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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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JUMALAN LAPSI 
 
OPETTAJALLE  
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Jeesus on kanssani joka päivä.” 
 
Moduulin tavoite: “Jumala on..” 

 Jumala on kolmiyhteinen maailmankaikkeuden Luoja 
 Voin rukoilla Jumalaa ja Hän kuulee minua 

 
Moduulin sisältö 
1. Jumala on Luoja. 1. Mooses 1-2 ..................................................................................................................... 3 

2. Jumala on: Isä, Poika, Pyhä Henki. Luukas 3:21-22, Matteus 28:19  .............................................................. 5 
3. Voin rukoilla: Isä meidän, joka olet taivaissa. Matteus 6:9-13 ....................................................................... 7 

4. Voin rukoilla: Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Matteus 6:9-13, Matt 8:23-27 ................................................ 9 

5. Voin rukoilla: tulkoon sinun valtakuntasi. Matteus 6:9-13 .......................................................................... 11 
 6. Voin rukoilla: tapahtukoon sinun tahtosi. Matteus 6:9-13  ........................................................................ 13 

   
Teemalaulut:  
Rukous on silta  
On Jumala suuri, voimakas, mahtava 
Valtaistuimes (Jylistys) 
Rauhanruhtinas 
 
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 “Jumalan lapsi”. Käymme läpi Isä meidän -rukouksen alkuosan. 
Mietimme yhdessä sitä, kuka Jumala on, sekä sitä, millaisia asioita Hän toivoo meidän rukoilevan. 
Haluamme opetella rukoilemaan sekä omien asioiden että toisten ihmisten tarpeiden puolesta, ja 
luottamaan siihen, että Jumala vastaa meille.  
 
Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 
1. Jumala on Luoja. 1. Mooses 1-2 
2. Jumala on: Isä, Poika, Pyhä Henki. Luukas 3:21-22, Matteus 28:19 
3. Voin rukoilla: Isä meidän, joka olet taivaissa. Matteus 6:9-13 
4. Voin rukoilla: Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Matteus 6:9-13, Matt 8:23-27 
5. Voin rukoilla: tulkoon sinun valtakuntasi. Matteus 6:9-13 
6. Voin rukoilla: tapahtukoon sinun tahtosi. Matteus 6:9-13 

 
Tehdään kotona 

1. Pidetään huolta luomakunnasta: Lähdetään ulos ihailemaan Jumalan luomakuntaa. Jos matkalla 
tulee vastaan roskia, kerätään ne pois. 

2. Jutellaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Miten vanhemmat ovat tutustuneet kolminaisuuden 
eri persooniin? 

3. Rukoilkaa illalla yhteinen iltarukous koko perheen kanssa. 
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4. Muistelkaa yhdessä, millaisia rukousvastauksia perheenne on saanut. 
5. Tehdään yhdessä perheen kanssa mukava yllätys jollekin tuttaville 
6. Askarrellaan yhdessä mukavien yllätysten purkki: Koristellaan vanha hillopurkki tmv kauniiksi. 

Kirjoitetaan pienille lapuilla asioita, joita tekemällä voimme ilahduttaa naapureita ja tuttavia 
(käymme haravoimassa, askartelemme kortin jne) ja laitetaan laput purkkiin. Sovitaan, että kerran 
kuussa nostetaan purkista lappu ja tehdään asia jollekulle,jota se ilahduttaisi. 

 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket ja ulkoiluvarusteiden tarve  
 kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1: Jumala on luoja 
 
Raamatunkohdat:  1. Mooses 1-2,  Jesaja 43:19, Johannes 5:17, Jeremia 32:41, Jesaja 65:17-18 
 
Muistolause: ”Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä.” Johannes 5:17 
  
Laulut: Jumala loi auringon kuun (virsi 135, HL 573) 

Satatuhatta tähteä loistaa 
 Ken on luonut kukkasen? 
 
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala on luonut kaiken mitä on olemassa. 
·         Jumala luo koko ajan uutta. 
·         Jumala luo kerran uuden maan ja taivaan. 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 
Katso lisätietoja lintuhämähäkistä: en.wikipedia.org/wiki/Goliath_birdeater ja havainnollista sen kokoa 
sopivalla tavalla. Ota mukaasi kuvia hyvin erilaisista ihmisistä ja kerro heidän tarinoitaan. Jokainen heistä on 
Jumalan luoma ja arvokas. 
 
Sanallinen opetus: 
 
1. Raamatun ensimmäiset sanat ovat: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.” Alussa ei ollut mitään muuta 
kuin Jumala. Oli pelkkää tyhjyyttä. Jumala pystyy mihin tahansa, ja niin hän alkoi luomaan tyhjyyteen 
elämää. Raamatun ensimmäinen luku kertoo miten Jumala loi ensin valon, sitten maailman, ja maailman 
täyteen kasveja ja eläimiä. Lopuksi Jumala loi ihmisen. 
Jumala on luonut kaiken mitä on. Tiesitkö esimerkiksi, että maailmassa on 40000 erilaista hämähäkkilajia? 
Suurin hämähäkki on nimeltään Goljat lintuhämähäkki ja se oikeasti voi syödä pieniä lintuja. Onneksi se elää 
vain Etelä-Amerikan viidakoissa! 
Jumala loi ensimmäiset ihmiset, Aadamin ja Eevan, omaksi kuvakseen. Kaikki maailman ihmiset ovat heidän 
jälkeläisiään. Jokainen ihminen on Jumalan kuva. 
Mitä mielestäsi kertoo Jumalasta, että hän on luonut kaiken? (hän on suuri, ollut ennen kaikkea muuta, 
voimakas) Mitä mielestäsi tarkoittaa, että jokainen ihminen on Jumalan kuva? (jokainen on samanarvoinen, 
jokainen ”näyttää Jumalalta”…). Miten mielestäsi tulisi kohdella niitä jotka ovat erilaisia kuin sinä? 
(rakastavasti, kunnioittavasti, auttaen, koska jokainen on arvokas). Miten mielestäsi tulisi kohdella luontoa? 
(suojellen, ihaillen, pitää se puhtaana, koska se on Jumalan luoma). 
 
2. Jotkut ajattelevat, että luotuaan kaiken Jumala jätti maailman sitten selviytymään omilleen. Me kuitenkin 
tiedämme, että Jumala ei ole jäänyt eläkkeelle keinutuoliin istumaan. Koko Raamattu on täynnä 
kertomuksia siitä miten Jumala on vaikuttanut ihmisten elämissä ja historian tapahtumissa. Kokonaisia 
kansoja on syntynyt ja hävinnyt Jumalan vaikutuksesta. Jumala on tänäänkin ”töissä”. 
Tiedät ehkä jonkin Raamatun kertomuksen jossa Jumala vaikuttaa maailmassa? Mikä on sinulle mieluisin? 
Jumala sanoo: ”Katso: Minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa? Minä teen tien 
autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle” (Jesaja 43:19). Myös Jeesus sanoi näin: ”Minun Isäni tekee työtään 
taukoamatta, ja niin teen myös minä" (Johannes 5:17). 
Mitä työtä Jumala sitten taukoamatta tekee? Hän taukoamatta auttaa ihmisiä. Tuossa kohdassa Jeesusta 
moitittiin siitä että hän paransi ihmisen (teki työtä!) lepopäivänä. Jeesus vastasi moittijoille, että Jumala 
tahtoo aina auttaa. 
Onko sinulla joskus sellainen olo että on vaikea saada vanhempiesi huomio? Pitääkö kysyä monta kertaa 
jotta saat vastauksen? Onko heillä aina kiire? Vaikka Jumala tekee jatkuvasti työtä, hänellä ei ole koskaan 
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kiire. Hänen työnsä on nimittäin auttaa sinua ja olla koko ajan sinua varten. Saat aina hänen huomionsa kun 
haluat. 
Mistä Jumala iloitsee? Hän itse sanoo: ”Minä iloitsen tehdessäni heille hyvää.” (Jeremia 32:41) Jumala ei 
ainoastaan auta sinua, vaan hän iloitsee kun voi auttaa sinua ja tehdä sinulle hyvää. Sellaista Jumala tekee 
jatkuvasti! 
Miten sinä voisit vastata Jumalan hyvyyteen? (kiittämällä, ylistämällä, iloitsemalla) 
 
3. Kerran vielä, tulevaisuudessa, Jumala luo jotain todella suurta. Näin hän lupasi: ”Katso, minä luon uuden 
taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja 
riemuita aina ja ikuisesti siitä mitä minä luon.” (Jesaja 65:17-18) 
Emme tarkkaan tiedä millainen tämä uusi maailma on. Tiedämme kuitenkin, että Jumala on sekä tosi suuri 
että äärettömän hyvä. Siksi voimme olla varmoja että se mitä hän luo on jotain paljon hienompaa kuin voit 
edes kuvitella. 
Millainen sinun mielestäsi olisi paras mahdollinen maailma? Millaista siellä olisi? Mitä siellä ei olisi? 
  
Toiminnallisuus 
Kim leikki teemalla “Jumala luo uutta”. Pöydällä on tavaroita. Lapset saavat katsoa niitä hetken. Kaikki 
katsovat toisaalle ja ohjaaja lisää pöydälle tavaran / tavaroita. Sitten lapset saavat keksiä, mitä pöydälle on 
tullut lisää. 
 
Elävä kone:  
Luodaan yhdessä superkone: yksi kerrallaan mennään huoneen keskelle koneen osiksi ja jäädään tekemään 
jotain liikettä. Lopuksi mietitään, mitä keksimämme kone mahtaisikaan valmistaa. 
 
Luovuus 
Askarrellaan luokan seinälle Pyhäkoulun luokkakuva. Jokainen saa piirtää tai muuten toteuttaa oman 
kuvansa ja kaikki kuvat liimataan isoon tauluun seinälle. 
Tai askarrellaan maitotölkistä lintujen ruokinta-automaatti. 
 
Yhteisöllisyys / elämys 
Pidetään huolta luomakunnasta: Lähdetään ulos ihailemaan Jumalan luomakuntaa. Jos matkalla tulee 
vastaan roskia, kerätään ne pois. 
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Opetus 2:Jumala on: Isä, Poika, Pyhä Henki 
 
Raamatunkohdat:  Luukas 3:21-22, Matteus 28:19 
 
Muistolause: ”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus, ja Pyhän 
Hengen yhteys!” 2. Korinttilaiskirje 13:13 
 
Laulu: Jumala loi auringon kuun 
 On Jumala suuri, voimakas, mahtava 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala on kolmiyhteinen 
·         Emme voi ymmärtää Jumalaa, mutta voimme tuntea hänet 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 
Jumalan kolminaisuutta voidaan kuvata vaikka tanssina jossa kolme persoonaa pyörii jatkuvasti toistensa 
ympäri. Pyydä kolmea lasta ottamaan toisiaan käsistä kiinni ja tanssimaan piirissä. Ota mukaan kolmiapila 
tai sen kuva. Apilassa on kolme lehteä, mutta kuitenkin vain yksi apila. (huomaa, että jokainen mahdollinen 
havainnollistaminen on vajavainen) 
 
Sanallinen opetus 
Olet ehkä kuullut rukouksen lopussa sanottavan ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Oletko joskus 
miettinyt, miten yksi Jumala voi olla sekä Isä, Poika (Jeesus), että Pyhä Henki? Miten yksi voi olla kolme tai 
miten kolme voi olla yksi? Tätä kutsutaan ”kolminaisuudeksi” tai ”kolmiyhteydeksi”. 
 
1. Katsotaanpa yhtä tilannetta Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana. Jeesus, Jumalan poika, menee 
kasteelle. Luukas kirjoittaa tilanteesta näin: ”Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin 
taivas aukeni hänen rukoillessaan ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen 
kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.” (Luukas 
3:21-22) 
Tässä tilanteessa Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Jeesuksen kasteen jälkeen hän rukoilee ja yhtäkkiä 
taivas aukenee. Mitä luulet, miltä se näytti? 
Tilanteessa Jumalan kolme persoonaa toimivat yhtä aikaa. Isä puhuu taivaasta. Poika (Jeesus) kastetaan. 
Pyhä Henki laskeutuu. Kaikki kolme ovat läsnä yhdessä mutta kuitenkin erillään. Isä on Jumala, Jeesus on 
Jumala, ja Pyhä Henki on Jumala. He ovat aina läsnä ja toimivat yhdessä. He ovat erottamaton tiimi! 
Muutaman vuoden päästä Jeesus oli lähdössä takaisin Isän luokse taivaaseen. Silloin hän antoi 
opetuslapsilleen ohjeen tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Jeesus opetti kastamaan ”Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matteus 28:19). Tämän ohjeen mukaan toimimme edelleen. 
Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa ”jonkun nimeen” kastaminen? Asiaa voisi verrata vaikka naimisiin menoon. 
Hääjuhlassa mies ja nainen sitoutuvat rakastamaan toisiaan ja merkiksi siitä he yleensä ottavat yhteisen 
nimen. Kun mies ja nainen julistetaan aviopuolisoiksi he kuuluvat toisilleen myös yhteisen sukunimen 
kautta. Samalla tavalla kasteessa ihminen ja Jumala julkisesti tunnustavat rakkautensa. Kun ihminen 
kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ihminen ja Jumala sitoutuvat toisiinsa. 
Jos Jumala on kolmiyhteinen (Isä, Poika ja Pyhä Henki) niin ketä sinun pitäisi rukoilla? Kuka siis rukouksiasi 
kuuntelee? Koska Jumala on kolmiyhteinen, voit rukoilla ketä tahansa heistä. He kaikki kuulevat sinun 
rukouksesi ja heistä jokainen on jatkuvasti kanssasi. 
 
2. Jumala on yhtä aikaa tosi suuri ja tosi läheinen. Et voi koskaan täysin käsittää hänen suuruuttaan etkä 
hänen kolminaisuuttaan. Voit kuitenkin oppia tuntemaan Jumalan läheisesti ja voit rakastaa häntä. 
Onko sinun joskus vaikea ymmärtää omia vanhempiasi tai vaikka ystäviäsi? Varmasti! Vaikka olisit jonkun 
ihmisen kanssa koko elämäsi, et opi tuntemaan häntä läpikotaisin. Aina välillä jokainen voi yllättää! Joskus 
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yllätykset ovat mukavia ja toisinaan eivät. Vaikka et kaikessa ymmärtäisi toista ihmistä, voit kuitenkin 
tuntea hänet ja rakastaa häntä. 
Jumala on täydellinen ja hän yllättää aina hyvällä tavalla. Mitä enemmän opit tuntemaan Jumalaa, sitä 
enemmän voit iloita hänen hyvyydestään. Sitä enemmän myös rakastut Jumalaan. Samalla on niin, että et 
koskaan opi täysin tuntemaan Jumalaa. Hän on niin suuri ja ihmeellinen. 
Kolminaisuus on yksi Jumalan ominaisuus joka voi jäädä ainaiseksi arvoitukseksi. Mutta vaikka et sitä 
ymmärtäisi, voit iloita siitä että kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on aika kanssasi ja rakastaa 
sinua aina. 
 
Toiminnallisuus 
Kolmijalkaviesti: juostaan kilpaa pareittain. Parilta sidotaan toiset jalat yhteen, joten käytössä on yhteensä 
kolme jalkaa. 
 
Patsastelua: muodostetaan kolmen hengen joukkueissa erilaisia patsaita ohjaajan ohjeiden mukaan. (esim. 
“Maahan saa osua 4 jalkaa ja käsi” tai “Muodostakaa kirahvi”.) 
 
Luovuus 
Askarrellaan kyyhkynen rypistelemällä foliosta tai taittelemalla paperista (origami). 
 
