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TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA 
OPETTAJALLE 
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Olen mukana Taivaan Isän hommissa.”  
 
Moduulin tavoite 
-  ymmärrän kaikkien tarvitsevan pelastusta 
- tiedän, että Jeesus haluaa pelastaa jokaisen 
 
Moduulin sisältö 
1. Kuka tarvitsee pelastusta? Room. 3:10-12 ................................................................................................... 34 
2. Miksi tarvitsemme pelastusta? Room. 6:23 ................................................................................................. 36 
3. Mitä Jeesus teki? Room. 5:8-9 ...................................................................................................................... 38 
4. Miten ihminen pelastuu? Room. 10:9, 13 .................................................................................................... 40 
5. Mitä pelastumisesta seuraa? Room. 5:1, 8:1 ............................................................................................... 42 
6. Kaikki mukaan! Room. 10:13-17 ................................................................................................................... 44 
 
Teemalaulut: 
Isän sydän. Teoksesta Taivaan Isän hommissa -nuottikirja. Jippiimissio, 2001. 
Kukapa menee. Teoksesta Taivaan Isän hommissa -nuottikirja. Jippiimissio, 2001. 
 
 
KOTIIN 
Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun.  

Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on ”Tehtäväänsä toteuttava”. Tutustumme kirjeeseen 
roomalaisille ja mietimme, mitä oikeastaan tarkoittaa se, että Jeesus on Pelastaja. Mietimme myös sitä, 
miten me voimme olla kertomassa Pelastajasta toisille. 

Opetusten aiheet menevät seuraavasti:  
1. Kuka tarvitsee pelastusta? Room. 3:10-12  
2. Miksi tarvitsemme pelastusta? Room. 6:23  
3. Mitä Jeesus teki? Room. 5:8-9  
4. Miten ihminen pelastuu?Room. 10:9, 13 
5. Mitä pelastumisesta seuraa? Room. 5:1, 8:1 
6. Kaikki mukaan! Room. 10:13-17  
  
Tehdään kotona 
Opetus 1: Jutellaan siitä, miten vanhemmat ovat löytäneet Jeesuksen. Miltä tuntui tulla pelastetuksi? 
Opetus 2: Jutellaan: Millaisissa vaikeissa tilanteissa Jeesus on auttanut meitä? Mitä kaikkea tarkoittaa se, 
että Jeesus on Pelastaja? 
Opetus 3: Kiitetään yhdessä Jeesusta siitä, että hän sovitti syntimme ja voitti kuoleman. Lauletaan, 
tanssitaan tai keksitään muu tapa ilmaista kiitoksemme. 
Opetus 4: Tutustutaan askarreltuun Sanattomaan kirjaan. Jutellaan yhdessä siitä, mistä kirjan värit 
muistuttavat meitä  
Opetus 5: Jutellaan siitä, miltä Jumalan antama rauha tuntuu. Onko Jumala antanut jollekulle meistä 
jossakin tietyssä tilanteessa rauhan? Mitä sitten tapahtui? 
Opetus 6: Jutellaan siitä, miten ja kenelle meidän perheemme voi kertoa Jeesuksesta.  
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Kalenteriin 

 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1: Kuka tarvitsee pelastusta? 

Raamatunkohdat: Room 3:10-12,23 

Muistojae: Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Room 3:23 

 

Oppimistavoitteet: 

- ymmärrän, että kaikki (myös minä) ovat tehneet syntiä ja tarvitsevat pelastusta 

 

Ajatus havainnollistamisesta: 

Näytä lapsille erilaisia (pelastus)välineitä/kuvia välineistä; esim. pelastusrengas, köysi/tikkaat, keksipaketti, 
viltti, vara-akku. Minkälaisessa tilanteessa olevat ihmiset voisivat tarvita niitä? Minkälaisesta tilanteesta 
välineet voisivat tuoda pelastuksen? Lopuksi näytä risti. Jeesus tarjoaa pelastusta, mutta kuka tarvitsee sitä 
häneltä? Sitä lähdemme nyt yhdessä selvittämään. 

 

Sanallinen opetus: 

Syksyisin ja talvisin varotellaan heikoista jäistä. Tämä on tärkeä varoitus. Heikoille jäille meneminen on 
vaarallista. Veden alla saattaa mennä virtaavia kohtia, joita emme edes huomaa jään läpi. Näissä kohdissa 
jää on ohuempaa kuin muualla. Veneilijälle pelastusliivit ovat tärkeät, vaikka olisi kuinka hyvä uimari. 
Maailman parhaan autokuskin tulee käyttää Suomessa auton kyydissä turvavyötä. Viisaat ihmiset 
ymmärtävät, että turvallisuusohjeet ja välineet ovat meille suojaksi ja toimivat ohjeiden mukaan. 

