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Totuus ja valhe
Päätotuus
Jeesus on totuus ja valo.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta valaisemaan sinun elämääsi ja pelastamaan sinut Paholaisen vallasta.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Pyydä Jeesukselta voimaa vastustaa vihollista ja opettele raamatunlauseita ulkoa, jotta saat aseita taisteluun.
Raamatunlause
Valitse opetuksessa mainituista raamatunkohdista
se, josta olisi sinun ryhmäsi lapsille eniten hyötyä.
Kirjoita se näkyviin esim. valkotaululle, jolloin voitte toistaa lausetta ja pyyhkiä joka toiston jälkeen
lapsen valitseman yhden sanan pois, kunnes taulu on tyhjä. Lapset voivat myös kirjoittaa jakeen
kortille ja piirtää toiselle puolelle aihetta valaisevan
kuvan.
Havaintovälineet
Kynttilä, miekka, nuoli, siemenet ja kastelukannu,
verkko.
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Laulut
Valitse lauluja, jotka sopivat opetusaiheisiin, mm.
Jippiimission CD-levyllä ”Valo voittaa” on monia
valoon liittyviä lauluja, levyllä ”Majakaksi maailmaan” sen nimikappale sekä ”Lähetä minut” -levyllä ”Sinä olet tie totuus ja elämä”.
Lisämateriaalia
Tarjoa lapsille myös Lastenmission Joka päivä Jumalan kanssa -vihkosia, joiden avulla lapsi pääsee
alkuun hiljaisten hetkien viettämisessä.
Opetusidea seuraavalle kerralle
Halutessasi voit jatkaa samantyyppisestä aiheesta
vielä seuraavalla kerralla ja kertoa kertomuksen nimeltä ”Jouluaatto merellä”, jossa myöskin korostuu Jeesuksen merkitys valon tuojana, mutta täysin
erilaisesta näkökulmasta. Tähän materiaaliin voit
tutustua Lastenmission nettisivulla www.lastenmissio.fi tai www.teachkids.eu -sivuilla.
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Oppitunti
Jeesus
Jeesus on totuus ja valo. Hän valaisee elämäämme niin kuin kynttilä
pimeää huonetta. (Sytytä kynttilä!)
Paholainen
Jumalan vihollinen on valheen isä ja pimeyden ruhtinas, joka haluaa varastaa, tappaa ja tuhota meidät sekä erottaa meidät Jumalasta.
Kaikki pahuus ja valheet ovat lähtöisin hänestä.
Hänen nimiään ovat myös Perkele ja Saatana. Aina kun käytämme
näitä nimiä kiroillaksemme, kutsumme häntä paikalle ja annamme
hänelle tilaa toimia elämässämme ja ajatuksissamme. Siksi, tarkkaile
kieltäsi!
Paholaisen alkuperä (Hes. 28:11-19):
- Jumala loi hänet.
-

-

-

Paholainen oli alkujaan taivaan kaunein enkeli, ylistyksen
johtaja. Hän ei siis ole jumala – Jumalan vertainen – vaan
luotu olento, enkeli, jolla on valtaa vain sen verran kuin
Jumala on sitä hänelle antanut.
Paholainen ylpistyi ja nousi kapinaan Jumalaa vastaan. Hän
halusi olla Jumalan vertainen, ottaa Jumalan paikan. Jumala ei
jaa kunniaansa toiselle, joten Jumala karkotti hänet ja hänen
kanssaan liittoutuneet enkelit (1/3 kaikista enkeleistä) pois
taivaasta.
Paholainen osaa edelleen tekeytyä ”valon enkeliksi”
petkuttaakseen ihmisiä. (Vrt. susi lammasten vaatteissa
tai sokerikuorrutus pahan asian päällä, esim. noituus,
pääsiäisnoidat, joista tehty harmittomia, mukavia mummoja,
Halloween-juhlat lapsille…).