Elämys 
Mietitään ja harjoitellaan yhdessä erilaisia tapoja aloittaa rukous: ”Isä meidän, joka olet taivaissa…”. ”Rakas 
Jeesus…”; ”Rakas Pyhä Henki… Tule, Pyhä Henki…” 
 
Yhteisöllisyys 
Pohtikaa yhdessä koko seurakunnan kanssa, mitä ajatuksia kolminaisuus herättää. Pyhäkouluun voi pyytää 
mukaan muutamia nuoria, aikuisia tms tai sitten juttuhetken voi toteuttaa vaikka pienenä hetkenä kirkon 
jälkeen, jos aikuisia ohjeistaa asiassa jumalanpalveluksessa. 
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Opetus 3:  Voin rukoilla: Isä meidän, joka olet taivaissa! 
 
Raamatunkohdat:  Matteus 6:9-13 
 
Muistojae: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan.” Luukas 11:1 
 
Laulut: On Jumala suuri, voimakas, mahtava 

Rukous on silta  
 
Opetuksen tavoitteet: 

-         Jumala on läheinen ja rakastava Isä 
-         Jumala on suuri ja voimakas 
-     Rukous on puhetta Jumalalle 

  
Ajatus havainnollistamisesta 
Havainnollista Jumalan olemusta peitolla jossa on tähtikuvioita. Kiedo peitto lapsen ympärille. Jumala on 
lähellämme ja turvamme aina. Nosta peitto korkealle. Jumala on luonut tähdet ja hän on todella suuri. 
 
Sanallinen opetus 
Viimeksi puhuimme kolminaisuudesta. Se tarkoittaa että yksi Jumala on yhtä aikaa Isä, Poika ja Pyhä Henki. 
Sama asia näkyy myös siinä, että maan päällä ollessaan Jeesus rukoili Isäänsä. Jeesus keskusteli 
säännöllisesti Isänsä kanssa. Jeesus myös opetti meitä miten puhua Jumalalle. 
Tänään ja seuraavilla kolmella kerralla tutkimme Jeesuksen omilleen opettamaa rukousta. Opit sen avulla 
rukoilemaan ja opit myös monta asiaa siitä millainen tämä Jumala, jota rukoilet, on. 
 
1. Jotkut Jeesuksen aikaan etsivät mahdollisimman vilkkaan kadunkulman ja rukoilivat siinä. Mitä luulet, 
miksi he tekivät niin? He halusivat ihmisten huomaavan, kuinka hurskaita he olivat. Jeesus sanoi, että 
tällaiset ihmiset olivat käsittäneet rukouksen väärin. Rukous ei ole muita ihmisiä, vaan Jumalaa varten. 
(Matteus 6:5) 
Eräs poika rukoili kovaan ääneen: ”Jumala, haluan paljon suklaata joululahjaksi.” Hänen äitinsä torui häntä 
sanoen: ”Ei tarvitse huutaa, ei Jumala ole kuuro.” Poika vastasi: ”Ei niin, mutta isoisä on ja hän on toisessa 
huoneessa.” 
Jeesus sanoi, että tällainen hupsua ja turhaa. Sen sijaan hän kehotti rukoilemaan omassa huoneessa ovi 
kiinni (Matteus 6:6). Miksi luulet että on parempi rukoilla näin? 
Miten alkaa Isä meidän -rukous? Aivan! Sanomme ensin Jumalaa omaksi isäksemme. Hän on rakastava 
taivaallinen Isä. Et rukoile tehdäksesi toisiin vaikutusta vaan Vaikka sinulla ei olisi omaa huonetta, voit 
puhua taivaan isälle jossain toisessa rauhallisessa paikassa.  Hän on isä joka rakastaa sinua ja haluaa sinulle 
hyvää. Kun olet ihan yksin, et ole kuitenkaan yksin. Jumala on kanssasi joka hetki. Hän haluaa olla sinua 
lähellä. Hän tykkää sinun äänestäsi joten puhu hänelle ääneen tai kuiskaten. Hän myös kuulee ajatuksesi 
joten voit puhua hänelle ajatuksissasi. 
 
2. Osaat varmasti jonkun leikkilorun. Sellaisen joka alkaa ”Entten tentten…” tai ”Maalari maalasi taloa…” 
Näitä loruja luetellaan jonkun leikin aikana ilman että niiden sanojen merkitystä mietitään. Mitä muita 
leikkiloruja osaat? 
Onko rukouskin tällainen leikkiloru, joka vain lasketellaan tulemaan sen suurempia ajattelematta? Miten 
Taivaan Isän rukoileminen eroaa leikkilorusta? Ajattelepa jos sinä menisit iltapalalle vanhempiesi kanssa ja 
he kysyisivät sinulta päivän kuulumisia. Vastaukseksi sanoisit: ”Lilleri lalleri laudalla makasi…” ja jatkaisit 
loruttelua koko iltapalan ajan. Mitähän vanhempasi tästä ajattelisivat? He varmaankin haluaisivat 
mieluummin kuulla jotain järkevää! Ja olisi myös aika huonoa käytöstä vastata vanhemmilleen tällä tavalla. 
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Jeesuksen aikana jotkut latelivat rukouksia kuin leikkiloruja – sen enempää ajattelematta mitä he sanoivat. 
Jeesus sanoi: ”älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain 
latelevat sanoja” (Matteus 6:7). 
Valmiit rukoukset ovat joskus ihan hyödyllisiä. Etenkin, jos ei tiedä mitä sanoa. Esimerkiksi iltarukous on 
hyvä tapa kiittää Jumalaa päivästä. Valmiskaan rukous ei kuitenkaan ole mikään leikkiloru. Rukous on 
puhumista Jumalalle. Jeesuksen mukaan Jumala on niin suuri ja mahtava, että hän tietää mitä me 
tarvitsemme jo ennen kuin pyydämme häneltä mitään (6:8). On siis hyvä ajatella mitä puhuu. 
Tänään opit, että Jumala on sekä todella lähellä sinua, että todella suuri. Hän on rakastava ”Isä meidän” 
mutta hän on myös ”taivaissa”. Voit puhua hänelle milloin vain. 
 
Toiminnallisuus 
Millaisia erilaisia tapoja rukoilla tiedätte ja keksitte? Onko olemassa erilaisia rukousasentoja? Kokeilkaa. 
(esim. Polvirukous, kädet kohotettuina, kädet ristissä) Mikä tuntui itsestä luontevimmalta? 
 
Luovuus / elämys 
Piirrä tai kirjoita oma rukous kirjeen muotoon.  
Viettäkää pieni hiljainen hetki Jumalan kanssa. Hetkessä kukin voi rukoilla oman rukouksen, jonka kirjoititte 
tai piirsitte. 
Lopuksi kirjeet voi kerätä vaikka pullopostiksi tai laittaa kirjekuoriin ja osoitteeksi “Isä meidän, joka olet 
taivaissa”. 
 
Yhteisöllisyys 
Jos seurakunnalla on olemassa (esim. eteisessä) esirukouslaatikko, tutustukaa siihen ja kerro lapsille sen 
merkitys (esim. jos Rukoukset luetaan jumalanpalveluksessa ja niiden puolesta rukoillaan yhdessä.) 
Kotitehtävä: Rukoilkaa illalla yhteinen iltarukous koko perheen kanssa. 
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Opetus 4: Voin rukoilla:  Pyhitetty olkoon sinun nimesi 
 
Raamatunkohdat:  Matteus 6:9-13, Matt 8:23-27 
 
Muistojae: ”Meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee.” Psalmi 115:3 
 
Laulut: On Herramme nimi kuin vahva torni 
 Kun myrsky käy yli maan 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala on kaikkein vahvin 
·         Jumalan nimi on erityinen 

 
Ajatus havainnollistamisesta: 
Ota mukaasi sekä arkisia että juhlakäyttöön tarkoitettuja astioita tai vaatteita. Kerro että pyhitetty 
tarkoittaa tiettyyn käyttöön varattua. 
 
Sanallinen opetus 
Viimeksi puhuimme siitä, että Jumala on tosi suuri mutta myös tosi lähellä – Jumala on meidän isä joka on 
taivaissa. Tänään puhumme lisää Jumalan suuruudesta. Isä meidän rukous jatkuu: ”Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi.” 
 
1. Oletko joskus sanonut jollekin toiselle henkilölle: ”Kerron sinusta äidille ja isälle” tai ”Kerron tästä 
opettajalle”? Missä tilanteessa sanoit niin? Miksi sanoit niin? 
Luultavasti asia meni jotenkin näin. Olit jossain tilanteessa ja halusit, että tehdään niin kuin sinä sanot. Kun 
sitten ei tehtykään, vetosit aikuisiin jotta sinua uskottaisiin. Ajattelit että vanhempasi tai opettajasi 
pystyisivät asian varmasti hoitamaan jos tietäisivät siitä. 
Tai ehkä olit jossain pulassa ja sinua pelotti. Halusit kertoa asiasta aikuisille jotta pääsisit vaikeasta 
tilanteesta. Turvallisille aikuisille onkin tärkeää kertoa, jos joutuu vaikka kiusatuksi. Heidän tehtävänsä on 
auttaa sinua. 
Jeesus on myös sellainen nimi, johon voit turvautua missä tilanteessa tahansa. Jeesus elää ja on kanssasi 
koko ajan, vaikka et voi häntä nähdä. Milloin tahansa voit kertoa mistä tahansa asiasta Jeesukselle ja hän 
haluaa auttaa sinua. 
Kerran Jeesuksen opetuslapset olivat veneilemässä kun yhtäkkiä nousi kova myrsky (Matteus 8:23-27). 
Heitä pelotti koska he uskoivat hukkuvansa. Silloin he pyysivät Jeesukselta apua. Jeesus käski tuulen ja 
aaltojen rauhoittua ja tuli aivan tyyni sää. 
Se että Jumalan nimi on pyhä tarkoittaa, että siinä nimessä on voimaa joka voi auttaa sinua kun sinua 
pelottaa. Hän on vielä paljon vanhempiasi tai opettajaasi vahvempi – Jumala on kaikkein vahvin. 
Missä tilanteessa sinä olet pyytänyt Jumalalta apua? Missä tilanteessa sinä voisit pyytää Jumalalta apua? 
 
2.  Oletko joskus ollut sellaisissa juhlissa, joihin on pitänyt pukeutua hienoihin juhlavaatteisiin? Sinua 
luultavasti kehotettiin olemaan kiltisti ja pitämään juhlavaatteet puhtaina. Hienoissa juhlissa myös astiat 
ovat hienoja – sellaisia kiiltäviä ja ohuita astioita joita ei käytetä arkipäivisin. Tällaiset juhla-astiat on varattu 
vain arvokasta käyttöä varten. 
Sana pyhitetty tarkoittaa samaa kuin ”varattu tiettyä käyttöä varten”. Isä meidän rukouksessa pyydät että 
Jumalan nimi pysyisi oikeassa käytössä. 
Mihin käyttöön Jumalan nimi on sitten varattu? (keskustelkaa asiasta) 
Varmasti siihen, että voit milloin vain puhua Jumalalle, eli rukoilla. Voit myös puhua muille ihmisille 
Jumalasta. Jumala tahtoo, että kaikki oppisivat tuntemaan hänet. Voit laulaa lauluja Jumalasta. Voit kiittää 
ja ylistää Jumalaa. Voit jutella Jumalasta ystäviesi kanssa ja miettiä millainen hän on. 
Miten Jumalan nimeä ei tulisi käyttää? (keskustelkaa asiasta) 
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Aika vaikea kysymys! Ainakaan Jumalan nimeä ei tulisi käyttää kiroiluun niin kuin jotkut tekevät. Toiset 
sanovat esimerkiksi ”Voi Jeesus” silloin kun pitäisi sanoa ”Voi harmi”. Jumalan nimi on tällöin vain 
ajattelematon heitto. 
Onko sinusta tai ystävästäsi joskus kerrottu eteenpäin asioita, jotka eivät olleet totta? Niitä sanotaan 
juoruiksi tai huhuiksi. Sellainen tuntuu todella ikävältä etenkin juorujen kohteesta, koska ihmiset saattavat 
uskoa valheita. Jos kuulet hyvästä ystävästäsi ikäviä juoruja joiden tiedät varmasti olevan pötypuhetta, se 
saa sinut vihaiseksi. 
Myös Jumalasta levitetään paljon vääriä huhuja. Ihmiset puhuvat hänestä asioita jotka eivät ole totta. Se 
tuntuu pahalta meistä, Jumalan ystävistä, mutta myös Jumala itse tulee murheelliseksi tästä. 
Kun rukoilet ”pyhitetty olkoon sinun nimesi” niin tarkoitat ainakin näitä kahta asiaa: ”Sinä Jumala olet 
kaikkein voimakkain” ja ”kunpa ihmiset arvostaisivat Jumalaa ja puhuisivat hänestä totta.” 
 
Toiminnallisuus 
Kuka on lakanan takana? (nimileikki) 
Jaetaan lapset kahteen joukkueeseen. Ohjaajat pitävät joukkueiden välillä lakanaa/vilttiä. Kumpikin joukkue 
valitsee yhden, joka asettuu lakanan eteen. Ohjaajat pudottavat lakanan. Kumpi leikkijä  ehtii ensin 
sanomaan toisen nimen, ryöstää hävinneen omaan joukkueeseensa. 
 
Luovuus / Elämys 
Kirjoittakaa lapuille erilaisia tilanteita (esim. Linnanjuhlat, liikuntatunti). Jaetaan lapset pieniin ryhmiin. 
Kukin ryhmä nostaa yhden lapun. Valitaan yksi ryhmäläinen mannekiiniksi ja muut ryhmäläiset 
suunnittelevat ja pukevat hänelle tilanteeseen sopivan asun ja asusteet sanomalehtipaperista ja teipistä.  
Tämän jälkeen pidetään muotinäytös, jossa asut esitellään. Kuinka erilaisia asuja eri tilanteisiin syntyi? 
 
Yhteisöllisyys 
Pyydetään muilta seurakuntalaisilta todistuksia erilaisista tilanteista, joissa rukous on auttanut. Lapsetkin 
voivat kertoa aikuisille omista kokemuksistaan. 
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Opetus 5: Voin rukoilla: tulkoon sinun valtakuntasi 
 
Raamatunkohdat: Matteus 6:9-13 
 
Muistolause: ”Hän on suuri, koko maailman kuningas.” Psalmi 47:3 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jeesus on Jumalan valtakunnan kuningas 
·         Jumalan valtakunnan kansalaisia ovat kaikki jotka uskovat Jeesukseen 
·         Jumalan valtakunnan laki on rakkauden kaksoiskäsky 

 
Ajatus havainnollistamisesta 
Kohta 1: Kruunu – havainnollista Jeesuksen kuninkuutta. Passi – havainnollista valtakunnan kansalaisuutta.  
Kohta 2: Näytä kuvia hyvin erilaisista lapsista eri puolilla maailmaa. Kerro että vaikka he ovat erilaisia, he 
kuuluvat samaan valtakuntaan. 
Kohta 3: Lakikirja – havainnollista valtakunnan ohjeita.  Lisäksi tee ”lakikirja” tyhjästä muistikirjasta. Kirjoita 
kanteen ”Jumalan valtakunnan lait” ja sisäsivuille rakkauden kaksoiskäsky. Kerro kirjan sisältävän kaikki 
Jumalan valtakunnan lait ja lukekaa ne sitten yhdessä. 
  
Sanallinen opetus 
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ”valtakunta”? Mitä asioita valtakunnalla yleensä on? (listaa tai piirrä 
lasten sanomia asioita kuten: hallitsija, lippu, raha, ihmisiä, rajat). 
Jeesus opetti meitä rukoilemaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.” 
 
