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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 tuntee minut ja elämäni 

 Jumala tuntee minut. 
 Jumala puhuu minulle ja minä puhun hänelle 
 Jumalla on hyvä suunnitelma elämälleni 

 
Moduulin sisältö 
1. Jumala tuntee minut Ps. 139:1-4 .................................................................................................................... 5 
2. Jumala suojelee minua Ps. 139:1-6 ................................................................................................................ 7 
3. Jumala on aina ja kaikkialla läsnä Ps. 139:7-12 .............................................................................................. 9 
4. Jumala on luonut minut Ps. 139:13-15 ......................................................................................................... 11 
5. Jumalalla on suunnitelma elämälleni Ps. 139:16-18 .................................................................................... 13 
6. Jumala ohjaa oikealle tielle Ps. 139:23-24 .................................................................................................... 15 
   
Teemalaulut: 
Suojani, turvani. Tää näky levitä saa CD. 2014: Jippiimissio. 
Tahdon sun kanssasi. Lähetä minut CD. 2012: Jippiimissio. 
 
KOTIIN  
Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun.  
 
Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on “Jumalan lapsi”. Käymme läpi psalmin 139 ja mietimme, mitä 
se kertoo Jumalasta, Hänen olemuksestaan ja Hänen ajatuksistaan ja suunnitelmistaan meille ihmisille.  
  
Opetusten aiheet menevät seuraavasti: 
1. Jumala tuntee minut Ps. 139:1-4 
2. Jumala suojelee minua Ps. 139:1-6  
3. Jumala on aina ja kaikkialla läsnä Ps. 139:7-12 
4. Jumala on luonut minut Ps. 139:13-15 
5. Jumalalla on suunnitelma elämälleni Ps. 139:16-18 
6. Jumala ohjaa oikealle tielle Ps. 139:23-24 
  
Tehdään kotona 
Opetus 1: Miettikää jokaisesta perheenjäsenestä viisi ominaisuutta, jotka ilahduttavat muita.  
Opetus 2: Menkää metsään ja rakentakaa sinne turvapaikkalinna. Jutelkaa siitä, miten Jumala on pitänyt 
teidän perheestänne huolta. 
Opetus 3: Mietitään, miten voisimme jokapäiväisten rutiiniemme keskellä muistaa ja muistuttaa 
toisillemme, että Jumala on kanssamme. 
Opetus 4: Katsellaan valokuvia perheenjäsenten vauva-ajalta. Jutellaan siitä, miten ihmeellisen hienosti 
Jumala on luonut jokaisen meistä.  
Opetus 5: Miten Jumala on on johdattanut eri perheenjäseniä eri tilanteissa? Jutellaan. 
Opetus 6: Jutelkaa siitä, mistä voi päätellä olevansa tekemässä hyvää valintaa? Mistä puolestaan voi 
tunnistaa huonon valinnan? 
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Kalenteriin 
 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1 -  Jumala tuntee minut 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:1-4) 

-          Jumala tuntee minut – sen, kuka olen 
-          Jumala tuntee elämäni – sen, mitä teen 
-          Jumala tuntee ajatukseni – sen, mitä suunnittelen 

 
Muistojae 

Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Ps. 139:1 
 
Havainnollistaminen 
Legoukko, jolla ammatti - poliisi, palomies, lääkäri tms. työasun ja työvälineitä omistava hahmo. Sekä ukon 
ammattiin liittyviä legoesineitä että “johonkin aivan muuhun” liittyviä esineitä, esim. elämiä. 
  
Opetus 
Oletko joskus pelannut ”20 kysymystä” –peliä? (Pelissä yritetään alle 20 kysymyksellä selvittää, mitä tai ketä 
arvoituksen keksijä ajattelee.) Tai ”arvaa kuka” –peliä? Tai yrittänyt kaverilta ”kyllä tai ei” –kysymyksillä 
saada selville, kenen nimi on teipattu selkääsi? Kaikkia näitä pelejä yhdistävät samankaltaiset kysymykset: 
onko hän nuori vai vanha, tyttö vai poika, hattupäinen, harmaahiuksinen, näyttelijä, lääkäri, 
punahousuinen, pelaako jalkapalloa? Yleensä pelin edetessä joku keksii kysymyksen, johon me joudumme 
vastaamaan ”en tiedä”. Me ihmiset emme useinkaan tunne toisiamme kovinkaan hyvin. Mutta mitä 
tapahtuisi, jos Jumala olisi vastaamassa kysymyksiin? 
 

1.   Jumala tuntee sinut 
Jumala tuntee sinut. Hän tietää, miten sinut on rakennettu. (Ala rakentaa havainnollistavaa legoukkoa 
paloista) Hän tietää hiustesi lukumäärän ja kenkäsi koon, eikä hän unohda silmiesi väriä tai sitä, montako 
hammasta sinulta on tippunut. Tunteminen on kuitenkin enemmän kuin vain sen tietämistä, miltä sinä 
näytät. On asioita, joiden oppiminen oli sinulle niin helppoa, ettet edes muista harjoitelleesi niitä, ja toisia 
asioita, joita olet harjoitellut hirmuisen pitkään, eivätkä ne vieläkään onnistu läheskään joka kerta. Jumala 
tuntee myös nämä taitosi, ja hän tietää, miksi juuri sinulla on erityisiä taitoja jossakin. Hän tietää jopa sen, 
mitä kaikkea voisit oppia, jos pääsisit harjoittelemaan. 
Se, että olet jossakin taitava, ei aina tarkoita sitä, että se olisi mielestäsi kiinnostavaa. Maailmassa on paljon 
hyviä piirtäjiä, jotka eivät viitsi piirtää kovinkaan usein, ja monia kelpo jalkapallon pelaajia, jotka tyytyvät 
istumaan katsomossa, kun joku muu pelaa. Joskus taas tämä asia on päinvastoin: olet valtavan kiinnostunut 
jostakin, minkä oppiminen on sinulle hirmuisen vaikeaa. Saatat olla kiinnostunut uuden kielen oppimisesta, 
vaikka äidinkielelläkin lukeminen on vielä hidasta, tai haluat osata seistä käsilläsi, mutta tähän mennessä 
olet vain kaatunut satoja kertoja. Se, että jokin asia on mielestäsi kiinnostava, on myös Jumalalla tiedossa. 
(lue jae 1) 
 

2.   Jumala tuntee elämäsi  
Äskeiset ajatukset ovat sellaisia, joita voi pohtia peilin edessä itseään ihmetellessään. Suurin osa elämästäsi 
kuluu onneksi jossakin muualla – elämää eläessä ja asioita tehdessä. Käyt koulua, harrastat, leikit ja pelaat, 
olet ystävien kanssa – tämänkin kaiken Jumala tuntee. Hän on meidän kanssamme kaikissa 
tekemisissämme. (Ala lisätä legoukon ympärille sen työhön liittyvää rekvisiittaa) 
  
Joskus käy niin, että muut eivät ymmärrä sinun puuhiasi. Ehkä olet löytänyt uuden pelin, josta voi puhua 
vain toisten pelaajien kanssa, tai ehkä haluat rakentaa puuhun majan, mutta kaikki muut haluavat mennä 
sisälle tekemään jotakin muuta. Koska Jumala tuntee sinut, hän pystyy ymmärtämään sinun elämääsi, ja 
hän rakastaa olla mukana siinä! 
  
Joskus saattaa käydä myös niin, ettet itsekään tiedä, mitä elämässäsi on tapahtumassa. Ehkä vanhempasi 
eivät osaa päättää, muutatteko toiseen kaupunkiin, tai ehkä harrastuksesi ohjaaja ei tiedä, jatkuuko 
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harrastus vielä ensi vuonnakin. Tietämättömyys tuntuu useimmiten kurjalta, varsinkin, kun ei edes voi 
huutaa kenellekään ”onko vielä pitkä matka siihen, että tietäisi mitä seuraavaksi tapahtuu”. Jumala 
kuitenkin tuntee elämäsi ja näkee minne olet menossa, silloinkin, kun itse et vielä tiedä, mitä on tulossa. 
  
(lue jakeet 2 ja 3) 
  

3.   Jumala tuntee ajatuksesi 
Jumala näkee aikeesi jo kaukaa. Elämäsi asiat eivät ole Jumalalle yllätyksiä. Hän tuntee suunnitelmamme, 
toiveemme ja haaveemme. (Lisää legoukon ympärille sen työhön liittymättömät rekvisiitat kuvaamaan 
tulevaisuuden haaveita ja toiveita.) Meidän ei tarvitse ensin suunnitella yksin jotakin ja sen jälkeen kysyä 
Jumalalta, onko suunnitelmamme hänen mielestään hyvä. Voimme ajatella ja suunnitella yhdessä Jumalan 
kanssa. Hän tuntee ajatuksemme ja elämämme. Hän tuntee meidät. 
(lue jae 4) 
  
Toiminnallisuus 
Pelatkaa 20 kysymystä -peliä. Yksi lapsista keksii ihmisen tai asian. Muut esittävät kysymyksiä, joihin keksijä 
voi vastata kyllä tai ei. Kyselijöillä on käytössään 20 kysymystä. Jos he pystyvät arvaamaan oikean 
vastauksen ennen kysymysten loppumista, he voittavat, jos taas oikeaa vastausta ei löydy vaikka kaikki 
kysymykset on käytetty, keksijä voittaa. Vuorotelkaa asioiden keksimisvuoroa. 
 
Luovuus 
Hankkikaa iso rulla paperia ja piirtäkää jokaisen ääriviivat paperille. Jokainen voi piirtää omalla siluetilleen 
sellaiset vaatteet, harrastustarvikkeet jne. kuin haluaa. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnan kesken: Opetellaan tuntemaan toisiamme. Opetellaan viiden sellaisen ihmisen nimet, joita 
emme ennen ole tienneet. Jutellaan heidän kanssaan siitä, millaisia asioita he tykkäävät tehdä.  
Kotona: Miettikää jokaisesta perheenjäsenestä viisi ominaisuutta, jotka ilahduttavat muita.  
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Opetus 2 - Jumala suojelee minua 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:1-6) 

-          Jumala pystyy suojelemaan minua, koska hän tietää kaiken, myöskin minun koko elämäni 
-          Jumala tahtoo suojella minua, koska Hän rakastaa minua 

 
Muistojae 

"Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan." Ps. 91:2 
 
Havainnollistaminen     
Esineitä, joita kiinnitetään seinälle tunnin edetessä: kartta, johon piirretty kysymysmerkkejä, herätys- tai 
munakello, sateenvarjo 
 
Opetus 
Jokaista pelottaa joskus. Välillä pelko on hyvä asia – vaikka silloin kun se estää meitä hyppäämästä 
eläintarhan leijonahäkkiin – mutta usein pelko vaivaa meitä sellaisissakin tilanteissa, joissa se ei olisi 
tarpeellista. 
Jotkut pelkäävät tuntemattomia asioita. (kartta) Uuden harrastuksen aloittaminen ei pelkästään jännitä, 
vaan ihan oikeasti pelottaa. Ajatus siitä, että joutuisi vaihtamaan koulua ja kaikki luokkakaverit olisivat 
tuntemattomia, kauhistuttaa. Tai että matkalla kaverin luota kotiin kävelisikin väärään suuntaan ja olisi 
aivan eksyksissä, tuntuu kammottavalta mahdollisuudelta. 
Jonkun toisen pelot liittyvät siihen, että ajan kulua on vaikea ennustaa. (kello) Periaatteessa meillä kyllä on 
kellot, jotka kertovat oikein tarkasti ajan kulusta, mutta silti aika yllättää. Joskus kurjat asiat, vaikkapa jokin 
sitkeä sairaus, tuntuvat kestävän loputtomiin.  Silloin helposti alkaa pelätä, ettei niistä ikinä pääse eroon. 
Joskus taas pelottaa se, että aika loppuu kesken, juuri ennen hyvien asioiden tapahtumista. Jalkapallopeli 
voi loppua juuri ennen kun joukkueemme ehtii tasoittaa pelitilanteen, tai kaverin synttärijuhlat loppuvat 
ennen kuin olemme ehtineet testata kaikkia hänen pelejään. 
Myös huonot yllätykset voivat pelottaa. Yleensä me varaudumme kurjiin asioihin. (sateenvarjo) Joskus 
meidän hyvä valmistautumisemme ei riitä. Sateenvarjo suojelee meitä kastumiselta, kun pidämme sen 
päämme päällä. Mutta jos kävelemme vesilätäkön vierestä ja auto sattuisi ajamaan samaan aikaan 
vesilätäkköön, se loiskuisi päällemme ja kastuisimme, vaikka kuinka pitäisimmekin sateenvarjoa yllämme. 
Raamattu kertoo meille jotakin näihin pelkoihin liittyen. (kartta) Uudet käänteet elämän matkalla ovat 
Jumalan tiedossa. (lue jae 2)Hän tietää, minne olemme menossa, ja hän kulkee kanssamme tällä matkalla. 
(kello) Jumala myös tietää, kauanko mikäkin asia kestää, ja pitää huolen siitä, että elämämme kulkee 
hyvässä aikataulussa. (lue jae 3) Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että jokin asia loppuu kesken tai ei lopu 
koskaan. Jumala tietää, mikä on hyvä aika millekin asialle. 
Nekin asiat, joihin emme edes osaa varautua, ovat Jumalalla tiedossa. (sateenvarjo) Hän ei suojaa meitä 
vain yhdestä suunnasta. hän pystyy pitämään meidät kokonaan turvassa. (lue jae 5) Jumalalle mikään asia 
ei tule yllätyksenä.  
Jumala pystyy suojelemaan meitä, koska hän on Jumala: hän tietää kaiken, osaa kaiken, hän pystyy 
kaikkeen, hän on kaikkea muuta vahvempi. Jumala tahtoo suojella meitä, koska hän rakastaa meitä. 
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Toiminnallisuus 
Leikkikää patsashippaa. Kun hippa saa lapsen koskettamalla kiinni, tämä jää patsaaksi siihen asentoon kuin 
on pysähtynyt. Toiset leikkijät voivat pelastaa hänet tekemällä itsestään samanlaisen patsaan kiinni jääneen 
viereen. 
 
Luovuus 
Askarrelkaa maissisista pakkausnaksuista (tai vauvanruokanaksuista) linna. Naksut liimautuvat toisiinsa, kun 
niitä kostuttaa vedellä ja siveltimellä.  
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnan kesken: Askarrelkaa kortteja, joihin kirjoitatte viikon muistolauseen. Jakakaa niitä 
seurakunnan aikuisille. 
Kotona: Menkää metsään ja rakentakaa sinne turvapaikkalinna. Jutelkaa siitä, miten Jumala on pitänyt 
teidän perheestänne huolta. 
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Opetus 3 - Jumala on aina ja kaikkialla läsnä 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:7-12) 

-          Jumala on läsnä kaikkialla 
-          Jumalan läsnäolo ei riipu siitä, miltä minusta tuntuu 
-          Jumalan läsnäolo ei riipu siitä, huomaanko sen 

 
Muistojae 
Sillä hänen silmänsä tarkkaavat ihmisten teitä, hän näkee kaikki heidän askelensa.(Job 34:21) 
  
Havainnollistaminen  
“Where’s Waldo?” -kuva googlesta tai suomennetusta “Missä Vallu?” -kirjasta. Kuvien tarkoituksena on 
löytää pääsankari piileksimästä yksityiskohtaisesta kuvasta. 
  