Tiedätkö mikä on tärkeä apu ja turva ihan jokaiselle ihmiselle kaikenlaisissa tilanteissa? Jeesus. Jeesus on 
paras apu ja turva jokaisen elämään. Jeesus ei ole vain jokin väline pelastukseen. Hän haluaa olla jokaisen 
ystävä ja auttaja. 

Jeesus on auttaja. Hän haluaa olla mukanamme kaikessa, mitä teemme, ja Hän pystyy auttamaan meitä 
niissäkin tilanteissa, joissa emme itse keksi, mitä tehdä. Hän antaa meille ideoita, taitoja ja jaksamista 
kaikenlaisiin tilanteisiin. 

Jeesus on meidän turvamme. Hän lohduttaa ja rauhoittaa meitä jännittävissä ja pelottavissakin tilanteissa. 
Hän antaa meille voiman toimia rohkeasti silloinkin, kun meistä ei oikeastaan tunnu laisinkaan rohkeilta. 

Jeesus on myös Pelastaja. Hän haluaa pelastaa ihmiset joutumasta eroon Jumalasta. 

Luetaan raamatusta Paavalin kirje roomalaisille 3 jae 10 -12 ja 23. 

Onhan kirjoitettu: Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. 
Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Sillä kaikki 
ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. 

Jumala sanoo sellaisia ihmisiä ymmärtämättömiksi, jotka eivät etsi Jumalaa ja hänen tahtoansa. He haluavat 
elää itsekkäästi, kuuntelematta Jumalan ohjausta. Surullista on se, että kaukana Jumalasta ihmisen on paha 
olla ja elää. Ilman Jeesuksen antamaa apua ja turvaa elämä on kertakaikkiaan kurjaa.  

Tässä kohden sanotaan myös, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja tarvitsevat Jumalaa. Syntiä ovat 
meidän väärät valintamme ja pahat tekomme. Niistä syntyy se ongelma, josta meidät tarvitsee pelastaa. 
Synti erottaa meidät Jumalasta: joudumme siis kauas Hänestä, joka rakastaa meitä, joka on turvamme ja 
apumme kaikessa. Jumala ei kuitenkaan halua asioiden olevan näin. 
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Joskus saatamme ajatella, että joku toinen on tehnyt paljon enemmän syntiä kuin me, joten meillä menee 
oikeastaan aika hyvin. Tämä ei kuitenkaan toimi niin. Kaikki meistä tarvitsevat apua. Onneksi meillä on 
Jeesus, joka haluaa ja voi pelastaa jokaisen! 

 

Toiminnallisuus 

 Leikitään turva-hippaa. Leikitään kuten tavallista hippaa, mutta pelastautumiseen tarvitaan hieman 
ketteryyttä ja hyvää muistia. Kun hippa lähestyy ja haluat turvaan, mene kyykkyyn ja huuda jokin pelastus-
/turvaväline (turvavyö, pelastusliivi, palohälytin, Jeesus, kypärä jne.), mikä tulee ensimmäiseksi mieleesi. 
Jos et ehdi mennä kyykkyyn ja huutaa, joudut hipaksi. Peliä voi vaiketuttaa niin, että samaa sana ei saa 
käyttää uudelleen. 

Luovuus 

Tehdään pieniä näytelmiä ihmisistä, jotka tarvitsevat pelastautumista. Välineinä esim. pelastusrengas, 
köysi/tikkaat, keksipaketti, viltti, vara-akku, risti. 

Elämys 

Lähdetään retkelle tämän moduulin aikana. Mukava retkikohde voisi olla esimerkiksi laavu illalla, kun jo on 
hämärää. Aloitetaan valmistautuminen nyt. Tehdään valmisteluja jokaisella kokoontumiskerralla. Pohditaan 
mitä varusteita retkellä tarvitaan. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Osallistutaan johonkin seurakunnan tilaisuuteen ja esitetään siellä itse tehdyt 
näytelmät (kohta luovuus). Näytelmä voidaan liittää myös osaksi joulujuhlaa. 

Kotona: Jutellaan siitä, miten vanhemmat ovat löytäneet Jeesuksen. Miltä tuntui tulla pelastetuksi? 
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Opetus 2 - Miksi tarvitsemme pelastusta? 

