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JUMALAN LAPSI 
 
OPETTAJALLE  
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Jeesus on kanssani joka päivä.” 
 
Moduulin tavoite: “Jumala on..” 

 Jumala on kolmiyhteinen maailmankaikkeuden Luoja 
 Voin rukoilla Jumalaa ja Hän kuulee minua 

 
Moduulin sisältö 
1. Jumala on Luoja. 1. Mooses 1-2 ..................................................................................................................... 5 

2. Jumala on: Isä, Poika, Pyhä Henki. Luukas 3:21-22, Matteus 28:19  .............................................................. 7 
3. Voin rukoilla: Isä meidän, joka olet taivaissa. Matteus 6:9-13 ....................................................................... 9 

4. Voin rukoilla: Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Matteus 6:9-13, Matt 8:23-27 .............................................. 11 

5. Voin rukoilla: tulkoon sinun valtakuntasi. Matteus 6:9-13 .......................................................................... 13 
 6. Voin rukoilla: tapahtukoon sinun tahtosi. Matteus 6:9-13  ........................................................................ 15 

   
Teemalaulut:  
Rukous on silta  
On Jumala suuri, voimakas, mahtava 
Valtaistuimes (Jylistys) 
Rauhanruhtinas 
 
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.  
 
Seuraan kuuden viikon oppimistavoite on “Jumalan lapsi”. Käymme läpi Isä meidän -rukouksen alkuosan. 
Mietimme yhdessä sitä, kuka Jumala on, sekä sitä, millaisia asioita Hän toivoo meidän rukoilevan. 
Haluamme opetella rukoilemaan sekä omien asioiden että toisten ihmisten tarpeiden puolesta, ja 
luottamaan siihen, että Jumala vastaa meille.  
 
Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 
1. Jumala on Luoja. 1. Mooses 1-2 
2. Jumala on: Isä, Poika, Pyhä Henki. Luukas 3:21-22, Matteus 28:19 
3. Voin rukoilla: Isä meidän, joka olet taivaissa. Matteus 6:9-13 
4. Voin rukoilla: Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Matteus 6:9-13, Matt 8:23-27 
5. Voin rukoilla: tulkoon sinun valtakuntasi. Matteus 6:9-13 
6. Voin rukoilla: tapahtukoon sinun tahtosi. Matteus 6:9-13 

 
Tehdään kotona 

1. Pidetään huolta luomakunnasta: Lähdetään ulos ihailemaan Jumalan luomakuntaa. Jos matkalla 
tulee vastaan roskia, kerätään ne pois. 

2. Jutellaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Miten vanhemmat ovat tutustuneet kolminaisuuden 
eri persooniin? 

3. Rukoilkaa illalla yhteinen iltarukous koko perheen kanssa. 
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4. Muistelkaa yhdessä, millaisia rukousvastauksia perheenne on saanut. 
5. Tehdään yhdessä perheen kanssa mukava yllätys jollekin tuttaville 
6. Askarrellaan yhdessä mukavien yllätysten purkki: Koristellaan vanha hillopurkki tmv kauniiksi. 

Kirjoitetaan pienille lapuilla asioita, joita tekemällä voimme ilahduttaa naapureita ja tuttavia 
(käymme haravoimassa, askartelemme kortin jne) ja laitetaan laput purkkiin. Sovitaan, että kerran 
kuussa nostetaan purkista lappu ja tehdään asia jollekulle,jota se ilahduttaisi. 

 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket ja ulkoiluvarusteiden tarve  
 kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1: Jumala on luoja 
 
Raamatunkohdat:  1. Mooses 1-2,  Jesaja 43:19, Johannes 5:17, Jeremia 32:41, Jesaja 65:17-18 
 
Muistolause: ”Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä.” Johannes 5:17 
  
Laulut: Jumala loi auringon kuun (virsi 135, HL 573) 

Satatuhatta tähteä loistaa 
 Ken on luonut kukkasen? 
 
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala on luonut kaiken mitä on olemassa. 
·         Jumala luo koko ajan uutta. 
·         Jumala luo kerran uuden maan ja taivaan. 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 
Katso lisätietoja lintuhämähäkistä: en.wikipedia.org/wiki/Goliath_birdeater ja havainnollista sen kokoa 
sopivalla tavalla. Ota mukaasi kuvia hyvin erilaisista ihmisistä ja kerro heidän tarinoitaan. Jokainen heistä on 
Jumalan luoma ja arvokas. 
 
Sanallinen opetus: 
 
1. Raamatun ensimmäiset sanat ovat: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” Alussa ei ollut mitään muuta 
kuin Jumala. Oli pelkkää tyhjyyttä. Jumala pystyy mihin tahansa, ja niin hän alkoi luomaan tyhjyyteen 
elämää. Raamatun ensimmäinen luku kertoo miten Jumala loi ensin valon, sitten maailman, ja maailman 
täyteen kasveja ja eläimiä. Lopuksi Jumala loi ihmisen. 
Jumala on luonut kaiken mitä on. Tiesitkö esimerkiksi, että maailmassa on 40000 erilaista hämähäkkilajia? 
Suurin hämähäkki on nimeltään Goljat lintuhämähäkki ja se oikeasti voi syödä pieniä lintuja. Onneksi se elää 
vain Etelä-Amerikan viidakoissa! 
Jumala loi ensimmäiset ihmiset, Aadamin ja Eevan, omaksi kuvakseen. Kaikki maailman ihmiset ovat heidän 
jälkeläisiään. Jokainen ihminen on Jumalan kuva. 
Mitä mielestäsi kertoo Jumalasta, että hän on luonut kaiken? (hän on suuri, ollut ennen kaikkea muuta, 
voimakas) Mitä mielestäsi tarkoittaa, että jokainen ihminen on Jumalan kuva? (jokainen on samanarvoinen, 
jokainen ”näyttää Jumalalta”…). Miten mielestäsi tulisi kohdella niitä jotka ovat erilaisia kuin sinä? 
(rakastavasti, kunnioittavasti, auttaen, koska jokainen on arvokas). Miten mielestäsi tulisi kohdella luontoa? 
(suojellen, ihaillen, pitää se puhtaana, koska se on Jumalan luoma). 
 