Enkeleistä puhuttaessa on tärkeää tiedostaa, että kaikki enkelit eivät
suinkaan ole hyviä. Edelleen on olemassa sekä valon että pimeyden
enkeleitä, hyviä ja pahoja enkeleitä. Valon enkelit ovat niitä, jotka
on lähetetty palvelemaan Jumalan omia. Pimeyden enkelit sen sijaan
ovat Paholaisen liittolaisia.
Sota Jumalan ja vihollisen välillä
Paholaisen karkotuksen jälkeen Jumalan ja vihollisen välille syttyi
sota. Myös me ihmiset olemme mukana tässä hengellisessä sodassa. (Näytä miekkaa.) Meitä vastassa on näkymätön vihollinen. Joka
paikassa kuitenkin näemme tämän hengellisen taistelun seurauksia
(sodat, murhat, väkivalta, riidat ym.).
3

Totuus ja valhe

Paholainen taistelee sydämestämme ja elämästämme. ”Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi
lähde” (Sananl. 4:23). Lankeamisemme tapahtuu ensin ajatuksissa
ja mielessä, ja vasta sitten se näkyy tekoina.
(Näytä nuoli.) Vihollinen ampuu myrkkynuolia (pahan palavia nuolia, Ef. 6:16) ajatuksiimme ja yrittää saastuttaa ne, saada meidät
epäilemään Jumalaa, nousemaan kapinaan häntä vastaan, toimimaan
tavalla, joka loukkaa Jumalaa, meitä itseämme ja usein myös muita
ihmisiä. Kun meidän ajatuksemme ja mielemme saastuvat, myös
ulkoinen käyttäytymisemme alkaa vähitellen muuttua ja mekin alamme puheissamme ja teoissamme ampua myrkkyhuolia toisia kohti.
Pahuus leviää.
Vihollinen kylvää elämäämme ikään kuin pahuuden ja valheen siemeniä. (Näytä siemenet ja kastelukannu.) Kastelemmeko ja lannoitammeko niitä? Annammeko niiden kasvaa vai kitkemmekö ne pois?
Verrataan pahuutta ja valhetta virukseen, joka tunkeutuu kehoomme
tai tietokoneelle ja yrittää sairastuttaa meidät tai saastuttaa tietokoneen. Viruksentorjuntaohjelmat tarkistavat, paljastavat ja puhdistavat koneen. Lääkkeet parantavat kehomme. Jeesuksen veri ja Jumalan sana puhdistavat ja parantavat meidät hengellisesti (Ef. 6:17).
Voimme lukea Raamattua ja opetella Jumalan sanaa ulkoa ja taistella
sen avulla vihollista vastaan. (Tässäkin voit näyttää miekkaa, Jumalan
sanan vertauskuvaa.)
Puhutaan myös pimeyden teoista, joita ovat esim. eripuraisuus, siveettömyys, saastaisuus, irstaus, kiroilu, epäusko, sodat, viha, noituus, epäjumalien palveleminen, kiukku, juonittelu, masennus, pelot,
valheet, kateus, riidat, epätoivo, arvottomuus, himot, aviorikokset,
juomingit, remuaminen, murhat, pilkka, halveksunta, sairaudet, nälänhätä… (mm. Room. 13:12-13).
Jumalan vastaus sen sijaan ovat Hengen hedelmät – rakkaus, ilo,
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja
itsehillintä (Gal. 5:22).
Vihollinen haluaa vangita meidät valheen ja synnin verkkoon. (Kiedo verkkoa avustajan ympärille alkaen ensin sormesta, sitten käsi, yläruumis
jne.) Kun me tietoisesti teemme syntiä tai uskomme valheen, jonka
vihollinen meille syöttää, sydämemme kietoutuu tuohon salakavalaan
verkkoon. Me voimme uskoa vihollisen valheita ja kietoutua moniin
synteihin, jolloin elämästä tulee hyvin sidottua, vaikeaa ja raskasta.
Käsityksemme Jumalasta, itsestä ja toisista ihmisistä vääristyvät. Me
katselemme asioita ikään kuin valheellisten linssien läpi. Luulemme
kenties tietävämme, millainen Jumala oikeasti on, tai että totuus asioista on juuri sellainen, kuin miltä se meistä tuntuu tai näyttää. Silti
voimme Jumalan näkökulmasta olla täysin väärässä, kuin sokeita.
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Vapaus
Mutta – ME VOIMME VAPAUTUA. ME VOIMME ”SAADA
NÄÖN”.
ME VOIMME VASTUSTAA VIHOLLISTA LUJINA USKOSSA
NIIN, ETTÄ HÄN PAKENEE.
Jeesus on tullut vapauttamaan vangitut, antamaan sokeille näön, antamaan meille meidän syntimme anteeksi. JEESUS ON TOTUUS
JA VALO! (Viittaa kynttilään.)
Tukitehtävä
Tulosta liitteenä olevat 16 Paholaisen lapselle kertomaa valhetta
(1 A, 2 A jne.) kaksipuolisiksi monisteiksi, joiden kääntöpuolella on
Raamatun ilmoittamia totuuksia (1 B, 2 B jne.). Jos voit tulostaa vain
yksipuolisia monisteita, liimaa kaksi monistetta vastakkain (jolloin
1 A ja 1 B osuvat vastakkain jne.). Leikkaa monisteet lapuiksi katkoviivoja pitkin.
Rohkaisevan raamatunjakeen kääntöpuolella on siis vastaava valhe
mustalla taustalla. Laput laitetaan valheiden verkkoon.
Lapset nostavat verkosta lapun kerrallaan, lukevat ensin valheen, ottavat sitten miekan käteensä ja lukevat rohkaisevan raamatunjakeen.

