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RAKASTAVA LÄHIMMÄINEN 
OPETTAJALLE  
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Kohtelen toisia niin kuin tahtoisin toisten kohtelevan minua.” 
 
Moduulin tavoite: “Kaikkien kaveri” 

 Osaan olla hyvä ystävä ja.. 
 kutsua mukaan porukkaan 
 Toimia epäitsekkäästi 

 Ymmärrän Jumalan rakastavan kaikkia ihmisiä 
 

Moduulin sisältö 
1. Kuka voi olla kaverini: Jumala on luonut jokaisen Joh. 13:34-35, 1. Kor. 13:4-7, Luuk. 10:29-37  ............... 36 

2. Kaveria ei kiusata: Jeesus kohtaa samarialaisen naisen Joh. 4:1-30  ........................................................... 38 
3. Annan omastani kaverillekin. Joh. 6:1-13 ..................................................................................................... 40 
4. Kaverit jakavat ilot ja surut: Lasarus herää kuolleista  Joh. 11:1-44 ............................................................. 42 
5. Autan kaveriani: Jeesus pesee opetuslasten jalat Joh. 13:1-17  .................................................................. 44 
6. Kavereita kaikkialla: Jeesus lähettää seuraajansa kaikkeen maailmaan Joh. 15:16-17 ............................... 46 
 

Teemalaulut:  
Kaikkien kaveri (Kaikkien kaveri, Jone & Kroco, Päivä)  
Ystävyys on yhteistä työtä (Laulutuuli 4) 
Me saimme kädet toimivat 
Yhdessä olemme enemmän 
Rukous on silta, 27 (Lastenlauluja Jumalasta ja elämästä, SVN) 
 
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 “Rakastava lähimmäinen”. Käymme läpi Johanneksen 
evankeliumin tekstejä, jotka kertovat Jeesuksen ja ihmisten kohtaamisesta - siitä, että Jeesus oli kaikkien 
kaveri. Mietimme, miten mekin voimme olla hyviä ystäviä.  
 
Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 

1. Kuka voi olla kaverini: Jumala on luonut jokaisen Joh. 13:34-35, 1. Kor. 13:4-7, Luuk. 10:29-37  
2. Kaveria ei kiusata: Jeesus kohtaa samarialaisen naisen Joh. 4:1-30  
3. Annan omastani kaverillekin. Joh. 6:1-13 
4. Kaverit jakavat ilot ja surut: Lasarus herää kuolleista  Joh. 11:1-44 
5. Autan kaveriani: Jeesus pesee opetuslasten jalat Joh. 13:1-17 
6. Kavereita kaikkialla: Jeesus lähettää seuraajansa kaikkeen maailmaan Joh. 15:16-17 

 
(Oppituntiin 3 liittyy lelunvaihtotori. Toivomme Jokainen tuovan kotoaan yhden lelun vaihtopöydälle, josta 
kukin saa valita tilalle uuden.) 
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Tehdään kotona 
1. Pidetään huolta luomakunnasta: Lähdetään ulos ihailemaan Jumalan luomakuntaa. Jos matkalla 

tulee vastaan roskia, kerätään ne pois. 
2. Kiinnitetään ensi viikolla huomiota siihen, mitä koulussa tapahtuu: näetkö kiusaamista? Kiusaatko 

itse? Kiusataanko sinua? Jutellaan kotona iltaisin päivän tapahtumista. Rukoilkaa yhdessä rohkeutta 
puuttua kiusaamiseen ja olla kaikkien kaveri. 

3. Rukoilkaa illalla yhteinen iltarukous koko perheen kanssa. 
4. Vanhemmat voivat kertoa jonkin oman elämän tilanteen, jossa on rukoillut kaverin puolesta ja 

rukous on selvästi auttanut.  
5. Ideoikaa yhdessä lista erilaisista auttamistehtävistä ja kotitöistä, johon lapset saavat käydä 

kirjoittamassa nimensä sen tehtävän kohdalle, jossa lupaavat tänään illalla tai ensi viikolla auttaa 
kotona. 

6. Rukoillaan seurakuntamme lähetystyöntekijöiden ja heidän perheidensä puolesta 
 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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OPETUS 1: Kuka voi olla kaverini: Jumala on luonut jokaisen 
  
Raamatunkohdat: Joh. 13:34-35, 1. Kor. 13:4-7, Luuk. 10:29-37  
 
Oppimistavoitteet: 
- Ymmärrän, että Jumala on luonut jokaisen ihmisen ja siksi jokainen on arvokas, tärkeä, ainutlaatuinen ja 
kelpaava sellaisena kuin on. 
- Opettelen hyväksymään erilaiset ihmiset ulkonäöstä, etnisestä taustasta, ominaisuuksista ym. huolimatta. 
- Opin Raamatun määritelmän rakkaudelle ja lähimmäiselle. 
  
Muistolause: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Mark. 12:31) 
  
Havainnollistaminen: 
- Kaksi isoa paperia tai kartonkia, joista toiseen lapset saavat käydä kirjoittamassa mitä rakkaus on ja 
toiseen kuka on lähimmäinen. 
- Katsotaan kuvia kaikenlaisista ihmisistä. 
 
