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JOHDANTO 

Lapsella on oikeus oppia tuntemaan Jeesus, ja meidän tehtävämme aikuisina on tukea, ohjata ja opettaa 

lasta tällä matkalla. Parhaiten tämä kasvatustyö onnistuu perheiden ja seurakuntien hyvässä yhteistyössä. 

Tämä opetusmateriaali on tarkoitettu seurakunnille apuvälineeksi lasten opettamiseen ja perheiden 

kasvatustyön tukemiseen. 

Materiaali jäsentyy Polku316 –kristillisen kasvatuksen ohjelman oppimistavoitteiden mukaisiksi 

kokonaisuuksiksi eli moduuleiksi. Jokaisen oppimistavoitemoduulin alussa on opettajaa varten laadittu 

tiivistelmä sisällöstä sekä ideoita tulevien viikkojen lauluihin. Moduulin johdannosta löytyy myös kirjepohja, 

jota täydentämällä lasten vanhemmille voidaan kertoa tulevien viikkojen tavoitteista ja toiminnasta. 

Jokainen opetus sisältää sanallisen opetuksen lisäksi muistojakeen, havainnollistamisidean sekä ideoita 

oppimista tukevista toiminnallisista, elämyksellisistä, luovista ja yhteisöllisistä aktiviteeteista.  

- Suomen Vapaakirkon kristillisen kasvatuksen työryhmä 
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RAAMATUN TUNTEVA 
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite:: “Voin luottaa Raamatun Jumalaan.” 
 
Moduulin tavoite: “Jeesus aloittaa tehtävänsä.” 

 Tunnen kertomuksia Jeesuksen elämästä 
 Ymmärrän, mitä Jeesus teki maan päällä 

  
Moduulin sisältö 
1. Jeesuksen kaste Johannes 1:29-34; Matteus 3:13-17 .................................................................................... 4 
2. Jeesuksen kiusaukset  Luukas 4:1-13.............................................................................................................. 6 
3.  Jeesus auttaa: Kaanaan häät Johannes 2:1-12 .............................................................................................. 8 
4. Jeesus haluaa parasta kaikille: Jeesus synagogassa Luukas 4:16-30. ........................................................... 10 
5. Jumala haluaa kaikki lapsikseen: Jeesus ja Nikodemos Johannes 3:1-16 ..................................................... 12 
6. Usko näkyy teoissa: Jeesus parantaa halvaantuneen Markus 2:1-12  ......................................................... 14 

Teemalaulut: 
Jeesus mua rakastaa  Anna anteeksi (Jukka Salminen) 
Rauhanruhtinas  Taivaan Isällä on paljon lapsia 
  
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 “Raamatun tunteva”.  Käymme läpi evankeliumeiden 
kertomuksia ajalta, jolloin Jeesus aloitti toimintansa. Tavoitteena on ymmärtää, että Jeesus oli Jumalan 
Poika, joka jokapäiväisissä tilanteissa osoitti Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan, ja tärkeimpänä työnään 
teki pelastumisen kaikille mahdolliseksi.  
   
Opetusten aiheet menevät seuraavasti:  
1. Jeesuksen kaste Johannes 1:29-34; Matteus 3:13-17 
2. Jeesuksen kiusaukset  Luukas 4:1-13 
3. Jeesus auttaa: Kaanaan häät Johannes 2:1-12 
4. Jeesus haluaa parasta kaikille: Jeesus synagogassa Luukas 4:16-30 
5. Jumala haluaa kaikki lapsikseen: Jeesus ja Nikodemos Johannes 3:1-16 
6. Usko näkyy teoissa: Jeesus parantaa halvaantuneen Markus 2:1-12 
  
Tehdään kotona 
Opetus 1: Jutellaan kotona siitä, missä, milloin ja miten vanhemmat on kastettu. 
Opetus 2:  Luetaan päivän Raamatunkohta Luukas 4:1-13 vielä yhdessä kotona vanhempien kanssa. 
Opetus 3: Mietitään yhdessä, millaisissa tilanteissa Jeesus on auttanut perhettämme.  
Opetus 4: Mietitään yhdessä jokin hyvä teko, jonka voimme tehdä jollekulle ensi viikolla. Toteutetaan se.  
Opetus 5: Jutellaan vanhempien kanssa siitä, miten heistä tuli Jumalan lapsia. 
Opetus 6: Rukoillaan sairastavien sukulaisten tai tuttavien puolesta. 
  
Kalenteriin 

 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot  



 

4 
 

Opetus 1.  Jeesuksen kaste 

Raamatunkohdat: Johannes 1:29-34; Matteus 3:13-17 

Muistolause: ”Tämä mies on Jumalan Poika.” (Johannes 1:34) 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jeesus tuli maailmaan korjaamaan kaiken mikä on mennyt rikki ihmisten pahojen tekojen tähden. 
 Kuka tahansa voi saada pahat tekonsa anteeksi Jumalalta. 
 Jeesus noudatti tarkasti Jumalan tahtoa. 
 Jeesus oli Jumalan Poika, jota Jumala rakasti todella paljon.  
 Tutustumalla Jeesukseen, tutustumme Jumalaan. 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Havainnollista tapahtumien kulkua lego-ukkeleiden avulla samalla kun opetat. Beesi kangas voi kuvata 
autiomaata ja laakeasta astiasta saat ”joen” jossa voit kastaa Jeesuksen. Taskulampun valo voi kuvata 
taivaan aukeamista. 

Sanallinen opetus: 

Noin 30 ensimmäistä elämänsä vuotta Jeesus eli kuin kuka tahansa israelilainen mies. Hän oppi 
talonrakentajan ammatin isältään ja eli Nasaret nimisessä kaupungissa Israelin pohjoisosassa, jota 
kutsuttiin Galileaksi. Noin 30 vuotiaana Jeesuksen elämässä tapahtui suuri käänne. Kolmen vuoden ajan 
hän olisi yksi maan näkyvimmistä henkilöistä, jonka seuraajat laskettaisiin tuhansissa.  

1. Johannes Kastaja oli Jeesuksen serkku jolle Jumala oli antanut erityisen tehtävän. Johannes puhui 
autiomaassa ihmisille siitä, että heidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen. Hän myös kastoi ihmisiä Jordan-
joessa. Se tarkoitti, että ne ihmiset jotka halusivat pyytää Jumalalta anteeksi, upotettiin hetkeksi kokonaan 
veden alle. Tämä oli merkki kaikille siitä, että he olivat tosissaan. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi, kun hän 
eräänä päivänä meni Johanneksen luokse kastettavaksi. 

Kun Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen, hän sanoi: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois 
maailman synnin!” Johannes tiesi että Jeesuksen tehtävä oli hyvin erityinen. Jeesus tulisi korjaamaan 
kaiken, mikä maailmassa on mennyt rikki ihmisten pahuuden tähden.  

Siitä lähtien, kun Jumala oli luonut ensimmäiset ihmiset paratiisiin, ihmiset olivat tehneet pahoja asioita. 
Me tiedämme, että ihmiset edelleenkin tekevät kaikenlaisia vääriä ja jopa pahoja asioita. Näitä ihmisten 
pahoja tekoja voidaan nimittää myös synniksi. Juuri tästä syystä Jeesus tuli maailmaan. Hänen tärkein 
tehtävänsä oli ottaa pois kaikki maailman synnit.  

Jokainen tekee joskus väärin, kuten sanoo kaverille pahasti tai ainakin ajattelee tekevänsä niin. Sinäkin voit 
tunnustaa Jumalalle sen että olet tehnyt väärin. Jeesus tuli juuri siksi, että saisit kaikki pahat tekosi 
anteeksi. 

2. Johannes ei ensin halunnut kastaa Jeesusta. Johannes tiesi, että Jeesuksen ei tarvinnut pyytää pahoja 
tekojaan anteeksi sillä hän teki aina oikein. Kuitenkin Jeesus halusi ottaa kasteen, sillä Jumala halusi hänen 
tekevän niin. Jeesus teki aina niin kuin Jumala tahtoi. 

Jumala kutsuu sinuakin elämään aina niin kuin on oikein. Ongelma on, että vaikka kuinka yrität, niin aina et 
pysty tekemään pelkästään oikeita valintoja. Juuri siksi onkin hyvä että Jeesus tuli. Hän pystyi tekemään 
aina oikean valinnan ja noudattamaan Jumalan ohjeita. Vaikka sinä et onnistu aina, voit luottaa siihen että 
Jeesus on onnistunut sinun puolestasi. 

3. Jeesus ei ollut pelkästään tavallinen ihminen – hän oli myös Jumalan ainoa Poika. Kun Jeesus oli kastettu, 
tapahtui ihmeellisiä asioita. Taivaat aukenivat ja Jumalan Henki laskeutui Jeesuksen ylle niin että kaikki 
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ympärillä olevat näkivät sen. Taivaasta kuului myös Jumalan ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mieltynyt.” Taivaan Isä selvästi rakasti omaa poikaansa todella paljon. Hän sanoi sen ääneen niin 
että kaikki saattoivat kuulla sen. 

Taivaan Isä rakasti Jeesusta koska tämä oli hänen poikansa. Taivaan Isä rakastaa myös sinua ja myös 
oikeasti tykkää sinusta. Sinä et aina pysty valitsemaan oikein mutta sekään ei muuta Jumalan ajatuksia 
sinua kohtaan. Vaikka et näkisikään Jumalan Hengen laskeutuvan yllesi tai kuulisi korvillasi Jumalan ääntä, 
voit olla varma että Taivaan Isä rakastaa sinua samalla tavalla kuin hän rakasti Jeesusta. 

Näiden tapahtumien jälkeen Jeesuksen maine alkoi levitä ja pian hänestä tuli yksi maan kuuluisimpia 
julkisuuden henkilöitä. Tuhannet ihmiset halusivat kuulla mitä Jeesus opetti ja nähdä mitä hän teki. Sinäkin 
voit tutustua Jumalaan tutustumalla siihen, mitä Jeesus teki. 

 
Toiminta 

Etsitään kuvia Jordanilta.  

Piirretään kuva Jeesuksen kasteesta. 

 
Luovuus 

Nukkejen tms. avulla havainnollistaan, miten kaste tapahtuu nykyään omassa seurakunnassa.  

Mahdollisuuksien mukaan voidaan tutustua seurakunnan kastealtaaseen ja kastepukuihin. 

 
Yhteisöllisyys 

Kysytään kotona omilta vanhemmilta missä, milloin ja miten heidät on kastettu. 
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Opetus 2: Jeesuksen kiusaukset 

Raamatunkohdat: Luukas 4:1-13 

Muistojae: ”Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.” (Luukas 4:8) 

Laulut: Anna anteeksi (Jukka Salminen) 

Opetuksen tavoitteet: 

 Et voi välttyä kiusauksilta, mutta voit tehdä viisaan valinnan. 
 Omasta antaminen, toisten ihmisten kehuminen ja Raamatun tunteminen auttavat viisaiden 

valintojen tekemisessä. 

Ajatus havainnollistamisesta: 

Havainnollista kolmea kiusausta esimerkiksi karkilla, kolikolla ja kivellä (temppelin muuri). Havainnollista 
kehumista sanomalla jokaisesta lapsesta jotain kaunista.  

Sanallinen opetus: 

Kun Raamattu puhuu kiusauksista se tarkoittaa tilanteita joissa tuntuu että pitäisi valita toimia Jumalan 
tahdon vastaisesti. Voit esimerkiksi kokea kiusausta ottaa karkkeja ilman lupaa tai katsoa koulussa 
vierustoverin kirjasta vastaukset. Muistatko että olisit joskus joutunut kiusaukseen? 

Kukaan ei voi välttyä kiusauksilta. Jeesuskin koki kiusauksia samalla tavalla kuin me. Jeesuksella ja meillä on 
kuitenkin sellainen ero että hän valitsi aina tehdä oikein. 

Sen jälkeen kun Jeesus oli kastettu, hän meni autiomaahan ja asui siellä yli kuukauden syömättä mitään. 
Silloin paholainen kolmella eri tavalla kiusasi Jeesusta. Jokainen ehdotus oli yritys saada Jeesus toimimaan 
eri tavalla kuin Jumala tahtoi. Muistatko että joku olisi ehdottanut sinulle toimimista jossain tilanteessa 
epärehellisesti tai ilkeästi? Miten valitsit toimia silloin? 

1. Jeesuksen ensimmäinen kiusaus oli muuttaa kiviä leiviksi. Jeesus, valtavasta nälästään huolimatta, 
kieltäytyi tekemästä niin sillä se olisi tarkoittanut, ettei hän luottanut Taivaan Isän pitävän hänestä huolta. 
Yksi sinuakin kohtaava kiusaus voi se, että haluat saada jotain väärällä tavalla itsellesi. 

2. Jeesuksen toinen kiusaus oli saada omistukseensa kaikki maailman rikkaudet ja loisto kumartamalla 
paholaista. Jeesus vastasi: ”Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.” Myös 
sinä voit kohdata kiusauksen saada kavereiden arvostusta tai vaikka rahaa suostumalla johonkin väärään.  

