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

 Jumala tuntee minut. 
 Jumala puhuu minulle ja minä puhun hänelle 
 Jumalla on hyvä suunnitelma elämälleni 

 
Moduulin sisältö 
1. Jumala tuntee minut Ps. 139:1-4 .................................................................................................................... 5 
2. Jumala suojelee minua Ps. 139:1-6 ................................................................................................................ 7 
3. Jumala on aina ja kaikkialla läsnä Ps. 139:7-12 .............................................................................................. 9 
4. Jumala on luonut minut Ps. 139:13-15 ......................................................................................................... 11 
5. Jumalalla on suunnitelma elämälleni Ps. 139:16-18 .................................................................................... 13 
6. Jumala ohjaa oikealle tielle Ps. 139:23-24 .................................................................................................... 15 
   
Teemalaulut: 
Suojani, turvani. Tää näky levitä saa CD. 2014: Jippiimissio. 
Tahdon sun kanssasi. Lähetä minut CD. 2012: Jippiimissio. 
 
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 “Jumalan lapsi”. Käymme läpi psalmin 139 ja mietimme, mitä 
se kertoo Jumalasta, Hänen olemuksestaan ja Hänen ajatuksistaan ja suunnitelmistaan meille ihmisille.  
  
Opetusten aiheet menevät seuraavasti: 
1. Jumala tuntee minut Ps. 139:1-4 
2. Jumala suojelee minua Ps. 139:1-6  
3. Jumala on aina ja kaikkialla läsnä Ps. 139:7-12 
4. Jumala on luonut minut Ps. 139:13-15 
5. Jumalalla on suunnitelma elämälleni Ps. 139:16-18 
6. Jumala ohjaa oikealle tielle Ps. 139:23-24 
  
Tehdään kotona 
Opetus 1: Miettikää jokaisesta perheenjäsenestä viisi ominaisuutta, jotka ilahduttavat muita.  
Opetus 2: Menkää metsään ja rakentakaa sinne turvapaikkalinna. Jutelkaa siitä, miten Jumala on pitänyt 
teidän perheestänne huolta. 
Opetus 3: Mietitään, miten voisimme jokapäiväisten rutiiniemme keskellä muistaa ja muistuttaa 
toisillemme, että Jumala on kanssamme. 
Opetus 4: Katsellaan valokuvia perheenjäsenten vauva-ajalta. Jutellaan siitä, miten ihmeellisen hienosti 
Jumala on luonut jokaisen meistä.  
Opetus 5: Miten Jumala on on johdattanut eri perheenjäseniä eri tilanteissa? Jutellaan. 
Opetus 6: Jutelkaa siitä, mistä voi päätellä olevansa tekemässä hyvää valintaa? Mistä puolestaan voi 
tunnistaa huonon valinnan? 
 
 



4 
 

Kalenteriin 
 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1 -  Jumala tuntee minut 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:1-4) 

-          Jumala tuntee minut – sen, kuka olen 
-          Jumala tuntee elämäni – sen, mitä teen 
-          Jumala tuntee ajatukseni – sen, mitä suunnittelen 

 
Muistojae 

Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Ps. 139:1 
 
Havainnollistaminen 
Legoukko, jolla ammatti - poliisi, palomies, lääkäri tms. työasun ja työvälineitä omistava hahmo. Sekä ukon 
ammattiin liittyviä legoesineitä että “johonkin aivan muuhun” liittyviä esineitä, esim. elämiä. 
  
Opetus 
Oletko joskus pelannut ”20 kysymystä” –peliä? (Pelissä yritetään alle 20 kysymyksellä selvittää, mitä tai ketä 
arvoituksen keksijä ajattelee.) Tai ”arvaa kuka” –peliä? Tai yrittänyt kaverilta ”kyllä tai ei” –kysymyksillä 
saada selville, kenen nimi on teipattu selkääsi? Kaikkia näitä pelejä yhdistävät samankaltaiset kysymykset: 
onko hän nuori vai vanha, tyttö vai poika, hattupäinen, harmaahiuksinen, näyttelijä, lääkäri, 
punahousuinen, pelaako jalkapalloa? Yleensä pelin edetessä joku keksii kysymyksen, johon me joudumme 
vastaamaan ”en tiedä”. Me ihmiset emme useinkaan tunne toisiamme kovinkaan hyvin. Mutta mitä 
tapahtuisi, jos Jumala olisi vastaamassa kysymyksiin? 
 