2. Jotkut ajattelevat, että luotuaan kaiken Jumala jätti maailman sitten selviytymään omilleen. Me kuitenkin 
tiedämme, että Jumala ei ole jäänyt eläkkeelle keinutuoliin istumaan. Koko Raamattu on täynnä 
kertomuksia siitä miten Jumala on vaikuttanut ihmisten elämissä ja historian tapahtumissa. Kokonaisia 
kansoja on syntynyt ja hävinnyt Jumalan vaikutuksesta. Jumala on tänäänkin ”töissä”. 
Tiedät ehkä jonkin Raamatun kertomuksen jossa Jumala vaikuttaa maailmassa? Mikä on sinulle mieluisin? 
Jumala sanoo: ”Katso: Minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa? Minä teen tien 
autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle” (Jesaja 43:19). Myös Jeesus sanoi näin: ”Minun Isäni tekee työtään 
taukoamatta, ja niin teen myös minä" (Johannes 5:17). 
Mitä työtä Jumala sitten taukoamatta tekee? Hän taukoamatta auttaa ihmisiä. Tuossa kohdassa Jeesusta 
moitittiin siitä että hän paransi ihmisen (teki työtä!) lepopäivänä. Jeesus vastasi moittijoille, että Jumala 
tahtoo aina auttaa. 
Onko sinulla joskus sellainen olo että on vaikea saada vanhempiesi huomio? Pitääkö kysyä monta kertaa 
jotta saat vastauksen? Onko heillä aina kiire? Vaikka Jumala tekee jatkuvasti työtä, hänellä ei ole koskaan 
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kiire. Hänen työnsä on nimittäin auttaa sinua ja olla koko ajan sinua varten. Saat aina hänen huomionsa kun 
haluat. 
Mistä Jumala iloitsee? Hän itse sanoo: ”Minä iloitsen tehdessäni heille hyvää.” (Jeremia 32:41) Jumala ei 
ainoastaan auta sinua, vaan hän iloitsee kun voi auttaa sinua ja tehdä sinulle hyvää. Sellaista Jumala tekee 
jatkuvasti! 
Miten sinä voisit vastata Jumalan hyvyyteen? (kiittämällä, ylistämällä, iloitsemalla) 
 
3. Kerran vielä, tulevaisuudessa, Jumala luo jotain todella suurta. Näin hän lupasi: ”Katso, minä luon uuden 
taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja 
riemuita aina ja ikuisesti siitä mitä minä luon.” (Jesaja 65:17-18) 
Emme tarkkaan tiedä millainen tämä uusi maailma on. Tiedämme kuitenkin, että Jumala on sekä tosi suuri 
että äärettömän hyvä. Siksi voimme olla varmoja että se mitä hän luo on jotain paljon hienompaa kuin voit 
edes kuvitella. 
Millainen sinun mielestäsi olisi paras mahdollinen maailma? Millaista siellä olisi? Mitä siellä ei olisi? 
  
Toiminnallisuus 
Kim leikki teemalla “Jumala luo uutta”. Pöydällä on tavaroita. Lapset saavat katsoa niitä hetken. Kaikki 
katsovat toisaalle ja ohjaaja lisää pöydälle tavaran / tavaroita. Sitten lapset saavat keksiä, mitä pöydälle on 
tullut lisää. 
 
Elävä kone:  
Luodaan yhdessä superkone: yksi kerrallaan mennään huoneen keskelle koneen osiksi ja jäädään tekemään 
jotain liikettä. Lopuksi mietitään, mitä keksimämme kone mahtaisikaan valmistaa. 
 
Luovuus 
Askarrellaan luokan seinälle Pyhäkoulun luokkakuva. Jokainen saa piirtää tai muuten toteuttaa oman 
kuvansa ja kaikki kuvat liimataan isoon tauluun seinälle. 
Tai askarrellaan maitotölkistä lintujen ruokinta-automaatti. 
 
Yhteisöllisyys / elämys 
Pidetään huolta luomakunnasta: Lähdetään ulos ihailemaan Jumalan luomakuntaa. Jos matkalla tulee 
vastaan roskia, kerätään ne pois. 
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Opetus 2:Jumala on: Isä, Poika, Pyhä Henki 
 
Raamatunkohdat:  Luukas 3:21-22, Matteus 28:19 
 
Muistolause: ”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus, ja Pyhän 
Hengen yhteys!” 2. Korinttilaiskirje 13:13 
 
Laulu: Jumala loi auringon kuun 
 On Jumala suuri, voimakas, mahtava 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala on kolmiyhteinen 
·         Emme voi ymmärtää Jumalaa, mutta voimme tuntea hänet 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 
Jumalan kolminaisuutta voidaan kuvata vaikka tanssina jossa kolme persoonaa pyörii jatkuvasti toistensa 
ympäri. Pyydä kolmea lasta ottamaan toisiaan käsistä kiinni ja tanssimaan piirissä. Ota mukaan kolmiapila 
tai sen kuva. Apilassa on kolme lehteä, mutta kuitenkin vain yksi apila. (huomaa, että jokainen mahdollinen 
havainnollistaminen on vajavainen) 
 
Sanallinen opetus 
Olet ehkä kuullut rukouksen lopussa sanottavan ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Oletko joskus 
miettinyt, miten yksi Jumala voi olla sekä Isä, Poika (Jeesus), että Pyhä Henki? Miten yksi voi olla kolme tai 
miten kolme voi olla yksi? Tätä kutsutaan ”kolminaisuudeksi” tai ”kolmiyhteydeksi”. 
 