5

Miten kaunis
oletkaan,
kalleimpani,
miten kaunis on
katseesi!
Kyyhkyjä ovat sinun
silmäsi,
hunnun verhoamat.
Laulujen laulu 4:1a

1B

Tähän asti te ette
ole pyytäneet
mitään minun
nimessäni.
Pyytäkää, niin
te saatte, ja
teidän ilonne on
täydellinen.
Joh. 16:24

3B

Pyhitä heidät
totuudellasi.
Sinun sanasi on
totuus.
Joh. 17:17

2B

Sinä olet luonut minut
sisintäni myöten…
Minä olen ihme, suuri
ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Sinun silmäsi näkivät
minut jo idullani,
sinun kirjaasi on kaikki
kirjoitettu.
Ennen kuin olin elänyt
päivääkään,
olivat kaikki päiväni jo
luodut.
Ps. 139:13,14,16
4B

Raamattu on satua.
Jumala valehtelee.
Älä usko häntä, sillä
ei häntä edes ole
olemassa.

2A

Sinun syntymäsi
oli vahinko. Et ole
arvokas etkä tärkeä.
Elämälläsi ei ole
merkitystä.

4A

Olet ruma!

1A

Turha rukoilla. Ei
Jumala kuule sinua
eikä vastaa sinulle.

3A

Miten kaunis oletkaan,
kalleimpani,
miten kaunis on katseesi!
Kyyhkyjä ovat sinun
silmäsi,
hunnun verhoamat.
Laulujen laulu 4:1a
Minä tunnustin sinulle
syntini, en salannut
pahoja tekojani. Minä
sanoin: ”Tunnustan syntini
Herralle.” Sinä annoit
anteeksi pahat tekoni, otit
pois syntieni taakan.
Ps. 32:5
5B

Jumala on itse
sanonut:
- Minä en sinua jätä,
en koskaan sinua
hylkää.
Hepr. 13:5b

7B

Ole rohkea ja luja,
älä pelkää äläkä
lannistu. Herra,
sinun Jumalasi,
on sinun kanssasi
kaikilla teilläsi.
Joos. 1:9

6B

Ei sinun nimesi enää
ole Hylätty eikä maasi
nimi Hedelmätön,
vaan sinun nimesi on
oleva Rakastettuni
ja maasi nimi
Puolisoni,
sillä Herra rakastaa
sinua
ja ottaa sinun maasi
puolisokseen.
Jes. 62:4
8B

Minua pelottaa. En
tiedä miten selviän.
Näkeekö Jumala? Ei
hänkään varmaan
osaa eikä halua
auttaa minua.

