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SEURAKUNTAAN SITOUTUNUT 
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Saamme näkyä ja kuulua kirkossa.” 
 
Moduulin tavoite: “Ymmärrän Jumalan haluavan olla läsnä meidän keskellämme.” 
  
Moduulin sisältö 
1. Jumala oli kansansa keskellä ilmestysmajassa ja temppelissä  .................................................................... 18 
2. Jeesus oli Jumala keskellämme .................................................................................................................... 21 
3. Jumala on läsnä kaikkialla ............................................................................................................................. 24 
4. Jumala on maailman keskellä seurakunnan kautta  ..................................................................................... 26 
5. Minä olen Pyhän Hengen temppeli  ............................................................................................................. 29 
6. Uusi Jerusalem – me Jumalan kanssa  .......................................................................................................... 31 

 
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 “Seurakuntaan sitoutunut”. Käymme läpi Raamatun kertomuksia 
siitä, kuinka Jumala on historian eri vaiheissa ollut läsnä omiensa keskellä.  
 
Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 

1. Jumala oli kansansa keskellä ilmestysmajassa ja temppelissä 

2. Jeesus oli Jumala keskellämme  

3. Jumala on läsnä kaikkialla 

4. Jumala on maailman keskellä seurakunnan kautta 

5. Minä olen Pyhän Hengen temppeli   

6. Uusi Jerusalem – me Jumalan kanssa 

 
Tehdään kotona 

1. Turhien tavaroiden vieminen keräyksiin on tuttua puuhaa. Välillä tekee hyvää antaa pois itselle 
arvokas tavara. Valitkaa kohde, jonka kaikki kokevat Jumalan tahdon mukaiseksi työksi. Jokainen 
valitsee jotakin sellaista, mistä todella välittää, ja luopuu siitä. Harjoitukseen on ryhdyttävä yksissä 
tuumin. 

2. Lapsilla voi olla Jumalaan ja/tai uskonnollisiin käsitteisiin liittyviä pelkoja. Lapset voivat pelätä esim. 
Jumalan rangaistusta, maailmanloppua tai ikuisuuden käsitettä. Koita selvittää, onko lapsellasi 
pelkoja ja pyri rauhoittamaan niitä. Mahdollisuutta uskonratkaisuun on hyvä siltä tuntuessa tarjota 
myös kotona. 

3. Havainnollistakaa sitä, että Jumala on läsnä kaikkialla ja häneen voi turvautua joka hetki. 
Vanhemmat voivat rukoilla pieniä luontevia rukouksia arjen keskellä. Pitäkää pieni rukoushetki 
vaikka luontoretkellä. 

4. Tehkää lähiympäristössänne jokin pieni rakkautta osoittava tempaus, esim. vanhuksen pihan 
haravointi. Suunnitelkaa tempaus yhdessä. 

5. Jutelkaa siitä, miten olette kokeneet Pyhän Hengen vaikuttavan teissä. Onko Hän lohduttanut, 
rohkaissut tai antanut lahjoja? 
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6. Muistellaan uskossa kuollutta läheistä ja suunnitellaan, mitä hauskaa hänen kanssaan tehtäisiin 
uudessa maassa. 
 

Kalenteriin 
 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1. Jumala oli kansansa keskellä ilmestysmajassa ja temppelissä 
 
Muistojae: ”Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne.” 2. Moos. 25:8 
 
Oppimistavoitteet: 
 

 ilmestysmaja oli Jumalan asuinpaikka kansansa keskellä 
 Jumala oli erityisesti läsnä kaikkein pyhimmässä, jonne ei saanut mennä kukaan paitsi ylimmäinen 

pappi kerran vuodessa 
 ilmestysmajassa  rukoiltiin Jumalaa ja uhrattiin syntien sovitukseksi 
 pohditaan omaa valmiutta luopua Jumalan vuoksi itselle tärkeistä asioista ja ymmärretään, että 

käytännön lahjoja voi käyttää Jumalan kunniaksi 
 
Havainnollistaminen: Havainnollista kuvilla. Kohta 1: Kuva israelilaisista. Päiden päälle voi lisätä 
kysymysmerkkejä. Kohta 2: Kuvia kerättävistä rakennusmateriaaleista. Kuva liitonarkusta ja halutessasi 
kuvia muista esineistä. Kohta 3: Kuva valmiista ilmestysmajasta. Halutessasi kuva kaikkeinpyhimmästä. 
Kohta 4: Kuva Jerusalemista. Kuva Salomon temppelistä. Jos haet kuvia internetistä muista, että 
Jerusalemissa on ollut muitakin temppeleitä. Hakusanoja: ”tabernacle, solomon's temple”. Voit näyttää 
myös karttaa. 
 
Sanallinen opetus 
 
1: Jumala lähestyy Israelin kansaa 
Matkustamme nyt 3000 vuotta ajassa taaksepäin kansan luokse, jonka nimi oli israelilaiset. Israelilaiset 
vaelsivat parhaillaan autiomaassa. Jumala oli juuri auttanut heidät pois suuresta ahdingosta, Egyptin 
orjuudesta. Heidän esi-isissään oli ollut monia ihmisiä, joille Jumala oli puhunut. Silti useimmat heistä eivät 
tunteneet Jumalaa hyvin. He eivät oikein tienneet, miten Jumalaa pitäisi palvella. 
 
Jumala halusi tulla lähemmäksi Israelin kansaa. Siksi Jumala kutsui kansan johtajan Mooseksen Siinain 
vuorelle. Vuorella Jumala antoi Moosekselle käskyn rakentaa ilmestysmaja. Ilmestysmajasta tulisi paikka, 
jossa Israelin kansa saisi kohdata Jumalaa. Samalla Mooses sai Jumalalta kymmenen käskyä ja muita ohjeita 
kansaa varten. Israelilaisista tuli nyt valittu kansa, Jumalan oma kansa. 
 
Luetaan yhdessä: 2. Moos. 25:8-9. 
 
2: Ilmestysmajan rakentaminen 
Koska kansa vaelsi autiomaassa, Jumala ei käskenyt heitä tekemään pysyvää rakennusta. Ilmestysmajasta 
tulisi suuri, värikäs ja koristeellinen teltta. Ensin tarvittiin rakennusmateriaalia. Jumala neuvoi Moosesta 
pyytämään israelilaisilta vapaaehtoisia lahjoja rakentamista varten. 2. Moos. 25:1-7. 
 
Lahjoina kerättiin mm. kultaa ja hopeaa, värikkäitä lankoja, akasiapuuta, ja kallisarvoisia kiviä. Kaikki nämä 
materiaalit olivat siihen aikaan arvokkaita omistajilleen. Jumala ei pakottanut ketään, mutta monet 
halusivat kunnioittaa häntä tuomalla lahjoja. 
 