Opetus  
Jeesus hyväksyi kaikki ihmiset. Siihen aikaan, kun Jeesus eli täällä maan päällä, naisia ja lapsia pidettiin 
vähempiarvoisempina kuin miehiä, mutta Jeesus välitti heistä. Jeesuksen opetus oli, että jokainen ihminen 
on minun lähimmäiseni ja ansaitsee apuni. Voi olla, että koulussa ja kaveriporukassa on sellaisiakin ihmisiä, 
jotka eivät ole niin kovin kivoja. Tai sellaisia, jotka ärsyttävät. Jeesuksen esimerkki kannustaa meitä 
huomioimaan ja auttamaan jokaista ihmistä riippumatta ulkonäöstä ja muista ominaisuuksista, jopa sitä 
josta en yhtään tykkää. Jeesus tuli osoittamaan, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja jokainen ihminen 
on Jumalalle yhtä tärkeä. Olemme erinäköisiä, eri kokoisia ja meillä on erilaisia lahjoja. Yksi osaa piirtää, 
toinen laulaa. Joku osaa pelata jalkapalloa, joku taas osaa olla hyvä ystävä. Jumala ei rakasta meitä sen takia 
mitä osaamme vaan ihan vain siksi, että hän on luonut meidät ja me olemme hänen lapsiaan. Elämä on 
täynnä kilpailua: kuka hyppää pisimmälle, kuka on ensimmäisenä maalissa, kuka saa parhaan numeron, 
kenellä on eniten kavereita, kuka saa hienoimman synttärilahjan. Yhdestä asiasta meidän ei koskaan 
tarvitse kilpailla, nimittäin Jumalan rakkaudesta. Sitä riittää jokaiselle ihan yhtä paljon. Paras tapa osoittaa 
kiitollisuutta Jumalalle hänen rakkaudestaan ja hyvyydestään on rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. 
Jumala iloitsee siitä, kun autamme toisia ihmisiä, puhumme toisistamme hyvää ja olemme kaikkien 
kavereita. 
  
Oletko koskaan miettinyt miksi sinä olet tärkeä ja kallisarvoinen? Ja miksi kaverisi on myös yhtä tärkeä? 
Meidän arvomme perustuu siihen, että Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen. Ihminen ei ole 
ilmestynyt sattumalta tälle planeetalle, vaan Jumala suunnitteli ja muovasi ihmisen tarkasti. 1. Moos. 1:26-
27 kerrotaan tästä tapahtumasta. Jumala halusi, että sinä synnyt tähän maailmaan. Siksi sinun elämälläsi on 
merkitys ja siksi myös sinun kaverisi elämällä on merkitys. 
  
Jotakuta voi mietityttää mistä tietää sen, että Jumala rakastaa juuri minua ja mitä se Jumalan rakkaus 
oikeastaan on. Eräs Raamatun jae antaa tähän aika hyvän vastauksen. Jaetta kutsutaan myös 
pienoisevankeliumiksi. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Jumala siis 
rakastaa koko maailmaa eli ihan jokaista ihmistä ja Hän rakastaa paljon. Jumala rakastaa sekä tuhmia että 
kilttejä, sekä ilkeitä että hyväsydämisiä. Hän rakastaa niitäkin, jotka eivät usko Häneen tai jopa vihaavat 
Häntä. Jumala osoitti rakkautensa antamalla Poikansa Jeesuksen syntyä tähän maailmaan. Jeesus Jumalan 
Poika tuli samanlaiseksi kuin me, ihmiseksi, ja täytti Taivaan Isän tahdon täällä maan päällä. Jeesus kuoli 
kaikkien ihmisten syntien tähden eli hän kärsi rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille kaikista niistä 
teoista, sanoista ja ajatuksista, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia ja joilla satutamme itseämme ja 
toisiamme. Evankeliumi eli ilosanoma on se, että uskomalla Jeesukseen me saamme anteeksi kaikki 
syntimme ja iankaikkisen elämän Jumalan luona. Meidän ei tarvitse ansaita teoilla pääsylippua Taivaaseen 
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vaan Jeesus on jo tehnyt kaiken puolestamme. Me saamme tehdä hyviä tekoja lähimmäisillemme 
rakkauden osoituksena Jumalalle, joka on ensin rakastanut meitä. 
 
Toiminnallisuus 
Kirjoita lapuille 1. Kor. 13 löytyvät rakkauden ominaisuudet. Lisää joukkoon itse keksimiäsi ominaisuuksia. 
Lapset etsivät joukosta oikeat ominaisuudet.  
 
Elämys: 
- Luottamusleikki: parin toiselta osapuolelta sidotaan silmät ja kaveri auttaa ”sokeaa” kulkemaan esim. 
lankkua pitkin tai esteitä sisältävän radan läpi. 
 
Luovuus: 
Piirretään tai askarrellaan kortti tai kirje tai leivotaan keksejä. Lopputuloksen saa antaa lahjaksi tärkeälle 
ihmiselle. 
Askarrellaan kortteja, joihin kirjoitetaan rohkaisevia Raamatun jakeita. Kortit jaetaan aikuisille 
seurakuntalaisille, joko heti askartelun jälkeen tai viemällä ne kirkkosalin penkeille odottamaan seuraavaa 
aikuisten tilaisuutta.  
 
Yhteisöllisyys 
Arvotaan ryhmästä jokaiselle salainen ystävä, jolle sanotaan tai tehdään jotain kivaa, mistä toinen tulee 
hyvälle mielelle. Ryhmästä riippuen joko vain pyhäkoulun ajaksi tai vaikkapa koko viikoksi. 
 