3. Vielä kolmanneksi paholainen ehdotti että Jeesus hyppäisi korkean temppelin katolta luottaen siihen että 
Jumala kyllä varjelisi hänet loukkaantumiselta. Ehkä sinua ei ole pyydetty hyppäämään katolta. Kuitenkin 
voit olla varma että maailma on täynnä ihmisiä joilla on typeriä ideoita. Varo ettet ole yllytyshullu! 

Mistä sitten tietää oikean valinnan silloin, kun tulee kiusaus tehdä väärin? Entä miten uskaltaa tehdä oikein 
vaikka muut tekevätkin väärin? Tässä muutamia hyviä ohjeita. 

1. Opettele olemaan antelias. Älä mieti mitä voisit saada toisilta, vaan mitä voisit antaa heille. Älä aina 
pyydä muilta vaan anna heille iloiten omastasi. Anteliaisuuden avulla voit käytännössä vastustaa kiusausta 
saada tavaroita itsellesi. 

2. Opettele kehumaan muita. Tuntuu aina hyvältä kun muut kehuvat sinua. Opettele sinä kuitenkin 
kehumaan toisia ja iloitsemaan ystäviesi menestyksestä. Älä yritä olla suosituin henkilö tai ala ostaa ystäviä 
lupaamalla heille esimerkiksi karkkia. Auta ja palvele kaikkia ihmisiä niin sinun on helpompi vastustaa 
kiusausta ostaa kavereiden arvostusta väärillä tavoilla. 

3. Tutustu Jumalan ohjeisiin. On yleensä helpompaa suostua typeriin ehdotuksiin kuin kieltäytyä niistä. 
Jeesus pystyi vastustamaan kiusauksia koska hän oli varma siitä mikä on Jumalan tahto. Hän tiesi että 



 

7 
 

vaikka Jumala on luvannut suojella omiaan, ei silti tule tahallaan hyppiä alas katolta. Se olisi silkkaa 
typeryyttä! Mieti ennen kuin toimit ja valitse tehdä oikein. Yleensä kyllä tiedät mikä on oikea valinta. Jos 
taas et tiedä onko jokin asia oikein vai väärin, voit kysyä neuvoa aikuisilta. Voit myös lukea omaa 
Raamattuasi tai pyytää jotakuta lukemaan sitä sinulle ääneen. 

Kohtaat joka päivä tilanteita joissa sinun pitää tehdä valinta. Pyydä Jumalalta apua tehdä aina viisas valinta. 
Jos kuitenkin välillä valitsetkin väärin, muista että silloinkin olet Jumalalle rakas. Hän antaa anteeksi väärät 
valintasi. Ensi kerralla voit taas valita viisaasti. 

Toiminta/Elämys: 

 Kuuma tuoli.  Yksi kerrallaan istuu ringin keskelle  ja muut saavat kehua keskellä olevaa. Tai jos kaikki 
osaavat jo hyvin kirjoittaa, voidaan tehdä myös kirjallisena: jokaisella on oma lappu, jota kierrätetään 
ringissä ja kukin kirjoittaa kehun tai kivan asian lapun henkilöstä. Lopuksi lapun saa itselle. 
 
Pelataan lautapelejä. Kiinnitä huomiota siihen, millainen on hyvä voittaja ja hyvä häviäjä.  
 
Valintatilanteita: Lapset seisovat keskellä huonetta. Esitetään kysymyksiä, joihin on kaksi eri 
vastausvaihtoehtoa. Huoneen eri päädyt edustavat vastauksia. Lapset juoksevat huoneen siihen laitaan, 
kumman vastauksen he valitsevat. Alkuun arkipäiväisiä kysymyksiä, kuten “Suklaa- vai vaniljajäätelö”. 
Pikkuhiljaa kysymykset voivat muuttua syvemmiksi ja käsitellä myös etiikkaa, ikätaso huomioiden. 

Luovuus: Maalataan kiviä 

Yhteisöllisyys: Luetaan päivän Raamatunkohta vielä yhdessä kotona vanhempien kanssa. 
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Opetus 3: Jeesus auttaa: Kaanaan häät  

Raamatunkohdat: Johannes 2:1-12 

Muistojae: ”Mitä hän [Jeesus]  teille sanookin, tehkää se.” (Johannes 2:5) 

Laulut: On herramme suurin (veden viiniksi muuttaa voit) 

 On Jumala suuri, voimakas, mahtava 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jumala tietää mitä tarvitset ja auttaa sinua 

 Kannattaa tehdä niin kuin Jumala sanoo vaikka se olisi erikoista 

 Kehota muitakin pyytämään Jeesukselta apua 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Jaa tarinan mukaiset roolit: Jeesus, Maria, hääpari, kaksi palvelijaa, juhlaisäntä eli valvoja, Opetuslapset. 
Pyydä roolihenkilöitä miettimään tarinan eri vaiheissa, miltä tilanne heidän mielestään näyttää. 

Sanallinen opetus: 

Tunnusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa, jota ihminen ei voi tehdä ilman Jumalaa. Jeesus teki paljon 
tunnustekoja, joita nimitetään myös ihmeiksi. Hän esimerkiksi tyynnytti myrskyn, paransi sairaita ja jopa 
herätti kuolleita eloon. 

1. Aivan ensimmäinen Jeesuksen tekemä tunnusteko tapahtui lähellä hänen kotikaupunkiaan Nasaretia 
kylässä nimeltä Kaanaa. Hän oli vieraana äitinsä Marian ja opetuslastensa kanssa häissä. Hääjuomana ollut 
viini loppui kesken ja Maria pyysi Jeesusta auttamaan hääparin pulasta. 

Kyse ei ollut mistään pienestä asiasta, sillä viini oli veden lisäksi yleensä ainoa tarjoiltava juoma. Tilanne oli 
todella noloa sekä hääparille että heidän perheilleen. Jeesus tiesi, ettei hänen aikansa ollut vielä tehdä 
tällaisia tekoja. Kuitenkin Marian pyytäessä Jeesukselta apua, Jeesus auttoi hädässä olevia. 

Jeesus tietää myös sinun tarpeesi ja haluaa auttaa sinua niissä. Voit olla varma, että Jeesus tahtoo sinulle 
hyvää. Miten Jeesus voisi sinua auttaa? Onko hän joskus auttanut sinua? Miten? 

2. Talossa oli kuusi suurta astiaa, joihin jokaiseen mahtui noin 100 litraa vettä. Vesi oli tarkoitettu käsien 
pesuun. Jeesus kehotti palvelijoita täyttämään kaikki astiat piripintaan. Koska astiat olivat niin suuria, eikä 
tuohon aikaan ollut vesihanoja, täyttäminen vei varmasti aikaa ja kulutti voimia. 

Kun astiat olivat täynnä, Jeesus kehotti viemään vettä juhlien valvojalle eli juhlaisännälle. Näin tehtiinkin. 
Jossain vaiheessa vesi oli muuttunut erinomaiseksi viiniksi.  

Jeesuksen tekemää viiniä oli todella paljon ja se oli myös todella hyvää. Se oli niin maukasta että juhlaisäntä 
ihmetteli miksi se tarjottiin vasta nyt, eikä heti juhlien alussa. Kun opetuslapset näkivät tapahtuneen, he 
uskoivat Jeesukseen. 

Palvelijat näkivät vaivaa ja tekivät juuri niin kuin Jeesus pyysi. He eivät varmasti ymmärtäneet, miten veden 
kantaminen säiliöihin auttaisi ongelmassa. Mitä sinä olisit tehnyt jos olisit ollut yksi noista palvelijoista? 
Olisitko viitsinyt kantaa ruukkukaupalla vettä isoon astiaan ymmärtämättä syytä? 

Jumala saattaa pyytää sinuakin toimimaan tavalla jota et ymmärrä. Hän voi pyytää sinua vaikka 
rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta. Tai ehkä tunnet että sinun pitää sanoa tai tehdä jotain vaikket oikein 
ymmärrä miksi. 

Aina kannattaa tehdä niin kuin Jumala pyytää. Hän on antanut sinulle hyvän elämän ohjeita Raamatussa ja 
ohjaa sinua myös Pyhän Hengen avulla. Saatat kokea jotain ihmeellistä, kun teet Jumalan tahdon mukaan. 
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3. Maria näki että hääpari oli pulassa ja päätti tarttua toimeen. Jos Maria ei olisi puuttunut tilanteeseen, 
juhlat olisivat olleet pilalla. Juuri Maria kehotti palvelijoita tekemään niin kuin Jeesus sanoisi heille. Kun he 
tekivät niin, he saivat olla mukana tunnusteossa.  

Mitä sinä teet kun näet että joku on todella nolossa tilanteessa josta hän ei itse pääse pois? Yritätkö olla 
huomaamatta koko juttua jotta et sotkeutuisi mukaan? Valitettavan usein ihmiset eivät auta pulaan 
joutunutta. Monesti ihmiset ainoastaan katselevat kauempaa miten henkilö selviää tilanteesta. 

Maria ei tyytynyt katselemaan sivusta. Hän tarttui toimeen sillä hän tiesi kuka voisi auttaa. Jeesus pystyi 
auttamaan ja hän myös auttoi. 

Voisitko sinä olla niin kuin Maria ja mennä auttamaan ihmisiä jotka ovat pulassa? Voisitko sinä auttaa 
ihmisiä pyytämään apua Jeesukselta? Hän haluaa auttaa ja myös pystyy siihen. 

 
Toiminnallisuus 

Vedenkantokisa (sisällä tehtäessä suojaa lattia pyyhkeillä / jätesäkillä) 

2 joukkuetta. Kummallakin 2 vatia, joista toinen tyhjä ja toinen täysi. Joukkueilla on käytössä mukeja / 
lusikoita / pesusieniä / tiskirättejä. Tehtävänä on siirtää vesi täydestä astiasta tyhjään joko viestiketjuna tai 
kukin ryhmän jäsen vuorotellen viestinä. Kumpi joukkue saa enemmän vettä talteen tyhjään astiaansa, 
voittaa. 

 
Luovuus: Muovaillaan muovailumassasta /-savesta ruukut. 

 
Elämys: Toteutetaan opetus eläytyen ja leikitään  kaikki hääjuhlaa. Tai katetaan hääateria opetuksen 
jälkeen. Lapset saavat leikkiä palvelijoita ja kattaa aterian. Katetaan pöytään esim. mehua, keksejä, 
rypäleitä tms. (huomioi allergiat). Kaikki saavat maistaa. Miettikää, miltä vieraista tuntuisi, jos tarjoilut 
loppuisivat kesken. 

 
Yhteisöllisyys: Pohtikaa yhdessä opetuksen seassa olevia kysymyksiä. (sen sijaan, että esittäisit kysymykset 
vain retorisesti) 

Kotona: Mietitään yhdessä, millaisissa tilanteissa Jeesus on auttanut perhettämme.  
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Opetus 4: Jeesus haluaa parasta kaikille: Jeesus synagogassa 

Raamatunkohdat: Luukas 4:16-30 

Muistojae: ”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman.” (Luukas 4:18) 

Laulut: Rauhanruhtinas 

 Minulla on kirja 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jeesus haluaa hyvää kaikille 

 Jeesus haluaa hyvää muukalaisille 

 Kaikki eivät silti tykkää Jeesuksesta 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Ota mukaan kaksi riisiä A4-tulostuspaperia (yhteensä 1000 kpl). Yksi paperi kuvaa yhtä vuotta. Näytä 
papereiden avulla ensin lasten ikä (seitsemän paperia). Pohtikaa sen jälkeen montako vuotta aiemmin 
Jesaja ennusti Jeesuksen tehtävästä (n.700 vuotta aiemmin). 

Sanallinen opetus: 

Jeesus tuli maailmaan Jumalan luota kertoakseen ja näyttääkseen koko maailmalle millainen Jumala on. 
Jeesus sekä puhui Jumalan hyvyydestä, että osoitti sitä käytännössä. Erään kerran, aloittaessaan varsinaista 
julkista toimintaansa, Jeesus meni tapansa mukaan jumalanpalvelukseen. Siellä hän luki Vanhasta 
testamentista löytyvästä Jesajan kirjasta tekstin. Jeesuksen lukema kohta kuvaa hyvin Jeesuksen tehtävää 
maailmassa. 

1. Jo satoja vuosia ennen Jeesusta, profeetta Jesaja oli puhunut, millainen Jumalan maailmaan lähettämä 
auttaja olisi (Lukekaa Luukas 4:18-19). Millaisia asioita Jeesuksesta sanottiin jo paljon ennen hänen 
syntymäänsä? Mitkä sinusta ovat kaikkein tärkeimpiä? 

Luettuaan tämän kirjoituksen Jeesus sanoi suoraan että hän on se, josta tässä kohdassa ennustettiin. Hän 
oli Jumalan valittu, Jumalan poika, jonka yllä erityisesti oli Jumalan Henki. 

Kun tutkimme Jeesuksen elämää huomaamme, että Jeesus toimi juuri niin kuin hänestä oli kirjoitettu 
etukäteen. Hän puhui hyvää ja kertoi ihmisille että Jumala rakastaa heitä. Puhumisen lisäksi Jeesus myös 
oikeasti teki samanlaisia tekoja. Jeesus auttoi vaikeuksissa olevia vapauteen ja paransi kaikenlaisia sairaita. 