Jumala antoi Ilmestysmajan rakentamiseen tarkat ohjeet. Ilmestysmaja oli niin monimutkainen, että sen 
tekeminen ei ollut lainkaan helppoa. Teltan lisäksi tehtiin koristeellisia esineitä, kuten liitonarkku. 
Liitonarkussa säilytettiin kivitauluja, joihin Jumala oli kirjoittanut kymmenen käskyä. Siihen aikaan kaikki 
tehtiin käsin. Jumala antoi rakennustyöt taitaville käsityöläisille. 2. Moos. 31:1-5. 
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3: Ilmestysmajan merkitys 
Kun ilmestysmaja oli valmis, se näytti upealta. Sitten tapahtui ihmeellinen asia. 2. Moos. 40:34-35a. Pilvi, 
jossa oli Herran kirkkaus, täytti ilmestysmajan. Kukaan ei voinut mennä sisään, ei edes Mooses. Pilven 
kautta Jumala tuli ilmestysmajaan. Ilmestysmaja oli nyt Jumalan asuinpaikka kansansa keskellä. 
 
Pilvi ei jäänyt pysyvästi täyttämään ilmestysmajaa niin, että sinne ei olisi voinut mennä. Mutta 
ilmestysmajan sisällä oli erillinen huone, jonka nimi oli kaikkeinpyhin. Siellä säilytettiin liitonarkkua. Siellä 
Jumalan kirkkaus oli erityisesti läsnä ja siksi se oli erityisen pyhä paikka. Kaikkeinpyhimpään ei saanut 
mennä kukaan muu kuin ylimmäinen pappi, ja hänkin vain kerran vuodessa. Jos sinne olisi mennyt joku 
muu, seurauksena olisi ollut kuolema. 
 
Ihmiset menivät ilmestysmajaan rukoilemaan ja tuomaan uhreja Jumalalle. Uhrien avulla pyydettiin 
Jumalalta anteeksi syntejä tai kiitettiin Jumalaa tai rukoiltiin jotakin tiettyä asiaa. Uhreina voitiin käyttää 
eläinuhreja, ruokauhreja ja suitsutusuhreja. Papit palvelivat ilmestysmajassa. 
 
4: Jerusalemin temppeli 
Neljänkymmenen vuoden päästä Israelin kansa pääsi asumaan siihen maahan, jonne Jumala oli luvannut 
johdattaa heidät. He lopettivat vaeltamisen. Noin 300 vuotta myöhemmin heidän pääkaupungikseen tuli 
Jerusalem. Israelilaisilla oli nyt kuninkaita. Kuninkaat halusivat rakentaa pysyvän kivisen rakennuksen 
Jumalaa varten. Sitä kutsuttaisiin temppeliksi. 
 
Salomo oli se kuningas, joka rakensi Jumalalle temppelin (1. Kun. 6-8). Temppelistä tuli vielä loisteliaampi 
kuin ilmestysmaja oli ollut. Kun temppeli oli valmis, Herran kirkkaus laskeutui myös sinne pilven muodossa. 
 
Temppelissä tapahtui samanlaista jumalanpalvelusta kuin ilmestysmajassa oli tapahtunut. Kun israelilaiset 
rukoilivat, he eivät aina menneet temppeliin, mutta kääntyivät rukoillessaan temppelin suuntaan. Temppeli 
oli israelilaisille hyvin tärkeä. Se oli heille osoitus siitä, että Jumala asui heidän keskellään ja varjeli heitä. 
 
Toiminnallisuus 
Rakentakaa ulkona temppeli tai temppelimuurin pätkä. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi lunta, kiviä tai 
muita luonnonmateriaaleja. Rakennelmien ei tarvitse olla suuria. Sisällä voidaan käyttää sokeripaloja. 
Sokeripalat ladotaan limittäin ja muurataan juoksevalla liimalla tai sokerimassalla. 
 
Luovuus 
Askarrellaan esine ilmestysmajaan käyttäen kultapaperia ym. Kerro, että kulta kuvasi Jumalan kunniaa. Voit 
antaa lasten valita, tekevätkö he esim. kerubin, liitonarkun, seitsenhaaraisen lampun tai papin rintakilven. 
Voit näyttää malleja, mutta anna lasten toteuttaa omaa näkemystään. 
 
Elämys 
Internetistä löytyy videoita virtuaalimatkasta ilmestysmajaan. Hae esim. Youtubesta hakusanalla 
”tabernacle virtual reality tour”. Voit halutessasi elävöittää tilannetta lähi-idän musiikilla (videon musiikki ei 
välttämättä ole ideaali) ja aikamatka-kuvitteluleikillä. Huomioi, että video näyttänee kaikkeinpyhimmän, 
jonne aikanaan ei olisi ollut pääsyä. 
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken: Keskustelunaiheita: Mitä tekisit, jos Jumala ehdottaisi vapaaehtoiseksi lahjaksi hänelle 
esinettä, joka on sinulle arvokas? Jumala voi antaa ihmisille taitoja, joita nämä saavat käyttää hänen 
kunniakseen. Voisitko sinä tehdä jotain Jumalan kunniaksi? 
 
Seurakunnan kesken: Ilmestysmaja ja temppeli olivat ainutlaatuisia paikkoja pelastushistoriassa. Voimme 
silti ottaa inspiraatiota siitä, miten kauniita ja viimeisteltyjä ne olivat. Pohtikaa yhdessä, mitä parannuksia 
seurakuntarakennukseen voitaisiin tehdä. 
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Perheen kesken: Turhien tavaroiden vieminen keräyksiin on tuttua puuhaa. Välillä tekee hyvää antaa pois 
itselle arvokas tavara. Valitkaa kohde, jonka kaikki kokevat Jumalan tahdon mukaiseksi työksi. Jokainen 
valitsee jotakin sellaista, mistä todella välittää, ja luopuu siitä. Harjoitukseen on ryhdyttävä yksissä tuumin. 
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Opetus 2. Jeesus oli Jumala keskellämme 
 
Muistojae: Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas 
Poikani, kuulkaa häntä!» Mark. 9:7 
 
Oppimistavoitteet:  

 Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumalan poika 
 Jeesus oli lopullinen uhri syntien sovitukseksi 
 ilmestysmajaa/temppeliä ei enää tarvita 
 Jumalan kirkkaus ei ole enää ihmiselle vaarallista; Jumalaa ei tarvitse pelätä 
 syntien anteeksisaamiseen tarvitaan usko Jeesukseen  

 
Havainnollistaminen: Tee lattiatarina eli esitä tapahtumat opettaessasi esineiden avulla, joko pöydällä tai 
lattialla. Lattiatarinan voi aloittaa, kun raamatunpaikka on luettu yhdessä. Laita tumma kangas vuoren 
laeksi. Hämärrä huonetta. Ota hahmoiksi esim. pieniä nukkeja. Jeesuksella on valkoiset vaatteet, jotka 
valaistaan taskulampulla. Käytä majaa kuvaamaan Pietarin halua peittää kirkkaus. Pilvi voi olla vaikka tylliä, 
jota valaiset lampulla, tai kehitä jotakin valosarjasta. Voit lopuksi ottaa esiin ristin. Avustaja voi hoitaa 
valaistuksen, tai opettaja ja lattiatarinan liikuttaja voivat olla eri henkilö. Resurssien salliessa havainnollistus 
voi olla kuvaelma, jossa käytetään valoja ja savukonetta, esim. perhekirkossa. 
 