Huom!  
Oppituntiin 3 liittyy lelunvaihtotori. Jos se järjestetään, siitä on tärkeää tiedottaa kotiin jo nyt. 
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OPETUS 2: Kaveria ei kiusata: Jeesus kohtaa samarialaisen naisen 
  
Raamatunkohta: Joh. 4:1-30 Jeesus ja samarialainen nainen 
  
Oppimistavoitteet: 
- Lapsi oppii, että ketään ei saa kiusata. 
- Lapsi rohkaistuu olemaan sellaisen ihmisen ystävä, jota toiset syrjivät. 
- Lapsi oppii toimimaan tilanteessa, jossa toista kiusataan. 
  
Muistojae: ”Rohkaiskaa toinen toistanne” (Hepr. 3:13a) 
  
Havainnollistaminen: 
- Israelin kartta. Voit näyttää kartasta Samarian alueen. 
  
Opetus 
Jeesus on opetuslasten kanssa matkalla Juudeasta Galileaan ja päättää kulkea Samarian kautta. Se oli 
erikoinen päätös, sillä juutalaiset ja samarialaiset olivat halveksineet toisiaan jo vuosisatojen ajan eivätkä 
”kunnon” juutalaiset koskaan matkustaneet Samarian alueen halki. Jeesus ei kuitenkaan ollut niin kuin 
kaikki muut. Jeesus halusi, että myös samarialaiset oppisivat tuntemaan Jumalan rakkauden. 
Samariassa oli kaupunki nimeltään Sykar. Oli päivän kuumin aika ja Jeesuksella oli jano. Niinpä hän pysähtyi 
lepäämään Sykarin kaivon luo. Sillä välin opetuslapset lähtivät ostamaan kaupungista ruokaa. 
Jeesus: "Huh, kun on kuuma. Saisinkohan vähän vettä tuosta kaivosta? Janottaa jo kovasti. Ei 
mutta  vesileilihän onkin Andreaksella." 
Samaan aikaan kaivoa kohti kävelee nainen ruukkua kantaen. Oli hyvin epätavallista tulla hakemaan vettä 
tähän aikaan päivästä. 
Nainen: "On raskasta kantaa vesiruukkua tässä helteessä, mutta en tahdo mennä kaivolle samaan aikaan 
muiden naisten kanssa. He vain katsovat minua halveksien ja pilkkaavat minua. Voi ei, siellähän on joku! 
No, hän ei näytä olevan täältäpäin. Taitaa olla juutalainen tuo mies. Hän ei ainakaan puhu minulle mitään." 
Tuohon aikaan ei pidetty sopivana käytöksenä sitä, että mies ja nainen juttelevat kahdestaan. Jeesus 
kuitenkin toimi vastoin totuttuja tapoja, sillä hänelle oli tärkeämpää auttaa ihmisiä kuin pelätä muiden 
mielipiteitä. Jeesus näki naisen sydämeen ja halusi auttaa häntä. Niinpä Jeesus alkoi jutella naisen kanssa. 
Jeesus: ”Antaisitko minulle vähän juotavaa?” 
Nainen: ”Kuinka sinä pyydät minulta juotavaa? Sinähän olet juutalainen ja minä olen samarialainen 
nainen.” 
Niin he aloittivat keskustelun, jonka aikana Jeesus osoitti tietävänsä naisen elämästä asioita, joiden takia 
naista halveksittiin. Nainen oli tehnyt vääriä valintoja elämässään, joita hän häpesi. Mutta Jeesus ei 
pilkannut häntä vaan halusi auttaa naista tekemään oikeita valintoja. Nainen oli ihmeissään Jeesuksen 
puheista. 
Jokin naisen sisällä muuttui Jeesuksen läsnäolossa. Nainen ei enää pelännyt vaan lähti rohkeasti kertomaan 
kaikille kaupungin asukkaille Jeesuksesta. Monet tulivat kuuntelemaan Jeesusta ja uskoivat, että Jeesus on 
Jumalan lähettämä Pelastaja. Näin myös samarialaiset saivat kuulla sanoman Jumalan valtakunnasta ja 
Jumalan rakkaudesta. 
  
Jeesuksen aikana aivan niin kuin nykyäänkin joitakin ihmisiä kiusattiin ja jätettiin porukan ulkopuolelle. Se 
tuntuu aina pahalta ja se pahoittaa myös Taivaan Isän mieltä. Jeesus halusi osoittaa, että kaikki ovat 
arvokkaita eikä ketään saa kiusata. Kaupungin asukkaat, jotka tunsivat naisen, luultavasti ajattelivat että 
hän on huonompi kuin kaikki muut. Hän oli tehnyt virheitä ja käyttäytynyt huonosti. Jeesus ei kuitenkaan 
välittänyt siitä, mitä muut ajattelivat naisesta. Jeesus halusi auttaa naista, jota muut kiusasivat. 
  
Jeesus ei myöskään välittänyt siitä, mitä muut ajattelisivat hänestä itsestään. Monet olisivat voineet 
kauhistua siitä, miten Jeesus toimi täysin perinteisten tapojen vastaisesti. Koska Jeesus oli omasta 
halustaan halveksitun naisen seurassa, muut olisivat helposti voineet alkaa halveksia myös Jeesusta. 
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Jeesuksen esimerkki ohjaa meitä toimimaan, puuttumaan asioihin, tekemään jotain toisen hyväksi. Jeesus 
ei katsellut kaukaa, hän ei jäänyt välinpitämättömäksi sivusta seuraajaksi vaan hän meni rohkeasti 
juttelemaan naiselle. Jeesus osoittaa, että silloin kun tietää mikä on oikein ja toimii sen mukaisesti, ei 
tarvitse välittää muiden mielipiteistä.  Kun olemme saaneet kokea Jumalan rakkautta omassa 
elämässämme, tuo rakkaus ohjaa meitä tekoihin, jotka Jumala on ennalta suunnitellut meidän 
tehtäväksemme. 
  