Opetus 
Kun olet leikkinyt piilosta, mikä on ollut kaikkien aikojen paras piilopaikka? Kuinka kauan kesti, että etsijä 
löysi sinut? Jouduitko antamaan hänelle äänimerkkejä tai muita vihjeitä? Vai onko jollekulle käynyt niin, 
että on joutunut itse tulemaan pois piilosta, koska kukaan ei muuten olisi löytänyt? 
Joskus menemme piiloon silloinkin, kun emme leiki. Ehkä välttääksemme sen, että joku käskee meidät 
mukaan siivoamaan. Tai ehkä tiedämme, että olemme tehneet jotakin väärää, emmekä haluaisi joutua 
selvittämään asiaa. Se saattaa toimia pienen hetken ajan, mutta lopulta kuitenkin tulemme esiin 
piilostamme ja hoidamme hankalatkin asiat. 
Daavid on joskus miettinyt sitä, voiko Jumalalta mennä piiloon tai hukkaan. Hän kirjoittaa siitä Psalmissa 
139. (Lue jakeet 7-12) Ehkä Daavid oli tehnyt jotakin väärää, eikä halunnut puhua siitä Jumalan kanssa, tai 
ehkä hänellä oli muuten paha mieli ja häntä pelotti, ettei Jumalakaan huomaa häntä. 
Raamattu opettaa meille, että Jumala on läsnä kaikkialla. (Lue uudelleen jae 9-10) Jos muuttaisimme 
toiselle puolelle maapalloa, monikaan kaverimme ei tietäisi, missä olemme tai mitä teemme. Ja vaikka he 
joskus soittelisivatkin meille puhelimella, he eivät välttämättä osaisi auttaa meitä etsimään lähintä 
uimarantaa tai parasta karkkikauppaa – eihän se maapallon toinen puoli ole heille tuttu paikka. Jumala 
kuitenkin olisi sielläkin kanssamme ja osaisi ohjata meitä oikeaan suuntaan. Hänelle mikään paikka ei ole 
vieras. 
(Lue jakeet 7-8) Daavid tiesi, että Jumala asuu taivaassa, ja hän tiesi, että taivaassa kaikki on hyvin. Jos me 
olisimme nyt taivaassa, meistä tuntuisi hyvältä. Kaikki asiat olisivat täydellisesti kunnossa, mikään ei 
harmittaisi, ei olisi tylsää, ei paha mieli, ei mitään surkeaa ja ärsyttävää. Silloin olisi helppo olla varma siitä, 
että Jumala on kanssamme. Daavid kuitenkin huomasi, että taivaan lisäksi Jumala on läsnä myös paljon 
kurjemmissa olosuhteissa. Hän on läsnä myös maan päällä, vaikka emme näe häntä.  Jumala on paikalla, 
vaikka meitä ärsyttäisi tai itkettäisi. Jumala ei odota, että me olisimme hyväntuulisia ja vasta sitten tule 
paikalle. Hän on läsnä aina, tuntui meistä miltä vain. 
(Lue jakeet 11-12) Jos menisimme täydellisen pimeään piiloon, emme varmasti näkisi, missä etsijä liikkuu. 
Se ei kuitenkaan tarkoittaisi sitä, etteikö meitä voisi nähdä ja löytää. Jumalan läsnäolo toimii on vähän 
samankaltaista. Joskus me emme edes huomaa, että Jumala on läsnä, tai että hän järjestelee asioita meidän 
parhaaksemme. Onneksi se, mitä me huomaamme ja mitä emme, ei vaikuta Jumalaan. Hän on ja pysyy 
kanssamme, aina. 
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Toiminnallisuus 
Leikitään piilosta tai sokkoa. 
 
Luovuus 
Piirretään valkoiselle paperille kuvio valkealla vahaliidulla tai steariinilla. Opettaja voi tehdä tämän jo 
valmiiksi tai lapset voivat tehdä itse. Varmista, että liitu kestää päälle maalausta. Maalataan päälle 
vesivärillä ja piilossa oleva kuva tuleekin näkyviin. 
 
Elämys 
Tutkitaan mikroskoopilla (tai suurennuslaseilla) asioita, joita ei tavallisesti silmillä näe. Jumala näkee nekin 
koko ajan! 
 
Yhteisöllisyys 
Kutsukaa etukäteen seurakuntalaisia kertomaan teille tilanteissa, joissa Jumala on suojellut tai johdattanut 
heitä. 
Kotona: Mietitään, miten voisimme jokapäiväisten rutiiniemme keskellä muistaa ja muistuttaa toisillemme, 
että Jumala on kanssamme. 
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Opetus 4 - Jumala on luonut minut 
  
Oppimistavoitteet (Ps. 139:13-15) 

-          Jumala on luonut minut – mikään minussa ei ole sattumaa tai turhaa 
-          Jumala on luonut minut – olen ihme! 
-          Jumala on luonut kaikki ihmiset – kohtelen toisia arvostavasti 
 

Muistojae 
  Minä olen ihme, suuri ihme,ja kiitän sinua siitä.Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,minä tiedän sen. (Ps. 139:15) 
 
Havainnollistaminen 
Ohjaajasta vauvakuva / lapsuuskuva.  
  
Opetus 
Silloin, kun vauva on äitinsä vatsassa, tiedämme hänestä kovin vähän. Jotakin pystymme arvailemaan 
katsomalla vauvan isää ja äitiä – ehkä sen, minkäväriset silmät tai hiukset vauvalla saattaa olla. Enimmiltä 
osin vauvan ulkonäkö on kuitenkin salassa siihen asti, kun hän syntyy. Samoin hänen luonteensa, taitonsa ja 
kiinnostuksen kohteensa selviävät vasta pikku hiljaa sen jälkeen, kun hän on syntynyt. 
Jumalalle mikään näistä asioista ei ole salaisuus. Jumala on toiminut suunnittelijana ja rakennusmestarina 
koko sen ajan, kun vauva on kasvanut äitinsä vatsassa. Jumalalla on ollut suunnitelma valmiina vauvan koko 
elämälle, ja Jumala on aivan tarkoituksella rakentanut vauvasta juuri tietynlaisen ihmisen. Mikään vauvassa 
ei ole sattumaa, tai turhaa. 
Mikään sinussa ei ole sattumalta juuri noin, tai turhan takia sinuun luotu. Ehkä et vielä tiedä, mitä varten 
sinulla on jokin taito tai kyky. Voit silti toimia viisaasti ja treenata taitoasi, niin että kehityt siinä vielä 
paremmaksi. Jos kerran Jumala on jonkin taidon sinulle antanut, hän varmasti antaa sinulle mahdollisuuden 
sen käyttämiseen jossakin elämäsi vaiheessa. 
Se, että sinä olet juuri sinä, on ihme. Se, että kuka tahansa on juuri se kuka on, on ihme.  
Jokaista Jumalan luomaa ihmettä pitää kohdella hyvin ja arvostavasti. Ei ole oikein puhua kenestäkään 
väheksyvästi tai ilkeästi. Jumala ei puhuisi kenestäkään niin, eikä hän tahdo, että hänen luomistaan 
ihmeistä puhutaan niin. Kaikenlainen kiusaaminen on väärin.  
Toisten arvostaminen ei tarkoita sitä, että heidän kanssaan pitäisi olla aina samaa mieltä kaikesta. Se, että 
ihminen on Jumalan luoma ihme, ei tarkoita sitä, etteikö jokainen ihminen joskus tekisi virheitä. Silloin, kun 
toinen on tekemässä virhettä, on oikein auttaa häntä löytämään parempi ratkaisu. Senkin voi oppia 
sanomaan tavalla, joka on arvostava. Voit opetella sanomaan ”hei, huomasin että paidallesi tippui ruokaa, 
haluatko käydä pesemässä sen pois?” sen sijaan, että kutsuisit kaveria sottapytyksi joka ei edes osaa 
käyttää haarukkaa oikein. 
Toisen arvostaminen ei myöskään tarkoita sitä, että heidän kaikkiin ehdotuksiinsa olisi pakko suostua. 
Isommassa kaverijoukossa tämä ei olisi edes mahdollista, kun kaikilla on omia ehdotuksia. Tärkeää on, että 
jokaisen ideoita kuunnellaan ja yhdessä valitaan, mitä niistä milloinkin tehdään. 
Mitä arvostaminen sitten on? Ainakin se on toisen kuuntelemista, mukaan ottamista, hyvän puhumista, 
kannustamista - - sitä, että huomataan toisessa Jumalan luoma ihme.  
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Toiminnallisuus 
Leikitään väriä: yksi pelaaja on selin muihin ja huutelee vuorotellen erilaisia ominaisuuksia tai vaikka 
vaatteiden värejä. Esim. “Kaikki joilla on ruskeat silmät/sukat saavat astua 3 askelta eteen/taaksepäin”. 
Kuka ensimmäisenä koskettaa selin olevaa pelaajaa pääsee hänen paikalleen ja peli aloitetaan alusta. 
 
Luovuus 
Askarrellaan/koristellaan pieni peili tai jostain heijastavasta materiaalista kortti, johon kirjoitetaan “Minä 
olen ihme”. 
 
Elämys 
Puhutaan hyvää. Heitellään piirissä palloa ja sanotaan aina jotain mukavaa sille, jolle heittää pallon. 
 
Yhteisöllisyys 
Askarrellaan yhdessä kirkon eteisen tai wc:n peiliin tai peilin viereen muistolause sinä-muodossa, jotta se 
muistuttaisi kaikkia peiliin katsojia, että hekin ovat ihmeellisiä. 
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Opetus 5 - Jumalalla on suunnitelma elämälleni 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:16-18) 

-          Jumalalla on suunnitelma elämälleni 
-          Jumalan suunnitelmassa on monenlaisia vaiheita 
-          Jumalaan ja Hänen suunnitelmaansa voi luottaa, vaikkei sitä tuntisi kokonaan 

 
Muistojae 
--hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.Ps. 23:3 
 
Havainnollistaminen 
Ohjeen mukaan koottava lelu, esim. Lego. Pura kokoamisohje sellaiseen muotoon, että voit antaa lapsille 
ohjeen yksi kuva kerrallaan. Anna heidän koota lelua ja arvailla, mikä siitä on tulossa.  
  
Opetus 
Oletko koskaan miettinyt, mitä kaikkea voit tehdä ämpärillä? Voit kantaa sillä vettä, tehdä hiekkakakkuja, 
käyttää sitä jääveistoksen muottina. Voit kerätä siihen sieniä. Voit kääntää sen väärinpäin ja käyttää sitä 
korokkeena. Jos teet reikiä sen pohjaan, saat siitä retkisuihkun. Kaikki tämä on mahdollista yhdellä pienellä 
ämpärillä! 
Ihminen on paljon monimutkaisempi kuin mikään esine. Ihminen voi tehdä käsittämättömän paljon asioita, 
riippuen siitä, mitä hän valitsee. Kaikkeen aika ei riitä. Joskus juuri valitseminen onkin vaikeinta. Jos 
jalkapalloharjoitukset ja kitaratunnit ovat aina yhtä aikaa, on pakko valita. Ehkä käyt kummassakin joka 
toinen kerta, ja sen takia opit uusia juttuja vähän hitaammin kuin ne, jotka ovat joka kerta paikalla. Tai 
sitten valitset vain toisen harrastuksen ja toinen jää vähemmälle huomiolle. 
(Lue jakeet 16-18) 
Kun Jumala loi sinut, hänellä oli suunnitelma elämällesi. Sinä et kuitenkaan syntynyt maailmaan valmiiksi 
täytetty kalenteri kädessäsi. Sellainen elämä olisi aika tylsää. Mikään asia ei tapahtuisi yllättäen eikä mitään 
saisi odottaa jännityksellä. Jumala tietää, ettei ihmisen ole hyvä tietää kaikkea etukäteen. Jos tietäisimme 
kaiken ennalta, kilpailujen ja pelien ilo katoaisi. Synttärilahjat muuttuisivat tylsiksi. Ehkä käyttäisimme 
aikamme sellaisten ikävien asioiden suremiseen, jotka ovat tapahtumassa vasta kymmenen vuoden päästä. 
Elämä, jonka joka käänteen tietää itse etukäteen, olisi kurja. 
Jumala ei myöskään halua pakottaa meitä. Hän haluaa antaa meille mahdollisuuden valita. Äskeisessä 
Raamatun kohdassa sanottiin, että Jumalan suunnitelmien määrä on valtava! Totta kai niitä on paljon, kun 
joka ihmiselle on oma suunnitelmansa. Mutta yhdenkin ihmisen elämälle tehty suunnitelma voi saada 
vähän erinäköisiä muotoja ihmisen valintojen mukaan. Meillä on paljon lahjoja, joita voimme valita käyttää 
tai olla käyttämättä. Monet ihmiset harjoittelevat lapsena pianonsoittoa. Osa valitsee lopettaa sen 
aikuisena. Jotkut soittelevat aikuisinakin omaksi ilokseen tai vaikka seurakunnassa. Jotkut taas ovat 
ammatikseen pianisteja. Kaikki nämä ihmiset ovat tehneet valinnan siitä, minkä verran he haluavat käyttää 
tätä taitoaan, ja sen takia heidän elämänsä ovat vähän eri näköisiä. Ja on aivan hyvin mahdollista, että 
kaikkien näiden ihmisten elämässä Jumalan suunnitelma toteutuu aivan hyvin. Kun rukoilemme Jumalalta 
apua päätösten tekemisessä, voimme rohkeasti valita. Jumalan suunnitelmia ei ole helppo pilata vahingossa 
tai tietämättömyyttään. 
Jumalaan ja Hänen suunnitelmaansa voi luottaa, vaikkei sitä tuntisi kokonaan. Jos yritämme ensin selvittää 
kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja sen, mitä niistä seuraa, emme koskaan ehdi tehdä mitään. Jumala on jo 
pohtinut nämä kaikki vaihtoehdot läpi. Hän on hyvä ja haluaa meille hyvää. Koska me tunnemme 
suunnitelman tekijän, voimme luottaa myös suunnitelmaan. 
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Toiminnallisuus 
Leikkikää sokkolabyrinttiä. Jakautukaa pareihin. Toisen silmät sidotaan, toinen ohjaa puhumalla sokkoa 
kulkemaan maahan piirretyn tai teipatun sokkelon läpi. 
 
Luovuus 
Piirretään aarrekartta, jonka yhteyteen voi liittää muistolauseen. 
 
Yhteisöllisyys 
Mietitään yhdessä, millaisia taitoja ja ominaisuuksia toisissa on. Mietitään, miten ja millaisissa tilanteissa 
niillä voi palvella Jumalaa ja toisia ihmisiä. Kiitetään yhdessä Jumalaa siitä, että hän on luonut meidät hyvää 
tarkoitusta varten. 
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Opetus 6 - Jumala ohjaa oikealle tielle 
 
Oppimistavoitteet (Ps. 139:23-24) 

-          On olemassa oikea ja väärä tie 
-          Jumala tietää, missä olen 
-          Jumala ohjaa oikealle tielle 

 
Muistolause 
 Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa. Sananl. 16:9 
 
Havainnollistaminen 
Liikennevalot – esimerkiksi pahvinen liikenevalotaulun pohja, johon voi vaihtaa punaisen, keltaisen tai 
vihreän värisen pahviympyrän. 
  
