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AITO IHMINEN  

OPETTAJALLE 

Ikäkauden (7-10) tavoite: Minä saan olla minä. 

  

Moduulin tavoite: Valitsen hyviä esikuvia 

Minun ei tarvitse matkia ketään  

Voin kuitenkin oppia hyviä asioita toisista ja ottaa niitä elämääni 

 

Moduulin sisältö 

1. Valitsen hyviä esikuvia :Joosua on Jumalan puolella 2. Moos. - Joosua 1 .................................................... 19 

2. Valitsen hyviä esikuvia:  Naamanin palvelustyttö kertoo Jumalan rakkaudesta  2. Kun. 5:1-19 ................. 21 

3.  Valitsen hyviä esikuvia: Kuningas Joosia rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen ohjeitaan  2. Aik. 34, 35 . 23 

4. Valitsen hyviä esikuvia: Sarpatin leski huolehtii toisista 1. Kun. 17. ............................................................ 25 

5. Valitsen hyviä esikuvia: Martta ja Maria palvelevat Jeesusta eri tavoin Luuk. 10:38- 42 ............................ 27 

6. Valitsen hyviä esikuvia: Jeesus luotti Jumalan suunnitelmaan .................................................................... 29 

   

Teemalaulut: 

Iso tai pieni (Jippii) 

Nimiä on monta (Jukka Salminen) 

Taivaan Isän hommissa (Jippii) 

  

KOTIIN 

Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 

mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 

ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 

jutteluun.  

 

Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on “Aito ihminen”. Haluamme lapsen ymmärtävän, että hän saa 

olla sellainen kuin on. Hänen ei tarvitse yrittää matkia jotakin. Voimme kuitenkin oppia paljon hyviä asioita 

toisista. Tämän jakson teemana ovatkin esikuvat. Mietimme, mitkä ovat niitä hyviä asioita, joita voimme 

oppia toisilta. Mitkä taas ovat huonoja esimerkkejä ja miksi? Tätä pohdiskelua on hyvä jatkaa kotona 

 

Opetusten aiheet menevät seuraavasti:  

Valitsen hyviä esikuvia :Joosua on Jumalan puolella 2. Moos. - Joosua 1 

Valitsen hyviä esikuvia:  Naamanin palvelustyttö kertoo Jumalan rakkaudesta  2. Kun. 5:1-19 

Valitsen hyviä esikuvia: Kuningas Joosia rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen ohjeitaan  2. Aik. 34, 35 

Valitsen hyviä esikuvia: Sarpatin leski huolehtii toisista 1. Kun. 17 

Valitsen hyviä esikuvia: Martta ja Maria palvelevat Jeesusta eri tavoin Luuk. 10:38- 42 

Valitsen hyviä esikuvia: Jeesus luotti Jumalan suunnitelmaan 

 

Tehdään kotona 

Opetus 1: Ovatko vanhemmat olleet joskus samankaltaisessa tilanteessa kuin Joosua: muut ovat 

vastustaneet jotakin suunnitelmaa, jonka vanhemmat ovat nähneet hyväksi? Jutellaan siitä, miten he 

ratkaisivat tilanteen.  

Opetus 2: Rukoillaan yhdessä sairaiden perheenjäsenten ja ystävien puolesta 

Opetus 3: Mietitään lempihahmomme jostakin sadusta tai ohjelmasta. Jutellaan yhdessä, mitä hyvää tässä 

hahmossa on ja mitä huonoa. Mitä asioita voisimme oppia? Esimerkiksi toisen auttaminen, rohkeus, halu 

tehdä hyvää. 
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Opetus 4: Keksitään, mitä meidän perheemme voisi antaa jollekulle: aikaa, kyydin, apua jossakin kotityössä 

jne. Kun ollaan keksitty, mitä voimme antaa, tehdään se.  

Opetus 5: Jokainen perheenjäsen miettii kaksi tai kolme asiaa, joiden tekemisestä pitää. Kirjoitetaan ne 

lapuille ja laitetaan purkkiin. Nostetaan seuraavina päivinä ja viikkoina lappuja ja tehdään yhdessä.  

Opetus 6: Jutellaan siitä, millainen Jeesus oli ja mitä hän teki. Missä asioissa hän on meille esikuva?  

 

Kalenteriin 

mahdolliset retket 

seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 

lomaviikot 

mahdollinen Operaatio Joulun lapsi -pakettikeräys 
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Opetus 1 - Valitsen hyviä esikuvia :Joosua on Jumalan puolella 
 
Raamatun teksti 
2. Moos. - Joosua 1 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa. 
Seison Jumalan puolella, vaikka toiset vastustaisivatkin. 
  
Muistolause: "Muista, että olen sanonut sinulle: 'Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun 
Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.” Joosua 1:9 
 
Laulut: Joosua hän marssi alas Jerikoon 
 12 vakoojaa 
  
Havainnollistaminen 
Opettaja tulee pukeutuneena vanhaksi juutalaiseksi mieheksi Joosuaksi. Saapuu kävellen hitaasti ja 
tervehtii lapsia. Voi kysellä kuulumisia ja esittelee itsensä. Voi esitellä valtavia viinirypäleitä. Kaksi kantajaa, 
joilla välissä pitkä kantokeppi (esim. katuharjan varsi), jossa roikkuu valtava viinirypäleterttu. Viinirypäleet 
voi tehdä puhalletuista ilmapalloista, jotka kootaan tertuksi. 
  