1. Jokaisella valtakunnalla on hallitsijat. Suomea hallitsevat presidentti ja hallitus. Ruotsissa on kuningas. 
Kuka hallitsee Jumalan valtakunnassa? Jumalan valtakunnassa hallitsee kuningas, jonka nimi on Jeesus. 
Sama Jeesus jonka elämästä kerrotaan Raamatussa elää edelleen ja hallitsee. 
Suomessa on hyviä hallitsijoita jotka tahtovat toimia kansalaisten parhaaksi. Kuitenkin hekin ovat ihmisiä ja 
tekevät joskus virheitä. Jeesus on täydellinen hallitsija joka ei tee koskaan virheitä. Hän hallitsee aina oikein 
ja toimii valtakuntansa asukkaiden hyväksi. 
Kun rukoilemme ”tulkoon sinun valtakuntasi” niin pyydämme, että tässä maassa voisi olla rauha ja kaikilla 
ihmisillä hyvä elää. Kenen puolesta sinä voisit rukoilla tänään? 
 
2. Eri puolilla maapalloa on yli 200 maata eli valtakuntaa. Tiedätkö mikä on maailman suurin maa (Venäjä)? 
Entä missä maassa asuu eniten ihmisiä (Kiina)? Mutta missä Jumalan valtakunta sijaitsee? Ketkä ovat sen 
kansalaisia eli asukkaita? 
Jumalan valtakunta ei ole jokin maa alue, kuten vaikka Suomi. Jumalan valtakunnassa ei myöskään puhuta 
vain yhtä virallista kieltä. Jokainen ihminen joka uskoo Jeesukseen, on Jumalan valtakunnan kansalainen. 
Jos sinä uskot Jeesukseen, kuulut Jumalan valtakuntaan yhdessä miljoonien ihmisten kanssa. Olet sekä 
suomalainen että taivaan valtakunnan kansalainen. 
Kun rukoilemme ”tulkoon sinun valtakuntasi” niin pyydämme, että kaikki ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen 
ja oppia tuntemaan Jumalan. 
 
3. Kodissa ja pyhäkoulussa on säännöt. Jos joku rikkoo sääntöjä ja vaikkapa kiusaa toista, silloin tällä 
kiusatulle tulee surullinen mieli. Sääntöjä tarvitaan jotta kaikilla olisi hyvä elää. Myös koko maalla on 
sääntöjä, ja niitä sanotaan laeiksi. Lait on kirjoitettu paksuihin kirjoihin. Suomen lakikirja esimerkiksi kertoo, 
ettei toisen omaa saa ottaa, ja kuinka lujaa milläkin tiellä saa ajaa. Siellä on tuhansia lakeja siitä mitä pitää 
tehdä ja mitä ei saa tehdä. 
Myös Jumalan valtakunnassa on sääntöjä eli lakeja. Montakohan lakia on Jumalan valtakunnassa? Jeesus 
sanoi että tärkeitä sääntöjä on vain kaksi. Nämä kaksi sääntöä ovat niin tärkeitä että jos niitä noudattaa, 
niin silloin kaikilla on hyvä elää ja olla. Sääntö yksi on ”Rakasta Jumalaa yli kaiken” ja sääntö kaksi ”rakasta 
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lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Jumalan valtakunnan lait onkin aika helppo muistaa. Välillä niitä on kyllä 
aika vaikea noudattaa. 
Milloin sinusta on vaikea rakastaa (olla ystävällinen ja avulias) lähimmäistäsi? 
Kun rukoilemme ”tulkoon sinun valtakuntasi” niin pyydämme, että sinä ja minä, samoin kuin kaikki muutkin 
ihmiset, voisivat rakastaa toisiaan. 
 
Toiminnallisuus 
Leikitään “Kapteeni käskee” otsikolla “Kuningas käskee”. 
 
Luovuus 

 Askarrellaan kruunut. 
 Askarrellaan kaikille omat “Valtakunnan lakikirjat” (ks. Havainnollistus kohta 3) 

 
Elämys 
Askarrellaan liput/viirit tai käytetään valmiita harsoja/lippuja/viirejä. Kuunnellaan ylistysmusiikkia (valitse 
jokun laulu, joka kuvaa Jeesuksen kuninkuutta) Viirejä voi heiluttaa musiikin tahtiin tai saa vaikka tanssia 
niiden kanssa ja juhlitaan näin Jeesuksen kuninkuutta. (vrt. palmusunnuntai) 
 
Yhteisöllisyys 
Miten “Tulkoon sinun valtakuntasi” voisi näkyä meidän toiminnassamme? Miten voisimme osoittaa 
rakkautta ja tehdä hyviä ja kivoja asioita 
a. Toiselle pyhäkoulu/kerhoryhmälle 
b. Seurakunnan aikuisille 
c. Perheen kanssa tuttaville? 
Ideoikaa ja toteuttakaa yhdessä. 
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Opetus 6: Voin rukoilla: tapahtukoon sinun tahtosi 
 
Raamatunkohdat: Matteus 6:9-13 
Muistolause: ”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin 
taivaassa.” Matteus 6:10 
  
Opetuksen tavoitteet: 

·         Jumala tahtoo, että sinulla on ruokaa ja vaatteita 
·         Jumala tahtoo antaa sinulle synnit anteeksi 
·         Jumala tahtoo, ettet joudu liian vaikeisiin tilanteisiin 

  
Ajatus havainnollistamisesta 
Alkukertaukseen edellisen oppitunnin havainnollistusvälineet: kruunu, kuva erilaisista ihmisistä, lakikirja. 
Kohta 1: leipä tms. syötävä, vaatekappale 
Kohta 2: kivi (synti on kuin kivi, joka painaa) 
Kohta 3: Kuvia raamatunkohdista (Jeesus myrskyssä, Pietari vankilassa) 
  
Sanallinen opetus 
Viimeksi puhuimme siitä millainen on Jumalan valtakunta. Muistatko vielä kuka sitä hallitsee? Ketkä ovat 
sen kansalaisia? Entä millaiset lait Jumalan valtakunnassa on? Tänään opimme lisää tästä valtakunnasta. 
Jumalan valtakunta on siellä, missä Jumalan tahto tapahtuu. Jumala on hyvä ja hän haluaa tehdä hyvää 
kaikille. Monet ihmiset valitsevat kuitenkin tehdä niin kuin itse tahtovat ja usein he tahtovat pahaa. 
Ihmisten pahojen tekojen tähden maailmassa on paljon ihmisiä jotka eivät esimerkiksi saa joka päivä 
ruokaa. 
 
1. Jumalan tahto on että sinulla on ruokaa ja vaatteita. Isä meidän rukouksessa pyydetään ensimmäiseksi 
että saisimme jokapäiväisen leipämme. Se tarkoittaa aamupalaa, iltapalaa ja kaikkia aterioita siinä välillä. 
Jumalan tahto on että sinulla on riittävästi ruokaa. Jumala myös tahtoo että sinulla on muutkin perusasiat 
kunnossa, kuten lämmin koti ja sopivat vaatteet. 
Mitä luulet, miksi kaikilla ihmisillä maailmassa ei ole ruokaa tai turvallista kotia? Kun rukoilemme 
”tapahtukoon sinun tahtosi” pyydämme että me itse ja muut ihmiset saisivat ruokaa. Tuleeko sinulle 
mieleen joku, jolle voisimme rukoilla heti ruokaa tai turvallista kotia? 
 
2. Jumala tahtoo antaa sinulle anteeksi sinun syntisi. 
Millaisia vääriä tekoja mielestäsi pitäisi pyytää anteeksi (ilkeitä sanoja, kiusaamista, lyömistä…)? Aina silloin 
kun on tehnyt jotain väärin, on syytä pyytää anteeksi. Anteeksiantamisen jälkeen jatketaan taas ystävinä. 
Oletko joskus joutunut pyytämään toiselta ihmiseltä anteeksi (ystävältäsi, vanhemmaltasi)? Antoiko hän 
sinulle anteeksi? Onko joku pyytänyt sinulta jotain tekoaan anteeksi? 
Jos joku on ollut tosi ilkeä, on vaikeaa antaa anteeksi. Kumpi on helpompaa: pyytää anteeksi vai antaa 
anteeksi? Miksi? 
Entä oletko joskus pyytänyt anteeksi Jumalalta? Jumala on hyvä Isä, joka haluaa jokaiselle ihmiselle hyvää. 
Hän antaa aina anteeksi jokaiselle, joka pyytää sitä häneltä. 
Isä meidän rukouksessa pyydetään: ”Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi 
annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Se tarkoittaa että samalla tavalla kuin Jumala antaa 
aina anteeksi, sinunkin tulee antaa anteeksi muille ihmisille. Muista aina kertoa myös aikuisille, jos joku 
kiusaa sinua tai tekee sinulle jotain muuta ikävää. 
 
3. Jumala tahtoo myös päästää sinut pahasta. Se tarkoittaa, että sinulla on turvallista elää eikä sinun 
tarvitse pelätä. Aina kun sinua pelottaa, voit pyytää Jumalalta apua. Hän on luvannut auttaa sinua. 
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Milloin sinua on pelottanut? Mitä teit silloin? Psalmissa 50:15 sanotaan: ”Huuda minua avuksi hädän 
päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.” Kun sinua pelottaa, voit rukoilla Jumalaa. 
Kerran Jeesuksen opetuslapset olivat veneessä keskellä järveä. Yhtäkkiä kova myrsky puhkesi ja 
opetuslapsia pelotti että vene kaatuu ja he hukkuvat. Onneksi he tajusivat herättää Jeesuksen joka nukkui 
veneessä. Jeesus käski myrskyn tyyntyä ja niin tapahtuikin. Kun sinua pelottaa tosi paljon, pyydä apua 
Jeesukselta. 
Kerran Pietari joutui vankilaan koska puhui Jeesuksesta. Seurakunta rukoili kuitenkin koko yön. Jumala 
lähetti enkelin joka avasi vankilan ovet ja vei Pietarin vapauteen. Kun joku ystäväsi on pulassa, voit rukoilla 
hänen puolestaan ja katsoa mitä Jumala tekee. 
 
Lopetus: Jumala tahtoo pitää sinusta huolta, antaa sinulle anteeksi ja auttaa sinua vaikeuksissa. Myös sinä 
voit tehdä näitä asioita: Voit rukoilla jonkun puolesta, ehkä antaa omastasi jollekin jolta puuttuu, pyytää ja 
antaa anteeksi. Mitä juuri sinä voisit tehdä? 
  
Toiminnallisuus 
Kalat verkossa -leikki. Leikkijät jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä muodostaa piirin ottamalla toisiaan 
käsistä kiinni, toinen ryhmä menee piirin sisälle. Piirissä olijat leikkivät verkkoa ja piirin sisällä olevat kaloja. 
Kalat yrittävät päästä verkosta eli piirin sisältä pois, ja verkko yrittää estää sen. Kun kalat ovat päässeet 
verkosta ulos, vaihdetaan tehtäviä ja leikki alkaa alusta.  (lähde MLL leikkipankki) 
 
Luovuus 
Tarvitaan: valmiita muffinsseja, koristerakeita, kuorrutetta, karkkeja yms. (huomioi allergiat). 
Jokaiselle ryhmäläiselle arvotaan ryhmästä salainen ystävä, jolle saa koristella hienon muffinssin. Lopuksi 
annetaan muffinssit salaisille ystäville ja voidaan vielä syödä ne yhdessä (tai viedä kotiin). Harjoitellaan 
antamista ja kiittämistä. 
 
Elämys 
Tarvitaan (melko iso) risti sekä kiviä kaikille ryhmäläisille. Jokainen ottaa kiven. Hetken aikaa kukin saa 
miettiä oman elämän kiveä eli syntiä. Sitten rukoillaan ja pyydetään, että Jeesus antaa synnit anteeksi. 
Jokainen saa tuoda ristin juurelle oman kivensä ja opettaja muistuttaa, että Jeesus on kantanut ristillä ihan 
kaikki meidän pahat teot ja ajatukset. Kiitetään Jeesusta.  
 
Yhteisöllisyys 
Jumalan tahto olisi, että kaikilla olisi tarpeeksi vaatteita ja ruokaa. Voidaan järjestää yhdessä keräys, johon 
voi tuoda vaikka vanhan lelunsa tai vaatteita. (Selvitä, mihin tavarat voi kotipaikkakunnallasi toimittaa) Voi 
myös laittaa kotiin mukaan viestiä, jos jotkut perheet haluaisivat koota joululahjan Operaatio Joulun lapsen 
keräykseen tai muuhun hyväntekeväisyyskohteeseen. Lahjan voi tietysti koota myös pyhäkoulussakin 
syksyn aikana. 
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AITO IHMINEN  
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite: Minä saan olla minä. 
  
Moduulin tavoite: 

 Minä saan olla minä. 
 Ihmiset ovat erilaisia ja erilaisuus on rikkaus. 

 
Moduulin sisältö 
1. Olen ainutlaatuinen - ja niin ovat muutkin. Psalmi 139: 1-4, 13-18 ............................................................. 17 
2. Jumala rakastaa minua aina - joskus huomaan sen, joskus en. Joh. 15:15 .................................................. 19 
3.  Pyydän anteeksi, kun se on tarpeen. Matt. 18:21-22 .................................................................................. 21 
4. Jokaisella on taitoja ja kykyjä  1. Kor. 12:12-22. ........................................................................................... 23 
5. Pidän itsestäni hyvää huolta Gal. 5:22-23 .................................................................................................... 25 
6. Osoitan rakkautta toisille Mark. 12:28-31  ................................................................................................... 27 
   
Teemalaulut: 
Jokainen voi, Nuottinaru 1, Heli Ahvenainen (toim.) Prisma 
Rukous on silta 27, Lastenlauluja Jumalasta ja elämästä, SVN 
Taivaan Isällä on paljon lapsia 102, Lasten virsi, Seurakuntien lapsityön keskus 
  
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 Aito ihminen. Tutustumme Raamatun teksteihin, jotka puhuvat 
jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta osana Jumalan suunnitelmaa. Haluamme vahvistaa lasten kykyä iloita 
erilaisista persoonista, taidoista ja mielenkiinnon kohteista.  
  
Opetusten aiheet menevät seuraavasti: 

1. Olen ainutlaatuinen - ja niin ovat muutkin psalmi 139: 1-4, 13-18      
2. Jumala rakastaa minua aina - joskus huomaan sen, joskus en . Joh. 15:15 
3.  Pyydän anteeksi, kun se on tarpeen Matt. 18:21-22 
4. Jokaisella on taitoja ja kykyjä  1. Kor. 12:12-22. 
5.  Pidän itsestäni hyvää huolta Gal. 5:22-23 
6. Osoitan rakkautta toisille Mark. 12:28-31  

 

  
Tehdään kotona 

1. Miettikää yhdessä, millaisia ihmisiä tunnette? Millaisia itse olette? Miten eroatte toisistanne? 
Miten voisitte paremmin ottaa huomioon sen, että olette erilaisia keskenänne? 

2. Jutelkaa siitä, mistä teille tulee rakastettu olo. Toteuttakaa seuraaavan viikon aikana asioita, jotka 
toiset ovat maininneet. 

3. Jutelkaa tilanteista, joissa olette saaneet anteeksi. Miltä anteeksi saaminen tuntuu? 
4. Tehdään kaksi listaa: asiat, jotka osaamme, ja asiat, joita haluaisimme kokeilla tai oppia. Tehdään 

suunnitelma siitä, miten ja milloin opettelemme uutta. 
5. Huolehditaan mukaan saadusta kasvista - tai istutetaan oma. Seurataan päivittäin, miten 

huolenpito saa kasvin kasvamaan 
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6. Keksitään viisi asiaa, joiden tekemiseen tarvitaan rohkeutta. Tehdään seuraavalla viikolla joka päivä 
yksi niistä yhdessä. 