Opetus 
Oletko joskus tiennyt valintaa tehdessäsi, ettet ole valitsemassa viisaasti? Ehkä olet syönyt koko 
retkipäiväksi tarkoitetut eväskarkit kerralla, ennen mitään terveellisetä ruokaa, tai ehkä olet jättänyt 
sadevaatteet pois repusta tilaa viemästä, vaikka myöhemmin aivan varmasti alkaa sataa. Silloin tällöin me 
ihmiset valitsemme toimia tavalla, joka ei olekaan ollut meille hyväksi. 
Jos haluamme miettiä, mitä Jumala sanoisi meidän valinnoistamme, voimme käyttää liikennevaloja apuna. 
(Ota liikennevalot esiin) Vihreä valo antaa luvan mennä suojatien yli. Valinnoissa se voi tarkoittaa, että 
suuntamme on oikea. Keltainen on liikennevaloissa odottamisen väri. Valinnoissakin se voi tarkoittaa 
odottamista – sitä, että valittu suunta ei ole kovinkaan hyvä, ja kannattaisi pysähtyä harkitsemaan 
uudelleen. Punainen taas kieltää tien ylittämisen. Ne valinnat, joille Jumala näyttää punaista, ovat meille 
vaarallisia. 
viimeksi puhuimme Jumalan suunnitelmasta meidän elämällemme, ja siitä, että Jumalan suunnitteleman 
polun sisällä meillä on mahdollisuus tehdä valintoja. Niissä tilanteissa edessämme on monta asiaa, joille 
kaikille Jumala näyttää vihreää valoa. (laita liikennevalo vihreälle) Jumalan suunnitelman voisi kuvitella 
näyttävän vähän samalta kuin oikein vanhat, suositut metsäpolut. Välillä polku kiertää puun sekä 
vasemmalta että oikealta puolelta, jossain kohtaa polulle kaatuneen puun yli, ali ja ympäri on syntynyt 
monta eri reittivaihtoehtoa. Kaikki ne kuitenkin vievät oikeaan suuntaan. 
On myös mahdollista tehdä valintoja, jotka eivät kuulu Jumalan suunnitelmaan. (Laita liikennevalo 
”valottomaksi”, ilman mitään väriä) Voimme päättää lähteä pois Jumalan suunnittelemalta polulta. 
Jotkut väärät valinnat johdattavat meidät salakavalasti harhaan. Ne ovat niitä, jotka näyttävät 
liikennevaloissa keltaisilta. (lisää keltainen) Emme ehkä ymmärrä, miksi niin ei kannattaisi valita. Ehkä ne 
ovat asioita, joita monet muutkin tekevät, eikä heille näytä käyvän lainkaan huonosti. Jos kaikki muutkin 
nimittelevät yhtä luokkalaistamme, ja me liitymme joukkoon. Tai ehkä pelaamme kaverin luona peliä, joka 
on kielletty ikäisiltämme. Kuitenkin, jos jatkamme tällaiseen suuntaan, päädymme kurjiin ja hankaliin 
tilanteisiin. 
Joskus väärät valinnat ovat ilmiselvästi vääriä. (punainen valo) Tiedämme, että vaikka varastaminen ja 
valehteleminen ovat väärin. Silti, monet ihmiset ovat valinneet tehdä niin. 
Huonosti valitulta reitiltä on usein vaikea osata takaisin oikealle tielle. Jos hoksaamme heti virheemme, 
palaaminen saattaa olla helpompaa, mutta jos olemme pitkään kulkeneet väärään suuntaan, oikeaa tietä ei 
olekaan helppo löytää. 
Jumala tietää koko ajan, missä olet, vaikka olisit astellut jo kauas Jumalan suunnitelmasta. Jumala tietää 
myös koko ajan, miten hän voisi ohjata sinut oikealle tielle. Sinun tarvitsee vain pyytää häntä avuksesi – ja 
sen jälkeen toimia hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. 
(Lue jakeet 23-24) 
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Toiminnallisuus 
Ohjaajan pitää etukäteen piirtää maahan 5 x 5 -ruudukko ja tehdä itselleen muistilappu, jossa vastaavaan 
ruudukkoon on laitettu numerot 1–25 niin, että 1 on jokin alarivin ruuduista ja seuraava numero koskettaa 
edellistä joko kulmittain tai olemalla sen ylä- tai alapuolella tai vieressä. 
Lapset asettuvat riviin viivan taakse ruudukon eteen. Ruudukossa on "näkymätön polku", joka alkaa jostakin 
etummaisen sivun ruudusta ja päättyy johonkin kauimmaisen sivun ruutuun. Seuraava ruutu koskettaa aina 
edellistä eli ruudukossa liikutaan eteen, taakse, sivuille ja viistosti sivuille. Jokainen ryhmäläinen menee 
vuorollaan jonosta ruudukkoon ja koettaa päästä sen läpi. Ohjaaja seuraa muistilapustaan reitin etenemistä 
ja sanoo "oikein", kun ryhmäläinen astuu oikealle ruudulle, ja "väärin", jos ruutu ei ole oikea. 
Niin kauan kuin ryhmäläinen astuu oikeille ruuduille, hän saa jatkaa. Jos hän astuu väärälle ruudulle, hän 
menee jonon perälle. Muun ryhmän tehtävänä on neuvoa ruudukossa kulkevaa. 
Näkymätöntä polkua etsitään askel askeleelta, ja aina uusi yrittäjä joutuu aloittamaan alusta ja muistelemaan 
koko reittiä alusta alkaen muun ryhmän neuvoessa. 
Tehtävä on suoritettu, kun polku on löydetty (ja kaikki ryhmäläiset ovat kulkeneet sen läpi toiselle puolelle). 
 
Luovuus  
Piirtäkää isolle paperiarkille liikennepuisto, jossa pikkuautot voivat ajaa. Piirtäkää myös liikennemerkkejä. 
Miettikää, miten ajo onnistuu, jos merkkejä ei noudateta. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: Jakakaa muistolausekortteja myös seurakunnan aikuisille. Pyytäkää heitä kertomaan, miten 
Jumala on johtanut heidän elämäänsä. 
Kotona: Jutelkaa siitä, mistä voi päätellä olevansa tekemässä hyvää valintaa? Mistä puolestaan voi 
tunnistaa huonon valinnan? 
 
  



17 
 

 



17 
 

AITO IHMINEN  

OPETTAJALLE 

Ikäkauden (7-10) tavoite: Minä saan olla minä. 

  

Moduulin tavoite: Valitsen hyviä esikuvia 

Minun ei tarvitse matkia ketään  

Voin kuitenkin oppia hyviä asioita toisista ja ottaa niitä elämääni 

 

Moduulin sisältö 

1. Valitsen hyviä esikuvia :Joosua on Jumalan puolella 2. Moos. - Joosua 1 .................................................... 19 

2. Valitsen hyviä esikuvia:  Naamanin palvelustyttö kertoo Jumalan rakkaudesta  2. Kun. 5:1-19 ................. 21 

3.  Valitsen hyviä esikuvia: Kuningas Joosia rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen ohjeitaan  2. Aik. 34, 35 . 23 

4. Valitsen hyviä esikuvia: Sarpatin leski huolehtii toisista 1. Kun. 17. ............................................................ 25 

5. Valitsen hyviä esikuvia: Martta ja Maria palvelevat Jeesusta eri tavoin Luuk. 10:38- 42 ............................ 27 

6. Valitsen hyviä esikuvia: Jeesus luotti Jumalan suunnitelmaan .................................................................... 29 

   

Teemalaulut: 

Iso tai pieni (Jippii) 

Nimiä on monta (Jukka Salminen) 

Taivaan Isän hommissa (Jippii) 

  

KOTIIN 

Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 

mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 

ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 

jutteluun.  

 

Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on “Aito ihminen”. Haluamme lapsen ymmärtävän, että hän saa 

olla sellainen kuin on. Hänen ei tarvitse yrittää matkia jotakin. Voimme kuitenkin oppia paljon hyviä asioita 

toisista. Tämän jakson teemana ovatkin esikuvat. Mietimme, mitkä ovat niitä hyviä asioita, joita voimme 

oppia toisilta. Mitkä taas ovat huonoja esimerkkejä ja miksi? Tätä pohdiskelua on hyvä jatkaa kotona 

 

Opetusten aiheet menevät seuraavasti:  

Valitsen hyviä esikuvia :Joosua on Jumalan puolella 2. Moos. - Joosua 1 

Valitsen hyviä esikuvia:  Naamanin palvelustyttö kertoo Jumalan rakkaudesta  2. Kun. 5:1-19 

Valitsen hyviä esikuvia: Kuningas Joosia rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen ohjeitaan  2. Aik. 34, 35 

Valitsen hyviä esikuvia: Sarpatin leski huolehtii toisista 1. Kun. 17 

Valitsen hyviä esikuvia: Martta ja Maria palvelevat Jeesusta eri tavoin Luuk. 10:38- 42 

Valitsen hyviä esikuvia: Jeesus luotti Jumalan suunnitelmaan 

 

Tehdään kotona 

Opetus 1: Ovatko vanhemmat olleet joskus samankaltaisessa tilanteessa kuin Joosua: muut ovat 

vastustaneet jotakin suunnitelmaa, jonka vanhemmat ovat nähneet hyväksi? Jutellaan siitä, miten he 

ratkaisivat tilanteen.  

Opetus 2: Rukoillaan yhdessä sairaiden perheenjäsenten ja ystävien puolesta 

Opetus 3: Mietitään lempihahmomme jostakin sadusta tai ohjelmasta. Jutellaan yhdessä, mitä hyvää tässä 

hahmossa on ja mitä huonoa. Mitä asioita voisimme oppia? Esimerkiksi toisen auttaminen, rohkeus, halu 

tehdä hyvää. 
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Opetus 4: Keksitään, mitä meidän perheemme voisi antaa jollekulle: aikaa, kyydin, apua jossakin kotityössä 

jne. Kun ollaan keksitty, mitä voimme antaa, tehdään se.  

Opetus 5: Jokainen perheenjäsen miettii kaksi tai kolme asiaa, joiden tekemisestä pitää. Kirjoitetaan ne 

lapuille ja laitetaan purkkiin. Nostetaan seuraavina päivinä ja viikkoina lappuja ja tehdään yhdessä.  

Opetus 6: Jutellaan siitä, millainen Jeesus oli ja mitä hän teki. Missä asioissa hän on meille esikuva?  

 

Kalenteriin 

mahdolliset retket 

seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 

lomaviikot 

mahdollinen Operaatio Joulun lapsi -pakettikeräys 
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Opetus 1 - Valitsen hyviä esikuvia :Joosua on Jumalan puolella 
 
Raamatun teksti 
2. Moos. - Joosua 1 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa. 
Seison Jumalan puolella, vaikka toiset vastustaisivatkin. 
  
Muistolause: "Muista, että olen sanonut sinulle: 'Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun 
Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.” Joosua 1:9 
 
Laulut: Joosua hän marssi alas Jerikoon 
 12 vakoojaa 
  
Havainnollistaminen 
Opettaja tulee pukeutuneena vanhaksi juutalaiseksi mieheksi Joosuaksi. Saapuu kävellen hitaasti ja 
tervehtii lapsia. Voi kysellä kuulumisia ja esittelee itsensä. Voi esitellä valtavia viinirypäleitä. Kaksi kantajaa, 
joilla välissä pitkä kantokeppi (esim. katuharjan varsi), jossa roikkuu valtava viinirypäleterttu. Viinirypäleet 
voi tehdä puhalletuista ilmapalloista, jotka kootaan tertuksi. 
  
Sanallinen opetus 
Shalom! (Heprealainen tervehdys – Jumalan rauhaa). Minun nimeni on Joosua. Olen jo vanha mies. Ikää 
minulla on sata vuotta. Joskus olen kuitenkin ollut yhtä nuori kuin sinä ja sinä (näyttää lapsia). Minkäs 
ikäisiä te olette? 
Sinun ikäisenäsi minä asuin Egyptissä. Tiedätkö sellaisen maan kuin Egypti? Siihen aikaan tuota maata 
hallitsi faarao. Tuo faarao ei tykännyt meistä juutalaisista ollenkaan. 
Meillä juutalaisilla ei tuolloin ollut omaa maata. Meillä oli vain Jumalan lupaus omasta maasta. Olimme 
Egyptissä, koska olimme menneet sinne asumaan nälänhädän aikana. Isäni Nun ja monet muut juutalaiset 
joutuivat tekemään faaraolle pakkotöitä. Päivät olivat pitkiä ja työ oli raskasta. Isäni, samoin kuin monet 
muutkin huusivat Jumalaa auttamaan. Monet vuodet he rukoilivat Jumalalta apua. 
Olin jo aikuinen, kun Jumala vastasi vihdoin rukouksiin. Jumala oli valinnut Mooseksen johtamaan kansan 
pois Egyptistä. Koko Israelin kansa lähti liikkeelle eräänä pääsiäisenä. Faarao yritti vielä loppumetreillä estää 
lähtömme. Jumala kuitenkin auttoi meitä ja avasi tien meren keskelle. Pääsimme pakoon. 
Sain toimia Mooseksen apulaisena ja seurata läheltä monia tapahtumia. Matkalla tapahtui moni ihmeellisiä 
asioita. Näin Mooseksesta, että kaikkien asioiden keskellä hän luotti Jumalaan (2. Moos. 8-16) ja palveli 
häntä koko sydämestään. Hän myös otti neuvoja vastaan (2. Moos. 18:13-24). 
Egyptistä lähdön jälkeen kaksitoista miestä lähti vakoilemaan luvattua maata. Minä olin yksi näistä 
vakoojista. Meidän piti selvittää miten valloittaisimme tuon maan. Tuntui mahtavalta nähdä ensimmäisten 
joukossa oma luvattu maa (4. Moos. 13:1-). Näin kuinka hieno se oli. Siellä kasvoi ihania hedelmiä ja siellä 
oli kaikkea hyvää. Ainoa varjopuoli oli, että tuossa maassa eli voimakkaita jättiläisiä ja heidän kaupunkien 
ympärillä oli vahvat muurit. Mutta olin oppinut, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Hän kyllä antaa 
voiton,  eikö niin? Vahvinkaan ihminen ei ole niin vahva kuin Jumala. 
Suurin osa vakoojista, kymmenen miestä oli kuitenkin eri mieltä kuin minä. He eivät uskaltaneet vallata 
maata. Minua ja Kaalebia alettiin vihata, kun kerroimme, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ihmiset 
vihasivat meitä niin paljon, että meinasivat kivittää meidät.  Silloin Jumala puuttui asiaan ja varjeli meitä. 
Toisinaan on vaikeaa olla erilainen ja eri mieltä kuin toiset. Olet varmaan huomannut, vai tykkäävätkö sinun 
kaverisi esimerkiksi siitä, että uskot Jeesukseen?  Toivottavasti hekin oppivat uskomaan. Toivon, että 
uskallat seistä Jumalan puolella silloinkin, kun sinua kiusataan sen tähden.  Toivon myös, että sinä et kiusaa 
ketään vaikka he ajattelisivat eri lailla kuin sinä tai käyttäytyisivät eri tavalla. 
Kansan tottelemattomuuden takia jäimme erämaata kiertämään neljäksikymmeneksi vuodeksi. Se on pitkä 
aika. Kukaan muu Egyptistä lähteneistä aikuisista (yli 20 vuotiasta - 4. Moos. 14:29) ei päässyt luvattuun 
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maahan kuin minä ja Kaaleb. Jumala toteutti lupauksensa. Valitettavasti joidenkin epäusko hidasti 
lupauksen toteutumista. Edes Mooses ei päässyt perille. Mooseksen jälkeen minä johdin israelilaiset omaan 
luvattuun maahan. 
Minä toivon, että myös sinä opit luottamaan Jumalaan. Se mitä hän puhuu, myös toteutuu.  Tänäänkin hän 
on kanssasi. 
  
Toiminnallisuus 
Jättiläiset ja vakoojat 
Valitaan kaksi leikkijää jättiläiseksi, toiset ovat vakoilijoita. Molemmilla on omat kotipesät. Lisäksi 
huoneessa tai tietyllä rajatulla alueella on hedelmiä. Hedelmät voivat olla esimerkiksi tyhjiä limsapulloja tai 
pyykkipoikia. Vakoilijat yrittävät saada kerättyä hedelmiä tuliaisiksi kotimaahan ilman, että jättiläinen 
huomaa heitä. Hedelmiä saa ottaa vain yhden kerrallaan. Mikäli jättiläinen huomaa vakoilijan ottavan 
hedelmän, saa jättiläiset hedelmän omaan kotipesään. Hedelmä pitää huomata silloin, kun se poimitaan. 
Jättiläinen huutaa: seis, älä vie hedelmiäni. Jättiläinen voi myös ottaa kiinni vakoilijan silloin kun hän on jo 
poiminut hedelmän ja on matkalla kotipesään. Mikäli jättiläinen saa koskettua vakoilijaa, tulee myös 
vakoilijasta jättiläinen. Peli loppuu kun kaikki hedelmät on kerätty tai jättiläiset ovat saaneet kaikki omalle 
puolelle. 
Peili 
Yksi pelaaja valitaan peiliksi. Hän asettuu selin muihin leikkijöihin, jotka seisovat rivissä vähän matkan 
päässä. Leikkijät yrittävät kävellä kohti peiliä ja koskettaa tätä selkään. Peili saa välillä kääntyä ja katsoa 
ketkä liikkuvat. Peilin nähden ei saa liikkua. Jos peili havaitsee liikettä, hän mainitsee kyseisen leikkijän 
nimeltä ja tämän on palattava lähtöviivalle. Näin jatketaan kunnes joku onnistuu koskettamaan peiliä 
selkään ja huudahtamaan "Peili!" Tämän jälkeen peilinä olija vaihtuu ja leikki voidaan aloittaa alusta. 
 
