
Aloitustapahtuman Suuri seikkailu (5.6.)

ON OLEMASSA MATKA

NIMI



PIENRYHMÄ
Tervetuloa omaan ryhmääsi ja Suureen seikkailuun. 

TeenStreetillä kokoonnutaan joka päivä samoihin pieniin ryhmiin 

– siten voimme olla osa toistemme matkantekoa. Opimme

yhdessä, rohkaisemme toisiamme ja jaamme toistemme kanssa,

mitä olemme oppineet ja kokeneet. Käyttäkää hetki aikaa siihen,

että tutustutte toisiinne.

Kerro nimesi ja mistä olet kotoisin.

Yrittäkää arvata toistenne toinen 

nimi (jos sellainen on). Kerro toisille, 

millä kirjaimella toinen nimesi alkaa. 

Jokainen saa arvata yhden kerran, 

mikä nimi on. (Esimerkiksi jos nimesi 

on Johannes, kerrot, että nimesi 

alkaa J-kirjaimella. Sitten jokainen 

ryhmäläinen saa arvata yhden kerran, 

mikä se saattaisi olla.)

Nimi on iso osa sitä, keitä me olemme. 

Oletko koskaan toivonut, että voisit 

vaihtaa nimesi? Minkä nimen valitsisit 

ja miksi?

Tämän päivän opetuksessa puhuttiin 

siitä, kuinka jokainen meistä on 

matkalla. Jumala kutsuu meitä 

seuraamaan itseään. Aloitimme 

puhumaan Mooseksesta ja siitä, 

kuinka Jumala kutsui Mooseksen 

matkalle. Mooses kohtasi paljon ylä- ja 

alamäkiä eikä kaikki ollut aina helppoa. 

Kun Jumala kertoi Moosekselle 

ensimmäistä kertaa, että oli aika ottaa 

uskon askeleita ja lähteä liikkeelle, 

Mooses ei halunnut mennä. Hän pyysi 

Jumalaa käyttämään jotakuta toista ja 

luetteli syitä, miksi Jumalan ei pitäisi 

käyttää häntä. Hän ei oikeasti tiennyt, 

kuka Jumala oli, mutta kun hän lähti 

matkaan, kaikki muuttui. Jumala 

kertoi yhä uudelleen, että kulkisi 

Mooseksen kanssa ja että hänen 

läsnäolonsa riittäisi tälle. Mooseksesta 

tuli mies, joka ymmärsi tarkoituksensa 

ja identiteettinsa ja sen, millaiseksi 

Jumala oli hänet kutsunut.

Mooses ei ole ainoa Raamatun 

henkilö, joka ei oikein näytä sopivalta 

täydelliseksi esimerkiksi ihmisestä, 

jonka kautta Jumala valitsisi toimia. 

Raamattua lukiessamme huomaamme, 
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että Jumala teki työtä epätäydellisten 

ihmisten kautta kaiken aikaa.

Tutustumme nyt yhdessä joihinkin 

niistä Raamatun ihmisistä, jotka 

tekivät kaikenlaista suurta. 

Sitten pysähdymme hetkiseksi 

tarkastelemaan joitakin ei niin 

mahtavia asioita niistä samoista 

ihmisistä; asioita, joista Raamattu 

kertoo meille. Katsotaanpa 

esimerkiksi Matteusta, yhtä 

Jeesuksen opetuslapsista. Hän 

kirjoitti kirjan Raamattuun! 

Matteuksen evankeliumissa (10:3, 

UT2020) Matteus kuvailee itseään 

«tullimieheksi». Hän työskenteli 

veronkerääjänä ennen kuin lähti 

seuraamaan Jeesusta. Toisin sanoen 

Matteus teki töitä juutalaisten 

vihollisen leivissä. Roomalaiset olivat 

ottaneet juutalaisten maat, hallitsivat 

niitä ja pakottivat kansan maksamaan 

veroja Rooman valtakunnalle. Ja 

Matteus teki heille töitä! Voit kuvitella, 

miten epäsuosituksi se teki hänet 

oman kansansa keskuudessa. Hän 

saattoi ottaa ihmisiltä vaadittua 

enemmän veroa ja pitää sitten osan 

rahoista itsellään. Veronkerääjät 

tunnettiin pettureina, varkaina ja 

epärehellisinä ihmisinä, mutta Jeesus 

valitsi Matteuksen. Hänen elämänsä 

muuttui, kun hän hyväksyi Jeesuksen 

kutsun.