Jumalan lapsena sinua kutsutaan elämään niin kuin Jeesus. Et tietysti ole samalla tavalla erityisesti valittu 
kuin Jeesus oli. Hänhän oli itse Jumalan poika. Silti sinuakin Jumala kutsuu kertomaan hyviä uutisia ja 
auttamaan ihmisiä. Voi olla, että juuri sinä saat tehdä suuria Jumalalle. 

2. Kun Jeesus puhui tällaista ensimmäisiä kertoja kotikaupungissaan, hän oli noin 30-vuotias. Monet, jotka 
olivat tunteneet hänet pitkään rakennusmiehenä, eivät voineet uskoa että tämä heidän tuntemansa Jeesus 
oli todella Jumalan valittu. He tiesivät hänet pelkästään Joosefin ja Marian lapsena.  

Jeesuksen puhetta kuulemassa oli luultavasti hänen omia sisaruksiaan. Mitä sinä ajattelisit, jos sinun veljesi 
tai sisaresi sanoisi olevansa Jumala? Huomaatko, miksi lähimpien ihmisten oli vaikea uskoa Jeesusta? 

Jeesuksen lähipiirin epäusko teki Jeesuksen varmasti surulliseksi. Jeesus kuitenkin muistutti heitä, miten he 
jotka elivät lähimpänä Jumalaa, olivat ennenkin olleet epäuskoisia. Jo Vanhan testamentin aikana kauan 
ennen Jeesusta Israelin kansa oli ollut epäuskoinen. Tuolloin Jumala oli valinnut siunata naapurikansoihin 
kuuluvia enemmän kuin omaa kansaansa. 
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Jumala haluaa tehdä hyvää kaikille syntyperästä riippumatta. Jumala rakastaa kaikkiin kansoihin kuuluvia 
ihmisiä. Hän auttaa jokaista joka haluaa turvata häneen. Keitä muihin kansoihin kuuluvia ihmisiä sinä 
tunnet? Miten voisit osoittaa heille Jumalan rakkautta? 

3. Vaikka Jeesus halusi kaikille hyvää, kaikki eivät kuitenkaan halunneet hyvää Jeesukselle. Kuultuaan 
Jeesuksen sanat, hänen kotikaupunkinsa asukkaat halusivat työntää hänet alas jyrkänteeltä. Niin 
raivoissaan he olivat siitä, mitä Jeesus puhui. He eivät kuitenkaan voineet tehdä Jeesukselle mitään, vaan 
hän käveli väkijoukon halki kenenkään pystymättä estämään. 

Tänäkin päivänä Jeesuksen nimen mainitseminen saa jotkut hymyilemään ja toiset vihaisiksi. Olet ehkä 
huomannut, etteivät kaikki pidä Jeesuksesta. Tästä huolimatta voit luottaa häneen ja puhua hänestä. 
Jumala on sinun puolellasi ja suojelee sinua, niin kuin hän suojeli Jeesustakin. 

Silloinkin kun muut puhuvat ja tahtovat pahaa, toimi sinä oikein. Puhu hyvää ihmisistä ja tee hyvää 
ihmisille. Puhu rohkeasti myös Jeesuksesta. Jumala auttaa sinua kaikessa! 

 
Toiminnallisuus 

Aasinsiltana opetukseen (hyvä vai huono uutinen): Paljonko kello on, herra susi? 
Yksi pelaajista on susi, joka on sijoittuneena kentän toiseen päätyyn kun kaikki muut ovat toisessa 
päädyssä. Kaikki huutavat yhteen ääneen “kuinka paljon kello on herra/rouva susi?” ja susi vastaa jonkun 
luvun väliltä 1 - 12, jolloin lapset ottavat niin monta askelta kohti sutta. Kun lapset ovat lähellä sutta ja 
kysyvät taas “kuinka paljon kello on herra/ rouva susi?” niin susi vastaa “Nyt on lounasaika!” ja lähtee 
ottamaan lapsia kiinni. Lasten tulee juosta aloitusviivalle turvaan jos susi saa jonkun kiinni niin hänestä 
tulee uusi susi. 

Luovuus: Askarrellaan kirjakäärot, joiden sisään kirjoitetaan päivän muistolause. 

Yhteisö: Ennen pyhäkouluun siirtymistä joku / jotkut lapsista voivat lukea koko seurakunnalle opetuksen 
raamatunkohdan. 

Kotiin: Mietitään yhdessä jokin hyvä teko, jonka voimme tehdä jollekulle ensi viikolla. Toteutetaan se.  
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Opetus 5: Jumala haluaa kaikki lapsikseen: Jeesus ja Nikodemos 

Raamatunkohdat: Johannes 3:1-16 

Muistolause: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Johannes 3:16) 

Laulut: Taivaan Isällä on paljon lapsia 

Opetuksen tavoitteet: 

 Jumalan lapseksi synnytään 

 Jumalan lapseksi syntyminen tapahtuu uskomalla 

 Jumala haluaa jokaisen lapsekseen 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Pidä opetus hämärässä, esimerkiksi kynttilän valossa, koska tarinakin tapahtui yöllä. Voit kuvata Jumalan 
Hengen vaikutusta puhaltamalla esimerkiksi serpentiiniä tai ilmapallon. Jumala on kuin tuuli. Emme voi 
nähdä sitä, mutta voimme nähdä sen vaikutuksen. 

Sanallinen opetus: 

Eläessään maan päällä Jeesus oli erittäin kiinnostava henkilö. Monet tulivat hänen luokseen pyytämään 
jotain tai saamaan vastauksen johonkin kysymykseen. Jotkut tulivat hänen luokseen salaa, jotta muut 
ihmiset eivät näkisi heidän tulevan. Eräs mies, joka tuli yöllä Jeesuksen luokse, oli nimeltään Nikodemos. 
Nikodemos oli Juutalainen opettaja joka tunsi Raamatun ja opetti sitä muillekin. Hän tiesi että ensimmäiset 
ihmiset, Aadam ja Eeva, olivat langenneet syntiin ja menettäneet yhteyden Jumalan kanssa. Siitä asti 
Jumala oli luvannut lähettää pelastajan, joka palauttaisi tuon yhteyden. Nyt Nikodemos halusi ottaa selvää, 
oliko Jeesus tuo Jumalan lupaama koko maailman pelastaja? 

1. Nikodemos kutsui Jeesusta Rabbiksi, joka tarkoittaa opettajaa. Jeesus vastasi hänelle erikoisesti: ”jos 
ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” Jeesus tarkoitti, että hän 
ei tullut vain opettamaan, vaikka hän teki sitäkin. Jeesus haluaa viedä ihmiset sisälle Jumalan valtakuntaan. 
Hän haluaa antaa ihmiselle yhteyden Jumalaan. 

Jeesuksen mukaan Jumalan valtakuntaan pääseminen on yhtä iso ja ihmeellinen asia kuin vauvan 
pääseminen pois äidin vatsasta. Jumalan lapseksi ei voi opiskella – Jumalan lapseksi pitää uudestisyntyä. 
Nikodemos ihmetteli asiaa. Eihän kukaan voi mennä uudelleen äitinsä mahaan ja syntyä toisen kerran!  

Millä tavalla syntyminen vauvana tähän maailmaan on samanlaista kuin syntyminen Jumalan lapseksi? Millä 
tavalla se on erilaista? 

2. Jeesus selitti, miten uudestisyntyminen on mahdollista. On eri asia syntyä fyysisesti ja hengellisesti. 
Jumala on henki. Uudestisyntyminen ei tarkoita uudelleen menemistä äidin vatsaan, vaan Jumalan Hengen 
tulemista ihmisen sisälle. Jeesus sanoi, että Henki on kuin tuuli. Kun katselet tuulisena päivänä ulos, et voi 
nähdä tuulta, mutta voit nähdä miten tuuli heiluttaa puita. Samoin et voi nähdä Jumalan Henkeä, mutta 
voit nähdä miten Jumala vaikuttaa ihmisissä. Jumalan Henki asuu jokaisessa uudestisyntyneessä ja 
vaikuttaa heissä. 

Nikodemos alkoi vähitellen ymmärtää. Mutta miten Jumalan Henki sitten tulisi ihmiseen? Mitä ihmisen 
pitää tehdä?  

Jeesus sanoi että vain yksi asia pitää tehdä: uskoa häneen (Jeesukseen). Jumala on luvannut antaa 
Henkensä jokaiseen, joka uskoo Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja Jumalan lupaama pelastaja (3:16). 
Uskotko sinä Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä pelastaja? Jos et ole varma, voit lyhyesti sanoa Jumalalle, 
että haluat uskoa Jeesukseen. Silloin voit olla varma, että olet uudestisyntynyt eli pelastettu. 
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3. Jumala haluaa kaikkien maailman ihmisten pelastuvan. Jeesus auttoi Nikodemosta ymmärtämään, miten 
helppoa uudestisyntyminen on. Hän rakastaa jokaista ihmistä ja kutsuu jokaista uskomaan Jeesukseen. 
Kuka tahansa voi olla Jumalan lapsi.  

Ensimmäisten ihmisten synti rikkoi yhteyden ihmisten ja Jumalan välillä. Jeesuksen tehtävä oli palauttaa 
tämä yhteys, ja hän teki sen kuolemalla ja nousemalla kuolleista. Noustessaan takaisin taivaaseen, Jeesus 
antoi opetuslapsilleen tehtävän kertoa kaikille, että nyt kuka tahansa voi tulla Jumalan luokse. Yhteys on 
taas auki. Monet pitävät tehtävää niin tärkeänä, että he ovat muuttaneet asumaan toisiin maihin 
kertoakseen hyviä uutisia sen maan ihmisille. Heitä kutsutaan lähetystyöntekijöiksi.  

Vaikka asuisit koko elämäsi samassa talossa, voit olla kertomassa pelastuksesta ihmisille. Monet ovat yhä 
niin kuin Nikodemos – heillä on kysymyksiä Jumalasta mutta he eivät ole vielä uudestisyntyneitä. Kenelle 
sinä voisit kertoa, että Jeesus todella on Jumalan lähettämä pelastaja? 

 
Toiminnallisuus 

Puhallusviesti: Rakennetaan pöydän päälle pahvisuikaleista ja teipistä sokkelo. (Joko yhdessä tai ohjaaja voi 
tehdä etukäteen.) Lasten tehtävänä on pelkästään puhaltamalla saada pingispallo kuljetettua sokkelon läpi. 
Puhaltamisessa voidaan kisata ryhmissä tai yksilösuorituksena. 

Leikitään pimeäpiilosta. Etsijällä on taskulamppu. 

 
Luovuus: Askarrellaan tuulihyrrä. Puhalletaan se liikkeelle. Kuvastaa Jumalan vaikutusta elämässämme, sitä 
kuinka hän saa meidät eläväksi. 

 
Yhteisöllisyys: Rukoillaan niiden kanssa, jotka haluavat tulla Jumalan lapsiksi (uskoontulorukous) 

Kotona: Jutellaan vanhempien kanssa siitä, miten heistä tuli Jumalan lapsia. 

  



 

14 
 

Opetus 6: Usko näkyy teoissa: Jeesus parantaa halvaantuneen 

Raamatunkohta: Markus 2:1-12 

Muistolause: ”Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: ”Poikani, sinun syntisi annetaan 
anteeksi.” (Markus 2:5) 

Laulut: On Jumala suuri, voimakas, mahtava 

Opetuksen tavoitteet: 

 Usko näkyy teoissa 

 Ota mallia neljän miehen uskosta 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 

Tee pienoismalli talosta vaikka pienestä pahvilaatikosta. Sen avulla hahmottaa paremmin tapahtumien 
kulun.  

Sanallinen opetus: 

Sen jälkeen kun Jeesus alkoi tehdä ihmeellisiä tekoja ja opettaa, hänen maineensa levisi nopeasti. Kaikki 
halusivat kuulla mitä Jeesus puhui ja nähdä mitä hän teki. Jeesus asui Gennesaret-nimisen järven rannalla 
olevassa kaupungissa nimeltä Kapernaum (katsokaa kartasta). Ihmisiä tungeksi sadoittain taloon, jossa 
Jeesus opetti. 

1. Eräs mies oli niin vaikeasti sairas, ettei pystynyt liikkumaan itse. Hänen ystävänsä uskoivat Jeesuksen 
voivan auttaa. Niinpä neljä miestä lähti kantamaan vuoteellaan makaavaa halvaantunutta kohti taloa, jossa 
Jeesus opetti. Vuode oli paksu matto – ei puusta tehty sänky. Tungos oli kuitenkin niin suuri, että 
sisäänpääsy oli mahdotonta. 

Oletko sinä joskus yrittänyt mennä tungoksen läpi päästäksesi johonkin? Miltä se tuntui? Esimerkiksi 
konsertissa ja urheilutapahtumassa monet tungeksivat eturiviin nähdäkseen hyvin. Sinne päästäkseen pitää 
joko tulla todella aikaisin jonoon tai käyttää kyynärpäitä.  