Luovuus 
Askarrellaan viinirpäleterttu. Pohjaksi kartonki. Liimataan päälle rypäleitä. Rypäleet voidaan tehdä 
rutistamalla vaalean vihreästä paperista pyöreitä tolloja tai värittämällä pieniä styrospalloja.  Ruskeasta 
piippukrassista tehdään varsi. Muistolause voidaan ripustaa varteen. 
  
Elämys 
Valmistetaan yhdessä hedelmäsalaattia. 
Näytellään kohtaus, jossa vakoojat kertovat millainen maa oli. Keskustellaan miten toiset kohtelevat 
Joosuaa ja Kaalebia. Miltä se heistä tuntuu? Miksi pysyvät vahvoina. 
  
Yhteisöllisyys 
Käykää yhdessä läpi, mitä tarkoittaa “esikuva”. 
Oman ryhmän kesken: (jatkuu useamman kerran): Askarrellaan ja koristellaan juliste, jonka otsikoksi tulee 
“Minun esikuvani”. Sovitaan, ketkä ryhmäläiset esittelevät julisteen seuraavan viikon jumalanpalveluksen 
alussa. “Juliste on nyt tyhjä, mutta voisiko jokainen käydä kirjoittamassa tähän yhden tai useamman 
esimerkin omista esikuvistanne. Hyödynnämme näitä myöhemmin pyhäkoulussa”. Tämän jälkeen Juliste 
viedään muutamaksi viikoksi seurakunnan aulaan tms. yhteiseen tilaan, jossa kaikki seurakuntalaiset saavat 
listata julisteeseen omia esikuviaan. Kuudennen (viimeisen) oppitunnin yhteydessä juliste otetaan mukaan 
pyhäkouluun ja sen sisältöä käydään läpi (ks.moduulin  6. oppitunti) 
Seurakunnassa: Lapset saavat pyhäkoulun jälkeen esim. kahvituksen yhteydessä tai kotona haastatella 
jotakuta aiheesta “kuka on minun esikuvani ja miksi”. 
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Opetus 2 - Valitsen hyviä esikuvia:  Naamanin palvelustyttö kertoo Jumalan rakkaudesta 
 
Raamatun teksti 
 2. Kun. 5:1-19 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Kerron myös toisille Jumalan rakkaudesta 
  
Muistolause Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista 
teoistaan! 1. Aikakirja 16:8 
  
Laulut 
Pieni sydän (Jippii) 
Taivaan Isän hommissa (Jippii) 
  
Havainnollistaminen 
Juutalaiseksi nuoreksi tytöksi pukeutunut henkilö. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minua minua voitte kutsua Juuditiksi (Raamatussa ei kerrota oikeaa nimeä). Pienenä tyttönä asuin 
Israelissa. Sain leikkiä ja laulaa perheeni ja ystävieni kanssa. Sitten maahamme tuli kamala asia, nimittäin 
sota. Tiedät varmaankin, että monessa maassa soditaan. Se ei ole ollenkaan kiva asia. Tuollaisen sodan 
keskellä viholliskansan syyrian sotapäällikkö Naaman otti minut vangiksi. Hän halusi tehdä minusta kotiinsa 
palvelijan. 
Onneksi sotapäällikön kotona oli hyvä olla. Siellä sain ruokaa ja vaatteita. Sain palvella sotapäällikön 
vaimoa. Oli minulla silti usein ikävä äitiä ja isää ja kaikkea, mitä kotona on. Toisinaan itkin itseni uneen. 
Minulla oli kuitenkin yksi asia, mitä sota ei voinut viedä minulta pois. Jumala. Silloin, kun minulla oli ikävä ja 
vaikeaa, oli Jumala kanssani. Huomasin, että tässä vieraassa maassa ihmiset eivät palvelleet elävää Jumalaa. 
Heillä oli epäjumalia, kivestä ja puusta veistettyjä. Ne eivät voineet auttaa. 
Eräänä päivänä kuulin todella ikävän asian. Sotapäällikkö sairasti spitaalia. Se on todella vaarallinen tauti, 
eikä siihen ollut lääkkeitä. Emäntäni itki usein. Hän ja sotapäällikkö kävivät rukoilemassa epäjumalia ja 
uhrasivat niille. Tiesin, että minun pitäisi kertoa heille elävästä Jumalasta, mutta minua vähän pelotti. Entä, 
jos isäntäväkeni ei tykännyt siitä mitä sanon, ja minut heitetään pois tästä talosta. Päätin kuitenkin luottaa 
Jumalaan. 
Kerroin emännälleni, että Israelissa palveltiin elävää Jumalaa, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken mitä 
täällä on. Kerroin, että hän voi myös parantaa. Kunpa Naaman pääsisi käymään profeetta Elisan luona, joka 
on Samariassa! 
Emäntä kertoi asiasta Naamanille. Naaman meni kuninkaansa puheille ja kertoi, mitä olin sanonut. Syyrian 
kuningas sanoi: "Mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle." Niin Naaman lähti ja otti 
mukaansa paljon rahaa ja kymmenen juhlapukua palkkioksi profeetalle. 
Kului useampi päivä Naamanin lähdöstä. Odotimme häntä kotiin jännityksen valtaamina. Eräänä päivänä 
näimme kuinka hänen vaununsa ja saattoväki saapuivat. Naamanin onnellisesta ilmeestä näimme heti, että 
Jumala oli parantanut hänet! 
Jumala elää tänäkin päivänä. Luota häneen. Ei ole olemassa mitään niin vaikeaa asiaa, etteikö Jeesus 
auttaisi. Tänäänkin hän parantaa, pelastaa ja auttaa. 
Jos et vielä tunne Jeesusta sinulla on siihen tänään hyvä mahdollisuus. Naamankaan ei tuntenut Jumalaa 
aiemmin, mutta tuli tuntemaan ja alkoi palvelemaan häntä. Sano Jeesukselle vaikka näin: ”Jeesus, tässä 
minä olen. Haluan usko sinuun ja seurata sinua. Anna minulle anteeksi kaikki pahat tekoni. Kiitos, että saan 
olla lapsesi”. 
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Jos sinä tunnet jo Jeesuksen, rukoillaan rohkeutta, että saat kertoa hänestä myös muille. Mieti hiljaa 
mielessäsi ketä ystäviä, sukulaisia ja naapureita sinulla on. Onko siellä joku, joka ei vielä rakasta Jeesusta eli 
ei ole uskossa? Rukoile hänen puolestansa. 
  
Toiminnallisuus 
Viesti: jakaannutaan 2 joukkueeseen, molemmissa parillinen määrä pelaajia. Joukkueet jakaantuvat puoliksi 
pelialueen kahteen päähän. Kumpikiin joukkue saa ison kirjekuoren (Syyrian kuninkaan kirje Israeliin). 
Kuljetetaan kirjettä pareittain kahden pelaajan selkien välissä. Kumpi joukkue saa ensiksi kirjeet kuninkaalle 
(kaikki pelaajat ovat kuljettaneet kirjettä) voittaa. Voidaan toteuttaa myös vaikka yksi pari kerrallaan ja 
ottaa aikaa. 
  
Luovuus 
Piirretään tilanne, jossa minä voisin kertoa Jeesuksesta muille tai henkilö, jolle voisin kertoa Jeesuksesta. 
  
Elämys 
Näytellään yhdessä Naemanin ja Elisan kohtaaminen. Luetaan tekstiä Raamatusta ja lapset saavat näytellä 
samalla improvisoiden. 
  
Yhteisöllisyys 
A: Jatkoa edellisviikon tehtävään: Viime viikolla on sovittu, ketkä kertovat “Minun esikuvani” -julisteesta 
jumalanpalveluksessa ennen pyhäkouluun lähtöä. Taulu kiinnitetään eteiseen/ aulaan/ muuhun yleiseen 
tilaan. 
B: Rukoillaan yhdessä sairaiden puolesta. Lapset voivat kertoa omia rukousaiheitaan. 
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Opetus 3 - Valitsen hyviä esikuvia – Kuningas Joosia rakastaa Jumalaa ja noudattaa hänen ohjeitaan   
 
Raamatun teksti 
2. Aik. 34, 35 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Rakastan Jumalaa koko sydämestäni 
  
Muistolause Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa sydämestäsi Herraan. Sananlaskut 
3:5 
  
Laulut:  
Jumalan sana (Jippii) 
Kiinni sanaan (Totuus ja tehtävä-CDi) 
Ylistän Herraa koko sydämestäni 
  
Havainnollistaminen 
Kuninkaaksi pukeutunut henkilö. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minä olen Joosia, Juudan kuningas. Tulin kuninkaaksi ollessani vielä lapsi. Arvaatko minkä ikäinen olin? 
Olin kahdeksanvuotias! Onko täällä joku kahdeksanvuotias? Minä olen rakastanut Jumalaa lapsesta asti ja 
olen halunnut tehdä hänen tahtonsa. Olin ollut kuninkaana  jonkin aikaa (kahdeksatta vuotta eli oli noin 16-
vuotias, jae 16) kun huomasin, että valtakunnassani kaikki ei ollut hyvin. Huomasin, että maassani  oli 
paljon epäjumalia ja niiden alttareita. Käskin hajottamaan ja hävittämään ne. 
Kuninkaalla on monenlaisia tehtäviä. Itse pidin tärkeänä sitä, että Jumalan temppeli on kunnossa. Erään 
kerran kun puusepät ja rakentajat olivat korjaamassa temppeliä (kahdeksantenatoista hallitusvuotena eli oli 
noin 26-vuotias, jae 8) teki pappi Hilkia tärkeän löydön. Hän löysi lain kirjan, joka oli annettu meille 
Mooseksen kautta. Kirjuri Saafan toi kirjan minulle nähtäväksi ja luki sen minulle ääneen. Kun kuulin mitä 
kirjassa luki, minua alkoi pelottamaan. Tajusin, että kansani ei ollut noudattanut Jumalan tahtoa lainkaan. 
Tottelemattomuudesta oli huonot seuraukset. Lähetin heti palvelijani Jumalan profeetan naisprofeetta 
Huldan luokse. Tiedin, että Hulda rakastaa Jumalaa ja kuulee hänen tahtoansa. Hulda sanoi, että lain kirjan 
sanat ovat totta. Joka niitä ei tottele, sitä kohtaa onnettomuus. Hulda myös sanoi, että Jumala oli nähnyt 
sydämeni. Olin nöyrä ja olin katunut sitä, mitä pahaa olimme tehneet. Jumala lupasi, että minun ei tarvitse 
nähdä sitä onnettomuutta, mitä tottelemattomuus saa aikaan. 
Kutsuin koolle koko Juudaan kansan, suurimmasta pieninpään. Luin heille ääneen, mitä kirjassa sanottiin. 
Sanoin koko kansalle, että meidän on noudatettava Jumalan antamia käskyjä. 
Sinä vuonna vietimme ensimmäistä kertaa pääsiäistä. Sellaista pääsiäistä ei oltu vietetty Israelissa profeetta 
Samuelin ajoista lähtien (2. Aika. 35:18). Papit ja leeviläiset palvelivat. (35: 10-) Papit uhrasivat ja leeviläiset 
kokkasivat, paistoivat lammasta ja keittivät muita ruokalahjoja. Veisaajat lauloivat ja soittivat. Portinvartijat 
seisoivat paikoillaan porteilla. Kansa juhli. Happamattoman leivän juhla kesti seitsemän päivää. Ne olivat 
mahtavat juhlat. Saimme juhlia Jumalaa ja hänen tekojansa. 
  
Rakastatko sinä Jumalaa? Rakastatko sinä Jeesusta? Jeesuksen kanssa on hyvä ja turvallista olla! Minä 
halusin elämässäni toimia oikein. En halunut antaa kunniaa ja aikaa epäjumalille. Minkälaisia epäjumalia 
nykyään on? Onko patsaita, joita kumarretaan? On niitäkin, mutta vähemmän Suomessa. Kaikki asiat, jotka 
tulevat tärkeämmäksi kuin Jumala ovat meille epäjumalia. Harrastus, raha, työ, herkut.. Kaikki nämä ovat 
hyviä asioita. Mutta jos ne vievät niin paljon aikaa, että emme ehdi lukea Raamattua, rukoilla ja tulla 
seurakuntaan niistä on tullut tärkeämpiä kuin Jumala. Silloin niistä on tullut epäjumalia. Jumala haluaa, että 
kysymme häneltä neuvoa ja noudatamme hänen tahtoansa. Kavereittesi mielestä ei välttämättä ole 
järkevää käydä seurakunnassa tai lukea Raamattua. Sinä saat olla heille esikuvana kuitenkin tekemällä niin 
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ja toimimalla koko elämässäsi Jumalan tahdon mukaisesti. Ehkä hekin oppivat sinusta näkemään millainen 
Jumala on ja haluavat myös itse oppia tuntemaan hänet. 
  
Toiminnallisuus 
Kirjakäärön piilotus (avaimen piilotus). Voidaan leikkiä erikseen tai yhdistää opetukseen. Ohjaaja piilottaa 
“lain kirjakäärön” etukäteen huoneeseen. kohdassa, jossa Hilkia löytää kirjakäärön, lapset saavat etsiä 
käärön huoneesta. Kun käärö on löytynyt, opetus jatkuu. 
 
Luovuus 
Askarrellaan pieniä kirjakääröjä, joiden sisään kirjoitetaan muistolause. 
  