  
  
Kalenteriin 

 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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OPETUS 1 - Olen ainutlaatuinen - ja niin ovat muutkin  
  
Oppimistavoitteet 
- Jumala on luonut meidät ainutlaatuisiksi. Hän tuntee meidät läpikotaisin. 
- Jumala rakastaa meitä persoonina ja haluaa myös meidän hyväksyvän itsemme sekä toisemme 
 
Raamatun teksti psalmi 139: 1-4, 13-18     
  
Muistolause 
Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. 
Room. 15:7 
   
Ehdotus havainnollistamiseen 
Etsi Guinnessin ennätysten kirjasta kuvia ja faktoja erilaisista ihmisistä, eläimistä ja kasveista.  
 
Sanallinen opetus 
Jumala on luonut meidät kaikki. Siitä kerrotaan aivan Raamatun alussa. Hän loi paljon erilaisia kasveja ja 
eläimiä. Kasveja ja eläimiä on todella monenlaisia, loputon määrä. Vieläkin luonnosta löytyy uusia lajeja, 
vaikka sitä on tutkittu jo tuhansia vuosia. (näytä kuva ennätyskasvista) 
 
 Jumala loi myös ihmisen. Myös ihmiset ovat kaikki erilaisia. Meissä on eroja sekä ulkonäössä sekä siinä 
miten toimimme, ajattelemme ja suhtaudumme eri asioihin. Toiset ovat pitkiä, toiset lyhyitä. Toisilla on iso 
nenä, toisilla pieni nykerö. Jumala on tehnyt toisista luonteeltaan kipakoita, nopeasti kiukustuvia, toinen 
tuntuu lempeältä kuin lammas. Taivaan Isä on halunnut meidän olevan erilaisia. Entä, jos kaikki olisivat 
tismalleen samanlaisia? Olisi aika tylsää. (näytä kuva ennätysihmisestä) 
 
Lue psalmi 139: 1-4, 13-18                      
Jumala tuntee meidät ja tekijänä tietää, millaisia olemme. Jumala rakastaa meitä ja Hän haluaa että 
eläisimme onnellista ja tasapainoista elämää. Siihen kuuluu, että me arvostamme itseämme ja toisiamme. 
Itsensä arvostaminen tarkoittaa sitä, että useimmiten tykkää itsestään ja uskoo omiin taitoihinsa. Että 
ajattelee itsestään enimmäkseen hyvää. Jos koko ajan kadehtii toista ja haluaa olla toisenlainen, tai jos ei 
vaan ole tyytyväinen itseensä ja vähättelee itseään, ei omasta elämästä tule mitään. Vain sopivasti itseään 
arvostamalla eli rakastamalla me voimme olla onnellisia. 
 
Yhtä tärkeää on oppia arvostamaan myös toisiamme. Jos hyväksymme itsemme, mutta emme muita, mitä 
silloin seuraa? Muutumme itsekkäiksi ja kurjiksi kavereiksi. 
Jumala on tehnyt meistä erilaisia. Hän tykkää erilaisuudesta. Luomisen jälkeen Hän aina sanoi: ”Se on 
hyvä!” Mietipä vaikka kirahvia ja elefanttia. Molemmilla on neljä jalkaa, pää ja häntä, korvat, kaula ja nenä. 
Silti ne ovat aivan erilaisia! Ja molemmista Jumala sanoi ne luotuaan: ”Se on hyvä!” (näytä kuva 
ennätyseläimestä) 
 
 Kun Hän on luonut sinut, Hän on sanonut: "Se on hyvä!" Taivaan Isä arvostaa meitä kaikkia ja samalla antaa 
meille esimerkin siitä, miten me voimme arvostaa toisiamme. 
Joskus tuntuu tosi hyvältä olla juuri sellainen kuin on. Yleensä silloin, kun on onnistunut jossakin tai oppinut 
jotakin uutta. Välillä taas tuntuu tosi pahalta. Voi suututtaa tai harmittaa, hävettää, punastuttaa, 
raivostuttaa, pelottaa. Mutta ne ovat vain tunteita. Tunteet eivät kuitenkaan tee meille mitään pahaa. Ne 
eivät myöskään kerro siitä, missä olemme hyviä tai missä emme. Epäonnistuminen saattaa aiheuttaa 
harmituksen tai suuttumuksen tunteen, mutta se on vain tunne. Se ei tarkoita sitä, että sinä et ikinä opi sitä 
asiaa, jossa tällä kerralla epäonnistuit. Aina ei voi onnistua. Joskus voi myös epäonnistua ja oppia jotakin 
myös siitä. 
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Toiminnallisuus 
Järjestäkää limbokisa (kuka pääsee kävellen kaatumatta alimman riman alta pudottamatta sitä?). Kun kaikki 
ovat sekä onnistuneet että epäonnistuneet, keskustelkaa siitä että jokainen on erilainen. Toiset ovat 
liikunnallisempia kuin toiset mutta jokainen on hyvä jossain ja voi myös kehittyä. Keskustelkaa myös siitä, 
että limbossa (samoin kuin korkeushypyssä) parhaankin osallistujan viimeinen yritys päättyy 
epäonnistumiseen (riman putoamiseen). Ei siis haittaa vaikka rima putoaa, sillä jokaisella se putoaa jossain 
vaiheessa. 
  
Luovuus 
Piirtäkää tai askarrelkaa kuviteltu eläin jossa on kahden eri eläimen ruumiinosia. Esimerkiksi norsukirahvi tai 
sammakkohirvi. Naureskelkaa toistenne luomuksille.  
Leikatkaa silkkipaperista lumihiutaleita. Jokainen on erilainen niinkuin me ihmisetkin. Kiinnittäkää niitä 
vaikka ikkunaan tai kattoon roikkumaan. 
 
Elämys 
Menkää ulos ja kerätkää luonnosta muutama asia jotka ovat teistä kauniita. Jos käytössä on kamera, voitte 
ottaa kuvan muutamasta kauniista paikasta tai asiasta. Keskustelkaa siitä, mikä tekee jostain asiasta 
kauniin.  
 
Yhteisöllisyys 
Miettikää yhdessä, millaisia ihmisiä tunnette? Millainen itse olet? Miten olet erilainen kuin muut? Mitä 
hyvää siinä on? Tuntuuko jokin sinä pahalle? 
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OPETUS 2 - Jumala rakastaa minua aina - joskus huomaan sen, joskus en 

  
Oppimistavoitteet 

-          Jumala rakastaa meitä kaikkia. Joh. 3:16 
-          Jeesus on meidän ystävä. Joh. 15:15 

  
Muistolause 
Minä sanon teitä ystävikseni.  Joh. 15:15  
 
Havainnollistaminen 
- kaksi kylttiä teksteineen ”Kukaan ei välitä musta", "Mulla ei oo ketään ystävää” 
  
Opetus 
Viime kerralla opimme sen, että Jumala on luonut meidät. Olemme erilaisia ja se on hyvä. Jumala rakastaa 
meitä ja myös haluaa, että me voisimme arvostaa itseämme. Joskus meistä voi tuntua aivan joltakin muulta 
kuin arvokkaalta tai rakastetulta. Mietitään, mitä Jumala niissä tilanteissa ajattelee meistä. 
  
Kyltti 1 esille: KUKAAN EI VÄLITÄ MUSTA 
  
Riidan jälkeen voi tuntua siltä että kukaan ei välitä. Jos joutuu olemaan yksin tai sinua ei huomioida. Jos 
vaikka ystävä muuttaa pois tai aikuiset ympärillä ovat tosi kiireisiä ja heillä ei tunnu olevan aikaa sinulle. 
Silloin voi tuntua tosi yksinäiseltä ja orvolta, että kukaan ei välitä. Mutta luetaanpa, mitä Raamatussa 
sanotaan välittämisestä. 
  
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka Häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3: 16  
 
Ei tämä väittämä pidäkään paikkaansa. Jumala välittää meistä todella paljon. Tuo raamatunkohta on vain 
yksi lukemattoman monista paikoista, joissa kerrotaan Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkauden voi voi 
myös kokea.  Jumalaan uskovalla ihmisellä on sisällä turvallinen olo. On rauha, vaikka olisikin yksin tai 
jostakin tapahtumasta olisi jäänyt kurja olo. Ja silloin voi aina rukoilla. Esimerkiksi pimeällä kun pelottaa, voi 
rukoilla. Silloin huomaa, että Jeesus auttaa ja on lähellä. Hän haluaa lohduttaa meitä, kun meillä on suruja 
tai huolia. Hän haluaa kuulla kaikki meidän kuulumiset. Ja ihan varmasti myös moni ihminen välittää meistä. 
Joskus voi vaan tuntua siltä, että kukaan ei välitä. 
   
Kyltti 2: MULLA EI OLE KETÄÄN YSTÄVÄÄ 
Joskus voi käydä niin, ettet löydä kaveria. Ehkä tulit paikalle juuri, kun muut ovat aloittaneet lautapelin, 
etkä päässytkään enää peliin mukaan. Tai ehkä kaikki muut haluavat jäädä sisälle piirtämään juuri silloin, 
kun sinä haluaisit lähteä ulos leikkimään. Silloin voi tuntua siltä, että on aivan ilman ystävää.  
 
Kun Jeesus eli maan päällä, hän kertoi ja opetti opetuslapsilleen monia tärkeitä asioita, jotka meidänkin 
kannattaa osata. Luetaanpas, mitä Jeesus tässä sanoo. 
  
”En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. 
" Joh. 15:15 
  
Jeesus siis kertoo, että Jumala ei halua olla vain meidän isäntä ja johtaja, määräilijä ja hallitsija. Hän haluaa 
olla meidän ystävämme!  Ystävä on luotettava. Ystävälle voi kertoa kaiken, eikä tarvitse pelätä mitään. 
Ystävä ei puhu selän takana pahaa. Hän on kiinnostunut minusta. Auttaa hädässä ja kaikissa tilanteissa. 
Jeesus on meille tällainen ystävä. 
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Jumalan rakkaus ei ole riippuvainen siitä, miltä meistä tuntuu. Olimmepa iloisia tai surullisia, tyytyväisiä tai 
ärsyyntyneitä, innoissamme tai väsyneitä - Hän rakastaa meitä aina! 
 
  
Toiminnallisuus  
Tunnepantomiimi: esitetään pantomiimina erilaisia tunteita.  
 
Luovuus 
Tehdään ystävälle rannekoru joko puuvillalangasta makrame-solmuilla punoen tai puuhelmistä pujotellen.  
 

Yhteisöllisyys 
Opetellaan puhumaan myötätuntoisesti. Ohjaaja tai joku lapsista keksii pienen kertomuksen, joka alkaa 
“Olen iloinen/surullinen/innoissani/suuttunut/jännittynyt, koska..”. Muut miettivät yhdessä, miten tähän 
uutiseen voisi vastata myötätuntoisesti ja ystävällisesti. 
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OPETUS 3. Pyydän anteeksi, kun se on tarpeen 
  
Oppimistavoitteet 
- Oppia, että tulee pyytää anteeksi sekä Jumalalta että ihmisiltä 
- Ymmärtää rukouksen merkitys kantavana voimana ja yhteytenä Jumalaan 
 
Raamatun teksti 
Matt. 18:21-22 
 
Muistolause 
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps. 103:8 
 
Havainnollistaminen  

 7 läpinäkymätöntä purkkia tai rasiaa, joissa jokaisessa 70 askarteluhelmeä tai kuivattua hernettä. 
 Astia, johon kaikki helmet/herneet mahtuvat 

 
Opetus 
Jumala on antanut kyvyn erottaa monia asioita: silmillä erotat valon ja pimeyden, ihollasi tunnet kylmän ja 
kuuman ja nenälläsi erotat herkullisen ruoan pilaantuneesta. Hän on laittanut meihin myös omantunnon, 
joka kertoo meille, jos olemme toimineet väärin. Väärästä teosta johtuva huono omatunto tuntuu kurjalta. 
Onneksi siihen on ratkaisu. Kun on tehnyt väärin, on tärkeää pyytää Jumalalta anteeksi. Kun kadumme 
pahoja ajatuksiamme tai   
tekojamme ja pyydämme niitä anteeksi Jumalalta, Hän antaa meille anteeksi ja meille tulee parempi mieli, 
puhdas sydän. 
  
Mutta yhtä tärkeää on sopia asia myös ihmisten kesken. Anteeksipyyntö Taivaan Isää kohtaan ei poista sen 
toisen osapuolen pahaa oloa. Jumala haluaa, että me voisimme elää sovinnossa ilman riitoja. Kun niitä 
kuitenkin tulee, on anteeksi pyytäminen keino palauttaa asiat takaisin parempaan. Joskus voi tuntua 
vaikealta mennä pyytämään toiselta anteeksi. Silloin kannattaa rukoilla Jumalalta voimaa ja rohkeutta. 
Jumala varmasti auttaa. Kun joku tulee pyytämään sinulta anteeksi, on tärkeää, että muistat sanoa sanat 
"Saat anteeksi". Muuten asia voi jäädä kesken, eikä toinen tiedä, oletko antanut anteeksi vai et. 
  
Useimmiten heti, kun on uskaltanut pyytää anteeksi, paha olo helpottaa. Voi olla, että joskus anteeksi 
pyytäminen ei enää palautakaan ystävyyssuhdetta heti täysin ennalleen. Jos on pettänyt ystävän tai kaverin 
luottamuksen, menee aikaa että sen saa takaisin. Mutta siinäkin voi rukoilla apua Taivaan Isältä ja Jeesus-
ystävältä. 
 
Joskus me ihmiset saatamme miettiä, miten usein täytyy antaa anteeksi. Raamatussa kerrotaan tästä 
Jeesuksen opetus: "Pietari tuli Jeesuksen luokse ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin 
minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako? 
" (näytä 7 purkkia) "Ei seitsemän vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän", vastasi Jeesus.” Matt. 18:21-
22 (avaa purkit ja kaada sisältö yhteen suureen astiaan) 
 
Jeesus opettaa, että meillä tulisi olla anteeksiantava mieli. Että emme aina ensimmäisenä ole ajattelemassa 
omaa etuamme, vaan olisimme valmiita luopumaan omista eduistamme ja oikeuksistamme. Voisimme 
ajatella myös toisten parasta. Se on Jumalan mielen mukaista. 
 
Joskus anteeksiantaminen voi tuntua vaikealta. Jos joku on ollut tosi ikävä tai epäoikeudenmukainen tai on 
joutunut kauan kestämään vääryyttä, saattaa ajatella niin, etten anna ikinä anteeksi. Siinä kuitenkin vain 
satuttaa itseään. Tulee katkeraksi: oma mieli myrkyttyy. Jumalan toive meitä kohtaan on aina anteeksi 
antaminen, 7x70 kertaa eli loputtoman monta kertaa. Kun anteeksi antaminen tuntuu vaikealta, voi rukoilla 
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Jumalalta apua. Hän tahtoo auttaa meitä. Joskus anteeksiantaminen voi vaatia pitkän ajan, jotta myös 
siihen liittyvät ikävät tunteet voisivat helpottaa. 
  
Toiminnallisuus  
Jakaudutaan pareihin.  Jokainen vuorollaan harjoittelee sanomaan toiselle: "Anna anteeksi”. Toisen kuuluu 
vastata: ”Saat anteeksi." Keksitään eri asioita, joita pyydetään anteeksi. 
  
Luovuus 
Askarrellaan muistojakeesta kaksi korttia. 
 
Elämys 
Anteeksiantonäytelmät. Tehdään pieniä näytelmiä, joissa esitetään ensin tilanne, jossa jokin menee 
pieleen, ja sen jälkeen näytellään anteeksipyytäminen ja -antaminen. 
  