Raamatunkohdat: Room 6:23 

Muistojae: Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23 

 

Oppimistavoitteet: 

- ymmärrän, miksi jokainen ihminen tarvitsee pelastusta 

 

Ajatus havainnollistamisesta: 

1. Narusta irrottautumis-leikki. Valmistautuminen: anna jokaiselle lapselle ohut, vajaa puolen metrin 
pituinen naru (myös villalanka käy), joiden molemmissa päissä on lenkit. 

Lapset laitetaan pareittain seisomaan vastakkain. Ensin laitetaan toiselle naru käsiin (toinen lenkki toiseen 
ranteeseen ja toinen toiseen). Sen jälkeen vastakkain seisovan ensimmäiseen ranteeseen naru. Naru 
pujotetaan vastakkain seisovat narun välistä ja sitten toinen lenkki kiinnitetään vielä vapaana olevaan 
ranteeseen. Tehtävänä on irrottautua narusta niin, että solmua ei avata ja lenkkejä ei irroiteta kädestä. 
Ohjaajan kannattaa opetella itse narusta irrottautumista, jotta voi lopuksi näyttä lapsille ratkaisun: Toinen 
naru pujotellaan rannelenkin läpi. Eli sisäpuolelta rannelenkistä läpi niin että tulee lenkki ja sitten 
pujotetaan lenkki käden toiselle puolelle ja vedetään lenkki ranneleenkin läpi pois. 

2. Lahjapaketti Näytä lapsille lahjapakettia. Keskustelkaa yhdessä siitä, milloin lahjoja annetaan ja mikä on 
lahjan tarkoitus. 

 

Sanallinen opetus: 

Äsken kokeilimme irrottautua toisistamme. Monista se tuntui hankalalta. Oliko se kuitenkaan lopulta 
vaikeaa tai mahdotonta? Ei, kun tiesi mitä pitää tehdä. Ilman ratkaisun tietämistä olisi saattanut käydä niin, 
että ainakin osa meistä olisi jäänyt narujensa vangiksi. 

Viime kerralla opimme, että kaikki me tarvitsemme pelastusta synnistä. Synti sitoo meitä ja ohjaa 
elämäämme kurjaan suuntaan. Emme pysty tekemään niitä hyviä asioita, joita haluaisimme tehdä, emmekä 
pääse olemaan vapaasti. 

Miksi me tarvitsemme pelastusta synnistä eli miksi pitää päästä irti synnistä? Siksi, että synti erottaa meidät 
Jumalasta ja hänen tahdostansa. Emme siis pääse Hänen lähelleen, vaikka kuinka yrittäisimme parhaamme. 
Kaiken lisäksi synti leviää ja se tuntuu ikävältä, ainakin aluksi. Synti sotkee asioita: ihmisten kanssa on 
vaikeampaa tulla toimeen, kun on riitaa, vääriä tekoja ja satuttavia sanoja. Kun joskus valehtelee, vaikka 
ihan pienestikin, asia saattaa muuttua todella isoksi ja hankalaksi. Synti hankaloittaa myös välejämme 
toisten ihmisten kanssa.  

Raamatussa sanotaan, että synnin palkka on kuolema. Jumalan tahto kuitenkin on, että meillä olisi ikuinen 
elämä Hänen kanssaan. Hän rakastaa meitä, eikä Hän tahdo meidän jäävän eroon hänestä. 

Syntiä ovat kaikki pahat ja väärät asiat. Joskus ne ovat tekoja: valehtelemista, kiusaamista, väkivaltaista 
käytöstä. Joskus taas sanoja: pahan puhumista ja loukkaavaa puhetta. Joskus kyse on meidän 
asenteestamme: toimimme toisia halveksuvasti tai itsekkäästi. Tärkeää ei kuitenkaan ole keskittyä 
miettimään, mikä kaikki onkaan syntiä. Paljon tärkeämpää on pyytää apua, jotta pääsisimme vapaaksi.  
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Joskus voi tuntua, että synnistä ei pääse irti, niin kuin äsken tuntui, että narusta ei pääse irti. Kuitenkaan se 
ei ole vaikeaa tai mahdotonta. Jeesus tuli, jotta hän voisi auttaa sinua ja päästää sinut vapaaksi. 

Jumalalla on meille hyvää annettavaa. Hän haluaa antaa meille jokaiselle, minulle ja sinulle lahjan. Hän 
antaa meille pelastuksen lahjaksi. Hän haluaa vapauttaa sinut synnistä ja olla aina kanssasi. Sinun tarvitsee 
vain ottaa tuo lahja vastaan. 