Elämys 
Leikitään pääsiäisjuhlaa: lauletaan, soitetaan, herkutellaan pukeutuneina pappien, kansan, kuninkaan ja 
sotilaiden roolivaatteisiin. 
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: viedään askarrellut kirjakääröt jaettavaksi kahvipöytiin tai tehdään erillisiä 
raamantunlausekortteja. 
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 Opetus 4 - Valitsen hyviä esikuvia: Sarpatin leski huolehtii toisista 
 
Raamatun teksti 
 1. Kun. 17 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Huolehdin toisista 
  
Muistolause Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.  Matt 7:12 
 
Laulut Pieniä tekoja (Jippii) 

Sinapinsiemenen verran (Jippii)  
  
Havainnollistaminen 
Köyhäksi naiseksi pukeutunut henkilö. Leipä, jauhoja ja öljyastia. Risuja. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minä olen leskinainen Sarpatista, Siidonin alueelta (kaupunki Foinikiassa, Tyyron ja Siidonin välillä). 
Tiedätkö mikä on leski? Se tarkoittaa sitä, että minä olen ollut naimisissa, mutta sitten mieheni kuoli. Jäin 
ilman miestäni, leskeksi. Se oli todella surullista. Ikävöin miestäni pitkään. Iloa elämääni toi poikani. 
Seurasin kuinka hän leikki ja kuinka hän kasvoi. Halusin pojalleni kaikkea hyvää. 
Elämä oli vaikeaa. Kaiken lisäksi tuli kuivuus ja sen myötä kaikki ihmiset näkivät nälkää. Olin ihan varma, 
että me kuolemme. Meillä oli jäljellä enää niin vähän jauhoja ja öljyä, että siitä leipoisi vain yhden leivän. 
Puut olivat loppu, joten lähdin kaupungin ulkopuolelle keräämään puita. Niitä kerätessäni tuli kaupungin 
portille väsynyt matkamies. Hän pyysi vettä. Lähdin hakemaan sitä. Perään hän vielä huusi ja pyysi minua 
tuomaan myös leipää. Kerroin, että meillä on vain sen verran jauhoja ja öljyä, että voin niistä kerran leipoa. 
Mies pyysi silti leipomaan ensin hänelle. Sitten hän sanoi merkilliset sanat: näin sanoo Israelin Jumala. 
Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljy astiasta siihen asti, kunnes Jumala antaa jälleen sataa vettä. Olin 
ihmeissäni. Päätin totella. Mies sai leipää ja sitä riitti meillekin. 
Mies muutti yläkertaani omaan huoneeseen asumaan. Seuraavina päivinä tuo mies nimeltään Elia oli aina 
meidän ruokapöydässämme. Ruokaa riitti, sillä Jumala teki ihmeen. Jumala piti meistä huolen. Selvisi, että 
mies oli profeetta. Israelin kuningas Ahab (n. 874-853 eKr.) oli tottelematon Jumalalle. Siksi tämän kuivuus 
oli tullut. 
Huolet eivät tosin loppuneet tähän. Rakas poikani sairastui. Tein kaikkeni. Itkin ja hoivasin poikaani. Hän 
kuitenkin kuoli. Olin vihainen Elialle ja syytin häntä poikani kuolemasta. Elia kuunteli kiukkuani ja suruani. 
Sitten hän sanoi rauhallisesti ”anna poikasi minulle”. Nostin kuolleen pojan hänen syliinsä ja hän vei hänet 
yläkertaan omaan huoneeseensa. 
Olin yksin alakerrassa. Itkin ja surin poikaani. Jonkin ajan päästä Elia astui huoneeseen ja hänen kanssansa 
poikani elävänä! Olin aivan ihmeissäni. 
Myöhemmin Elia kertoi, että oli rukoillut Jumalaa ja sanonut ”Herra minun Jumalani, anna tämän pojan 
sielun tulla häneen takaisin”. Samalla hän oli kumartunut pojan yli. Tämä toistui kolme kertaa. Jumala kuuli 
Eliaa. Poikani virkosi henkiin! 
Olen oppinut, että Jumala haluaa pitää huolta meidän kaikista asioista. Hän antaa ruokaa, hän parantaa ja 
hän jopa herättää kuolleista. Hänelle kaikki on mahdollista! Sinunkaan asiat eivät ole Jumalalle pieniä tai 
liian suuria. Kerro kaikki asiasi hänelle. Kun sairastat, pyydä Jeesusta parantamaan. Kun et löydä jotain 
tavaraa, pyydä Jeesusta auttamaan, että muistaisit mihin sen olet laittanut. Saat myös rukoilla toisten 
puolesta niin kuin Elia teki. 
Olen oppinut myös sen, että minun tulee antaa omastani. Silloinkin kuin joudun luopumaan omastani. Jos 
en olisi luopunut omasta leipäpalastani, en ehkä olisi nähnyt Jumalan huolenpitoa. Toisinaan on 
uskallettava heittäytyä ja jakaa omasta ruoasta, kodista ja kaikesta siitä mitä minulla on. Mitä asioita sinä 
voisi antaa toisille? 
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Oli tilanteesi millainen tahansa, voit aina luottaa Jumalaan. 
  
Toiminnallisuus 
“Öljyä riittää”  
Tarvitaan pesusieni, 2 yhtä suurta ämpäriä / vesiastiaa, mitta-astia pistelaskua varten. Sopii ulkotilaan. 
Täydestä ämpäristä pitää hakea vettä tyhjään ämpäriin pesusienellä. Yksi kerrallaan haetaan vettä 
muutaman metrin päässä olevasta ämpäristä. Muut odottaa jonossa tyhjän ämpärin vieressä ja hakuvuoroa 
vaihdetaan, kunnes ensimmäinen ämpäri on tyhjä. Lopuksi mitataan, kuinka paljon vettä ryhmä sai talteen 
toiseen astiaan. Voidaan kilpailla ryhmittäin tai tehdä kaikki yhteistyötä. 
 
  
Luovuus 
Tehdään yhdessä kertomuksen aineksista taikataikina ja muovaillaan siitä jotakin, esim. Ruokia ja astioita. 
Aikaansaannokset voi jättää kuivumaan seuraavaan kertaan, jolloin ne voi maalata. 
Ohjeet: sekoitetaan 3 dl jauhoja ja 1,5 dl suolaa. Lisätään 1,5 dl vettä sekä 1 rkl öljyä. Sekoitetaan ja 
vaivataan kiinteäksi massaksi. 
  
Elämys 
Taikataikinan sijaan voidaan leipoa yhdessä oikeasti. Voidaan tehdä myös ohuita leipiä tai tikkupullia ja 
paistaa niitä nuotiolla. (esim. leirillä) 
  
Yhteisöllisyys 
Kootaan yhdessä Operaatio Joulun lapsi -paketteja. Voidaan pyytää etukäteen tai seuraavalle kerralle 
jokaista tuomaan yksi esine lahjapakettiin tai vain pakata valmiiksi hankitut esineet ja katsoa vaikkapa jokin 
video lahjan vastaanottajista. Voidaan myös järjestää yhteinen lahjanpakkauspäivä koko seurakunnalle. 
  
  
  
  



27 
 

Opetus 5 - Valitsen hyviä esikuvia - Martta ja Maria palvelevat Jeesusta eri tavoin  
 
Raamatun teksti 
Luuk. 10:38- 42 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
En tuomitse toisia tekojen mukaan 
On tärkeää antaa aikaa Jeesukselle 
  
Muistolause 
Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.  Kol 3:23 
 
Laulut  
Taivaan Isän hommissa (Jippii) 
 
Havainnollistaminen 
Naishenkilö, jolla kaulin kädessä ja essu päällä. Voidaan näytellä myös niin, että mukana on Maria ja Jeesus. 
  
Sanallinen opetus 
Hei! Minä olen Martta. Minä tykkään kokata ja leipoa. Pidän myös siitä, että koti on siisti. Mitä kotitöitä sinä 
tykkäät tehdä? Kuka tykkää leipomisesta? Mitä leivot mielelläsi? Kuka tykkää auttaa ruoan valmistuksessa? 
Kuka kattaa pöytää? Kuka tyhjentää astianpesukoneen? (Voidaan keskustella asiasta enempikin). 
Minua ärsyttää laiskat ihmiset ja ihmiset, jotka sotkevat tahallaan. Pidän juhlista ja siitä, että meillä käy 
vieraita. Eräs vieras sai minut kerran kuitenkin miettimään sitä, että mikä oikeasti on tärkeintä. Minäpä 
kerron teille. 
Yksi perheemme rakkaimmista ystävistä oli Jeesus. Tiedäthän sinä Jeesuksen? Jeesus on Jumalan Poika. En 
vain tuolloin vielä tiennyt kuka Jeesus oikeasti on. Ajattelin aluksi, että hän on profeetta. Joka tapauksessa 
hän oli mukava mies. Minä, siskoni Maria ja veljeni Lasarus pidimme hänestä kovasti. 
Erään kerran kun Jeesus tuli taas kylään kokkasin upeaa ateriaa. Vaikka tykkään kokata, minua alkoi 
ärsyttämään se, että olin keittiössä yksin. Siskoni Maria istuskeli vieraan luona ja kuunteli hänen juttujansa. 
Minun mielestäni hän laiskotteli. Kokkaaminen ei tuntunut enää mukavalta. Lopulta menin siskoni ja 
Jeesuksen luo. Ilkeillen sanoin ”Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun 
tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua." . 
Jeesus asettuikin Marian puolelle. Hän sanoi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista 
asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."  Aluksi minua 
ärsytti todella paljon. Sitten aloin pohtia asiaa. Maria todellakin käytti ajan paremmin kuin minä. Hän piti 
seuraa vieraalle ja keskittyi tärkeisiin asioihin. Hän kuunteli ja oppi Jumalasta. Ei Jeesukselle ollutkaan 
tärkeintä se, montako ruokalajia hän saa syödäkseen. Yksikin ruokalaji olisi riittänyt. Hän halusi viettää 
aikaa kanssamme. Hän halusi, että oppisimme tuntemaan Jumalan ja luottamaan häneen. 
Onko sinulla joskus vaikeaa antaa aikaa toisille? Äidilläsi on asiaa, mutta et millään haluaisi lopettaa leikkiä 
kesken ja kuunnella mitä hän haluaa sanoa. Tai kun on perheen yhteinen hartaushetki haluaisit mielummin 
pelata. Tai kun on aika lähteä seurakuntaan haluaisitkin mieluummin lähteä ulos leikkimään. Lapsen tärkeä 
tehtävä on hoitaa koulu ja läksyt hyvin. Lapsen tehtävä on myös leikkiä ja pelata sekä auttaa vanhempiaan 
kotitöissä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin välillä pysähtyä ja kuunnella mitä sanottavaa Jeesuksella on. 
Jeesus haluaa tänäänkin puhua Raamatun ja rukouksen kautta. Hän on myös asettanut seurakunnan, että 
siellä sinulle opetetaan Jeesuksesta. 
Toinen tärkeä asia, jonka opin on se, että en voi tuomita toista. Tiedätkö mitä tuomitseminen tarkoittaa? 
Tuomari voi tuomita esimerkiksi jonkun ihmisen vankilaan. Minä ajattelin, että siskoni Maria on laiska. 
Oletko joskus ajatellut jostain kaverista, että hän on tyhmä, kun ei osaa jotain asiaa? Sen sijaan, että 
ajattelet noin sinä voit neuvoa häntä. Joskus toisen täytyy opetella pidempään kuin sinun, että sen voi 
oppia. Tai ajatteletko jostain ihmisestä, että hän on huonompi, jos hänellä ei ole niin hienot vaatteet kuin 
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sinulla tai hänellä ei ole niin hienoa kännykkää kuin toisilla? Luultavasti hän on silloin köyhempi kuin sinä. 
Älä kehuskele omilla hienoilla tavaroilla vaan ole köyhemmänkin lapsen ystävä. Anna hänen pelata pelejä, 
joita hänellä ei ole varaa ostaa. Ehkä voit antaa jotakin omastasi. Älä tuomitse häntä huonommaksi 
ihmiseksi siksi, että hän on köyhä. 
  
Toiminnallisuus 
Minä tykkään tehdä… -hedelmäsalaatti. 
  
Luovuus 
Askarrellaan panta ja siihen kaksi isoa korvaa (ollaan korvat avoimena kuulemaan Jumalan ääni, mitä hän 
haluaa meidän tekevän) 
 
Jos viime viikolla tehtiin taikataikinaa, tänään voidaan maalata kuivuneet tuotokset. 
  
Elämys 
Askarrellaan keppinuket. Kulissit voidaan tehdä pahvilaatikosta ja koristellaan se huoneeksi.Lapset saavat 
itse esittää niillä tapahtuman, kun Maria kuunteli Jeesusta ja Martta touhusi. 
Löhötään hetki hiljaa vaikkapa kuunnellen ylistysmusiikkia. Kuka tykkää enemmän touhuilusta? Kuka 
lepäilystä? 
  
Yhteisöllisyys 
Martta tykkäsi touhuta. Siivotaan mekin yhdessä pyhäkoulutila tai järjestetään koko seurakunnan yhteiset 
talkoot tai mennään vaikka keräämän roskat läheisestä puistosta. 
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Opetus 6 - Valitsen hyviä esikuvia – Jeesus luotti Jumalan suunnitelmaan 
  
Tunnin oppimistavoite 
Voin luottaa Jumalaan kaikessa 
Jumala antaa minulle voiman 
  
Muistolause 
Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He 
puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei 
vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat." 
 Mark. 16: 17,18 
  
Havainnollistaminen 
Seimiasetelma, nukke seimessä. Fläppitaulu johon kirjoitetaan Jeesuksesta, millainen esikuva hän on 
(tummennetut sanat). 
  
Sanallinen opetus 
Shh! Ollaan kaikki aivan hiljaa. Vauva nukkuu. Onko teillä kotona pientä siskoa tai veljeä? Kukahan tämä 
vauva voisi olla? Hän on maailman paras esikuva. Arvaatko kuka hän on? Jeesus! Minne Jeesus syntyi? 
Beetlehemiin seimeen. Jäikö hän vauvaksi? No ei tietenkään. Me kaikki olemme olleet joskus vauvoja. Me 
kasvamme ja meistä tulee aikuisia ja lopulta mummoja ja pappoja. 
Jeesus ei ehtinyt elää koskaan vanhaksi. Hän kuoli jo noin 33-vuotiaana. Tiedätkö miksi? Hän syntyi 
maailman sen tähden, että eräänä päivänä kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Se oli hänen tehtävänsä. 
Vaikka Jeesus oli maan päällä ihmisenä niin kuin mekin, hän ei ollut tavallinen ihminen. Nimittäin Jeesus on 
Jumala. Jumalalle mitkään asiat eivät ole mahdottomia, vaan hän voi tehdä mitä vain. 
Jumala - Taivaan Isä, Jeesus ja Pyhä henki olivat surullisia, koska Aadam ja Eeva ja sen myötä kaikki ihmiset 
tekivät syntiä. Ihminen tuhosi sitä hyvää, mitä Jumala oli luonut. Jumalalla oli suunnitelma pelastaa ihmiset. 
Tämä suunnitelma toteutettiin ja toteutetaan Jeesuksen kautta. Sinun ja minun pitää itse päättää 
haluammeko ottaa vastaan tuon pelastuksen. 
Mietitään hieman millainen Jeesus on. Siitä, millainen Jeesus on, saisimme tehtyä pitkän listan. 
Olemme lukeneet Raamatusta  Jeesuksesta. Muistatko mitä asioita Jeesus teki? Millainen hän oli ja on? 
Kirjataan näitä asioita yhdessä . 
Jeesus julisti ja opetti palvelemaan Jumalaa ja tekemään parannuksen. Jeesus puhui totuutta. Jeesus 
paransi. Muistatko ketä kaikkia Jeesus paransi? (rampoja, spitalisia, sokeita..) Jeesus herätti kuolleista. 
Muistatko keitä Jeesus herätti kuolleista? 
Jeesus piti heikkojen ja köyhien puolta. Muistatko miten? (Hän piti aviorikoksesta tuomitun naisen puolta, 
hän teki ruokaihmeitä. Hän huomasi köyhän, hän paransi). Meidän tulee tehdä samoin. Toisinaan olisi kiva 
olla vain niiden kaveri, jotka ovat kivoja tai joilla on rahaa tai kivoja leluja. Jeesus haluaa, että olemme myös 
niiden kavereita, jotka eivät aina ole niin kivoja tai jotka ovat köyhiä.  Jeesus haluaa, että pidämme myös 
heidän puoltaan. 
Jeesus oli tottelevainen. Ketä Jeesus totteli? Hän totteli vanhempiaan. Myös sinun tulee totella vanhempia. 
Hyviä äitejä ja isiä on toisinaan helppo totella. Millainen on mielestäsi hyvä äiti ja isä? (Hän kannustaa, 
auttaa, kuuntelee, kertoo rakastavansa sinua). Toisinaan tuntuu, että he eivät ymmärrä. Silloinkin pitäisi 
totella. Jeesuksenkaan vanhemmat eivät aina ymmärtäneet häntä. Kerran Jeesuksen vanhemmat 
säikähtivät, kun hän oli kadonnut pääsiäismatkalla. Vanhemmat eivät ymmärtäneet, että hän halusi 
kuunnella Jumalasta. Kun vanhemmat löysivät Jeesuksen temppelistä, hän lähti tottelevaisesti 
vanhempiensa mukaan. 
Vanhemmat eivät aina toimi oikein. Mitä tällaiset asiat ovat? (huutaa, haukkuu, lyö, on humalassa – tällöin 
voi pyytää apua joltain muulta aikuiselta, rukoilla heidän puolesta – ohjaaja, jos huomaat jotain poikkeavaa 
älä jätä asiaa). Muista, sinä olet arvokas ja tärkeä silloinkin, kun vanhemmat toimivat väärin! 
Ennen kaikkea Jeesus oli tottelevainen Taivaalliselle Isälle. Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä. Hän teki 
kaikessa hänen tahtonsa. Jos hän ei olisi kuollut ristillä syntiemme tähden, me emme voisi saada 
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syntejämme anteeksi, emmekä pääsisi koskaan Taivaaseen. Koska Jeesus oli tottelevainen, voimme saada 
synnit anteeksi. Tahdotko sinä pyytää syntejä anteeksi? Tahdotko elää elämäsi Jeesuksen kanssa? Haluatko 
elää elämää aitona omana itsenäsi? (Jos joku haluaa, jutellaan hänen kanssansa ja rukoillaan hänen 
puolesta.) Tänään voin rukoilla sinun puolestasi. 
Voit luottaa Jumalaan kaikessa. Hän on luvannut olla kanssamme ja antaa viisautta ja voimaa. Saamme 
toimia samalla tavalla kuin hänkin toimi. Myös me, jotka uskomme Jeesukseen saamme parantaa, tehdä 
ihmisiä eläväksi, auttaa ja rohkaista. Meillä itsellä ei ole parantamisen tai kuolleista herättänisen voimaa, 
mutta Jeesus antaa tämän voiman.Ainoastaan kenenkään syntejä emme voi kantaa. Se oli Jeesuksen 
tehtävä! 
  
