Pikakertaus
1.

Jeesus syntyi Betlehemissä, aivan kuten Vanhassa
testamentissa oli ennustettu. Hän syntyi tallissa, sillä
majatalossa ei ollut tilaa Joosefille ja Marialle. Enkeli
ilmoitti paimenille ilosanoman Jeesuksen syntymästä ja
nämä saapuivat katsomaan Jeesusta. Taivaalle syttyi
kirkas tähti, joka johdatti Itämaan tietäjät Jeesuksen luo.

2.

Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa. Kasteen
aikana Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle kyyhkysen
muodossa ja ihmiset kuulivat taivaasta äänen, joka sanoi:
”Sinä olet minun rakas poikani.” Kasteesta alkoi
Jeesuksen julkinen toiminta.

3.

Jeesus näki rannalla kalastajia. Näin nousi heidän
kanssaan veneeseen ja neuvoi heitä heittämään verkot
veteen vielä kerran, vaikka he olivat kalastaneet koko yön
saamatta saalista. Kalastajat tekivät niin kuin hän sanoi ja
saivat suuremman saaliin kuin koskaan ennen. Jeesus
pyysi kalastajia seuraamaan itseään ja heistä tuli hänen
ensimmäisiä opetuslapsiaan.

4.

Jeesus palasi kotikaupunkiinsa Nasaretiin, mutta siellä
hänen ystävänsä pilkkasivat häntä eivätkä halunneet
kuunnella hänen sanomaansa. He ajoivat hänet tiehensä
ja suunnittelivat jopa heittävänsä hänet
kallionjyrkänteeltä alas. Heidän oli vaikea uskoa Jeesusta
messiaaksi, koska he olivat tunteneet hänet lapsesta asti.

5.

Jeesus nousi vuorelle lähellä Kapernaumia ja puhui sieltä
sekä kansanjoukolle että opetuslapsille. Hän opetti,
kuinka heidän tulisi elää yhdessä Jumalan ja toistensa
kanssa. Nämä puheet on koottu yhteen ja näistä
käytetään nimitystä vuorisaarna.

6.

Synagogan esimiehen, Jairoksen tytär oli kuollut. Jeesus
oli matkalla heidän taloonsa, kun saapui viesti, että tytär
on kuollut. Jeesus sanoi Jairokselle: ”Usko niin hän
pelastuu” ja he jatkoivat matkaansa tytön luo. Kun Jeesus
pääsi perille, hän sanoi, ettei tyttö ollut kuollut vaan hän
nukkuu. Jeesus sanoi tytölle. ”Nouse!”, jolloin henki
palasi tyttöön ja tämä heräsi eloon. Jeesus osoitti
teoillaan, että hänen valtansa ulottuu elämään ja
kuolemaan.

7.

Jeesus lähti opetuslastensa kanssa veneeseen ja pyysi
heitä menemään vastarannalle. Matkalla Jeesus nukahti.
Kesken matkan nousi myrskytuuli, joka uhkasi kaataa
veneen. Opetuslapset herättivät Jeesuksen, joka tyynnytti
myrskyn ja arvosteli heitä uskon puutteesta.
Opetuslapset olivat peloissaan ja hämmästyneitä, koska
Jeesus pystyi käskemään myös tuulta ja vettä.

8.

Jeesus käytti opetuksissaan paljon vertauksia, jotta
kuulijat ymmärtäisivät häntä paremmin. Laupias
samarialainen on yksi Jeesuksen tunnetuimmista
vertauksista. Siinä rosvojoukko ryöstää miehen, mutta
hänen ohitseen menevät arvostetut virkamiehet eivätkä
jää häntä auttamaan. Lopulta paikalle pysähtyy
halveksittu samarialainen, joka auttaa miestä ja hoitaa
hänet kuntoon. Vertauksella Jeesus opetti, että kaikkia
ihmisiä tulisi kohdella yhtä hyvin kuin itseään toivoisi
kohdeltavan.

9.

Jeesus kutsui opetuslapset yhteiselle pääsiäisaterialle.
Aterialla hän kertoi tulevasta kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan, mutta opetuslasten oli vaikea
ymmärtää häntä. Aterialla Jeesus siunasi sekä leivän että
viinin ja jakoi sen opetuslapsille. Hän pyysi muistamaan
Jeesusta aina kun he tekevät samoin ja asetti näin
ehtoollisen, jota vietetään ympäri maailman kristityissä
kirkoissa.

