
Koko maailmankaikkeuden Jumala, meidän Luojamme, 
kuulee ja vastaa rukouksiimme. Se on ihmeellistä! 
Jeesus sanoi: “Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä.” Jos Jeesuksella on kaikki 
valta, voitko kuvitella mitä tapahtuu, jos rukoilet…

Lasten

RUKOUSMATKA
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Rakas Taivaan Isä, 
kiitos että rakastat minua ja 
olet ottanut minut lapseksesi.Arm�

RAKASTAN 
SINUA

MUISTOLAUSE 

Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä 
on meille osoittanut: me olemme saaneet 
Jumalan lapsen nimen.  – 1. Joh. 3:1

Jeesus sanoo, 
että kun joku ottaa 

hänet vastaan ja hyväksyy 
pelastajakseen, se merkitsee 
että kadoksissa ollut tärkeä 
asia on löytynyt. Siitä syntyy 

taivaassa suuri ilo, onni 
ja juhlat! 

Rakas Taivaan Isä, 
kiitos että rakastat minua ja 
olet ottanut minut lapseksesi..

2
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Sinä olet Jeesukselle ilonaihe. 
Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. 
Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.

Jeesus halusi, että kaikki tietävät, miten paljon Jumala rakastaa 
heitä. Siksi hän kertoi tarinan paimenesta ja kadonneesta lampaasta. 
Paimen oli niin huolissaan eksyneestä lampaasta, että jätti koko 
muun lauman ja lähti etsimään sitä viedäkseen sen turvaan. Lampaat 
ovat avuttomia eläimiä ja eksyvät joskus omille teilleen. Karhut, sudet 
tai leijonat voivat helposti hyökätä niiden kimppuun ja syödä ne. 

Paimenen tehtävä on suojella lampaita vaaroilta, ja niin hän teki.

Kun hän löysi kadonneen lampaan, hän oli niin iloinen, että kantoi

sitä harteillaan koko kotimatkan ja järjesti suuret juhlat!

3
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Auta minua rakastamaan 
ja tottelemaan sinua.Rakkau� Auta minua rakastamaan 
ja tottelemaan sinua.

MUISTOLAUSE 
Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä 
suurin ja tärkein. – Matt. 22:37, 38

Abraham rakasti Jumalaa. 
Hän eli hyvin, hyvin, hyvin kauan sitten. 

Kun hän tuli vanhaksi, Jumala sanoi: “Lähde 
maastasi ja kodistasi siihen maahan, jonka 

minä sinulle osoitan. Minä siunaan sinua ja teen 
sinun jälkeläisistäsi ison kansan. Sinusta 
tulee kuuluisa ja olet siunaukseksi muille. 

Maailman kaikki ihmiset tulevat 
siunatuiksi sinun vuoksesi.”

Jumala haluaa, että tottelemme häntä. Näin

näytämme Jumalalle, että rakastamme häntä.

4

FINNISH_PC_24pg_v1.indd   4FINNISH_PC_24pg_v1.indd   4 12/6/22   4:58 PM12/6/22   4:58 PM



Jeesuksen seuraaminen ja 
totteleminen on jännittävä matka!

Abraham totteli Jumalaa. Hän pakkasi kaiken omaisuutensa 
ja muutti vaimonsa kanssa kauas uuteen kotiin. Abrahamin 
kuuliaisuudesta alkoi koko elämänmittainen seikkailu, 
jonka aikana hänen kuuliaisuutensa, rakkautensa ja 
uskonsa kasvoivat yhä suuremmiksi.

Jumala haluaa, että tottelemme häntä. Näin

näytämme Jumalalle, että rakastamme häntä.

SAARA, 

TÄMÄ ON LUVATTU 

MAA!

JUMALA 
ON SIUNANNUT 

MEITÄ!

5
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Auta minua rakastamaan muita niin kuin sinä 
rakastat minua.  

Millaista on 
rakastaa muita samalla 

tavalla kuin Jumala rakastaa 

meitä? Otetaanpa selvää. Joku 

kysyi Jeesukselta: “Kuka on 

minun lähimmäiseni?” Jeesus 

selitti sen  kertomalla 
tarinan.

Auta minua rakastamaan muita niin kuin sinä 
rakastat minua.  

MUISTOLAUSE
Minun käskyni on tämä: rakastakaa 
toisianne, niin kuin minä olen 
rakastanut teitä. – Joh. 15:12

Myötätunt�

ÄLÄ PELKÄÄ, MINÄ PIDÄN SINUSTA HUOLEN.