Kukaan ihminen ei ole täydellinen. Senkin jälkeen, kun olemme jo saaneet syntimme anteeksi, saatamme 
tehdä uudelleen syntiä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki olisi mennyt pieleen. Jeesus auttaa meitä 
jatkuvasti, ja me saamme joka päivä turvata hänen anteeksiantoonsa. 

 

Toiminnallisuus 

Leikitään - Tehdään lumilabyrintti tallaamalla lumeen polkusokkelo. Leikkijät asettuvat sokkelon varrelle. 
Yksi leikkijöistä on rosvo, joka yrittää saada muita leikkijöitä kiinni. Ennen leikin alkua sovitaan turvapaikat, 
joissa on turvassa rosvolta. Leikkijät saavat liikkua vain tallattuja polkuja pitkin. Kun kaikki leikkijät ovat 
kiinni, rosvo vaihtuu. Mikäli ei ole lunta, tehdään iso ympyrä jonka sisällä kiinni ottaminen tapahtuu. 

Luovuus 

Näytelmä -Jatketaan edellistunnin näytelmien suunnittelua ja harjoittelua. Etsitään rooliasut. 

Askartelu – Askarrellaan pienet lahjat ja paketoidaan ne. Lahja voi olla pieni helminen rannekoru. 
Pujottakaa helmiä ohueeseen siimaan tai pyöreeseen kuminauhaan. Liitetään lahjaan raamatunlause 
Room. 6:23 

Elämys 

Retkeillään - Lähdetään retkelle tämän moduulin aikana. Jatketaan valmistautumista. Tehdään ystäville tai 
kotiin kutsut. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Annetaan itse tehty lahja (kohta luovuus) jollekin seurakuntalaiselle. 

Kotona: Jutellaan: Millaisissa vaikeissa tilanteissa Jeesus on auttanut meitä? Mitä kaikkea tarkoittaa se, että 
Jeesus on Pelastaja? 
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Opetus 3 - Mitä Jeesus teki? 

Raamatunkohdat: Room 5:8-9 

Muistojae: Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän 
puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Room. 5:8 

 

Oppimistavoitteet: 

- ymmärrän, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, jotta synti voitettaisiin  

 

Ajatus havainnollistamisesta 

-Nuoriso-Alfan youtube-kanavalla oleva video ”tuomari ja ystävä” 

-Marionettinukke (voi itse askarrella pahvista ja kiinnittää siihen narut). Sen avulla voit kuvata kuinka synti 
ohjaa elämää. Annetaan Jumalalle valta elämässämme. 

-Kaada suklaakastiketta käsillesi. Kerro miltä se tuntuu kädessäsi ja näytä, kuinka helposti se leviää ja likaa 
joka paikan. Lisäksi se tuntuu ikävän tahmealta. Myös synti leviää, jos sitä ei pestä pois. Pese kätesi. Kerro, 
että Jeesus tuli antamaan syntimme anteeksi. Hän haluaa puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 

 

Sanallinen opetus: 

Jumala näki, että synti oli vallannut maailman; kaikki ihmiset, tilanteessa tai toisessa, jäivät synnin 
vangeiksi. Synti aiheuttaa monia ongelmia, kuten sotaa ja sairautta. Synnin sotkema maailma on aivan 
erilainen kuin se maailma, jonka Jumala alussa loi, ja se elämä, jonka Jumala oli suunnitellut ihmisille.  
Jumala haluaa ihmisille hyvää ja haluaa olla meidän kanssamme ja lähellämme. Synti pilasi tämän.  

Jumala oli kertonut Israelin kansalle tavan, jolla synnit voisi saada anteeksi: heidän tuli uhrata lammas, ja 
heidän syntinsä poistuisivat. Tämä ei kuitenkaan ollut lopullinen ratkaisu. Ihmiset tekivät uudelleen väärin, 
ja tarvittiin aina vain lisää lampaita. Siksi Jumala halusi voittaa synnin lopullisesti.  

Jeesus, Jumalan Poika, syntyi ihmisenä maailmaamme, koska Hänellä oli tehtävä: Hänen piti voittaa synti ja 
tarjota ihmisille mahdollisuus päästä vapaaksi. Eläessään Jeesus levitti hyvää uutista rakastavasta Jumalasta 
ja Taivaan valtakunnasta maan päälle, ja toiminnallaan hän näytti: mitä se oikeastaan tarkoittaa. Hän opetti 
ihmisiä ja paransi sairaita. Hän näytti, millaista on todellinen rakkaus, jolla Jumala rakastaa jokaista. 