Toiminnallisuus 
Mitä tunteita ja olotiloja Jeesus koki? Kirjoitetaan ja piirretään ilmeitä. Oli nälkäinen, väsynyt. Itki, suuttui… 
Voidaan esittää pantomiimina ja muut koittavat arvata, mistä tunteesta on kysymys. 
  
Luovuus 
Taideteos “Jeesuksen kanssa minä...” Piirretään/maalataan/askarrellaan kuva omasta itsestä ja Jeesuksesta 
käsi kädessä. Kirjoitetaan hahmojen ympärille opetuksen ja muistolauseen avainsanoja. Mitä se vaikuttaa 
minuun, että Jeesus on kanssani? 
  
Elämys 
Rukoillaan ihmisten puolesta.  
Näytellään pieniä kohtauksia Jeesuksen elämästä opetuksen pääkohtien (tummennetut) mukaan. 
  
Yhteisöllisyys 
Seuraava voidaan toteuttaa johdantona tai opetuksen jälkeen. 
Haetaan aulasta moduulin ensimmäisellä kerralla tehty “Minun esikuvani” -juliste. Keskustellaan siihen 
kirjatuista esikuvista ja mietitään, miksi joku on nimennyt esikuvakseen juuri sen henkilön. Jos julistetta ei 
ole tehty, voit itse kirjoittaa paperille tai etsiä kuvia erilaisista esikuvista (esim. supersankari, äiti, 
presidentti), jonka pohjalta keskustelette. Mikä tekee jostain hyvän tai huonon esikuvan? Miksi Jeesus on 
parempi esikuva kuin kaikki muut? 
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TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA 
OPETTAJALLE 
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Olen mukana Taivaan Isän hommissa.”  
 
Moduulin tavoite 

·         Ihastelen Jumalan luomistyötä ja pidän huolta siitä 
 
Moduulin sisältö 
1. Ihastelen Jumalan luomistyötä: tähdet Ps 148:6 (Ps. 98:3-7, 147:41) ......................................................... 32 
2. Ihastelen Jumalan luomistyötä: säät Ps 148:8.............................................................................................. 34 
3. Ihastelen Jumalan luomistyötä: eläimet Ps 148:10 ...................................................................................... 36 
4. Ihastelen Jumalan luomistyötä: kasvit Ps 96:12-13 ...................................................................................... 38 
5. Ihastelen Jumalan luomistyötä: ihmiset Ps 148:11-12 ................................................................................. 40 
6. Ihastelen Jumalan luomistyötä: kaikki Ps 148:13-14 (145, 150) .................................................................. 42 
 
Teemalaulut: 
Taivaan Isän hommissa säv. Lasse Heikkilä san. Merja Salonen (Jippii) 
Ken on luonut kukkasen 
Hieno maailma CD:ltä Yllätysten päivä, Sara Lahtinen (https://www.youtube.com/watch?v=JR0BLkAhh84) 
Viljele ja varjele CD:ltä Ilostiikka 1994 , Ella Lahtinen (https://www.youtube.com/watch?v=lSvV1IqC5JY) 
Satatuhatta tähteä loistaa (tähdet) 
Kun myrsky käy (sää) 
 
KOTIIN 
Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun.  
 
Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on”Tehtäväänsä toteuttava”.Haluamme lapsen ymmärtävän, että 
hän saa ihastella luontoa ja nauttia siitä. Opimme myös yhteisen vastuun luomakunnasta. Kaikesta tästä 
saamme kiittää Jumalaa! 
Oppituntien aiheet menevät seuraavasti: 
 
  
Tehdään kotona 
Opetus 1: Aloittakaa kotona projekti, jossa pidätte huolta luonnosta. Kirjatkaa asiat ylös ja alkakaa 
noudattamaan niitä. Tälläisiä asioita ovat esimerkiksi veden ja sähkön säästäminen, kierrättäminen. 
Opetus 2: Rakennetaan kotona yhdessä lumilinna tai risumaja. 
Opetus 3: Lähdetään roskabongausretkelle ja kerätään pussillinen roskia luonnosta. 
Opetus 4: Istutetaan herneitä purkkiin, ihmetellään kasvua ja syödään herneenversot salaatissa. 
Opetus 5: Keskustellaan erilaisista ammateista. Millaisia ammatteja oli ennen, millaisia nykyään ja 
kuvitelkaa millaisia voisi olla tulevaisuudessa?  
Opetus 6: Millaista vanhempien elämä oli heidän ollessaan 8-vuotiaita? 
 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSvV1IqC5JY
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Opetus 1 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: tähdet  
 
Raamatun teksti 
Ps. 148:3-6 (Ps. 98:3-7, 147:7-9) 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         Loistan Jumalan valoa 

  
Muistolause 
Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet! Ps. 148:3 
  
Havainnollistaminen 
Kartonkinen tähti - Aabraham 
Lelukameli – itämaan tietäjät 
Tutkikaa tähtikarttoja. Tähdistä kertovaa materiaalia voi tilata esimerkiksi ursa.fi sivujen kautta. 
  
Sanallinen opetus 
Oletko koskaan illalla tai yöllä katsellut taivaan tähtiä? Miltä ne sinusta näyttävät? Minusta näyttää siltä, 
kuin tähtitaivas ei loppuisi ollenkaan. Se on mahtavan näköinen. 
Tähdet näyttävät maasta katsottuna pieniltä, mutta oikeasti ne ovat isoja. Tähdet ovat vain niin kaukana 
meistä. 
  
Raamattu puhuu tähdistä muutamissa eri kohdissa. 
Ensinnäkin Jumala on luonut tähdet samoin kuin kaiken mitä avaruudessa ja maan päällä on. Jumala loi 
tähdet, kuun ja auringon osoittamaan aikoja ja olemaan valona (1. Moos. 1:14-16). 
Saamme luomakuntaa katsellessa ihailla sitä ja  kiittää Jumalaa. Hän rakasti tehdä avaruuden kaikkinensa ja 
maahan kauniita eläimiä, kasveja ja maisemia. Kaikella luomakunnassa on paikkansa ja tehtävänsä. Myös 
meillä ihmisillä on tehtävä luomakuntaa kohtaan. Meidän tulee pitää siitä huolta. 
  
Yksi tutuimmista Raamatun kertomuksista, jossa tähdet mainitaan on se, missä Jumala teki lupauksen 
Aabrahamille. Jumala käski Aabrahamin katsoa tähtiä. Aabrahamin katsellessa kirkasta tähtitaivasta alkoi 
Jumala puhumaan hänelle. Jumala lupasi, että hänen jälkeläistensä määrä tulee olemaan yhtä suuri kuin on 
tähtiä taivaalla. Jälkeläisiä tulisi olemaan nin paljon, että niitä ei pysty laskemaan. Aabrahamista tämä 
tuntui mahdottomalta. Hän oli jo vanha mies, eikä hänellä ollut vielä yhtään lasta. Jumala kuitenkin toteutti 
lupauksensa ja edelleen näemme ympäri maailmaa Aabrahamin jälkeläisiä. Uskon kautta myös me, jotka 
uskomme Jeesukseen kuulumme osana tuohon lupaukseen. Kun katsot tähtiä muista, että saat olla osana 
tuota suurta perhettä. 
  
Myös Jeesuksen syntymähetkellä taivaalle ilmestyi tähti. Tähtien tarkkailijat kaukaisesta 
maasta  ymmärsivät tähden nähdessään, että nyt on syntynyt Messias. He lähtivät seuraamaan tähteä ja 
päätyivät pitkän ja vaikeakulkuisen matkan jälkeen Beetlehemiin, jossa Jeesus, Maria ja Joosef asuivat. 
Jumala käytti tässä tähteä ohjaamassa tietäjien kulkua ja näyttämässä aikaa, että nyt Messias on syntynyt. 
  
Jeesus sanoo: Te olette maailman valkeus (Matt. 5:14 – 16). Jeesus haluaa, että sinussa ja minussa näkyy 
Jeesuksen rakkaus. Jae 16 sanoo: ”Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän 
hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa”. Meidän hyvistä teoista ja sanoista huomataan, että 
rakastamme Jumalaa. Näiden asioiden kautta myös ympärillä olevat ihmiset voivat ylistää Jumalaa. On toki 
olemassa myös niitä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen. Silti hekin osaavat tehdä hyviä tekoja. He eivät 
kuitenkaan ohjaa ihmisiä Jumalan tuntemiseen eivätkä ylistämään Jeesusta. 
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Joulun aika mielletään ajaksi, jolloin tehdään hyvää ja muistetaan toisia. Meidän tulisi kuitenkin joka päivä 
tehdä hyvää. Mitä hyvää sinä voisit tänään tehdä? Voisitko antaa kaverisi leikkiä sinun leluillasi tai vaikka 
sanoa hänelle jotain mukavaa? 
  
Raamattu puhuu  siitä, että eläimet ja kasvitkin ylistävät Jumalaa. Me saamme ylistää Jumalaa yhdessä 
muiden kanssa. 
Syntiinlankeemus rikkoi jotakin siitä, miksi Jumala maailman alunperin loi. Raamattu sanoo, että koko 
luomakunta odottaa vapautusta. Kun Jeesus saapuu takaisin, hän eheyttää luonnon ja eläinten sekä 
ihmisen keskinäisen suhteen. 
Sinä saat nauttia kaikesta Jumalan luomasta. Luonnon keskellä liikkuminen ja sen tarkkaileminen tekee 
meille hyvää. Saat myös kiittää Jumalaa kaikesta ihanasta mitä hän on meille antanut. Kauniista maisemista 
ja kasveista, linnun laulusta, lumesta. Jumala on luonut myös sinut ja minut. Olemme erilaisia ja tärkeitä 
Jumalalle. 
  
Toiminnallisuus 
Tähtitervehdys leikki -Leikin johtaja valitsee leikkiin eri tähtikuvioita, joissa on eri määrä tähtiä (esim. Otava- 
7, Kassiopeia – 5, Kotka – 3, ). Johtaja kuiskaa jokaiselle lapselle jokin luvuista. Leikin alettua kaikki lähtevät 
kulkemaan leikkialueella ja tervehtivät toisiaan käden heilautuksella. Kättä heilutetaan niin monta kertaa, 
kuin minkä luvun on saanut. Toinen vastaa heiluttamalla kättä oman numeronsa mukaisesti. Jos toinen 
kättelypareista heilauttaa kättä vähemmän tai enemmän kuin toinen, he eivät kuulu samaan ryhmään. 
Tällöin kumpikin jatkaa uuden ihmisen luo ja tervehtii häntä jälleen kättä heiluttamalla. Kun oikea määrä 
osuu kohdalle, jatkaa pari yhdessä muiden saman luvun saaneiden etsintää. Jos lapsia on riittävästi, voi 
ryhmä koostua yhtä monesta henkilöstä kuin kädenheilautukset. Tällöin lopuksi ryhmä voi järjestäytyä 
tähtikuvion muotoon. (Lähde: http://www.kolumbus.fi/mm.salo/OsoitteetAvaruus.htm) 
  
Luovuus 
Askarrellaan kuuraketti – Annetaan lasten käyttää omaa luovuutta. Annetaan materiaaliksi esimerkiksi 
talouspaperin hylsyjä, kananmunakoteloita, kartonkia ja sormivärit. 
Itseluottamustehtävä  - Jokainen leikkaa kartongista itsellensä ison tähden. Sen keskelle piirretään oma 
kuva. Jokaiseen sakaraan kirjoitetaan jokin myönteinen asia itsestä. Tehdään lasten tähdistä linnunrata. 
  
Elämys 
Järjestetään retki luontoon. Mikäli sää sallii tutkitaan tähtiä ja opetellaan erilaisia kuvioita. Tutkitaan myös 
muuta luontoa. 
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: Aloitetaan seurakunnan yhteinen luonnon tarkkailu projekti. Kehoitetaan jokaista 
liikkumaan luonnossa ja seuraamaan sitä. Samalla seurakuntaa voisi haastaa rukoilemaan ja kuulemaan 
Jumalan ääntä, kun rauhallisen luonnon keskellä liikkuu. Seurakuntalaiset voisivat kertoa mitä Jumala heille 
näiden viikkojen aikana puhuu. 
Tehkää yhteinen retki planetaarioon tai tähtitornille 
Kotona: Aloittakaa kotona projekti, jossa pidätte huolta luonnosta. Kirjatkaa asiat ylös ja alkakaa 
noudattamaan niitä. Tälläisiä asioita ovat esimerkiksi veden ja sähkön säästäminen, kierrättäminen. 
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Opetus 2 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: säät 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         Saan nauttia säistä ja vuodenajoista 

  
Muistolause 
Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: "Opettaja, opettaja, me hukumme!" Jeesus nousi ja 
nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat, ja tuli tyven. Luuk. 8 :24 
  
Havainnollistaminen 
Kuvioita, joilla voidaan koota oma säätiedotus: aurinko, lumihiutale, sadepisara. 
Kuva veneestä tai leikkivene. 
  
Sanallinen opetus 
Minkälainen sää tänään on? (Lasten kertoessa laita taululle säätä kuvaava kuva). 
Millainen on mielestäsi hyvä sää? 
Voi olla, että haluaisit auringon aina paistavan ja että olisi lämmintä. Jumala kuitenkin tietää, että tarvitaan 
myös vettä ja tuulta. Jos ei sada vettä, kaikki kasvit kuivuvat. Tuuli puolestansa on tärkeä monestakin 
syystä. Se esimerkiksi auttaa kasveja pölyttymään. Tuuli myös vahvistaa kasveja. Jumala on tarkoituksella 
antanut erilaisia säitä. 
Luetaan Raamatusta Psalmi 148 jae 8.  Minkälaisia säätiloja siinä mainittiin? Tuli (ukonilma), rakeet, lumi ja 
usva, myrskytuuli. 
Kaikki säät eivät tunnu mukavilta. Pelottaako sinua joskus esimerkiksi ukonilmalla? Entä pidätkö lumesta? 
  
On hienoa tietää, että kaikki säät tottelevat Jumalaa ja hänen käskyänsä. (Ota esille leikkivene tai kuva 
leikkiveneestä). 
Muistatko mitä tapahtui, kun Jeesuksen opetuslapset joutuivat myrskyn keskelle Genesaretin järvellä 
(voidaan toteuttaa mielikuvitusmatkana. Idea kohdassa eläys)? Opetuslapset olivat kovasti peloissaan. He 
luulivat, että vene kaatuu ja he hukkuvat. Silloin Jeesus nouusi ja käski myrskyn laantua ja se laantui. Tuli 
aivan tyventä. 
Kun katsomme vaikkapa myrskytuulta se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on suuri ja voimakas. Saamme 
kiittää Jumalaa eri säistä ja ylistää Jumalaa. 
  