Henkilön nimi: Mitä hyvää teki: Missä epäonnistui:

Matteus (Jeesuksen 

opetuslapsi)

Jeesuksen  seuraaja, 

 kirjoitti yhden 

 evankeliumeista, oli 

 alkuseurakunnan johtaja.

Työskenteli roomalaisille, otti 

rahaa omalta kansaltaan.

Kuningas Daavid

Saul (tunnettiin 

myöhemmin

Paavalina)

Joku muu:
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Raamattu on täynnä «matkoja», 

joille Jumala vei seuraajansa. 

Innostuksen, uhrauksen, rakkauden 

ja anteeksiannon matkoja; matkoja 

tuttuun ja matkoja tuntemattomaan. 

Jumalalla on matka myös sinua varten. 

Hän kutsuu sinua lähtemään liikkeelle 

kanssaan; käyttämään niitä lahjoja, 

joita sinulla on, jotta voisit ohjata 

ihmisiä hänen luokseen ja olemaan osa 

suurinta koskaan kerrottua seikkailua. 

Olet Jumalan tuntema, nimeämä ja 

lähettämä. Hänellä on matka juuri 

sinua varten.

Se on matka, jonka kautta 

opimme ymmärtämään paremmin 

tarkoitustamme ja identiteettiämme. 

Jumalalla on matka meitä jokaista 

varten.

· Osa teistä on ehkä ollut tällä matkalla

jo jonkin aikaa ja haluatte oppia lisää ja

kasvaa lähemmäksi Jumalaa.

· Osa teistä kuulee ehkä ensimmäistä

kertaa siitä, että on olemassa tällainen

matka Jumalan kanssa ja kaikki on

uutta.

· Jotkut teistä ehkä olivat matkalla

Jumalan kanssa, mutta sitten

huomionne kiinnittyi johonkin ihan

muuhun tai teitte päätöksiä, joiden

vuoksi tunnette nyt olevanne kaukana

Jumalasta ja siltä matkalta, millä olitte.

· Jotkut teistä ovat ehkä kuulleet

Jumalasta ja Raamatusta siitä

saakka, kun olitte pieniä, mutta

ette ole koskaan kokeneet niitä

henkilökohtaisesti tai että niillä olisi

vaikutusta omaan elämäänne.

· Jotain muuta:

Mikä esimerkki kuvaa parhaiten sitä, 

missä tunnet olevasi juuri nyt? (Jos 

mikään näistä esimerkeistä ei kuvaa 

sinua, kerro, miltä sinusta tuntuu juuri 

nyt). Jaa ajatuksesi ryhmän kanssa.

Kiitos, kun olitte rohkeita ja kerroitte 

ajatuksistanne rehellisesti ryhmälle. 

Missä tahansa oletkin tänään, olemme 

iloisia, että olet täällä ja toivomme, 

että tulet mukaan elokuussa oppimaan 

lisää Mooseksesta ja siitä matkasta, 

joka Jumalalla on meitä varten. 

Tiedäthän, että Jumala on todellinen, 

hän on läsnä ja haluaa vetää sinua 

lähemmäksi itseään tuntui sinusta 

sitten miltä tahansa suhteessasi 

häneen tänään. On olemassa matka. 

Jumala on tehnyt sinut, rakastaa sinua 

ja haluaa, että tunnet hänet.
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SUURI SEIKKAILU
Aloita kertomalla Jumalalle jotain siitä, mitä opit tänään opetuksen 

tai pienryhmän aikana. Rukoile ja pyydä Jumalalta avointa 

sydäntä kuulla, mitä hän haluaa kertoa sinulle tänään. (Jumalalle 

puhuminen on ihan samanlaista kuin jos puhuisit jonkun ihmisen 

kanssa. Et tarvitse hienoja sanoja, voit vain puhua niin kuin 

puhuisit kaverille. Hän kuulee – puhuit sitten ääneen, kuiskaamalla 

tai mielessäsi.)

Tänään tutustumme tarinaan toisesta henkilöstä, joka sai kutsun Jeesukselta. 

Katsotaan, miten hän vastasi.

Lue Matt. 19:16-26

Tässä kohdassa mies tulee Jeesuksen luo. Mitä hän kysyy Jeesukselta?

_______________________________________________________(jae 16)

Mies vastaa Jeesukselle jakeessa 20 ja sanoo, että on jo täyttänyt kaikki käskyt. 

