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SEURAKUNTAAN SITOUTUNUT 
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Saamme näkyä ja kuulua kirkossa.” 
 
Moduulin tavoite: “Olen mukana seurakunnan toimiessa yhdessä toisten kanssa.”  
 
Moduulin sisältö 
1. Opimme yhdessä .......................................................................................................................................... 18 
2. Elämme yhdessä  .......................................................................................................................................... 20 
3. Rukoilemme yhdessä  ................................................................................................................................... 22 
4. Autamme toisia yhdessä  .............................................................................................................................. 24 
5. Ylistämme yhdessä   ..................................................................................................................................... 26 
6.  Meidän seurakuntamme - yhdessä  ............................................................................................................ 28 

Teemalaulut: 
Me teemme sen. Teoksesta Me teemme sen -nuottikirja. Jippiimissio, 2004. 
 
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 Apostolien tekojen 2:42-47 
pohjautuen läpi asioita, joita tekevät seurakunnasta seurakunnan – asioita, joita teemme yhdessä.  

Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 
1. Opimme yhdessä 
2. Elämme yhdessä 
3. Rukoilemme yhdessä  
4. Autamme toisia yhdessä   
5. Ylistämme yhdessä    
6. Meidän seurakuntamme - yhdessä   

 
Tehdään kotona 

1. Valitaan jokin Raamatun kirja, jota luetaan yhdessä päivittäin. 
2. Lähdetään ulkoilemaan jonkun seurakunnasta tutun perheen kanssa. 
3. Jokainen perheenjäsen valitsee yhden asian, jota rukoilla. Kirjoitetaan tai piirretään nämä asiat 

paperille ja kiinnitetään se jonnekin, missä näemme sen usein, vaikkapa jääkaapin oveen. 
Rukoillaan jonkun aiheen puolesta aina, kun paperi osuu silmiimme. 

4. Mietitään yhdessä, miten meidän perheemme voisi auttaa jotakuta, joka on avun tarpeessa. 
Toteutetaan suunnitelmamme.  

5. Ylistetään Jumalaa yhdessä. Etsitään jokin sopiva ylistyskappale ja lauletaan ja liikutaan 
mukana. 

6. Jutellaan. Miten meidän perheemme päätyi juuri meidän seurakuntaamme? 
 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot  
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Opetus 1 - Opimme yhdessä 
 
Raamatunkohdat: Apostolien teot 2:42-27 
 
Muistojae: ” Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” Psalmi 

119:105 
 
Oppimistavoitteet: 
- ymmärrän, että seurakunta kokoontuu oppiakseen tuntemaan Jumalan 
- pohdin, mitä jo osaan ja tiedän, ja mitä vasta opettelen 
- pohdin, voinko minä opettaa tai toimia esikuvana jollekulle 
 
Havainnollistaminen: Kuvia erilaisista seurakuntien kokoontumisista. 
 
Sanallinen opetus 
Kun Jeesus oli palannut taivaaseen ja lähettänyt opetuslapsille Pyhän Hengen voimaksi heidän tehtäväänsä 
varten, alkoi tapahtua. Opetuslapset kulkivat ympäri Jerusalemia kertomassa ilosanomaa Jeesuksesta, koko 
maailman pelastajasta. Monet ihmiset uskoivat tähän, ja he alkoivat kokoontua päivittäin yhteen, 
kuullakseen opetuslapsilta – tai apostoleilta, kuten heitä tuohon aikaan alettiin nimittää - lisää Jeesuksesta. 
Näin syntyi ensimmäinen seurakunta. 
 
Apostolien tekojen 2:42-47 kertoo meille ensimmäisestä seurakunnasta näin: Seurakunta kuunteli ja 
noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää 
ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja 
tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa, ja 
rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, 
ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa 
ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat. 
 