Sanallinen opetus 
 
1: Jeesuksen varhaisvaiheet 
Ilmestysmaja ja sen kivestä Jerusalemiin rakennettu versio temppeli olivat käytössä yli tuhannen vuoden 
ajan. Temppeliä käytettiin edelleen, kun Jeesus syntyi vuoden 0 tienoilla. Täytettyään 30 vuotta Jeesus alkoi 
opettaa ja tehdä ihmeitä. Hän kutsui opetuslapsia, jotka kulkivat hänen kanssaan. Ensin opetuslapsillekin oli 
epäselvää, kuka Jeesus todella oli. Luemme nyt tapahtuman, joka sattui niihin aikoihin, kun opetuslapset 
alkoivat ymmärtää. Mark. 9:2-8. 
 
2: Jeesuksen jumalallinen kirkkaus 
Pietari, Jaakob ja Johannes olivat nousseet Jeesuksen kanssa vuorelle. He yllättyivät kovasti, kun näkivät 
Jeesuksen muuttuvan. Jeesuksen vaatteet tulivat niin hohtavan valkoisiksi, ettei paraskaan pyykinpesuaine 
voi saada sellaista aikaan. 
 
Miksi Jeesuksen vaatteet loistivat? Opetuslapsille näytettiin, että Jeesus ei ollut tavallinen ihminen. 
Yliluonnollisen kirkas valkoinen oli Jumalan kirkkautta. 
 
Paikalle ilmestyivät Mooses ja Elia. Kuka muistaa Mooseksen viime opetuksesta? Mooses oli se, joka sai 
Jumalalta käskyn rakentaa ilmestysmaja. Elia oli profeetta, josta kerrotaan Vanhassa testamentissa. Nämä 
kaksi olivat kuolleet kauan sitten. Jumala lähetti heidät nyt paikalle taivaasta. 
 
3: Opetuslapset pelkäävät kirkkautta 
Miltä sinusta olisi tuntunut, jos olisit ollut opetuslasten mukana ja nähnyt tämän kaiken? Ehkä olisit ollut 
ihmeissäsi tai peloissasi. Pietari ainakin oli peloissaan. Hän ymmärsi, että Jeesuksen vaatteiden valkoisuus 
oli Jumalan kirkkautta. Pietari tiesi myös, että ihmisten ei kuuluisi nähdä Jumalan kirkkautta. Siihen päivään 
asti Jumalan kirkkaus oli asunut ilmestysmajan ja temppelin kaikkeinpyhimmässä, siellä, minne kukaan 
tavallinen ihminen ei kuoleman uhalla voinut mennä. 
 
Ehkä siksi Pietari ehdotti, että tehtäisiin majoja. Hän ajatteli ilmestysmajaa ja halusi, että Jumalan kirkkaus 
peitettäisiin ihmisten silmiltä. Hän ajatteli, että sen näkeminen oli vaarallista, koska ennenkin oli ollut niin. 
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Silloin tuli kirkas (Matt. 17:5) pilvi ja peitti heidät. Opetuslapset pelästyivät vielä kovemmin (Luuk. 9:34). He 
eivät vain nähneet Jumalan kirkkautta, vaan joutuivat jopa sen sisään! Aikoinaan kun pilvi oli laskeutunut 
ilmestysmajaan, kukaan ei ollut voinut mennä sinne, ei edes Mooses. Opetuslapset pelkäsivät kuolevansa. 
 
Silloin pilvestä kuului Jumalan ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!” Jumala vahvisti sen, 
mistä Jeesuksen vaatteiden loiste oli jo kertonut. Jeesus ei ollut tavallinen ihminen, vaan ihmiseksi tullut 
Jumalan poika. 
 
4: Jeesus on lopullinen uhri syntien sovitukseksi 
Samassa kaikki oli ohi. Pilvi ja Mooses ja Elia olivat poissa ja Jeesuksen vaatteet näyttivät taas tavallisilta. 
Opetuslapset olivat ihmeissään. Heidän pelkonsa oli ollut turhaa! He olivat pystyneet olemaan keskellä 
Jumalan kirkkautta. Asiat eivät olleet enää samoin kuin ennen. Muutos johtui siitä, että Jeesus, Jumalan 
poika, oli tullut maan päälle. 
 
Vähän ajan kuluttua näistä tapahtumista Jeesus kuoli ristillä. Hän uhrasi henkensä, jotta ihmiset saisivat 
syntinsä anteeksi. Ilmestysmajassa ja temppelissä oli ennen uhrattu eläimiä, jotta ihmiset saisivat syntinsä 
anteeksi. Kuitenkaan eläimen veri ei todella voinut auttaa, vaan se oli esikuva Jeesuksen tulevasta uhrista. 
Jeesuksen veri oli lopullinen uhri syntien sovitukseksi. 
 
Ilmestysmajaa ja temppeliä ja siellä uhraamista ei siis enää tarvita. Nyt kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, 
saavat syntinsä anteeksi, myös sinä ja minä. Siksi meidänkään ei tarvitse pelätä Jumalaa. Voimme olla häntä 
lähellä, vaikka hän onkin kirkas ja pyhä. 
 
 
Toiminnallisuus 
Leikitään valohippaa. Kyseessä on muuten tavallinen hippaa, mutta kun ohjaaja sammuttaa tilasta valot, 
kaikki pysähtyvät. Valon syttyessä hippaa jatkuu. Älä päästä tilaa pilkkopimeäksi. 
 
Jos ryhmäsi on erityisen rohkea ja olette vaikka retkellä, ulkona hämärässä voidaan leikkiä 
taskulamppupiilosta. Etsijällä on taskulamppu. Ilmoita ennen leikkimistä alueen rajat. 
 
Luovuus 
Lauletaan Jumalan kirkkaudesta kertova laulu tai lauluja, esim. Suuri hän on (Kirkkaus kuninkaan). Laulaa 
voidaan ennen opetusta lasten rauhoittamiseksi ja huomion keskittämiseksi. Kertaus voidaan pitää ennen 
laulua, jolloin opetus tulee laulun jälkeen. 
 
Elämys 
Hämärrä huone, mutta älä pilkkopimeäksi. Ohjaajat sytyttävät ja sammuttavat taskulamppuja tai muita 
valoja eri puolilla huonetta tietyn määrän kertoja. Lasten tehtävänä on huomata ja laskea kaikki 
välähdykset. 
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken:  
Keskustelunaiheita: Olivatko Mooses ja Elia aaveita? (Eivät, vaan he tulivat käymään taivaasta Jumalan 
lähettäminä. Normaalisti kuolleet eivät näyttäydy maan päällä.) Saivatko ilmestysmajassa ja temppelissä 
uhranneet syntinsä anteeksi, vaikka Jeesus ei ollut vielä tullut? (Saivat, koska he pyysivät anteeksi ja 
uskoivat Jumalaan.) 
 
Lapsille on hyvä tarjota mahdollisuus uskonratkaisuun. Pidä huolta hengellisestä turvallisuudesta. 
Kaikenlaista painostuksen kokemusta on vältettävä. Puhu rauhallisesti ja asiallisesti, äläkä vetoa lasten 
tunteisiin. 
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Seurakunnan kesken:  Kootaan aikuisista ja lapsista yhteinen bändi tai esilauluryhmä. Lauletaan 
seurakunnan kanssa Jumalan kirkkaudesta/olemuksesta kertovia lauluja. 
 