Sanallinen opetus 
Shalom! (Heprealainen tervehdys – Jumalan rauhaa). Minun nimeni on Joosua. Olen jo vanha mies. Ikää 
minulla on sata vuotta. Joskus olen kuitenkin ollut yhtä nuori kuin sinä ja sinä (näyttää lapsia). Minkäs 
ikäisiä te olette? 
Sinun ikäisenäsi minä asuin Egyptissä. Tiedätkö sellaisen maan kuin Egypti? Siihen aikaan tuota maata 
hallitsi faarao. Tuo faarao ei tykännyt meistä juutalaisista ollenkaan. 
Meillä juutalaisilla ei tuolloin ollut omaa maata. Meillä oli vain Jumalan lupaus omasta maasta. Olimme 
Egyptissä, koska olimme menneet sinne asumaan nälänhädän aikana. Isäni Nun ja monet muut juutalaiset 
joutuivat tekemään faaraolle pakkotöitä. Päivät olivat pitkiä ja työ oli raskasta. Isäni, samoin kuin monet 
muutkin huusivat Jumalaa auttamaan. Monet vuodet he rukoilivat Jumalalta apua. 
Olin jo aikuinen, kun Jumala vastasi vihdoin rukouksiin. Jumala oli valinnut Mooseksen johtamaan kansan 
pois Egyptistä. Koko Israelin kansa lähti liikkeelle eräänä pääsiäisenä. Faarao yritti vielä loppumetreillä estää 
lähtömme. Jumala kuitenkin auttoi meitä ja avasi tien meren keskelle. Pääsimme pakoon. 
Sain toimia Mooseksen apulaisena ja seurata läheltä monia tapahtumia. Matkalla tapahtui moni ihmeellisiä 
asioita. Näin Mooseksesta, että kaikkien asioiden keskellä hän luotti Jumalaan (2. Moos. 8-16) ja palveli 
häntä koko sydämestään. Hän myös otti neuvoja vastaan (2. Moos. 18:13-24). 
Egyptistä lähdön jälkeen kaksitoista miestä lähti vakoilemaan luvattua maata. Minä olin yksi näistä 
vakoojista. Meidän piti selvittää miten valloittaisimme tuon maan. Tuntui mahtavalta nähdä ensimmäisten 
joukossa oma luvattu maa (4. Moos. 13:1-). Näin kuinka hieno se oli. Siellä kasvoi ihania hedelmiä ja siellä 
oli kaikkea hyvää. Ainoa varjopuoli oli, että tuossa maassa eli voimakkaita jättiläisiä ja heidän kaupunkien 
ympärillä oli vahvat muurit. Mutta olin oppinut, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Hän kyllä antaa 
voiton,  eikö niin? Vahvinkaan ihminen ei ole niin vahva kuin Jumala. 
Suurin osa vakoojista, kymmenen miestä oli kuitenkin eri mieltä kuin minä. He eivät uskaltaneet vallata 
maata. Minua ja Kaalebia alettiin vihata, kun kerroimme, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ihmiset 
vihasivat meitä niin paljon, että meinasivat kivittää meidät.  Silloin Jumala puuttui asiaan ja varjeli meitä. 
Toisinaan on vaikeaa olla erilainen ja eri mieltä kuin toiset. Olet varmaan huomannut, vai tykkäävätkö sinun 
kaverisi esimerkiksi siitä, että uskot Jeesukseen?  Toivottavasti hekin oppivat uskomaan. Toivon, että 
uskallat seistä Jumalan puolella silloinkin, kun sinua kiusataan sen tähden.  Toivon myös, että sinä et kiusaa 
ketään vaikka he ajattelisivat eri lailla kuin sinä tai käyttäytyisivät eri tavalla. 
Kansan tottelemattomuuden takia jäimme erämaata kiertämään neljäksikymmeneksi vuodeksi. Se on pitkä 
aika. Kukaan muu Egyptistä lähteneistä aikuisista (yli 20 vuotiasta - 4. Moos. 14:29) ei päässyt luvattuun 
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maahan kuin minä ja Kaaleb. Jumala toteutti lupauksensa. Valitettavasti joidenkin epäusko hidasti 
lupauksen toteutumista. Edes Mooses ei päässyt perille. Mooseksen jälkeen minä johdin israelilaiset omaan 
luvattuun maahan. 
Minä toivon, että myös sinä opit luottamaan Jumalaan. Se mitä hän puhuu, myös toteutuu.  Tänäänkin hän 
on kanssasi. 
  
Toiminnallisuus 
Jättiläiset ja vakoojat 
Valitaan kaksi leikkijää jättiläiseksi, toiset ovat vakoilijoita. Molemmilla on omat kotipesät. Lisäksi 
huoneessa tai tietyllä rajatulla alueella on hedelmiä. Hedelmät voivat olla esimerkiksi tyhjiä limsapulloja tai 
pyykkipoikia. Vakoilijat yrittävät saada kerättyä hedelmiä tuliaisiksi kotimaahan ilman, että jättiläinen 
huomaa heitä. Hedelmiä saa ottaa vain yhden kerrallaan. Mikäli jättiläinen huomaa vakoilijan ottavan 
hedelmän, saa jättiläiset hedelmän omaan kotipesään. Hedelmä pitää huomata silloin, kun se poimitaan. 
Jättiläinen huutaa: seis, älä vie hedelmiäni. Jättiläinen voi myös ottaa kiinni vakoilijan silloin kun hän on jo 
poiminut hedelmän ja on matkalla kotipesään. Mikäli jättiläinen saa koskettua vakoilijaa, tulee myös 
vakoilijasta jättiläinen. Peli loppuu kun kaikki hedelmät on kerätty tai jättiläiset ovat saaneet kaikki omalle 
puolelle. 
Peili 
Yksi pelaaja valitaan peiliksi. Hän asettuu selin muihin leikkijöihin, jotka seisovat rivissä vähän matkan 
päässä. Leikkijät yrittävät kävellä kohti peiliä ja koskettaa tätä selkään. Peili saa välillä kääntyä ja katsoa 
ketkä liikkuvat. Peilin nähden ei saa liikkua. Jos peili havaitsee liikettä, hän mainitsee kyseisen leikkijän 
nimeltä ja tämän on palattava lähtöviivalle. Näin jatketaan kunnes joku onnistuu koskettamaan peiliä 
selkään ja huudahtamaan "Peili!" Tämän jälkeen peilinä olija vaihtuu ja leikki voidaan aloittaa alusta. 
 