1. Katsotaanpa yhtä tilannetta Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana. Jeesus, Jumalan poika, menee 
kasteelle. Luukas kirjoittaa tilanteesta näin: ”Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin 
taivas aukeni hänen rukoillessaan ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen 
kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” (Luukas 
3:21-22) 
Tässä tilanteessa Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Jeesuksen kasteen jälkeen hän rukoilee ja yhtäkkiä 
taivas aukenee. Mitä luulet, miltä se näytti? 
Tilanteessa Jumalan kolme persoonaa toimivat yhtä aikaa. Isä puhuu taivaasta. Poika (Jeesus) kastetaan. 
Pyhä Henki laskeutuu. Kaikki kolme ovat läsnä yhdessä mutta kuitenkin erillään. Isä on Jumala, Jeesus on 
Jumala, ja Pyhä Henki on Jumala. He ovat aina läsnä ja toimivat yhdessä. He ovat erottamaton tiimi! 
Muutaman vuoden päästä Jeesus oli lähdössä takaisin Isän luokse taivaaseen. Silloin hän antoi 
opetuslapsilleen ohjeen tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Jeesus opetti kastamaan ”Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matteus 28:19). Tämän ohjeen mukaan toimimme edelleen. 
Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa ”jonkun nimeen” kastaminen? Asiaa voisi verrata vaikka naimisiin menoon. 
Hääjuhlassa mies ja nainen sitoutuvat rakastamaan toisiaan ja merkiksi siitä he yleensä ottavat yhteisen 
nimen. Kun mies ja nainen julistetaan aviopuolisoiksi he kuuluvat toisilleen myös yhteisen sukunimen 
kautta. Samalla tavalla kasteessa ihminen ja Jumala julkisesti tunnustavat rakkautensa. Kun ihminen 
kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ihminen ja Jumala sitoutuvat toisiinsa. 
Jos Jumala on kolmiyhteinen (Isä, Poika ja Pyhä Henki) niin ketä sinun pitäisi rukoilla? Kuka siis rukouksiasi 
kuuntelee? Koska Jumala on kolmiyhteinen, voit rukoilla ketä tahansa heistä. He kaikki kuulevat sinun 
rukouksesi ja heistä jokainen on jatkuvasti kanssasi. 
 
2. Jumala on yhtä aikaa tosi suuri ja tosi läheinen. Et voi koskaan täysin käsittää hänen suuruuttaan etkä 
hänen kolminaisuuttaan. Voit kuitenkin oppia tuntemaan Jumalan läheisesti ja voit rakastaa häntä. 
Onko sinun joskus vaikea ymmärtää omia vanhempiasi tai vaikka ystäviäsi? Varmasti! Vaikka olisit jonkun 
ihmisen kanssa koko elämäsi, et opi tuntemaan häntä läpikotaisin. Aina välillä jokainen voi yllättää! Joskus 
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yllätykset ovat mukavia ja toisinaan eivät. Vaikka et kaikessa ymmärtäisi toista ihmistä, voit kuitenkin 
tuntea hänet ja rakastaa häntä. 
Jumala on täydellinen ja hän yllättää aina hyvällä tavalla. Mitä enemmän opit tuntemaan Jumalaa, sitä 
enemmän voit iloita hänen hyvyydestään. Sitä enemmän myös rakastut Jumalaan. Samalla on niin, että et 
koskaan opi täysin tuntemaan Jumalaa. Hän on niin suuri ja ihmeellinen. 
Kolminaisuus on yksi Jumalan ominaisuus joka voi jäädä ainaiseksi arvoitukseksi. Mutta vaikka et sitä 
ymmärtäisi, voit iloita siitä että kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on aika kanssasi ja rakastaa 
sinua aina. 
 
Toiminnallisuus 
Kolmijalkaviesti: juostaan kilpaa pareittain. Parilta sidotaan toiset jalat yhteen, joten käytössä on yhteensä 
kolme jalkaa. 
 
Patsastelua: muodostetaan kolmen hengen joukkueissa erilaisia patsaita ohjaajan ohjeiden mukaan. (esim. 
“Maahan saa osua 4 jalkaa ja käsi” tai “Muodostakaa kirahvi”.) 
 
Luovuus 
Askarrellaan kyyhkynen rypistelemällä foliosta tai taittelemalla paperista (origami). 
 
Elämys 
Mietitään ja harjoitellaan yhdessä erilaisia tapoja aloittaa rukous: ”Isä meidän, joka olet taivaissa…”. ”Rakas 
Jeesus…”; ”Rakas Pyhä Henki… Tule, Pyhä Henki…” 
 
Yhteisöllisyys 
Pohtikaa yhdessä koko seurakunnan kanssa, mitä ajatuksia kolminaisuus herättää. Pyhäkouluun voi pyytää 
mukaan muutamia nuoria, aikuisia tms tai sitten juttuhetken voi toteuttaa vaikka pienenä hetkenä kirkon 
jälkeen, jos aikuisia ohjeistaa asiassa jumalanpalveluksessa. 
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Opetus 3:  Voin rukoilla: Isä meidän, joka olet taivaissa! 
 