  
Luovuus: 
Askartelu, jolla voi ilahduttaa kaveria: tyhjä tulitikkurasia, jonka pohjalle liimataan peilin palanen, ja 
päällystetään sekä koristellaan. Rasiaan voi lisätä esim. tekstin ”sinä olet ihme”. Kun rasiaan kurkistaa, 
löytää ”aarteen”. 
 
Toiminta:  
Ongintaa kaivosta. Tarvitaan magneetti, naru ja keppi ongeksi sekä kaloiksi paperia  ja paperiliittimiä. 
Jokainen kirjoittaa positiivisen asian tai rohkaisun paperille (tai ohjaaja voi tehdä näitä etukäteen). 
Jokaiseen paperiin kiinnitetään klemmari. Sitten kukin saa magneettiongella nostaa “kaivosta” (esim. 
ämpäri) rohkaisevan lauseen, jonka saa lukea itselleen tai kaverille. 
 
Yhteisöllisyys: 
Kiinnitä ensi viikolla huomiota siihen, miten toimit koulussa: näetkö kiusaamista? Kiusaatko itse? 
Kiusataanko sinua? Rukoilkaa yhdessä rohkeutta puuttua kiusaamiseen ja olla kaikkien kaveri. 
 
Huom! 
Oppituntiin 3 liittyy lelunvaihtotori. Jos se järjestetään, siitä on tärkeää tiedottaa kotiin nyt. 
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OPETUS 3: Annan omastani kaverillekin 
  
Raamatunkohta: Joh. 6:1-13 
  
Oppimistavoitteet: 
- Opin jakamaan omastani. 
- Opini, että minulla on lahjoja ja taitoja, joilla voi myös ilahduttaa muita. 
  
Muistojae: ”Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi” (Room. 12:8) 
  
Havainnollistaminen: 
- Näytä Israelin kartasta, missä on Galileanjärvi 
  
Näytelmä (mukana kori, onki, kuvia viljoista tms.) 
Jeesus oli puhunut Galileanjärven itäisen rannan lähellä kukkulan rinteellä suurelle kansanjoukolle koko 
päivän. Jeesus opetti ihmeellisellä viisaudella eikä kukaan halunnut lähteä kesken pois. Kaikki alkoivat olla 
jo nälissään ja opetuslapset tulivat kertomaan asiasta Jeesukselle. 
Opetuslapset: ”Olemme olleet täällä jo pitkään ja ihmiset alkavat olla nälkäisiä. Sano heille että lähtevät 
ostamaan läheisestä kylästä syötävää.” 
Jeesus tiesi kyllä, että ihmiset olivat nälkäisiä ja tarvitsivat ruokaa. Jeesus halusi huolehtia ihmisistä ja 
hänellä olikin jo suunnitelma valmiina. 
Jeesus: ”Antakaa te ihmisille ruokaa.” 
Opetuslapset: ”No mutta eihän meillä ole niin paljon rahaa, että voisimme ostaa näille tuhansille ihmisille 
syömistä. Meidän denaarit riittävät vain pienelle joukolle.” 
Jeesus: ”Näyttäkäähän kuinka paljon teillä on ruokaa.” 
Muutama opetuslapsi lähtee etsimään ruokaa. 
Nuori poika näkee opetuslapset kyselemässä ja etsimässä ruokaa, mutta kenelläkään ei näytä olevan leivän 
murustakaan. Niinpä poika rohkaisee mielensä ja menee opetuslasten luo. Poikaa jännittää kovasti ja hänen 
suutaan kuivaa, mutta hän saa viimein kakistettua suustaan sanat. 
Poika: ”Minulla olisi viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Haluatteko ottaa ne?” 
Opetuslapset: ”No, kaipa niiden on kelvattava, kun ei kerran muutakaan ole.” 
Opetuslapset palaavat Jeesuksen luo. 
Opetuslapset: ”Nämä viisi leipää ja kaksi kalaa löytyivät yhdeltä pojalta. Ei näillä kyllä pitkälle pötkitä.” 
Jeesus: ”Tuokaa ne minulle. Ja järjestäkää ihmiset istumaan ryhmittäin.” 
Jeesus otti leivät ja kalat ja siunasi ne. Sitten hän antoi ne opetuslapsille ja he alkoivat jakaa ruokaa. 
Ja opetuslapset jakoivat. Ja jakoivat. Ja jakoivat. Ruokaa riitti. Ja riitti. Leipää ja kalaa riitti ihan jokaiselle. 
Kukaan ei jäänyt nälkäiseksi. Opetuslapset keräsivät vielä yli jääneitä palasia 12 korillista. Kaikki saivat 
lähteä tyytyväisenä kotimatkalle. 
  
Opetus 
Jeesus huomioi ihmisten tarpeet. Hänen kuulijoillaan oli nälkä, he tarvitsivat ruokaa ja sitä Jeesus heille 
antoi. Jeesus lupasi, että Jumala pitää huolen kaikista meidän tarpeistamme, mutta meidän on myös 
opittava jakamaan omastamme. Ei ole väliä onko meillä paljon mistä antaa vai ihan vähän. Tärkeää on se, 
että haluamme jakaa eteenpäin sitä hyvää, mitä Jumala on meille antanut. 
Pojan ei tarvinnut tuoda kuorma-autollista leipiä ja kaloja, vaan riitti että hän toi sen, mitä hänellä oli. Poika 
halusi olla avuksi ja Jeesus otti mielellään vastaan hänen apunsa. Kun Jeesus siunasi pojan eväät, ne 
moninkertaistuivat. Jumala on antanut meille kaikille taitoja, lahjoja ja kykyjä, joilla voimme palvella Häntä 
ja toisiamme. Jumala voi siunata ja moninkertaistaa myös sinun taitosi, kun tuot ne Hänelle. 
  