Yhteisöllisyys 
Jaetaan ylimääräiset muistolausekortit seurakuntalaisille. Pyydetään heitä kertomaan, miltä heistä on 
tuntunut saada anteeksi. 
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OPETUS 4 - Jokaisella on taitoja ja kykyjä  
  
Oppimistavoitteet 
- Omien vahvuuksien ja lahjojen tunnistaminen 
 - Pettymysten ja epäonnistumisten sietäminen 
 
Raamatun teksti 
 1. Kor. 12:12-22. 
 
Muistolause: “Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.” 1. Kor.12:27 
  
Havainnollistaminen 
Piirretään isolle paperille ihmisen ääriviivat (mallina voi käyttää vaikka yhtä ryhmäläistä, joka makaa 
paperin päällä). Kirjoitetaan lopuksi paperille hyviä taitoja ja asioita, joita kullakin kehon osalla voi tehdä. 
 
Opetus 
Meillä jokaisella on jotakin erityistä osaamista, taitoja ja lahjakkuutta, eri ihmisillä erilaisia juttuja. “Taito” 
on sellainen asia, minkä olet oppinut jossain vaiheessa. Esimerkiksi pyörällä ajo, kirjoittaminen, lukeminen, 
laskeminen. Ne ovat taitoja, joita voi oppia harjoittelun tuloksena useimmiten kuka tahansa. “Lahjakkuus” 
taas tarkoittaa jotain ominaisuutta, jonka Jumala loi meihin jo ennen syntymäämme. Esimerkiksi hyvä 
rytmitaju, ketteryys, tai kyky hahmottaa suuntia ovat ominaisuuksia , jotka ovat meissä jo valmiina. Niitäkin 
asioita täytyy harjoitella, jos aikoo tulla niissä taitavaksi, mutta harjoittelu sujuu lahjakkaalta ihmiseltä 
vähän nopeammin. 
 
Luetaan. 1. Kor. 12:12-22. 
   
Tässä kerrotaan siitä, että erilaiset ihmiset erilaisten taitojensa ja lahjakkuuksiensa kanssa ovat Jumalan 
suunnittelema juttu. Siitä muodostuu maailmaan kaikkien taitojen kirjo ja voimme mennä katsomaan 
jalkapallopelejä ja tanssiesityksiä ja teatteriin näytelmiä, lukea hyviä kirjoja ja kuunnella monenlaista 
musiikkia. 
Niillä kaikilla on ollut joku tekijä, joka on uskaltanut tehdä omien taitojensa mukaan. Mutta jos olisi vain 
hyviä jalkapalloilijoita, olisi se aika tylsää. Jokaisen kannattaa hyväksyä itsensä juuri sellaisena, kuin on. 
Silloin taitojen rikkaus pääsee näkyviin. 
  
Jakeet 20-22: ”Jäseniä (Taitoja) on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Eihän silmä voi sanoa kädelle.” 
Minä en tarvitse sinua", eikä liioin pää jaloille: "Minä en tarvitse teitä." Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, 
jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat  
välttämättömiä." 
  
Tässä kerrotaan siitä, että meidän tulee hyväksyä toinen toisemme. Emme voi koko ajan kadehtia 
toisiamme tai toivoa ikävyyksiä toisillemme. Jokainen on tärkeä juuri sellaisena kuin on. Jokaisen omat 
taidot ovat tärkeitä. Näin me täydennämme toisiamme. Ilman yhteyttä  
toisiin olemme täysin yksinäisiä ja toivottomia. 
  
Jotkut meissä olevista taidoista ovat ehkäpä helpommin havaittavissa. Jos on hyvä lauluääni, niin sen 
kuulee helposti. Tai voit helposti nähdä, jos toinen osaa juosta nopeasti. On kuitenkin monia taitoja, jotka 
ovat tosi tärkeitä, mutta niitä ei välttämättä huomaa itsekään niin helposti. Joskus voi tuntua siltä, että ei 
ole taitava missään. Silloin on joko unohtanut omat taitonsa tai ei ole löytänyt niitä. 
  
Oma osaaminen, lahjakkuus ja taidot, kannattaa kuitenkin löytää! Silloin voi harrastaa ja puuhastella 
sellaisia asioita, jotka tuntuvat kivoilta ja joissa voi myös kokea onnistumista. Tulee mukava olo, kun tietää, 
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että osaa jotain hyvin. Jos ei tiedä, missä on hyvä, voi miettiä, mikä kiinnostaa. Voi kokeilla jotain uutta tai 
vaikka kysyä vanhemmilta tai tutuilta aikuisilta apua mietintään. 
 
Raamattu sanoo, että jokainen meistä on osa seurakuntaa samalla tavalla, kuin eri ruumiinjäsenet ovat osa 
ihmistä. Jotkut ovat näkyvämpiä, jotkut vahvempia, jotkut suurempia, jotkut pienetkin osat ovat 
välttämättömiä. Korvan sisällä olevat pienet luut ovat näkymättömiä, mutta välttämättömiä jotta ihminen 
voi kuulla. Sinullakin on erityisiä taitoja ja oma paikka seurakunnassa. 
 

Toiminnallisuus 
Ihmekone: keksitään erilaisia tehtäviä tai pulmia. Ryhmissä kasataan ihmekoneita, jotka osaavat ratkaista 
tehtävät. Toteutetaan elävinä patsaina, jotka saavat pitää ääntä ja liikkua, jokaisen ryhmäläisen tulee olla 
osa konetta. 
 
Luovuus 
Askarrellaan lahjapaketti (esim. taittelemalla pahvista rasia). Sisälle voi piirtää/kirjoittaa lapuille erilaisia 
taitoja ja hyviä ominaisuuksia, esimerkiksi sellaisia, joita sinusta sanottiin Kehu-tuolissa istuessasi (ks. 
elämys) 
 
Elämys 
Kehu-tuoli: yksi kerrallaan istutaan piirin keskelle ja muut saa sanoa ääneen asioita, joissa keskellä olija on 
hyvä.  
 
Yhteisöllisyys 
Tehdään kaksi listaa: asiat, jotka osaamme, ja asiat, joita haluaisimme kokeilla tai oppia. 
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OPETUS 5  Pidän itsestäni hyvää huolta 
  
Oppimistavoitteet 
- Itsensä rakastaminen, uskostaan huolehtiminen 
-  Hengen hedelmät 
 
Muistolause  
"Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja 
itsehillintä." Gal. 5:22-23 
  
Havainnollistaminen 
Paperilla / taululla puu, johon liimataan opetuksen edetessä juurelle risti, runkoon raamattu, rukoilevat 
kädet ja oksille hengen hedelmiä. 
 
Opetus 
Raamatussa kerrotaan, että Jeesuksen luo tuli arvovaltainen henkilö ja kysyi, mikä asia on kaikkein tärkeintä 
elämässä. Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko 
voimallasi. Toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi" Mark. 12:28-31 Elämämme tärkein tehtävä on rakastaa Jumalaa. Kun uskomme Häneen ja 
haluamme toteuttaa Hänen tahtonsa, rakastamme Häntä. Toiseksi tärkein asia oli rakastaa lähimmäistä niin 
kuin itseämme.  
 
Itsensä rakastamiseen tarvitaan hyvä ja terve käsitys itsestään. Siihen kuuluu että tietää olevansa tärkeä 
ainakin Taivaan Isälle. Silloin tietää myös, mitä osaa, eikä tarvitse vähätellä itseään. Ei myöskään tarvitse 
pitää itseään toisia parempana. Raamatussakin sanotaan: 
  
”Älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden 
rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.”  
Room. 12:23 
  
Tärkeintä itsessä huolehtimisessa on kuitenkin se, että pidämme huolen uskostamme. Tarvitsemme 
päivittäistä yhteyttä Taivaan Isään rukoillen ja Raamattua lukien. On myös tärkeää pitää yhteyttä toisiin 
uskoviin. Seurakunnissa on usein pyhäkouluja ja kerhoja, joissa voi oppia Jumalasta lisää ja tavata kavereita. 
  
Kun kasvamme uskossa, rukoilemme ja vietämme aikaa Jumalan lähellä, meissä alkaa näkyä hyviä asioita, 
joita Jumala vaikuttaa meissä Pyhän Henkensä kautta. Niitä sanotaan Hengen hedelmäksi ja ne löytyvät 
Raamatusta Galatalaiskirjeestä. 
  
"Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja 
itsehillintä." Gal. 5:22-23 
  
Nämä ominaisuudet ovat varmasti kaikkien mielestä tavoittelemisen arvoisia. Jokainen miettiä itsessään, 
mitkä näistä asioista on sinulle helpompia. Niissä vaikeimmissa voi pyytää Jumalalta apua. 
Miten hedelmä kasvaa? Eikö niin, että se pysyy kiinni puun oksassa? Samalla tavalla mekin kasvamme kun 
pysymme kiinni Jumalassa. Ilo, rauha, kärsivällisyys ja kaikki muutkin hyvät ominaisuudet kasvavat meissä 
Jumalan avulla. Jeesus sanoi: "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä 
pysyn, tuottaa paljon hedelmää.” Johannes 15:5. 
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Toiminnallisuus 
 Hengen hedelmät -Ieikki 
 Muunnelma "Hedelmäsalaatti" -leikistä. Jokaiselle lapselle on oma paikka tuolilla tai maahan piirretyssä 
ympyrässä, yksi henkilö jää ylimääräiseksi. Kaikille kuiskataan jokin hengen hedelmä (rakkaus, ilo, rauha, 
kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itse- 
hillintä). Yli jäänyt huutaa yhden hengen hedelmän ja kaikki ne vaihtavat paikkaa. Yksi jää taas yli. Kaikki 
vaihtavat paikkaa kun huudetaan ”Hengen hedelmät". 
 
Luovuus 
Maalataan vesiväreillä hedelmä-asetelma (malliksi voi tuoda oikeita hedelmiä), kirjoitetaan jokaiseen kuvan 
hedelmään jonkin hengen hedelmän nimi. 
 
Elämys 
Kierrätetään piirissä peiliä, johon jokainen saa katsoa ja sanoa itselleen ääneen “Minä olen tärkeä, Jumala 
on luonut minut”. Ojennetaan peili eteenpäin ja sanotaan “Sinä olet tärkeä, Jumala on luonut sinut”. 
 
Yhteisöllisyys  
Istutetaan purkkiin jokin nopeasti itävä kasvi, otetaan se kotiin mukaan ja seurataan sen kasvua. 
Seuraavalla viikolla voidaan kertoa: kuinka moni muisti huolehtia kasvista, onko jonkun kasvi alkanut jo 
kasvaa, ehtikö jonkun kasvi kuihtua. 
(Samoin kuin kasvista pitää pitää huolta, myös omasta itsestä ja jumalasuhteesta kannattaa huolehtia.) 
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OPETUS 6  Osoitan rakkautta toisille? 
  
Oppimistavoitteet 
- Miksi ja miten rakastaisin toisia? 
 
Muistojae  
"Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Matt. 7:12  
  
Havainnollistaminen 
Näytä leluhevosten ja palikoiden/leluautojen avulla miten yhdessä on helpompi silloin kun on raskasta. Yksi 
työhevonen pystyy vetämään yksin 3600 kiloa, eli noin ison kuorma-auton verran. Kaksi työhevosta pystyy 
vetämään yhdessä 10800 kiloa, eli kolminkertaisen määrän. Yhdessä on helpompaa. Jos ne vielä on 
koulutettu toimimaan yhdessä, ne voivat vetää 14400 kiloa yhdessä! Se mikä yksin on raskasta, on yhdessä 
kevyempää. (Esimerkki kirjasta “Reggie Joiner: Ajatuksena Oranssi, Päivä Osakeyhtiö, s.133) 
 
Opetus 
Viimeksi luimme Raamatusta käskyn, jonka Jeesus sanoi olevan tärkeintä elämässä.  "Rakasta Herraa, 
Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä: Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" Mark. 12:28-31  
 
Viimeksi puhuimme itsensä rakastamisesta, mutta se ei ollut luetun Raamatun tekstin koko sanoma. 
Lähimmäistä tulisi rakastaa niin kuin itseä. Lähimmäisiä ovat kaikki lähellämme elävät ihmiset, joitten 
kanssa olemme tekemisissä. Jumala siis tahtoo, että rakastamme kaikkia. Taivaan Isä kehottaa meitä 
tekemään hyvää toisillemme. Siten me voimme elää todella onnellista elämää. "Älkää myöskään unohtako 
tehdä hyvää ja antaa omastanne” Hepr. 13: 16 Voimme itsekin keksiä hyviä tapoja tehdä hyvää toisille, 
mutta Raamattukin kertoo meille todella paljon keinoja siihen. 
 
Lohduttaminen - "Kantakaa toistenne kuormia” Gal. 6:2 
Voimme lohduttaa toisia silloin, kun he ovat surullisia jostakin kurjasta, mitä on tapahtunut. Voimme 
lohduttaa myös silloin, kun ystäväämme pelottaa tai jännittää jokin tulossa oleva asia. Lohduttamiseen ei 
aina tarvita sanoja. Usein riittää, että olemme kaverin kanssa, vaikka hänellä olisikin kurja olo.  
 
Rohkaiseminen - "Rohkaiskaa siis toinen toistanne joka päivä" Hepr. 3:13  
Kaikkia ihmisiä jännittää tai pelottaa joskus. Ilman rohkaisua saattaa antaa periksi liian helposti. Me 
voimme rohkaista ja kannustaa toisiamme kokeilemaan uusia juttuja. Voimme myös rohkaista toisiamme 
silloin, kun jonkin asian harjoitteleminen on vaikeaa.  
 
Totuuden puhuminen - "Älkää valehdelko toisillenne" Kol. 3:9 
Joskus tuntuisi helpommalta olla kertomatta totuutta. Siitä jää kuitenkin aina jossain vaiheessa kiinni. On 
parempi opetella puhumaan totta aina heti alusta saakka.  
 
Ahkeruus - "Mene, laiskuri, muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Ei sillä ole ketään käskijää, 
ei herraa eikä hallitsijaa, ja silti se kerää kesällä ruokansa ja täyttää varastonsa korjuuun aikaan.” Sananl. 
6:6-8 
Sananlaskun muurahainen teki tarpeellisia asioita, vaikka kukaan ei käskenyt sitä. Meidän tulisi kasvaa 
samanlaisiksi: että hoksaisimme olla avuksi toisille silloinkin, kun he eivät erikseen pyydä apua meiltä  
 
Anteeksiantava mieli, kostamisesta luopuminen "Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää 
siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä." Room. 12: 17 



 

30 
 

Joskus lähimmäisemme tekevät jotakin, mikä on väärin. Voi olla, että meidän tekisi mieli kostaa heille. 
Jumala kuitenkin toivoo meidän toimivan oikein silloinkin, kun muut toimivat väärin. Kostaminen ei ole 
oikein. 
 
Kun mietit erilaisia tapoja rakastaa toisia, on hyvä muistaa yksi tärkeä asia: 
"Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Matt. 7:12 
Useimmat asiat, jotka omasta mielestä vakavasti ottaen tuntuvat mukavilta, tuntuvat siltä myös toisista. 
Aina kun aiot sanoa tai tehdä toiselle jotain, voit miettiä, haluaisitko itse kuulla sellaisia sanoja tai ottaa 
vastaan sellaisia tekoja.   
 

Toiminnallisuus 
Ahkeruustuokio. Siivotaan askartelutarvikekaapit, haravoidaan piha, teroitetaan kaikki värikynät - tehdään 
jotakin, mikä ilahduttaa muita.  
Leikkikää “Kapteeni käskee” leikkiä, mutta niin että leikin johtaja näyttelee, mitä pitää tehdä. 
 