Seurakunta teki yhdessä monenlaisia asioita! Tällä kerralla puhumme vain yhdestä niistä: oppimisesta. Ne, 
jotka olivat vasta hetki sitten kuulleet Jeesuksesta, kuuntelivat, kun pidemmän aikaa Jeesuksen tunteneet 
opettivat heitä. Heillä ei ollut kokonaista Raamattua, josta olisi voinut oppia itsekseen lukemalla. 
Kirjoitettuna oli vain Vanha testamentti, jossa vain lupauksia Jeesuksesta. Uusi testamentti oli vasta 
syntymässä. Ainoa tapa oppia lisää Jeesuksesta oli kuunnella heitä, jotka olivat viettäneet aikaa Jeesuksen 
kanssa. 
 
Meillä on kokonainen Raamattu, josta voimme itsekin lukea. Tarvitseeko meidänkin tulla yhteen oppimaan? 
(keskustellaan) 
 
Seurakunnan, meidänkin, kuuluu edelleen tulla yhteen oppimaan lisää elämästä Jeesuksen kanssa. 
Lukemalla Raamattua yhdessä opimme siitä enemmän: eri ihmiset hoksaavat Raamatusta erilaisia asioita, ja 
juttelemalla näistä yhdessä opimme enemmän kuin silloin, kun olemme itseksemme. Opimme toisiltamme 
myös elämästä Jumalan kanssa: millaisin monin tavoin voimme rukoilla, miten Jumala voi puhua meille tai 
miten Jumala pitää meistä huolta. Kun kuulemme toisten kertovan monista eri tavoista elää lähellä 
Jumalaa, saatamme paremmin huomata, miten Jumala on läsnä meidänkin elämässämme. Toisten jakamat 
elämäntarinat ovat meille hyviä esimerkkejä. 
 
Mitä ajattelet: oletko sinä seurakunnassa vain oppimassa? Voisitko sinä opettaa jotakin Jeesuksesta jollekin 
toiselle? (keskustellaan) 
 
Jokaisella Jumalan lapsella on jotakin, mistä muut voivat ottaa opiksi. Joku tuntee Raamatun erinomaisesti, 
joku on sinnikäs rukoilemaan, joku taas huomaa lähimmäisten tarpeet ja on aina valmis auttamaan. Sinä 
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voit olla esikuva nuoremmille lapsille siitä, miltä tuon ikäisen Jeesuksen opetuslapsen elämä näyttää. Sinä 
voit lukea heille Raamattua ja rukoilla heidän kanssaan. Sitä, mitä sinä tiedät Jeesuksesta, kannattaa kertoa 
toisille! 
 
Toiminnallisuus 
Opetetaan toisillemme uusia pelejä tai leikkejä. Jutellaan siitä, millaista on opettaa toisia. 
 
Luovuus 
Jos seurakunnassa on meitä nuorempien lasten ryhmä, mennään opettamaan heillekin jokin uusi leikki. 
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken: Mietitään, miten kukin meistä oppii nopeiten: kuuntelemalla, katsomalla, itse 
kokeilemalla vai jollakin muulla tavalla? 
Perheen kesken: Valitaan jokin Raamatun kirja, jota luetaan yhdessä päivittäin.  
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Opetus 2 – Elämme yhdessä 

Raamatunkohdat: Apostolien teot 2:42-27 
 
Muistojae: ” Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.” Sananl. 27:17 
 
Oppimistavoitteet: 
- ymmärrän, että seurakunta jakaa yhdessä kaikenlaiset elämän asiat 
- pohdin, miten seurakunnan yhteiselämä ilmenee jokapäiväisessä elämässä 
- pohdin, missä asioissa seurakunta on tukenut minua ja minä toisia seurakuntamme jäseniä 
 
Havainnollistaminen: Kuvia ihmisistä arkisissa tilanteissa. 
 
Sanallinen opetus 
 
Mitä sinulle tulee mieleen, kun kuulet sanottavan ”tehdään yhdessä”? (jutellaan) Entä, jos sanotaan 
”eletään yhdessä”? Saattaa olla, että yhdessä tekemistä miettiessä keksimme useampia ihmisiä ja tehtäviä 
kuin yhdessä elämisestä puhuttaessa. Pikaisesti ajateltuna mieleen voi tulla vain oma perhe, jonka kanssa 
elämme yhdessä. 
 