Luovuus 
Askarrellaan viinirpäleterttu. Pohjaksi kartonki. Liimataan päälle rypäleitä. Rypäleet voidaan tehdä 
rutistamalla vaalean vihreästä paperista pyöreitä tolloja tai värittämällä pieniä styrospalloja.  Ruskeasta 
piippukrassista tehdään varsi. Muistolause voidaan ripustaa varteen. 
  
Elämys 
Valmistetaan yhdessä hedelmäsalaattia. 
Näytellään kohtaus, jossa vakoojat kertovat millainen maa oli. Keskustellaan miten toiset kohtelevat 
Joosuaa ja Kaalebia. Miltä se heistä tuntuu? Miksi pysyvät vahvoina. 
  
Yhteisöllisyys 
Käykää yhdessä läpi, mitä tarkoittaa “esikuva”. 
Oman ryhmän kesken: (jatkuu useamman kerran): Askarrellaan ja koristellaan juliste, jonka otsikoksi tulee 
“Minun esikuvani”. Sovitaan, ketkä ryhmäläiset esittelevät julisteen seuraavan viikon jumalanpalveluksen 
alussa. “Juliste on nyt tyhjä, mutta voisiko jokainen käydä kirjoittamassa tähän yhden tai useamman 
esimerkin omista esikuvistanne. Hyödynnämme näitä myöhemmin pyhäkoulussa”. Tämän jälkeen Juliste 
viedään muutamaksi viikoksi seurakunnan aulaan tms. yhteiseen tilaan, jossa kaikki seurakuntalaiset saavat 
listata julisteeseen omia esikuviaan. Kuudennen (viimeisen) oppitunnin yhteydessä juliste otetaan mukaan 
pyhäkouluun ja sen sisältöä käydään läpi (ks.moduulin  6. oppitunti) 
Seurakunnassa: Lapset saavat pyhäkoulun jälkeen esim. kahvituksen yhteydessä tai kotona haastatella 
jotakuta aiheesta “kuka on minun esikuvani ja miksi”. 
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Opetus 2 - Valitsen hyviä esikuvia:  Naamanin palvelustyttö kertoo Jumalan rakkaudesta 
 
Raamatun teksti 
 2. Kun. 5:1-19 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Kerron myös toisille Jumalan rakkaudesta 
  
Muistolause Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista 
teoistaan! 1. Aikakirja 16:8 
  
Laulut 
Pieni sydän (Jippii) 
Taivaan Isän hommissa (Jippii) 
  
Havainnollistaminen 
Juutalaiseksi nuoreksi tytöksi pukeutunut henkilö. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minua minua voitte kutsua Juuditiksi (Raamatussa ei kerrota oikeaa nimeä). Pienenä tyttönä asuin 
Israelissa. Sain leikkiä ja laulaa perheeni ja ystävieni kanssa. Sitten maahamme tuli kamala asia, nimittäin 
sota. Tiedät varmaankin, että monessa maassa soditaan. Se ei ole ollenkaan kiva asia. Tuollaisen sodan 
keskellä viholliskansan syyrian sotapäällikkö Naaman otti minut vangiksi. Hän halusi tehdä minusta kotiinsa 
palvelijan. 
Onneksi sotapäällikön kotona oli hyvä olla. Siellä sain ruokaa ja vaatteita. Sain palvella sotapäällikön 
vaimoa. Oli minulla silti usein ikävä äitiä ja isää ja kaikkea, mitä kotona on. Toisinaan itkin itseni uneen. 
Minulla oli kuitenkin yksi asia, mitä sota ei voinut viedä minulta pois. Jumala. Silloin, kun minulla oli ikävä ja 
vaikeaa, oli Jumala kanssani. Huomasin, että tässä vieraassa maassa ihmiset eivät palvelleet elävää Jumalaa. 
Heillä oli epäjumalia, kivestä ja puusta veistettyjä. Ne eivät voineet auttaa. 
Eräänä päivänä kuulin todella ikävän asian. Sotapäällikkö sairasti spitaalia. Se on todella vaarallinen tauti, 
eikä siihen ollut lääkkeitä. Emäntäni itki usein. Hän ja sotapäällikkö kävivät rukoilemassa epäjumalia ja 
uhrasivat niille. Tiesin, että minun pitäisi kertoa heille elävästä Jumalasta, mutta minua vähän pelotti. Entä, 
jos isäntäväkeni ei tykännyt siitä mitä sanon, ja minut heitetään pois tästä talosta. Päätin kuitenkin luottaa 
Jumalaan. 
Kerroin emännälleni, että Israelissa palveltiin elävää Jumalaa, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken mitä 
täällä on. Kerroin, että hän voi myös parantaa. Kunpa Naaman pääsisi käymään profeetta Elisan luona, joka 
on Samariassa! 
Emäntä kertoi asiasta Naamanille. Naaman meni kuninkaansa puheille ja kertoi, mitä olin sanonut. Syyrian 
kuningas sanoi: "Mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle." Niin Naaman lähti ja otti 
mukaansa paljon rahaa ja kymmenen juhlapukua palkkioksi profeetalle. 
Kului useampi päivä Naamanin lähdöstä. Odotimme häntä kotiin jännityksen valtaamina. Eräänä päivänä 
näimme kuinka hänen vaununsa ja saattoväki saapuivat. Naamanin onnellisesta ilmeestä näimme heti, että 
Jumala oli parantanut hänet! 
Jumala elää tänäkin päivänä. Luota häneen. Ei ole olemassa mitään niin vaikeaa asiaa, etteikö Jeesus 
auttaisi. Tänäänkin hän parantaa, pelastaa ja auttaa. 
Jos et vielä tunne Jeesusta sinulla on siihen tänään hyvä mahdollisuus. Naamankaan ei tuntenut Jumalaa 
aiemmin, mutta tuli tuntemaan ja alkoi palvelemaan häntä. Sano Jeesukselle vaikka näin: ”Jeesus, tässä 
minä olen. Haluan usko sinuun ja seurata sinua. Anna minulle anteeksi kaikki pahat tekoni. Kiitos, että saan 
olla lapsesi”. 
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Jos sinä tunnet jo Jeesuksen, rukoillaan rohkeutta, että saat kertoa hänestä myös muille. Mieti hiljaa 
mielessäsi ketä ystäviä, sukulaisia ja naapureita sinulla on. Onko siellä joku, joka ei vielä rakasta Jeesusta eli 
ei ole uskossa? Rukoile hänen puolestansa. 
  