Luovuus 
Askarrellaan ilahduttavien tekojen purkki: keksitään mahdollisimman monta asiaa, joilla voi ilahduttaa 
toisia ihmisiä. Kirjoitetaan asiat paperilapuille, yksi asia per paperi. Laitetaan ne purkkiin, ja nostetaan sieltä 
yksi joka päivä. Yritetään toteuttaa teko sen päivän aikana. 
 
Yhteisöllisyys 
Rukoillaan seurakunnan lähetystyöntekijöiden puolesta. 
Kotona: Keksitään viisi asiaa, joiden tekemiseen tarvitaan rohkeutta. Tehdään seuraavalla viikolla joka päivä 
yksi niistä yhdessä. 
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TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA 
 
OPETTAJALLE  
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Olen mukana Taivaan Isän hommissa.” 
 
Moduulin tavoite 

 Olen mukana Taivaan Isän hommissa ja osana hänen suunnitelmaansa.  
 Jumala käyttää erilaisia ihmisiä 
 Jumalalla on ihmisille erilaisia tehtäviä 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunitelmaa, silti on hyvä luottaa häneen 

 
Moduulin sisältö 
1. Palvelen Jumalaa rukoillen ja kiittäen: Sakariaan tarina - Luuk. 1: 5-23, 57-80 ........................................... 31 
2. Rohkaisen toisia: Elisabethin tarina  - Luuk. 1: 24-25, 39-56, 57-66 ............................................................ 33 
3. Otan vastaan Jumalan antaman tehtävän: Marian tarina - Luuk. 1: 26-38, 39-56, 2:1-40 .......................... 35 
4. Luotan Jumalan hyvään suunnitelmaan: Joosefin tarina - Matt. 1: 18- 25, Luuk. 2: 1-40 ........................... 37 
5. Kerron hyvän uutisen eteenpäin: kertomus paimenista  - Luuk. 2:8-20 ...................................................... 39 
6. Palvelen Jumalaa sillä, mitä minulla on: kertomus tietäjistä  - Matt. 2:1-16 ............................................... 41 
   
Teemalaulut:  
Taivaan Isän hommissa (Tule mukaan sinäkin),  säv. Lasse Heikkilä san. Merja Salonen (Jippii) 
Totuus ja tehtävä,  San. Säv. Ulla Hietamäki (CD:ltä Totuus ja Tehtävä) 
Jokainen voi, San. Säv. Pekka Simojoki (www.tv7.fi/vod/player/34119/) 
 
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.  
 
Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on”Tehtäväänsä toteuttava”. Haluamme lapsen ymmärtävän, että 
myös hän saa olla Jumalan käytössä ja viedä evankeliumia eteenpäin. Seuraamme Elisabethin, Sakariaksen, 
Marian, Joosefin, paimenien ja tietäjien elämää. Jokainen heistä oli erilainen ja Jumala antoi heille erilaisia 
tehtäviä. Varmasti moni heistä ihmetteli Jumalan suunitelmaa, mutta silti he luottivat häneen ja saivat 
nähdä mielenkiintoisia asioita. Jumalan suunnitelma oli antaa ihmisille mahdollisuus tulla hänen tykönsä. 
Siksi Jeesus tuli maailmaan. 
Yksi Elisabethin, Sakariaksen, Marian ja Joosefin tärkeä tehtävä oli olla äitinä ja isänä ja palvella sillä tavoin 
Jumalaa. Myös sinulla on äiti ja isä on tärkeä tehtävä! Olet saanut sen Jumalalta, hän myös antaa siihen 
voimaa ja viisautta! 
 
Opetusten aiheet menevät seuraavasti: 

1. Palvelen Jumalaa rukoillen ja kiittäen: Sakariaan tarina - Luuk. 1: 5-23, 57-80 
2. Rohkaisen toisia: Elisabethin tarina  - Luuk. 1: 24-25, 39-56, 57-66 
3. Otan vastaan Jumalan antaman tehtävän: Marian tarina - Luuk. 1: 26-38, 39-56, 2:1-40 
4. Luotan Jumalan hyvään suunnitelmaan: Joosefin tarina - Matt. 1: 18- 25, Luuk. 2: 1-40 
5. Kerron hyvän uutisen eteenpäin: kertomus paimenista  - Luuk. 2:8-20 
6. Palvelen Jumalaa sillä, mitä minulla on: kertomus tietäjistä  - Matt. 2:1-16 
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Tehdään kotona 
Opetus 1: Kertokaa lapselle ajasta kun odotitte häntä. Katselkaa yhdessä odotuksen aikaisia kuvia ja 
vauvakuvia.  Antakaa lapsen ymmärtää, että hän oli toivottu lapsi ja että hän on ainutlaatuinen 
- Rukoilkaa yhdessä ja siunatkaa lastanne. Pyytäkää Jumalaaa johtamaan hänen elämäänsä. 
- Anna lapsen kertoa tai piirtää, mitä asioita hän tykkää tehdä ja mitä haluaisi oppia 
Opetus 2: Kertokaa lapselle kuinka päädyitte antamaan nimen hänelle. Järjestettiinkö lapselle vauvana 
juhla, millainen (lapsen siunaus, nimenantojuhla)? Katselkaa kuvia ja muistelkaa. Siunatkaa lasta.  
Opetus 3: Piirtäkää tai kirjoittakaa kotona jokainen jokin asia, jossa on vaikea toimia oikein tai asia, jossa on 
helppo toimia oikein. Keskustelkaa asioista ja pyytäkää Jeesukselta apua toimia hänen tahtonsa mukaisesti. 
Opetus 4: Lapsi seuraa sinua. Hän on myös oppivainen. Tehkää toisinaan yhdessä niitä asioita, mitä isä tai 
äiti yleensä teette. Ota lapsi mukaan tekemään ruokaa, tekemään puutarhatöitä, korjaamaan autoa ja 
tekemään puutöitä. Sen kautta lapsi oppii uusia taitoja. On hyödyllistä opettaa lapselle taitoja pienestä 
pitäen.  
Opetus 5: Vanhemmat kertokaa lapsille siitä, kuinka olette saaneet kuulla Jeesuksesta. Kertokaa myös siitä, 
mitä Jeesus teille merkitsee. Kertokaa lapsille, että he myös voivat uskoa Jeesukseen ja seurata häntä. 
Rukoilkaa yhdessä. 
Keskustellaan tunteista. Milloin lasta pelottaa ja milloin hänellä on hyvä olla? 
Opetus 6: Miettikää yhdessä miten voitte auttaa köyhempiä ihmisiä. Voisitteko tukea jotain köyhää 
taloudellisesti Suomessa tai ulkomailla. Rukoilkaa köyhien puolesta. 
 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Palvelen Jumalaa rukoillen ja kiittäen: Sakariaan tarina - Luuk. 1: 5-23, 57-80 
 
Opetuksen tavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Saan palvella Jumalaa rukouksin ja kiitoksin 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: silti saan olla siinä mukana 

 
Muistolause: “Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän 
teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.” Jesaja 55:9 
 

Havainnollistaminen 
Voit aloittaa opetuksen esimerkiksi näyttämällä kuvan tai pohjapiirustuksen Jerusalemin temppelistä. 
Internetistä löytyy myös videopätkiä Herodeksen temppelistä. 
Kerro, että temppeli oli paikka, jossa palveltiin Jumalaa. Jeesuksen aikana Jerusalemissa oli Herodeksen 
rakennuttama temppeli, joka oli suuri ja todella kaunis. 
 
Sanallinen opetus 
Sakarias palveli Jumalaa olemalla pappi ja olemalla isä lapselleen 
Sakarias oli Aaronin sukuun kuuluva pappi. Hän toimi pappina Jerusalemin temppelissä kuningas Herodes I 
Suuren aikaan. Juudea oli tuolloin osa Rooman valtakuntaa. Sakarias ei käynyt töissä temppelissä joka 
päivä, vain silloin, kun oli hänen eli Abian sukuhaaran vuoro (1.Aik. 2-4:1, 3, 10, 18-19 ).  
Tällä kerralla Sakarian osaksi tuli arvonnan perusteella suitsutusuhrien suorittaminen temppelissä 
(1.Aik.27:1-2). Sakarias meni temppeliin suitsuttamaan. Kansa jäi ulkopuolelle rukoilemaan.  
Sakarias asettui kultaisen suitsutusalttarin äärelle. Pian hyvänhajuista tuoksua levisi temppeliin. 
Yhtäkkiä tapahtui jotain poikkeavaa. Suitsutusalttarin oikealla puolella seisoi joku. Sakarias säikähti ja häntä 
pelotti. Kuka kumma tuo on, Sakariaksenhan piti olla yksin.  
Sakarias oli kohdannut enkelin. Enkeli alkoi puhumaan. "Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi 
Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes”. Enkeli kertoi vielä: ”Hän on oleva 
suuri Jumalan mies. Alkoholia hän ei juo. Äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä.  Enkeli kertoi 
vielä, että Johannes tulisi ohjaamaan Israelin kansasta monet takaisin Herran, heidän Jumalansa, puoleen. 
Hän tulee olemaan myös kulkee Herran edelläkävijänä”. 
Sakarias oli aivan ihmeissään. Hän ei pystynyt uskomaan todeksi, että hänestä tulisi isä. Hän kysyikin 
enkeliltä, "Mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha, ja vaimonikin on iäkäs."  
Silloin enkeli paljasti kuka hän on. "Minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on 
lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa.  
Mutta sinun suusi mykistyy nyt, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, 
koska et uskonut sanojani, jotka aikanaan käyvät toteen."  
Kansa odotti Sakariasta, ja kaikki kummeksuivat sitä, että hän viipyi temppelissä niin pitkään. Kun Sakarias 
lopulta tuli ulos temppelistä ei hän pystynyt puhumaan. 
Viidennen kuun alussa Sakarias palasi kotiin vaimonsa Elisabethin luo. Heidän kotinsa sijaitsi luultavasti 
Hebronissa. Elisabeth mahtoi olla ihmeissään, kun Sakarias ei pystynyt puhumaan mitään. Heidän piti 
elehtiä ja kirjoitella viestejä, jotta pystyivät ymmärtämään toisiaan.   
Yhdeksän kuukauden jälkeen heille todellakin syntyi poika. Siitä alkoi Sakariaksen uusi tärkeä tehtävä. 
Hänestä tuli isä. Isänä oleminen on yksi tärkeä tehtävä, jonka kautta Sakariaskin sai palvella Jumalaa. 
 
Sinäkin saat palvella Jumalaa 
Me kaikki, jotka uskomme Jeesukseen saamme olla hänen pappejansa. Meidän ei tarvitse mennä 
temppeliin palvellaksemme häntä. Saamme palvella siellä missä liikumme. Sakarias suitsutti Jumalalle 
kiitokseksi hyvänhajuisia tuoksuja. Meidän ei enää tarvitse suitsuttaa tuoksuja. Meidän kiitoksemme ja 
rukouksemme on Jumalalle hyvänhajuinen suitsutus. 
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Palvelutehtävät ovat erilaisia. Joskus palvelutehtävät ovat yllättäviä. Sinä voit palvella Jumalaa esimerkiksi 
olemalla hyvä ystävä toiselle. Jokainen voi palvella Jumalaa myös kertomalla toisille Jumalan rakkaudesta ja 
hänen teoistansa. 
 
Toiminnallisuus 
Ilman sanoja - Tässä leikissä ei saa puhua muut kuin leikin ohjaaja. Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. 
Ensin ohjaaja käskee kummankin joukkueen tehdä jonon, jossa kukin on pituusjärjestyksessä. Sen jälkeen 
jono muodostettaan jalan koon mukaisesti. Kolmanneksi jono muodostetaan esimerkiksi hiusten pituuden 
mukaan. 
Historian tutkiminen - Tutkitaan pienissä ryhmissä historiaa esimerkiksi internetistä. Tehdään löydetyistä 
kuvista ja teksteistä seinälle juliste, jossa asiat tiivistettynä. Kerrotaan toisille löydöistä.  
Aiheena voivat olla esimerkiksi: Herodes, Jerusalemin temppeli ja Rooman valtakunta 
 
Luovuus 
Askarrellaan liitutaulu. Tarvitset vanerin palan, liitutaulumaalia, kehykset. Koristellaan kehykset esimerkiksi 
simpukoilla, helmillä tai tarroilla.  
 
Elämys 
Palvelen Jumalaa ylistämällä esimerkiksi näin 

 Laittakaa taustalle soimaan lasten ylistysmusiikkia. Anna lapsille huivit. He saavat tanssia musiikin 
rytmissä 

 Miettikää asioita joista olette kiitollisia. Kerro, että ylistys ja rukous on kuin hyvän tuoksuinen 
suitsutus Jumalalle. Voitte polttaa hyvän tuoksuista kynttilää tai suihkuttaa hyvän tuoksuista 
hajuvettä (mikäli paloturvallisuus ja lasten allergiat sallii sen). Kun hyvää tuoksua alkaa tulemaan 
saa jokainen lapsi vuoronperään kertoa mistä on kiitollinen. Kiitos Jeesus.. ystävistä, kodista, 
vaateista, uudesta lelusta, hyvästä ilmasta ja niin edelleen. 

 
Yhteisöllisyys  
Seurakunnassa: 
Harjoitelkaa ylistystanssi huivein ja esittäkää se aikuisille. Pyytäkää ennen esityksen alkua, jokaista kuulijaa 
miettimään jokin asia, josta on kiitollinen Jumalalle. Sanokaa ne yhteen ääneen. Pyytäkää kuulijoita 
tulemaan mukaan lauluun. Sanat heijastetaan seinälle. 
 
Kotona:  
-Kertokaa lapselle ajasta kun odotitte häntä. Katselkaa yhdessä odotuksen aikaisia kuvia ja 
vauvakuvia.  Antakaa lapsen ymmärtää, että hän oli toivottu lapsi ja että hän on ainutlaatuinen 
- Rukoilkaa yhdessä ja siunatkaa lastanne. Pyytäkää Jumalaaa johtamaan hänen elämäänsä. 
- Anna lapsen kertoa tai piirtää, mitä asioita hän tykkää tehdä ja mitä haluaisi oppia 
 
Lähteet: http://www.kolumbus.fi/gematria/apsrk21.html ja 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sakarias_%28Johannes_Kastajan_is%C3%A4%29 
  

http://www.kolumbus.fi/gematria/apsrk21.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sakarias_(Johannes_Kastajan_is%C3%A4)
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Opetus 2 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Rohkaisen toisia: Elisabethin tarina  - Luuk. 1: 24-25, 39-56, 57-66 
 
Oppimistavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Saan olla rohkaisuksi toisille kuten Elisabeth 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: Toisinaan pitää odottaa pitkään 

 
Muistolause 
Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten. Ps. 100:2 
 
Havainnollistaminen 
Kuva äidistä joka odottaa lasta. Kerrotaan lapsille, että jokaista heitä on odotettu ja jokainen heistä on 
Jumalan ihme. Kaikki eivät voi saada lapsia vaikka haluisivat. Voidaan rukoilla heidän puolesta, että hekin 
saisivat lapsia. 
 