Viimeksi puhuimme ensimmäisestä seurakunnasta ja luimme apostolien tekojen 2:42-47. Tuossa Raamatun 
kohdassa kerrottiin uskovista myös näin: ”Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää 
ja rukoilivat. -- Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. -- Joka päivä he uskollisesti 
kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin 
mielin.” Voidaan sanoa, että he elivät yhdessä. Toki heillä oli omat kodit, mutta he viettivät yhdessä aikaa ja 
tekivät monia tärkeitä asioita yhdessä. 
 
Edelleenkin seurakunnan on tarkoitus elää yhdessä. Se on enemmän kuin vain sitä, että kokoonnumme 
yhdessä samaan paikkaan. Yhdessä elämiseen kuuluu se, että teemme yhdessä asioita ja jaamme 
toistemme kanssa ajatuksia, tarpeita ja tunteita. 
 
Yhdessä tekeminen on tarkoittaa ainakin Jeesuksesta oppimista ja rukousta, lähimmäisten auttamista ja 
ilosanoman kertomista niille, jotka eivät sitä vielä tunne. Näistä kaikista tekemisistä puhumme seuraavilla 
kerroilla tarkemmin. Tällä kerralla keskitymme siihen yhdessä elämiseen, joka ei välttämättä näytä erityisen 
reippaalta tekemiseltä. 
 
Millaisia tarpeita ihmisellä voi olla? (jutellaan) Jotkut tarpeemme liittyvät terveenä pysymiseen: 
tarvitsemme kodin, ruokaa ja vaatetta. Jotkut tarpeemme liittyvät mielekkääseen tekemiseen: tarvitsemme 
ihmisiä, joiden kanssa saamme tehdä kaikenlaisia asioita yhdessä. Meidän tarvitsee myös oppia uutta, ja 
tässäkin toiset ihmiset ovat avuksi. Jos olemme tilanteessa, jossa meidän pitäisi tehdä valinta tai päätös, 
saatamme kaivata jotakuta, joka auttaisi meitä ajattelemaan ja valitsemaan viisaasti. Kun jokin ilo tai suru 
osuu kohdallemme, tarvitsemme toisia ihmisiä, joiden kanssa voimme jakaa sen. 
 
Näissä – ja monissa muissakin – tarpeissa seurakunnan tehtävä on tarjota apua. Se ei tarkoita sitä, että yksi 
tai kaksi huhkivat hiki hatussa auttaakseen kaikkia muita seurakunnan jäseniä. Se tarkoittaa sitä, että 
jokainen meistä on joskus saamassa apua omaan tarpeeseensa, ja joskus taas auttamassa toista. Ja aika 
usein käy niin, ettei edes ole selvää, kuka antoi apua ja kuka vastaanotti sitä: elämällä yhdessä kaikki saavat 
omaan elämäänsä jotakin hyvää ja tarpeellista. 
 
Yhdessä eläminen ei tapahdu pelkästään silloin, kun tulemme kirkkoon. Voimme elää yhdessä minä päivänä 
vain: kutsumalla toisia seurakuntalaisia kylään tai vaikka viestittelemällä toistemme kanssa. Silloin 
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pääsemme jakamaan asioita silloin, kun ne ovat ajankohtaisia. Jos joku on vaikkapa surullinen, on paljon 
parempi, että hän saa lohduttavan viestin heti, eikä viikon lopuksi, kun ollaan taas kirkossa koolla.  
 