Poika luopui omista eväistään, jotta muutkin saisivat syötävää. En usko, että häntä harmitti yhtään, kun hän 
näki millaisen ihmeen Jeesus teki hänen eväillään. Pieni poika sai olla Jeesuksen työtoveri ja yhdessä he 
auttoivat suurta ihmisjoukkoa. Tässä yhteistyössä pojalla oli oma osuutensa ja Jeesuksella omansa. Mekin 
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saamme olla Jeesuksen työtovereita ja jakaa eteenpäin sitä hyvää, mitä elämässämme on. Meidän 
eväämme saattavat tuntua joskus yhtä vähäisiltä kuin pienen pojan eväät tuhansien ihmisten edessä, mutta 
meidän ei tarvitse huolehtia siitä, sillä meidän tarvitsee vain tehdä oma osuutemme. Jeesus pitää huolta 
lopusta. 
  
  
Toiminta: 
Tyynyralli. (Jokaisella on oma tärkeä rooli isossa ketjussa.) Leikki onnistuu vain melko isolla porukalla. 
Leikkijöitä tasamäärä. Kaikki seisovat piirissä. Tarvitaan kaksi eriväristä tyynyä. Joka toinen pelaaja on 
joukkueessa A ja joka toinen joukkueessa B. Joukkueiden tyynyt lähetetään liikkeelle vastapäisistä kohdista 
piiriä myötäpäivään. Joukkueet kuljettavat omaa tyynyään ojentamalla sen eteenpäin kädestä käteen, 
vastajoukkueen kilpailijat eivät saa estää tyynyjen ojentamista. Tarkoituksena on saada oman joukkueen 
tyyny kirimään kiinni vastustajan tyyny. Jos tyyny putoaa maahan, sen tiputtanut henkilö käy hakemassa 
sen ja jatkaa ojentamista eteenpäin. Pelin voittaa se joukkue, jonka tyyny saa kiinni vastustajan tyynyn. 
 
Luovuus: 
Askarrellaan Lastukori, paperisuikaleista punottu kori ja tehdään niihin suolataikinasta (“taikataikina”) leivät 
ja kalat. 
 
Yhteisö:  
Seuraavista pitää ilmoittaa kotiin hyvissä ajoin etukäteen. 
Järjestetään lelunvaihtotori tai lelukeräys. Jokainen tuo kotoaan yhden lelun vaihtopöydälle, josta kukin saa 
valita tilalle uuden. 
Vaihtoehtoisesti jokainen lapsi voi tuoda lelun jotakin lahjoituskeräystä varten, kannattaa selvittää, mitä 
hyväntekeväisyysmahdollisuuksia paikkakunnalla on. 
Pyhäkoulussa voidaan myös kerätä kolehti vaikkapa lähetystyöhön. 
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OPETUS 4: Kaverit jakavat ilot ja surut: Lasarus herää kuolleista  
  
Raamatunkohta: Joh. 11:1-44 (Lasaruksen kuolema) 
  
Oppimistavoitteet: 
- Lapsi ymmärtää toisen kuuntelemisen ja lohduttamisen merkityksen. 
- Lapsi oppii esirukouksen merkityksen. 
  
Muistolause: ”Kantakaa toistenne taakkoja” (Gal. 6:2) 
  