Kuvittele itsesi yhdeksi vuodematon kantajista. Mitä ajattelisit tullessasi paikalle ja nähdessäsi tungoksen? 
Mitä ajattelisit jos olisit vuoteella kannettava sairas? 

Neljä miestä ei päässyt Jeesuksen luokse ovesta mutta he olivat niin päättäväisiä, että keksivät keinon. Talot 
Israelissa olivat hyvin erilaisia kuin Suomessa. Ne oli tehty kivestä tai savitiilistä ja niissä oli tasainen katto. 
Ikkunat olivat pieniä aukkoja ilman ikkunalaseja. Kattoa käytettiin esimerkiksi säilytykseen, hedelmien ja 
pyykin kuivaamisen sekä ruokailemiseen ja nukkumiseen. Katolle ei mennyt tikapuita vaan portaat. 

Miehet todella uskoivat Jeesuksen pystyvän auttamaan halvaantunutta ystäväänsä. He kantoivat hänet 
portaita pitkin katolle, purkivat kattoon ison reiän, ja laskivat halvaantuneen vuoteellaan köysien avulla 
alas. Mikä vaiva! 

Kuvittele itsesi sisälle taloon. Kuuntelet Jeesuksen opetusta mutta yhtäkkiä kattoon alkaa tulla aukko. Pölyä, 
kivenpalasia ja laastia putoilee päällesi. Mitä ajattelet? 

Kaikki ihmiset näkivät mitä tapahtui. Jeesus näki enemmän. Jeesus näki miesten vahvan uskon. Vain 
sellainen ihminen, joka oikeasti uskoo Jeesuksen voivan auttaa, on valmis näkemään näin paljon vaivaa. 
Näillä miehillä oli uskoa. 

2. Usko saa sinutkin toimimaan. Jos aamulla uskot, että tulee sade, laitat kouluun päällesi vedenkestävät 
vaatteet. Jos uskot pakastimessa olevan jäätelöä, tutkit joka hyllyn löytääksesi sen. Olet valmis tekemään 
sellaisia asioita, joiden uskot olevan tärkeää ja totta. 
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Uskosi Jeesukseen toimii samalla tavalla. Uskotko Jeesuksen voivan edelleen parantaa sairaita? Jeesus ei 
ole enää ihmisenä maailmassa mutta hän on Pyhän Hengen kautta lähellä ja kuulee kun rukoilet. Vie 
sairaita rukouksessa Jeesuksen luokse ja Jeesus voi parantaa heidät. Jos uskot Jeesuksen pystyvän 
parantamaan, varmasti haluat rukoilla sairaan ystäväsi puolesta. 

Halvaantunut mies sai Jeesukselta sekä synnit anteeksi että täyden terveyden. Hän nousi ylös, rullasi 
mattonsa, ja käveli kotiinsa. Talo oli täynnä sekä hyvin hämmästyneitä ihmisiä että ylistystä Jumalalle. 
Aiemmin epäilleetkin uskoivat nyt Jeesuksen pystyvän ihmeisiin. 

Aina on ihmisiä jotka eivät usko ennen kuin itse näkevät. Monet eivät kauniina aamuna usko, että 
iltapäivällä voi tulla sade. Vasta läpimärkinä he miettivät, mikseivät uskoneet sääennustusta. 

Jeesus on luvannut monia ihmeellisiä asioita. Hän on luvannut kuulla sinua aina kun rukoilet ja hän voi 
tehdä ihmeitä yhä. Voisitko sinä olla niin kuin nuo neljä miestä, jotka toimivat päättäväisesti uskonsa 
mukaan? Mitähän voisi tapahtua jos rohkeasti uskoisit Jumalan lupauksiin? 

 
Toiminnallisuus 

: Sairaankantoviesti.  
2-4 hengen joukkueissa kuljetetaan pyyhkeen/lakanan avulla sairasta nukkea/pehmolelua (tai viidettä 
ryhmän jäsentä), jota ei saa matkalla pudottaa. Kun päästään maaliin, lasketaan nukke varovasti pois. Sitten 
pyyhe/lakana pitää rullata mahdollisimman tasaiseksi rullaksi, jonka yksi ryhmäläinen (tai parantunut viides 
jäsen)  sitten vie kiireesti takaisin lähtöpisteeseen. Ensimmäinen joukkue, jonka rullattu matto palautuu 
lähtöpisteeseen, voittaa. 

 
Luovuus: Rakennetaan maissinaksuista israelilainen talo. 

 
Yhteisöllisyys: Rukoillaan yhdessä sairaiden puolesta. Joko yleisesti tai ryhmälaisten rukousaiheiden 
mukaan. 

Tehdään vierailu sairaalaan / vanhainkotiin. Voidaan vaikka laulaa tai esittää pieni näytelmä. 

Kotona: Rukoillaan sairastavien sukulaisten tai tuttavien puolesta. 
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SEURAKUNTAAN SITOUTUNUT 
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Saamme näkyä ja kuulua kirkossa.” 
 
Moduulin tavoite: “Olen osa seurakuntaa, joka on kutsuttu juhlaan ” 

- tiedän seurakunnan juhlivan.. 
o Jumalan johdatusta 
o Jeesuksen sovitustyötä ja Hänen ylösnousemustaan  

- saamme palvella seurakunnassa toisiamme 

Moduulin sisältö 
1. Olen osa juhlivaa seurakuntaa  ..................................................................................................................... 17 
2. Jumala auttaa juhlan järjestäjiä Luuk. 22:7-13, Matt. 14:12 ........................................................................ 18 
3. Likaiset jalat Joh 13: 4-17.............................................................................................................................. 19 
4. Yllätys aterialla Luuk 22:14-20  ..................................................................................................................... 21 
5. Getsemanelta ristille Mark. 14: 26-15:47  .................................................................................................... 22 
6. Pääsiäisen yllätys Joh. 19: 38 ->, Luuk 23:50-56, 24: .................................................................................... 23 
 

Teemalaulut:  

Lensi maahan enkeli, virsi 88 

Ristillä voitti. (Jippii: Tää näky levitä saa, 2014)  
 
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 pääsiäisen ajan 
tapahtumia ja sitä, miksi pääsiäinen on seurakunnalle niin tärkeä juhla. 

Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 
1. Olen osa juhlivaa seurakuntaa  

2. Jumala auttaa juhlan järjestäjiä Luuk. 22:7-13, Matt. 14:12 
3. Likaiset jalat Joh 13: 4-17 
4. Yllätys aterialla Luuk 22:14-20 
5. Getsemanelta ristille Mark. 14: 26-15:47 
6. Pääsiäisen yllätys Joh. 19: 38 ->, Luuk 23:50-56, 24: 

Tehdään kotona 
1. Suunnitellaan yhdessä jokin kiva tekeminen tulevalle sunnuntaille. 
2. Leivotaan yhdessä. Viedään maistiaisia jollekin seurakuntalaiselle. 
3. Auta tai ilahduta vanhempiasi esimerkiksi siivoamalla huoneesi. 
4. Käydään perheenä läpi ehtoollisen merkitys ja sanoma. 
5. Askarrellaan yhdessä jokin pääsiäiskoriste. 
6. Kertokaa toisillenne jokin hyvä asia toisistanne. Kertokaa mitä hyvää Jeesus on kullekin tehnyt. 

 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1: Olen osa juhlivaa seurakuntaa 

Oppimistavoite 
- Saamme iloita ja juhlia seurakunnassa 

Muistojae 
” Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!” Fil. 4:4 

Havainnollistaminen 

Seinälle vuosikierto, johon on merkattu Raamatun juhlat ja halutessa myös esimerkiksi Israelin 
sadonkorjuuajat Mietitään, mitä juhlia niistä kenenkin kotona juhlitaan ja mitä muita juhlia meillä kristityillä 
on. 

Sanallinen opetus 

 Raamattua lukiessa huomaa, että Jumala pitää siitä, että juhlimme ja iloitsemme hänen edessänsä (5 
Moos. 16:11). Jumala on antanut meille erilaisia juhlia juhlittavaksi. Juhlat ovat ensisijaisesti Jumalan 
kunniaksi (2. Moos. 23:14, 5 Moos. 16:1 ) 

Suurin osa Raamatun juhlista on Jumalan säätämiä. Raamatusta löytyy myös juhlia, jotka on asetettu 
jälkikäteen. Esimerkiksi Esterin kirjassa kerrotut tapahtumat vaikuttivat siihen, että juutalaiset alkoivat 
juhlia Purim juhlaa. Juhlan tarkoituksena oli muistella kaikkea sitä, mitä Esterin aikoina tapahtui.   

Juhlat kuuluvat osaksi seurakunnan elämää. Yksi suurista Raamatun juhlista on pääsiäinen. Tutustumme 
siihen paremmin myöhemmin. 

Viikottain juhlimme lepopäivänä sunnuntaina. Luomistyön yhteydessä Jumala antoi meille seitsemän 
päiväisen viikon. Jumala itse teki töitä kuusi päivää ja lepäsi seitsemäntenä päivänä sapattina, kaikesta 
työstänsä ja nautti kädenjäljestäntä (2. Moos. 31:17). Myös me saamme levätä ja saamme nauttia siitä mitä 
olemme viikon aikana tehneet. 

 Raamattu puhuu yhdestä suuresta juhlasta jota ei vielä ole ollut, mutta jota me jokainen saamme odottaa 
innolla. Taivaassa on eräänä päivänä valtavat juhlat! Siellä on mukana kaikki Jeesukseen uskovat ihmiset 
ympäri maailmaa. 

Toiminnallisuus  
Suunnitellaan pieni näytelmä ja harjoitellaan sitä. Tehdään koreografia teemalauluun esimerkiksi huiveja 
hyödyntäen. 

Toiminnallisuus 2  
Tehdään sanomalehdistä mailat rullaamalla lehdet. Ilmapallo toimii pallona. Jaa lapset joukkueisiin tai 
pienempiin ryhmiin. Tarkoitus on pitää ilmapallo ilmassa mahdollisimman pitkään. 

Luovuus 
Askarrellaan palmunoksat tai vappuviukan tyyppiset viuhkat. 

Yhteisöllisyys:  

Jutellaan keskenämme Minkälaisia juhlia vietät? Minkälaiset ovat kivat juhlat? Miten sunnuntai eroaa 
toisista päivistä?  

Kotona: Suunnitellaan yhdessä jokin kiva tekeminen tulevalle sunnuntaille. 
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Opetus 2:  Jumala auttaa juhlan järjestäjiä 

-Oppimistavoite Luuk. 22:7-13, Matt. 14:12 

 - Saamme seurakuntana kulkea Jumalan johdatuksessa 

Muistojae 

”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.” Jer: 31:9 

Havainnollistaminen 

Lapset näyttelevät kertomuksen tapahtumat opettajan kertoessa.  

Sanallinen opetus 

Raamatun Vanhasta testamentista voimme lukea, kuinka juutalaiset viettivät pääsiäistä. Kaikilla vanhan 
testamentin juhlilla on jonkinlainen sanoma myös meille  kristityille. Niin vanhantestamentin 
pääsiäiselläkin. 

Pääsiäisenä juutalaiset muistavat sitä, kuinka Jumala vapautti heidät Egyptin orjuudesta ja vei heidät pois 
sieltä ihmeellisellä tavalla (5 Moos. 16:1 ). Me saamme muistaa sitä, kuinka Jeesus vapautti meidät synnin 
orjuudesta. 

Mennäänpä ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun Jeesus  vietti viimeistä pääsiäistään maan päällä. 
Pääsiäisen lähestyessä opetuslapset alkoivat pohtia, mihin he menisivät syömään pääsiäislampaan. He 
kysyivät Jeesukselta, missä hän haluaisi pääsiäisjuhlan järjestettävän. 

Jeesuksella oli tähän mielenkiintoinen vastaus. Hän sanoi Pietarille ja Johannekselle: ”Menkää kaupunkiin. 
Kun saavutte sinne, näette miehen kantamassa vesiastiaa. Seuratkaa häntä ja kysykää sen talon isännältä 
vierashuonetta lainaksi”. 

Pietari ja Johannes tottelivat. Tapahtui niin kuin Jeesus sanoi. Kaupungissa vastaan käveli mies vesiastiaa 
kantaen. Mies johdatti Pietarin ja Johanneksen talolle, jossa isäntä antoi heidän käyttöönsä talon 
yläkerrassa sijaitsevan suuren vierashuoneen. Se oli varusteltu ruokailua varten. Pietari ja Johannes 
hankkivat lampaan ja kaikkea muuta mitä juutalaisella pääsiäisaterialla syötiin ja juotiin. Lopulta kaikki oli 
valmiina ja vieraat saivat tulla. 

Jumala haluaa auttaa ja johdattaa kaikenlaisissa asioissa, jopa juhlien järjestämisessä. Hän on kiinostunut 
meidän jokaisen elämästä. Jumala myös haluaa käyttää meitä erilaisissa tehtävissä. 

Toiminnallisuus 

Kokataan yhdessä jotakin hyvää syömistä. Tarjotaan sitä koko seurakunnalle. 

Luovuus: Askarrellaan lammas. 