Toiminnallisuus 
Viesti: jakaannutaan 2 joukkueeseen, molemmissa parillinen määrä pelaajia. Joukkueet jakaantuvat puoliksi 
pelialueen kahteen päähän. Kumpikiin joukkue saa ison kirjekuoren (Syyrian kuninkaan kirje Israeliin). 
Kuljetetaan kirjettä pareittain kahden pelaajan selkien välissä. Kumpi joukkue saa ensiksi kirjeet kuninkaalle 
(kaikki pelaajat ovat kuljettaneet kirjettä) voittaa. Voidaan toteuttaa myös vaikka yksi pari kerrallaan ja 
ottaa aikaa. 
  
Luovuus 
Piirretään tilanne, jossa minä voisin kertoa Jeesuksesta muille tai henkilö, jolle voisin kertoa Jeesuksesta. 
  
Elämys 
Näytellään yhdessä Naemanin ja Elisan kohtaaminen. Luetaan tekstiä Raamatusta ja lapset saavat näytellä 
samalla improvisoiden. 
  
Yhteisöllisyys 
A: Jatkoa edellisviikon tehtävään: Viime viikolla on sovittu, ketkä kertovat “Minun esikuvani” -julisteesta 
jumalanpalveluksessa ennen pyhäkouluun lähtöä. Taulu kiinnitetään eteiseen/ aulaan/ muuhun yleiseen 
tilaan. 
B: Rukoillaan yhdessä sairaiden puolesta. Lapset voivat kertoa omia rukousaiheitaan. 
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Opetus 3 - Valitsen hyviä esikuvia – Kuningas Joosia rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen ohjeitaan   
 
Raamatun teksti 
2. Aik. 34, 35 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Rakastan Jumalaa koko sydämestäni 
  
Muistolause Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa sydämestäsi Herraan. Sananlaskut 
3:5 
  
Laulut:  
Jumalan sana (Jippii) 
Kiinni sanaan (Totuus ja tehtävä-CDi) 
Ylistän Herraa koko sydämestäni 
  
Havainnollistaminen 
Kuninkaaksi pukeutunut henkilö. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minä olen Joosia, Juudan kuningas. Tulin kuninkaaksi ollessani vielä lapsi. Arvaatko minkä ikäinen olin? 
Olin kahdeksanvuotias! Onko täällä joku kahdeksanvuotias? Minä olen rakastanut Jumalaa lapsesta asti ja 
olen halunnut tehdä hänen tahtonsa. Olin ollut kuninkaana  jonkin aikaa (kahdeksatta vuotta eli oli noin 16-
vuotias, jae 16) kun huomasin, että valtakunnassani kaikki ei ollut hyvin. Huomasin, että maassani  oli 
paljon epäjumalia ja niiden alttareita. Käskin hajottamaan ja hävittämään ne. 
Kuninkaalla on monenlaisia tehtäviä. Itse pidin tärkeänä sitä, että Jumalan temppeli on kunnossa. Erään 
kerran kun puusepät ja rakentajat olivat korjaamassa temppeliä (kahdeksantenatoista hallitusvuotena eli oli 
noin 26-vuotias, jae 8) teki pappi Hilkia tärkeän löydön. Hän löysi lain kirjan, joka oli annettu meille 
Mooseksen kautta. Kirjuri Saafan toi kirjan minulle nähtäväksi ja luki sen minulle ääneen. Kun kuulin mitä 
kirjassa luki, minua alkoi pelottamaan. Tajusin, että kansani ei ollut noudattanut Jumalan tahtoa lainkaan. 
Tottelemattomuudesta oli huonot seuraukset. Lähetin heti palvelijani Jumalan profeetan naisprofeetta 
Huldan luokse. Tiedin, että Hulda rakastaa Jumalaa ja kuulee hänen tahtoansa. Hulda sanoi, että lain kirjan 
sanat ovat totta. Joka niitä ei tottele, sitä kohtaa onnettomuus. Hulda myös sanoi, että Jumala oli nähnyt 
sydämeni. Olin nöyrä ja olin katunut sitä, mitä pahaa olimme tehneet. Jumala lupasi, että minun ei tarvitse 
nähdä sitä onnettomuutta, mitä tottelemattomuus saa aikaan. 
Kutsuin koolle koko Juudaan kansan, suurimmasta pieninpään. Luin heille ääneen, mitä kirjassa sanottiin. 
Sanoin koko kansalle, että meidän on noudatettava Jumalan antamia käskyjä. 
Sinä vuonna vietimme ensimmäistä kertaa pääsiäistä. Sellaista pääsiäistä ei oltu vietetty Israelissa profeetta 
Samuelin ajoista lähtien (2. Aika. 35:18). Papit ja leeviläiset palvelivat. (35: 10-) Papit uhrasivat ja leeviläiset 
kokkasivat, paistoivat lammasta ja keittivät muita ruokalahjoja. Veisaajat lauloivat ja soittivat. Portinvartijat 
seisoivat paikoillaan porteilla. Kansa juhli. Happamattoman leivän juhla kesti seitsemän päivää. Ne olivat 
mahtavat juhlat. Saimme juhlia Jumalaa ja hänen tekojansa. 
  