Raamatunkohdat:  Matteus 6:9-13 
 
Muistojae: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan.” Luukas 11:1 
 
Laulut: On Jumala suuri, voimakas, mahtava 

Rukous on silta  
 
Opetuksen tavoitteet: 

-         Jumala on läheinen ja rakastava Isä 
-         Jumala on suuri ja voimakas 
-     Rukous on puhetta Jumalalle 

  
Ajatus havainnollistamisesta 
Havainnollista Jumalan olemusta peitolla jossa on tähtikuvioita. Kiedo peitto lapsen ympärille. Jumala on 
lähellämme ja turvamme aina. Nosta peitto korkealle. Jumala on luonut tähdet ja hän on todella suuri. 
 
Sanallinen opetus 
Viimeksi puhuimme kolminaisuudesta. Se tarkoittaa että yksi Jumala on yhtä aikaa Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Sama asia näkyy myös siinä, että maan päällä ollessaan Jeesus rukoili Isäänsä. Jeesus keskusteli 
säännöllisesti Isänsä kanssa. Jeesus myös opetti meitä miten puhua Jumalalle. 
Tänään ja seuraavilla kolmella kerralla tutkimme Jeesuksen omilleen opettamaa rukousta. Opit sen avulla 
rukoilemaan ja opit myös monta asiaa siitä millainen tämä Jumala, jota rukoilet, on. 
 
1. Jotkut Jeesuksen aikaan etsivät mahdollisimman vilkkaan kadunkulman ja rukoilivat siinä. Mitä luulet, 
miksi he tekivät niin? He halusivat ihmisten huomaavan, kuinka hurskaita he olivat. Jeesus sanoi, että 
tällaiset ihmiset olivat käsittäneet rukouksen väärin. Rukous ei ole muita ihmisiä, vaan Jumalaa varten. 
(Matteus 6:5) 
Eräs poika rukoili kovaan ääneen: ”Jumala, haluan paljon suklaata joululahjaksi.” Hänen äitinsä torui häntä 
sanoen: ”Ei tarvitse huutaa, ei Jumala ole kuuro.” Poika vastasi: ”Ei niin, mutta isoisä on ja hän on toisessa 
huoneessa.” 
Jeesus sanoi, että tällainen hupsua ja turhaa. Sen sijaan hän kehotti rukoilemaan omassa huoneessa ovi 
kiinni (Matteus 6:6). Miksi luulet että on parempi rukoilla näin? 
Miten alkaa Isä meidän -rukous? Aivan! Sanomme ensin Jumalaa omaksi isäksemme. Hän on rakastava 
taivaallinen Isä. Et rukoile tehdäksesi toisiin vaikutusta vaan Vaikka sinulla ei olisi omaa huonetta, voit 
puhua taivaan isälle jossain toisessa rauhallisessa paikassa.  Hän on isä joka rakastaa sinua ja haluaa sinulle 
hyvää. Kun olet ihan yksin, et ole kuitenkaan yksin. Jumala on kanssasi joka hetki. Hän haluaa olla sinua 
lähellä. Hän tykkää sinun äänestäsi joten puhu hänelle ääneen tai kuiskaten. Hän myös kuulee ajatuksesi 
joten voit puhua hänelle ajatuksissasi. 
 
2. Osaat varmasti jonkun leikkilorun. Sellaisen joka alkaa ”Entten tentten…” tai ”Maalari maalasi taloa…” 
Näitä loruja luetellaan jonkun leikin aikana ilman että niiden sanojen merkitystä mietitään. Mitä muita 
leikkiloruja osaat? 
Onko rukouskin tällainen leikkiloru, joka vain lasketellaan tulemaan sen suurempia ajattelematta? Miten 
Taivaan Isän rukoileminen eroaa leikkilorusta? Ajattelepa jos sinä menisit iltapalalle vanhempiesi kanssa ja 
he kysyisivät sinulta päivän kuulumisia. Vastaukseksi sanoisit: ”Lilleri lalleri laudalla makasi…” ja jatkaisit 
loruttelua koko iltapalan ajan. Mitähän vanhempasi tästä ajattelisivat? He varmaankin haluaisivat 
mieluummin kuulla jotain järkevää! Ja olisi myös aika huonoa käytöstä vastata vanhemmilleen tällä tavalla. 
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Jeesuksen aikana jotkut latelivat rukouksia kuin leikkiloruja – sen enempää ajattelematta mitä he sanoivat. 
Jeesus sanoi: ”älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain 
latelevat sanoja” (Matteus 6:7). 
Valmiit rukoukset ovat joskus ihan hyödyllisiä. Etenkin, jos ei tiedä mitä sanoa. Esimerkiksi iltarukous on 
hyvä tapa kiittää Jumalaa päivästä. Valmiskaan rukous ei kuitenkaan ole mikään leikkiloru. Rukous on 
puhumista Jumalalle. Jeesuksen mukaan Jumala on niin suuri ja mahtava, että hän tietää mitä me 
tarvitsemme jo ennen kuin pyydämme häneltä mitään (6:8). On siis hyvä ajatella mitä puhuu. 
Tänään opit, että Jumala on sekä todella lähellä sinua, että todella suuri. Hän on rakastava ”Isä meidän” 
mutta hän on myös ”taivaissa”. Voit puhua hänelle milloin vain. 
 
Toiminnallisuus 
Millaisia erilaisia tapoja rukoilla tiedätte ja keksitte? Onko olemassa erilaisia rukousasentoja? Kokeilkaa. 
(esim. Polvirukous, kädet kohotettuina, kädet ristissä) Mikä tuntui itsestä luontevimmalta? 
 