Elämys: Leikitään sokkokuljetusta. Lapset jaetaan pareittaan. Toisen lapsen silmät peitetään liinalla. Toisen 

tehtävänä on ohjata sokkona kulkeva kulkemaan tietyn reitin läpi. 

 

Yhteisöllisyys 

Jutellaan yhdessä: Mihin sinä tarvitset Jumalan johdatusta? 

Kotona: Leivotaan yhdessä. Viedään maistiaisia jollekin seurakuntalaiselle. 
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Opetus 3: Likaiset jalat 

Oppimistavoite Joh 13: 4-17 
- Saamme palvella seurakunnassa 

Muistojae 

” Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija” Matt. 20:26 

Havainnollistaminen 

Näytellään tilanne. Voidaan pestä myös lasten jalat. 

Sanallinen opetus 

 Pääsiäisateria oli alkanut. Koolla olivat Jeesus ja hänen kaksitoista lähintä opetuslastansa. Yhtäkkiä Jeesus 
nousi ja otti esille pyyhkeen. Sitten hän kaatoi vettä pesuvatiin ja kutsui vuoronperään opetuslapsensa 
jalkojen pesulle. Pestyään hän kuivasi jalat pyyhkeeseen. 

Jalkojen pesu oli Israelissa tavallista. Siihen aikaan kuljettiin pääosin jalkaisin. Monet käyttivät sandaaleita ja 
kaikilla ei ollut välttämättä kenkiä ollenkaan. Jalat likaantuivat helposti ja tarvitsivat pesua. 

Toisten likaisten jalkojen peseminen ei ole kiva homma. Jalkapesun suorittikin usein palvelija ei korkea-
arvoinen henkilö, kuten Jeesus. 

Kun Jeesus oli pessyt kaikkien jalat hän istui takaisin pöydän ääreen. Sen jälkeen hän alkoi kysellä 
opetuslapsiltaan ymmärsivätkö he mitä hän oli tehnyt? ”Minä olen teidän Herranne ja opettajanne. Minä 
pesin teidän jalkanne. Minä palvelin teitä. Minä annoin teille esimerkin, että tekin tekisitte samoin”. 

Jeesus halusi opetuslasten ymmärtävän, että jokaisen tehtävä on palvella toistansa, olipa hän kuinka 
korkea-arvoinen tahansa.  Jeesus haluaa muistuttaa minua ja sinua siitä, että emme saa pitää itseämme 
toista parempana. 

Kotona äidit ja isät tekevät usein asioita lasten hyväksi, koska rakastavat lapsia. He haluavat, että lapsilla on 
ruokaa, puhtaita vaatteita ja ympärillä on siistiä. Ei heistäkään välttämättä aina ole mukavaa kokata tai 
siivota. 

Meidän tehtävämme on tehdä hyvää toisillemme. 

Toiminnallisuus  

Vedenkuljetusviesti. Jaa lapset kahteen tai kolmeen samankokoiseen ryhmään ja aseta heidät jonoon 
viivalle. Jokaiselle ryhmälle tarvitset kaksi ämpäriä tai muuta astiaa ja kuljetuskipon, esimerkiksi mukin. 
Laita toiseen ämpäriin vettä (esimerkiksi puolilleen) ja aseta toiset ämpärit jonojen viereen. Tehtävänä on 
kuljettaa vesi mukilla toiseen astiaan. Jokaisesta joukkueesta yksi lapsi kerrallaan. Seuraava lapsi saa lähteä 
hakemaan vettä, kun toinen on kaatanut omansa ämpäriin. 

Toiminnallisuus 2 

Leikitään pullonpyöritystä. Lapset asettuvat lattialle istumaan ympyrän muotoon. Keskelle asetetaan tyhjä 
pullo. Leikin johtaja pyöräyttää pulloa. Keneen pullon suu osoittaa saa valita ottaako totuuden vai tehtävän. 
Totuudet ja tehtävät voidaan kirjoittaa valmiiksi lapuille. Totuuksia voivat olla esimerkiksi: Pidätkö 
jäätelöstä? Kuka on lempi henkilösi Raamatussa? Mikä on ikävintä pyhäkoulussa? Mikä on kivointa 
pyhäkoulussa? Tehtäviä voisi olla: Hypi yhdellä jalalla pöydän ympäri, halaa vierustoveriasi, sano jollekin, 
olet kiva, pyyhi pölyt pöydältä. 
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Luovuus 

 Pirretään lasten jalkojen ääriviivat tukevalle kartongille ja leikataan ne irti kartongista. Maalataan syvän 
valkoisen kertakäyttölautasen pohja sinisellä. Nidotaan jalat astian reunalle. Kirjoitetaan jalkapohjiin  Joh. 
13:14 sta löytyvä teksti. Se voidaan myös tulostaa etukäteen paperille. 

Yhteisöllisyys 

Jutellaan yhdessä: Onko sinulla jokin asia, mitä et haluaisi koskaan tehdä? Miksi? 

Kotona: Auta tai ilahduta vanhempiasi esimerkiksi siivoamalla huoneesi.  
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Opetus 4: Yllätys aterialla 

Oppimistavoite Luuk 22:14-20 
- Saamme seurakuntana kokea yhteyttä ja viettää ehtoollista 

Muistojae 

”Jeesus sanoi: »Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo 

minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” Joh. 6:35 

Havainnollistaminen 

Näytellään tilanne. Lapset voivat myös osallistua aterialle. 

Sanallinen opetus 

 Jeesus ja opetuslapset söivät pääsiäisateriaa, kuten juutalaisten on tapana.  Juutalaisella  pääsiäis eli seder 
aterialla ei ainoastaan syödä ja juoda vaan välillä luetaan vanhan testamentin tekstejä, rukoillaan ja 
lauletaan. 

Tällä aterialla tapahtui jotakin poikkeavaa, jota opetuslapset eivät olleet aiemmin kokeneet.  Jeesus antoi 
aterialle uuden merkityksen. Itseasiassa Jeesus asetti uuden juhlahetken jota nimitämme ehtoolliseksi. Sitä 
vietetään nykyään eri kristillisissä seurakunnissa ympäri maailmaa. 

 Aterialla Jeesus otti käteensä leivän ja kiitti Jumalaa. Siinä ei sinänsä ollut mitään outoa. Sitten hän 
taitto/mursi leivän ja antoi opetuslapsillensa. Sitten hän sanoi jotakin erikoista: ”tämä on minun ruumiini, 
joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni”. Opetuslapset miettivät varmaan 
ihmeissään, miksi Jeesus noin sanoi? 

 Aterian jälkeen Jeesus otti vielä käteensä maljan, jossa oli juomaa ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto 
minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan”. Opetuslapset kuulivat jälleen sanoja, joita ei oltu 
ennen totuttu kuulemaan pääsiäisaterialla. 

 Myöhemmin opetuslapset tulivat ymmärtämään mitä sanat tarkoittivat. Jeesus todellakin kuoli ristillä 
meidän syntiemme tähden. Sen kautta voimaan astui uusi liitto, uusi sopimus. Vanhan liiton aikana 
uhrattiin  lampaita ja muita eläimiä syntiemme tähden. Enää niitä ei tarvita, sillä saamme syntimme 
anteeksi Jeesuksen kautta, jos vain tahdomme. 

Toiminnallisuus 

Kim leikki pääsiäiseen ja ehtoolliseen liittyvillä tavaroilla (risti, raha, palmunoksa, kukko, pikari, leipä, 
noppa, aasi, kukka, naula). Lapset saavat hetken katsoa tavaroita. Sitten hän kääntyvät pois. Leikinohjaaja 
ottaa yhden tavaran pois, sitten leikkijät kääntyvät ja katsovat mikä uupuu. 

Luovuus 

Askarrellaan risti, johon piirretään pääsiäisen tapahtumia. 

Yhteisöllisyys 

Jutellaan yhdessä: Uusi liitto tarkoittaa uutta sopimusta. Mitä vanhalle sopimukselle tapahtuu kun uusi 

tulee voimaan? 

Kotona: Käykää perheenä läpi ehtoollisen merkitys ja sanoma.  
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Opetus 5:  Getsemanelta ristille 

Oppimistavoite Mark. 14: 26-15:47 

- Seurakuntaa ei olisi, jos Jeesus ei olisi kuollut syntiemme tähden 

Muistojae 

”Tämä mies oli todella Jumalan Poika!” Mark. 15:39 

Havainnollistaminen 

Näytellään tilanne. Myös lapset voivat olla nukkuvia. 

Sanallinen opetus 

Syötyään Jeesus ja opetuslapset lauloivat kiitoslaulun Jumalalle. Sitten he lähtivät kävelemään Öljymäelle. 
Öljymäki sijaitsi Jerusalemin kaupungin ulkopuolella. Öljymäellä sijaitsi Getsemane niminen puutarha. 

Oli jo pimeää. Uskon Jeesuksen yleensä nauttineen puutarhan tuoksuista ja kauniista kasveista, mutta nyt 
oli erilainen ilta. Jeesus alkoi tuntemaan tuskaa. Hän tiesi mitä pian tulisi tapahtumaan. Hän joutuisi 
ruoskittavaksi ja hänet naulittaisiin ristille. Jeesus rukoili yksinäisyydessä.  

Opetuslapset eivät ymmärtäneet miltä Jeesuksesta tuntui. Heitä väsytti. He halusivat vain nukkua. 

Tosin yksi opetuslapsista oli hereillä, Juudas Iskariot. Hän oli lähtenyt muiden opetuslasten joukosta pois 
omille teillensä. Hänellä oli noussut viha Jeesusta vastaan. Hän halusi tuhota Jeesuksen. 

Jeesus rukoili yksin, vaikkakin hän välillä yritti herätellä opetuslapsiaan. Lopulta hän nousi ja käski 
opetuslasten nousta. He nousivat unenpöpperöisinä. Jostakin hiljaisuuden keskeltä alkoi kuulumaan 
askelien ja aseiden ääntä. Valosoihdut valaisivat ympäristön, kun Juudas astui esiin palvelijoiden ja 
sotilaiden kanssa. Koitti hetki, jona Jeesus vangittiin vaikka hän ei ollut tehnyt mitään väärää. Opetuslapset 
olivat hädissään ja pakenivat paikalta. 

Jeesus tuomittiin kuolemaan. Hänet naulatiin ristille niinkuin pahantekijät. Paholainen luuli saaneensa 
voiton Jumalasta, mutta hän ei arvannut, että tämä kuului Jumalan suunnitelmaan. Vähän ennen 
kuolemaansa Jeesus huusi ristillä. Samalla kun Jeesus kuoli temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas 
asti. Ympärillä olevat ihmiset joutuivat totetamaan ,”Totisesti tämä mies oli Jumalan poika”. 

Toiminnallisuus 

Lapset seisovat muodostaen ympyrän. Yksi lapsista on keskellä leikisti nukkumassa. Hänen vieressä on liina 

tms. Ohjaaja osoittaa jotain ympyrässä olevaa lasta. Hän lähtee varovasti hiipimään ja yrittää ottaa liinan 

nukkuvan vierestä. Jos nukkuva kuulee jotain hän huutaa seis ja liinan hakijan on pysähdyttävä. Liinan 

hakijasta tulee nukkuva. Mikäli hän on ehtinyt rinkiin ennen huutoa hän saa jatkaa ringissä. 

Luovuus: Askarrellaan paperikukkia. 

Elämys: Käykää läpi erilaisia tunteita. Yksi näyttelee  ja toiset arvaavat mikä tunne on kyseessä. 

Yhteisöllisyys 

Jutellaan yhdessä:  Miksi Jeesuksen piti kuolla? 

Kotona: Askarrellaan yhdessä jokin pääsiäiskoriste.  
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Opetus 6: Pääsiäisen yllätys 

Oppimistavoite Joh. 19: 38 - , Luuk 23:50-56, 24: 

- Jeesus nousi kuolleista ja voitti kuoleman. 

- Saamme seurakuntana viedä ilosanomaa eteenpäin 

Muistojae 

” Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä.” Mark. 16:5 

Havainnollistaminen 

Osallistava näytelmä. 

Sanallinen opetus 

 Jeesuksen opetuslapset ja ystävät olivat surullisia. He eivät voineet ymmärtää mitä oli tapahtunut. Jeesus, 
jota he olivat rakastaneet oli poissa. Monet ymmärsivät, että Jeesus on Messias. Joidenkin mielestä 
Messiaan tehtävänä oli vapauttaa Israelin kansa roomalaisten vallasta, mutta näin ei ollut tapahtunut. 
Monet olivat sitä mieltä, että jos Jeesus oli Messias ei hän olisi voinut kuolla. 

Jeesuksen kuoleman jälkeen Joosef arimatialainen ja Nikodemus käärivät Jeesuksen ruumiin hyvänhajuisten 
yrttien kanssa käärinliinoihin. Sitten he veivät ruumiin kallioon hakattuun hautaan. Haudan eteen laitettiin 
oveksi iso kivi. Jeesuksen vangitsijat asetuttivat haudan suulle roomalaisia sotilaita vartioitsemaan hautaa. 