Rakastatko sinä Jumalaa? Rakastatko sinä Jeesusta? Jeesuksen kanssa on hyvä ja turvallista olla! Minä 
halusin elämässäni toimia oikein. En halunut antaa kunniaa ja aikaa epäjumalille. Minkälaisia epäjumalia 
nykyään on? Onko patsaita, joita kumarretaan? On niitäkin, mutta vähemmän Suomessa. Kaikki asiat, jotka 
tulevat tärkeämmäksi kuin Jumala ovat meille epäjumalia. Harrastus, raha, työ, herkut.. Kaikki nämä ovat 
hyviä asioita. Mutta jos ne vievät niin paljon aikaa, että emme ehdi lukea Raamattua, rukoilla ja tulla 
seurakuntaan niistä on tullut tärkeämpiä kuin Jumala. Silloin niistä on tullut epäjumalia. Jumala haluaa, että 
kysymme häneltä neuvoa ja noudatamme hänen tahtoansa. Kavereittesi mielestä ei välttämättä ole 
järkevää käydä seurakunnassa tai lukea Raamattua. Sinä saat olla heille esikuvana kuitenkin tekemällä niin 
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ja toimimalla koko elämässäsi Jumalan tahdon mukaisesti. Ehkä hekin oppivat sinusta näkemään millainen 
Jumala on ja haluavat myös itse oppia tuntemaan hänet. 
  
Toiminnallisuus 
Kirjakäärön piilotus (avaimen piilotus). Voidaan leikkiä erikseen tai yhdistää opetukseen. Ohjaaja piilottaa 
“lain kirjakäärön” etukäteen huoneeseen. kohdassa, jossa Hilkia löytää kirjakäärön, lapset saavat etsiä 
käärön huoneesta. Kun käärö on löytynyt, opetus jatkuu. 
 
Luovuus 
Askarrellaan pieniä kirjakääröjä, joiden sisään kirjoitetaan muistolause. 
  
Elämys 
Leikitään pääsiäisjuhlaa: lauletaan, soitetaan, herkutellaan pukeutuneina pappien, kansan, kuninkaan ja 
sotilaiden roolivaatteisiin. 
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: viedään askarrellut kirjakääröt jaettavaksi kahvipöytiin tai tehdään erillisiä 
raamantunlausekortteja. 
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 Opetus 4 - Valitsen hyviä esikuvia: Sarpatin leski huolehtii toisista 
 
Raamatun teksti 
 1. Kun. 17 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Huolehdin toisista 
  
Muistolause Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.  Matt 7:12 
 
Laulut Pieniä tekoja (Jippii) 

Sinapinsiemenen verran (Jippii)  
  
Havainnollistaminen 
Köyhäksi naiseksi pukeutunut henkilö. Leipä, jauhoja ja öljyastia. Risuja. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minä olen leskinainen Sarpatista, Siidonin alueelta (kaupunki Foinikiassa, Tyyron ja Siidonin välillä). 
Tiedätkö mikä on leski? Se tarkoittaa sitä, että minä olen ollut naimisissa, mutta sitten mieheni kuoli. Jäin 
ilman miestäni, leskeksi. Se oli todella surullista. Ikävöin miestäni pitkään. Iloa elämääni toi poikani. 
Seurasin kuinka hän leikki ja kuinka hän kasvoi. Halusin pojalleni kaikkea hyvää. 
Elämä oli vaikeaa. Kaiken lisäksi tuli kuivuus ja sen myötä kaikki ihmiset näkivät nälkää. Olin ihan varma, 
että me kuolemme. Meillä oli jäljellä enää niin vähän jauhoja ja öljyä, että siitä leipoisi vain yhden leivän. 
Puut olivat loppu, joten lähdin kaupungin ulkopuolelle keräämään puita. Niitä kerätessäni tuli kaupungin 
portille väsynyt matkamies. Hän pyysi vettä. Lähdin hakemaan sitä. Perään hän vielä huusi ja pyysi minua 
tuomaan myös leipää. Kerroin, että meillä on vain sen verran jauhoja ja öljyä, että voin niistä kerran leipoa. 
Mies pyysi silti leipomaan ensin hänelle. Sitten hän sanoi merkilliset sanat: näin sanoo Israelin Jumala. 
Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljy astiasta siihen asti, kunnes Jumala antaa jälleen sataa vettä. Olin 
ihmeissäni. Päätin totella. Mies sai leipää ja sitä riitti meillekin. 
Mies muutti yläkertaani omaan huoneeseen asumaan. Seuraavina päivinä tuo mies nimeltään Elia oli aina 
meidän ruokapöydässämme. Ruokaa riitti, sillä Jumala teki ihmeen. Jumala piti meistä huolen. Selvisi, että 
mies oli profeetta. Israelin kuningas Ahab (n. 874-853 eKr.) oli tottelematon Jumalalle. Siksi tämän kuivuus 
oli tullut. 
Huolet eivät tosin loppuneet tähän. Rakas poikani sairastui. Tein kaikkeni. Itkin ja hoivasin poikaani. Hän 
kuitenkin kuoli. Olin vihainen Elialle ja syytin häntä poikani kuolemasta. Elia kuunteli kiukkuani ja suruani. 
Sitten hän sanoi rauhallisesti ”anna poikasi minulle”. Nostin kuolleen pojan hänen syliinsä ja hän vei hänet 
yläkertaan omaan huoneeseensa. 
Olin yksin alakerrassa. Itkin ja surin poikaani. Jonkin ajan päästä Elia astui huoneeseen ja hänen kanssansa 
poikani elävänä! Olin aivan ihmeissäni. 
Myöhemmin Elia kertoi, että oli rukoillut Jumalaa ja sanonut ”Herra minun Jumalani, anna tämän pojan 
sielun tulla häneen takaisin”. Samalla hän oli kumartunut pojan yli. Tämä toistui kolme kertaa. Jumala kuuli 
Eliaa. Poikani virkosi henkiin! 
Olen oppinut, että Jumala haluaa pitää huolta meidän kaikista asioista. Hän antaa ruokaa, hän parantaa ja 
hän jopa herättää kuolleista. Hänelle kaikki on mahdollista! Sinunkaan asiat eivät ole Jumalalle pieniä tai 
liian suuria. Kerro kaikki asiasi hänelle. Kun sairastat, pyydä Jeesusta parantamaan. Kun et löydä jotain 
tavaraa, pyydä Jeesusta auttamaan, että muistaisit mihin sen olet laittanut. Saat myös rukoilla toisten 
puolesta niin kuin Elia teki. 
Olen oppinut myös sen, että minun tulee antaa omastani. Silloinkin kuin joudun luopumaan omastani. Jos 
en olisi luopunut omasta leipäpalastani, en ehkä olisi nähnyt Jumalan huolenpitoa. Toisinaan on 
uskallettava heittäytyä ja jakaa omasta ruoasta, kodista ja kaikesta siitä mitä minulla on. Mitä asioita sinä 
voisi antaa toisille? 
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Oli tilanteesi millainen tahansa, voit aina luottaa Jumalaan. 
  