Jeesus tunsi miehen läpikotaisin, joten hän käski tätä tekemään sen yhden asian, 

joka paljastaisi, mikä miehelle oli tärkeintä. Mitä Jeesus käski miehen tehdä?

_______________________________________________________(jae 21)

Jeesus tiesi, että mies ei haluaisi tehdä niin. Jeesus näytti miehelle, ettei ikuinen 

elämä ollut jotain, minkä voisi ansaita tekemällä hyviä tekoja. (Jeesus selittää tätä 

enemmän Matteuksen evankeliumin 20. luvussa.) Jeesus sanoi (Matt. 19:17), 

että «on vain yksi, joka on hyvä». Hän tarkoitti Jumalaa. Myöhemmin jakeessa 26 

opetuslapset kysyvät Jeesukselta: «Kuka sitten voi pelastua?» Ja Jeesus vastaa: 

«Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalla on kaikki mahdollista.» Ikuinen 

elämä on mahdollista, koska Jumala teki mahdolliseksi – Jeesuksen kuoleman ja 

ylösnousemuksen kautta – sen, että meillä epätäydellisillä ihmisillä voi olla suhde 
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täydellisen Jumalan kanssa. Taivaaseen meneminen sitten, kun kuolemme ja suhde 

Jumalaan ei ole jotain, minkä voimme saada, jos olemme riittävän hyviä – emme voi 

ansaita sitä. Kyse ei ole meidän yrityksistämme, vaan siitä, mitä Jeesus teki meidän 

puolestamme. Jeesus auttoi nuorta miestä tutkimaan omaa sydäntään, arvojaan ja 

uskomuksiaan.

Kuinka rikas mies vastasi Jeesuksen ohjeisiin ja kutsuun?

_______________________________________________________(jae 22)

Rikas mies käveli pois. Hän olisi voinut aloittaa matkanteon Jeesuksen kanssa! Hän 

olisi voinut ruveta yhdeksi Jeesuksen opetuslapsista, keskustella Jeesuksen kanssa ja 

oppia tältä! Mutta sen sijaan hän valitsi kävellä pois. Hänen omaisuutensa oli hänelle 

tärkeämpää. Hän olisi voinut olla osa historian suurinta seikkailua, mutta satoja 

vuosia myöhemmin hänet tunnetaan nimettömänä miehenä, joka lähti pois, koska 

rakasti tavaroitansa enemmän. Hänet tunnetaan siitä, mikä häntä pidätteli. Hän jäi 

paitsi matkasta.

Mitkä olivat miehen tärkeimmät prioriteettit? ___________________________

Entä sinä? Mikä on tärkeintä sinulle? Mieti hetki, mitä rakastat eniten, miten vietät 

suurimman osan vapaa-ajastasi ja mikä on sinulle tärkeintä?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Auttavatko nämä asiat sinua matkalla Jumalan kanssa? Vai vievätkö ne huomiosi 

muualle tai estävät sinua aloittamasta tätä matkaa?

Tänään on puhuttu siitä, kuinka Jumalalla on matka sinua varten. Kuinka aiot 

vastata kutsuun? Kadutko tai pelkäätkö jotain, minkä vuoksi et pysty lähtemään 

tälle matkalle? Mitä muuta sinun tarvitsisi tietää tai ymmärtää ennen kuin voisit olla 
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vapaa lähtemään sille matkalle, jonka Jumala on luonut sinua varten? Tai ehkä olet 

jo aloittanut matkanteon – onko jotain, mikä estää sinua jatkamasta kauemmas? 

Kirjoita ajatuksesi muistiin tähän.

Juttele Suuren seikkailun lopuksi Jumalalle siitä, mitä kirjoitit yläpuolelle. Siirry 

takaisin ryhmään, kun olet valmis.

TAKAISIN RYHMÄÄN

(Toivomme, että saisitte mahdollisuuden tutustua toisiinne ja rohkaista toisianne 

ryhmätapaamisen aikana. Mutta ei haittaa, jos et halua vastata johonkin 

kysymykseen. Voit vain sanoa «seuraava», kun on sinun vuorosi vastata.)

Mitä mieltä olet nuoren rikkaan hallitsijan reaktiosta?

Onko elämässäsi asioita tai ihmisiä, joiden vuoksi sinun on vaikea seurata Jeesusta 

tai tehdä matkaa yhdessä hänen kanssaan?

Jos haluaisit Jeesuksen mukaan matkalle, jonka hän on suunnitellut sinua varten, 

miltä seuraava askel voisi näyttää sinun kohdallasi?