Yhdessä eläminen auttaa meitä myös kasvamaan. Viimeksi puhuimme siitä, miten opimme uutta toisilta. Se 
on osa kasvamista. Toinen osa kasvua liittyy siihen, minkä laisia ihmisiä olemme. Voi olla, että meillä on 
joitakin harmillisia tapoja, joita emme edes huomaa itse. Ehkä puhumme usein ilkeään sävyyn nuoremmille 
sisaruksillemme, tai vastaamme kysymyksiin ”en mä tiedä” aina, vaikka hyvin tietäisimmekin vastauksen.  
Kun elämme yhdessä, muut voivat huomata tällaiset tavat ja kysyä meiltä, haluammeko todella jatkaa näin, 
vai haluaisimmeko harjoitella jotakin toisenlaista tapaa toimia näissä tilanteissa. Pääsemme kasvamaan! 
 
Toiminnallisuus 
Patsaskisa. Jakaudutaan muutaman hengen joukkueisiin. Ohjaaja kertoo, montako kättä ja jalkaa patsaalla 
saa osua lattiaan. Järjestäydytään yhdessä ohjeen mukaan. 
 
Luovuus 
Keksitään tapoja, joilla voimme lohduttaa, rohkaista tai ilahduttaa jotakuta.  
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken: Jokainen miettii yhden asian, jonka haluaisi oppia. Mietitään yhdessä, miten voisimme 
auttaa toisiamme näissä tavoitteissa. 
Perheen kesken: Lähdetään ulkoilemaan jonkun seurakunnasta tutun perheen kanssa. 
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Opetus 3 – Rukoilemme yhdessä 
 
Raamatunkohdat: Apostolien teot 2:42-27 
 
Muistojae: ” Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle. Kuuntele minua, kuule, mitä puhun 
sinulle.” Psalmi 17:6 
 
Oppimistavoitteet: 
- ymmärrän rukouksen olevan vuorovaikutusta Jumalan kanssa 
- ymmärrän Jumalan vastaavan rukouksiin monin tavoin 
- tunnistan asioita, joiden puolesta voin rukoilla 
- harjoittelen rukoilemaan yhdessä toisten kanssa 
 
Havainnollistaminen: Ha 
 
Sanallinen opetus 
 
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ”rukous”? (jutellaan) Rukous on juttelua Jumalan kanssa: sitä, että 
kiitämme Häntä kaikesta, mitä Hän on tehnyt, kerromme kuulumisiamme ja pyydämme Hänen apuaan 
niihin asioihin ja tilanteisiin, joissa sitä tarvitaan.  
 
Jumala vastaa rukouksiimme monin tavoin: joskus Hän sanoo kyllä, joskus ei, joskus taas pyytää meitä 
odottamaan. Voimme aina luottaa Hänen hyvyyteensä ja viisauteensa. Jumalan vastaus on aina hyvä. 
 
Yksi seurakuntaa yhdistävä asia on yhteinen rukous. Uskovat ovat aina kokoontuneet yhteen rukoilemaan. 
Totta kai yksin voi ja tuleekin rukoilla. Yhdessä rukoileminen kuitenkin rohkaisee meitä usein eri tavalla kuin 
yksinään rukoileminen. 
 
Yhdessä rukoileminen auttaa meitä ymmärtämään enemmän Jumalan suuruudesta ja hyvyydestä. Jos 
mietimme yksinämme, mistä kaikesta voisimme kiittää Jumalaa, keksimme varmasti jonkun verran asioita. 
Mutta kun yhdessä kiitämme Häntä, kiitoksen aiheita löytyy moninkertaisesti enemmän! Joku toinen 
hoksaa kiittää asiasta, jota sinä et ole tullut ajatelleeksi, tai joku on saanut rukousvastauksen, josta saamme 
yhdessä iloita ja kiittää Jumalaa. 
 
Yhteinen rukous on myös tapa kantaa toisten kuormia. Joskus, kun tuntuu siltä, ettei Jumala ole pitkään 
aikaan vastannut johonkin rukoukseemme ja alamme väsyä koko asiaan, on helpottavaa jakaa asia toisten 
kanssa ja rukoilla yhdessä sen puolesta. Huomaamme, ettemme olekaan yksin asiamme kanssa: toisetkin 
pyytävät Jumalan apua asiaamme.  Tai, kun joku sairastaa, toisten tehtävänä on rukoilla hänen 
parantumisensa puolesta.  
 