Toiminnallisuus 
“Öljyä riittää”  
Tarvitaan pesusieni, 2 yhtä suurta ämpäriä / vesiastiaa, mitta-astia pistelaskua varten. Sopii ulkotilaan. 
Täydestä ämpäristä pitää hakea vettä tyhjään ämpäriin pesusienellä. Yksi kerrallaan haetaan vettä 
muutaman metrin päässä olevasta ämpäristä. Muut odottaa jonossa tyhjän ämpärin vieressä ja hakuvuoroa 
vaihdetaan, kunnes ensimmäinen ämpäri on tyhjä. Lopuksi mitataan, kuinka paljon vettä ryhmä sai talteen 
toiseen astiaan. Voidaan kilpailla ryhmittäin tai tehdä kaikki yhteistyötä. 
 
  
Luovuus 
Tehdään yhdessä kertomuksen aineksista taikataikina ja muovaillaan siitä jotakin, esim. Ruokia ja astioita. 
Aikaansaannokset voi jättää kuivumaan seuraavaan kertaan, jolloin ne voi maalata. 
Ohjeet: sekoitetaan 3 dl jauhoja ja 1,5 dl suolaa. Lisätään 1,5 dl vettä sekä 1 rkl öljyä. Sekoitetaan ja 
vaivataan kiinteäksi massaksi. 
  
Elämys 
Taikataikinan sijaan voidaan leipoa yhdessä oikeasti. Voidaan tehdä myös ohuita leipiä tai tikkupullia ja 
paistaa niitä nuotiolla. (esim. leirillä) 
  
Yhteisöllisyys 
Kootaan yhdessä Operaatio Joulun lapsi -paketteja. Voidaan pyytää etukäteen tai seuraavalle kerralle 
jokaista tuomaan yksi esine lahjapakettiin tai vain pakata valmiiksi hankitut esineet ja katsoa vaikkapa jokin 
video lahjan vastaanottajista. Voidaan myös järjestää yhteinen lahjanpakkauspäivä koko seurakunnalle. 
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Opetus 5 - Valitsen hyviä esikuvia - Martta ja Maria palvelevat Jeesusta eri tavoin  
 
Raamatun teksti 
Luuk. 10:38- 42 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
En tuomitse toisia tekojen mukaan 
On tärkeää antaa aikaa Jeesukselle 
  
Muistolause 
Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.  Kol 3:23 
 
Laulut  
Taivaan Isän hommissa (Jippii) 
 