Vuodenajat 
Suomessa on neljä eri vuodenaikaa. Mitkä ne ovat? Kevät, kesä, syksy ja talvi. Eri vuodenajoissa on paljon 
hyötyä. Talven aikana kasvit saavat levätä. Pakkasilla monet tuohohyönteiset kuolevat, eivätkä vaivaa niin 
paljon kasveja. Sen lisäksi eri vuodenajat anavat meille ihmisille iloa. Talvella on mukavaa hiihtää, laskea 
mäkeä ja tehdä lumiukkoja. Kesällä taasen on ihana uida. 
Mikä sinusta on parasta eri vuodenajoissa? 
  
Ilmasto 
Eri maissa on erilaisia ilmastoja. Eri eläimet ja kasvit tarvitsevat erilaisen ilmaston. Esimerkiksi kipikonna ei 
pärjäisi Suomen luonnossa. Se tarvitsee lämpimämmän ilmaston. Erilaisessa ilmastossa kasvaa erilaisia 
kasveja, joita eläimet käyttävät ravinnokseen. 
Ihminen voi vaikuttaa ilmastoon omalla toiminnallansa. Ehkä olet kuullut puhuttavan ilmaston 
lämpenemisestä.  Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa monia ongelmia.  Ihmisen toiminta aiheuttaa sitä. 
Esimerkiksi tehtaat ja autot saastuttavat ilmaa. Myös liialliset puiden hakkuut vaikuttavat ilmastoon. 
Jumala haluaa, että olisimme vastuuntuntoisia, emmekä saastuttaisi luontoa. Jumala myös tietää, että 
ihmisen ahneuden synti tulee aiheuttamaan ongelmia (Jes.24:1-6). Valitettavasti saastumista tapahtuu. 
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Meidän uskovina ei kuitenkaan pidä edistää sitä. Teoillamme ja valinnoillamme me samalla joko 
kunnioitamme ja ylistämme Jumalaa tai sitten halveksimme hänen tekojansa. 
  
  
Toiminnallisuus 
Leikki  Maa- meri -taivas Valitkaa luokasta tai pihalta alueet, joista yksi nimetään maaksi, toinen mereksi ja 
kolmas taivaaksi. Leikin ohjaaja huutelee eri paikkoja (maa, meri, taivas) ja lapset juoksevat niihin. Voidaan 
leikkiä myös tiputuspelinä, jolloin viimeseksi oikeaan paikkaa tullut tipahtaa pelistä pois ja hän saa huutaa 
seuraavan paikan. 
  
Luovuus 
Askarrellaan Sääkirja, johon merkataan joka päivä säähavainnot muutaman kuukauden ajan. 
Askartelu pakkaskelille Kaada vettä matalaan laakeaan astiaan esim. uunipellille. Veteen voi tiputtaa 
koristeeksi luonnosta esimerkiksi oksia. Vesi voidaan myös värjätä. Laita yläreunaan ripustusnauhat tai 
rautalangat. Niistä voit ripustaa valmiin työn esimerkiksi puutarhaan. Astia viesään ulos jäätymään. Veden 
jäädyttyä se tuodaan hetkeksi sisälle, jotta taideteos irtoaa astiasta. 
  
Elämys 
Tehkää mielikuvitusmatka. Ohjaaja kertoo ja lapset seuraavat perässä. Tarina voi kertoa esimerkiksi siitä, 
kun opetuslapset lähtevät veneilemään. Ensin on kaunis ilma. Aurinko paistaa lämpimästi. Työnnetään 
yhdessä vene vesille ja otetaan airot käteen, jotta päästään rannasta etäämmälle. Sitten nostetaan purjeet. 
On ihanan hiljaista ja rauhallista. Nautitaan auringosta.Yhtäkkiä tuuli alkaa puhaltamaan ja vesipisaroita 
tippumaan. Vesipisaroiden ääntä voidaan pitää naputtamalla sormilla lattiaaan. Alkaa myrskyämään. 
Lasketaan purjeet äkkiä alas, pidetään veneen laidoista kovasti kiinni jne. 
  
Yhteisöllisyys 
Rakennetaan kotona yhdessä lumilinna tai risumaja. 
  



36 
 

Opetus 3 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: eläimet 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         huolehdin eläimistä 
·         eläimet ja ihmiset ovat erilaisia 

  
Muistolause 
”Kunnon ihminen muistaa karjansa tarpeet, jumalaton ei sääliä tunne” Sananl. 12:10 
  
Havainnollistaminen 
Pieniä muovieläimiä tai kuvia eläimistä. Hienointa olisi jos voisi vierailla esimerkiksi maatilalla, jossa on 
erilaisia eläimiä ja pitää opetuksen siellä. 
  
Sanallinen opetus 
Näytä eläinten kuvia. Miettikää  mitä eläimiä ne ovat ja minkälaisessa ympäristössä ne elävät. 
  
Raamattu alkaa luomiskertomuksella. Siellä kerrotaan mitä kaikkea Jumala loi. Viidentenä päivänä Jumala 
loi vesissä asuvat eläimet ja linnut. Kuudentena päivänä Jumala loi  villieläimä ja karjaeläimiä (1. Moos. 1:20 
- 25). Näistä jakeista huomaamme, että Jumalalla oli eri tarkoitus eri eläimille. Osa eläimistä oli tarkoitettu 
elämään vapaudessa osa oli tarkoitettu ihmisen hoidettaviksi. 
Aadam sai hienon tehtävän, hän sai nimetä kaikki eläimet (1. Moos. 2:19,20). Uskon Aadamin ihastelleen 
kaikkia eläimiä ja taputelleen niitä samalla kuin pohti niille nimiä. Nimeämisesä kesti varmaankin useampi 
päivä. 
Vaikka eläimet olivat suloisia ja kauniita ja niiden kanssa aika kului mukavasti, Aadam totesi, ettei niistä 
yksikään ollut samanlainen kuin hän. Jumala loikin Aadamille ystävän, toisen ihmisen Eevan. Eläimet ja 
ihmiset ovat erilaisia. Vaikka monet eläimetkin ovat viisaita, eivät ne osaa ajatella samalla lailla kuin 
ihminen. Eläimet ja koko luomakunta luotiin ihmistä ja Jumalaa itseänsä varten, jotta meillä olisi asioita 
joita voisimme ihailla ja voisimme pitää siitä huolta. Myös Jumala itse pitää meistä ja eläimistä huolta (Joel 
1:20; 2:22) 
Valitettavasti syntiinlankeemus tuhosi jotakin siitä, mitä Jumala olisi halunnut. Kerran Jumala muuttaa 
kaiken jälleen hyväksi. Jumala tulee eheyttämään luonnon ja ihmisen suhteen luontoon. Ihminen ja eläin 
tulevat elämään sovussa (Jes.11: 6-9, Hoos.2:20). 
  
Kysele lapsilta: Onko sinulla kotona eläimiä? Mitä eläimiä teillä on? Miten niitä eläimiä hoidetaan? Mitä 
kotieläimiä sinä tiedät? 
Lemmikkeinä pidämme undulaatteja, hamstereita, marsuja, kaloja, kissoja, koiria ja monia muita eläimiä. 
Karjaeläimiä ovat esimerkiksi lehmät, possut, lampaat ja kanat. 
Kaikki nämä eläimet ovat meidän vastuullamme ja ovat hoidostamme riippuvaisia. Meidän on 
huolehdittava, että ne saavat sopivasti oikeanlaista ravintoa ja liikuntaa ja että niillä on tarpeeksi tilaa. 
Huolehdimme myös niiden puhtaudesta ja terveydestä. 
Entä mitä villieläimiä/ metsän eläimiä sinä tiedät? 
Suomessa on karhuja, kettuja, hiiriä, hirviä, jäniksiä ja monia muita eläimiä. Meidän tulee pitää huolta myös 
näistä metsän eläimistä. 
Ennen vanhaan metsästäjät saattoivat metsästää joitakin eläimiä niin paljon, että ne kuolivat 
sukupuuttoon. Ihmisellä on lupa hyödyntää luontoa, mutta ei tuhota sitä. Jotkut ihmiset ovat ahneita ja 
esimerkiksi rahan takia metsästivät eläimiä. Nykyään Suomessa metsästäjät ovat enemmän 
luonnonsuojelijoita. He tarkkailevat eläinten määriä ja metsästävät niitä vain tarpeen mukaan. 
Jotkut ihmiset ajattelevat suojelevansa luontoa sillä, että esimerkiksi päästävät häkissä eläviä eläimiä 
luontoon.  Se ei kuitenkaan ole oikeanlaista luonnon suojelua. Kaikki häkissä tai navetassa eläneet eläimet 
eivät pärjää luonnossa. Ne ovat tottuneet saamaan ruokansa hoitajilta, eivät etsimään sitä itse. Osa 
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eläimistä ei pärjää Suomen luonnossa talvisin vaan kuolevat kylmyyteen. Jotkut eläimet, kuten minkki 
tuohoavat muiden eläinten pesiä ja elinympäristöjä. Ne vaarantavat Suomen alkuperäiseläinten 
olemassaoloa. 
  
Eläimiä tarkkailemalla voimme oppia jotakin Jumalasta. Hän on taitava ja viisas, kun on osannut tehdä niin 
paljon erilaisia eläimiä. Raamatussa kerrotaan, että eläimet myös tietävät, että Jumala on ne luonut (Job. 
12:7-10). Kaikki eläimet ovat erilaisia ja kaikilla on omanlaisia taitoja. Niillä on esimerkiksi erilaisia pesiä. 
Vertaa vaikka muurahaisen, mäyrän, pääskysen ja harakan pesää. Kaikilla niillä on erilaiset pesät. Tai kun 
talvi tulee, toimivat eri eläimet eri tavoin. Muuttolinnut osaavat lähteä etelään, oravalle vaihtuu talviturkki 
ja karhu menee nukkumaan.   
Jumala pitää huolta eläimistä ja on kiinnostunut niistä (Job 38:36-39:1-30). Jumala on jopa säätänyt lakeja, 
jotka hivenen auttaisi eläimiä. Esimerkiksi lepopäivä koskee myös eläimiä (2 Moos.20:8-11). Vanhassa 
testamentissa sanottiin myös, että jos härkä kaatuu kuorman alle, sitä on autettava, vaikka kyseessä olisi 
ollut vihamiehen härkä. Puivan härän suuta ei saa sitoa (5 Moos.25:4). 
  
Sinun tehtäväsi on pitää huolta eläimistä. Yksi helppo tapa huolehtia eläimistä on se, että et viskaa roskia 
luontoon. Monet roskat ovat vaarallisia eläimille. Jos maassa on lasinsiru ja eläin astuu sen päälle, se 
satuttaa jalkansa. Ehjäkin pullo on vaaraksi pienille eläimille. Kun ne menevät pullon sisälle, ne eivät 
välttämättä pääse pois liukkaasta pullosta. Avatut säilykepurkit ovat vaarallisia uteliaille eläimille, kuten 
siileille ja ketuille. Ne eivät välttämättä saa päätänsä pois osaksi avoimesta purkista. Muoviset renkaat ja 
tölkkien avauslenkit jäävät helposti lintujen nokkaan niin, että eivät saa sitä enää auki. Eläimet voivat 
tukehtua muovipussiin, jäädä jumiin kalastusverkkoihin tai hyljättyihin pyykkinaruihin. Langanpätkät voivat 
kiertyä eläinten jalkoihin.Laita siis roskat roskikseen ja omat tavarat pihamaalta paikoillensa.Lähde: 
http://www.roskapaivassa.net/roskaesite.htm 
Voimme myös auttaa metsän eläimiä selviämään talven yli. Talvella linnuille voi laittaa esimerkiksi 
lintulaudan. Lintulaudalla pitää muistaa laittaa ruokaa säännöllisesti, eikä lopettaa ruokkimista kesken 
talven. 
  
Jumala on tehnyt paljon ihmeellisiä asioita. Kaikkea me ihmiset emme vielä edes tiedä ja ymmärrä, vaikka 
kuinka olemme yrittäneet tutkia luontoa. Kiitetään näistä kaikista asioista Jumalaa ja toimitaan 
vastuullisesti! 
  
Toiminnallisuus 
Leikki Matkitaan erilaisia eläimiä. 
Etsitään eläinparit – jaetaan kaikille lapsille laput, joissa on jokin eläimen kuva. Jokaista eläintä on vähintään 
kaksi. Lapset etsivät parinsa (saman eläimen) ääntelemällä ja liikkumalla kuten saamansa kuvakortin eläin. 
  
Luovuus 
Rakennetaan lintulauta – Sen voi tehdä esimerkiksi laudasta tai vaikka vanhasta maitotölkistä 
  
Elämys 
Järjestetään lemmikkipäivä tai tehdään retki eläintarhaan, hevostallille tai maatilalle. 
  
Yhteisöllisyys 
Lähdetään roskabongausretkelle ja kerätään pussillinen roskia luonnosta. 
  

http://www.roskapaivassa.net/roskaesite.htm
http://www.roskapaivassa.net/roskaesite.htm
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Opetus 4 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: kasvit  
 
Raamtun teksti 
Ps 96:12-13  
  
Tunnin oppimistavoiteet 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa 
·         Minun ei tarvitse murehtia 

  
Muistolause 
Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän 
teistä huolehtii, te vähäuskoiset! Matt. 6:30 
  
Havainnollistaminen 
Kasvien kuvia tai aitoja kasveja. Näytä niitä opetuksen edetessä. 
  
Sanallinen opetus 
Keväästä syksyyn saamme Suomessa ihailla monenmoisia kasveja. Talvellakin näemme joitain kasveja, 
mutta suuri osa niistä on peittynyt lumen alle. Kasvit tarvitsevat lepokauden, jotta ne jaksavat jälleen 
seuraavana vuotena kasvaa ja kukoistaa. 
Talvella lähinnä vain havupuut vihertävät. Mitä havupuita tunnet? Kuusi, mänty, kataja. 
  
Maapallo olisi tylsän näköinen, jos täällä ei olisi kasveja. Olisi vain hiekkaa ja kiviä tai pelkkää lunta ja jäätä. 
Sen lisäksi, että kasvit ovat kauniita, ne ovat myös monin tavoin hyödyllisiä ja välttämättömiä. Ne 
vaikuttavat ilmastoon ja antavat ravintoa monille eläimille. 
Jumala on luonut kaikki kasvit. Luomiskertomuksessa kolmannen päivän kohdalla kerrotaan, kuinka Jumala 
loi ne. Jumala loi kasvit sellaisiksi, että ne kantavat hedelmää ja siementävät. 
  
Luonnossa kasvaa paljon erilaisia kasveja, joita myös me ihmiset voimme hyödyntää ravinnoksi. Kaikki 
kasvit eivät ole syötäväksi kelpaavia. Osa on myrkyllisiä. Mitä metsänkasveja tiedät, mitä voi syödä? 
Marjoja: mustikka, puolukka, vadelma, mansikka, karpalo, lakka 
Sieniä: suppilovahvero, lampaankääpä, voitatti 
Myös tuoreita lehtiä, kuten voikukan lehtiä voi käyttää salaattina, nuorista nokkosista voi tehdä vaikka 
nokkoskeittoa. Kuusen kerkistä tehdään kuusenkerkkäsiirappia. 
  
Jumala ajattelee maan hyvinvointia. Hän halusi, että ihmisten ja eläinten lisäksi myös pellot saavat välillä 
levätä. Jumala määräsi pelloille joka seitsemännen vuoden lepovuodeksi. Kaikki mitä pellossa tuona 
seitsemäntenä vuotena kasvoi piti antaa ravinnoksi villieläimille ja köyhille. 
Suomessa osataan onneksi viljellä viisaasti ja miettiä mikä pelloille ja kasveille olisi parhaaksi. 
On ikävää, että monet ulkomailla eivät ymmärrä tätä. Heille tärkeintä on se, että tulee mahdollisimman 
suuri sato, mahdollisimman tehokkaasti 
. 
Voimme myös itse viljellä, vaikka emme omistaisi isoa maatilaa tai peltoa. Omakotitalon pihaan voi mahtua 
pieni kasvimaa tai kasvihuone. Kerrostalon parvekkeella voi kasvattaa vaikka salaattia ja yrttejä 
parvekelaatikossa ja ruukuissa. Siemenien kylväminen on mukavaa puuhaa. Ne vaativat myös työtä. Kasveja 
on kasteltava ja mikäli kasvaa rikkaruohoja, ne on kitkettävä pois. 
  