Pelastusoperaation suurin suunnitelma oli se, että Jeesuksen piti kuolemallaan sovittaa syntimme. Millään 
muulla niitä ei pystytty kuittaamaan syntivelkaa ja voittamaan lopullisesti. Aiemmat uhrilampaat olivat 
olleet vain hetkellinen apu. Kun Jeesus, “Jumalan karitsa” kuoli ristillä syntiemme tähden, ei tarvittu enää 
muuta uhria. Meidän ei tarvitse mennä uhraamaan lampaita, vaan voimme luottaa siihen, että Jeesuksen 
ristin kuolema oli riittävästi. 

Kun Jeesus kuoli, hänen ystävänsä luulivat Jumalan suunnitelman menneen pieleen. Oliko synti ja pahuus 
kuitenkin voittanut? Ei laisinkaan! Jeesuksen ristinkuolema oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa. Jeesus ei 
jäänyt hautaan, vaan Hän nousi kuolleista. Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman! 

Hyvä uutinen on myös se, että Jeesus ei sovittanut vain joidenkin tietynlaisten ihmisten syntejä. 
Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa näin: ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että 
Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” Toisinaan ihmisillä on tapana ajatella, että 
meidän pitäisi itse ensin yrittää päästä edes joistakin synneistä eroon, ikään kuin vähäsen yrittää tulla 
paremmiksi ennen kuin pyydämme Jumalaa apuun. Näin ei kuitenkaan ole! Jumala on rakastanut meitä 
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koko ajan, ja sen tähden Hän lähetti Jeesuksen pelastustehtävään. Meidän ei tarvitse – emmekä me 
voikaan – omilla teoillamme ansaita Jumalan rakkautta ja pelastusta. Se on lahja kaikille. 

 

Toiminnallisuus 

Askarrellaan risti tai marionettinukke. 

Luovuus 

Tehdään kuviteltu tilanne. Osa lapsista on orjia. Yksi ohjaajista valvoo orjajoukkoa (kuvastaa pahaa). Osa 
lapsista on vapaita. Yksi ohjaajista on kuningas (kuvaa Jumalaa). Kuningas haluaa vapauttaa kansalaiset 
orjuudesta. Orjat ovat olleet orjana niin kauan, että eivät tiedä mitä vapaus on. Vapaiden täytyy soluttautua 
heidän joukkoon ja kertoa heille vapaudesta. Kun he ymmärtävät, heidän on otettava vastaan avain, jolla 
pääsevät kahleista irti ja mentävä sillan yli. Mielikuvitusleikkiä voidaan jatkaa seuraavallakin kerralla ja 
pohtia miten se kuvastaa meidän maailmaa. 

Elämys 

Katsotaan elokuva Jeesuksen elämästä ja ylösnousemuksesta. 

Yhteisöllisyys 

Kotona: Kiitetään yhdessä Jeesusta siitä, että hän sovitti syntimme ja voitti kuoleman. Lauletaan, tanssitaan 
tai keksitään muu tapa ilmaista kiitoksemme. 
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Opetus 4: Miten ihminen pelastuu? 

Raamatunkohdat: Room. 10:9,10,13 

Muistojae: Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt 
hänet kuolleista, olet pelastuva. Room. 10:9 

 

Oppimistavoitteet: 

- ymmärrän, että saan ottaa pelastuksen vastaan 

 

Ajatus havainnollistamisesta: 

- Ohjaaja voi kertoa, miten itse on tullut uskoon / oppinut tuntemaan Jeesuksen. 
- Sanaton kirja (katso askartelu 2). Lasten Missiosta voit myös tilata sanattoman kirjan ohjeineen. 

 

Sanallinen opetus: 

Oletko sinä joskus tehnyt jotain väärää? Väärät tekomme saavat sydämemme muuttumaan aivan synkäksi 
ja surkeaksi. (Sanaton kirja: musta) Entä oletko joskus tunnustanut sen ja pyytänyt anteeksi? Eikö tunnukin 
hyvältä! On ikävää pitää pitkään mielessä jotakin asiaa ja pelätä, että joku huomaa sen. On hyvä tunnustaa 
tehneensä väärin ja pyytää anteeksi. 

On tärkeää tunnustaa myös Jumalalle, että on tehnyt väärin. Jeesus on kuollut syntiemme tähden (sanaton 
kirja: punainen) ja hän on myös noussut ylös kuolleista. Samalla meidän on ymmärrettävä, että Jeesus on 
Herra. Hänellä todellakin on valta pyyhkiä syntimme kokonaan pois. (sanaton kirja: valkoinen) 

Raamatussa sanotaan ”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala 
on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus 
pelastuksen. Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." 