1.   Jumala tuntee sinut 
Jumala tuntee sinut. Hän tietää, miten sinut on rakennettu. (Ala rakentaa havainnollistavaa legoukkoa 
paloista) Hän tietää hiustesi lukumäärän ja kenkäsi koon, eikä hän unohda silmiesi väriä tai sitä, montako 
hammasta sinulta on tippunut. Tunteminen on kuitenkin enemmän kuin vain sen tietämistä, miltä sinä 
näytät. On asioita, joiden oppiminen oli sinulle niin helppoa, ettet edes muista harjoitelleesi niitä, ja toisia 
asioita, joita olet harjoitellut hirmuisen pitkään, eivätkä ne vieläkään onnistu läheskään joka kerta. Jumala 
tuntee myös nämä taitosi, ja hän tietää, miksi juuri sinulla on erityisiä taitoja jossakin. Hän tietää jopa sen, 
mitä kaikkea voisit oppia, jos pääsisit harjoittelemaan. 
Se, että olet jossakin taitava, ei aina tarkoita sitä, että se olisi mielestäsi kiinnostavaa. Maailmassa on paljon 
hyviä piirtäjiä, jotka eivät viitsi piirtää kovinkaan usein, ja monia kelpo jalkapallon pelaajia, jotka tyytyvät 
istumaan katsomossa, kun joku muu pelaa. Joskus taas tämä asia on päinvastoin: olet valtavan kiinnostunut 
jostakin, minkä oppiminen on sinulle hirmuisen vaikeaa. Saatat olla kiinnostunut uuden kielen oppimisesta, 
vaikka äidinkielelläkin lukeminen on vielä hidasta, tai haluat osata seistä käsilläsi, mutta tähän mennessä 
olet vain kaatunut satoja kertoja. Se, että jokin asia on mielestäsi kiinnostava, on myös Jumalalla tiedossa. 
(lue jae 1) 
 

2.   Jumala tuntee elämäsi  
Äskeiset ajatukset ovat sellaisia, joita voi pohtia peilin edessä itseään ihmetellessään. Suurin osa elämästäsi 
kuluu onneksi jossakin muualla – elämää eläessä ja asioita tehdessä. Käyt koulua, harrastat, leikit ja pelaat, 
olet ystävien kanssa – tämänkin kaiken Jumala tuntee. Hän on meidän kanssamme kaikissa 
tekemisissämme. (Ala lisätä legoukon ympärille sen työhön liittyvää rekvisiittaa) 
  
Joskus käy niin, että muut eivät ymmärrä sinun puuhiasi. Ehkä olet löytänyt uuden pelin, josta voi puhua 
vain toisten pelaajien kanssa, tai ehkä haluat rakentaa puuhun majan, mutta kaikki muut haluavat mennä 
sisälle tekemään jotakin muuta. Koska Jumala tuntee sinut, hän pystyy ymmärtämään sinun elämääsi, ja 
hän rakastaa olla mukana siinä! 
  
Joskus saattaa käydä myös niin, ettet itsekään tiedä, mitä elämässäsi on tapahtumassa. Ehkä vanhempasi 
eivät osaa päättää, muutatteko toiseen kaupunkiin, tai ehkä harrastuksesi ohjaaja ei tiedä, jatkuuko 
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harrastus vielä ensi vuonnakin. Tietämättömyys tuntuu useimmiten kurjalta, varsinkin, kun ei edes voi 
huutaa kenellekään ”onko vielä pitkä matka siihen, että tietäisi mitä seuraavaksi tapahtuu”. Jumala 
kuitenkin tuntee elämäsi ja näkee minne olet menossa, silloinkin, kun itse et vielä tiedä, mitä on tulossa. 
  
(lue jakeet 2 ja 3) 
  

3.   Jumala tuntee ajatuksesi 
Jumala näkee aikeesi jo kaukaa. Elämäsi asiat eivät ole Jumalalle yllätyksiä. Hän tuntee suunnitelmamme, 
toiveemme ja haaveemme. (Lisää legoukon ympärille sen työhön liittymättömät rekvisiitat kuvaamaan 
tulevaisuuden haaveita ja toiveita.) Meidän ei tarvitse ensin suunnitella yksin jotakin ja sen jälkeen kysyä 
Jumalalta, onko suunnitelmamme hänen mielestään hyvä. Voimme ajatella ja suunnitella yhdessä Jumalan 
kanssa. Hän tuntee ajatuksemme ja elämämme. Hän tuntee meidät. 
(lue jae 4) 
  
Toiminnallisuus 
Pelatkaa 20 kysymystä -peliä. Yksi lapsista keksii ihmisen tai asian. Muut esittävät kysymyksiä, joihin keksijä 
voi vastata kyllä tai ei. Kyselijöillä on käytössään 20 kysymystä. Jos he pystyvät arvaamaan oikean 
vastauksen ennen kysymysten loppumista, he voittavat, jos taas oikeaa vastausta ei löydy vaikka kaikki 
kysymykset on käytetty, keksijä voittaa. Vuorotelkaa asioiden keksimisvuoroa. 
 