Luovuus / elämys 
Piirrä tai kirjoita oma rukous kirjeen muotoon.  
Viettäkää pieni hiljainen hetki Jumalan kanssa. Hetkessä kukin voi rukoilla oman rukouksen, jonka kirjoititte 
tai piirsitte. 
Lopuksi kirjeet voi kerätä vaikka pullopostiksi tai laittaa kirjekuoriin ja osoitteeksi “Isä meidän, joka olet 
taivaissa”. 
 
Yhteisöllisyys 
Jos seurakunnalla on olemassa (esim. eteisessä) esirukouslaatikko, tutustukaa siihen ja kerro lapsille sen 
merkitys (esim. jos Rukoukset luetaan jumalanpalveluksessa ja niiden puolesta rukoillaan yhdessä.) 
Kotitehtävä: Rukoilkaa illalla yhteinen iltarukous koko perheen kanssa. 
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Opetus 4: Voin rukoilla:  Pyhitetty olkoon sinun nimesi 
 
Raamatunkohdat:  Matteus 6:9-13, Matt 8:23-27 
 
Muistojae: ”Meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee.” Psalmi 115:3 
 
Laulut: On Herramme nimi kuin vahva torni 
 Kun myrsky käy yli maan 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala on kaikkein vahvin 
·         Jumalan nimi on erityinen 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 
Ota mukaasi sekä arkisia että juhlakäyttöön tarkoitettuja astioita tai vaatteita. Kerro että pyhitetty 
tarkoittaa tiettyyn käyttöön varattua. 
 
Sanallinen opetus 
Viimeksi puhuimme siitä, että Jumala on tosi suuri mutta myös tosi lähellä – Jumala on meidän isä joka on 
taivaissa. Tänään puhumme lisää Jumalan suuruudesta. Isä meidän rukous jatkuu: ”Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi.” 
 
1. Oletko joskus sanonut jollekin toiselle henkilölle: ”Kerron sinusta äidille ja isälle” tai ”Kerron tästä 
opettajalle”? Missä tilanteessa sanoit niin? Miksi sanoit niin? 
Luultavasti asia meni jotenkin näin. Olit jossain tilanteessa ja halusit, että tehdään niin kuin sinä sanot. Kun 
sitten ei tehtykään, vetosit aikuisiin jotta sinua uskottaisiin. Ajattelit että vanhempasi tai opettajasi 
pystyisivät asian varmasti hoitamaan jos tietäisivät siitä. 
Tai ehkä olit jossain pulassa ja sinua pelotti. Halusit kertoa asiasta aikuisille jotta pääsisit vaikeasta 
tilanteesta. Turvallisille aikuisille onkin tärkeää kertoa, jos joutuu vaikka kiusatuksi. Heidän tehtävänsä on 
auttaa sinua. 
Jeesus on myös sellainen nimi, johon voit turvautua missä tilanteessa tahansa. Jeesus elää ja on kanssasi 
koko ajan, vaikka et voi häntä nähdä. Milloin tahansa voit kertoa mistä tahansa asiasta Jeesukselle ja hän 
haluaa auttaa sinua. 
Kerran Jeesuksen opetuslapset olivat veneilemässä kun yhtäkkiä nousi kova myrsky (Matteus 8:23-27). 
Heitä pelotti koska he uskoivat hukkuvansa. Silloin he pyysivät Jeesukselta apua. Jeesus käski tuulen ja 
aaltojen rauhoittua ja tuli aivan tyyni sää. 
Se että Jumalan nimi on pyhä tarkoittaa, että siinä nimessä on voimaa joka voi auttaa sinua kun sinua 
pelottaa. Hän on vielä paljon vanhempiasi tai opettajaasi vahvempi – Jumala on kaikkein vahvin. 
Missä tilanteessa sinä olet pyytänyt Jumalalta apua? Missä tilanteessa sinä voisit pyytää Jumalalta apua? 
 
2.  Oletko joskus ollut sellaisissa juhlissa, joihin on pitänyt pukeutua hienoihin juhlavaatteisiin? Sinua 
luultavasti kehotettiin olemaan kiltisti ja pitämään juhlavaatteet puhtaina. Hienoissa juhlissa myös astiat 
ovat hienoja – sellaisia kiiltäviä ja ohuita astioita joita ei käytetä arkipäivisin. Tällaiset juhla-astiat on varattu 
vain arvokasta käyttöä varten. 
Sana pyhitetty tarkoittaa samaa kuin ”varattu tiettyä käyttöä varten”. Isä meidän rukouksessa pyydät että 
Jumalan nimi pysyisi oikeassa käytössä. 
Mihin käyttöön Jumalan nimi on sitten varattu? (keskustelkaa asiasta) 
Varmasti siihen, että voit milloin vain puhua Jumalalle, eli rukoilla. Voit myös puhua muille ihmisille 
Jumalasta. Jumala tahtoo, että kaikki oppisivat tuntemaan hänet. Voit laulaa lauluja Jumalasta. Voit kiittää 
ja ylistää Jumalaa. Voit jutella Jumalasta ystäviesi kanssa ja miettiä millainen hän on. 
Miten Jumalan nimeä ei tulisi käyttää? (keskustelkaa asiasta) 
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Aika vaikea kysymys! Ainakaan Jumalan nimeä ei tulisi käyttää kiroiluun niin kuin jotkut tekevät. Toiset 
sanovat esimerkiksi ”Voi Jeesus” silloin kun pitäisi sanoa ”Voi harmi”. Jumalan nimi on tällöin vain 
ajattelematon heitto. 
Onko sinusta tai ystävästäsi joskus kerrottu eteenpäin asioita, jotka eivät olleet totta? Niitä sanotaan 
juoruiksi tai huhuiksi. Sellainen tuntuu todella ikävältä etenkin juorujen kohteesta, koska ihmiset saattavat 
uskoa valheita. Jos kuulet hyvästä ystävästäsi ikäviä juoruja joiden tiedät varmasti olevan pötypuhetta, se 
saa sinut vihaiseksi. 
Myös Jumalasta levitetään paljon vääriä huhuja. Ihmiset puhuvat hänestä asioita jotka eivät ole totta. Se 
tuntuu pahalta meistä, Jumalan ystävistä, mutta myös Jumala itse tulee murheelliseksi tästä. 
Kun rukoilet ”pyhitetty olkoon sinun nimesi” niin tarkoitat ainakin näitä kahta asiaa: ”Sinä Jumala olet 
kaikkein voimakkain” ja ”kunpa ihmiset arvostaisivat Jumalaa ja puhuisivat hänestä totta.” 
 