Jokainen, joka pyytää Jumalalta apua, pelastuu. Jumala pyyhkii syntimme pois, Jeesuksen ristin työn 
tähden. Jumala antaa sydämeemme uskon ja luottamuksen siihen, että Hän on hyvä Taivaallinen Isämme ja 
me olemme Hänen rakkaita lapsiaan.  Jumala tekee oikeastaan kaiken tarpeellisen, kunhan me pyydämme 
sitä Häneltä.  

Jos sinä sydämessäsi uskot, että Jeesus on Herra, joka on antanut sinulle anteeksi, sano se ääneen, 
Raamatun kehotuksen mukaisesti. Sen sanominen ei ole mikään taikatemppu, jolla itse pelastamme 
elämämme. Kyse on siitä, että tunnustamme tarvitsevamme Jumalan apua ja Pelastajaa. Ja siitäkin, että 
ihmiset ympärillämme saavat tietää, että Jeesus on meidän turvamme ja auttajamme. Ei ole mitenkään 
järkevää yrittää piilotella niitä hyviä asioita, joita Jeesus on tehnyt meille.  

Jotkut saattavat ajatella, että ”usko on yksityinen asia. Ei siitä tarvitse puhua”. Siinä mielessä se on 
yksityisasia, että jokaisen on tehtävä itse päätös siitä, haluaako uskoa Jeesukseen. Äiti tai isä tai ystävä ei 
voi uskoa puolestasi. Meidän on kuitenkin uskallettava olla rehellisiä. Kun kerran Jeesus on pelastanut 
meidät, siitä kannattaa puhua. Puhumalla Jeesuksesta autamme toisia ihmisiä ymmärtämään, että hyvät 
asiat meidän elämässämme ovat Jumalan antamia. Se, että osaamme rakastaa ja antaa anteeksi, johtuu 
siitä, että me olemme saaneet kokea, miten Jumala rakastaa meitä ja on antanut meille anteeksi. Ehkäpä 
se, että kerromme kaikesta hyvästä, mitä Jumala on tehnyt meille, saa aikaan sen, että joku ystävämmekin 
haluaa tulla Jumalan lapseksi. 
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Toiminnallisuus 

Leikitään Kim-leikki vaatteilla. Ohjaaja pukee päällensä erilaisia vaatteita ja somisteita. Lapset katsovat 
häntä hetken aikaa. Ohjaaja lähtee pois ja ottaa ja/tai lisää jotain. Hän palaa lasten luo. Mitä eroavaisuuksia 
lapet huomaavat? 

Luovuus: 

Askartelu1: Huovutettu sydän 

Askartelu2 Sanaton kirja Kirjan kannet ovat kultaiset (kuvaa Jumalaa, taivasta, Pyhyyttä), ensimmäinen 
aukeama musta (kuvaa syntiä), toinen punainen (kuvaa Jeesuksen rakkautta ja verta, joka vuosi 
puolestamme), kolmas valkoinen (Jeesus puhdistaa, syntien anteeksi saaminen), neljäs sininen (kasteet: 
Pyhä Henki ja vesikaste) ja viides vihreä (kasvu Raamatun lukeminen, seurakuntayhteys, rukous). 

Yhteisöllisyys: 

Osallistujien kesken: Opetellaan yhdessä kertomaan, mistä sanattoman kirjan värit muistuttavat meitä. 

Kotona: Tutustutaan askarreltuun Sanattomaan kirjaan. Jutellaan yhdessä siitä, mistä kirjan värit 
muistuttavat meitä. 
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Opetus 5: Mitä pelastumisesta seuraa? 

Raamatunkohdat: Room 5:1, 8:1, 8:14-17 

Muistojae: Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 8:1 

 

Opetuksen tavoitteet: 

- ymmärrän että Jeesuksen kanssa on hyvä olla; Hän antaa rauhan ja ikuisen elämän Jumalan kanssa 

 

Ajatus havainnollistamisesta: 

Kuvia tunteista: pelko, suru, yksinäisyys, ilo, rauha, rohkeus, tyytyväisyys jne. Jutellaan siitä, miten Jumala 
haluaa antaa meille ikäviin tilanteisiin jotakin parempaa tilalle. 

 

Sanallinen opetus: 

Alussa Jumala loi maailman, jossa ei ollut mitään huonoa tai pahaa. Kaikki oli hyvin, ja kaikkien oli hyvä elää. 
Synti kuitenkin sotki tämän. Elämä ja maailma muuttuivat epätäydellisiksi, sotkuisiksi ja hankaliksi. 
Kaikenlaista pahaa alkoi tapahtua.  