Luovuus 
Hankkikaa iso rulla paperia ja piirtäkää jokaisen ääriviivat paperille. Jokainen voi piirtää omalla siluetilleen 
sellaiset vaatteet, harrastustarvikkeet jne. kuin haluaa. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnan kesken: Opetellaan tuntemaan toisiamme. Opetellaan viiden sellaisen ihmisen nimet, joita 
emme ennen ole tienneet. Jutellaan heidän kanssaan siitä, millaisia asioita he tykkäävät tehdä.  
Kotona: Miettikää jokaisesta perheenjäsenestä viisi ominaisuutta, jotka ilahduttavat muita.  
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Opetus 2 - Jumala suojelee minua 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:1-6) 

-          Jumala pystyy suojelemaan minua, koska hän tietää kaiken, myöskin minun koko elämäni 
-          Jumala tahtoo suojella minua, koska Hän rakastaa minua 

 
Muistojae 

"Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan." Ps. 91:2 
 
Havainnollistaminen     
Esineitä, joita kiinnitetään seinälle tunnin edetessä: kartta, johon piirretty kysymysmerkkejä, herätys- tai 
munakello, sateenvarjo 
 
Opetus 
Jokaista pelottaa joskus. Välillä pelko on hyvä asia – vaikka silloin kun se estää meitä hyppäämästä 
eläintarhan leijonahäkkiin – mutta usein pelko vaivaa meitä sellaisissakin tilanteissa, joissa se ei olisi 
tarpeellista. 
Jotkut pelkäävät tuntemattomia asioita. (kartta) Uuden harrastuksen aloittaminen ei pelkästään jännitä, 
vaan ihan oikeasti pelottaa. Ajatus siitä, että joutuisi vaihtamaan koulua ja kaikki luokkakaverit olisivat 
tuntemattomia, kauhistuttaa. Tai että matkalla kaverin luota kotiin kävelisikin väärään suuntaan ja olisi 
aivan eksyksissä, tuntuu kammottavalta mahdollisuudelta. 
Jonkun toisen pelot liittyvät siihen, että ajan kulua on vaikea ennustaa. (kello) Periaatteessa meillä kyllä on 
kellot, jotka kertovat oikein tarkasti ajan kulusta, mutta silti aika yllättää. Joskus kurjat asiat, vaikkapa jokin 
sitkeä sairaus, tuntuvat kestävän loputtomiin.  Silloin helposti alkaa pelätä, ettei niistä ikinä pääse eroon. 
Joskus taas pelottaa se, että aika loppuu kesken, juuri ennen hyvien asioiden tapahtumista. Jalkapallopeli 
voi loppua juuri ennen kun joukkueemme ehtii tasoittaa pelitilanteen, tai kaverin synttärijuhlat loppuvat 
ennen kuin olemme ehtineet testata kaikkia hänen pelejään. 
Myös huonot yllätykset voivat pelottaa. Yleensä me varaudumme kurjiin asioihin. (sateenvarjo) Joskus 
meidän hyvä valmistautumisemme ei riitä. Sateenvarjo suojelee meitä kastumiselta, kun pidämme sen 
päämme päällä. Mutta jos kävelemme vesilätäkön vierestä ja auto sattuisi ajamaan samaan aikaan 
vesilätäkköön, se loiskuisi päällemme ja kastuisimme, vaikka kuinka pitäisimmekin sateenvarjoa yllämme. 
Raamattu kertoo meille jotakin näihin pelkoihin liittyen. (kartta) Uudet käänteet elämän matkalla ovat 
Jumalan tiedossa. (lue jae 2)Hän tietää, minne olemme menossa, ja hän kulkee kanssamme tällä matkalla. 
(kello) Jumala myös tietää, kauanko mikäkin asia kestää, ja pitää huolen siitä, että elämämme kulkee 
hyvässä aikataulussa. (lue jae 3) Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että jokin asia loppuu kesken tai ei lopu 
koskaan. Jumala tietää, mikä on hyvä aika millekin asialle. 
Nekin asiat, joihin emme edes osaa varautua, ovat Jumalalla tiedossa. (sateenvarjo) Hän ei suojaa meitä 
vain yhdestä suunnasta. hän pystyy pitämään meidät kokonaan turvassa. (lue jae 5) Jumalalle mikään asia 
ei tule yllätyksenä.  
Jumala pystyy suojelemaan meitä, koska hän on Jumala: hän tietää kaiken, osaa kaiken, hän pystyy 
kaikkeen, hän on kaikkea muuta vahvempi. Jumala tahtoo suojella meitä, koska hän rakastaa meitä. 
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Toiminnallisuus 
Leikkikää patsashippaa. Kun hippa saa lapsen koskettamalla kiinni, tämä jää patsaaksi siihen asentoon kuin 
on pysähtynyt. Toiset leikkijät voivat pelastaa hänet tekemällä itsestään samanlaisen patsaan kiinni jääneen 
viereen. 
 