Havainnollistaminen 
Naishenkilö, jolla kaulin kädessä ja essu päällä. Voidaan näytellä myös niin, että mukana on Maria ja Jeesus. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minä olen Martta. Minä tykkään kokata ja leipoa. Pidän myös siitä, että koti on siisti. Mitä kotitöitä sinä 
tykkäät tehdä? Kuka tykkää leipomisesta? Mitä leivot mielelläsi? Kuka tykkää auttaa ruoan valmistuksessa? 
Kuka kattaa pöytää? Kuka tyhjentää astianpesukoneen? (Voidaan keskustella asiasta enempikin). 
Minua ärsyttää laiskat ihmiset ja ihmiset, jotka sotkevat tahallaan. Pidän juhlista ja siitä, että meillä käy 
vieraita. Eräs vieras sai minut kerran kuitenkin miettimään sitä, että mikä oikeasti on tärkeintä. Minäpä 
kerron teille. 
Yksi perheemme rakkaimmista ystävistä oli Jeesus. Tiedäthän sinä Jeesuksen? Jeesus on Jumalan Poika. En 
vain tuolloin vielä tiennyt kuka Jeesus oikeasti on. Ajattelin aluksi, että hän on profeetta. Joka tapauksessa 
hän oli mukava mies. Minä, siskoni Maria ja veljeni Lasarus pidimme hänestä kovasti. 
Erään kerran kun Jeesus tuli taas kylään kokkasin upeaa ateriaa. Vaikka tykkään kokata, minua alkoi 
ärsyttämään se, että olin keittiössä yksin. Siskoni Maria istuskeli vieraan luona ja kuunteli hänen juttujansa. 
Minun mielestäni hän laiskotteli. Kokkaaminen ei tuntunut enää mukavalta. Lopulta menin siskoni ja 
Jeesuksen luo. Ilkeillen sanoin ”Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun 
tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua." . 
Jeesus asettuikin Marian puolelle. Hän sanoi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista 
asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."  Aluksi minua 
ärsytti todella paljon. Sitten aloin pohtia asiaa. Maria todellakin käytti ajan paremmin kuin minä. Hän piti 
seuraa vieraalle ja keskittyi tärkeisiin asioihin. Hän kuunteli ja oppi Jumalasta. Ei Jeesukselle ollutkaan 
tärkeintä se, montako ruokalajia hän saa syödäkseen. Yksikin ruokalaji olisi riittänyt. Hän halusi viettää 
aikaa kanssamme. Hän halusi, että oppisimme tuntemaan Jumalan ja luottamaan häneen. 
Onko sinulla joskus vaikeaa antaa aikaa toisille? Äidilläsi on asiaa, mutta et millään haluaisi lopettaa leikkiä 
kesken ja kuunnella mitä hän haluaa sanoa. Tai kun on perheen yhteinen hartaushetki haluaisit mielummin 
pelata. Tai kun on aika lähteä seurakuntaan haluaisitkin mieluummin lähteä ulos leikkimään. Lapsen tärkeä 
tehtävä on hoitaa koulu ja läksyt hyvin. Lapsen tehtävä on myös leikkiä ja pelata sekä auttaa vanhempiaan 
kotitöissä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin välillä pysähtyä ja kuunnella mitä sanottavaa Jeesuksella on. 
Jeesus haluaa tänäänkin puhua Raamatun ja rukouksen kautta. Hän on myös asettanut seurakunnan, että 
siellä sinulle opetetaan Jeesuksesta. 
Toinen tärkeä asia, jonka opin on se, että en voi tuomita toista. Tiedätkö mitä tuomitseminen tarkoittaa? 
Tuomari voi tuomita esimerkiksi jonkun ihmisen vankilaan. Minä ajattelin, että siskoni Maria on laiska. 
Oletko joskus ajatellut jostain kaverista, että hän on tyhmä, kun ei osaa jotain asiaa? Sen sijaan, että 
ajattelet noin sinä voit neuvoa häntä. Joskus toisen täytyy opetella pidempään kuin sinun, että sen voi 
oppia. Tai ajatteletko jostain ihmisestä, että hän on huonompi, jos hänellä ei ole niin hienot vaatteet kuin 
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sinulla tai hänellä ei ole niin hienoa kännykkää kuin toisilla? Luultavasti hän on silloin köyhempi kuin sinä. 
Älä kehuskele omilla hienoilla tavaroilla vaan ole köyhemmänkin lapsen ystävä. Anna hänen pelata pelejä, 
joita hänellä ei ole varaa ostaa. Ehkä voit antaa jotakin omastasi. Älä tuomitse häntä huonommaksi 
ihmiseksi siksi, että hän on köyhä. 
  
Toiminnallisuus 
Minä tykkään tehdä… -hedelmäsalaatti. 
  
Luovuus 
Askarrellaan panta ja siihen kaksi isoa korvaa (ollaan korvat avoimena kuulemaan Jumalan ääni, mitä hän 
haluaa meidän tekevän) 
 
Jos viime viikolla tehtiin taikataikinaa, tänään voidaan maalata kuivuneet tuotokset. 
  
Elämys 
Askarrellaan keppinuket. Kulissit voidaan tehdä pahvilaatikosta ja koristellaan se huoneeksi.Lapset saavat 
itse esittää niillä tapahtuman, kun Maria kuunteli Jeesusta ja Martta touhusi. 
Löhötään hetki hiljaa vaikkapa kuunnellen ylistysmusiikkia. Kuka tykkää enemmän touhuilusta? Kuka 
lepäilystä? 
  
Yhteisöllisyys 
Martta tykkäsi touhuta. Siivotaan mekin yhdessä pyhäkoulutila tai järjestetään koko seurakunnan yhteiset 
talkoot tai mennään vaikka keräämän roskat läheisestä puistosta. 
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Opetus 6 - Valitsen hyviä esikuvia – Jeesus luotti Jumalan suunnitelmaan 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Jumala antaa minulle voiman 
  
Muistolause 
Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He 
puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei 
vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." 
 Mark. 16: 17,18 
  
Havainnollistaminen 
Seimiasetelma, nukke seimessä. Fläppitaulu johon kirjoitetaan Jeesuksesta, millainen esikuva hän on 
(tummennetut sanat). 
  