Jeesuksen seuraajissa oli miesten lisäksi paljon naisia. Kolmen päivän päästä Jeesuksen kuolemasta, sapatin 
jälkeen muutama nainen lähti Jeesuksen haudalle suremaan. 

Naisten yllätykseksi haudan suuri kivi oli siirretty syrjään. Naiset astuivat hautaan, mutta eivät nähneet 
siellä ruumista. Yhtäkkiä heidän edessänsä seisoi kaksi miestä säteilevissä vaatteissa. Nämä enkelit sanoivat 
naisille: ”Jeesus ei ole täällä, hän on noussut ylös kuolleista”.  Naiset lähtivät innoissaan viemään tätä iloista 
sanomaa muille opetuslapsille. 

 Myös me saamme iloita! Jumalan suunnitelma toteutui! Jeesus on ylösnoussut. Hän on voittanut kaiken 
synnin vallan. Tätä ilosanomaa myös sinä saat viedä eteenpäin! 

Eräänä päivänä hän saapuu noutamaan omiansa suuriin taivaallisiin juhliin! Siellä koko hänen seurakuntasa 
eri kansanheimoista ja kielistä ovat hänen edessänsä. Hänen seurakuntansa olemme me,  jotka uskomme 
häneen Jeesukseen. 

 Toiminnallisuus 
Opetellaan kertomaan hyvää sanomaa siitä, että Jumala rakastaa meitä ja haluaa, että jokainen tulisi hänen 

luoksensa. 

Luovuus  

Kartongista leikataan pääsiäismunan muotoinen. Muna leikataan puoliksi. Koristele muna. Leikkaa ympyrä, 

joka mahtuu hyvin munan sisälle. Piirrä siihen risti ja kirjoita: Jeesus on ylösnoussut. Yhdistä muna ja 

ympyrä toisesta reunasta haaraniitillä yhteen siten, että sen saa avattua. 

Yhteisöllisyys 

Jutellaan: Miltä opetuslapsista mahtoi tuntua Jeesuksen kuoltua? Entä kun he kuulivat uutisen, että hän 

elää? 

Kotona: Kertokaa toisillenne jokin hyvä asia toisistanne. Kertokaa mitä hyvää Jeesus on kullekin tehnyt. 
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RAKASTAVA LÄHIMMÄINEN 
OPETTAJALLE  
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Kohtelen toisia niin kuin tahtoisin toisten kohtelevan minua.” 
 
Moduulin tavoite: “Rakasta Jumalaa ja lähimmäistä” 

 Tiedän olevani rakastettu 
 Tiedän, että voin osoittaa rakkautta monin tavoin 

 
Moduulin sisältö 
1. Jeesus välittää – minäkin välitän. Luukas 17:11- 19  .................................................................................... 26 

2. Saan ja annan anteeksi. Matt. 18:21-35 ....................................................................................................... 28 

3. Minua rakastettiin - minä rakastan. Luuk. 19:1-10 ...................................................................................... 30 

4. En anna minkään estää hyvän tekemistä. Matt 12: 9-14 ............................................................................. 32 

5. Olen vieraanvarainen. 1. Moos. 18  .............................................................................................................. 34 

6. Palvelen toisia.  Joh. 12:1-8 .......................................................................................................................... 36 

 

Teemalaulut:  
Ystävyys on yhteistä työtä (Laulutuuli 4) 
Me saimme kädet toimivat 
Yhdessä olemme enemmän 
Rukous on silta, 27 (Lastenlauluja Jumalasta ja elämästä, SVN) 
 
KOTIIN  
 
Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkni. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun.  
 
Seuraan kuuden viikon oppimistavoite on “Rakastava lähimmäinen”. Käymme läpi Raamatun kertomuksia, 
joissa ilmenee erilaisia tapoja osoittaa lähimmäisenrakkautta toisille ihmisille.  
 
Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 

1. Jeesus välittää – minäkin välitän. Luukas 17:11- 19  

2. Saan ja annan anteeksi. Matt. 18:21-35 

3. Minua rakastettiin - minä rakastan. Luuk. 19:1-10 

4. En anna minkään estää hyvän tekemistä. Matt 12: 9-14 

5. Olen vieraanvarainen. 1. Moos. 18 

6. Palvelen toisia.  Joh. 12:1-8 

 
Tehdään kotona 

1. Jutellaan siitä, millaisissa tilanteissa ja millä tavoin Jumala on pitänyt meidän perheestämme 

huolta. Mietitään, miten me voimme olla auttamassa jotakuta toista ihmistä. Toteutetaan 

ideamme. 

2. Jutellaan siitä, millaisissa tilanteissa olemme antaneet tai saaneet anteeksi. Kiitetään yhdessä 
Jumalaa siitä, että Hän on antanut meille anteeksi. 

3. Jutellaan siitä, mitä kaikkea me rakastamme ja miten se näkyy elämässämme. Onko jotakin, mille 
haluaisimme antaa aikaamme tai huomiotamme enemmän? 
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4. Jutellaan hyvän tekemisestä. Ovatko vanhemmat joskus tehneet jotakin hyvää, ja joku on 
loukkaantunut tai suuttunut siitä? Miten asiasta selvittiin? Entä, jos lapsille tulee joskus tarve tehdä 
jotain hyvää ja oikeaa, mutta jokin sääntö tuntuu estävän? Millaisia neuvoja vanhemmat antavat? 

5. Jutellaan siitä, miten meidän perheemme on saanut kokea vieraanvaraisuutta. Mietitään, miten me 
voisimme osoittaa vieraanvaraisuutta toisille. 

6. Jutellaan siitä, ketä naapurustomme ihmistä voisimme palvella. Toteutetaan se! 
 

Kalenteriin 
 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1. Jeesus välittää – minäkin välitän.  

Oppimistavoitteet - Luukas 17:11- 19  

- Jeesus välittää kaikenlaisista ihmisistä 
- Minä voin tehdä hyvää kaikille 
- En saa aina kiitosta, mutta en lannistu siitä 

 
Muistojae 
”Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.” Gal. 6:9 
 
Havainnollistaminen 
Kuvia ihmisistä erilaisissa pulmatilanteissa. Miten sinä auttaisit tätä ihmistä? 
  
Opetus 
 
1. Jeesus välittää kaikenlaisista ihmisistä 
Jeesus ja opetuslapset kulkivat syrjäisellä maaseudulla kohti Jerusalemia. Lähellä erästä kylää heitä kohti 
käveli kymmenen spitaalista miestä. Spitaali on sairaus, jossa iholle tulee suuria tulehtuneita alueita, ja 
pikku hiljaa iho muuttuu siltä kohdin tunnottomaksi. Ilman tuntoaistia ihmiselle käy helposti kaikenlaisia 
lisävahinkoja, tulee haavoja ja muita vammoja.  Nykyään tähän on lääke, mutta tuohon aikaan spitaalia ei 
osattu parantaa. Tiedettiin, että se tarttuu sairastuneista terveisiin. Jotta sairaus ei leviäisi, sairastuneet 
karkotettiin kodeistaan. He asuivat toisten sairastuneiden kanssa kylien ulkopuolella. 
 
Spitaaliset pysähtyivät vähän matkan päähän ja huusivat: ”Jeesus, opettaja, armahda meitä!” Jeesus vastasi 
heille: ”Menkää näyttämään itsenne papeille.” Vanhan testamentin laissa sanottiin, että pappien tehtävä oli 
tunnistaa, oliko jokin iho-ongelma spitaalia vai jotakin tavallista ihottumaa. Jos iho alkoi parantua, sitä piti 
näyttää papille, joka päätti, milloin parantunut ihminen voi palata kotiin toisten luo. 
 
Matkalla pappien luo spitaaliset alkoivat katsella ihoaan. He huomasivat, että heidän ihonsa oli parantunut. 
Yhdeksän miehistä kiirehti papin luo. Yksi miehistä kuitenkin vaihtoi suuntaa. Hän juoksi takaisin Jeesuksen 
luo kiittämään saamastaan terveydestä ja ylistämään Jumalaa, joka oli sen hänelle antanut.  Jeesusta 
hämmästytti. Vain yksi parantunut tahtoi kiittää. Ja tämä yksi oli samarialainen! 
 
Juutalaiset ajattelivat samarialaisten olevan jollakin tavalla huonompia ihmisiä. Samarialaiset noudattivat 
vain osaa Jumalan antamasta laista, ja osittain olivat keksineet omia sääntöjä sen rinnalle. Juutalaisten 
mielestä se oli väärin ja valtavan epäkunnioittavaa Jumalaa kohtaan. Jeesus oli kuitenkin parantanut kaikki 
kymmenen spitaalista, kysymättä keneltäkään, olivatko he juutalaisia vai samarialaisia. Jeesus ei pitänyt 
ketään vähempiarvoisena – kaikki olivat yhtä lailla avun tarpeessa. Ja nyt juuri se mies, jonka ajateltiin viis 
veisaavan Jumalasta, palasi kiitoksen ja ylistyksen kanssa Jeesuksen luo. 
 
2. Minä voin tehdä hyvää kaikille 
Jeesus antoi opetuslapsilleen, myös meille, esimerkin siitä, että kaikenlaisista ihmisistä tulee välittää ja 
heitä tulee tarvittaessa auttaa. Omien ystävien auttaminen on useimmiten mukavaa. Ehkä se johtuu siitä, 
että tunnemme heidät ja huomaamme helposti, kuinka tärkeä asia apumme heille oli. Kuitenkin, jos hetken 
mietimme, ymmärrämme monesta asiasta, että niiden tekeminen on hyvää ja oikein, vaikka ne eivät 
liittyisikään kehenkään ystäväämme.  
 
Jos näemme kaupassa, että jonkun kärrystä putoaa hänen pullonpalautuskuittinsa, on oikein nostaa se ja 
palauttaa kärryjen kuskille. On mahdollista, että pulloista saatu raha on iso osa hänen ostoksiaan. Tai jos 
huomaamme, että naapuriluokkaan tullut uusi oppilas jää välitunnilla yksin, on oikein käydä kysymässä, 
haluaisiko hän tulla mukaan siihen, mitä itse on tekemässä. Joskus voimme tehdä hyvää jopa tietämättä, 
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kenelle se on hyödyksi. Jos vaikka näemme maassa pyörivän muovipussin, on oikein nostaa se roskikseen. 
Ehkä joku eläin olisi takertunut siihen, ehkä ei. Kaikissa näissä tapauksissa tekomme oli hyvä ja hyödyllinen, 
tunsimmepa apumme kohdetta tai emme. 
 
3. En saa aina kiitosta, mutta en lannistu siitä 
Jeesus sai kiitoksen vain yhdeltä parantuneelta mieheltä. Meillekin voi joskus käydä niin, ettei kukaan 
huomaa kiittää meitä. Se saattaa tuntua kurjalta, mutta siitä ei kannata lannistua. Silloin kannattaa 
muistuttaa itselle, miksi oikeastaan on päättänyt tehdä hyvää toisille. Jeesus rakastaa sinua ja on antanut 
sinulle kaikkea hyvää niin paljon, että sinulla on varaa olla auttavainen. Se on syy siihen, että me voimme ja 
jaksamme tehdä hyviä asioita. Kun muistamme tämän, huomaamme, että saamamme kiitokset ovat 
ilahduttava lisäyllätys, eivät se tärkein syy hyvän tekemiselle.      
 
Toiminnallisuus 

Kehuketju. Seistään piirissä. Jokainen kertoo muille yhden hyvän asian henkilöstä, joka seisoo hänen 

vasemmalla puolellaan. 

Luovuus 

Kiitospuu. Askarrellaan seinälle suuri puunrunko. Kirjoitetaan värikkäille papereille asioita, joista olemme 

kiitollisia Jumalalle, ja tehdään näistä kiitoksista lehdet puuhun. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken:  Kutsutaan seurakunnan diakoniatyöstä joku vastuuhenkilö kertomaan siitä, millaista 

apua meidän seurakuntamme antaa ihmisille. Miksi hän on lähtenyt mukaan auttamaan? 

Kotona: Jutellaan siitä, millaisissa tilanteissa ja millä tavoin Jumala on pitänyt meidän perheestämme 

huolta. Mietitään, miten me voimme olla auttamassa jotakuta toista ihmistä. Toteutetaan ideamme. 
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Opetus 2. Saan ja annan anteeksi 

Oppimistavoitteet -- Matt. 18:21-35 

- Tiedän, että minä olen saanut anteeksi 
- Annan anteeksi toisille 

 
Muistojae 
”Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin 
moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.” Kolos. 3:13 
 
Havainnollistaminen 
Lapset näyttelevät vertauksen hahmoja kerronnan edetessä.  
 
Opetus 
1. Palvelija saa anteeksi – minäkin voin saada anteeksi 

Eräässä Jeesuksen kertomassa vertauksessa on kuningas sekä kaksi palvelijaa. Ensimmäinen palvelija oli 

lainannut kuninkaalta valtavan rahasumman: 10 000 talenttia. Palvelijan palkasta tuon saman rahan 

säästäminen olisi vienyt 164 383 vuotta. Ja jotenkin tuo palvelija oli onnistunut käyttämään kaiken rahan.  