AUTA 

MINUA.

6666
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Auta minua rakastamaan muita niin kuin sinä 
rakastat minua.  

Auta minua rakastamaan muita niin kuin sinä 
rakastat minua.  

Haluan osoittaa rakkautta 
teoillani, en pelkästään sanoilla.  

Eräs mies matkusti tiellä. Joukko pahoja miehiä hyökkäsi 
hänen kimppuunsa, hakkasi hänet, vei hänen rahansa ja 
jätti hänet puolikuolleena tienvarteen. Ihmisiä kulki hänen 
ohitseen. Heillä ei ollut myötätuntoa. Sitten samarialainen (jota 
halveksittiin) kumartui miehen puoleen ja huolehti hänestä, 
puhdisti ja sitoi hänen haavansa, vei hänet turvalliseen 
paikkaan toipumaan ja jopa maksoi hänen ylläpitonsa. 

Jeesus päätti kertomuksen sanoihin: “Haluan, että

te teette samoin niille, joilla on paha olla.”

7
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Pyydän anteeksi syntejäni. 
Pese minut puhtaaksi.

MUISTOLAUSE
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna 
lankeemukseni anteeksi. – Psalmi 51:4

Pietari kysyi 
kerran Jeesukselta: 

“Kuinka monta kertaa pitää 
antaa anteeksi, jos joku tekee 

väärin meitä kohtaan? 7 
kertaako?” Jeesus sanoi: 
“70 kertaa 7.” Taas hän 

aloitti tarinan.

RAKAS 

JUMALA, PELASTA 

MEIDÄT.

ÄITI, MINUA 
PELOTTAA.

Pyydän anteeksi syntejäni. 
Pese minut puhtaaksi.

Paranuksentek�

8
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Pyydän anteeksi syntejäni. 
Pese minut puhtaaksi.

Haluan antaa anteeksi toisille, koska 
Jeesus antaa anteeksi minulle.   

Kun kuningas sai kuulla mitä mies oli tehnyt, hän suuttui ja huusi: “Sinä

paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi suuren velan. Miksi sinä et

armahtanut omaa palvelijaasi?” Ja kuningas heitti hänet vankilaan.

PYYDÄN, 

ARMAHDA 
PERHETTÄNI JA 

MINUA!

HMM, 

MITÄHÄN 

MINUN PITÄISI 

TEHDÄ?

Kerran eräs kuningas pyysi palvelijoitaan kertomaan, kuinka paljon 
he olivat hänelle velkaa. Yksi palvelijoista oli velkaa niin suuren 
summan, että hän ei ikinä pystyisi maksamaan sitä takaisin. 
Kuningas sanoi: “Minä myyn sinut ja perheesi orjiksi, jotta velka 
tulisi maksettua!” Mies alkoi itkeä. Kuningas sääli häntä ja sanoi: 
“Olet vapaa kaikista veloistasi!”  
Päästyään vapaaksi mies meni ja löysi 
oman palvelijansa, joka oli hänelle 
velkaa pienen summan. Hän uhkasi 
heittää hänet vankilaan, jos hän ei 
maksaisi sitä. Palvelija pyysi armoa, 
mutta miehellä ei ollut myötätuntoa. 
Hän heitti palvelijansa vankilaan.  

Pyydän anteeksi syntejäni. 
Pese minut puhtaaksi.

9
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MUISTOLAUSE 
Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, 
kerron sinun ihmeelliset tekosi. – Psalmi 9:2

Ylisty�

Kauan sitten, yli 
2000 vuotta sitten nuoren 

Maria-nimisen tytön luona vieraili 
enkeli nimeltä Gabriel. Hänellä oli 

erityinen viesti: “Älä pelkää, Maria, Jumala 
on sinulle suosiollinen. Sinä tulet 
raskaaksi ja synnytät pojan, jolle 
sinun täytyy antaa nimi, Jeesus. 

Hän tulee olemaan suuri ja häntä 
kutsutaan Korkeimman 

pojaksi.”

TÄHTI 

JOHDATTI MEIDÄT 

JEESUS-LAPSEN

LUO.  

MEILLÄ ON 
LAHJOJA!

Ylistän sinua koko 

sydämestäni!
Ylistän sinua koko 

sydämestäni!

10
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Kaikki olivat iloisia Jeesuksen syntymästä! Enkelit sanoivat: 
“Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, 
joita hän rakastaa.” Paimenet tulivat katsomaan ja palvomaan 
Jeesuslasta.   

Haluan ylistää sinua joka päivä!