Näytelmä (esim. Pöytäteatterina, nukeilla, näytellen) 
Jeesuksella oli Betanian kylässä kolme hyvää ystävää. He olivat Lasarus, Martta ja Maria ja he olivat 
sisaruksia. Jeesus kävi usein heidän luonaan. He olivat Jeesukselle hyvin rakkaita. Kerran Jeesukselle tuotiin 
sanoma Martalta ja Marialta: ”Herra, rakas ystäväsi on sairaana”. Lasaruksen sisaret toivoivat, että Jeesus 
parantaisi heidän veljensä Lasaruksen ennen kuin olisi liian myöhäistä. 
Jeesus: ”Ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumala tulee osoittamaan kunniansa.” 
Jeesus ei kuitenkaan lähtenyt heti matkaan vaan odotti kaksi päivää. Sitten hän lähti opetuslasten kanssa 
kohti Betaniaa. 
Jeesus: ”Nyt lähdetään takaisin Juudeaan.” 
Opetuslapset: ”Jeesus, taasko sinä menet sinne. Siellä sinut yritettiin viimeksikin kivittää.” 
Jeesus: ”Älkää murehtiko, meillä ei ole mitään pelättävää. Ystäväni Lasarus nukkuu ja minun on mentävä 
herättämään hänet.” 
Opetuslapset: ”Hyvä! Jos Lasarus nukkuu, niin sitten hän kyllä paranee.” 
Jeesus: ”Ei, Lasarus on kuollut. Mutta teidän tähtenne on hyvä, etten ollut siellä. Tämä tulee vahvistamaan 
teidän uskoanne. No niin, lähdetään hänen luokseen.” 
Kun Jeesus saapui vihdoin Betaniaan, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa. 
Lasaruksen sisar Martta tuli Jeesusta vastaan. 
Martta: ”Jos olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut.” 
Jeesus: ”Veljesi nousee kuolleista.” 
Jeesus rohkaisi surullista Marttaa ja kehotti häntä luottamaan Jumalan hyvään suunnitelmaan. 
Kun Martta palasi kotiin, hän kertoi Marialle, että Jeesus halusi nähdä Marian. Maria lähti heti Jeesuksen 
luo ja hänen perässään tuli joukko ihmisiä, jotka olivat lohduttamassa Mariaa. Kun Maria tuli Jeesuksen luo, 
hän lyyhistyi Jeesuksen jalkojen juureen. 
Maria: ”Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.” 
Kun Jeesus näki miten murheellinen hänen ystävänsä oli, hän alkoi myös itkeä. Jeesus rakasti ystäviään 
Marttaa ja Mariaa hyvin paljon ja hänestä tuntui pahalta nähdä heidät niin murheen murtamina. Jeesus 
kuunteli, kun Maria kertoi murheestaan hänelle ja otti osaa Marian suruun. Mutta Jeesus tiesi jo, mitä hän 
tulisi tekemään. 
Jeesus: ”Missä hänen hautansa on?” 
Väkijoukko: ”Herra, tule katsomaan.” 
Niin he veivät Jeesuksen Lasaruksen haudalle. Hauta oli luola, jonka suuaukon edessä oli iso kivi. 
Jeesus: ”Ottakaa kivi pois.” 
Martta yritti varoitella Jeesusta. 
Martta: ”Herra, hän haisee jo. Lasarus on haudassa nyt jo neljättä päivää.” 
Mutta Jeesus rukoili ja kiitti Taivaan Isää ja huusi lopulta kovalla äänellä. 
Jeesus: ”Lasarus, tule ulos!” 
Silloin Lasarus tuli ulos haudasta siteiden peittämänä. Jeesus käski päästää hänet siteistä. Kuollut Lasarus oli 
herännyt eloon. 
  
Opetus 
Välillä elämässä tulee eteen myös ikäviä ja surullisia tilanteita. Kun näemme että jollakin on paha mieli, 
voimme olla hyviä kavereita ja mennä kysymään mikä on hätänä. On tärkeää kuunnella kaveria ja olla 
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hänen rinnallaan. Emme useinkaan tiedä miten voisimme auttaa, mutta tärkeintä on näyttää kaverille ettei 
häntä jätetä yksin. Voimme myös sanoa kaverille lohduttavia sanoja. Raamatussa on paljon Jumalan 
lupauksia Hänen huolenpidostaan. 
  
On eräs asia mitä voimme aina tehdä toisen hyväksi ja se on rukous. Voimme rukoilla että Jeesus auttaisi ja 
lohduttaisi kaveriamme aivan niin kuin hän auttoi ja lohdutti ystäviään Marttaa ja Mariaa. 
Kun me rukoilemme, saamme myös odottaa rukousvastauksia. Jumala kuulee jokaisen, kaikkein 
pienimmänkin rukouksen ja Hän haluaa auttaa ja vastata rukouksiimme. Joskus on tosi vaikeaa ymmärtää 
mikä se vastaus oikein on ja huomaakin vasta paljon myöhemmin, että kyllähän Jumala vastasi rukoukseeni, 
mutta vähän eri tavalla mitä odotin. Martan ja Marian rukouksiin Jeesus vastasi myös tavalla, jota siskokset 
eivät osanneet odottaa. Jeesus teki suuren ihmeen ja herätti Lasaruksen kuolleista. Aika usein Jumala 
vastaa rukouksiimme toisten ihmisten kautta. Hän lähettää ihmisiä avuksi vaikeissa tilanteissa, 
lohduttamaan surevia ja rohkaisemaan arkoja ja pelokkaita. Olipa vastaus rukoukseen millainen tahansa, 
niin aina Jeesus lohduttaa ja rohkaisee meitä, eikä hän jätä meitä yksin. 
  
Toiminta: 
- Kääriminen ”käärinliinoihin”. Lapset voivat kisata pareittain siitä, kuka ehtii ensimmäisenä kietoa parinsa 
käärinliinoihin (esim. WC-paperilla). 
 
Luovuus: 
 Tehdään kartongista luola. Luolan suulle laitetaan haaraniitillä kivi. Lapset voivat tehdä itse Lasaruksen 
kartongista. 
Askarrellaan “muumio”-Lasarus: kääritään ja liimataan wc-rullan ympärille valkoisia kangassuikaleita. 
Lisätään silmät ja suu. 
  
Yhteisöllisyys 
- Opettaja voi kertoa jonkin oman elämän tilanteen, jossa on rukoillut kaverin puolesta ja rukous on selvästi 
auttanut. Tai joku ryhmästä voi kertoa oman kokemuksensa. 
- Lapset voivat kertoa asioitaan/rukousaiheita ja rukoilla ryhmissä. Ollaan huomaavaisia ja kuunnellaan 
toisia. Jeesus ei nauranut toisten murheille, joten emme mekään. 
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OPPITUNTI 5: Autan kaveriani: Jeesus pesee opetuslasten jalat 
  
Raamatunkohta: Joh. 13:1-17 (Jeesus pesee opetuslasten jalat) 
  
Oppimistavoitteet: 
- Lapsi oppii toimimaan epäitsekkäästi ja toisia palvellen. 
  
