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Mitä kaikkea Raamattu pitääkään sisällään? Avataanpa… Raamatussa on 66 kirjaa, noin 40 kirjoittajaa. Se 
on oikeastaan kirjasto. Se on jaettu kahteen osaan: Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti. Raamattu on 
Jumalan sana, vaikka ihmiset on sen kirjoittaneet. Miten se on mahdollista? Katsotaan, mitä Raamattu sa-
noo: 2. Piet. 1:21 Jumalan valitsemat ihmiset ovat kirjoittaneet sen Jumalan Pyhän Hengen johtamina. Eli 
ihmiset ovat sen kirjoittaneet, mutta siellä lukee juuri se, mitä Jumala haluaa meille sanoa.

Raamattu on kuin... RAKKAUSKIRJE: Jumalan rakkauskirje sinulle. Jumala kertoo kuinka paljon Hän sinua 
rakastaa. Kuinka Hän haluaa olla sinun kanssasi ihan joka hetki, pitää sinusta huolen ja antaa sinulle iankaik-
kisen elämän taivaassa, Jumalan luona, missä aina on ylenpalttisen onnellista. 

HUNAJA (Ps. 119:103, Ps. 19:11): Tykkäätkö makeasta? Raamattu sanoo, että Jumalan sana maistuu ma-
keammalta kuin hunaja. Se on maistuvampaa, parempaa kuin paraskaan herkku, mitä tiedät. Onko sinulla 
yhtä suuri hinku lukea ja kuulla Raamatun Sanaa kuin päästä syömään herkkuja.

TULI (Jer. 23:29): Tuli leviää helposti, jos sen antaa vapaasti palaa. Samoin Jumalan sana, se on levinnyt 
ympäri maailman ja leviää kokoa ajan. Joka puolella maailmaa luetaan Raamattua. Toisekseen kulta puh-
distetaan tulessa, eli kovassa kuumuudessa, että siitä tulee kirkas, niin kirkas, että kultaseppä näkee siitä 
oman kuvansa. Jumalan sana puhdistaa sinua. Näyttää liat, eli syntisi, elämässäsi olevat väärät asiat, jotka 
kuumottaa, posket punottavat häpeästä ja tuskan hiki valuu. Jumalan sana myös kertoo, kuinka Jeesuksen 
ristinkuoleman tähden saat anteeksi. Hän puhdistaa sinut synnistä.

VASARA (Jer. 23:29KR38): Jumala Sana murskaa elämästäsi vääriä asioita, mitkä nousevat sinusta eikä Ju-
malasta. Vaikka itsekkyys ja ylpeys. Jumala sanansa kautta puhuu tai vie sinut sellaiseen tilanteeseen, että 
joudut nöyrtymään ja tunnustamaan syntisyytesi ja että tarvitset Jeesusta. Se voi tuntua siltä, että ihan 
kun vasaralla lyötäs, se sattuu, mutta sen kautta Jumala kutsuu sinua Hänen luoksensa turvaan ja suojaan, 
Hänen hoidettavakseen. Kun Jeesus saa meitä murskata, ja meistä tulee Jeesusta tarvitsevia, voimme olla 
siunaukseksi myös toisille. 

SIEMEN (Matt. 13:23, Luuk. 8:11): Kun kuulet tai luet Jumalan sanaa, se on kuin sinuun kylvettäisi siemen, 
joka ajallaan kasvaa ja kantaa hedelmää. Sinä kasvat Jumalan tuntemisessa, uskosi vahvistuu.  Jeesus vai-
kuttaa ja kasvattaa sinussa myös hyvää hedelmää, Hänen tahonsa mukaisia asioita kuten iloa, rauhaa, kär-
sivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää.

LAMPPU (Ps. 119:105): Raamatun sana on paras opastaja elämässäsi. Se näyttää suuntaa niin kuin valo 
pimeässä. Jumalan sana ohjaa, minne otat seuraavan askeleen; johdattaa  eteenpäin, aina taivaaseen asti.

PEILI (Jaak. 1:23,24, 2. Kor. 3:18): Näyttää, millainen sinä olet – Olet Jumalan luoma, äärettömän arvokas ja 
rakas ihminen, ainutlaatuinen tyttö tai poika, Jumalan mestariteos. Ei ole toista samanlaista. Olet myös syn-
tinen, Jeesusta tarvitseva, ihminen. Jeesus myös tahtoo Sanansa kautta tehdä työtä, että peilistä näkyiskin 
enemmän Jeesuksen piirteitä. Enemmän Raamattua, enemmän Jeesusta, ja silloin toisetkin voivat kauttasi 
nähdä Jeesuksen hyvyyttä, rakkautta ja totuutta. 