Sanallinen opetus 
Shh! Ollaan kaikki aivan hiljaa. Vauva nukkuu. Onko teillä kotona pientä siskoa tai veljeä? Kukahan tämä 
vauva voisi olla? Hän on maailman paras esikuva. Arvaatko kuka hän on? Jeesus! Minne Jeesus syntyi? 
Beetlehemiin seimeen. Jäikö hän vauvaksi? No ei tietenkään. Me kaikki olemme olleet joskus vauvoja. Me 
kasvamme ja meistä tulee aikuisia ja lopulta mummoja ja pappoja. 
Jeesus ei ehtinyt elää koskaan vanhaksi. Hän kuoli jo noin 33-vuotiaana. Tiedätkö miksi? Hän syntyi 
maailman sen tähden, että eräänä päivänä kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Se oli hänen tehtävänsä. 
Vaikka Jeesus oli maan päällä ihmisenä niin kuin mekin, hän ei ollut tavallinen ihminen. Nimittäin Jeesus on 
Jumala. Jumalalle mitkään asiat eivät ole mahdottomia, vaan hän voi tehdä mitä vain. 
Jumala - Taivaan Isä, Jeesus ja Pyhä henki olivat surullisia, koska Aadam ja Eeva ja sen myötä kaikki ihmiset 
tekivät syntiä. Ihminen tuhosi sitä hyvää, mitä Jumala oli luonut. Jumalalla oli suunnitelma pelastaa ihmiset. 
Tämä suunnitelma toteutettiin ja toteutetaan Jeesuksen kautta. Sinun ja minun pitää itse päättää 
haluammeko ottaa vastaan tuon pelastuksen. 
Mietitään hieman millainen Jeesus on. Siitä, millainen Jeesus on, saisimme tehtyä pitkän listan. 
Olemme lukeneet Raamatusta  Jeesuksesta. Muistatko mitä asioita Jeesus teki? Millainen hän oli ja on? 
Kirjataan näitä asioita yhdessä . 
Jeesus julisti ja opetti palvelemaan Jumalaa ja tekemään parannuksen. Jeesus puhui totuutta. Jeesus 
paransi. Muistatko ketä kaikkia Jeesus paransi? (rampoja, spitalisia, sokeita..) Jeesus herätti kuolleista. 
Muistatko keitä Jeesus herätti kuolleista? 
Jeesus piti heikkojen ja köyhien puolta. Muistatko miten? (Hän piti aviorikoksesta tuomitun naisen puolta, 
hän teki ruokaihmeitä. Hän huomasi köyhän, hän paransi). Meidän tulee tehdä samoin. Toisinaan olisi kiva 
olla vain niiden kaveri, jotka ovat kivoja tai joilla on rahaa tai kivoja leluja. Jeesus haluaa, että olemme myös 
niiden kavereita, jotka eivät aina ole niin kivoja tai jotka ovat köyhiä.  Jeesus haluaa, että pidämme myös 
heidän puoltaan. 
Jeesus oli tottelevainen. Ketä Jeesus totteli? Hän totteli vanhempiaan. Myös sinun tulee totella vanhempia. 
Hyviä äitejä ja isiä on toisinaan helppo totella. Millainen on mielestäsi hyvä äiti ja isä? (Hän kannustaa, 
auttaa, kuuntelee, kertoo rakastavansa sinua). Toisinaan tuntuu, että he eivät ymmärrä. Silloinkin pitäisi 
totella. Jeesuksenkaan vanhemmat eivät aina ymmärtäneet häntä. Kerran Jeesuksen vanhemmat 
säikähtivät, kun hän oli kadonnut pääsiäismatkalla. Vanhemmat eivät ymmärtäneet, että hän halusi 
kuunnella Jumalasta. Kun vanhemmat löysivät Jeesuksen temppelistä, hän lähti tottelevaisesti 
vanhempiensa mukaan. 
Vanhemmat eivät aina toimi oikein. Mitä tällaiset asiat ovat? (huutaa, haukkuu, lyö, on humalassa – tällöin 
voi pyytää apua joltain muulta aikuiselta, rukoilla heidän puolesta – ohjaaja, jos huomaat jotain poikkeavaa 
älä jätä asiaa). Muista, sinä olet arvokas ja tärkeä silloinkin, kun vanhemmat toimivat väärin! 
Ennen kaikkea Jeesus oli tottelevainen Taivaalliselle Isälle. Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä. Hän teki 
kaikessa hänen tahtonsa. Jos hän ei olisi kuollut ristillä syntiemme tähden, me emme voisi saada 
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syntejämme anteeksi, emmekä pääsisi koskaan Taivaaseen. Koska Jeesus oli tottelevainen, voimme saada 
synnit anteeksi. Tahdotko sinä pyytää syntejä anteeksi? Tahdotko elää elämäsi Jeesuksen kanssa? Haluatko 
elää elämää aitona omana itsenäsi? (Jos joku haluaa, jutellaan hänen kanssansa ja rukoillaan hänen 
puolesta.) Tänään voin rukoilla sinun puolestasi. 
Voit luottaa Jumalaan kaikessa. Hän on luvannut olla kanssamme ja antaa viisautta ja voimaa. Saamme 
toimia samalla tavalla kuin hänkin toimi. Myös me, jotka uskomme Jeesukseen saamme parantaa, tehdä 
ihmisiä eläväksi, auttaa ja rohkaista. Meillä itsellä ei ole parantamisen tai kuolleista herättänisen voimaa, 
mutta Jeesus antaa tämän voiman.Ainoastaan kenenkään syntejä emme voi kantaa. Se oli Jeesuksen 
tehtävä! 
  
Toiminnallisuus 
Mitä tunteita ja olotiloja Jeesus koki? Kirjoitetaan ja piirretään ilmeitä. Oli nälkäinen, väsynyt. Itki, suuttui… 
Voidaan esittää pantomiimina ja muut koittavat arvata, mistä tunteesta on kysymys. 
  
Luovuus 
Taideteos “Jeesuksen kanssa minä...” Piirretään/maalataan/askarrellaan kuva omasta itsestä ja Jeesuksesta 
käsi kädessä. Kirjoitetaan hahmojen ympärille opetuksen ja muistolauseen avainsanoja. Mitä se vaikuttaa 
minuun, että Jeesus on kanssani? 
  
Elämys 
Rukoillaan ihmisten puolesta.  
Näytellään pieniä kohtauksia Jeesuksen elämästä opetuksen pääkohtien (tummennetut) mukaan. 
  
Yhteisöllisyys 
Seuraava voidaan toteuttaa johdantona tai opetuksen jälkeen. 
Haetaan aulasta moduulin ensimmäisellä kerralla tehty “Minun esikuvani” -juliste. Keskustellaan siihen 
kirjatuista esikuvista ja mietitään, miksi joku on nimennyt esikuvakseen juuri sen henkilön. Jos julistetta ei 
ole tehty, voit itse kirjoittaa paperille tai etsiä kuvia erilaisista esikuvista (esim. supersankari, äiti, 
presidentti), jonka pohjalta keskustelette. Mikä tekee jostain hyvän tai huonon esikuvan? Miksi Jeesus on 
parempi esikuva kuin kaikki muut? 
 