10.

Jeesus tuomittiin kuolemaan ja ristiinnaulittiin. Kolme
päivää kuoleman jälkeen joukko naisia oli tulossa
Jeesuksen haudalle. Heidän saapuessaan paikalle he
huomasivat, että kivi haudan suulta oli vieritetty sivuun ja
hauta oli tyhjä. Enkelit kertoivat naisille, että Jeesus on
noussut kuolleista ja heidän tulisi kertoa tästä muille
opetuslapsille. Naiset lähtivät riemuissaan viemään
sanaa.

11.

40 päivää ylösnousemuksen jälkeen Jeesus kokosi
opetuslapsensa yhteen hyvästelläkseen nämä ja
antaakseen heidän tehtäväkseen levittää evankeliumin
ilosanomaa. Tämän jälkeen opetuslapset saivat nähdä,
kuinka Jeesus nousi taivaaseen. Helatorstaina vietetään
Kristuksen taivaaseenastumisen muistoksi.

12.

Pyhän Hengen symboli on kyyhkynen. Pyhästä Hengestä
käytetään myös muita symboleita, kuten tulenlieskoja tai
tuulta, sillä Pyhää Henkeä ei voi nähdä, mutta sen
vaikutuksen huomaa. Opetuslapset olivat kokoontuneet
Jerusalemiin pian Jeesuksen taivaaseenastumisen
jälkeen. Yhtäkkiä kuului valtava jyrinä ja näytti siltä, kuin
tulenlieskat olisivat laskeutuneet heidän kaikkien
päälleen ja he rupesivat puhumaan eri kieliä. Jeesus oli
lähettänyt heille Pyhän Hengen puolustajaksi, avuksi ja
rohkaisijaksi, ja tämän muistoksi vietämme helluntaita.

13.

Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen opetuslapset
lähtivät levittämään ilosanomaa Jeesuksesta. He
kohtasivat paljon vastarintaa ja heitä vainottiin. Yksi
kiivaimmista vainoojista oli Saul, joka lähti Damaskokseen
etsimään kristittyjä voidakseen vangita heidät. Matkalla
hänet yhtäkkiä ympäröi häikäisevä valo, joka sokaisi
Saulin. Ääni kysyi, miksi Saul vainoaa häntä ja Saulin
ihmetellessä, kuka puhuu, ääni sanoi olevansa Jeesus- se
jota sinä vainoat. Saul sai näkönsä takaisin erään kristityn
miehen avulla ja Saul kääntyi itsekin kristityksi.
Myöhemmin hänet tunnetaan Paavalina, joka perusti
useita ensimmäisistä seurakunnista Israelin ulkopuolelle
ja kirjoitti lukuisia kirjeitä näihin seurakuntiin. Kirjeet
löytyvät myös Raamatusta.

14.

Paavali teki lukuisia lähetysmatkoja Välimeren alueella ja
perusti uusia seurakuntia. Hän ehti toimia useita vuosia,
ennen kuin hänet vangittiin juutalaisten toimesta. Kun
Paavalia oltiin kuljettamassa Roomaan tuomittavaksi,
laiva haaksirikkoutui Maltan saaren edustalla. Paavalin
seurue pelastui ja saaren asukkaat ottivat heidän
ystävällisesti vastaan. Asukkaat sytyttivät nuotion, jotta
seurue voisi lämmitellä tulen ääressä. Kun Paavali lisäsi
puita nuotioon, puiden seassa ollut kyykäärme puri
häntä. Asukkaat luulivat Paavalin kuolevan myrkytykseen,
mutta Paavalille ei tapahtunut mitään. Asukkaat olivat
ihmeissään ja ajattelivat että Paavali on Jumalan mies.
Myöhemmin Paavali rukoili ja paransi saaren asukkaita.

15.

Eräs Jeesukseen opetuslapsista, Johannes, karkotettiin
Patmos-saarelle, koska hän ei suostunut palvomaan
Rooman keisaria. Saarella Jeesus näytti Johannekselle
monta näkyä, joiden tarkoitus oli vahvistaa kristittyjä
vainojen aikana. Johannes puhui siitä, miten Kristus palaa
takaisin. Maailma loppuu joskus, mutta kaikki tulee
päättymään hyvin. Sen Jeesus lupaa.