Jos olet jo aloittanut matkanteon, miltä sen seuraavat askeleet näyttävät? Kuinka voit 

syventää uskoasi? Kuvaile sitä, missä olet matkallasi.

Kuka tai mikä auttaa sinua matkanteossa?

Haluaisitko osallistua TeenStreet Experience -tapahtumaan elokuussa? Kerro asiasta 

ryhmänohjaajallesi, että hän voi varmistaa, että saat kaiken tarvittavan tiedon 

seuraavasta tapahtumasta.
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SYVEMMÄLLE:

(Tämä osa Raamatun opiskelusta on kotona tehtäväksi, jos haluat jatkaa 

myöhemmin. Se antaa mahdollisuuden tutustua vähän tarkemmin siihen, mistä 

tänään puhuttiin.)

Kun teemme matkaa yhdessä Jumalan kanssa, opimme tuntemaan paremmin 

itseämme; sitä, keitä olemme. Jumala tuntee meidät kokonaan (ja se on hyvä juttu!).

Lue Jesaja 40:26

Mitä jae käskee meidän katsoa taivaalla? ______________________________

Kuka on luonut tämän kaiken? ______________________________________

Miten Jumala suhtautuu tähtiin jakeen mukaan? ________________________

Tiedätkö, kuinka paljon taivaalla on tähtiä? 

Santa Barbaran yliopiston tutkimuksen mukaan galaksin tähtien lukumäärä 

vaihtelee, mutta olettaen, että jokaisessa galaksissa on keskimäärin noin 

100 miljardia tähteä havaittavia tähtiä on koko maailmankaikkeudessa noin 

1,000,000,000,000,000,000,000 (kappaletta miljardi biljoonaa)! Se on suunnilleen 

yhtä paljon kuin hiekanjyvien lukumäärä KAIKILLA maailman rannoilla!» Tähtiä on 

PALJON ja Jumala tuntee ne kaikki nimeltä.

Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Jumalan suuruutta; sitä, kuinka paljon Jumala 

tietää ja pystyy tekemään?

Jumala, joka on luonut kaiken ja jokaisen miljardin biljoonan tähden (jotka hän 

tuntee nimeltä), teki sinut ja rakastaa ajatella sinua! Hän tietää kaiken sinusta. Hän 
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on luonut sinut tarkoituksella ja haluaa, että saat iloita niiden lahjojen ja kykyjen 

käyttämisestä, joita hän on antanut sinulle valmistamaansa matkaa varten. Hän 

haluaa, että tunnet hänet tällä matkalla ja että ymmärrät hänen rakkautensa sinua 

kohtaan. On kyse jostain paljon suuremmasta kuin voimme ymmärtää, mutta voimme 

käyttää tämän ja kaikki päivämme niin, että opimme tuntemaan ja elämään hänen 

suuressa rakkaudessaan.

Milloin ymmärsit ensimmäisen kerran, että Jumala rakastaa sinua ja tuntee sinut?

Kuinka tieto siitä on vaikuttanut elämääsi?

Joskus voi olla vaikeaa muistaa se, että Jumala rakastaa meitä ja elää siinä 

todellisuudessa joka päivä. Huomiomme saattaa kiinnittyä muihin asioihin 

tai saatamme huolestua siitä, mitä muut ajattelevat meistä. Avaa Raamattusi 

Efesolaiskirjeen kohdasta 3:14-19 ja lue jakeet.

Mistä näissä jakeissa puhutaan?

“Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, 

pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää 

kaiken tiedon.” (Ef. 3:18) Apostoli Paavali kirjoitti nämä sanat Efesossa asuville 

ihmisille ja kertoi samalla heille, mitä hän rukoili heidän puolestaan. Mekin voimme 

rukoilla samaa itsellemme! Että voisimme tuntea Jumalan  rakkauden meitä kohtaan 

paremmin ja kokea sitä yhä enemmän ja että voisimme tehdä tätä matkaa tuntien 

hänen rakkautensa matkan jokaisella askeleella!

Lue Efesolaiskirjeen kohta (3:14–19) uudelleen, mutta muuta jakeet tällä kertaa 

rukoukseksi Jumalalle.

Ehkä voisit lukea nämä jakeet joka aamu ja aloittaa päiväsi tietäen, kuinka paljon 

Jumala rakastaa sinua.

Nähdään TeenStreet+ -tapahtumassa elokuussa!
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