Muistojae: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12) 
  
Opetus 
Jeesus haluaa antaa ennen kuolemaansa ja ylösnousemusta rakkaille opetuslapsilleen esimerkin, jota he 
eivät unohtaisi. Jeesus halusi osoittaa heille miten heidän tulisi elää toisia palvellen. 
Johanneksen evankeliumissa on kertomus siitä, miten Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Tuohon aikaan oli 
tavallista, että sisälle taloon tultaessa pestiin jalat, koska ne likaantuivat pölyisillä teillä nopeasti. Erikoista 
kertomuksessa on se, että juuri Jeesus pesi muiden jalat. Jalkojen pesu oli nimittäin palvelijan tehtävä. Se, 
joka joutuu pesemään toisten jalat, on kaikkien muiden alapuolella. Jeesuksen ei olisi tarvinnut pestä 
opetuslasten jalkoja, hänhän oli heidän Mestarinsa ja Opettajansa, mutta hän halusi antaa meille kaikille 
esimerkin – esimerkin toisten palvelemisesta, epäitsekkyydestä, muiden hyväksi toimimisesta. Jeesus 
opetti, etteivät hänen seuraajansa saisi kilpailla siitä, kuka on paras ja toisten yläpuolella vaan heidän tulisi 
rakastaa ja palvella toisiaan. Katsotaanpa seuraavan näytelmän muodossa, miten voisimme oppia 
avuliaisuutta ja palvelevaa asennetta omassa elämässämme. 
  
Osallistava tarina/näytelmä – mitä tekisit tässä tilanteessa? 
Tarina kerrotaan tai näytellään kerran läpi, jonka jälkeen lapsilta kysellään miten eri henkilöt voisivat toimia 
toisin. Sitten näytelmä mennään uudelleen läpi lasten mainitsemalla tavalla tai vaihtoehtoisesti joku 
lapsista saa tulla esittämään valitun roolin. 
 
1.  Leevi on 10 vuotias poika, jonka suuri intohimo ovat lentokoneet. Leevi käy lennokkikerhossa. Kerhossa 
hän saa rakentaa itse lennokkeja ja harjoitella niiden lennättämistä. Se on Leevin mielestä hauskempaa kuin 
mikään muu. Viime viikolla hän sai syntymäpäivälahjaksi kauan odottamansa upean radio-ohjattavan 
lennokin. Hän ei malta odottaa, että pääsee tänään jatkamaan sen rakentamista Pekan, kerhon ohjaajan, 
kanssa. 
Pekka: ”Kyllä tästä tulee vielä komea kone, Leevi. Sinä olet tullut taitavaksi rakentajaksi, eihän tässä minun 
apuani paljon tarvitakaan.” 
Leevi: ”Kiitos Pekka! Tästä tulee kerhon hienoin lennokki!” 
Pekka: “Voisitko sinä Leevi välillä käydä opastamassa tuota uutta poikaa, Jereä? Hänellä on ihan 
yksinkertainen lennokki rakennettavana.” 
Leevi: ”No joo.” 
Pekka: ”Hienoa Leevi! Kiitos”. 
Leevi menee vastahakoisesti Jeren luo ja tarkastelee lennokin osia. 
Leevi:”Ai sulla on vaan tämmönen. Tämän mä kokoaisin vaikka silmät kii. Etkö sä muka osaa itse koota 
tätä?” 
Jere: ”Mä oon täällä ensimmäistä kertaa, enkä oo ikinä koonnut lennokkia.”  
Leevi: ”Kato ohjeista, mun pitää mennä rakentamaan mun kauko-ohjattavaa, oikeeta lennokkia.” 
Jere: ”Saanko tulla katsomaan sitä?” 
Leevi: ”No, ihan sama. Mutta et sitten koske siihen.” 
Jere: ”Vau! Miten sä Leevi osaat tehdä tämän? Mäkin haluaisin osata rakentaa noin hienosti.” 
Leevi: ”Noilla nakkisormilla ei varmaan koskaan opi rakentamaan hyvin.” 
Leevi jatkaa oman lennokkinsa rakentamista ja Jere palaa surullisena oman koneensa ääreen. Pekka tulee 
hetken päästä Leevin luo. 
Pekka: ”Tiedätkö Leevi miksi Jere näyttää noin surulliselta? Kävitkö sinä auttamassa häntä?” 
Leevi: ”Kyllä minä yritin neuvoa.” 
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Miten Leevi olisi voinut toimia auttaakseen Jereä? Olisiko Leevi voinut rohkaista Jereä jotenkin? Miltä 
Jerestä mahtoi tuntua? Tulikohan Leevi iloiseksi käytöksestään? 
 Jos lapset eivät keksi mitään, opettaja voi antaa vinkkejä tai näyttää esimerkkiä. 
Lopuksi voidaan vielä keskustella siitä, miltä tuntuu kun toimii itsekkäästi ja miltä taas tuntuu kun auttaa 
muita. Tuleeko Jeesuksen esimerkin mukaan toimimisesta hyvä mieli myös itselle? 
  
Toimintaideat: 
- Pestään lasten jalat 
- Kohteliaisuusrinki: ojennetaan piirissä palloa tai muuta pehmeää esinettä. Ojennettaessa sanotaan “tässä, 
ole hyvä”. Vastaanottaja sanoo “kiitos paljon!”. Jos vastaanottaja sanookin “ei kiitos tällä kertaa”, ojentaja 
heittää pallon muualle rinkiin, josta taas jatketaan ojentamista eteenpäin. 
 