Luovuus 
Askarrelkaa maissisista pakkausnaksuista (tai vauvanruokanaksuista) linna. Naksut liimautuvat toisiinsa, kun 
niitä kostuttaa vedellä ja siveltimellä.  
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnan kesken: Askarrelkaa kortteja, joihin kirjoitatte viikon muistolauseen. Jakakaa niitä 
seurakunnan aikuisille. 
Kotona: Menkää metsään ja rakentakaa sinne turvapaikkalinna. Jutelkaa siitä, miten Jumala on pitänyt 
teidän perheestänne huolta. 
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Opetus 3 - Jumala on aina ja kaikkialla läsnä 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:7-12) 

-          Jumala on läsnä kaikkialla 
-          Jumalan läsnäolo ei riipu siitä, miltä minusta tuntuu 
-          Jumalan läsnäolo ei riipu siitä, huomaanko sen 

 
Muistojae 
Sillä hänen silmänsä tarkkaavat ihmisten teitä, hän näkee kaikki heidän askelensa.(Job 34:21) 
  
Havainnollistaminen  
“Where’s Waldo?” -kuva googlesta tai suomennetusta “Missä Vallu?” -kirjasta. Kuvien tarkoituksena on 
löytää pääsankari piileksimästä yksityiskohtaisesta kuvasta. 
  
Opetus 
Kun olet leikkinyt piilosta, mikä on ollut kaikkien aikojen paras piilopaikka? Kuinka kauan kesti, että etsijä 
löysi sinut? Jouduitko antamaan hänelle äänimerkkejä tai muita vihjeitä? Vai onko jollekulle käynyt niin, 
että on joutunut itse tulemaan pois piilosta, koska kukaan ei muuten olisi löytänyt? 
Joskus menemme piiloon silloinkin, kun emme leiki. Ehkä välttääksemme sen, että joku käskee meidät 
mukaan siivoamaan. Tai ehkä tiedämme, että olemme tehneet jotakin väärää, emmekä haluaisi joutua 
selvittämään asiaa. Se saattaa toimia pienen hetken ajan, mutta lopulta kuitenkin tulemme esiin 
piilostamme ja hoidamme hankalatkin asiat. 
Daavid on joskus miettinyt sitä, voiko Jumalalta mennä piiloon tai hukkaan. Hän kirjoittaa siitä Psalmissa 
139. (Lue jakeet 7-12) Ehkä Daavid oli tehnyt jotakin väärää, eikä halunnut puhua siitä Jumalan kanssa, tai 
ehkä hänellä oli muuten paha mieli ja häntä pelotti, ettei Jumalakaan huomaa häntä. 
Raamattu opettaa meille, että Jumala on läsnä kaikkialla. (Lue uudelleen jae 9-10) Jos muuttaisimme 
toiselle puolelle maapalloa, monikaan kaverimme ei tietäisi, missä olemme tai mitä teemme. Ja vaikka he 
joskus soittelisivatkin meille puhelimella, he eivät välttämättä osaisi auttaa meitä etsimään lähintä 
uimarantaa tai parasta karkkikauppaa – eihän se maapallon toinen puoli ole heille tuttu paikka. Jumala 
kuitenkin olisi sielläkin kanssamme ja osaisi ohjata meitä oikeaan suuntaan. Hänelle mikään paikka ei ole 
vieras. 
(Lue jakeet 7-8) Daavid tiesi, että Jumala asuu taivaassa, ja hän tiesi, että taivaassa kaikki on hyvin. Jos me 
olisimme nyt taivaassa, meistä tuntuisi hyvältä. Kaikki asiat olisivat täydellisesti kunnossa, mikään ei 
harmittaisi, ei olisi tylsää, ei paha mieli, ei mitään surkeaa ja ärsyttävää. Silloin olisi helppo olla varma siitä, 
että Jumala on kanssamme. Daavid kuitenkin huomasi, että taivaan lisäksi Jumala on läsnä myös paljon 
kurjemmissa olosuhteissa. Hän on läsnä myös maan päällä, vaikka emme näe häntä.  Jumala on paikalla, 
vaikka meitä ärsyttäisi tai itkettäisi. Jumala ei odota, että me olisimme hyväntuulisia ja vasta sitten tule 
paikalle. Hän on läsnä aina, tuntui meistä miltä vain. 
(Lue jakeet 11-12) Jos menisimme täydellisen pimeään piiloon, emme varmasti näkisi, missä etsijä liikkuu. 
Se ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, etteikö meitä voisi nähdä ja löytää. Jumalan läsnäolo toimii on vähän 
samankaltaista. Joskus me emme edes huomaa, että Jumala on läsnä, tai että hän järjestelee asioita meidän 
parhaaksemme. Onneksi se, mitä me huomaamme ja mitä emme, ei vaikuta Jumalaan. Hän on ja pysyy 
kanssamme, aina. 
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Toiminnallisuus 
Leikitään piilosta tai sokkoa. 
 
