
Taivasten valtakunta on kuin… aarre, helmi, nuotta – Aarre ja helmiä 

Taivasten valtakunta on kuin… aarre, helmi ja nuotta – Matt. 13:44-50               
 

Johdanto:  

Haluaisitko löytää aarteen? Mitä sä toivoisit aarteen pitävän sisällään?  (näytä esimerkkejä – koruja tai karkkia tai 

rahaa) Kerran Jeesus kertoi, että taivasten valtakunta on kuin aarre. Jeesuksen kertomat vertaukset ovat toisinaan 

vähän kuin arvoituksia.  

 

Mitä tarkoittaa taivasten valtakunta?  

Suomen valtio on Suomen valtakunta. Sillä on rajat, tietyt pelisäännöt, lait, suomenkansalaiset asuvat siellä. Kuka 

johtaa? Presidentti, hallitus, eduskunta = demokratia, kansanvalta. Kuka hallitsee ja johtaa Taivasten valtakuntaa? Se 

on kuningaskunta, jota johtaa Jumala. Sillä ei ole maantieteellisiä rajoja, vaan yltää kaikkialle. Jumalan valtakunnan 

kansalaisia ovat kaikki, jotka uskovat Jeesukseen. Ja se valtakunta ei koskaan häviä, se nimittäin yltää taivaaseen asti 

ja kestää ikuisesti.  

 

Kuva 1 

Jeesus kertoi, että Jumalan valtakunta on kuin aarre, joka on kätketty peltoon. Eli kaikki eivät sitä näe, mutta se on 

todellinen ja äärettömän kallisarvoinen.  

 

Kuva 2 

Kun mies löysi sen aarteen, hän oli niin innoissaan, että hän peitti sen uudelleen maahan… 

 

Kuva 3 

…ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä hän omisti ja osti koko sen pellon, jotta sai myös sen aarteen.  

Se aarre oli niin suuri, että mikään muu sen rinnalla ei merkannut miehelle yhtään mitään. Hän oli valmis luopumaan 

kaikesta muusta, jotta sai sen aarteen, sillä se aarre antoi hänelle niin paljon enemmän.  

 

Kuva 4 

Jeesukseen uskovana sinä olet Jumalan lapsi ja silloin myös Jumalan valtakunnan kansalainen, se on kaikista suurin 

aarre. Millään muulla tässä elämässä ei ole niin suurta arvoa ja merkitystä kuin sillä, että sinä kuulut Jumalalle, uskot 

Häneen.   

 

Miksi? Mitä hienoa on elää Jumalan omana, kun Jeesuskin kuvaa sitä arvokkaaseen aarteeseen? (Lisää tekstit PPssa) 

Syntien anteeksiantamus, ei tartte pelätä, yhteys Jumalaan, Jumalan huolenpito, todellinen turva, kun on Jeesus, joka 

ei hylkää, vaikka ihmiset hylkäisi. Ja mikä parasta, kerran pääset taivaaseen, Jumalan luokse (MILLAINEN?), mikä täy-

dellisen ja kestävän onnen paikka. Sitä kaikkea, mitä Jeesus antaa, ei voi ees verrata tämän maailman rikkauksiin, 

sillä se on jotain niin suurta ja hienoa.  

 

Sulla on varmasti elämässä paljon tärkeitä ja rakkaita asioita, mutta kaikista tärkeintä on tuntea Jeesus. Kaikki muu-

kin hyvä, mitä sinulla on, on lahjaa Jeesukselta. Ilman Jeesusta meillä ei olis edes tätä elämää. Usein ajattelemme 

vaan, että saisinpa uuden älypuhelimen tai paljon herkkuja, emmekä ymmärrä, että todellinen, suurin ja mahtavin, 

aarre on Jeesus.  

 

Kuva 5 

Jeesus kuvaa Taivasten valtakuntaa myös kertomuksella kauppiaasta, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden 

kallisarvoisen helmen, mitä hän teki? 

 

Kuva 6 

Hän myi kaiken, mitä omisti (huomaa kuvan vaatteet) ja osti sen helmen omakseen. 

Ketä kauppias kuvaa? – Jeesusta. Entä kallisarvoinen helmi? – sinua 

Sinä olet kallisarvoinen helmi, jonka Jeesus haluaa omakseen. Jumala on luonut sinut ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi 

ihmiseksi ja Hän rakastaa sinua äärettömästi. Hän iloitsee ja riemuitsee sinusta. Miten Jeesus osti sinut omakseen ja 

millaisen hinnan hän maksoi? 
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Kuva 7 

Hän maksoi sinusta todella kalliin hinnan.  

Ensiksikin hän tuli ihmiseksi, jätti taivaan loiston, kaiken taivaan hienouden ja tuli ihmiseksi. Syntyi minne? Eläinten 

talliin. Eli ihmisenä niin kuin sinä ja minä, mutta ilman syntiä, hän oli täydellinen. Miksi Jeesus tuli maailmaan? Hän 

tuli ostamaan sinut omakseen. Hän kuoli ristillä, kärsi rangaistuksen sinun ja minun synneistä, mutta ei vaan kuollut, 

vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin. Hän kärsi ja kuoli, koska sinä olet hänelle niin arvokas, tärkeä ja rakas, että 

hän antoi kaikkensa, henkensä, sun puolesta, jotta sinä saisit osaksesi kaikkein parasta, synnit anteeksi ja elämän 

Jeesuksen kanssa nyt ja taivaassa. 