Luovuus: 
Askarrellaan muistojakeesta taulu, jonka voi laittaa vaikka kotona seinälle. Koska lause on ns. “Kultainen 
sääntö”, voidaan kehykset tehdä vaikka kultapaperista. 
 
Yhteisöllisyys 
- Päivän hyvä työ: Ideoikaa yhdessä lista erilaisista auttamistehtävistä ja kotitöistä, johon lapset saavat 
käydä kirjoittamassa nimensä sen tehtävän kohdalle, jossa lupaavat tänään illalla tai ensi viikolla auttaa 
kotona. 
Palvelkaa seurakunnassa: Osallistutaan lasten kanssa kirkkokahvien järjestämiseen. Lapset saavat vaikka 
asetella astioita, toivottaa tervetuloa ja muita ikään sopivia pikkutehtäviä. 
Järjestelkää yhdessä lasten kanssa lelut yms. pyhäkoulun/kerhon loppuessa, ettei kaikki siivous jää 
ohjaajille. 
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OPETUS 6: Kavereita kaikkialla: Jeesus lähettää seuraajansa kaikkeen maailmaan  
  
Raamatunkohdat: Joh. 15:16-17 
  
Tavoitteet: 
- Lapsi oppii kertomaan millainen Jeesus on ja että Jeesuksesta voi kertoa kaikille 
- Lapsi rohkaistuu ystävystymään myös ulkomaalaisten kanssa. 
  
Muistolause: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark.16:15) 
  
Opetus 
Jeesus on valinnut meidät. Kun annamme elämämme hänelle, me saamme myös erityisen tehtävän. 
Saamme olla mukana Jumalan suuressa suunnitelmassa ja meillä jokaisella on siinä oma paikkamme, joka 
on juuri sopiva. Jumalan suuri suunnitelma on kutsua kaikki ihmiset takaisin Hänen luokseen, Jumalan 
lapsiksi. Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän kertoa ilosanoma eli hyvä sanoma Jeesuksesta ja Jumalan 
rakkaudesta kaikille ihmisille. Kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, ovat hänen opetuslapsiaan. Joillekin 
opetuslapsilleen Jeesus antaa tehtäväksi lähteä ulkomaille, eri kansojen joukkoon kertomaan ilosanomaa. 
Useimmilla meistä on kuitenkin oma paikkamme täällä kotimaassa sukulaisten ja kavereiden keskellä. 
Monet lähellämme olevat ihmiset eivät tunne Jeesusta, mutta sinä voit olla kertomassa heille hänestä. 
  
Suomessa asuu myös paljon eri maista tulleita lapsia. Osa heistä on pakolaisia, jotka ovat joutuneet 
jättämään oman kotimaansa vaikeiden olojen kuten sodan takia. Toisten vanhemmat taas ovat itse 
halunneet muuttaa Suomeen esimerkiksi töiden takia. Monet ulkomailta tulleet lapset saattavat kokea 
itsensä aika yksinäisiksi ja ulkopuolisiksi, koska he eivät osaa hyvin suomea ja heidän voi olla vaikea 
ystävystyä suomalaisten kanssa. Joskus voi olla jännittävää tutustua uusiin ihmisiin. Se voi jopa vähän 
pelottaa, jos ei edes puhuta samaa kieltä tai jos pukeudutaan aivan erinäköisiin vaatteisiin. Ihmetystä voivat 
myös herättää erilaiset tavat. Meidän ei tarvitse säikähtää erilaisuutta vaan voimme kysyä ystävällisesti 
mieltä askarruttavia kysymyksiä ja siten tutustua heidän elämäänsä. Jeesus kutsuu meitä olemaan kaikkien 
kavereita. Meidän rohkaisevilla sanoillamme ja ystävällisillä teoillamme voi olla todella suuri merkitys 
jonkun toisen lapsen elämässä. Pienikin hyvä teko voi saada aikaan enemmän kuin osaamme edes kuvitella. 
Tutustumalla ulkomaalaisiin lapsiin ja ystävystymällä heidän kanssaan voimme olla rakastavia lähimmäisiä, 
jotka jakavat ilosanomaa jopa kaikkeen maailmaan. 
 
Toiminnallisuus 
Rikkinäinen puhelin. Yksi leikkijöistä kuiskaa lauseen seuraavan korvaan. Kukin kuiskaa lauseen vuorollaan 
eteenpäin. Lopulta viimeinen sanoo lauseen ääneen ja verrataan, miten paljon se on muuttunut 
alkuperäisestä. 
Lopuksi pohditaan, miksi on tärkeää, että jokainen saisi kuulla Jeesuksesta suoraan uskovalta ja Raamatusta 
eikä huhujen ja kiertoteiden kautta. 
 
Elämys:  
Voidaan soittaa yhdessä videopuhelu seurakunnan lähetystyöntekijälle. 
 
Luovuus: 
Askarrellaan kutsu kerhoon tai tulevaan lastentapahtumaan / leirille. Jokainen voi viedä kutsun omalle 
kaverilleen. 
Kirjoitetaan rohkaisevia kirjeitä seurakunnan kannattamalle lähetystyöntekijälle tai lähettilapselle.  
 
Yhteisöllisyys: 
Voit kertoa oman seurakuntanne lähetystyöntekijöistä tai vaikkapa kummilapsitoiminnasta, johon lapsi 
voisi yhdessä vanhempien kanssa osallistua. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Suomen Vapaakirkon 
internetsivuilta www.svk.fi.  SVK:n lähetystoimistosta on myös saatavilla ns. Lähetyslasten rukousmuistiota. 

http://www.svk.fi/