Kasveja katsellessa saamme oppia jotakin Jumalan huolenpidosta. Jumala huolehtii niistä. Paljon enemmän 
Jumala haluaa pitää huolta myös meistä ihmisistä. Saamme luottaa Jumalaan ja hänen apuunsa. Joskus 
huolehdimme asioista aivan liikaa. Samalla unohdamme Jumalan ja sen, että hän on luvannut auttaa meitä. 
Raamatussa kehoitetaan meitä etsimään ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttansa. Tähän etsimiseen liittyy 
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lupaus: ”niin kaikki muukin teille annetaan”. Kasvit saavat ravintoa, aurinkoa, vettä ja kaikkea tarvittavaa 
kasvaakseen. Jumala haluaa pitää myös sinusta huolta. Hän haluaa, että sinulla on koti, vaatteet, ravintoa ja 
rakastavia aikuisia ympärillä. Ne ovat tärkeitä asioita. Kuitenkin tärkeintä on se, että saat luottaa Jumalaan 
ja kiittää häntä kaikesta. 
  
  
Toiminnallisuus 
Leikitään laiva on lastattu leikkiä kasvien nimillä. Jokainen sanoo vuoron perään” Laiva on lastattu.. (jokin 
kasvin nimi). Mikäli sanoo saman kasvin nimen, joka on jo sanottu tai ei enää keksi mitään kasvia, tippuu 
pois pelistä. 
  
Luovuus 
Askarrelkaa luonnonmateriaalista erilaisia talvisia koristeita. Esimerkiksi oksia voi ripustaa katosta 
roikkumaan. Niihin voi kiinnittää askarreltuja lintuja tai koristepalloja. 
  
Elämys 
Tämä toteutetaan ulkona. Asetutaan makuulle, jalat vasten puun runkoa. Kuunnellaan ympärillä olevia 
ääniä. Linnun laulua, tuulta. Katsellaan pilviä tai tähtitaivasta. Haistellaan ympärillä olevia tuoksuja. 
Kerrotaan lopuksi toisille mitä näimme ja kuulimme. 
  
Yhteisöllisyys 
Haastatellaan seurakunnan aikuisia ja pyydetään kertomaan siitä, millä tavoin ja millaisissa tilanteissa 
Jumala on pitänyt heistä huolta. 
Kotona: Istutetaan herneitä purkkiin, ihmetellään kasvua ja syödään herneenversot salaatissa. 
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Opetus 5 - Ihastelen Jumalan luomistyötä: ihmiset 
  
Tunnin oppimistavoite 
Ihastelen ja pidän huolta Jumalan luomasta 

·         Ylistän Jumalaa tyttönä ja poikana 
·         Arvostan sitä että toiset ovat tyttöjä ja toiset poikia 

  
Muistojae 
“Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.” Ps.139:14 
 
Havainnollistaminen 
Lehtikuvia eri ikäisistä ihmisistä tekemässä eri asioita. 
 
Sanallinen opetus 
Jumala loi ihmisen 
  
Mitä Jumalan kuvana oleminen merkitsee? 
  
Raamatun alkulehdillä kerrotaan siitä, että viimeisenä kaikesta luomastansa Jumala loi ihmisen. Jumala loi 
naisen ja miehen. 
Meitä naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia tarvitaan. Sinä saat nauttia siitä, että olet tyttö tai poika. Kumpikaan 
ei ole huonompi. On kuitenkin joitain asioita, joita nainen ei voi tehdä tai joita mies ei voi tehdä. Siksi mies 
ja nainen tarvitsevat toisiansa. Esimerkiksi nainen voi synnyttää lapsia ja antaa rinnasta vauvalle maitoa. 
Mies ei voi tätä tehdä. Nainen ei puolestansa voi olla isä. 
  
Joskus meitä yritetään laittaa tietynlaiseen malliin. Saatetaan sano, että koska sinä olet tyttö sinä pidät 
vaaleanpunaisesta tai koska olet poika pidät sinisestä. Näin saattaakin olla, mutta olet silti hyvä tyttö tai 
poika vaikka pitäisit enemmän jostakin muusta väristä. 
Tai ehkä joku sanoo, että koska olet poika et voi leikkiä nukella ja tytölle sanotaan, että sinä et voi leikkiä 
autolla. Kyllä voit. Meillä on erilaisia mielenkiinnon kohteita. Tiedän erään tytön, jolla ei ollut yhtään sisko, 
mutta oli neljä veljeä. Välillä veljet leikkivät siskonsa kanssa nukeilla ja toisinaan sisko leikki veljien kanssa 
autoilla. Joskus he leikkivät yhdessä kotileikkejä ja toisinaan kiipeilivät puissa ja leikkivät yhdessä 
sotaleikkejä. Vaikka et tykkäisi jostakin tekemisestä tai leikistä on hyvä leikkiä myös sellaisia leikkejä, joista 
kaverisi pitävät. Varmaankin kaverisi leikkivät joku kerta vuorostaan niitä leikkejä, joista sinä pidät. 
Jos olet tyttö se ei tee sinusta poikaa, että tykkää väreistä, joita sanotaan poikamaisiksi väreiksi tai leikit 
leikkiä jota sanotaan poikamaiseksi leikiksi. Olet juuri sellainen, joksi Jumala on sinut luonut, tyttö tai poika. 
Sellaisena, erilaisena saat ylistää ja kiittää Jumalaa! 
  
Mitä muita eroja ihmisissä on? 
Sen lisäksi, että olemme tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä on meillä paljon muitakin eroja. 
On olemassa eri maalaisia ihmisiä, eri näköisiä, eri ikäisiä ja eri yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä. 
Onko sinulla tuttavia, jotka ovat kotoisin jostakin muualta kuin Suomesta? Miten he eroavat suomalaisista? 
Hänellä voi olla eri kieli tai hän voi olla eri värinen. Eri maissa on myös erilaisia tapoja, jotka voivat tuntua 
aluksi oudolta. Silti jokainen meistä on arvokas Jumalalle. Jumala haluuaa, että kaikki ihmiset eri kansoista 
ylistäisimme yhdessä häntä. Kerran Jeesuksen luona Taivaassa onkin hienoa nähdä suuri joukko erilaisia 
ihmisiä Jeesuksen luona ylistämässä häntä! 
Jumala on luonut meidät kaikki. Hän myös rakastaa jokaista ihmistä sukupuolesta, väristä, iästä, 
kansalaisuudesta ja ammatista huolimatta. Jumala ei erottele ihmisiä. 
Ainut asia, mikä Jumalalle merkitsee on se, että uskotko sinä Jumalaan, rakastatko häntä? Jumala ei katso 
sukupuoltamme, rikkauksiamme tai vaikka ihon väriä. Hän kaipaa sitä, että tulemme hänen luoksensa. Siksi 
Jeesus syntyi maailmaan. Hän tuli kertomaan Jumalan rakkaudesta. Siitä, että Jumalan luona on tilaa meille 
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kaikille. Jumala ei pakota meitä luoksensa. Hän haluaa, että itse valitsemme haluammeko olla hänen 
kanssansa. 
  
Jumala haluaa, että me kaikki voisimme ylistää Jumalaa sanoilla ja teoillamme. Esimerkiksi se, miten 
kohtelemme toisia kertoo siitä, arvostammeko Jumalaa. Jos kohtelemme toista huonosti esimerkiksi 
puhuen hänelle  ikävästi, puhumme samalla Jumalalle ikävästi. 
  
Toiminnallisuus 
Leikki 
Mennään ympyrään. Jokainen miettii jotain hyvää sanottavaa vierustoverista ja sanoo sen hänelle. 
  
Luovuus 
Askarrellaan eri maan ihmisiä. Voitte hyödyntää esimerkiksi vessapaperin hylsyjä, kankaan palasia, 
piippurassia ja villalankaa askartelussa. 
  
Elämys 
Valitaan jokaiselle pari. Toinen pareista asettuu rennosti mahallensa lattialle makuulle. Toinen pareista saa 
hierontapallon (tai esim. tennispallon), jolla alkaa hieromaan parin jalkapohjia jalkoja, selkää ja käsiä. 
Laitetaan taustalle soimaan rauhallista musiikkia. Kun kappale loppuu, vaihdetaan paria. 
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa:  
Jokainen valitsee (tai tuo kotoaan etukäteen valitun) yhden tavaran josta pitää. Ottakaa yhteiskuva kaikista 
paikallaolijoista tämän tavaran kanssa. Tulostakaa/teettäkää kuva seinälle. 
 
Jokainen kertoo yhden harrastuksen, jossa käy nyt tai jonka haluaisi joskus aloittaa. Miksi tämä harrastus on 
niin mukava? Pohtikaa yhdessä eri harrastuksia ja sitä miksi jokainen harrastus sopii niin tytöille kuin 
pojillekin. 
  
Kotona:  
Keskustelkaa kotona erilaisista ammateista. Millaisia ammatteja oli ennen, millaisia nykyään ja kuvitelkaa 
millaisia voisi olla tulevaisuudessa? Piirrä itsesi jossain tulevaisuuden ammatissa. 
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Opetus 6: Ihastelen Jumalan luomistyötä: kaikki  
  
Tunnin oppimistavoite 
Ylistän Jumalaa 
Pidän huolta luomakunnasta 
  
Muistolause 
“Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja” Ps. 150:6 
  
Havainnollistaminen 
Viiden edellisen oppitunnin havainnollistamisvälineet - tämän kaiken Jumala on luonut 
  
Sanallinen opetus 
Olemme saaneet nähdä, että Jumala on luonut paljon kaikkea ihanaa, jota saamme ihastella. Saamme myös 
ylistää Jumalaa koko luomakunnan kanssa. 
  
Palataan ajassa taaksepäin, aikaan jolloin Jeesus syntyi. Paimenet hoitivat ja valvoivat lampaitansa kauniin 
luonnon keskellä. Ruoho tuoksui heidän ympärillänsä. Kaikki näkyvillä oleva oli tuttua. Paimenet tunsivat 
toisensa nimeltä, he tunsivat myös lampaat nimeltänsä. He myös tiesivät mitkä kasvit olivat lampaille 
terveellisiä ja mitä ne eivät saaneet syödä. He huolehtivat hyvin lampaansa. 
Yhtäkkiä tapahtui jotakin, mikä ei ollut paimenille ollenkaan tuttua. Valtava kirkkaus valtasi koko niityn. 
Paimenet peljästyivät. He näkivät enkeleitä. Enkelit kertoivat hyvää sanomaa Jeesuksen, Messiaan 
syntymästä. Sen lisäksi enkelit ylistivät Jumalaa ja antoivat hänelle kunnian. Enkelit tietävät, että Jumalalla 
on kaikki valta ja voima. He myös ymmärsivät, että rakastava Jumala oli tekemässä jotain ainutlaatuista 
lähettäessään Jeesuksen maailmaan. Ylistetään ja kiitetään myös me Jumalaa. 
Enkelien kadottua paimenet lähtivät heti katsomaan Jeesusta ja hänen perhettänsä. Paimenet tiesivät, että 
kyseessä ei ollut tavallinen lapsi, vaan Messias, Jumalan poika. Kun paimenet ymmärsivät mitä oli 
tapahtunut, myös he ylistivät Jumalaa.  
  
Ymmärrämmekö me tänään kuka Jeesus on? Hän oli joskus seimessä nukkuva, pieni vauva. Mutta hänellä 
oli tehtävä, joka koskettaa myös meitä. Hän, Jumalan poika syntyi maailman meidän ihmisten takia. Hän eli 
maanpäällä synnittömänä, hän opetti Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta, hän auttoi ja paransi ihmisiä. 
Hän kutsui meitä ihmisiä takaisin Jumalan yhteyteen. Jeesus rakasti meitä ihmisiä todella paljon. Niin 
paljon, että oli valmis kuolemaan meidän ihmisten syntien tähden. 
Jos Jeesus ei olisi tullut, meidän pitäisi edelleen uhrata eläinuhreja syntiemme puolesta. 
Uskotko sinä Jeesukseen ja siihen, että hän kuoli syntiesi tähden? Meistä jokainen on tehnyt väärin toisia 
ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Meistä jokainen on syntinen. Synti on suurin ongelma meille ihmisille ja koko 
luomakunnalle. Synti saa aikaan pahoja asioita ja tekoja. 
Jos haluat eroon synnistä, sano Jeesukselle ”Haluan uskoa sinuun, anna minulle minun syntini anteeksi”. 
Jeesus antaa ne anteeksi ja saat siitä lähtien olla hänen omansa. Toki me uskovaisetkin teemme syntiä. Ne 
eivät kuitenkaan vie pois sitä tosiasiaa, että olet Jeesuksen oma. Ainoastaan jos tahallamme teemme syntiä 
ja itse emme enää halua uskoa Jeesukseen. Kun huomaat tehneesi syntiä, pyydä anteeksi ja pyri siihen, että 
et enää uudestaan tee samoin. Jeesus elää tänään. Hän ei jäänyt kuolleeksi! Hän odottaa meitä Taivaan 
kodissa. 
  
Me emme näe kaikkea Jumalan luomaa. Joskus luulemme, että ihminen on todella viisas ja tietää kaiken. 
Jumala on kuitenkin kaikista viisain. Hän on luonut paljon sellaista mitä me ihmiset emme aina ymmärrä 
emmekä tiedä. 
Kaikki luotu haluaa kuitenkin ylistää Jumalaa. Ylistetään me myös Jumalaa! Kiitetään kaikista niistä ihanista 
asioisa, joita hän on luonut meitä ihmisiä varten ja mitä hän tekee meidän elämässä. Kaikista suurin 
kiitoksen aihe on se, että Jeesus tuli meidän pelastajaksi. Kun uskomme häneen, saamme kerran nähdä, 
kuinka hän laittaa kaikki asiat jälleen kuntoon! Kaikki pahuus väistyy! 
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Toiminnallisuus 
Leikitään Kim-leikkiä. Laitetaan esille erilaisia tavaroita kuten kynä, sakset, teippirulla, lankakerä. Aiheeseen 
liittyviä tavaroita voisi olla pieni enkeli, lammas, kukka, tähti jne. Tavarat laitetaan keskelle ja niitä 
katsellaan hetken aikaa. Sitten lapset kääntyvät selin. Leikin ohjaaja ottaa yhden tavaran pois. Lapset saavat 
kääntyä katsomaan. Heti kun joku huomaa, mikä tavara uupuu, hän saa sanoa sen ääneen. 
  
Luovuus 
Askartelu – Askarrellaan enkeli, johon liitetään teksti: Kunnia Jumalalle! 
  
Elämys 
Kiitos -Jokainen miettii vähintää yhden asian, josta on kiitollinen. Annetaan lapsille rytmisoittimia. Jokainen 
asettuu piiriin. Soitetaan soittimia ja kävellään ympyrää samassa rytmissä. Jokainen sanoo vuoronperään 
rytmikkäästi: ”Kiitän Jeesusta..” ja asian, josta kiittää. 
  
  
Yhteisöllisyys 
Seurakunnassa: Ryhtykää reporttereiksi ja menkää haastattelemaan seurakunnan aikuisia. Kysykää heiltä: 
Mistä sinä olet kiitollinen? Miksi? Kirjoittakaa kuulemianne asioita isolle paperille ja keskustelkaa niistä. 
  
Kotona: Vanhemmat voivat kertoa lapsilleen omasta elämästään ja siitä millaista heidän elämänsä oli kun 
he itse olivat 8-vuotiaita. Vanhemmat kertovat myös jostain elämän tilanteesta, josta itse ovat edelleen 
kiitollisia. Rukoilkaa yhdessä kiitosrukous Jumalalle. 
  
  