Luovuus 
Piirretään valkoiselle paperille kuvio valkealla vahaliidulla tai steariinilla. Opettaja voi tehdä tämän jo 
valmiiksi tai lapset voivat tehdä itse. Varmista, että liitu kestää päälle maalausta. Maalataan päälle 
vesivärillä ja piilossa oleva kuva tuleekin näkyviin. 
 
Elämys 
Tutkitaan mikroskoopilla (tai suurennuslaseilla) asioita, joita ei tavallisesti silmillä näe. Jumala näkee nekin 
koko ajan! 
 
Yhteisöllisyys 
Kutsukaa etukäteen seurakuntalaisia kertomaan teille tilanteissa, joissa Jumala on suojellut tai johdattanut 
heitä. 
Kotona: Mietitään, miten voisimme jokapäiväisten rutiiniemme keskellä muistaa ja muistuttaa toisillemme, 
että Jumala on kanssamme. 
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Opetus 4 - Jumala on luonut minut 
  
Oppimistavoitteet (Ps. 139:13-15) 

-          Jumala on luonut minut – mikään minussa ei ole sattumaa tai turhaa 
-          Jumala on luonut minut – olen ihme! 
-          Jumala on luonut kaikki ihmiset – kohtelen toisia arvostavasti 
 

Muistojae 
  Minä olen ihme, suuri ihme,ja kiitän sinua siitä.Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,minä tiedän sen. (Ps. 139:15) 
 
Havainnollistaminen 
Ohjaajasta vauvakuva / lapsuuskuva.  
  
Opetus 
Silloin, kun vauva on äitinsä vatsassa, tiedämme hänestä kovin vähän. Jotakin pystymme arvailemaan 
katsomalla vauvan isää ja äitiä – ehkä sen, minkäväriset silmät tai hiukset vauvalla saattaa olla. Enimmiltä 
osin vauvan ulkonäkö on kuitenkin salassa siihen asti, kun hän syntyy. Samoin hänen luonteensa, taitonsa ja 
kiinnostuksen kohteensa selviävät vasta pikku hiljaa sen jälkeen, kun hän on syntynyt. 
Jumalalle mikään näistä asioista ei ole salaisuus. Jumala on toiminut suunnittelijana ja rakennusmestarina 
koko sen ajan, kun vauva on kasvanut äitinsä vatsassa. Jumalalla on ollut suunnitelma valmiina vauvan koko 
elämälle, ja Jumala on aivan tarkoituksella rakentanut vauvasta juuri tietynlaisen ihmisen. Mikään vauvassa 
ei ole sattumaa, tai turhaa. 
Mikään sinussa ei ole sattumalta juuri noin, tai turhan takia sinuun luotu. Ehkä et vielä tiedä, mitä varten 
sinulla on jokin taito tai kyky. Voit silti toimia viisaasti ja treenata taitoasi, niin että kehityt siinä vielä 
paremmaksi. Jos kerran Jumala on jonkin taidon sinulle antanut, hän varmasti antaa sinulle mahdollisuuden 
sen käyttämiseen jossakin elämäsi vaiheessa. 
Se, että sinä olet juuri sinä, on ihme. Se, että kuka tahansa on juuri se kuka on, on ihme.  
Jokaista Jumalan luomaa ihmettä pitää kohdella hyvin ja arvostavasti. Ei ole oikein puhua kenestäkään 
väheksyvästi tai ilkeästi. Jumala ei puhuisi kenestäkään niin, eikä hän tahdo, että hänen luomistaan 
ihmeistä puhutaan niin. Kaikenlainen kiusaaminen on väärin.  
Toisten arvostaminen ei tarkoita sitä, että heidän kanssaan pitäisi olla aina samaa mieltä kaikesta. Se, että 
ihminen on Jumalan luoma ihme, ei tarkoita sitä, etteikö jokainen ihminen joskus tekisi virheitä. Silloin, kun 
toinen on tekemässä virhettä, on oikein auttaa häntä löytämään parempi ratkaisu. Senkin voi oppia 
sanomaan tavalla, joka on arvostava. Voit opetella sanomaan ”hei, huomasin että paidallesi tippui ruokaa, 
haluatko käydä pesemässä sen pois?” sen sijaan, että kutsuisit kaveria sottapytyksi joka ei edes osaa 
käyttää haarukkaa oikein. 
Toisen arvostaminen ei myöskään tarkoita sitä, että heidän kaikkiin ehdotuksiinsa olisi pakko suostua. 
Isommassa kaverijoukossa tämä ei olisi edes mahdollista, kun kaikilla on omia ehdotuksia. Tärkeää on, että 
jokaisen ideoita kuunnellaan ja yhdessä valitaan, mitä niistä milloinkin tehdään. 
Mitä arvostaminen sitten on? Ainakin se on toisen kuuntelemista, mukaan ottamista, hyvän puhumista, 
kannustamista - - sitä, että huomataan toisessa Jumalan luoma ihme.  
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Toiminnallisuus 
Leikitään väriä: yksi pelaaja on selin muihin ja huutelee vuorotellen erilaisia ominaisuuksia tai vaikka 
vaatteiden värejä. Esim. “Kaikki joilla on ruskeat silmät/sukat saavat astua 3 askelta eteen/taaksepäin”. 
Kuka ensimmäisenä koskettaa selin olevaa pelaajaa pääsee hänen paikalleen ja peli aloitetaan alusta. 
 