Kuten olemme viime kertoina oppineet, Jumala tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle tämän synnit anteeksi. 
Anteeksiannon mukana saamme paljon muutakin hyvää elämäämme.  

Jumala on luvannut tehdä meistä Hänen lapsiaan. (Room. 8:14-17) Jumala ei ole pelkästään maailman 
Luoja, joka on menneisyydessä tehnyt suuria asioita, vaan Hänestä tulee meidän Isämme, joka on 
kanssamme kaikkina päivinä. Saamme kertoa Hänelle kaiken, ja saamme huomata, kuinka paljon Hän 
rakastaakaan meitä.  

Jumala on luvannut antaa meille rauhan Hänen kanssaan. (Room. 5:1) Silloin, kun teemme väärin, meillä on 
useimmiten huono omatunto. Se tuntuu kurjalta, ja voi olla, että silloin ei haluaisi kertoa Jumalalle 
virheistään. Ehkä harmittaa, ettei taaskaan pärjää ilman Jumalan apua, tai ehkä pelottaa, että Jumala ei 
enää haluakaan antaa anteeksi. Tuollaiset harmitukset ja pelot ovat kuitenkin aivan turhia, ja itseasiassa 
valetta. Meidän ei ole tarkoituskaan pärjätä ilman Jumalan apua, eikä Jumala koskaan ole antamatta 
anteeksi, jos tosissamme pyydämme sitä Häneltä. Se, että meillä on rauha Jumalan kanssa, tarkoittaa sitä, 
että voimme, uskallamme ja haluamme jutella kaikenlaisista asioista Hänen kanssaan. Kun olemme 
rauhassa Jumalan kanssa, muistamme, että Hän on meidän Hyvä Isämme.  

Jumala antaa meille rauhan myös elämään yleensä. Synnin aikaansaamat asiat – kaikenlainen kurja meidän 
ympärillämme – eivät ole kadonneet minnekään. Pelottavia ja vääriä asioita tapahtuu edelleen. Jumala 
kuitenkin antaa meille rauhan. Meidän ei tarvitse enää pelätä mitään, mitä ympärillämme tapahtuu. Kun 
emme pelkää, voimme toimia. Jumala ei anna meille rauhaa siksi, että voisimme olla omissa 
kotikoloissamme välittämättä siitä, mitä maailmassa on menossa. Hän antaa meille rauhan siksi, että 
voisimme pelkäämättä tehdä hyviä, oikeita ja rakastavia asioita.  

Anteeksiannon mukana Jumala antaa meille myös ikuisen elämän Hänen kanssaan. Jumala tulee lopulta 
luomaan uuden taivaan ja uuden maan – sellaiset, joita synti ei pääse pilaamaan. Lopulta kaikki tulee 
olemaan täsmälleen Hänen suunnitelmansa mukaista, ja me saamme elää Jumalan lähellä aina.   
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Toiminnallisuus 

Leikitään sanaleikkiä 

Asetutaan rinkiin. Kukin sanoo vuorollaan yhden sanan. Seuraavan on aloitettava oma sanansa samalla 
kirjaimella, johon edellinen sana päättyy. Esimerkiksi ensimmäinen sanoo ”kissa”, seuraava sanoo ”auto”, 
sitä seuraava ”onki” jne. 

Luovuus 

Maalataan kuva siitä, miltä meidän mielestämme näyttää rauha. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Haastatellaan jotakuta vanhempaa seurakuntalaista ja kysytään häneltä, milloin hän 
on kokenut Jumalan antamaa rauhaa. 

Kotona: Jutellaan siitä, miltä Jumalan antama rauha tuntuu. Onko Jumala antanut jollekulle meistä jossakin 
tietyssä tilanteessa rauhan? Mitä sitten tapahtui? 
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Opetus 6 – Kaikki mukaan!  

Raamatunkohdat: Room. 10:13-17 

Muistojae: Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Jumalan sana. Room. 10:17 

 

Oppimistavoitteet: 

- ymmärrän, että yhteinen tehtävämme on kertoa ilosanoma Jeesuksesta kaikille 

 

Ajatus havainnollistamisesta: 

Kuvat: Ihminen rukoilemassa, ihminen kuuntelemassa, ihminen puhumassa, ihmisiä siunaamassa yhtä 
ihmistä. 