Sanallinen opetus 
Elisabeth palvelee Jumalaa olemalla vaimo ja äiti 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaksesta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. 
Kun Sakarias palasi Jerusalemista kotiinsa Elisabet oli ihmeissään ja huolissaan. Sakarias oli menettänyt 
puhekykynsä. Sakarias yritti selittää tilannetta vaimollensa ilman puhetta, luultavasti kirjoittamalla. Kun 
toinen on mykkä on monien asioiden hoitaminen hankalampaa. Ei voikkaan enään sanoa toiselle asioita, 
joita haluaisi vaan kaikki pitää kirjoittaa.  
Lisää muutoksia oli tulossa. Jonkin ajan päästä Elisabet huomasi, että hän odotti vauvaa. Hän oli jo monet 
vuodet luullut, että he eivät saa lasta. Nyt yhtäkkiä, hänestä olikin tulossa äiti. Hänestä oli tulossa äiti 
lapselle, josta enkeli oli tullut kertomaan. 
Elisabet oli todella onnellinen. Kotitöitä tehdessään hän varmaankin hyräili iloisena ja kiitti Jumalaa. 
Pikkuhiljaa hän alkoi tuntemaan kohdustansa pieniä liikkeitä ja potkuja.  
Eräänä päivänä Elisabethin luo tuli kylään hänen sukulaisensa. Nuori Maria oli matkustanut Nasaretistä 
tapaamaan häntä. Myös Maria odotti lasta. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi iloissaan 
hänen kohdussaan. Samalla Elisabeth täyttyi Pyhällä Hengellä ja hän alkoi puhumaan sanoja, jotka Jumala 
hänelle antoi.  
Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! 
Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!"  
Nuorelle Marialle nämä olivat tärkeitä sanoja. Hän oli ollut ymmällään, mutta nyt Elisabeth rohkaisi häntä. 
Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta. Näillä naisilla olisin paljon yhteistä juteltavaa. Ehkäpä 
he samalla myös ompelivat vaatteita tuleville lapsillensa. 
Elisabeth synnytti pojan, niinkuin enkeli oli sanonutkin. Naapurit iloitsivat yhdessä Elisabethin ja 
Sakariaksen kanssa. Elisabethistä oli tullut äiti! 
Kahdeksantena päivänä kokoonnuttiin ympärileikkaamaan lasta. Naapurit ja sukulaiset ehdottivat pojan 
nimeksi Sakariasta eli samaa nimeä kuin hänen isälläkin oli. Elisabethillä ja Sakariaksella oli kuitenkin päätös 
tehtynä. He halusivat antaa pojalle sen nimen, jonka enkeli oli heille ilmoittanut.  
Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen: "Hänen nimensä on Johannes." Kaikki hämmästyivät. He 
olivat ajatelleet, että poika saisi sellaisen nimen, jota suvussa olisi käytetty pitkään. Kun Sakarias oli 
kirjoittanut nimen tauluun, hän sai puhekykynsä takaisin. Tiedätkö mitä hän teki ensimmäisenä? Hän alkoi 
ylistämään Jumalaa.  
Ihmiset olivat ihmeissään tästä kaikesta. He miettivät "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli 
hänen yllään. Aikuisena Johanneksella olikin todella tärkeä tehtävä. Hän sai olla Julistamassa Jumalan 
valtakuntaa. 
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Sinäkin saat palvella Jumalaa 
Myös sinä saat palvella Jumalaa. Olimmepa lapsia tai aikuisia, koululaisia, pappeja, kotiäitejä tai siivoojia, 
saamme palvella Jumalaa siellä missä olemme. Suoritetaan tehtävämme hyvin. Kun olet koulussa, tee siellä 
parhaasi. Samalla saat loistaa Jumalan rakkautta. 
Sinunkin elämässäsi saattaa tulla yllättäviä tilanteita. Luota silti Jumalaan. Hän tietää mitä tekee. 
 
Toiminnallisuus 
Nimileikki - Jaa lapset kahteen osaan. Laita heidän väliinsä viltti (tarvitaan kaksi pitäjää). Lapset valitsevat 
joukkuestaan yhden, joka menee kyykkyyn viltin eteen. Ohjaajat tiputtavat viltin alas. Lasten pitää huutaa 
mahdollisimman nopeasti henkilön nimi, joka on viltin toisella puolella. Häviäjä siirtyy 
voittajajoukkueeseen. Jatketaan näin, kunnes kaikki ovat toisella puolella. 
Musiikkipeili – Laitetaan cd:ltä tulemaanrauhallista musiikkia (mieluiten ilman sanoja). Kukaan ei saa puhua. 
Yksi lapsista saa olla johtaja. Muut seisovat rivissä vastapäätä johtajaa. Johtaja tekee rauhallisia liikkeitä ja 
toiset matkivat häntä. Hetken päästä vuoro vaihtuu. Johtaja osoittaa jotain lapsista. Hän tulee vuorostaan 
johtamaan. Äskeinen johtaja menen riviin hänen tilallensa. 
 
Luovuus 
Askarrellaan nimikyltti esimerkiksi huoneen oveen. Tarvitset kartongin, vaneripalasen tai muun tukevan 
alustan.  Askarrellaan oma nimi haluamasta materiaalista esimerkiksi rutistetusta silkkipaperista tai 
oksanpätkistä. Voidaan tehdä myös kehykset esimerkiksi rullaamalla sanomalehdestä irroitettuja sivuja ja 
liimaamalla ne kehyksiksi. 
 
Elämys 
Luodaan hiljainen hetki sisällä tai ulkona. Voidaan sopia ajaksi esimerkiksi viisi tai kymmenen minuuttia. 
Jokaisen tulee kuunnella mitä ääniä ympäristössä kuuluu. Niitä voi kirjoittaa ylös paperille. Lopuksi 
keskustellaan mitä ääniä kuului ja kuuleeko niitä ääniä yleensä, kun ei ehdi kuuntelemaan. Voidaan tässä 
yhteydessä puhua Jumalan äänen kuulemisesta. Jumala haluaa, että pysähdymme rukoilemaan, mutta 
myös kuuntlemaan hänen ääntänsä. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan – Lapset voivat tehdä pienen näytelmän. Jokaiselle kirjoitetaan iso lappu, jossa lukee eri 
tehtävä. Esimerkiksi isä, äiti, pappi, siivooja, työtön, koululainen, kerholainen. Lapset seisovat rivissä. 
Jokainen vuorollaan astuu askeleen eteenpäin ja sanoo: Olen __________ (se mikä lapussa).  Saan palvella 
Jumalaa omalla paikallani.  
Lapset voivat myös askarrella pieniä lappuja, joihin liimatan tulostettu lause ”Palvelkaa häntä iloiten,tulkaa 
hänen eteensä riemuiten”. Ps. 100:2. Lapset jakavat laput aikuisille. 
 
Kotiin - Kertokaa lapselle kuinka päädyitte antamaan nimen hänelle. Järjestettiinkö lapselle vauvana juhla, 
millainen (lapsen siunaus, nimenantojuhla)? Katselkaa kuvia ja muistelkaa. Siunatkaa lasta. 
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Opetus 3 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Otan vastaan Jumalan antaman tehtävän: Marian tarina - Luuk. 1: 26-38, 39-56, 2:1-40 
 
Oppimistavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Maria palveli Jumalaa kotiäitinä 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: nuori ihminen joutui vaikeaan tilanteeseen 

 
Muistolause: “Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Luukas 1:38 
 
Havainnollistaminen 
Tikkari-hahmot. Askartele enkeli, Maria ja Joosef  -hahmot “luovuus”-kohdan ohjeiden mukaisesti, 
Havainnollista kertomuksen kulkua niillä.  
 
Sanallinen opetus 
Maria palveli Jumalaa olemalla kotiäiti 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaksesta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. Puhuimme myös siitä, kuinka Maria meni tapaamaan Elisabethiä ja Sakariasta. 
Maria asui Nasaretin kaupungissa. Hän oli kihloissa Joosefin kanssa ja odotti innoissaan hääpäivää. 
Yllättäen kotona ollessaan Marian kohtasi suuri yllätys. Huoneeseen astui enkeli Gabriel ja sanoi: 
"Tervehdys, Maria, sinä armon saanut! Herra on sinun kanssasi!" Maria oli ihmeissään, mitä tuollainen 
tervehdys mahtoi merkitä.  Miten hän oli saanut armon ja kuinka Herra oli hänen kanssansa? 
Enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. 
Sinun pitää antaa hänelle nimeksi Jeesus. "   
Maria ihmetteli kovasti kuulemiaan sanoja ja kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Enhän ole edes 
naimisissa.” 
Enkeli kertoi, että Pyhä Henki tulee Marian ylle. Lapsi ei ole tavallinen lapsi. Hän on oleva pyhä, ja häntä 
kutsutaan Jumalan Pojaksi. 
Tässä vaiheessa enkeli kertoi myös Elisabethin odottavan lasta. Siitä Maria osasi mennä Elisabethin luokse. 
Tästä kuulimme viime kerralla. 
Maria sanoi enkelille: "Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." Yhtä nopeasti 
kuin enkeli oli tullut, lähti hän poiskin Marian luota. 
Miltä Mariasta mahtoi tuntua? Varmaankin hän oli hämmentynyt ja iloinen yhtäaikaa. Tästä olisi kerrottava 
pian Joosefille. Ymmärtäisiköhän hän mitä oli tapahtumassa? Entä muut ihmiset? 
Aika kului. Marian vatsa pyöristyi ja synnyttämisen aika läheni. Ennen lapsen syntymistä Marian ja Joosefin 
piti tehdä vielä pitkä matka. Keisari Augustus päätti laittaa käytäntöön verollepanon ja siksi jokaisen piti 
matkustaa omalle kotiseudullensa. Joosef kuului Daavisin sukuun, joten hänen piti matkustaa Beetlehemiin, 
samalle paikkakunnalle, jossa Daavidkin oli aikoinaan asunut. Beetlehemissä oli tungosta. Majapaikkaa ei 
meinannut löytyä. Lopulta he pääsivät yöksi talliin. Lapsi, Jeesus syntyi siellä. 
Marian tehtävä oli kasvattaa Jeesusta ja pitää hänestä huolta. Hän oli kotiäiti. Hän teki ruokaa, pesi pyykkiä 
ja siivosi. Hän myös kertoi Jeesukselle Jumalan ihmeistä, joita hän oli tehnyt Israelin historian ajan. 
Kun Jeesus kasvoi isoksi, Maria kantoi huolta pojastansa. Mariasta tuntui todella pahalta siinä vaiheessa, 
kun Jeesus naulittiin ristille syntiemme tähden. Hän kuitenkin tiesi, että se oli Jeesuksen tehtävä. 
Myös sinä saat palvella Jumalaa. Jumala käyttää meitä eri tavoin ja antaa meille erilaisia tehtäviä. Toisinaan 
tehtävän toteuttaminen ei tunnu mukavalta. Olisi helppoa toimia samoin kuin toiset toimivat. Meidän on 
tehtävä valintoja, haluammeko palvella Jumalaa siitäkin huolimatta, että meitä saatetaan pilkata ja kiusata 
sen takia.  
Meille on annettu Raamattu, josta saamme tietoa Jumalan tahdosta. Jos kaverisi esimerkiksi varastavat 
sinun ei pidä tehdä samoin. Raamattu opettaa, että varastaminen on syntiä. Kaverit saattavat haukkua 
sinua pelkuriksi, kun et tee samoin kuin he tekevät. Toimi sinä kuitenkin oikein ja palvele sillä tavoin 
Jumalaa. 
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Toiminnallisuus 
Oikein ja väärin leikki – Sovitaan kaksi eri paikkaa. Toiseen mennään, kun asia kuulostaa väärältä ja toiseen, 
kun kuulostaa oikealta. Jokainen tekee itse valintansa. Ohjaaja sanoo vuoronperään erilaisia väitteitä. 
Väitteet voivat olla esimerkiksi tällaisia: lyön takaisin, jos minua lyödään - puolustan kiusattua - kiitän 
ruoasta – lintsaan tunnilta -  noudatan kotiintuloaikaa – kuuntelen opettajaa. 
 
Luovuus 
Askarrellaan kuusenkoristeeksi enkeli. Laita pyöreä tikkari nenäliinan sisälle. Pallo-osa tulee keskelle 
nenäliinaa. Sido nenäliina pyöreän tikkariosan alapuolelta, siitä muodostuu pää. Piirrä naama ja laita otsan 
ympäri kultainen piippurassi. Leikkaa hopeisesta askartelukartongista siivet. Liimaa siipien keskiosaan 
ripustuslenkki.Liimaa siivet enkelin vartaloon kiinni. Tikkarin voi syödä joulun loputtua. 
Leivotaan enkeli pipareita ja koristellaan ne. 
 

Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan - Kysellään seurakunnan jäseniltä, miten he ovat palvelleet Jumalaa. Kootaan isolle paperille 
tekstein tai kuvin eri ihmisten tapoja palvella.  
 
Kotiin - Piirtäkää tai kirjoittakaa kotona jokainen jokin asia, jossa on vaikea toimia oikein tai asia, jossa on 
helppo toimia oikein. Keskustelkaa asioista ja pyytäkää Jeesukselta apua toimia hänen tahtonsa mukaisesti. 
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Opetus 4 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Luotan Jumalan hyvään suunnitelmaan: Joosefin tarina - Matt. 1: 18- 25, Luuk. 2: 1-40 
 
Oppimistavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Joosef palveli isänä 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: Luotan Jumalaan kaikissa tilanteissa 

 
Muistolause  “Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.” 1. Tess. 5:24 
 
Havainnollistaminen 
Millaisessa talossa silloin ihmiset elivät? Normaali kaupunkilaistalo oli yleensä pieni kivitalo, jossa oli yksi iso 
huone ja lisäksi vierashuone. Talo oli tasakattoinen ja tehty kivestä. Isossa huoneessa oli ihmisiä varten 
ylätaso, mutta samassa huoneessa noin metrin alempana pidettiin öisin eläimiä suojassa. Jeesus saattoi 
syntyi tällaisessa talon eläinsuojassa. Jeesus kapaloitiin ja laitettiin seimeen. Seimi on eläinten 
ruokintakaukalo, joka oli tällaisessa talossa yleensä ylätason kivilattiassa oleva kuoppa josta eläin ylsi 
syömään. 
 
Sanallinen opetus 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaksesta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. Sekä siitä, kuinka Maria meni tapaamaan Elisabethiä ja Sakariasta. 
Myös Maria odotti lasta. Maria meni kertomaan tätä uutista Elisabethille. Myös hän oli kohdannut enkelin. 
Hänkin saisi lapsen. 
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Tiedätkö mitä on kihlautuminen? Se on sitä, että nainen ja mies 
lupautuvat elämään toisensa kanssa. Samalla he alkavat suunittelemaan häitä. Kihlautumisen merkiksi 
nainen ja mies ostavat yleensä sormukset ja laittavat ne vasemman käsen nimettömään sormeen.  
Ennen kuin Marian ja Joosefin avioliittonsa oli vahvistettu, Joosef sai tietää, että Maria oli raskaana Pyhän 
Hengen vaikutuksesta. Joosef ei ollut varma ymmärsikö hän asiaa. Puhuiko Maria totta siitä, että enkeli oli 
vieraillut hänen luonansa? Joosef rakasti Mariaa eikä halunnut hänelle mitään pahaa. Samalla hän mietti, 
että rakastiko Maria häntä vai kenties jotain toista miestä. 
Kun Joosef  pohti näitä asioita, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli. Enkeli sanoi: "Joosef, Daavidin 
poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Vauva jota hän odottaa on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän 
synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Jeesus tulee pelastamaan kansansa sen 
synneistä niinkuin profeetat ovat jo aikaisemmin ennustaneet." 
Unesta herättyään Joosef iloitsi. Jumala oli puhunut hänellekin. Maria oli puhunut totta! Joosef teki niin 
kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Sitä Raamattu ei kerro millaiset hääjuhlat heillä 
oli. 
Joosef odotti jännittyneenä vauvan syntymistä. Hän ei ollut ollenkaan iloinen kuullessaan Keisari 
Augustuksen päätöksestä. Hänen ja Marian pitäisi matkustaa Beetlehemiin. Varmaan hän mietti, kuinka 
Maria jaksaisi tuon matkan. 
Matkasta selvittyä eteen tuli toinen ongelma. Kaupunki oli ihan täynnä ja talojen vierashuoneet olivat jo 
varattuja. Onneksi perhe pääsi edes eläinten suojaan turvaan. 
Jonkin ajan päästä heidän saapumisestaan Maria synnytti Jeesuksen. Syntymän jälkeen tapahtui monia 
ihmeellisiä asioita, joista kerron seuraavilla kerroilla. 
Jeesus kasvoi niin kuin kuka tahansa tyttö tai poika. En tiedä mikä oli hänen lempi leikkinsä tai 
lempiruokansa, mutta niitäkin hänellä varmasti oli. Uskon, että hän rakasti kovasti vanhempiaan Joosefia ja 
Mariaa. Kotona Joosef sai opettaa Jeesukselle Jumalasta. Sen lisäksi hän opetti Jeesukselle omaa 
rakennusmiehen ammattia.  
Onko sinun helppo luottaa toiseen? Oletko itse luotettava? 
Joosef halusi luottaa Mariaan ja siihen mitä hän kertoi. 
Rehellisyys on tärkeä asia. Vaikka näkisit toisten tekevän väärin ole sinä silti rehellinen. Joskus saattaa 
tuntua siltä, että epärehellinen pärjää paremmin. Epärehellisyys on syntiä. Jeesus haluaa, että luovumme 
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kaikesta synnistä. Jumala näkee sinun tekosi. Hän myös palkitsee kerran ne, jotka rakastavat häntä ja 
toimivat oikein. 
 