Luovuus 
Askarrellaan/koristellaan pieni peili tai jostain heijastavasta materiaalista kortti, johon kirjoitetaan “Minä 
olen ihme”. 
 
Elämys 
Puhutaan hyvää. Heitellään piirissä palloa ja sanotaan aina jotain mukavaa sille, jolle heittää pallon. 
 
Yhteisöllisyys 
Askarrellaan yhdessä kirkon eteisen tai wc:n peiliin tai peilin viereen muistolause sinä-muodossa, jotta se 
muistuttaisi kaikkia peiliin katsojia, että hekin ovat ihmeellisiä. 
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Opetus 5 - Jumalalla on suunnitelma elämälleni 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:16-18) 

-          Jumalalla on suunnitelma elämälleni 
-          Jumalan suunnitelmassa on monenlaisia vaiheita 
-          Jumalaan ja Hänen suunnitelmaansa voi luottaa, vaikkei sitä tuntisi kokonaan 

 
Muistojae 
--hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.Ps. 23:3 
 
Havainnollistaminen 
Ohjeen mukaan koottava lelu, esim. Lego. Pura kokoamisohje sellaiseen muotoon, että voit antaa lapsille 
ohjeen yksi kuva kerrallaan. Anna heidän koota lelua ja arvailla, mikä siitä on tulossa.  
  
Opetus 
Oletko koskaan miettinyt, mitä kaikkea voit tehdä ämpärillä? Voit kantaa sillä vettä, tehdä hiekkakakkuja, 
käyttää sitä jääveistoksen muottina. Voit kerätä siihen sieniä. Voit kääntää sen väärinpäin ja käyttää sitä 
korokkeena. Jos teet reikiä sen pohjaan, saat siitä retkisuihkun. Kaikki tämä on mahdollista yhdellä pienellä 
ämpärillä! 
Ihminen on paljon monimutkaisempi kuin mikään esine. Ihminen voi tehdä käsittämättömän paljon asioita, 
riippuen siitä, mitä hän valitsee. Kaikkeen aika ei riitä. Joskus juuri valitseminen onkin vaikeinta. Jos 
jalkapalloharjoitukset ja kitaratunnit ovat aina yhtä aikaa, on pakko valita. Ehkä käyt kummassakin joka 
toinen kerta, ja sen takia opit uusia juttuja vähän hitaammin kuin ne, jotka ovat joka kerta paikalla. Tai 
sitten valitset vain toisen harrastuksen ja toinen jää vähemmälle huomiolle. 
(Lue jakeet 16-18) 
Kun Jumala loi sinut, hänellä oli suunnitelma elämällesi. Sinä et kuitenkaan syntynyt maailmaan valmiiksi 
täytetty kalenteri kädessäsi. Sellainen elämä olisi aika tylsää. Mikään asia ei tapahtuisi yllättäen eikä mitään 
saisi odottaa jännityksellä. Jumala tietää, ettei ihmisen ole hyvä tietää kaikkea etukäteen. Jos tietäisimme 
kaiken ennalta, kilpailujen ja pelien ilo katoaisi. Synttärilahjat muuttuisivat tylsiksi. Ehkä käyttäisimme 
aikamme sellaisten ikävien asioiden suremiseen, jotka ovat tapahtumassa vasta kymmenen vuoden päästä. 
Elämä, jonka joka käänteen tietää itse etukäteen, olisi kurja. 
Jumala ei myöskään halua pakottaa meitä. Hän haluaa antaa meille mahdollisuuden valita. Äskeisessä 
Raamatun kohdassa sanottiin, että Jumalan suunnitelmien määrä on valtava! Totta kai niitä on paljon, kun 
joka ihmiselle on oma suunnitelmansa. Mutta yhdenkin ihmisen elämälle tehty suunnitelma voi saada 
vähän erinäköisiä muotoja ihmisen valintojen mukaan. Meillä on paljon lahjoja, joita voimme valita käyttää 
tai olla käyttämättä. Monet ihmiset harjoittelevat lapsena pianonsoittoa. Osa valitsee lopettaa sen 
aikuisena. Jotkut soittelevat aikuisinakin omaksi ilokseen tai vaikka seurakunnassa. Jotkut taas ovat 
ammatikseen pianisteja. Kaikki nämä ihmiset ovat tehneet valinnan siitä, minkä verran he haluavat käyttää 
tätä taitoaan, ja sen takia heidän elämänsä ovat vähän eri näköisiä. Ja on aivan hyvin mahdollista, että 
kaikkien näiden ihmisten elämässä Jumalan suunnitelma toteutuu aivan hyvin. Kun rukoilemme Jumalalta 
apua päätösten tekemisessä, voimme rohkeasti valita. Jumalan suunnitelmia ei ole helppo pilata vahingossa 
tai tietämättömyyttään. 
Jumalaan ja Hänen suunnitelmaansa voi luottaa, vaikkei sitä tuntisi kokonaan. Jos yritämme ensin selvittää 
kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja sen, mitä niistä seuraa, emme koskaan ehdi tehdä mitään. Jumala on jo 
pohtinut nämä kaikki vaihtoehdot läpi. Hän on hyvä ja haluaa meille hyvää. Koska me tunnemme 
suunnitelman tekijän, voimme luottaa myös suunnitelmaan. 
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Toiminnallisuus 
Leikkikää sokkolabyrinttiä. Jakautukaa pareihin. Toisen silmät sidotaan, toinen ohjaa puhumalla sokkoa 
kulkemaan maahan piirretyn tai teipatun sokkelon läpi. 
 
