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Sanan ja rukouksen ilta 1.8.2021 



Jeesus sua rakastaa

1) Jeesus sua rakastaa, 

Jeesus sua rakastaa,

elämässäsi tärkeintä

tietää on tää:

Jeesus sua rakastaa.

2) Jeesus sun pelastaa,

Jeesus sun pelastaa,

elämässäsi tärkeintä

tietää on tää:

Jeesus sun pelastaa.

3) Vaikka oisit suuri syntinen,

tule tänään luokse Jeesuksen.

Oh! Hän odottaa,

sua rakastaa,

tahtoo sun pelastaa.

Heavenly Melodies



Rakastan sydämestäni sinua Herrani
1) Rakastan sydämestäni

Sinua Herrani.

Rakastan sydämestäni

Sinua Herrani.

KERTO:

Rakastan sydämestäni

Sinua Herrani.

Rakastan sydämestäni

Sinua Herrani.

2) Herra minun voimani, kallioni

linnani ja pelastajani.

Rakastan sydämestäni

Sinua Herrani.    KERTO

3) Minun Jumalani, vuoreni

jonka turviin minä pakenen.

Rakastan sydämestäni

Sinua Herrani    KERTO

4) Ylistetty olkoon Herrani !

Häntä minä huudan ja pelastun

Rakastan sydämestäni

Sinua Herrani.
Heavenly Melodies



Sanan ja rukouksen ilta 1.8.2021

JEESUKSEN MISSIO MAAN PÄÄLLÄ



Jeesuksen missio

Mikä oli Isän Jumalan Jeesukselle antama tehtävä ?

Mitä siihen sisältyi ?

Onnistuiko tehtävä ?



Jeesus

TAIVAS

MAAILMA

ISÄ
JUMALA

MAA
Isä lähetti
Jeesuksen
maan päälle
liharuumiissa

J
E
E
S
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Jeesuksen
missio

Jeesus
sovitti
ihmisten
synnit

JEESUS
Jeesus
Luomassa
Isän kanssa
maailman

Jeesus
palaa
valmistamaan
sijaa omilleen
ja lähettää
Pyhän Hengen



Jeesuksen missio

Jeesus
Syntyi
Ihmiseksi
Joosefin
Ja
Marian
lapsena

Aloittaa
3 v:n julkisen
työnsä
n. 30 v:n
ikäisenä

Valitsee
opetuslapsia

Puhuu
Taivaan valtakunnasta
Ihmisille

Parantaa sairaita
Herättää kuolleita
Ajaa ulos riivaajia
Muita ihmetekoja

Kertoo opetuslapsilleen
tulevista asioista
ja
antaa lähetystehtävän

Sovittaa ristillä
maailman synnit
ja nousee haudasta
ja nousee taivaaseen
takaisin
Isän luokse



Kuvaus apostolien teoissa

Ap.t 1:1 Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, 
kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, 

2. hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, 
sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä 
apostoleille, jotka hän oli valinnut, 

3. ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten 
epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, 
ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen 
Jumalan valtakunnasta.



Genesaretin kalastajista ihmisten kalastajiksi

Lk. 5:4 … 11. hän sanoi Simonille: "Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle” … sen 
tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät.

… Hämmästys ja pelko heidän saamansa kalansaaliin tähden oli näet vallannut hänet ja kaikki, 
jotka olivat hänen kanssaan, samoin myös Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat, jotka 
olivat Simonin kalastuskumppaneita. 

Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää. Tästedes sinä saat saaliiksesi ihmisiä."  

He vetivät veneet maihin, jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.



..Pyhä Henki on voidellut Jeesuksen  
julistamaan evankeliumia
Lk. 4:14. Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä 
oleviin seutuihin. 15. Ja hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. 16. Ja hän 
saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä 
synagoogaan ja nousi lukemaan. 17. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän 
avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: 18. "Herran Henki on minun päälläni, 
sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut 
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut 
vapauteen, 19. saarnaamaan Herran otollista vuotta". 

… 31. Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina. 32. Ja he 
olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin se, jolla on valta.



Jeesuksen oma esimerkki

Lk. 4: 18-19. "Herran Henki on minun päälläni, sillä 

➢ hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; 

➢ hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta 

➢ ja sokeille näkönsä saamista, 

➢ päästämään sorretut vapauteen,  

➢ saarnaamaan Herran otollista vuotta".



