: Talita kuum – tyttö nouse 

b) silittämällä hänen poskiaan 

c) ei mitenkään 

d) juottamalla hänelle taikajuomaa  

 

12. Mitä Jeesus lupaa antaa sinulle? 

a) ainaista iloa ja onnea 

b) rahaa  

c) paljon karkki ja jätskiä 

d) tulevaisuuden ja toivon 
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 
Essi: Elmeri, kumpi olisit mieluummin iloinen vai surullinen? 

Elmeri: Iloinen tietenkin. 

Essi: Entä terve vai sairas? 

Elmeri: Arvaa vaan? Sairas… ei kun… terve toki. 

Essi: Entä olisitko mieluummin koulussa vai kotona? 

Elmeri: Sun kysymykset on aika tyhmiä… siis itsestäänselvyyksiä. Kuka ei nyt mieluummin olisi 

kotona kuin koulussa. Mitä sä näillä kysymyksillä meinaat? 

Essi: Oon vaan miettinyt, että elämässä on asioita, minkä arvoa ei ymmärrä, vasta kun menettää 

ne.  

Elmeri: Voisitko kertoa vähän tarkemmin? 

Essi: Mun kaveri satutti kerran jalkansa niin pahasti, että se laitettiin kipsiin. Se oli pitkään pois 

koulusta ja sit se käveli kyynärsauvojen avulla. Ja me kaverit kirjoiteltiin ja piirreltiin kaikkee kivaa 

siihen kipsiin.  

Elmeri: No, mutta mitä se tähän asiaan liittyy? 

Essi: No, ihan vaan sitä, että mä olin kateellinen sille kaverille. Ajattelin usein, että voi kun mäkin 

saisin kävellä kyynärsauvoilla ja voisin olla pois koulusta. Kuvittelin, että se ois tosi mukavaa. 

Elmeri: Mutta eikö ollutkaan, kun sähän koit samanlaisen tilanteen ihan ite joku aika sitten? 

Essi: Ei todellakaan ollut. Kun olin eka sairaalassa ja sit kotona sen kipsijalan kanssa, niin kaipasin 

tosi paljon kouluun. Ja etenkin, että olisin terve. Se on tosi kurjaa, kun koko jalka on kipsissä. 

Elmeri: Opitpahan ainakin arvostamaan koulua ja terveyttä! 

Essi: Joo, mutta se oli tosi karmeeta, välillä tuntui ihan toivottomalta koko homma. Olin niin surulli-

nenkin. Olisin usein tehnyt mitä vaan, että olisin parantunut samantien.  

Elmeri: Mutta mistä sait toivoa siihen tilanteeseen? 

Essi: Kerron kohta… nyt kuunnellaan raamattuopetus. 
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Essi ja Elmeri                  

- Opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: No niin Essi, nyt ois kiva kuulla, mistä sait toivoa, kun olit toivottomana kipsijalan kanssa 

kotona? 

Essi: Sitä oli kyllä vaikea ensin löytää… Etsin sitä ensin kaikesta mukavasta tekemisestä kuten puhe-

limella pelailusta. Mutta se toi vain hetken ilon.  

Elmeri: Entä sitten? 

Essi: Aattelin, että kaverit auttaa, joten soittelin videopuheluita ja laittelin viestiä, mutta siitäkin oli 

osittain hetken iloa, mutta osittain harmia.  

Elmeri: Kuinka niin harmia?  

Essi: No, kun ei kukaan mua oikeesti ymmärtänyt. Ne joko säälitteli tai antoi vaan kovin viisaita 

neuvoja, vaikkei ne oikeesti ees tiiä, miltä musta tuntuu ja miksi tilanne oli se, mikä oli.   

Elmeri: Tuollaisissa hetkissä olisi kyllä kiva, kun olisi joku, joka vaan kuuntelisi ja hyväksyisi asiat 

niin kuin ne on, eikä yrittäs ohjailla eikä etsiä syyllistä. 

Essi: Joo, mut sit mä muistin, että raamattukerhossa on opetettu just samasta raamatunkohdasta 

kuin mistä tänään kuultiin, eli siitä, että Jeesus antaa tulevaisuuden ja toivon. 

Elmeri: Sä olit vähän samanlaisessa tilanteessa sitten kuin Jairos ja se sairas nainen, vaikkei sulla 

ollutkaan niin vakavasta jutusta kyse. Mutta sunkin ainoa toivo oli Jeesus.  

Essi: Joo, ja kun mä sen ymmärsin, se toi mulle rauhan ja ilon. Mä aloin lukea Raamattua ja kuunte-

lin raamattuopetuksia ja rukoilin. Mä rukoilin paljon, kerroin Jeesukselle kaikki asiani, juttelin hä-

nelle kuin parhaimmalle ystävälleni ja vielä enemmän.  

Elmeri: Vau! Se on niin mahtavaa, että Jeesus ymmärtää parhaiten ja auttaa just sillä tavoin kuin 

me tarvitaan apua.  

Essi: Joo, Jeesus auttoi mua näkemään, että koittaa vielä päivä, jolloin pääsen kipsistäni eroon ja 

elämään taas normaalia elämää. Ja että Jeesuksen kanssa on turvallista ja hyvä olla myös sairaana. 

Elmeri: Aattele, että kun Jeesus lupaa tulevaisuuden, niin se jatkuu ikuisuuteen asti, eli meillä on 

tulevaisuus myös taivaassa. Ja se vasta onkin onnellinen tulevaisuus.  

Essi: Huippua, että Jeesuksen kanssa ei koskaan ei missään tilanteessa tartte vaipua toivottomuu-

teen. Hän on meidän toivomme ja tulevaisuutemme nyt ja aina.  

 

 

 
 