Luovuus 
Piirretään aarrekartta, jonka yhteyteen voi liittää muistolauseen. 
 
Yhteisöllisyys 
Mietitään yhdessä, millaisia taitoja ja ominaisuuksia toisissa on. Mietitään, miten ja millaisissa tilanteissa 
niillä voi palvella Jumalaa ja toisia ihmisiä. Kiitetään yhdessä Jumalaa siitä, että hän on luonut meidät hyvää 
tarkoitusta varten. 
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Opetus 6 - Jumala ohjaa oikealle tielle 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:23-24) 

-          On olemassa oikea ja väärä tie 
-          Jumala tietää, missä olen 
-          Jumala ohjaa oikealle tielle 

 
Muistolause 
 Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa. Sananl. 16:9 
 
Havainnollistaminen 
Liikennevalot – esimerkiksi pahvinen liikenevalotaulun pohja, johon voi vaihtaa punaisen, keltaisen tai 
vihreän värisen pahviympyrän. 
  
Opetus 
Oletko joskus tiennyt valintaa tehdessäsi, ettet ole valitsemassa viisaasti? Ehkä olet syönyt koko 
retkipäiväksi tarkoitetut eväskarkit kerralla, ennen mitään terveellisetä ruokaa, tai ehkä olet jättänyt 
sadevaatteet pois repusta tilaa viemästä, vaikka myöhemmin aivan varmasti alkaa sataa. Silloin tällöin me 
ihmiset valitsemme toimia tavalla, joka ei olekaan ollut meille hyväksi. 
Jos haluamme miettiä, mitä Jumala sanoisi meidän valinnoistamme, voimme käyttää liikennevaloja apuna. 
(Ota liikennevalot esiin) Vihreä valo antaa luvan mennä suojatien yli. Valinnoissa se voi tarkoittaa, että 
suuntamme on oikea. Keltainen on liikennevaloissa odottamisen väri. Valinnoissakin se voi tarkoittaa 
odottamista – sitä, että valittu suunta ei ole kovinkaan hyvä, ja kannattaisi pysähtyä harkitsemaan 
uudelleen. Punainen taas kieltää tien ylittämisen. Ne valinnat, joille Jumala näyttää punaista, ovat meille 
vaarallisia. 
viimeksi puhuimme Jumalan suunnitelmasta meidän elämällemme, ja siitä, että Jumalan suunnitteleman 
polun sisällä meillä on mahdollisuus tehdä valintoja. Niissä tilanteissa edessämme on monta asiaa, joille 
kaikille Jumala näyttää vihreää valoa. (laita liikennevalo vihreälle) Jumalan suunnitelman voisi kuvitella 
näyttävän vähän samalta kuin oikein vanhat, suositut metsäpolut. Välillä polku kiertää puun sekä 
vasemmalta että oikealta puolelta, jossain kohtaa polulle kaatuneen puun yli, ali ja ympäri on syntynyt 
monta eri reittivaihtoehtoa. Kaikki ne kuitenkin vievät oikeaan suuntaan. 
On myös mahdollista tehdä valintoja, jotka eivät kuulu Jumalan suunnitelmaan. (Laita liikennevalo 
”valottomaksi”, ilman mitään väriä) Voimme päättää lähteä pois Jumalan suunnittelemalta polulta. 
Jotkut väärät valinnat johdattavat meidät salakavalasti harhaan. Ne ovat niitä, jotka näyttävät 
liikennevaloissa keltaisilta. (lisää keltainen) Emme ehkä ymmärrä, miksi niin ei kannattaisi valita. Ehkä ne 
ovat asioita, joita monet muutkin tekevät, eikä heille näytä käyvän lainkaan huonosti. Jos kaikki muutkin 