Toiminnallisuus 
Kuka on lakanan takana? (nimileikki) 
Jaetaan lapset kahteen joukkueeseen. Ohjaajat pitävät joukkueiden välillä lakanaa/vilttiä. Kumpikin joukkue 
valitsee yhden, joka asettuu lakanan eteen. Ohjaajat pudottavat lakanan. Kumpi leikkijä  ehtii ensin 
sanomaan toisen nimen, ryöstää hävinneen omaan joukkueeseensa. 
 
Luovuus / Elämys 
Kirjoittakaa lapuille erilaisia tilanteita (esim. Linnanjuhlat, liikuntatunti). Jaetaan lapset pieniin ryhmiin. 
Kukin ryhmä nostaa yhden lapun. Valitaan yksi ryhmäläinen mannekiiniksi ja muut ryhmäläiset 
suunnittelevat ja pukevat hänelle tilanteeseen sopivan asun ja asusteet sanomalehtipaperista ja teipistä.  
Tämän jälkeen pidetään muotinäytös, jossa asut esitellään. Kuinka erilaisia asuja eri tilanteisiin syntyi? 
 
Yhteisöllisyys 
Pyydetään muilta seurakuntalaisilta todistuksia erilaisista tilanteista, joissa rukous on auttanut. Lapsetkin 
voivat kertoa aikuisille omista kokemuksistaan. 
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Opetus 5: Voin rukoilla: tulkoon sinun valtakuntasi 
 
Raamatunkohdat: Matteus 6:9-13 
 
Muistolause: ”Hän on suuri, koko maailman kuningas.” Psalmi 47:3 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jeesus on Jumalan valtakunnan kuningas 
·         Jumalan valtakunnan kansalaisia ovat kaikki jotka uskovat Jeesukseen 
·         Jumalan valtakunnan laki on rakkauden kaksoiskäsky 

 
Ajatus havainnollistamisesta 
Kohta 1: Kruunu – havainnollista Jeesuksen kuninkuutta. Passi – havainnollista valtakunnan kansalaisuutta.  
Kohta 2: Näytä kuvia hyvin erilaisista lapsista eri puolilla maailmaa. Kerro että vaikka he ovat erilaisia, he 
kuuluvat samaan valtakuntaan. 
Kohta 3: Lakikirja – havainnollista valtakunnan ohjeita.  Lisäksi tee ”lakikirja” tyhjästä muistikirjasta. Kirjoita 
kanteen ”Jumalan valtakunnan lait” ja sisäsivuille rakkauden kaksoiskäsky. Kerro kirjan sisältävän kaikki 
Jumalan valtakunnan lait ja lukekaa ne sitten yhdessä. 
  
Sanallinen opetus 
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ”valtakunta”? Mitä asioita valtakunnalla yleensä on? (listaa tai piirrä 
lasten sanomia asioita kuten: hallitsija, lippu, raha, ihmisiä, rajat). 
Jeesus opetti meitä rukoilemaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.” 
 
1. Jokaisella valtakunnalla on hallitsijat. Suomea hallitsevat presidentti ja hallitus. Ruotsissa on kuningas. 
Kuka hallitsee Jumalan valtakunnassa? Jumalan valtakunnassa hallitsee kuningas, jonka nimi on Jeesus. 
Sama Jeesus jonka elämästä kerrotaan Raamatussa elää edelleen ja hallitsee. 
Suomessa on hyviä hallitsijoita jotka tahtovat toimia kansalaisten parhaaksi. Kuitenkin hekin ovat ihmisiä ja 
tekevät joskus virheitä. Jeesus on täydellinen hallitsija joka ei tee koskaan virheitä. Hän hallitsee aina oikein 
ja toimii valtakuntansa asukkaiden hyväksi. 
Kun rukoilemme ”tulkoon sinun valtakuntasi” niin pyydämme, että tässä maassa voisi olla rauha ja kaikilla 
ihmisillä hyvä elää. Kenen puolesta sinä voisit rukoilla tänään? 
 
2. Eri puolilla maapalloa on yli 200 maata eli valtakuntaa. Tiedätkö mikä on maailman suurin maa (Venäjä)? 
Entä missä maassa asuu eniten ihmisiä (Kiina)? Mutta missä Jumalan valtakunta sijaitsee? Ketkä ovat sen 
kansalaisia eli asukkaita? 
Jumalan valtakunta ei ole jokin maa alue, kuten vaikka Suomi. Jumalan valtakunnassa ei myöskään puhuta 
vain yhtä virallista kieltä. Jokainen ihminen joka uskoo Jeesukseen, on Jumalan valtakunnan kansalainen. 
Jos sinä uskot Jeesukseen, kuulut Jumalan valtakuntaan yhdessä miljoonien ihmisten kanssa. Olet sekä 
suomalainen että taivaan valtakunnan kansalainen. 
Kun rukoilemme ”tulkoon sinun valtakuntasi” niin pyydämme, että kaikki ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen 
ja oppia tuntemaan Jumalan. 
 