Yhdessä rukoilemalla tulemme usein rukoilleeksi useampien asioiden puolesta kuin silloin, kun olemme 
itseksemme. Yksin keskitymme helposti omiin ja tuttaviemme asioihin. Yhdessä rukoillessamme aiheita on 
paljon enemmän: toiset muistuttavat meitä sellaisistakin asioista, joita emme itse ajatelleet. 
 
Millaisia asioita voi rukouksessa kertoa Jumalalle? (jutellaan) Usein ensimmäisenä tulee mieleen kaikki se, 
mitä me tai läheisemme tarvitsisivat: apua, lohdutusta, terveyttä. Voimme kuitenkin rukoilla muitakin 
asioita. Jos olemme kuulleet uutisia siitä, että maailmassa tapahtuu jotakin ikävää, voimme pyytää Jumalaa 
muuttamaan asiat. Voimme pyytää Jumalaa rohkaisemaan seurakuntamme lähetystyöntekijöitä heidän 
työssään. Voimme rukoilla sitä. että ihmiset oppisivat tuntemaan Jeesuksen. Ja aina voimme kiittää! 
 
Yhdessä on myös hyvä opetella kuuntelemaan, haluaako Jumala sanoa jotakin meille. Joskus Jumala antaa 
meidän mieleemme juolahtaa jonkun ajatuksen tai Raamatunkohdan tai laulun tai muun, jonka on tarkoitus 
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lohduttaa ja rohkaista jotakuta toista. Tällöin on hyvä kertoa, mitä mieleen tuli, ja yhdessä voidaan arvioida, 
olisiko se saattanut olla jotakin sellaista, mitä Jumala halusi sanoa meille.  
 
Toiminnallisuus 
Rukousketju. Asetutaan piiriin. Lapsi A sanoo jonkun asian, jonka puolesta haluaisi rukoilla. Lapsi B sanoo 
ensin, mitä A halusi rukoilla, ja kertoo sen jälkeen, mitä itse haluaisi rukoilla. Lapsi C sanoo ensin A:n, sitten 
B:n ja lopulta oman aiheensa. Katsotaan, pääsemmekö koko piirin läpi unohtamatta kenenkään aihetta. 
Rukoillaan näiden asioiden puolesta. 
 
Luovuus 
Askarrellaan kiitostaulu: piirretään tai kirjoitetaan asioita, joista olemme kiitollisia. Kerätään kaikkien 
kiitokset yhteiseen tauluun. Kiitetään yhdessä tästä kaikesta. 
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken: Valitaan pari. Rukoillaan ensi viikolla parimme puolesta aina, kun muistamme.  
Perheen kesken: Jokainen perheenjäsen valitsee yhden asian, jota rukoilla. Kirjoitetaan tai piirretään nämä 
asiat paperille ja kiinnitetään se jonnekin, missä näemme sen usein, vaikkapa jääkaapin oveen. Rukoillaan 
jonkun aiheen puolesta aina, kun paperi osuu silmiimme. 
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Opetus 4 – Autamme toisia yhdessä 
 
Raamatunkohdat: Apostolien teot 2:42-27 
 
Muistojae: ”Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.” 1. Joh. 3:18 
 
Oppimistavoitteet: 
- ymmärrän seurakunnan vaikuttavan ympäristöönsä kertomalla ilosanomaa 
- ymmärrän seurakunnan vaikuttavan ympäristöönsä rakastavien tekojen kautta 
- pohdin, miten voin itse olla avuksi toisille 
 
Havainnollistaminen: Kuvia ihmisistä palvelemassa toisia ihmisiä. 
 