Jeesus opetti kansanjoukkoja

Mt. 5:1-48; Lk. 6:20-23 Vuorisaarna – autuaita ovat: hengellisesti köyhät, murheelliset, hiljaiset, 
vanhurskautta janoavat, laupiaat, puhdassydämiset, rauhantekijät, vanhurskauden tähden 
vainotut, joita ihmiset Jeesuksen tähden solvaavat ja vainoavat ja valhetellen pahaa puhuvat

…

Lk. 9:10-17; Mt. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Joh. 6:1-14 Jeesus ruokkii 5000 miestä ja opettaa

Mt. 15:29-39;Mk. 8:1-10 Jeesus ruokkii 4000 miestä ja opettaa



Vertausten tarkoitus

Mt. 13:10-17; Lk. 8:9-10; Mk. 4:10-12 

Kun Jeesus oli jäänyt yksin, ne kaksitoista ja muut hänen ympärillään 
olevat kysyivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittivat. 

11. Hän sanoi heille: "Teille on uskottu Jumalan valtakunnan 
salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksin, 

12.     että he näkevinä näkisivät eivätkä käsittäisi ja kuulevina 
kuulisivat - eivätkä ymmärtäisi, etteivät kääntyisi eivätkä saisi 
anteeksi." 



Jumalan  valtakunta 1

Lk. 8:1  …Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään saarnaten ja julistaen Jumalan 
valtakunnan evankeliumia. Hänen kanssaan olivat ne kaksitoista…

Lk. 8:4-15 Kylväjä vertaus

Lk. 9:1-6 Jeesus lähettää 12 opetuslasta julistamaan evankeliumia ja parantamaan sairaita

Lk. 10:1-12 Jeesus lähettää 70 opetuslasta kaksittain edellään kyliin ja kaupunkeihin

Lk.11:24-26 Saastaisen hengen paluu puhdistettuun ”asuntoon”

Lk.12:35-48 Herraansa odottavan palvelijan kehotus valvomiseen

Lk. 13:18-21 Vertaus sinapinsiemenestä ja hapatteesta

Lk. 13:22-30 Vertaus ahtaasta ovesta



Jumalan  valtakunta 2 

Lk. 14:12-24 Vertaus suurista pidoista

Lk. 17:20-21 ”…Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

Lk. 18:18-27 Jumalan valtakuntaan pääseminen

Lk. 21:25-33 Jeesus puhuu merkeistä taivaalla ja maan päällä.

Lk. 21:34-36 Kehotus valvomiseen

Lk. 22:14-23 Jeesus asettaa Ehtoollisen ja kertoo Jumalan valtakunnan tulemisesta

Joh. 3:1-21 Jeesus kertoo Nikodeemukselle uudestisyntymästä ja sen tarpeellisuudesta

Mk. 4:26-29 Vertaus siemenen kasvamisesta

Mk. 10:13-16 Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta



Rakkauden opetusta

Lk. 6:27…36 "Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 

28. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä solvaavat. 

29. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin poski. Jos joku ottaa sinulta viitan, älä kiellä häneltä paitaasikaan.

30. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka ottaa sinun omaasi. 

31. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää tekin heille. 

32. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitosta te siitä saatte? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä
rakastavat. 

33. Ja jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitosta te siitä saatte? Niinhän syntisetkin tekevät. 

34. Jos te lainaatte sellaisille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta te siitä saatte? Syntisetkin lainaavat syntisille, 
jos saavat yhtä paljon takaisin. 

35. Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin. Silloin teidän palkkanne 
on suuri ja teistä tulee Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. 

36. Olkaa armahtavia, niin kuin teidän Isännekin on armahtava." 



Jeesus opetti: Älkää tuomitko !

Lk. &.37…42  "Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää tuomitko ketään syylliseksi, niin ei 
teitäkään tuomita syyllisiksi. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. 

38. Antakaa, niin teille annetaan. Täysi mitta, sullottu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän 
syliinne. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin."  