Tuli päivä, jota palvelija oli pelännyt: kuningas pyysi häntä maksamaan takaisin lainatut rahat. Palvelija 

joutui myöntämään, ettei hänellä juuri tällä hetkellä ollut tarpeeksi rahaa. Kuningas keksi uuden ratkaisun: 

jos palvelija myisi kaiken omaisuutensa eniten maksavalle ja vielä perheenjäsenensäkin orjiksi, hän saisi 

edes osan rahoista palautettua. Palvelija kauhistui. Hän anoi kuninkaalta vähän lisää aikaa rahojen 

hankkimiseen. Kuningas kuitenkin ymmärsi, ettei palvelija voisi koskaan hankkia takaisin noin valtavaa 

rahasummaa. Kuningas oli hyväsydäminen, ja päätti antaa anteeksi palvelijan kaikki velat.  

Joskus mekin teemme yhtä huonoja valintoja kuin vertauksen palvelija. Ehkä emme tuhlaile rahaa kuten 

hän, mutta jollakin toisella tavalla päädymme sellaiseen pulaan, ettemme pysty enää korjaamaan tilannetta 

entiselleen. Ihmisten kanssa voimme joutua monin tavoin ongelmiin. Ehkä sanomme ystävällemme jotakin 

niin ikävää, että hän ei enää tahdo olla ystävämme, tai pelaamme jalkapalloa sisällä ja pudotamme 

mummon perintömaljakon lattialle tuhanneksi sirpaleeksi. Myös Jumalan kanssa voimme päätyä samaan 

tilanteeseen: rikomme hänen antamiaan elämän ohjeita vastaan ja huomaamme, että olemme pulassa. 

Meistä jokainen on joskus tilanteessa, jossa ainoa vaihtoehto on se, että muut antavat meille anteeksi. 

Joskus anteeksiantaminen on helpompaa, joskus taas todella vaikeaa. Sille, joka saa anteeksi, anteeksianto 

on aina lahja, jota tulee arvostaa. Myös Jumala haluaa antaa meille anteeksi väärät tekomme.  

2. Palvelija ei anna toiselle anteeksi – minä opettelen antamaan toisille anteeksi 

Vertauksen palvelija lähti onnellisena kuninkaan luota. Ulkona hän kohtasi toisen palvelijan. Toinen 

palvelija oli hänelle velkaa sata denaaria, eli sadan päivän palkan verran. Toinen palvelija anoi lisäaikaa – 

aivan kohta hänellä olisi varaa maksaa velkansa.  Tämä ei kuitenkaan kelvannut. Ensimmäinen palvelija 

vaati, että toinen on heitettävä vankilaan välittömästi, rangaistukseksi maksamattomasta velasta.  

Muut ihmiset näkivät tämän, ja he menivät kertomaan kuninkaalle. Kuningas vihastui ja kutsui palvelijansa 

takaisin luokseen. ”Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?” 

Kuningas lähetti myös ensimmäisen palvelijan vankilaan. 

Jeesus kertoi tämän vertauksen tilanteessa, jossa opetuslapset pohtivat, kuinka monta kertaa samalle 

ihmiselle pitää antaa anteeksi. Jeesus halusi vertauksella opettaa, että Jumala on antanut meille paljon 
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enemmän anteeksi. Sen sijaan, että miettisimme, ”onko pakko” antaa anteeksi toisille, voimme olla 

kiitollisia Jumalalle siitä, että Hän antoi anteeksi meille. 

Toiminnallisuus 

Leikitään anteeksiantohippaa. Hippa ottaa muita pelaajia normaalisti kiinni. Kiinni jäänyt pelaaja jähmettyy 

paikalleen. Toinen pelaaja voi pelastaa kiinni jääneen kysymällä häneltä ”saanko anteeksi?” Kun 

kysymykseen vastaa ”saat anteeksi”, pääsee vapaaksi ja takaisin peliin. 

Luovuus 

Keksitään uusi peli ja opetetaan se toisille. 

Yhteisöllisyys 

Kotona: Jutellaan siitä, millaisissa tilanteissa olemme antaneet tai saaneet anteeksi. Kiitetään yhdessä 

Jumalaa siitä, että Hän on antanut meille anteeksi.  
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Opetus 3. Minua rakastettiin - minä rakastan 

Oppimistavoitteet – Luuk. 19:1-10 
- Tiedän olevani rakastettu 
- Ymmärrän rakkauden muuttavan ihmistä 
- Mietin, miten rakkautta voi osoittaa  

 
Muistojae 
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3:!6 
 
Havainnollistaminen 
Pahvista leikattu sydän ja lehtikuvia asioista, joita ihminen voi rakastaa: tavaraa, rahaa, vallan symboleita 
sekä eri ikäisiä ihmisiä, palvelemista, Jeesus. Lisäksi sinitarraa tms. kuvien helppoon kiinnittämiseen ja 
poistamiseen.  
  
Opetus 
1. Rakkaus muuttaa Sakkeuksen 
Sakkeus oli jerikolainen veronkerääjääjien esimies. Jerikolaiset eivät pitäneet veronkerääjistä. Aina, kun 
yritit myydä jotain ja ansaita rahaa elääksesi, ilmestyi jostakin veronkerääjä, joka nappasi osan rahoista 
vietäväksi keisarille. Erityisesti jerikolaiset inhosivat Sakkeusta. Sakkeus oli epärehellinen. Keisarille 
tarkoitettujen rahojen lisäksi hän nappasi veroja kerätessään omaankin taskuunsa rahaa. Sakkeuksesta oli 
tullut valtavan rikas tällä tavoin. Sakkeus rakasti rahaa ja kaikkea mitä sillä voi hankkia. (Ota esiin 
pahvisydän ja ala täyttää sitä rahalla ja tavaralla.) 
 
Eräänä päivänä Sakkeus kuuli Jeesuksen olevan tulossa Jerikoon. Hän halusi nähdä Jeesuksen, ja suuntasi 
tien varteen. Tien varsi oli kuitenkin täynnä ihmisiä. Sakkeus oli niin lyhyt, ettei hän nähnyt toisten takaa, ja 
hän tiesi, ettei kukaan pidä hänestä sen vertaa, että tekisi hänelle tilaa eturiviin. Niinpä Sakkeus juoksi 
metsäviikunapuun luo ja kiipesi sinne. 
 
Hetken kuluttua Jeesus todella tuli tietä pitkin. Päästyään Sakkeuksen puun luo hän pysähtyi ja pyysi 
Sakkeusta tulemaan alas. Jeesus oli päättänyt tulla illalliselle Sakkeuksen kotiin. Ihmiset heidän ympärillään 
hämmästyivät. Kuinka Jeesus saattoikin kaikista jerikolaisista valita ruokailuseurakseen juuri Sakkeuksen, 
epärehellisen ja kaikkien inhoaman miehen! 
 
Jeesuksen rakkaus Sakkeusta kohtaan sai jotakin ihmeellistä aikaan. Jokin Sakkeuksen sydämessä muuttui. 
(Vaihda sydämessä olevia kuvia ihmisiin ja hyvän tekemiseen.) Tullessaan puusta alas hän lupasi antaa 
puolet omaisuudestaan köyhille, ja sen lisäksi maksaa takaisin kaikille niille, joilta on huijannut rahaa 
itselleen. Eikä vain maksaa sitä summaa, jonka on huijannut, vaan neljä kertaa enemmän. Jeesuksen 
rakkaus oli muuttanut Sakkeuksen! 
 
2. Rakkaus muuttaa minua 
Rakkaus muuttaa jokaista ihmistä. Kun tietää ja tuntee olevansa rakastettu, on helpompi rakastaa toisia. 
Onneksi Jumala rakastaa jokaista ihmistä, ja haluaa täyttää meidän sydämemme Hänen rakkaudellaan.  
 
Rakkaus ei ole pelkästään ihana tunne. Enimmäkseen rakkaus on tekoja. Sen tähden rakkaus muuttaa 
ihmistä: se saa ihmisen tekemään hyvää toisille ja elämään epäitsekkäästi. Sydän, jossa ei ole rakkautta, 
haluaa vain lisää kivoja asioita itselleen. Sydän, jossa on rakkautta, pystyy näkemään myös toiset ihmiset ja 
haluamaan hyvää heille.  
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3: Osoitan rakkautta ja muutan maailmaa 
Jeesus muutti Sakkeuksen elämän olemalla hänelle ystävällinen – osoittamalla rakkautta, siis. Mekin 
voimme muuttaa maailmaa meidän ympärillämme tekemällä rakkaudellisia tekoja, auttamalla toisia, 
kutsumalla kaikki mukaan kaveriporukkaan tai antamalla omastamme. Voi olla, että kaikki ihmiset eivät 
muutu yhtä nopeassa silmänräpäyksessä kuin Sakkeus. Voimme kuitenkin luottaa siihen, ettei yksikään 
rakkaudesta tehty hyvä työ mene hukkaan. 
 
Toiminnallisuus 

Keksitään tapoja rakastaa: jakaudutaan kahteen joukkueeseen ja listataan oman joukkueen kesken 3 min 

ajan tapoja osoittaa rakkautta. 3 min jälkeen verrataan listoja. Pisimmän listan keksinyt joukkue voittaa. 

Elämys  

Valitaan äskeiseltä listalta yksi tai kaksi asiaa, jotka voimme tehdä heti. Tehdään ne. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken:  Jaetaan seurakunnan aikuisille kortteja, joihin olemme kirjoittaneet ”Jeesus rakastaa 

sinua.” 

Kotona: Jutellaan siitä, mitä kaikkea me rakastamme ja miten se näkyy elämässämme. Onko jotakin, mille 

haluaisimme antaa aikaamme tai huomiotamme enemmän?  
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Opetus 4. En anna minkään estää hyvän tekemistä 

Oppimistavoitteet – Matt 12: 9-14 
- Teen hyvää ja oikein, vaikka kaikki eivät pitäisi siitä 
- Mietin, milloin sääntöjen rikkominen voi olla oikein 
 
Muistojae 
” Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, 
osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.” Miik. 6:8 
 
Havainnollistaminen 
Lapset näyttelevät kertomuksen hahmoja kerronnan edetessä.  
  
Opetus 
1. Jeesus parantaa sairaan, vaikka kaikki eivät pidä siitä 
Fariseukset olivat oppineita miehiä. He tunsivat tarkkaan kaikki Vanhan testamentin säädökset ja 
määräykset, ja he ylpeilivät siitä, kuinka tarkasti he noudattivat niitä. Monia fariseuksia ärsytti tai inhotti 
huomata, että Jeesus ei suhtautunut kaikkiin säädöksiin samalla tavoin kuin he. Joskus Jeesus jopa rikkoi 
sääntöjä, joita oli noudatettu satojen vuosien ajan. 
 
Joukko fariseuksia tahtoi saada Jeesuksen kiinni Jumalan lain rikkomisesta. He etsivät Jeesusta ja löysivät 
hänet synagogasta. Synagoga oli paikka, jossa juutalaiset kokoontuivat sapattina kuulemaan opetusta 
Jumalasta. Fariseukset kysyivät Jeesukselta: ”Saako sapattina parantaa?” Kaikki paikallaolijat kuuntelivat 
jännittyneenä, mitä Jeesus vastaisi. Kysymys oli valtavan tärkeä. Sapatti oli juutalaisten lepopäivä. 
Kymmenen käskyn laissa Jumala käskee kaikkia pyhittämään lepopäivän – viettämään yhden päivän viikossa 
ilman työtä. Juutalaiset olivat keksineet valtavan määrän tarkennuksia ja lisäsääntöjä liittyen siihen, mitä 
tarkalleen ottaen on sellainen työnteko, jota sapattina ei kuulu tehdä. Saattoi olla, että jotkut jopa 
unohtuvat levätä lepopäivänä, kun niin keskittyivät olemaan tekemättä työtä. 
 
Jeesus vastasi heille: ”Jos jollakulla teistä on lammas ja se putoaa sapattina kuoppaan, niin kai hän tarttuu 
siihen ja nostaa sen sieltä ylös! Ja onhan ihminen paljon arvokkaampi kuin lammas. Kyllä sapattina on lupa 
tehdä hyvää.” Jeesus oli huomannut saman, minkä fariseuksetkin: ihmisjoukon keskellä oli mies, jonka käsi 
oli sairauden seurauksena surkastunut. Jeesus sanoi tälle miehelle: ”Ojenna kätesi”. Mies totteli, ja käsi 
parantui yhtä terveeksi kuin hänen toinenkin kätensä. Monet hämmästyivät, mutta fariseukset olivat 
raivoissaan.  
 
2. Teen oikein, vaikka kaikki eivät pitäisi siitä 
Jeesus tiesi, että tuo mies sairaan kätensä kanssa tarvitsi apua. Jeesus tiesi myös, ettei lepopäivässä ollut 
kyse siitä, että koko päivän ajan vältellään kaiken tekemistä, vaan siitä, että viikottain pysähdytään päivän 
ajaksi nauttimaan rauhasta ja kiittämään Jumalaa siitä, että Hän pitää meistä huolta. Jeesus halusi osoittaa 
sairaalle miehelle, että Jumala pitää hänestäkin huolta ja rakastaa Häntä. Oli oikein parantaa sairas, vaikka 
fariseukset eivät pitäneet siitä. 
 