Sanallinen opetus 
 
Muistatko, minkä tehtävän Jeesus antoi opetuslapsilleen ennen taivaaseen astumistaan? Tehtävänä oli 
kertoa ilosanoma Pelastajasta kaikille ihmisille. Kun Jeesuksesta kerrottiin uusille ihmisille, maailma alkoi 
muuttua. Ihmisten tullessa Jumalan lapsiksi heidän sydämensä alkoivat muuttua: vihaa täynnä olevat 
sydämet vapautuivat vihasta, pelokkaat saivat rohkeuden ja itsekkäät alkoivat ottaa toiset huomioon. 
Ihmisten muuttuessa maailma heidän ympärillään alkoi muuttua vähäsen enemmän Jumalan suunnitelmien 
mukaiseksi. Ilosanoman kertominen muuttaa maailmaa. 
 
Jeesus antoi opetuslapsilleen myös monia esimerkkejä siitä, miten ihmisille tulee osoittaa Jumalan 
rakkautta tekemällä heille hyvää. Tuohon aikaan ihmiset saivat apua lähinnä omalta perheeltään. Kun 
ihmisistä tuli niin vanhoja, etteivät he jaksaneet tehdä työtä ansaitakseen rahaa ruokaan, heidän lastensa 
tehtävä oli huolehtia näistä vanhuksista. Ei ollut olemassa ”eläkettä”, kuten meillä. Jos vanhalla ihmisellä ei 
ollut omia lapsia, piti etsiä joku hyväsydäminen sukulainen, joka suostuisi ruokkimaan vanhuksen. Monet 
lapsettomat vanhukset eivät löytäneet ketään avukseen, vaan he joutuivat elämään kurjissa oloissa. Myös 
monen lapsen elämä oli vaikeaa: jos vanhemmat menehtyivät sodan tai sairauden takia eikä kukaan 
sukulainen halunnut ottaa lasta luokseen asumaan, he jäivät kerjäläisiksi kaduille. Jeesus opetti, että 
erityisesti tällaisista heikommassa asemassa olevista ihmisistä tulee pitää huolta. 
 
Jo ensimmäinen seurakunta alkoi pitää huolta kaikenlaisista ihmisistä. He ajattelivat, että kaikkien uskovien 
rahat ovat yhteisiä, ja niitä käytetään niin, että jokaisella on riittävästi kaikkea tarpeellista. Tämä oli 
mullistava asia! Köyhät ja sairaat saivat ruokaa ja huolenpitoa. Monet ihmiset olivat ihmeissään. Miksi nuo 
Jeesuksen opetuslapset halusivat auttaa ja tehdä hyvää? Saattoi olla, että nämä hyvät teot auttoivat 
joitakuita ymmärtämään, mitä Jumalan rakkaus tarkoittaa. Jumala haluaa tehdä hyvää ihmisille, ja usein 
Hän toimii lähettämällä jonkun uskovan tekemään hyviä asioita. 
 
Nykyään seurakunta ei toimi raha-asioissa samoin kuin ensimmäinen seurakunta. Nyt ihmisillä on omat 
rahansa, ja he antavat niistä seurakunnalle haluamansa summan. Tämä erilainen tapa järjestää raha-asioita 
ei kuitenkaan muuta sitä tehtävää, mikä meillä edelleen on: tehtävänämme on kertoa ilosanomaa ja 
osoittaa teoillamme rakkautta niille ihmisille, joita Jumala rakastaa. Eli tehdä hyvää kaikille, ehkä aivan 
erityisesti niille, joita muut eivät halua auttaa.  
 
Meidän seurakuntammekin auttaa ihmisiä. (Kerro, mitä seurakunnassa tehdään: ruokajako, vierailut 
vanhusten luona, kehitysyhteistyö, kummilapsitoiminta tms.) 
 
Yhdessä auttaminen on kaiken ikäisten tehtävä. Joihinkin tehtäviin tarvitaan aikuisia – vaikkapa vanhusten 
kauppakyytiauton ajaminen on aikuisten tehtävä.  Mutta monissa asioissa tekin voitte olla mukana. Mitä ne 
olisivat? (jutellaan) 
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Toiminnallisuus 
Mietitään yhdessä jokin hyvä teko, jolla voimme palvella muuta seurakuntaa: siivoaminen, kahvin 
kattaminen, nuorempien lasten kanssa leikkiminen.. Toteutetaan tämä. 
 