YLISTYS 

JUMALALLE 
HÄNEN POIKANSA 

SYNTYMÄSTÄ!

MINUN KAUNIS 

POIKANI!

MAAN 

PÄÄLLÄ 

RAUHA!

Niin kuin Maria, Joosef, paimenet ja tietäjät kunnioittivat ja palvoivat

Jeesusta, meidänkin kuuluu kunnioittaa ja palvoa häntä.

11
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MINÄKÖ? 

EN OLLUT! OLE 

HILJAA!  

Jeesus, olet Herrani ja 
haluan seurata sinua. 
Muuta minua haluamallasi 
        tavalla.

MUISTOLAUSE
Jos joku tahtoo kulkea minun 
jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, 
ottakoon joka päivä ristinsä ja 
seuratkoon minua. – Luuk. 9:23

Jeesus kertoi 
Pietarille,että ennen kuin kukko 

kiekuisi, Pietari kieltäisi hänet kolme 
kertaa. Ja juuri niin hän teki, kun 

Jeesusta kuulusteltiin ylipapin pihalla 
ennen ristiinnaulitsemista. Kun ihmiset 

tunnistivat Pietarin, hän pelästyi ja 
väitti kaikille, ettei tuntenut 

Jeesusta. Sitten kukko 
kiekui. 

SINÄ OLIT 
JEESUKSEN 

KANSSA!

TÄMÄ MIES OLI JEESUKSEN KANSSA!

Jeesus, olet Herrani ja 
haluan seurata sinua. 
Muuta minua haluamallasi 
        tavalla.Sitoutuminen

12
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Jeesus, haluan olla aina uskollinen sinulle.

Yhtäkkiä Pietari muisti Jeesuksen sanat ja juoksi pois itkien. 
Hänellä oli hirveä olo. Mutta Jeesus ei hylännyt Pietaria. 
Ylösnousemuksen jälkeen he söivät yhdessä ja Jeesus antoi hänelle 
anteeksi. Jeesus halusi, että Pietari pysyisi hänen opetuslapsenaan 
ja hankkisi lisää opetuslapsia. Vaikka Pietari ei ollut täydellinen, 
hän halusi todella seurata Jeesusta, ja Jeesus tiesi sen.

ME 

TIEDÄMME, ETTÄ 

KUULUT HEIDÄN 

JOUKKOONSA!

SINÄ OLIT 
JEESUKSEN 

KANSSA!

KUKKOKIEKUU!

Pietari ei enää koskaan kieltänyt tuntevansa Jeesusta.

13
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MINÄ KÄÄNNYN 

ISÄN PUOLEEN, JA HÄN 

ANTAA TEILLE TOISEN 

PUOLUSTAJAN, JOKA ON 

KANSSANNE IKUISESTI, 

TOTUUDEN HENGEN.

Täytä minut Pyhällä 
Hengelläsi. Haluan tietää 

suunnitelmasi minun 
elämälleni.

MUISTOLAUSE 
Antakaa Hengen täyttää itsenne. – Ef. 5:18

Jeesus sanoi: 
“Minä menen kauas pois, 

paikkaan, jonne te ette voi tulla. 
Mutta älkää olko huolissanne. Minä 
lähetän Henkeni tänne luoksenne.” 

Tämä tapahtui juuri ennen kuin Jeesus 
kuoli ristillä ja nousi Isän oikealle 

puolelle taivaaseen. Hän ei 
jättänyt meitä yksin. 

VAUTSI!

USKOMATONTA!

Täytä minut Pyhällä 
Hengelläsi. Haluan tietää 

suunnitelmasi minun 
elämälleni.Jumalaan Luo�aminen

14
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Täytä minut Pyhällä 
Hengelläsi. Haluan tietää 

suunnitelmasi minun 
elämälleni.

Jeesus, täytä minut Pyhällä 
Hengelläsi ja tee minusta 
enemmän sinun kaltaisesi.

Jeesus lähetti Henkensä auttamaan seurakuntaa tehtävässään. 
Pian tämän jälkeen erityisenä päivänä, helluntaina, voimakas 
tuuli puhalsi, ja Jumala täytti jokaisen Pyhällä Hengellään.

HALUAN 
MENNÄ SINUN KANSSASI.

KIITOS, 

JEESUS.

Hänen Henkensä on aina kanssamme

lohduttamassa, opettamassa ja johdattamassa.

Täytä minut Pyhällä 
Hengelläsi. Haluan tietää 

suunnitelmasi minun 
elämälleni.