39. Hän kertoi heille myös vertauksen: "Eihän sokea voi taluttaa sokeaa? Eivätkö he molemmat 
putoa kuoppaan? 

40. Ei oppilas ole opettajaansa parempi, mutta kaiken opittuaan jokainen on niin kuin 
opettajansa. 

41. Kuinka näet roskan veljesi silmässä mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi? 

42. Kuinka voit sanoa veljellesi: 'Veli, anna kun otan roskan pois silmästäsi', mutta et näe hirttä 
omassa silmässäsi? Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa 
roskan veljesi silmästä!" 



Opetus: Hedelmästään puu tunnetaan 

Lk. 6:43…45 "Ei ole hyvää puuta, joka tekisi huonoa hedelmää, eikä huonoa puuta, joka tekisi 
hyvää hedelmää. 

44. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjantappuroista koota viikunoita eikä 
piikkipensaasta poimita viinirypäleitä. 

45. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo 
sydämensä pahuuden varastosta esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu."  



Syntisten ja sairaiden auttaja

Lk. 5: 31-32 …  "Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan 
parannukseen vanhurskaita vaan syntisiä." 

Lk. 5:18…26   … Silloin muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvaantunut… 
he nousivat katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi joukon keskelle Jeesuksen 
eteen.  …Jeesus sanoi: "Mies, sinun syntisi ovat anteeksi annetut.”  … Mutta jotta tietäisitte, 
että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi"  - hän puhui nyt 
halvaantuneelle - "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." 



Jeesus myrskyn Herra

Lk. 8:22…25  Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille: 
"Menkäämme järven yli toiselle rannalle."  Niin he lähtivät vesille. 

23. Heidän purjehtiessaan Hän nukahti. Mutta myrskytuuli syöksyi alas järvelle, ja vene oli 
täyttymäisillään vedellä, ja he olivat vaarassa. 

24. Silloin he menivät Jeesuksen luo ja herättivät hänet sanoen: "Mestari, mestari, me 
hukumme!" Herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa. Ne asettuivat ja tuli tyven. 

25. "Missä teidän uskonne on?"  hän kysyi. He olivat peloissaan ja puhelivat ihmetellen 
keskenään: "Kuka tämä oikein on, kun hän käskee jopa tuulia ja vettä, ja ne tottelevat häntä?" 



Jeesus henkivaltojen Herra

RIIVATTU GERASALAISTEN ALUEELLA

Lk. 8:26…39  …30. "Mikä on sinun nimesi?"  Jeesus kysyi. "Legioona", mies vastasi, sillä häneen oli 
mennyt monta riivaajaa.  … Ne pyysivät Jeesukselta, ettei hän käskisi niitä menemään syvyyteen. 
Läheisellä vuorella oli suuri sikalauma laitumella. Riivaajat pyysivät Jeesukselta, että hän antaisi niille 
luvan mennä sikoihin, ja hän salli sen. Silloin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin, ja 
lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui… Mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häneltä 
lupaa saada olla hänen seurassaan, mutta Jeesus lähetti hänet luotaan sanoen: "Palaa kotiisi ja kerro, 
kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt."  Mies meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka 
suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt.  

RIIVATTU POIKA

Mies pyysi Jeesusta tulemaan poikansa luokse… Jeesus sanoi: ”Tuo poikasi tänne”… Jeesus nuhteli 
saastaista henkeä, paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isälleen. 

MYKKÄ HENKI

Kerran Jeesus ajoi ulos riivaajan, joka oli mykkä. Kun riivaaja oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja 
väkijoukot hämmästyivät. 



Jeesus kuolemankin Herra

LESKI-ÄIDIN POIKA NAINISSA

Lk. 7:11…17   Jeesus lähestyi Nain-nimistä kaupunkia ja siellä kannettiin ulos kuollutta, leski-
äitinsä ainoaa poikaa. Jeesus sanoi: "Älä itke." … ”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!"  

… kuollut nousi istumaan ja rupesi puhumaan…

JAIRUKSEN TYTÄR

Lk. 8:40…56  …synagogan esimiehen, Jairuksen, tytär oli kuolemaisillaan ja kotoa tultiin 
kertomaan Jairukselle: "Tyttäresi on kuollut. Älä enää vaivaa opettajaa."  Jeesus sanoi hänelle: 
"Älä pelkää. Usko ainoastaan, niin hän paranee." 