Luovuus 
Leivotaan kaurakeksejä ja tarjotaan niitä koko seurakunnalle. 
 
Yhteisöllisyys 
Perheen kesken: Mietitään yhdessä, miten meidän perheemme voisi auttaa jotakuta, joka on avun 
tarpeessa. Toteutetaan suunnitelmamme.  
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Opetus 5 – Ylistämme yhdessä  
 
Raamatunkohdat: Apostolien teot 2:42-27 
 
Muistojae: ” Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä 
Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.” Psalmi 103:1-2 
 
Oppimistavoitteet: 
- ymmärrän, että Jumala on kaiken kiitoksen ja ylistyksen arvoinen 
- pohdin, millä tavoilla voin ylistää: puhumalla totta Jumalasta ja tekemällä Hänen tahtonsa 
- ymmärrän, että musiikki on vain yksi tapa ylistää Jumalaa 
 
Havainnollistaminen: Taulu tai paperi, johon kirjoitetaan opetuksen edetessä lasten sanoja Jumalasta. 
 
Sanallinen opetus 
 
Millainen Jumala on? (jutellaan ja kerätään Jumalaa kuvaavia sanoja taululle) Jumala on suurin ja viisain, 
kaiken Luoja ja Hallitsija, hyvä ja rakastava. Se, että me kerromme itsellemme ja toisillemme siitä, millainen 
Jumala on ja mitä kaikkea Hän on tehnyt, on Jumalan ylistämistä. Joskus voi käydä niin, että puhumme 
ylistämisestä vain silloin, kun puhumme musiikista, mutta oikeasti ylistämisessä on kyse paljon enemmästä: 
siitä, että huomaamme, millainen Jumala on, ja kiitämme Häntä siitä, millainen Hän on. 
 
Miksi ihmiset ylistävät Jumalaa? Pohjimmiltaan siksi, että meidät on luotu sitä varten. Jotkut ihmiset, jotka 
eivät tunne Jumalaa, saattavat palvoa ja ylistää kaikenlaisia epäjumalia: kiviä. puita tai patsaita. Heillä on 
niin kova tarve ylistää jotakin, mutta he eivät tiedä, kuka todella on ylistyksen arvoinen. Joku toinen taas 
saattaa alkaa ylistää jotakuta ihmistä: ajatella, että tämä ihminen on maailman paras kaikessa, täysin 
virheetön ja kaiken ihailun arvoinen. Tietenkin me tarvitsemme esikuvia, ihmisiä, jotka ovat taitavia jossakin 
sellaisessa, mitä me haluaisimme osata. Siinä ei ole mitään väärää. Mutta esikuvakin on vain ihminen: 
epätäydellinen ja erehtyväinen. Meidän tulee ylistää Jumalaa. 
 
Ylistäminen auttaa meitä muistamaan, mikä on kaikkein tärkeintä. Joskus keskitymme täysin johonkin 
ongelmaan elämässämme. Ongelma alkaa tuntua aina vain suuremmalta, ja meidän mahdollisuutemme sen 
ratkaisemiseen aina vain pienemmiltä. Kun ylistämme Jumalaa siitä, että Hän on suurin ja viisain, asiat 
palaavat oikeisiin mittasuhteisiin: Jumala on kuin onkin ongelmaamme suurempi ja osaa ratkaista sen. 
Ahdistuksen sijaan voimmekin olla rauhassa. Ei ylistys mikään vastausautomaatti tietenkään ole, 
hankaluuksia on kaikilla ihmisillä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikeuksien keskelläkin Jumala on 
auttajamme. 
 