Perheen kesken: Lapsilla voi olla Jumalaan ja/tai uskonnollisiin käsitteisiin liittyviä pelkoja. Lapset voivat 
pelätä esim. Jumalan rangaistusta, maailmanloppua tai ikuisuuden käsitettä. Koita selvittää, onko lapsellasi 
pelkoja ja pyri rauhoittamaan niitä. Mahdollisuutta uskonratkaisuun on hyvä siltä tuntuessa tarjota myös 
kotona. 
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Opetus 3. Jumala on läsnä kaikkialla 
 
Muistojae: ”Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” 
Joh. 4:24 
 
Oppimistavoitteet: 

 juutalaiset ja samarialaiset kiistelivät siitä, onko oikea palvontapaikka Jerusalemin temppeli vai 
Gerizimin vuori 

 Jumala on henki ja läsnä kaikkialla  
 Jumalaa voi rukoilla missä tahansa  
 aito rukoilija rukoilee Jumalaa omassa hengessään eli omassa sisimmässään  
 aito rukoilija välittää Jumalasta oikeasti ja haluaa palvoa häntä.   

 
Havainnollistaminen: Käytä havainnollistukseen tekstiä ja kuvia esimerkiksi lappujen, liitutaulun, 
fläppitaulun tai diaesityksen avulla. Suosittelen poimimaan ainakin sanat ”juutalaiset” ja ”samarialaiset”. 
Yhdistä näihin sanoihin visuaalisesti kuvat temppelistä ja vuoresta. Käytä kuvaa sydämestä 
havainnollistamaan palvontaa omassa sisimmässä. 
 
Sanallinen opetus 
 
1. Juutalaisten ja samarialaisten riita palvontapaikasta 
Kun Jeesus oli maan päällä, hän asui Israelissa. Israelissa melkein kaikkien uskonto oli juutalaisuus. 
Juutalaiset kävivät palvomassa ja rukoilemassa Jumalaa Jerusalemin temppelissä. Jos olisit ollut juutalainen 
lapsi siihen aikaan, olisit matkustanut perheesi kanssa silloin tällöin Jerusalemin temppeliin, erityisesti 
uskonnollisten juhlien aikaan. 
 
Israelissa oli alue nimeltä Samaria. Samarian asukkaat eivät olleet juutalaisia, vaikka heidän uskonsa oli 
samantapaista. Samarialaiset ajattelivat, että oikea paikka palvoa Jumalaa oli Gerizimin vuorella, joka oli 
heidän alueellaan. Tässä he olivat väärässä, koska Jerusalem oli Jumalan tarkoittama paikka. 
 
Juutalaiset ja samarialaiset olivat kiistelleet oikeasta palvontapaikasta jo vuosisatoja. Eräs juutalainen 
kuningas oli hajottanut samarialaisten temppelin Gerizimin vuorella. Samarialaiset hiipivät joskus yön 
pimeydessä Jerusalemiin ja tekivät temppelille ilkivaltaa. 
 
2. Jeesus tapaa samarialaisen naisen kaivolla 
Kerran matkoillaan Jeesus kulki Samarian halki. Ollessaan Samariassa Jeesus meni kaivolle, jolta oli näköala 
Gerizimin vuorelle. Kaivolle tuli samarialainen nainen vettä hakemaan. Naisen ihmeeksi Jeesus alkoi jutella 
hänen kanssaan. Juutalaiset eivät näet yleensä olleet huomaavinaankaan samarialaisia. Nainen ei tiennyt, 
kuka Jeesus oli, vaan ajatteli ensin, että tämä oli tavallinen juutalainen mies. Kun he juttelivat, nainen alkoi 
arvostaa Jeesusta yhä enemmän. Luetaan yhdessä, mistä he sitten keskustelivat. Joh. 4:19-24. 
 
3. Jumala on läsnä kaikkialla 
Samarialainen nainen kaivolla otti puheeksi juutalaisten ja samarialaisten kiistan. Pitäisikö Jumalaa rukoilla 
Jerusalemin temppelissä vai Gerizimin vuorella? Jeesuksen vastaus oli naiselle yllättävä. Jeesus sanoi, että 
oli tullut aika, jolloin Jumalaa ei rukoilla vuorella eikä Jerusalemissa. Jeesus sanoi, että Jumala on henki. 
Henki on jotain sellaista, mihin ei voi tarttua. Henkeä ei voi ottaa kiinni ja pitää vain yhdessä paikassa, kuten 
temppelissä. Henki voi olla missä tahansa. Jumala on siis läsnä kaikkialla. 
 
Enää ei siis ole tärkeää, missä paikassa Jumalaa rukoilee. Koska Jumala on läsnä kaikkialla, häntä voi rukoilla 
kaikkialla. Sinäkin voit rukoilla Jumalaa, missä ikinä oletkin: seurakunnassa, kotona, luonnon keskellä, 
koulussa. Jumala kuulee sinua joka paikassa. 
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4. Rukoileminen hengessä ja totuudessa 
Jeesus sanoi siis, että Jumalaa ei tästä lähtien tarvitse rukoilla temppelissä. Sen sijaan Jumalaa tulee rukoilla 
hengessä ja totuudessa. Näin tekevät Jeesuksen sanojen mukaan oikeat rukoilijat. Tämä tarkoittaa sitä, että 
aito rukoilija rukoilee ja palvoo Jumalaa omassa hengessään eli omassa sisimmässään. Täällä, omassa 
sydämessä. Aito rukoilija välittää Jumalasta oikeasti ja haluaa palvoa häntä. 
 
Kun ihmiset ennen rukoilivat Jumalaa temppelissä vieden sinne uhrilahjoja, oli se monille ehkä vain 
ulkonainen tapahtuma, jossa sydän ei ollut mukana. Nykyäänkin on mahdollista käydä seurakunnassa 
ilman, että sydämessään välittää Jumalasta. Jumala toivoo, että me palvomme ja rukoilemme häntä koko 
sydämestämme. 
 
 
Toiminnallisuus 
Leikitään samoilla säännöillä kuin maa, meri, taivas (laiva). Merkitkää maahan kolme aluetta, temppeli, 
vuori ja sydän. Leikinohjaaja huutaa jonkin alueen nimen. Alueelle viimeksi päässyt tai väärälle alueelle 
mennyt putoaa. Ohjaaja voi huutaa myös alueen, jolla lapset jo ovat ja tällöin alueelta lähtevä putoaa. 
Leikistä voi tehdä vaativampaa niin, että ohjaaja huutaa välillä juutalaiset, samarialaiset tai Jeesus, jolloin 
lasten on muisteltava, kuka kehotti palvomaan Jumalaa missäkin. 
 
Luovuus 
Lapsille jaetaan paperia ja vesivärit tai muut maalattavat värit. Maalaaminen sopinee tarkoitukseen 
parhaiten, mutta muitakin vaihtoehtoja voidaan käyttää. Paperit voivat olla sydämen muotoisia, mutta 
niiden tulisi olla tarpeeksi suuria, jotta pensselillä fiilistelyyn on tilaa. Laitetaan soimaan rauhallista 
hengellistä musiikkia. Lapset pohtivat, mitä he haluaisivat kertoa Jumalalle suoraan omalta sydämeltään ja 
maalaavat tuntemuksensa. Haluttaessa voidaan opastaa lapsia maalaamaan abstraktisti. 
 