Myös me joudumme joskus tilanteisiin, joissa kaikki eivät pidä siitä, jos teemme sitä, mikä on hyvää ja 
oikein. Ehkä kaveriporukassamme on joku, joka haluaa määrätä, ketkä saavat kuulua joukkoon ja kenen 
kanssa ei olla kavereita. Tällainen määräilijä ei varmasti pidä siitä, jos päätät olla kaikkien kaveri. Se on 
kuitenkin hyvää, oikein ja tekemisen arvoista. Tai ehkä joku kaverisi yllyttää sinua näpistämään karkkia 
kaupasta. Et tee niin, koska tiedät varastamisen olevan väärin. Voi olla, että tämä kaverisi ei laisinkaan pidä 
valinnastasi. Sinä olet kuitenkin valinnut oikein. 
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3. Mikä on oikein? 
Joskus olemme saman kaltaisessa tilanteessa kuin Jeesus: sääntöjen mukaan jotakin ei saisi tehdä, mutta 
silti tiedämme, että juuri niin pitää tehdä. Silloin voi vaikka pysähtyä pieneksi hetkeksi ja miettiä kahta 
asiaa: Mitä pahaa tapahtuu, jos nyt rikon sääntöjä? Mitä pahaa tapahtuu, jos nyt en riko sääntöjä? 
Esimerkiksi: on sovittu, että järven jäälle ei mennä ilman aikuisen seuraa. Koulusta tullessasi näet, että joku 
lapsi on mennyt jäälle ja pudonnut jään läpi hyiseen veteen. Sinulla on valtavan pitkä kaulahuivi kaulassasi, 
ja voisit käyttää sitä köytenä, jolla vetää lapsi ylös vedestä, jos vain voisit mennä jäälle. Kumpi on 
tärkeämpää: noudattaa sääntöä vai auttaa pulassa olijaa?  
 
Elämässä on sääntöjä ja sopimuksia hyvästä syystä: niiden on tarkoitus suojella meitä. Suurimman osan 
ajasta säännöt ovat meille hyväksi – oikeastaan niin kauan, kun ne eivät estä meitä tekemästä sitä, mikä on 
hyvää ja oikein.  
 
Toiminnallisuus 

”Kuka pelkää ankeuttajaa?” –hippa. Pelaajilla on lähtöviiva ja maaliviiva. Keskellä seisoo ankeuttaja/hippa, 

joka huutaa ”ei kannata uskaltaa tehdä hyvää” johon pelaajat vastaavat huutamalla ”minä uskallan tehdä 

hyvää!” ja lähtevät juoksemaan kohti maaliviivaa. Hippa yrittää saada mahdollisimman monet kiinni ennen 

maalia.  

Luovuus 

Tanssitaan musiikin tahtiin ja kiitetään jokaisesta ruumiinosasta, joka toimii. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Suunnitellaan ja toteutetaan jokin rohkea ja hyvä teko, jonka voimme toteuttaa 

paikkakunnallamme. 

Kotona: Jutellaan hyvän tekemisestä. Ovatko vanhemmat joskus tehneet jotakin hyvää, ja joku on 

loukkaantunut tai suuttunut siitä? Miten asiasta selvittiin? Entä, jos lapsille tulee joskus tarve tehdä jotain 

hyvää ja oikeaa, mutta jokin sääntö tuntuu estävän? Millaisia neuvoja vanhemmat antavat?  
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Opetus 5. Olen vieraanvarainen 

Oppimistavoitteet 1. Moos. 18:1- 

- Annan omastani pyyteettömästi 
- Opettelen huomaamaan toisten tarpeita ja olen vieraanvarainen 
 
Muistojae 
”Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi 
enkeleitä.” Hepr. 13:2” 
 
Havainnollistaminen 
Kuvat Lähi-idän keskipäivän kuumuudesta, notkuvasta ruokapöydästä ja viileästä vedestä. 
  
Opetus 
1. Aabraham osoittaa vieraanvaraisuutta 
Raamattu kertoo meille Vanhassa testamentissa Aabrahamista. Hän oli Nooan lapsen-lapsen-lapsen- 
lapsen-lapsen-lapsen- lapsen-lapsen-lapsen-lapsi. Aabraham oli saanut Jumalalta lupauksen: hänen 
lapsistaan kasvaisi suuri kansa, Jumalan oma kansa. Aabraham oli odottanut tätä pitkään, mutta tilanne 
alkoi näyttää heikolta. Sekä hän että hänen vaimonsa Saara olivat tulleet vanhoiksi, eikä heille ollut 
syntynyt yhtäkään lasta. Aabraham ei oikein tiennyt, miten Jumala aikoisi toteuttaa lupauksensa. 
 
Eräänä päivänä, päivän kaikkein kuumimmalla hetkellä, Aabraham istui telttansa oviaukossa 
vilvoittelemassa. Hän näki kolmen vieraan miehen lähestyvän. Aabraham pinkaisi teltaltaan miehiä vastaan 
ja tervehti heitä.  Aabraham kysyi: ”Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää 
puun varjossa? Minä haen hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. 
Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun, palvelijanne luo.” Aabraham lähti järjestelemään yllättäville 
vierailleen kaikkea tarvittavaa. Ruokaa laitettiin paljon, ja koko ruokailun ajan Aabraham huolehti, että 
vierailla oli kaikki, mitä he tarvitsivat. 
 
Aabraham ei tiennyt, keitä nämä vieraat olivat. Hän kuitenkin tiesi, kuinka kurjaa oli kulkea päivän 
kuumimpaan aikaan, ilman varjoisaa lepopaikkaa, raikasta juotavaa ja tuoretta ruokaa. Aabraham halusi 
tehdä hyvää vieraille ja toivottaa heidät tervetulleeksi kotiinsa, nauttimaan hetken levosta. 
 
Kun vieraat olivat valmiit jatkamaan matkaansa, yksi heistä sanoi jotakin kummallista: ”Ensi vuonna minä 
palaan sinun luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin on vaimollasi Saaralla poika.” Nämä eivät olleetkaan 
mitään tavallisia vieraita! Jollakin ihmeen tavalla nämä vieraat tiesivät, mitä Jumala oli Aabrahamille 
luvannut. He olivat Jumalan lähettämiä vieraita. Ehkä Aabraham olikin saanut pitää vieraanaan enkeleitä? 
 
2. Miten minä voin olla vieraanvarainen? 
Vieraanvaraisuus saattaa kuulostaa vaikealta asialta, muuta oikeastaan siihen tarvitaan vain vähän 
hoksottimia: mitä tuo toinen ihminen saattaisi tarvita ja miten voin antaa sen hänelle? Kun joku tulee meille 
kylään, mitä hän saattaa kaivata? Juotavaa ja syötävää, hyvää seuraa, vinkin siitä, mistä löytyy nenäliinoja 
tai reitti vessaan – kaikkea tavallista ja arkista, jota hänen olisi hankala meidän kodistamme etsiä itse.  
 
Vieraanvaraisuus on myös palvelemista, asioiden tekemistä toisen puolesta. Se voi tarkoittaa sitä, että 
petaamme yökylään tulevalle ystävällemme sängyn valmiiksi sen sijaan, että vain heittäisimme hänelle 
lakanamytyn syliin ja käskisimme pedata itse. Tai se voi olla sitä, että teemme pikkusisaruksellemme 
valmiin voileivän, emmekä vain nostele leivänpäällisiä jääkaapista hänen eteensä. 
 
Vieraanvaraisuus on yksi tapa osoittaa rakkautta toisille ihmisille. 
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Toiminnallisuus 
Jakaudutaan kahteen joukkueeseen. Toinen joukkue keksii tilanteen, jossa on mahdollista olla 
vieraanvarainen, esimerkiksi: ”Kaverisi on teillä leikkimässä, ja vesilasi kaatuu hänen vaatteilleen. Mitä 
teet?” Toinen joukkue keksii vastauksen, esimerkiksi: ”Lainaan hänelle kuivat vaatteet ja laitan märät 
kuivumaan.” Tilanteita ja vastauksia keksitään vuorotellen niin kauan, että jompikumpi joukkue ei enää 
keksi joko tilannetta tai vastausta.  
 
Luovuus 
Askarrellaan playmais- maissinaksuista tai muovailuvahasta Aabrahamin pihapiiri ja kertomuksen 
tapahtumat. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnan kesken:  Kutsutaan seurakuntaamme kuuluva perhe kylään. Osoitetaan vieraanvaraisuutta 
heitä kohtaan. 
Kotona: Jutellaan siitä, miten meidän perheemme on saanut kokea vieraanvaraisuutta. Mietitään, miten me 
voisimme osoittaa vieraanvaraisuutta toisille.  
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Opetus 6. Palvelen toisia 

Oppimistavoitteet – Joh. 12:1-8 
- tiedän, että palveleminen on tapa osoittaa rakkautta 
- ymmärrän, että voin tehdä päivittäin asioita palvellakseni toisia 
 
Muistojae 
”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.” Gal. 6:2 

Havainnollistaminen 
Kuva öljypullosta. 
  
Opetus 
1. Maria palvelee Jeesusta 

Viikko ennen pääsiäistä Jeesus oli ystäviensä Martan, Marian ja Lasaruksen luona illallisella. Myös Jeesuksen 

opetuslapset olivat mukana aterialla. Jossakin vaiheessa iltaa Maria otti pullollisen valtavan kallista 

nardusöljyä. Yleensä tuota öljyä käytettiin vain pieni tippa vaikkapa haavan hoitamiseen. Maria kuitenkin 

kaatoi koko pullon Jeesuksen jalkoihin, puhdistaakseen jalat öljyllä. 

Juudas, Jeesuksen opetuslapsi, oli aivan pöyristynyt. ”Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta 

denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.” Oikeasti Juudas ei edes ollut kiinnostunut köyhistä. Hän oli 

opetuslasten yhteisen kukkaron vartija, ja hänestä oli upeaa kantaa painavaa kukkaroa mukanaan ja 

kuvitella, että ne olivat hänen omia rahojaan.  

Jeesus tiesi, että pääsiäinen oli lähellä. Hän tiesi joutuvansa ristille ja hautaan ennen kuin voisi nousta 

kolmantena päivänä kuolleista Voittajana. Jeesus tiesi, ettei kukaan voitelisi häntä ennen hautaamista 

öljyllä, vaikka sellainen oli yleensä tapana. Maria oli tavallaan nyt tehnyt sen, kun oli voidellut hänen 

jalkansa. Se oli ollut kaunis tapa palvella Jeesusta ja osoittaa rakkautta, vaikka Juudas ei sitä voinutkaan 

ymmärtää.  

2. Palveleminen on tapa osoittaa rakkautta 

Palveleminen on hyvien tekojen tekemistä toiselle tai toisen puolesta. Palvelemalla voimme osoittaa 

rakkautta ja välittämistä toisille. Maria halusi Jeesukselle hyvää, ja paras idea, jonka hän keksi, oli voidella 

Jeesuksen jalat. Ehkä Maria ei tiennyt, mitä pääsiäisenä tulisi käymään, eikä hänen oikeastaan 

tarvinnutkaan tietää. Riitti, että hän halusi palvella. 

3. Minä voin palvella 

Me voimme palvella toisia ihmisiä monin tavoin. Voi olla, että joku ihminen kummastelee meidän 

palvelemistamme samalla tavalla kuin Juudas ihmetteli Marian tekoja. ”Miksi sinä noin teit, eikö olisi 

kannattanut mieluummin näin tehdä?” Tuollaisista ihmettelijöistä ei kannata liikaa välittää. On paljon 

parempi palvella edes jollakin tavalla edes jotakuta, kuin jäädä ikuisiksi ajoiksi vain miettimään, mikä olisi 

kaikkein paras tapa palvella mahdollisimman montaa ihmistä. 

Palvelemisen voi alottaa vaikka heti. Kotona voi tehdä jonkun sellaisenkin kotityön, mikä ei ollut omalla 

tehtävälistalla, koulussa voi siivota kaverinkin jäljet askartelun jälkeen ja kaataessa lisää mehua omaan 

kuppiin voi täyttää toistenkin kupit. Palveleminen on kuin lihas: kun sitä käyttää, se vahvistuu, sen 

käyttämisestä tulee aina vain helpompaa ja hetken päästä huomaa voivansa tehdä paljon suurempia juttuja 

kuin aiemmin. 
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Voimme palvella myös yhdessä. Moni tehtävä on yhdessä mukavampi tehdä, ja yhdessä saamme enemmän 

aikaiseksi. Mitä meidän porukkamme voisi tehdä palvellakseen toisia? 

Toiminnallisuus 

Leivotaan yhdessä keksejä, ja tarjoillaan niitä koko seurakunnalle.  

Luovuus 

Askarrellaan taikataikinasta roomalainen öljypullo. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken:  Suunnitellaan ihana palvelus pienemmille lapsille. Toteutetaan se! 

Kotona: Jutellaan siitä, ketä naapurustomme ihmistä voisimme palvella. Toteutetaan se! 

 