 

Kuva 8 

Vielä yksi Jeesuksen kertoma vertaus: ”Taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi 

kaikkinaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvot-

tomat he viskasivat pois.” 

 

Mikä on nuotta? Useista verkoista rakennettu kalastusväline, jolla kalaparvi yritetään saartaa. Sillä vedetään meressä 

kaikenlaiset kalat, jotka sitten lajitellaan rannalla. Toiset kalat syöntiin, toiset viskataan pois. 

Taivasten valtakuntaan, eli Jumalan luo kutsutaan ihan jokaista ihmistä. Kaikenlaiset ihmiset, pienet ja suuret, sai-

raat ja terveet, suomalaiset ja kiinalaiset ovat arvokkaita helmiä, jotka Jeesus haluaa luokseen. Kuten sinut. Jeesuk-

sen antama aarre on tarjolla jokaiselle. Kaikki eivät kuitenkaan halua uskoa Jeesukseen, eikä Jeesus pakota ketään, 

sillä pakko ei kuulu rakkauteen. Mutta kerran, kun Jeesus tulee takaisin ja tämä elämä täällä maailmassa loppuu, he, 

jotka uskovat Jeesukseen pääsevät ihan varmasti taivaaseen, mutta ne, jotka eivät usko, eivät sinne pääse, vaan jou-

tuvat eroon Jumalasta. 

 

Jos sinä et vielä usko Jeesukseen, mutta tahtoisit, voit rukoilla, vaikka näin… Voidaan rukoilla yhdessäkin. Jeesus kut-

suu sinua luokseen ja kuulee sinun rukouksesi ja siihen vastaa. Jeesus ei koskaan sinua hylkää. Muista aina, miten 

arvokas sinä olet ja miten suuren aarteen sinä omistat, kun sulla on Jeesus. Kun sinulla on Jeesus, sinulla on kaikki, 

mitä tarvitset. Kerran juhlimme yhdessä taivaassa. Sinä voit toimia Jeesuksen kanssa kalastajana ja kertoa toisillekin, 

miten arvokkaita helmiä he ovat ja millaisen aarteen Jeesus haluaa jokaiselle antaa, sä voit kutsua sun kavereita ja 

sukulaisia ja muitakin ihmisiä Jeesuksen, todellisen aarteen, luo.  
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Raamattuvisa – Miten lause jatkuu? Valitse oikea vaihtoehto 

 

1. Taivasten valtakunta on kuin… 
a) koulu 

b) aarre 

c) kauppa 

d) rahakukkaro 

 

2. Taivasten valtakunnan hallitsija on… 
a) historian opettaja 

b) presidentti 

c) Jumala 

d) pääministeri 

 

3. Mies, joka löysi aarteen… 
a) myi talonsa ja osti puutarhan, missä aarre 

oli 

b) ei välittänyt aarteesta ollenkaan 

c) kertoi aarteesta heti naapurille 

d) myi kaiken ja osti pellon, jotta sai myös 

aarteen 

 

4. Jumalan valtakunnan aarteeseen EI 

kuulu… 
a) huolenpito 

b) rangaistus 

c) anteeksiantamus 

d) ei tarvitse pelätä 

 

 5. Sinä olet kuin…. 
a) rupikonna 

b) kallisarvoinen helmi 

c) banaani 

d) kala 

6. Jeesus osti sinut omakseen… 
a) maksamalla presidentille paljon rahaa 

b) tekemällä paljon hyviä töitä 

c) kuolemalla ristillä  

d) ei mitenkään 

 

7. Nuotta on… 
a) jäätelömerkki 

b) kalalaji 

c) kalastusväline 

d) Jeesuksen opetuslapsi 

 

8. Taivasten valtakuntaan kutsutaan… 
a) vain hyviä ihmisiä 

b) vain aikuisia 

c) vain terveitä 

d) jokaista ihmistä 

 

9. Kaikkien ihmisten… 
a) on pakko uskoa Jeesukseen 

b) on lähdettävä tänään kalaan 

c) on tärkeä kuulla kuinka arvokkaita helmiä 

he ovat 

d) on opeteltava Raamattu ulkoa 

 

10. Kun sulla on Jeesus… 
a) omistat suurimman mahdollisen aarteen 

b) sulla on mahdollisuuksia löytää aarre 

c)  joudut hankaluuksiin 

d) sinun on yritettävä olla tosi hyvä kaikessa 
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Essi ja Elmeri,         
- ennen opetusta 

 
Elmeri: Essi, mä en millään malta odottaa enää. Mä haluun lähteä heti!  

Essi: Täh? Minne sä oon lähdössä? 

Elmeri: Masa laittoi viestiä, että heidän kesämökkinsä lähellä olevassa saaressa on aarre. 

Essi: Mistä se on sellaisen keksinyt? 