3. Kodissa ja pyhäkoulussa on säännöt. Jos joku rikkoo sääntöjä ja vaikkapa kiusaa toista, silloin tällä 
kiusatulle tulee surullinen mieli. Sääntöjä tarvitaan jotta kaikilla olisi hyvä elää. Myös koko maalla on 
sääntöjä, ja niitä sanotaan laeiksi. Lait on kirjoitettu paksuihin kirjoihin. Suomen lakikirja esimerkiksi kertoo, 
ettei toisen omaa saa ottaa, ja kuinka lujaa milläkin tiellä saa ajaa. Siellä on tuhansia lakeja siitä mitä pitää 
tehdä ja mitä ei saa tehdä. 
Myös Jumalan valtakunnassa on sääntöjä eli lakeja. Montakohan lakia on Jumalan valtakunnassa? Jeesus 
sanoi että tärkeitä sääntöjä on vain kaksi. Nämä kaksi sääntöä ovat niin tärkeitä että jos niitä noudattaa, 
niin silloin kaikilla on hyvä elää ja olla. Sääntö yksi on ”Rakasta Jumalaa yli kaiken” ja sääntö kaksi ”rakasta 
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lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Jumalan valtakunnan lait onkin aika helppo muistaa. Välillä niitä on kyllä 
aika vaikea noudattaa. 
Milloin sinusta on vaikea rakastaa (olla ystävällinen ja avulias) lähimmäistäsi? 
Kun rukoilemme ”tulkoon sinun valtakuntasi” niin pyydämme, että sinä ja minä, samoin kuin kaikki muutkin 
ihmiset, voisivat rakastaa toisiaan. 
 
Toiminnallisuus 
Leikitään “Kapteeni käskee” otsikolla “Kuningas käskee”. 
 
Luovuus 

 Askarrellaan kruunut. 
 Askarrellaan kaikille omat “Valtakunnan lakikirjat” (ks. Havainnollistus kohta 3) 

 
Elämys 
Askarrellaan liput/viirit tai käytetään valmiita harsoja/lippuja/viirejä. Kuunnellaan ylistysmusiikkia (valitse 
jokun laulu, joka kuvaa Jeesuksen kuninkuutta) Viirejä voi heiluttaa musiikin tahtiin tai saa vaikka tanssia 
niiden kanssa ja juhlitaan näin Jeesuksen kuninkuutta. (vrt. palmusunnuntai) 
 
Yhteisöllisyys 
Miten “Tulkoon sinun valtakuntasi” voisi näkyä meidän toiminnassamme? Miten voisimme osoittaa 
rakkautta ja tehdä hyviä ja kivoja asioita 
a. Toiselle pyhäkoulu/kerhoryhmälle 
b. Seurakunnan aikuisille 
c. Perheen kanssa tuttaville? 
Ideoikaa ja toteuttakaa yhdessä. 
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Opetus 6: Voin rukoilla: tapahtukoon sinun tahtosi 
 
Raamatunkohdat: Matteus 6:9-13 
Muistolause: ”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin 
taivaassa.” Matteus 6:10 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala tahtoo, että sinulla on ruokaa ja vaatteita 
·         Jumala tahtoo antaa sinulle synnit anteeksi 
·         Jumala tahtoo, ettet joudu liian vaikeisiin tilanteisiin 

  
Ajatus havainnollistamisesta 
Alkukertaukseen edellisen oppitunnin havainnollistusvälineet: kruunu, kuva erilaisista ihmisistä, lakikirja. 
Kohta 1: leipä tms. syötävä, vaatekappale 
Kohta 2: kivi (synti on kuin kivi, joka painaa) 
Kohta 3: Kuvia raamatunkohdista (Jeesus myrskyssä, Pietari vankilassa) 
  
Sanallinen opetus 
Viimeksi puhuimme siitä millainen on Jumalan valtakunta. Muistatko vielä kuka sitä hallitsee? Ketkä ovat 
sen kansalaisia? Entä millaiset lait Jumalan valtakunnassa on? Tänään opimme lisää tästä valtakunnasta. 
Jumalan valtakunta on siellä, missä Jumalan tahto tapahtuu. Jumala on hyvä ja hän haluaa tehdä hyvää 
kaikille. Monet ihmiset valitsevat kuitenkin tehdä niin kuin itse tahtovat ja usein he tahtovat pahaa. 
Ihmisten pahojen tekojen tähden maailmassa on paljon ihmisiä jotka eivät esimerkiksi saa joka päivä 
ruokaa. 
 
1. Jumalan tahto on että sinulla on ruokaa ja vaatteita. Isä meidän rukouksessa pyydetään ensimmäiseksi 
että saisimme jokapäiväisen leipämme. Se tarkoittaa aamupalaa, iltapalaa ja kaikkia aterioita siinä välillä. 
Jumalan tahto on että sinulla on riittävästi ruokaa. Jumala myös tahtoo että sinulla on muutkin perusasiat 
kunnossa, kuten lämmin koti ja sopivat vaatteet. 
Mitä luulet, miksi kaikilla ihmisillä maailmassa ei ole ruokaa tai turvallista kotia? Kun rukoilemme 
”tapahtukoon sinun tahtosi” pyydämme että me itse ja muut ihmiset saisivat ruokaa. Tuleeko sinulle 
mieleen joku, jolle voisimme rukoilla heti ruokaa tai turvallista kotia? 
 