 

Sanallinen opetus: 

Mikä on ”ilosanoma”? (Anna lasten kertoa) Se on uutinen Jeesuksesta, joka voitti synnin ja haluaa 
vapauttaa meidät siitä ja tehdä meistä Jumalan lapsia. Ilosanomaan kuuluu myös lupaus siitä, että kaikki 
Jumalan lapset saavat elää ikuisesti Jumalan kanssa. 

Jumala haluaa kaikkien ihmisten tulevan Hänen lapsikseen. (kuva rukoilevasta ihmisestä) Jumala haluaa 
antaa kaikkien synnit anteeksi ja Hän haluaa synnyttää jokaisen sydämessä uskon ja luottamuksen Häneen. 
Ihmisen täytyy kuitenkin itsekin haluta tätä. Ja miten joku voisi haluta tällaista, jos hän ei edes tiedä, että 
tällainen mahdollisuus on olemassa? 

Ihmisen täytyy siis kuulla Jumalasta ja kaikesta, mitä Hän on tehnyt. (kuva kuuntelevasta ihmisestä) Missä 
kaikkialla sinä olet kuullut Jumalasta? (Jutellaan) Mikä näitä kaikkia paikkoja yhdistää? Se, että siellä on ollut 
joku ihminen, joka on kertonut meille. 

Jumala on antanut Hänen lapsilleen ilosanomaan liittyvän tehtävän: meidän tulee kertoa se toisille 
ihmisille. (kuva ihmisestä puhumassa) Tehtävää ei annettu vain muutamalle ihmiselle, vaan kaikille. Kyse on 
niin tärkeästä asiasta, ettei voi ajatella, että ”joku muu” hoitaa sen. 

Roomalaiskirjeessä kerrotaan tästä, ja siellä lisätään tähän vielä neljäs asia tai kuva. (kuva ihmisistä 
siunaamassa) Siellä kerrotaan, että jonkun pitää lähettää ihmiset kertomaan Jeesuksesta. Mitä se mielestäsi 
tarkoittaa? (jutellaan) 

Joskus kyse on siitä, että seurakunnan kesken päätämme, että joku tai jotkut meistä muuttavat toiseen 
maahan, sellaisten ihmisten keskelle, joille on vain vähän tai ei lainkaan kerrottu Jeesuksesta. Näitä 
lähtijöitä kutsutaan usein lähetystyöntekijöiksi. He kuitenkin tarvitsevat sitä joukkoa, joka ei ole muuttanut 
minnekään. Entisen kotiseurakunnan ystävät rukoilevat heidän puolestaan ja usein myös lahjoittavat heille 
rahaa, joka auttaa elämisessä uudessa maassa. Tämä on yhdellä tavalla sitä, että seurakunta lähettää 
jonkun kertomaan, jotta ihmiset voisivat kuulla ja uskoa. 

Emme kuitenkaan voi ajatella, että meidän tehtävämme on joko lähettää joku toinen tai sitten lähteä itse. 
Seurakunnassa me jokainen saamme rohkaisua ja opetusta niin, että lähtiessämme täältä tavallisen elämän 
keskelle, me osaamme kertoa ilosanoman niille, jotka eivät vielä ole sitä ymmärtäneet. Meidän kaikkien 
tehtävä on sekä rohkaista ja tukea toisia, kun he kertovat Jeesuksesta, että itse viedä ilosanomaa 
eteenpäin. 
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Toiminnallisuus 

Viestikisa. Jakaudutaan kahteen joukkueeseen. Kummallekin joukkueelle annetaan aikuisten kauluspaita ja 
nauhalliset kengät. Joukkueen jäsenet yksi kerrallaan pukevat paidan napittaen sen kiinni ja kengät, nauhat 
solmittuna, riisuvat ne ja antavat seuraavalle puettavaksi. Joukkue, joka nopeimmin saa vaatteet 
kiertämään kaikkien jäsentensä yllä, voittaa. 

Pelataan ensimmäinen kierros niin, että jokainen tekee yksin kaiken – siis napituksen ja nauhojen 
solmimiset. Pelataan toinen kierros niin, että muu joukkue saa auttaa. Jutellaan siitä, kummalla tavalla 
tehtävä sujui nopeammin  

Luovuus:  

Askarrellaan joulukortteja ilahduttamaan seurakuntamme jäseniä. 

Elämys: 

Soitetaan videopuhelu seurakuntamme lähetystyöntekijälle. 

Yhteisöllisyys: 

Seurakunnan kesken: Jaetaan askarrellut joulukortit seurakuntalaisille. 

Kotona: Jutellaan siitä, miten ja kenelle meidän perheemme voi kertoa Jeesuksesta.  

 

 