Elämys 
Sana, joka Raamatun kreikankielisessä alkutekstissä tarkoittaa henkeä, tarkoittaa myös tuulta. Voit kertoa 
lapsille, että se että Jumala on henki tarkoittaa sitä, että Jumala on vähän kuin tuuli. Kumpaakaan ei voi 
ottaa kiinni ja kumpikin on missä haluaa. Toimintaideoita: Lennättäkää leijaa. Koittakaa äänittää tuulen 
ääntä kännykällä. Jaa jokaiselle höyhen ja kilpailkaa siitä, kenen höyhen lentää pisimmälle tuulessa. 
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken: Voi olla hyvä tarkistaa, ettei herkkä lapsi ahdistu siitä, palvooko hän Jumalaa koko 
sydämestään. Lapselle voi sanoa, että jos asia mietityttää, hän varmasti välittää oikeasti Jumalasta. 
Uskoontulokin voi olla ratkaisu. 
 
Ehdotuksia keskustelunaiheiksi: Asuiko Jumala aikaisemmin oikeasti temppelissä? (Ei, vaikka hän olikin 
temppelissä läsnä kansansa keskellä. Ap.t. 7:47-50.) Hyväksyikö Jumala temppelin aikaan ulkonaisen 
palvonnan? (Ei. Jumala toivoi silloinkin, että ihmiset olisivat sydämestään mukana. Jes. 29:13-14.) 
 
Seurakunnan kesken: Käykää yhdessä rukouskävelyllä paikkakuntanne puolesta. Välttäkää ”noloa” 
tilannetta. Kävelijöiden ei tarvitse kulkea jonossa ja rukoilla voidaan ääneti. 
 
Perheen kesken: Havainnollistakaa sitä, että Jumala on läsnä kaikkialla ja häneen voi turvautua joka hetki. 
Vanhemmat voivat rukoilla pieniä luontevia rukouksia arjen keskellä. Pitäkää pieni rukoushetki vaikka 
luontoretkellä. 
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Opetus 4. Jumala on maailman keskellä seurakunnan kautta 
 
Muistojae: ” Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.” 1. Kor. 12:27 
 
Oppimistavoitteet: 

 seurakunta on Kristuksen ruumis eli Jeesuksen työn jatkaja maan päällä 
 seurakunta on uskovien yhteisö ja minä olen osa sitä 
 seurakunnan edut Jumalan läsnäolon tuojana verrattuna historian aiempiin vaiheisiin 
 seurakunta on ruumis, jossa jäsenet eri lahjoineen muodostavat toimivan kokonaisuuden 
 minulla on lahjoja ja olen tärkeä jäsen seurakunnassa 

 
Havainnollistaminen: Kohta 1: Käytä kuvia Jeesuksesta ja temppelistä. Näytä, että nämä poistuvat. Kohta 2: 
Käytä isompaaa Jeesuksen muotoista hahmoa ja täytä se pienillä ihmishahmoilla. Kohta 3: Käytä jälleen 
kuvaa Jeesuksesta ja temppelistä. Seurakuntaa kuvaamaan käytä maapalloa, jossa on pisteitä esittämässä 
levinneisyyttä. Kohta 4: Käytä omaa kehoasi ja halutessasi lasten kehoja havainnollistuksessa, samoin omia 
ja läsnäolijoiden lahjoja tekstin mukaisesti. Kuvituksena esillä voi olla kohdan kaksi kuva. 
 
Sanallinen opetus 
 
1: Jeesus ja temppeli ovat poissa 
Vähän sen jälkeen kun Jeesus oli kuollut ristillä, hän meni takaisin taivaaseen. Jumalan poika ei siis asunut 
enää ihmisten keskellä. Entä temppeli, oliko Jumala enää läsnä siellä? (Lapset voivat vastata.) Ei. Jeesus oli 
tehnyt turhaksi temppelin, joten Jumala ei ollut enää sielläkään. Mitä nyt? Millä tavalla Jumala nyt olisi 
ihmisten keskellä? 
 
2: Seurakunta on Kristuksen ruumis 
Jumala ei aikonut jättää ihmisiä ilman läsnäoloaan. Hänellä oli suunnitelma. Luemme yhdessä: 1. Kor. 12:27. 
 
Nämä sanat on tarkoitettu seurakunnalle. Mikä on seurakunta? (Lapset voivat vastata.) Seurakunta on 
uskovien yhteisö, sellainen kuin tämäkin seurakunta, jonka kerhossa tms. me nyt olemme. Seurakunta on 
sinä ja minä, me kaikki yhdessä. 
 
Kuka Kristus on? (Lapset voivat vastata.) Tässä raamatunpaikassa kerrotaan, että seurakunta on Kristuksen 
eli Jeesuksen ruumis. Se tarkoittaa sitä, että nyt kun Jeesus on mennyt taivaaseen, seurakunta on hänen 
edustajansa maan päällä. 
 
Tämä voi kuulostaa salaperäiseltä, mutta oikeastaan se on yksinkertaista. Mitä Jeesus teki ollessaan maan 
päällä? (Lapset voivat vastata.) Jeesus mm. rakasti ihmisiä, paransi sairauksia ja kertoi hyviä uutisia syntien 
anteeksisaamisesta. Koska seurakunta on Jeesuksen edustaja maan päällä, se on kutsuttu tekemään samoja 
asioita. Seurakunta jatkaa Jeesuksen työtä. 
 
3: Seurakunnan edut Jumalan läsnäolon tuojana 
Elämme siis seurakunnan aikaa, olemme eläneet jo n. 2000 vuotta. Seurakunta on Jumalan läsnäolon 
tuojana kätevä. Verrataanpa sitä entisiin aikoihin. Ajatellaan ensin ilmestysmajaa ja sen seuraajaa 
temppeliä. Jumala asui niissä kansansa keskellä, mutta ne olivat vain yhdessä paikassa kerrallaan. Ihmiset 
toiselta puolelta maailmaa eivät päässeet niihin. 
 
Ajatellaan sitten Jeesusta. Jeesus oli Jumalan poika ihmisten keskellä, mutta ollessaan maan päällä hän ei 
voinut olla kuin yhdessä paikassa yhteen aikaan. 
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Seurakuntia sen sijaan on lukematon määrä yhtä aikaa eri puolilla maailmaa. Koska Jumala on maailman 
keskellä seurakuntien kautta, Jumala on kaikkialla, missä seurakuntia on. Jumala on meidänkin 
paikkakunnallamme tämän seurakunnan ja muiden paikallisten seurakuntien kautta. 
 
4: Seurakunnassa erilaiset toimivat yhdessä 
Olemme siis oppineet, että seurakunta on Kristuksen ruumis eli Jeesuksen työn jatkaja maan päällä. 
Seurakunta on ruumis myös toisella tavalla. Luemme yhdessä: 1. Kor. 12:12-18. 
 
Ruumiissa on monta jäsentä, jotka ovat kaikki keskenään erilaisia. Jalkani on erilainen kuin käteni. Korvani 
on erilainen kuin silmäni. Jos kaikki jäseneni olisivat samanlaisia, minulla ei olisi toimivaa ruumista. 
 