OPETUS

“Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdos-

ta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, 

minkä ovat Jumalalta saaneet. ”  2. Piet. 1:21



LEIPÄ ja MAITO (Joh. 6:51; 1. Piet. 2:2): Raamattu on tärkeää ravintoa sinulle. Ilman Jumalan sanaa uskosi 
Jeesuksen kuolee. Ihan niin kuin tarvitset ruokaa elääksesi ja jaksaaksesi päivän touhut, tarvitset Raamatun 
sanaa, jotta voit uskoa Jeesukseen ja uskosi Häneen vahvistuu. 

VESI (Joh. 7:37; Joh. 4:14): Kun on jano, tarvitset vettä. Meillä jokaisella on jano, kaipuu Jumalan puoleen, 
oppia tuntemaan Hänet ja elää Hänen kanssaan. Meissä jokaisessa on syntymästämme saakka ikään kuin 
tyhjä tila sydämessämme, minkä voi täyttää vain Jeesus. Voimme yrittää täyttää elämän tyhjyyttä muilla 
asioilla kuten rahalla, maineella, harrastuksien tuomalla mielihyvällä, kauneudella tms. mutta vain Jeesus 
voi poistaa sen janon, tyhjyyden ja kaipuun. Hän lupaa antaa sellaista vettä, jota juomalla ei tule koskaan 
jano.  Jumalan sana ja Jeesus itse, on se vesi.

MIEKKA (Ef. 6:17): Jumalan sana on aseemme. Paholainen, Jumalan vihollinen, joka on valehtelija, yrittää 
kiusata ja saada meidät ajattelemaan, että Raamattu ei olisi totta tai että Jumala ei pidä lupauksiaan. Se 
yrittää saada sinut pelkäämään tai ajattelemaan, ettei Jumala sinua oikeesti rakasta. Kun sellaisia ajatuksia 
tulee mieleesi, pidä kiinni Raamatusta, lue, mitä siellä sanotaan ja usko se. Voit mielessäsi tai vaikka ää-
neenkin sanoa, mitä Raamatussa lukee. Kuten että Jumala rakastaa minua ja minun ei tartte pelätä. Se on 
totta. Vihollinen joutuu olemaan hiljaa ja väistymään. Jumalan sana on voimakkaampi kuin vihollinen. 

Jumalan sana on myös kuin…
Laastari: Jumala lohduttaa sinua surussa ja pettymyksissä, sanansa kautta 
Tyyny: Levon ja rauhan sanoja, jotka antavat sinulle turvan Jeesuksessa!!
Kartta: Näyttää reitin, mikä vie perille taivaaseen
Passi: Passi kertoo minun olevan suomenkansalainen, mutta Raamattu osoittaa, että Jeesuksen uskovana 
olet taivaankansalainen, kuulut Jumalan valtakuntaan, jonka kuninkaana on Jeesus.
Käyttöopas: Jumala, joka on luonut minut ja sinut, tietää parhaiten, kuinka tätä elämää tulisi elää. Hän 
on antanut elämän käyttöohjeet. Hän kertoo, miten on parasta ja turvallisinta elää, ettemme vahingoita 
itseämme emmekä toisia, vaan sen sijaan voimme elää palvellen Jumalaa ja toisia ihmisiä siinä tehtävässä, 
minkä Jumala on meille antanut. 

Kannattaako lukea Raamattua? Ehdottomasti. Raamattu on kaikista tärkein ja kallisarvoisin kirja.   

MUUTA
Havaintovälineet:
Opetukseen tarvitaan opetuksessa mainitut esineet tai kuvat niistä.

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessäsi laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten 
kanssa luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen.

Aloitus- ja lopetusidea: 
Aloitus: Keskustele: Mikä sinun elämässä on sellaista, jota ilman et voi elää? – happi, ruoka, vesi. Onko 
sulla elämässäsi jotain kallisarvoista, josta et halua luopua? – kaverit, perhe. Tiedätkö, on yksi tärkeä asia, 
jonka tulisi olla sinulle ja minulle niin kallisarvoinen, ettemme haluaisi luopua siitä mistään hinnasta. Se on 
myös sellaista, jota ilman et voi elää. Se on Raamattu. Ttustumme nyt, mitä Jumala itse sanoo Sanastaan. 
Lopetus: Innosta lukemaan Raamattua. 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Raamatusta, jonka kautta Jumala puhuu, opettaa rohkaisee, lohduttaa ja ohjaa sinua. 
Pyydä halua lukea Raamattua ja kuunnella Jumalan puhetta sekä voimaa elää Jumalan sanan mukaisesti. 