Toiminnallisuus 
Luottamusleikki – Yksi on ryhmän johtaja. Hän on ainut joka näkee, muiden silmät on sidottu. Ryhmän 
johtaja kuljettaa joukon tietyn reitin halki. Muiden pitää tarkasti seurata häntä ja kuunnella ohjeita. 
 

Elämys 
Tehkää retki hevostallille ja varatkaa talutusratsastusta. Hevosen kanssa lapsi saa oppia luottamusta 
hevoseen ja taluttajaan. 
 

Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan – Järjestetään talkoot, johon osallistuu kaikenikäiset. Talkoot voivat olla esimerkiksi siivousta, 
joulukoristeiden valmistusta tai kirkon koristelua. Pyrkikää tekemään ryhmiä, joissa on eri ikäisiä ihmisiä. 
Kotiin - Lapsi seuraa sinua. Hän on myös oppivainen. Tehkää toisinaan yhdessä niitä asioita, mitä isä tai äiti 
yleensä teette. Ota lapsi mukaan tekemään ruokaa, tekemään puutarhatöitä, korjaamaan autoa ja 
tekemään puutöitä. Sen kautta lapsi oppii uusia taitoja. On hyödyllistä opettaa lapselle taitoja pienestä 
pitäen.  
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Opetus 5 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Kerron hyvän uutisen eteenpäin: kertomus paimenista  - Luuk. 2:8-20 
 
Opetuksen tavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Vien ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin kuten paimenetkin 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: Jumala ilmestyy niille, joille haluaa 

 
Muistolause: “Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Luukas 
2:14 
 
Havainnollistaminen 
Ota mukaasi kuvia Israelista. Katselkaa minkälaisissa maisemissa siellä paimennetaan. Näytä myös kuvia 
lampaista. 
 
Sanallinen opetus 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaasta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. Sekä siitä, kuinka Maria meni tapaamaan Elisabethiä ja Sakariasta. 
Maria oli kohdannut enkelin. Enkeli kertoi, että hän odotti Jeesus lasta. Joosef epäili ensin asiaa. Lopulta 
enkeli ilmestyi hänellekin. Jeesus syntyi Beetlehemissä.  
Beetlehemissä oli lammaspaimenia. Paimenien tehtävänä huolehtia siitä, että lampaat saivat ravintoa ja 
vettä ja vahtia, että petoeläimet eivät saisi saaliiksi lampaita.  
Ehkäpä samana yönä  kuin Jeesus syntyi, paimenet istuivat nuotion äärellä ja keskustelivat. Taustalla joku 
paimenista soitti hiljaa harppua. Yksi paimenista makoili maassa ja tarkkaili tähtiä kuunnellessaan toisia. Oli 
hiljaista ja pimeää. 
Yhtäkkiä tapahtui jotain todella yllättävää. Paimenten ympärillä ollut pimeys väistyi, ja heidän edessään 
seiso enkeli. Enkelistä tuli valtava valo. Paimenet olivat peloissaan, mitä nyt tapahtuu he miettivät.  
Enkeli alkoi puhumaan ja sanoi: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. 
Paimenet olivat ihmeissään. Oliko Messias vihdoinkin syntynyt? 
Enkeli jatkoi puhettaan. Tästä voitte varmistaa asian. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna 
seimessä."  
Samalla tapahtui vielä ihmeellisempää. Enkelin ympärillä oli valtava taivaallinen sotajoukko. He ylistivät 
Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. 
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me 
näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti." 
He lähtivät kiireesti matkalle ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.  
Paimenet kertoivat ihmeissään Joosefille ja Marialle mitä kedolla oli tapahtunut. He kertoivat myös mitä 
enkeli oli sanonut lapsesta. Kaikki, jotka kuulivat paimenten kertomuksen, olivat ihmeissään.  
Paimenet palasivat kedolle. He kiittivät ja ylistivät Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet.  
Onko sinua joskus pelottanut? Luulen, että paimenia pelotti, kun he kohtasivat enkelin. Joskus varsinkin 
sellaiset asiat pelottavat, jota ei ole koskaan ennen tehnyt. Kun ajoit ensimmäistä kertaa elämässäsi 
polkupyörällä, se saattoi pelottaa. Vai pelottiko? Jeesus on luvannut olla kanssamme ja antaa meille 
rohkeutta. 
Paimenten pelko muuttui iloksi, kun he kuulivat enkelien sanat. He lähtivät viemään ilosanomaa eteenpäin. 
Ensin he menivät katsomaan Jeesusta ja kertomaan hänen vanhemmilleen siitä, mitä enkeli oli sanonut. 
Uskon, että paimenet kertoivat tästä tapauksesta myös monelle muulle. Jumala käytti tässä tehtävässä 
paimenia, ihmisiä joita muut usein halveksivat.  
Myös sinä saat viedä ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Saat kertoa toisille, että Jeesus rakastaa heitä. 
Jumala haluaa antaa sinulle rohkeuden tätä tehtävää varten. 
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Toiminnallisuus 
Viestikilpailu  - lampaiden kokoaminen. Laita lattialle lampaita. Lampaat voivat olla esimerkiksi pyöreitä 
vanulappuja. Jaa osallistujat kahteen joukkueeseen. Kun lähtömerkki annetaan osallistujat juoksevat 
hakemaan lampaita. Jokainen voi tuoda vain yhden lampaan kerrallaan omalle puolellensa. Kun lampaat 
loppuvat, lasketaan kummalla joukkueella on enemmän lampaita. 
 
Luovuus 
Askartelu: tehdään maisema lampaat laitumella esim. maalamalla tausta ja tekemällä lampaat pumpulista. 
 
Näytelmä- tehdään näytelmiä erilaisista tilanteista, joissa tulee esiin erilaisia tunteita. Tilanteet voivat olla: 
yksin kotona, ei hyväksytä mukaan leikkimään, pimeä kotimatka ja niin edelleen. 
 
Elämys 
Mennään ulos retkelle ja tehdään nuotio (muista palotuurvallisuus) tai sytytettään kynttilöitä. Istutaan 
ympyrässä niiden ympärillä. Voidaan pitää opetusosio ulkona. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan -Toteutetaan seurakuntana yhteistä tehtävää. Mennään kadulle ja tarjotaan esimerkiksi 
lämmintä kaakaota, suklaata ja hengellistä luettavaa. Lapset voivat jakaa suklaata tai vaikka pipareita.  
Kotiin – Vanhemmat kertokaa lapsille siitä, kuinka olette saaneet kuulla Jeesuksesta. Kertokaa myös siitä, 
mitä Jeesus teille merkitsee. Kertokaa lapsille, että he myös voivat uskoa Jeesukseen ja seurata häntä. 
Rukoilkaa yhdessä. 
Keskustellaan tunteista. Milloin lasta pelottaa ja milloin hänellä on hyvä olla? 
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Opetus 6 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Palvelen Jumalaa sillä, mitä minulla on: kertomus tietäjistä  - Matt. 2:1-16 
 
Opetuksen tavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Palvelen Jumalaa sillä mitä minulla on 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: joskus apu tulee yllättävästä paikasta 

 
Muistolause: “Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu.” Psalmi 85:8 
Havainnollistaminen 
Kaukoputki tai kuva kamelista 
 
Sanallinen opetus 
Olemme saaneet kuulla mitä mielenkiintoisia asioita Sakariakselle ja Elisabethille, Marialle ja Joosefille sekä 
paimenille tapahtui. Jumala käytti näitä ihmisiä eri tavoin. Jumalalla oli myös selkeä suunnitelma. Hän oli 
lähettänyt poikansa Jeesuksen maailmaan. Jeesus tulisi sovittamaan kaikkien ihmisten synnit. Nyt 
palaamme vielä Jeesuksen lapsuuteen. 
 
Eräänä päivänä Jeesuksen syntymän jälkeen Jerusalemissa nähtiin omaperäinen kulkue. Joukko miehiä 
saapui kaukaa itäisiltä mailta. Raamattu ei kerro montako heitä oli. Luultavasti he olivat liikkeellä isolla 
joukolla. Aivan varmaa ei ole, mutta luultavasti nämä miehet tulivat Persiasta. 
Miehet saapuivat kuningas Herodeksen luokse. He kertoivat tulleensa tervehtimään ja osoittamaan 
kunnioitusta juutalaisten uudelle kuninkaalle, Messiaalle. Itämaan tietäjät kertoivat nähneensä tämän 
kuninkaan tähden nousseen taivaalle. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi. Hänelle ei ollut syntynyt 
lasta. Kuka tuo kilpailija mahtoi olla, hän mietti itsekseen.  
Herodes kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. 
Profeetan kirjoja tutkittuaan he vastasivat: "Juudan Betlehemissä". Kuulehan, täällä lukee näin: Sinä, 
Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva 
kansaani Israelia." 
Tiedon saatuaan Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja kyseli milloin tähti oli tullut näkyviin. Tämän 
tehtyään hän hän lähetti heidät Betlehemiin. "Menkää sinne", hän sanoi, "ja ottakaa asiasta tarkka selko. 
Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä."  
Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan. Tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, 
kulki heidän edellään. Tähti pysähtyi sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli.   
Miehet astuivat talon sisälle. Siellä he näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Miehet heittäytyivät maahan 
ja kumarsivat lasta. Sitten he avasivat avasivat hienot arkkunsa. Arkuista löytyi kaikenlaisia kalliita lahjoja, 
joita he antoivat hänelle lahjaksi: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. 
Ennen kuin itämaan miehet lähtivät paluumatkalle puhui Jumala heille unessa. Jumala varoitti tietäjiä 
palaamasta Herodeksen luo. Miehet tottelivat ja menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.  
Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa myös Joosefille. Hän sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen 
äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen 
käsiinsä ja surmata hänet." Kun Joosef heräsi unestaan, hän heti yöllä herätti Marian ja sanoi ”Nyt on 
lähdettävä, Jeesus on vaarassa. Enkeli varoitti minua ja käski paeta Egyptiin”.  
Jeesus, Joosef ja Maria matkustivat Egyptiin. Näin heistä tuli pakolaisia vieraan kansan keskelle.  Itämaan 
tietäjiltä saadut lahjat olivat täällä varmasti tarpeen, että he saivat hankittua kodin ja ruokaa.  
Tiedätkö miksi Joosefin ja hänen perheensä piti paeta? Koska Herodeksella oli pahat ajatukset Jeesusta 
kohtaan. Kun Herodes huomasi, että tietäjät eivät tulleetkaan paljastamaan hänelle Jeesuksen sijaintia hän 
raivostui. Hän halusi tuhota tuon uuden kuninkaan hinnalla millä hyvänsä. Hän antoi käskyn, että 
Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat.   
Joosef ja hänen perheensä asuivat Egyptissä siihen asti, kunnes Herodes kuoli.  Herodeksen kuoleman 
jälkeen Herran enkeli ilmestyi jälleen unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja 
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palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet." Joosef totteli tätä ohjetta ja niin 
koko perhe palasi Israeliin. He muuttivat Nasaretiin asumaan. 
Itämaan tietäjätkin palvelivat Jumalaa. En tiedä uskoivatko he Israelin Jumalaa. Ehkä he olivat kuulleet 
hänestä Persian juutalaisilta, jotka olivat tulleet sinne aikoinaan pakkosiirtolaisina tai ehkä he itse olivat 
näiden jutalaisten jälkeläisiä. Itämaan tietäjät palvelivat Jumalaa varoillansa. He antoivat lahjaksi sitä mitä 
heillä oli. Lahjoista päätellen he olivat melko rikkaita. Tietäjillä oli mielenkiintoista kerrottavaa palattuaan 
kotiin. Luulen, että Maria ja Joosef kertoivat heille koko tarinan, myös sen kuinka enkelit olivat ilmestyneet 
paimenille. 
Myös sinä voit antaa Jumalalle sitä mitä sinulla on. Ehkä olet saanut viikkorahaa. Laita siitä osa talteen ja 
laita esimerkiksi seurakuntasi kolehtihaaviin. Tai ehkä sinulla on paljon leluja. Ilahduta jotakin lasta 
antamalla jokin leluistasi hänelle. Tärkeintä mitä voimme antaa on se, että kerromme ihmisille Jeesuksesta 
ja hänen rakkaudestaan. 
Yllättävää, mutta itämaan tietäjien kautta Jumala piti huolta Joosefin ja Marian taloudesta. Lahjat auttoivat 
perhettä selviämään taloudellisesti 
Jumala piti huolta myös siitä, että hän varjeli tuota perhettä. Ei varmaan ollut mukavaa asua pakolaisena 
vieraassa maassa, mutta kaiken keskellä Maria ja Joosef saivat tietää, että Jumala on heidän kanssansa. 
 
Toiminnallisuus/Elämys 
Enkeli johdattaa: 
Rakenna helppo “temppurata”, jossa esteenä esim. tyynyjä lattialla ja matala penkki. Jakaannutaan 
pareihin. Toinen parista on enkeli ja toinen sokko. Enkeli johdattaa sokkoa kädestä pitäen radan läpi, sitten 
vaihdetaan rooleja.  
Pohtikaa lopuksi: 
Miltä tuntui kulkea sokkona? Joskus Jumalaan luottaminen voi tuntua vähän samalta kuin kävelisi sokkona, 
mutta vaikeissakin tilanteissa hän on luvannut olla kanssamme ja johdattaa. Tarvittaessa mekin saamme 
olla arjessa “enkeleitä” toisillemme. 
 
Luovuus 
Jumala varjelee meitä, kuten hän varjeli Jeesusta ja hänen perhettään. 
Askarrellaan tähti, johon kirjoitetaan: “Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn 
varjella sinua kaikilla teilläsi. Ps 91:11”.   
 
Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan 
Ottakaa seurakunnan lapsityölle oma kummilapsi esimerkiksi KLK:n kautta. Järjestäkää tempaus, jolla 
keräätte varoja hänen tukemiseensa. 
 
Kotiin 
Miettikää yhdessä miten voitte auttaa köyhempiä ihmisiä. Voisitteko tukea jotain köyhää taloudellisesti 
Suomessa tai ulkomailla. Rukoilkaa köyhien puolesta. 
 