Niin on seurakunnassakin. Kaikki seurakunnan jäsenet ovat erilaisia. Minä olen erilainen kuin X (esim. 
toinen ohjaaja). Jos kaikki olisivat samanlaisia kuin minä, seurakunta tekisi vain niitä asioita, joita minä 
osaan. Osaan (esim.) soittaa pianoa, mutta en osaa laittaa ruokaa, kuten X. Koska seurakuntalaiset osaavat 
tehdä eri asioita, saadaan aikaan toimiva Kristuksen ruumis. 
 
Jokaisella on lahjoja, joiden avulla voi osallistua seurakuntaruumiin toimintaan. Sinullakin on lahjoja. 
Jokaisen lahjat ovat erilaisia ja siksi jokainen on tärkeä. Vaikka sinusta tuntuisi, että et osaisi tehdä yhtä 
hienoja asioita kuin joku toinen, juuri sinä olet hyvin tärkeä. Ilman sinua seurakunnasta puuttuisi jotain. 
Seurakunnassa jokaista tarvitaan. 
 
 
Toiminnallisuus 
Lapset tekevät sopivan kokoisissa ryhmissä oman koneen. Jokainen lapsi on kehollaan yksi koneen osa. 
Koneelle keksitään käyttötarkoitus. Kun laite on suunniteltu, se liikkuu ja pitää ääntä. Ryhmät voivat esitellä 
vuorotellen koneensa muille. 
 
Luovuus 
Kokeilkaa karkkitehtuuria. Hanki erinäköisiä pehmeitä karkkeja ja hammastikkuja. Tehkää näistä 
mielikuvituksellisia rakennelmia. Rakennelmat kuvaavat erilaisten ihmisten muodostamaa seurakuntaa. 
Käyttäkää hyväksi tetraedri- ja kuutiomuotoja. Tetraedri on kuutiota kestävämpi rakennelmissa. 
Internetistä löytyy kuvia, joiden avulla pääsee helposti kärryille. Tarkempia ohjeita kirjassa Iloista 
Rakentelua, Pihla Meskanen, Nemo (2017). 
 
Elämys 
Tehdään ihmissolmu. Aluksi lapset seisovat tiiviissä ympyrässä. Kaikki sulkevat silmänsä ja nostavat kädet 
eteensä. Sitten kävellään kohti ympyrän keskustaa, kunnes kädet koskettavat toisiaan. Molempiin käsiin 
etsitään käsi, josta pidetään kiinni. Ohjaaja voi valvoa, ettei synny kolmen käden liitoksia. Kun solmu on 
valmis, avataan silmät. Lapset pyrkivät avaamaan solmun irrottamatta käsiä. 
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken: Tehdään ryhmälle tiimikukkanen. Jokainen kirjoittaa omaan terälehteensä jonkin 
hyvän ominaisuutensa tai taitonsa. Terälehdistä kootaan ryhmän moninaisuutta ilmentävä kukka. 
 
Vaihtoehtoisesti voidaan teipata jokaisen selkään paperi. Paperiin kirjoitetaan kyseisen henkilön hyviä 
ominaisuuksia tai taitoja. Tämä toimii, jos ryhmä tuntee toisensa tarpeeksi hyvin ja osaa toimia riittävän 
kypsästi. 
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Seurakunnan kesken: Järjestäkää eri-ikäisten voimin jokin monipuolinen tapahtuma, esim. ohjelmallinen 
lounas. Lapset ovat mukana suunnittelemassa ja palvelemassa eri osa-alueilla. Antakaa mahdollisuuksien 
mukaan lasten päättää itse, missä tehtävässä palvelevat. 
 
Perheen kesken: Tehkää lähiympäristössänne jokin pieni rakkautta osoittava tempaus, esim. vanhuksen 
pihan haravointi. Suunnitelkaa tempaus yhdessä. 
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Opetus 5. Minä olen Pyhän Hengen temppeli 
 
Muistojae: Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa 
Hengen, joka huutaa: »Abba! Isä!» Gal 4:6 
 
Oppimistavoitteet: 

 ihmiset ovat sellaisenaan liian tavallisia Jumalan käyttöön  
 helluntaipäivänä opetuslapset täytettiin luvatulla Pyhällä Hengellä 
 Pyhä Henki antaa voiman korkeudesta  
 jokaisessa uskovassa asuu Pyhä Henki, jokainen on siis Pyhän Hengen temppeli 
 Pyhällä Hengellä voi myös erityisesti täyttyä yhä uudelleen 
 Pyhä Henki jakaa armolahjoja ja tekee monia hyviä asioita 

 
Havainnollistaminen: Tehkää näytelmä raamatunkohdasta Ap.t. 2:1-13. Pyhällä Hengellä täyttyminen on 
vaikea näytellä, mutta näytelmän hahmoiksi voidaan ottaa sivustaseuraajat. Ihmetellessään tapahtumia he 
kuvailevat niitä lapsille ja mielikuvitus hoitaa loput. Äänitehosteena voidaan haluttaessa käyttää esim. 
tuulenpuuskaa ja kielten muminaa. Kohdassa kolme kannattaa näyttää kuvaa kolminaisuuden kolmiosta. 
Pyhän Hengen temppeliä voi havainnollistaa kuvalla ihmisestä, jonka sydämen kohdalla on temppeli. 
 
Sanallinen opetus 
 
1: Ihmiset ovat tavallisia 
Viime kerralla opimme, että seurakunta on Kristuksen ruumis eli Jeesuksen työn jatkaja maan päällä. 
Ajatellaanpa tätä vähän enemmän. Seurakuntaan kuuluu tavallisia ihmisiä, sellaisia kuin sinä ja minä. Miten 
tavallisten ihmisten yhteisö voi olla Jumalan läsnäolo maailmassa? 
 
Jeesus tiesi, että ihmiset ovat tavallisia, eikä ihmisissä normaalisti ole Jumalan läsnäoloa. Siksi Jeesus sanoi 
ennen taivaaseen lähtöään opetuslapsille: Luuk. 24:49. 
 
Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli pyytänyt. He pysyivät Jerusalemissa, mutta eivät tehneet siellä 
mitään. He pelkäsivät, että heitä vainottaisiin Jeesuksen takia. He olivat liian tavallisia; heillä ei ollut voimaa. 
 
2: Pyhä Henki antaa voiman 
Luetaan yhdessä, mitä sitten tapahtui: Ap.t. 2:1-8(13). 
 
Helluntaipäivänä tapahtui se, mitä Jeesus oli käskenyt opetuslasten odottaa. Opetuslapset täyttyivät 
Pyhällä Hengellä. Sillä tavalla he saivat voiman korkeudesta eli taivaasta. Sitten Pietari, yksi opetuslapsista, 
astui rohkeasti esiin ja piti puheen suurelle ihmisjoukolle (Ap.t. 2:14). Puhe oli viisas ja se tehosi hyvin, 
koska monta tuhatta ihmistä tuli sinä päivänä uskoon. 
 
Ennen Pyhällä Hengellä täyttymistä Pietari ei olisi ikinä uskaltanut puhua julkisesti Jeesuksesta. 
Nykyäänkään seurakunta ei saisi mitään aikaiseksi, jos Pyhä Henki ei antaisi uskoville voimaa, rohkeutta ja 
viisautta. 
 