nimittelevät yhtä luokkalaistamme, ja me liitymme joukkoon. Tai ehkä pelaamme kaverin luona peliä, joka 
on kielletty ikäisiltämme. Kuitenkin, jos jatkamme tällaiseen suuntaan, päädymme kurjiin ja hankaliin 
tilanteisiin. 
Joskus väärät valinnat ovat ilmiselvästi vääriä. (punainen valo) Tiedämme, että vaikka varastaminen ja 
valehteleminen ovat väärin. Silti, monet ihmiset ovat valinneet tehdä niin. 
Huonosti valitulta reitiltä on usein vaikea osata takaisin oikealle tielle. Jos hoksaamme heti virheemme, 
palaaminen saattaa olla helpompaa, mutta jos olemme pitkään kulkeneet väärään suuntaan, oikeaa tietä ei 
olekaan helppo löytää. 
Jumala tietää koko ajan, missä olet, vaikka olisit astellut jo kauas Jumalan suunnitelmasta. Jumala tietää 
myös koko ajan, miten hän voisi ohjata sinut oikealle tielle. Sinun tarvitsee vain pyytää häntä avuksesi – ja 
sen jälkeen toimia hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. 
(Lue jakeet 23-24) 
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Toiminnallisuus 
Ohjaajan pitää etukäteen piirtää maahan 5 x 5 -ruudukko ja tehdä itselleen muistilappu, jossa vastaavaan 
ruudukkoon on laitettu numerot 1–25 niin, että 1 on jokin alarivin ruuduista ja seuraava numero koskettaa 
edellistä joko kulmittain tai olemalla sen ylä- tai alapuolella tai vieressä. 
Lapset asettuvat riviin viivan taakse ruudukon eteen. Ruudukossa on "näkymätön polku", joka alkaa jostakin 
etummaisen sivun ruudusta ja päättyy johonkin kauimmaisen sivun ruutuun. Seuraava ruutu koskettaa aina 
edellistä eli ruudukossa liikutaan eteen, taakse, sivuille ja viistosti sivuille. Jokainen ryhmäläinen menee 
vuorollaan jonosta ruudukkoon ja koettaa päästä sen läpi. Ohjaaja seuraa muistilapustaan reitin etenemistä 
ja sanoo "oikein", kun ryhmäläinen astuu oikealle ruudulle, ja "väärin", jos ruutu ei ole oikea. 
Niin kauan kuin ryhmäläinen astuu oikeille ruuduille, hän saa jatkaa. Jos hän astuu väärälle ruudulle, hän 
menee jonon perälle. Muun ryhmän tehtävänä on neuvoa ruudukossa kulkevaa. 
Näkymätöntä polkua etsitään askel askeleelta, ja aina uusi yrittäjä joutuu aloittamaan alusta ja muistelemaan 
koko reittiä alusta alkaen muun ryhmän neuvoessa. 
Tehtävä on suoritettu, kun polku on löydetty (ja kaikki ryhmäläiset ovat kulkeneet sen läpi toiselle puolelle). 
 
Luovuus  
Piirtäkää isolle paperiarkille liikennepuisto, jossa pikkuautot voivat ajaa. Piirtäkää myös liikennemerkkejä. 
Miettikää, miten ajo onnistuu, jos merkkejä ei noudateta. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: Jakakaa muistolausekortteja myös seurakunnan aikuisille. Pyytäkää heitä kertomaan, miten 
Jumala on johtanut heidän elämäänsä. 
Kotona: Jutelkaa siitä, mistä voi päätellä olevansa tekemässä hyvää valintaa? Mistä puolestaan voi 
tunnistaa huonon valinnan? 
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