Listatessamme Jumalan ominaisuuksia ja kiittäessämme Häntä siitä, että Hän on hyvä, me samalla 
ylistimme Häntä. Myös tekomme liittyvät ylistykseen. Se, mitä sanomme ei voi olla ristiriidassa sen kanssa 
mitä teemme. Jos vaikka haluamme ylistää Jumalaa sanoen: ”Jumala, kiitos siitä, että haluat puolustaa 
kaikkia kiusattuja” ja sen jälkeen menemme itse kiusaamaan jotakuta, emme oikeastaan ole ylistäneet 
Jumalaa. Olemme vain sanoneet jotakin, mihin emme edes itse usko. Jumala on tarkoittanut meidät Hänen 
kuvikseen; tekemään asioita, jotka ovat Hänelle tärkeitä. Kun se, mitä sanomme Jumalasta ja se, miten 
elämme elämäämme, ovat yhtäpitäviä toistensa kanssa, voidaan sanoa, että ylistämme Jumalaa koko 
elämällämme. 
 
 
Toiminnallisuus 
Ylistetään Jumalaa yhdessä eri tavoin: soittaen, laulaen, liikkuen, kertoen puhumalla hyvistä asioista, joita 
Hän on tehnyt. 
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Luovuus 
Maalataan kuva, joka kertoo jotakin Jumalan hyvyydestä.  
 
Yhteisöllisyys 
Osallistujien kesken: Jutellaan siitä, millaisissa tilanteissa ja millä tavoin me olemme ylistäneet Jumalaa. 
Perheen kesken: Ylistetään Jumalaa yhdessä. Etsitään jokin sopiva ylistyskappale ja lauletaan ja liikutaan 
mukana. 
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Opetus 6 – Meidän seurakuntamme - yhdessä 
 
Raamatunkohdat: Apostolien teot 2:42-27 
 
Muistojae: ” Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne 
kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.” Kol. 
3:16 
 
Oppimistavoitteet: 
- tunnen oman seurakuntani toimintaa ja ihmisiä 
 
Sanallinen opetus 
Meidän seurakunnallamme on sama tehtävä kuin kaikilla Jeesuksen seurakunnilla maailmassa. Eri 
seurakunnat saattavat toteuttaa tehtäväänsä monin eri tavoin. Tänään tutustumme omaan 
seurakuntaamme. 
 
Miten meidän seurakuntamme kokoontuu yhteen oppimaan? Millaisia tilaisuuksia ja ryhmiä on? Missä ne 
kokoontuvat? Minkä ikäisille ihmisille ne on tarkoitettu? Ketkä opettavat seurakuntaa? Mihin juuri sinä 
haluaisit mennä? 
 
Miten meidän seurakuntamme elää yhdessä kirkkorakennuksen ulkopuolella? Miten autamme ihmisiä 
tutustumaan toisiinsa ja jakamaan elämän iloja ja suruja? Kenen kanssa sinä voit jakaa elämääsi? 
 
Miten meidän seurakuntamme kertoo ilosanomaa Jeesuksesta omalla paikkakunnallamme? Entä muissa 
maissa? Haluaisitko sinä oppia kertomaan ilosanomaa? Kenen kanssa voisit harjoitella sitä? 
 
Miten meidän seurakuntamme auttaa tarpeessa olevia ihmisiä, lähellä ja kaukana? Mitä sinä voisit tehdä? 
 
Miten meidän seurakuntamme rukoilee yhdessä? Kokoonnummeko yhteen vain rukoilemaan? Miten 
kerromme toisillemme rukousaiheistamme? Miten me ylistämme Jumalaa?  
 
Luovuus 
Piirretään kuva seurakuntamme ihmisistä tekemässä asioita, joita me seurakuntana teemme.  
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnan kesken: Haastatellaan seurakuntamme ihmisiä. Miten he ovat päätyneet tähän seurakuntaan? 
Mikä heistä on parasta seurakunnassamme? 
Perheen kesken: Jutellaan. Miten meidän perheemme päätyi juuri meidän seurakuntaamme? 
 

 

 