3: Uskova on Pyhän Hengen temppeli 
Mikä Pyhä Henki sitten on? Oikeastaan voisimme kysyä, kuka Pyhä Henki on. (Lapsilta voidaan haluttaessa 
ottaa vastauksia.) Pyhä Henki on yksi Jumalan kolmesta persoonasta. Keitä toiset kaksi ovat? Isä ja Poika. 
 
Miten Pyhällä Hengellä sitten täytytään nykyaikana? Pitääkö meidänkin odottaa, että jokaisen päälle tulisi 
tulenlieska ja jokainen puhuisi vierailla kielillä? Ei tarvitse. Pyhä Henki tuli erityisellä voimalla silloin, kun hän 
täytti uskovat ensimmäisen kerran. Nykyään ei tarvitse tapahtua mitään näkyvää, jotta tietäisi, että on 
täyttynyt Pyhällä Hengellä. 
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Luemme yhdessä Gal 4:6. Tämä jae tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki asuu jokaisessa, joka uskoo Jeesukseen. 
Vaikka et osaisi itse sanoa, koska olet tullut uskoon, Pyhä Henki asuu sinussa, jos uskot. 
 
Kuka muistaa temppelin? Millainen paikka oli temppeli? (Lapset voivat vastata.) Temppeli oli rakennus, 
jossa Jumala asui. Koska Pyhä Henki asuu uskovissa, uskova on Pyhän Hengen temppeli (1. Kor. 6:19). 
Sinäkin, joka uskot, olet siis Pyhän Hengen temppeli. Jumala asuu sinussa ja on läsnä maailmassa sinun 
kauttasi. 
 
4: Pyhällä Hengellä täyttyminen 
Opimme, että Pyhä Henki asuu jokaisessa, joka on uskossa. Sen lisäksi voimme täyttyä Pyhällä Hengellä 
uudestaan ja uudestaan. Voimme pyytää, että Pyhä Henki täyttäisi meitä.Pyhällä Hengellä täyttyminen ei 
välttämättä tunnu erityiseltä, mutta välillä se tuntuu. Vaihtoehtoja on monia. Joskus Jumalan läsnäolon 
tuntee ihmeellisellä tavalla. Joskus alkaa itkettää. Pyhällä Hengellä täyttymistä ei tarvitse pelätä. Pyhä Henki 
ei tee koskaan mitään pahaa, eikä täytä ketään väkisin. 
 
Pyhä Henki jakaa myös armolahjoja. Yksi armolahjoista on kielillä puhuminen. Sen lahjan opetuslapset 
saivat ensimmäisenä helluntaina ja sen voi saada vieläkin. Kielillä puhuessaan uskova rukoilee Jumalaa 
kielellä, jota ei itse ymmärrä. Muita armolahjoja ovat esimerkiksi profetoiminen, opettaminen ja sairaiden 
parantaminen. 
 
Kun Pyhä Henki täyttää, hän tekee meissä monia hyviä asioita. Tässä muutama esimerkki: Pyhä Henki 
opettaa meille asioita Jumalasta. Hän antaa rohkeutta olla uskossa kaverien keskellä. Hän lohduttaa silloin, 
kun on surua. 
 
 
Toiminnallisuus 
Tehdään tuli, ulkona tai sisällä takkatilassa. Antakaa lasten mahdollisuuksien mukaan tehdä tuli itse ja 
opettakaa samalla oikeaoppista tulentekoa. Pitäkää huolta tarvittavista luvista ja tilanteen turvallisuudesta. 
Tulen palaessa tilanne voidaan rauhoittaa ja ohjaaja voi lukea uudestaan Apostolien tekojen toisen luvun 
alun. 
 
Luovuus 
Tulosta kullekin pieni temppeliä esittävä kuva. Jos etsit kuvan internetistä, käytä hakusanana esim. 
”Solomon's temple”. Hakuasetukseksi kannattaa valita viivapiirros. Lapset leikkaavat kartongista oman 
mallisensa sydämen ja liimaavat siihen temppelin kuvan. Tämän jälkeen lapset koristelevat sydämen tarjolla 
olevilla materiaaleilla. 
 
Yhteisöllisyys 
 
Osallistujien kesken: Keskustelkaa siitä, mihin kaikkeen tarvitaan Pyhän Hengen apua, eli missä asioissa 
ihmisen omat rahkeet eivät riitä. Antakaa lasten miettiä itse. Aiheen voi jaotella esim. 1.) Omassa elämässä. 
2.) Perheen elämässä. 3.) Seurakunnassa. 
 
Seurakunnan kesken: Tehkää yhdessä Jumalan äänen kuulemisen harjoitus. Jakakaa osallistujat ryhmiin, 
joissa on eri ikäisiä osallistujia. Kussakin ryhmässä on oltava ainakin yksi tilannetta ohjaamaan pystyvä 
aikuinen, esim. rukouspalvelija. Harjoituksen yhteydessä on hyvä kertoa lyhyesti profetoimisen 
armolahjasta: Kuka tahansa uskova voi saada profetioita eli viestejä Jumalalta toisia varten. Profetia voi olla 
esimerkiksi mieleen tuleva ajatus, tunne, kuva tai sana. Profetia on aina jotakin rohkaisevaa ja positiivista. 
 
Perheen kesken: Jutelkaa siitä, miten olette kokeneet Pyhän Hengen vaikuttavan teissä. Onko Hän 
lohduttanut, rohkaissut tai antanut lahjoja?  
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6. Uusi Jerusalem – me Jumalan kanssa 
 
Muistojae: ” Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen 
kansansa.” Ilm. 21:3  
 
Oppimistavoitteet:  

 tähän asti opittujen Jumalan läsnäolon vaiheiden kertaus lyhyesti 
 tulevaisuudessa nykyinen maa tulee katoamaan ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan 
 uudessa maassa on loistava uusi Jerusalem 
 Jumala itse tulee asumaan ihmisten keskellä 
 uuteen maahan pääsee uskomalla Jeesukseen 
 Jumala tulee pyyhkimään kaikki kyyneleet, eikä kuolemaa enää ole 
 ennen uuden maan luomista Jeesus palaa takaisin suuressa kirkkaudessa 

 
Havainnollistaminen: Kohdassa 1 näytä kutakin vaihetta esittäviä kuvia, temppeli jne. Kuvat voivat 
mahdollisuuksien mukaan olla samoja, joita aiemmin on käytetty. Kohdat 2-3 etenevät 
raamattutuntimaisesti. Jakeet voidaan heijastaa vuorotellen seinälle tai ne voidaan näyttää pahvinpaloille 
kirjoitettuna. Opettaja voi selittäessään osoittaa olennaisia sanoja. Jakeet voidaan myös lukea uudestaan 
ennen niiden käsittelyä. 
 
Sanallinen opetus 
 
1: Kertaus ja tuleva muutos 
Viiden viime kerran aikana olemme oppineet, miten Jumala on eri aikoina ollut läsnä ihmisten keskellä. 
(Lapsilta voidaan kysellä.) 

 ilmestysmaja ja temppeli Jumalan läsnäolon asumuksina  
 Jeesus, ihmiseksi tullut Jumalan Poika 
 seurakunta, Kristuksen ruumis 
 minä Pyhän Hengen temppelinä 

 
Mitkä näistä kohdista ovat voimassa nykyään? (Lapset voivat vastata.) Kaksi viimeistä. 
 