6A

Kukaan ei rakasta
sinua eikä välitä
sinusta.

8A

Jumala ei ikinä
anna sinulle
anteeksi sitä
pahaa, mitä olet
tehnyt.

5A

Jumala on
hylännyt sinut.
Ei hän muista
sinua.

7A

Älkää vastatko
pahaan pahalla
älkääkä herjaukseen
herjauksella,
vaan päinvastoin
siunatkaa.
Siihen teidät on
kutsuttukin, jotta
perisitte siunauksen.
1. Piet. 3:9
9B

Jos kuitenkin
joltakulta teistä
puuttuu viisautta,
pyytäköön sitä
Jumalalta. Hän on
saava pyytämänsä,
sillä Jumala antaa
auliisti kaikille,
ketään soimaamatta.
Jaak. 1:5
11 B

Minä teen sinusta lujan
pronssimuurin.
Vaikka tämä kansa nousee
sinua vastaan,
ei se sinua voita,
sillä minä olen sinun
kanssasi,
minä autan ja suojelen
sinua, sanoo Herra.
Minä pelastan sinut
pahojen käsistä, vapautan
sinut väkivaltaisten
kourista!
Jer. 15:20-21
10 B

Me tiedämme, että
kaikki koituu niiden
parhaaksi, jotka
rakastavat Jumalaa*
ja jotka hän on
suunnitelmansa
mukaisesti kutsunut
omikseen.
Room. 8:28

12 B

Älä luule, että
Jumala auttaa
sinua. Olet
aivan yksin.

10 A

Olet tuhoon
tuomittu. Tämä
tilanne on aivan
liian vaikea, jotta
koskaan voisit
selvitä siitä.

12 A

Jos joku loukkaa
sinua, sinulla on
oikeus kostaa se
hänelle. Maksa
takaisin samalla
mitalla.

9A

Olet tyhmä
etkä koskaan
muuksi
muutukaan.

11 A

Heittäkää kaikki
murheenne hänen
kannettavakseen,
sillä hän pitää
teistä huolen.
1. Piet. 5:7

Mutta kiitos
Jumalalle, joka
antaa meille voiton
meidän Herramme
Jeesuksen
Kristuksen kautta!
1. Kor. 15:57

13 B

14 B

Niin kuin
nuorukainen ottaa
neidon vaimokseen,
niin sinun lapsesi
ottavat sinut
omakseen, niin kuin
sulhanen iloitsee
morsiamestaan,
niin sinun Jumalasi
iloitsee sinusta.
Jes. 62:5
15 B

Kestän kaiken
hänen avullaan,
joka antaa
minulle voimaa.
Fil. 4:13

16 B

Häviät varmasti.
Ei kannata edes
yrittää.

14 A

En tiedä, miten
toimia enkä tiedä
minne minun
pitäisi mennä.
En usko, että
Jumalakaan osaa
minua auttaa.

16 A

Olet liian huono.
Ei sinusta ole
siihen. Et pysty
elämään etkä
toimimaan niin
kuin Raamattu
opettaa.

13 A

Sinusta ei ole
mitään iloa
kenellekään.
Kukaan ei
välitä sinusta.

15 A

Tulosta, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä.
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Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen
Varmista, että lapsi tietää
Jumalasta

Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä

Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta

Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan

Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Apt. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen luo).

Kerro pelastusvarmuudesta

Palaa jakeeseen, jota käytit.
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä

Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä” (Hepr. 13:5)