15
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Auta minua toimimaan aina 

oikein ja armollisesti.
Auta minua toimimaan aina 

oikein ja armollisesti.
Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina Auta minua toimimaan aina 

oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.oikein ja armollisesti.

MUISTOLAUSE 
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, 
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. 
Hän oli täynnä armoa ja totuutta. – Joh. 1:14

Opetuslapset 
kysyivät  Jeesukselta: “Kuka 

on suurin taivasten valtakunnassa?” 
Jeesus tiesi, mitä he ajattelivat ja 

kutsui luokseen lapsen. Hän katsoi 
opetuslapsiaan ja sanoi jotain 

ihmeellistä: “Se joka nöyrtyy ja tulee 
tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin 

taivasten valtakunnassa.” 

JEESUS, 

MINÄKIN 

HALUAN ISTUA 

SYLISSÄSI!  

Vaiku�aminen

16
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Minäkin yritän puhua aina totta.

Oikeudenmukaisuus oli Jeesukselle tärkeää. Hän sanoi, että jos 
joku satuttaa lasta, sille ihmiselle käy huonosti. Hän auttoi aina 
niitä, joita muut väheksyivät: nuoria, sairaita ja köyhiä.  

Jeesus sanoi jotain vieläkin uskomattomampaa: “Joka minun
nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa
luokseen minut.” Jeesus oli tosissaan – hän puhui aina totta.

JEESUS 

RAKASTAA 

MINUA. 

JEESUS, 

SINÄ VOIT 
PARANTAA 

MINUT. 

JEESUS, 

HALUAISITKO 

JOTAIN 

SYÖTÄVÄÄ?  

TULE 

VIEREENI.

17
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Auta minua tuomaan sinulle kunniaa ja kutsumaan muita seuraamaan sinua.

MUISTOLAUSE
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen. – Matt. 28:19 

Paavali on 
tärkeä henkilö Raamatussa. 

Hän kirjoitti monia Uuden 
Testamentin kirjoista. Mutta 

aluksi hän oli Jeesuksen 
vihamies. Hän tappoi 

Jeesuksen seuraajia. Mutta 
Jeesus muutti 

hänet.  

KUKA SINÄ 

OLET, HERRA?

Auta minua tuomaan sinulle kunniaa ja kutsumaan muita seuraamaan sinua.Opetuslapseu�

18
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Kenet minä voin kutsua seuraamaan Jeesusta?

Jumala paransi Saulin ja hän alkoi kertoa Jeesuksesta kaikkialla, minne hän meni.

Hän antoi Jeesuksen muuttaa elämänsä kokonaan ja opetti muita
tekemään samoin. Muutoksesta hän antoi kaiken kunnian Jumalalle.

Paavalin nimi oli aluksi Saul. Eräänä päivänä hän käveli 
tietä pitkin. Yhtäkkiä taivaalla leimahti kirkas valo, joka 
sokaisi hänet ja sai hänet kaatumaan maahan. Saul kuuli 
äänen sanovan: “Saul, miksi sinä vainoat minua?” Saul 
huusi: “Kuka sinä olet, Herra?” “Minä olen Jeesus, jota sinä 
vainoat.” Saul pelästyi ja vapisi. Hän oli kolme päivää sokea.

19
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Rukoilen Jeesuksen 
nimessä. Aamen.
Rukoilen Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

MUISTOLAUSE 
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli 
kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia 
muita nimiä korkeamman. – Fil. 2:9

Bartimaios 
oli sokea kerjäläinen, joka 

asui kadulla. Hän oli kuullut 
Jeesuksesta ja hänen ihmeellisistä 

teoistaan: kuinka hän paransi 
sairaita, sokeita ja rampoja. 

Bartimaios halusi, että Jeesus 
parantaisi hänetkin. 

VAU! 

USKOMATONTA!

PÄÄ PYSTYYN, 
BARTIMEUS, 

HÄN KUTSUU 
SINUA!

SINUN 

USKOSI ON 

PARANTANUT 

SINUT.  

Valta Jumalalta

20
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Rukoilen Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

Jeesus vastasi, kun Bartimeus huusi 
hänelle, ja hän vastaa sinullekin.  

“Jeesus, Mestari, sääli minua!” Bartimaios huusi.  

Muut huusivat Bartimaiokselle: “Ole hiljaa!” Mutta Bartimaios jatkoi 
huutamistaan. Jeesus kuuli sen ja sanoi: “Tuokaa hänet minun luokseni.” 
Bartimaios heitti takin yltään ja juoksi Jeesuksen luo. “Mitä haluat, että 
teen sinulle?” Jeesus kysyi. Bartimeus vastasi: “Haluan nähdä!”