Jumala on siis eri tavoin tuonut läsnäoloaan maan päälle. Jumala itse ei kuitenkaan ole todella asunut 
ihmisten keskellä. Kukaan ei ole koskaan nähnyt Isää (Joh. 1:18). Tulevaisuudessa tähän asiaan tulee 
muutos. Raamatussa kerrotaan tästä muutoksesta, erityisesti Raamatun viimeisessä kirjassa 
Ilmestyskirjassa. Luetaan yhdessä: Ilm. 21:1-4. 
 
2: Uusi maa ja uusi Jerusalem 
Katsotaanpa, millaisia asioita tulevasta muutoksesta tästä raamatunkohdasta selviää. Ensimmäisessä 
jakeessa kerrotaan, että nykyinen maa tulee katoamaan ja sen tilalle tulee uusi maa. Se maapallo, jonka nyt 
näemme, on kaunis ja Jumalan ihmeellisesti luoma. Maan päällä on kuitenkin myös paljon ongelmia synnin 
takia. Siksi luontokin kärsii. Uusi maa tulee olemaan täydellinen ja vapaa kaikesta pahasta. 
 
Toisessa jakeessa kerrotaan, että taivaasta laskeutuu uusi Jerusalem. Kuka muistaa, mitä Jerusalemista on 
puhuttu aiemmilla kerroilla? Jerusalem on israelilaisten pääkaupunki. Siellä sijaitsi ennen juutalaisten 
temppeli, jonka kautta Jumala oli läsnä kansansa keskellä. 
 
Uusi Jerusalem tulee olemaan upea, Ilmestyskirjassa sanotaan toisaalla, että se on ”kimmeltävää, 
lasinkirkasta kultaa” ja loistaa Jumalan kirkkautta (Ilm. 21:11,18). 
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3: Jumala itse asuu keskellämme 
Kolmannessa jakeessa kerrotaan hyvin jännittävä ja tärkeä asia. Jumala tulee silloin itse asumaan ihmisten 
keskellä! Oletko joskus miettinyt, miltä Jumala näyttää? Hänet voi silloin nähdä! Uudessa Jerusalemissa ei 
tule olemaan temppeliä, koska Jumala on itse siellä (Ilm. 21:22). Temppeliä ei silloin enää tarvita 
edustamaan Jumalaa. 
 
Kolmannessa jakeessa puhutaan kansasta. Kansa tarkoittaa tässä kaikkia, jotka uskovat Jeesukseen. Koska 
ihmiset ovat syntisiä, kukaan ei voi päästä uuteen maahan ilman uskoa Jeesukseen. Sinne ei nimittäin voi 
viedä syntiä. Uskomalla Jeesukseen sinäkin saat kaikki syntisi anteeksi ja pääset uuteen maahan. 
 
Neljännessä jakeessa kerrotaan, että Jumala tulee pyyhkimään silmistämme jokaisen kyyneleen. Se 
tarkoittaa, että kaikki suru, kaikki mikä ikinä on harmittanut meitä, on poissa. Silloin jokainen on onnellinen 
koko ajan. Jakeessa sanotaan myös, että uudessa maassa kukaan ei kuole. Siellä ei ole sairautta eikä kipua. 
 
4: Koska tämä tapahtuu? 
Koska tämä kaikki sitten tapahtuu? Raamatussa sanotaan, että sitä ei kukaan voi tietää (Matt. 24:36). 
Raamatun mukaan eräs tärkeä asia tulee tapahtumaan ennen uuden maan luomista: Jeesus palaa takaisin 
nykyisen maan päälle. Silloin kaikki näkevät Jeesuksen tulevan taivaalla loistaen kirkkaana (Matt. 24:30). 
Jeesuksen paluuta ei siis voi olla huomaamatta. 
 
Kenen mielestä uusi maa kuulostaa jännittävältä? Kenen mielestä pelottavalta? Se on ymmärrettävää, 
koska kaikki uusi voi pelottaa. Pelätä ei kuitenkaan tarvitse, koska Jumala on hyvä ja rakastaa meitä. Kun 
hän tekee uuden maailman ja asuu keskellämme, voimme olla varmoja siitä, että meillä tulee olemaan 
valtavan hyvä olla. Uudessa maassa ei myöskään tule olemaan tylsää, vaan siellä on paljon hienoa 
tekemistä. Sellaistakin, mitä emme osaa edes kuvitella. 
 
 
Toiminnallisuus 
Lue Luuk. 17:23-24. Selvennä, että tulevaisuudessa jotkut tulevat väittämään, että Jeesus on jo tullut. 
Jeesuksen tuloa ei kuitenkaan voi olla huomaamatta, joten näitä ihmisiä ei kannata seurata. Sitten leikitään 
”kuka pelkää mustekalaa (mustaa miestä)” niin, että hipaksi valittu huutaa esimerkiksi: ”Jeesus on tullut, 
tulkaa katsomaan!” Muut vastaavat :”Ei ole tullutkaan!” Maahan piirretään kaksi viivaa. Toiselta viivalta 
tulee päästä toiselle huutojen jälkeen. Kiinni jääneet auttavat alkuperäistä hippaa. 
 
Luovuus 
Otetaan lasten mielikuvitus käyttöön innostaaksemme heitä uudesta maasta ja karistaaksemme 
mahdollisen pilven reunalla -kuvaston. Vaihtoehtoja: 1. Keksi kivaa tekemistä, mitä uudessa maassa ehkä 
voisi tehdä. Piirrä ja/tai kirjoita. 2. Piirrä, millaista uudessa maassa voisi olla. 3. Rakenna ulkona löytämistäsi 
luonnonmateriaaleista pienoismalli uudesta maasta vaikka pahvilaatikkoon. 
 
Elämys 
Uuden Jerusalemin muurin perustukset on koristeltu kalliilla kivillä (Ilm. 21:19-20). Hanki värikkäitä kiviä ja 
järjestä ulkona aarteenetsintä. Jos kiviä on riittävästi ja arvelet ryhmäsi kaipaavan lisämotivointia, jaa heidät 
joukkueisiin, jotka kilpailevat keskenään kivien määrästä. Lopuksi jokainen voi saada kiven. Huomioi, ettei 
lasitimantteja tai muovisia korukiviä jää luontoon. Etsintä voidaan pitää sisälläkin. 
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Yhteisöllisyys 
 
Osallistujien kesken: Lapset kirjoittavat lapulle asioita, jotka tuottavat heille surua ja joihin he haluavat 
uudessa maassa saada täydellisen lohdutuksen. Lappuja ei lueta, vaan ne hävitetään. Voidaan kirjoittaa 
myös jokin nykyisessä maassa oleva huono asia, jota uudessa maassa ei enää tule olemaan. Nämä voidaan 
lukeakin. 
 
Perheen kesken: Muistellaan uskossa kuollutta läheistä ja suunnitellaan, mitä hauskaa hänen kanssaan 
tehtäisiin uudessa maassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