2. Jumala tahtoo antaa sinulle anteeksi sinun syntisi. 
Millaisia vääriä tekoja mielestäsi pitäisi pyytää anteeksi (ilkeitä sanoja, kiusaamista, lyömistä…)? Aina silloin 
kun on tehnyt jotain väärin, on syytä pyytää anteeksi. Anteeksiantamisen jälkeen jatketaan taas ystävinä. 
Oletko joskus joutunut pyytämään toiselta ihmiseltä anteeksi (ystävältäsi, vanhemmaltasi)? Antoiko hän 
sinulle anteeksi? Onko joku pyytänyt sinulta jotain tekoaan anteeksi? 
Jos joku on ollut tosi ilkeä, on vaikeaa antaa anteeksi. Kumpi on helpompaa: pyytää anteeksi vai antaa 
anteeksi? Miksi? 
Entä oletko joskus pyytänyt anteeksi Jumalalta? Jumala on hyvä Isä, joka haluaa jokaiselle ihmiselle hyvää. 
Hän antaa aina anteeksi jokaiselle, joka pyytää sitä häneltä. 
Isä meidän rukouksessa pyydetään: ”Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi 
annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Se tarkoittaa että samalla tavalla kuin Jumala antaa 
aina anteeksi, sinunkin tulee antaa anteeksi muille ihmisille. Muista aina kertoa myös aikuisille, jos joku 
kiusaa sinua tai tekee sinulle jotain muuta ikävää. 
 
3. Jumala tahtoo myös päästää sinut pahasta. Se tarkoittaa, että sinulla on turvallista elää eikä sinun 
tarvitse pelätä. Aina kun sinua pelottaa, voit pyytää Jumalalta apua. Hän on luvannut auttaa sinua. 
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Milloin sinua on pelottanut? Mitä teit silloin? Psalmissa 50:15 sanotaan: ”Huuda minua avuksi hädän 
päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.” Kun sinua pelottaa, voit rukoilla Jumalaa. 
Kerran Jeesuksen opetuslapset olivat veneessä keskellä järveä. Yhtäkkiä kova myrsky puhkesi ja 
opetuslapsia pelotti että vene kaatuu ja he hukkuvat. Onneksi he tajusivat herättää Jeesuksen joka nukkui 
veneessä. Jeesus käski myrskyn tyyntyä ja niin tapahtuikin. Kun sinua pelottaa tosi paljon, pyydä apua 
Jeesukselta. 
Kerran Pietari joutui vankilaan koska puhui Jeesuksesta. Seurakunta rukoili kuitenkin koko yön. Jumala 
lähetti enkelin joka avasi vankilan ovet ja vei Pietarin vapauteen. Kun joku ystäväsi on pulassa, voit rukoilla 
hänen puolestaan ja katsoa mitä Jumala tekee. 
 
Lopetus: Jumala tahtoo pitää sinusta huolta, antaa sinulle anteeksi ja auttaa sinua vaikeuksissa. Myös sinä 
voit tehdä näitä asioita: Voit rukoilla jonkun puolesta, ehkä antaa omastasi jollekin jolta puuttuu, pyytää ja 
antaa anteeksi. Mitä juuri sinä voisit tehdä? 
  
Toiminnallisuus 
Kalat verkossa -leikki. Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä muodostaa piirin ottamalla toisiaan 
käsistä kiinni, toinen ryhmä menee piirin sisälle. Piirissä olijat leikkivät verkkoa ja piirin sisällä olevat kaloja. 
Kalat yrittävät päästä verkosta eli piirin sisältä pois, ja verkko yrittää estää sen. Kun kalat ovat päässeet 
verkosta ulos, vaihdetaan tehtäviä ja leikki alkaa alusta.  (lähde MLL leikkipankki) 
 
Luovuus 
Tarvitaan: valmiita muffinsseja, koristerakeita, kuorrutetta, karkkeja yms. (huomioi allergiat). 
Jokaiselle ryhmäläiselle arvotaan ryhmästä salainen ystävä, jolle saa koristella hienon muffinssin. Lopuksi 
annetaan muffinssit salaisille ystäville ja voidaan vielä syödä ne yhdessä (tai viedä kotiin). Harjoitellaan 
antamista ja kiittämistä. 
 
Elämys 
Tarvitaan (melko iso) risti sekä kiviä kaikille ryhmäläisille. Jokainen ottaa kiven. Hetken aikaa kukin saa 
miettiä oman elämän kiveä eli syntiä. Sitten rukoillaan ja pyydetään, että Jeesus antaa synnit anteeksi. 
Jokainen saa tuoda ristin juurelle oman kivensä ja opettaja muistuttaa, että Jeesus on kantanut ristillä ihan 
kaikki meidän pahat teot ja ajatukset. Kiitetään Jeesusta.  
 
Yhteisöllisyys 
Jumalan tahto olisi, että kaikilla olisi tarpeeksi vaatteita ja ruokaa. Voidaan järjestää yhdessä keräys, johon 
voi tuoda vaikka vanhan lelunsa tai vaatteita. (Selvitä, mihin tavarat voi kotipaikkakunnallasi toimittaa) Voi 
myös laittaa kotiin mukaan viestiä, jos jotkut perheet haluaisivat koota joululahjan Operaatio Joulun lapsen 
keräykseen tai muuhun hyväntekeväisyyskohteeseen. Lahjan voi tietysti koota myös pyhäkoulussakin 
syksyn aikana. 
 

 