Bartimaios uskoi, että Jeesuksella oli voima parantaa

sairaita. Voit kuvitella, miten iloinen hän oli, kun

hän näki aivan ensimmäiseksi Jeesuksen kasvot.

VAU! 

USKOMATONTA!

JEESUS ON 

IHMEELLINEN!

MINÄ NÄEN SINUT, 

JEESUS!

21
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Jumala on ottanut minut  
rakkaaksi lapsekseen.   

Jumalan tottelemisesta 
seuraa siunaus.  

Meidän pitää rakastaa  
vain niitä, jotka rakastavat meitä.   

Jeesus haluaa, että annamme  
toisille anteeksi, emmekä  
kanna kaunaa.   

Meidän tulee ylistää Jumalaa  
vain silloin, kun olemme iloisia.   

Kun sitoudumme seuraamaan  
Jeesusta, hän muuttaa meitä  
enemmän itsensä kaltaiseksi.  

Pyhä Henki on meidän oppaamme.   

Jeesuksella ei ollut aikaa lapsille. 

Jumala käyttää vain aikuisia 
kertomaan muille Jeesuksesta.   

Kaikki valta taivaassa ja maan  
päällä kuuluu Jumalalle.   

Rukous on voimakasta, koska  
Jeesuksen nimessä on voima.   

Jumala kuulee, kun rukoilen. 

  4. YMPYRÖI ALTA TOTUUDET JA KESKUSTELE NIISTÄ 
MUIDEN KANSSA

1. KERTAA RUKOUSMATKAA
2. RUKOILE RUKOUSMATKAN MUKAAN 40 PÄIVÄÄ

3. OPETTELE ULKOA MUISTOLAUSEET

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA
TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

TOTTA VAI TARUA

Käy
tän ön askele t!

22
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ASKEL 1   Rukoile rukous itseksesi joka päivä 10 
päivän ajan.

ASKEL 2   Kun rukoilet, pyydä Jeesusta 
näyttämään, kenet voisit pyytää 
rukousmatkalle kanssasi. 

ASKEL 3   Pyydä tätä ihmistä rukoilemaan 
puolestasi 40 päivän ajan. Rukoile 
sinäkin hänen puolestaan. Hän voi 
olla ystäväsi, vanhempasi, sisaruksesi, 
isovanhempasi, opettajasi tai 
seurakunnan työntekijä.  

ASKEL 4   Kertokaa toisillenne, miten Jumala 
vastaa rukouksiinne. Kirjoita tai piirrä 
vastaukset muistiin.

ASKEL 5   Opettele ulkoa muistolauseet 
Raamatusta.    

ASKEL 6   Kerro muillekin Jeesuksesta.   

ASKEL 7   Käy nämä askeleet aina läpi uusien 
rukouskavereiden kanssa, jotta voitte 
seurata yhdessä Jeesusta.    

Nimeni on: 
___________________________ 
ja aloin tänään rukoilla Lasten 
rukousmatkan mallin mukaan. 

Päivämäärä: _______________

Kavereinani rukousmatkalla
__________________  ________
Nimi      Päivämäärä

__________________  ________
Nimi      Päivämäärä

__________________  ________
Nimi      Päivämäärä

mal in mukaanLASTEN RUKOUSMATKAN 

Miten rukoilen
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Lasten

RUKOUSMATKA
Rakas Taivaan Isä, kiitos että 
rakastat minua ja olet ottanut 
minut lapseksesi.  

Auta minua rakastamaan ja 
tottelemaan sinua. 

Auta minua rakastamaan muita 
niin kuin sinä rakastat minua.  

Pyydän anteeksi syntejäni. Pese 
minut puhtaaksi.  

Ylistän sinua koko sydämestäni! 

Jeesus, olet Herrani ja haluan 
seurata sinua. Muuta minua 
haluamallasi tavalla.
Täytä minut Pyhällä Hengelläsi. 
Haluan tietää suunnitelmasi 
minun elämälleni.

Auta minua toimimaan aina 
oikein ja armollisesti.

Auta minua tuomaan sinulle 
kunniaa ja kutsumaan muita 
seuraamaan sinua.

Rukoilen Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

ARMO

RAKKAUS

 MYÖTÄTUNTO

PARANNUKSENTEKO

YLISTYS
 SITOUTUMINEN

JUMALAAN 
LUOTTAMINEN

VAIKUTTAMINEN

OPETUSLAPSEUS

 VALTA JUMALALTA
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