Kun Jeesus saapui taloon, Jeesus sanoi: "Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut vaan nukkuu." He 
nauroivat hänelle, koska tiesivät tytön kuolleen. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja sanoi 
kovalla äänellä: "Tyttö, nouse!" Hän nousi heti ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää.



Jeesuksen kutsu: Seuraa minua !

Lk. 9:57-62 Heidän kulkiessaan tiellä joku sanoi Jeesukselle: "Minä seuraan sinua, minne ikinä 
menet." 

58. Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole 
paikkaa, mihin hän päänsä kallistaisi."  

59. Eräälle toiselle hän sanoi: "Seuraa minua!"  Tämä sanoi: "Herra, salli minun ensin käydä 
hautaamassa isäni." 

60. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleiden haudata kuolleensa! Mene sinä ja julista 
Jumalan valtakuntaa."

61. Vielä eräs toinen sanoi: "Minä lähden seuraamaan sinua, Herra. Salli minun kuitenkin ensin 
käydä sanomassa jäähyväiset kotiväelleni." 

62. Hänelle Jeesus sanoi: "Ei kukaan, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ole kelvollinen 
Jumalan valtakuntaan."



Lähetyskäsky

Mt. 25:18 …"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettamalla heitä 
pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä 
maailman loppuun asti." 

Mk. 16:15  "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16. Joka uskoo ja 
kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka 
uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, 18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he 
juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." 

Lk. 24: 46. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva 
kuolleista, 47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, 
alkaen Jerusalemista. 48. Te olette tämän todistajat. 49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on 
luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta." 

Joh. 20:21. Jeesus sanoi heille taas: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän 
teidät."22. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: "Ottakaa vastaan Pyhä Henki.23. Joiden 
synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."



Opetuslasten tehtävät

➢ Jatkaa Jeesuksen Isältä saamaa lähetystehtävää (Joh.20:21)

➢ Ottaa vastaan Pyhä Henki (Joh.20:22; Lk. 24:49)

➢ Saarnata evankeliumia (Mk, 16:15; Mt. 28:19; Lk. 24:47)

➢ Saarnata parannusta syntien anteeksisaamiseksi hänen nimessänsä kaikille kansoille, 
alkaen  Jerusalemista (Lk. 24:47)

➢ Kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Mt. 28:19)

➢ Tehdä opetuslapsia (Mt. 28:19)

➢ Opettaa opetuslapsia pitämään, mitä Jeesus on heidän käskenyt pitää (Mt. 28:20)

➢ Käyttää valtaa antaen syntejä anteeksi tai pidättää ne (Joh. 20:23)



Ja nämä merkit seuraavat niitä, 
jotka uskovat

➢ Puhuvat uusilla kielillä (Mk. 16:17)

➢ Sairaat paranevat uskovien kätten päälle panemisen kautta (Mk. 16:18)

➢ Ajavat ulos riivaajia (Mk. 16:17)

➢ Nostavat käsin käärmeitä (Mk. 16:18)

➢ Jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita (Mk. 16:18)



Jeesus ilmestyy opetuslapsille ja 
muistuttaa heitä 

Joh. 20:19-22.Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset 
olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin 
Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi: "Rauha teille!"

20. Sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. 
Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herran. 

21. Jeesus sanoi heille taas: "Rauha teille!  Niin kuin Isä on lähettänyt 
minut, niin minäkin lähetän teidät."

22. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: "Ottakaa 
vastaan Pyhä Henki.



Miten Jeesuksen omat ovat onnistuneet 
lähetyskäskyn toteuttamisessa ?

?



Jeesus antaa sulle rauhan
1) Elämä kun ahdistaa

kuule Jeesus muistuttaa,

minä tahdon antaa

sulle rauhan,

rauhan taivaallisen.

KERTO:

Jeesus antaa sulle rauhan,

Jeesus antaa tosi rauhan.

Rauhan taivaallisen,

rauhan iankaikkisen

Oh! Jeesus antaa rauhan.

2) Jeesus voitti maailman,

synnin vallan ja kuoleman;

kun Hän syntiemme tähden 

kuoli ristillä Golgatan. 

KERTO

Heavenly Melodies