Elmeri: Ei se sitä oo keksinyt. Ne Pertun kanssa löysivät ihan oikean aarrekartan, johon merkattu, mistä 
aarre löytyy.  

Essi: Höh, en mä usko. Joku on vaan pelleillessään tehnyt sen. 

Elmeri: Usko pois! Ihan varmasti siellä on aarre. Pojat on tutkinut, että se on ihan aito ja oikea aarre-
kartta.  

Essi: Okei, okei. Mä uskon. Mitä sä luulet aarteen sisältävän? 

Elmeri: Rahaa tietenkin! Ja kultakoruja, helmiä, ja muita arvokkaita esineitä.  

Essi: Entäs jos siellä onkin vaikka vaan vanhoja kiviä? Tai kirjoja? 

Elmeri: Ei oo, miksi kukaan sellaisia laittaisi aarrearkkuun? Siellä on pakko olla rahaa. 

Essi: Mä en olisi noin vakuuttunut. Mitäs sanot, jos siellä onkin karkkia? 

Elmeri: Toivottavasti ei! 

Essi: Miten niin? Mulle ainakin kelpais karkkiaarre. 

Elmeri: No, mutta jos se on vanha aarrearkku, pitkään seissyt siellä saaressa, niin ne karkithan on pilaan-
tuneita.  

Essi: Se on kyllä totta. Mut jospa se onkin uusi aarre. 

Elmeri: Kuka nykyään mitään aarteita mihinkään piilottaisi. Mä uskon, että se on monta sataa vuotta 
vanha…  

Essi: Siinäpähän sitten näette, kun menette etsimään aarretta. Mutta mikä on oikeesti on tässä elämässä 
kaikista suurin aarre? Tai mikä on ihan kaikista kallisarvoisinta, mitä tiedät? 

Elmeri: Onko sun mielestä olemassa suurempaa aarretta kuin paljon rahaa? 

Essi: Mä luulen, että on paljonkin asioita, mitkä on arvokkaampia kuin raha. Kuten se, että nyt saadaan 
kuulla jotain uutta Raamatusta.  

Elmeri: Hmm. Miten se voi olla arvokkaampaa kuin aarre? En ymmärrä, mutta mennään kuuntelemaan... 
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Essi ja Elmeri         
- opetuksen jälkeen  

 
Essi: Elmeri, ootko edelleen samaa mieltä, että suurin aarre on rahaa? 

Elmeri: No en oo. Kyllä Jeesus ja Hänen tuntemisensa, Jumalan valtakuntaan kuuluminen, on ihan yk-
kösaarre.  

Essi: Ootko sä koskaan ajatellut, että kallisarvoisin helmi löytyy ihan läheltä, ei tarvitse lähteä minnekään 
sitä etsimään? 

Elmeri: En oo aiemmin ajatellut, mutta tässähän meitä on kaksi helmeä ja meitä katselee ja kuuntelee, 
monta arvokasta helmeä. 

Essi: Just niin! Mä tajusin tänään myös sen, että mikä on paras ja luotettavin aarrekartta. 

Elmeri: Ai, Raamattuako tarkoitat? 

Essi: Niin, sieltähän meille löytyi suurin aarre, mitä voidaan omistaa, eli Jeesus. Ja se ohjasi meidät ymmär-
tämään, että me itse olemme kallisarvoisia helmiä.  

Elmeri: Totta turiset! Mä jäin myös ihmettelemään sitä, kuinka suuren hinnan oikeesti Jeesus on meistä 
maksanut, kun hän kuoli meidän puolestamme.  

Essi: Ei sitä oikein järki ymmärrä, mutta onneksi saamme siihen uskoa, ja vain kiittää Jeesusta hänen rak-
kaudestaan meitä kohtaan.  

Elmeri: Mitähän kaikkia muita aarteita Raamatusta löytyy? 

Essi: Varmaan vaikka mitä, kun se on niin paksu kirja. Jaksankohan ikinä lukea sitä edes läpi.  

Elmeri: Voitasko yhessä aloittaa sellainen aarteenetsintäretki Raamattuun?  

Essi: Mitä sä tarkoitat?  

Elmeri: Luettas aina joka päivä joku kohta, ja mietittäs, mitä aarteita sieltä meille löytyy.  

Essi: Tuo kuulostaa hyvältä. Jonain päivänä me ollaan sit luettu koko Raamattu läpi.  

Elmeri: Jes, aloitetaan heti tänään! Mutta ei aloiteta Raamatun alusta, vaan sieltä missä kerrotaan Jee-
suksesta, niistä evankeliumeista. 

Essi: Joo, se on paljon helpompaa luettavaa… 

Elmeri: Mutta Essi, kyllä mä aion nyt mennä poikien mukaan katsomaan, mikä se aarre siellä saaressa 
on. 

Essi: Mene toki, mutta kerro Masalle ja Pertulle samalle kaikista suurimmasta aarteesta, minkä ihminen voi 
omistaa! 

Elmeri: Joo, sen aion tehdä. Oishan se ihan parasta, jos hekin uskois Jeesukseen.  

Essi: Niinpä! Mut nyt pitää mennä. Nähdään taas!  

 

 

 


