
SEURAAMME JEESUSTA YHDESSÄ
theprayercovenant.org/children

Las en
RUKOUSMATKA

Rakas Taivaan Isä, kiitos että 
rakastat minua ja olet ottanut 
minut lapseksesi. 

Auta minua rakastamaan ja 
tottelemaan sinua. 

Auta minua rakastamaan muita 
niin kuin sinä rakastat minua. 

Pyydän anteeksi syntejäni. Pese 
minut puhtaaksi. 

Ylistän sinua koko sydämestäni! 

Jeesus, olet Herrani ja haluan 
seurata sinua. Muuta minua 
haluamallasi tavalla.
Täytä minut Pyhällä Hengelläsi. 
Haluan tietää suunnitelmasi 
minun elämälleni.

Auta minua toimimaan aina 
oikein ja armollisesti.

Auta minua tuomaan sinulle 
kunniaa ja kutsumaan muita 
seuraamaan sinua.

Rukoilen Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

 ARMO

RAKKAUS

 MYÖTÄTUNTO

 PARANNUKSENTEKO

 YLISTYS
 SITOUTUMINEN

 JUMALAAN  
LUOTTAMINEN

 VAIKUTTAMINEN

 OPETUSLAPSEUS

 VALTA JUMALALTA
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MUISTOLAUSEET

Vertaus kadonneesta lampaasta  Luuk. 5:1-7 | Katsokaa, 
kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme 
saaneet Jumalan lapsen nimen. –1. Joh. 3:1

Kertomus Abrahamista  1. Moos. 12:1–5  | Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä 
on käskyistä suurin ja tärkein. – Matt. 22:37–38

Laupias samarialainen  Luuk. 10:25–37 | Minun käskyni 
on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut 
teitä. – Joh. 15:12

Vertaus armottomasta palvelijasta  Matt. 18:21–35 
| Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni 
anteeksi. – Psalmi 51:4

Jouluevankeliumi  Luuk. 2:1–20  | Minä kiitän sinua, Herra, 
koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi. – Psalmi 9:2

Pietari ei ollut täydellinen  Luuk. 22:54–62 | Jos joku 
tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon 
joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. – Luuk. 9:23

Lohduttaja  Joh. 14:15–31 | Antakaa Hengen täyttää itsenne. 
– Ef. 5:18

Jeesus ja lapset  Matt. 18:1–6  | Me saimme katsella hänen 
kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli 
täynnä armoa ja totuutta. –Joh. 1:14

Saul tarsolaisesta tulee Paavali  Apt. 9:1–22  | Menkää 
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. – Matt. 28:19

Sokea Bartimaios  Mark. 10:46–52 | Sen tähden Jumala 
on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia 
muita nimiä korkeamman. –Fil. 2:9
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1. 1. 1. 
SUOMENKIELINEN SUOMENKIELINEN SUOMENKIELINEN 

PAINOS PAINOS PAINOS 
Toimintaideoita 
Värikkäät kuvat 

Opetamme lapsia rukoilemaan!

Lasen
RUKOUSMATKA
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On ilo ja etuoikeus, että Biblica – The International Bible Society pääsi tekemään yhteistyötä Lasten 
rukousmatkan kanssa. Lapset ovat seurakuntien tulevia johtajia, mutta myös seurakuntalaisia. He 
muodostavat maailman seurakunnissa enemmistön. Lasten rukouksilla on voimallinen ja iankaikkinen 
vaikutus – ne tuovat ihmisiä Kristuksen luokse kaikkialla maailmassa. Tämä materiaali auttaa tehtävän 
toteuttamisessa!

– LAREAU ANDERSON, kansainvälisten kumppanuuksien johtaja, Biblica – The International Bible Society

Nykymaailma on kadottanut yhden tärkeimmistä Jeesuksen opettamista perusarvoista: rukouksen. 
Lasten rukousmatka on liikkeelle laittava voima, joka rohkaisee lapsia tässä ajassa. Se kutsuu myös 
meitä aikuisia kasvattamaan uutta ylistäjien ja esirukoilijoiden sukupolvea.

–   LUIS BUSH, Transform World 2020:n kansainvälinen avustaja ja palvelija; 4/14 -liikkeen toinen perustaja pastori Nam Soo 
Kimin kanssa

Lasten rukousmatka tempaa heti mukaansa. Materiaali on helppo ottaa käyttöön ja rukouksen, 
raamatuntekstin ja käytännön harjoitteiden välillä on hyvä tasapaino. Monipuolinen pyhäkoulun 
opetussuunnitelma on paketoitu lastenkirjan muotoon. Rakastan Lasten rukousmatkaa, sillä se 
näyttää lapsille, millainen voima ja ihme piilee Jumalalle juttelemisessa ja tekee samalla Raamatun 
perustotuuksien oppimisesta helppoa ja hauskaa!

– JOSHUA MAHONEY, henkilöstöpäällikkö, Every Home for Christ

Helluntaina apostoli Pietari vahvisti, että Jumalan valtakunnan kansalaisuus ja Pyhän Hengen lahjat 
kuuluvat meille ja lapsillemme (Apt. 2:39). Lasten rukousmatka osoittaa, että tämä lupaus on totta myös 
tämän päivän seurakunnassa, aivan kuten apostolien aikaan.

–  SIDNEY MUISYO, Afrikan alueen varapuheenjohtaja, Compassion International

Tutustuessani Lasten rukousmatka -materiaaliin yllätyin iloisesti huomatessani, miten monipuolisen 
työkalun se tarjoaa kaikille lasten kanssa työskenteleville, vanhemmille ja isovanhemmille. Materiaali 
sopii monen ikäisille lapsille, jokaiselle löytyy jotakin. Nuorempia innostavat varmasti erityisesti 
tarinat, leikit ja räpit ja isompien lasten ja varhaisnuorten kanssa voi käydä syviä ja merkityksellisiä 
keskusteluja opuksen aiheisiin liittyen valmiiden kysymysten kautta. Materiaali johdattaa kaiken ikäiset 
syvemmälle rukouksen ja Jumalan sanan maailmaan vahvistaen Jumalan lapsen identiteettiä. 

– ILONA SAARELA, KING’S KIDS FINLAND

Rukous on yksi tärkeimmistä asioista, joita voimme lapsille antaa voimavaraksi elämää varten. Lasten 
rukousmatka on iloinen, innostava ja inspiroiva materiaali avuksi tähän työhön!

– MERI HANNIKAINEN, Verkosto
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Jeesus haluaa lasten tulevan luokseen. Lasten rukousmatka johdattaa kaikenikäisiä lapsia tuntemaan 
Hänet henkilökohtaisesti ja kasvattaa iloisia Jeesuksen seuraajia, jotka rukoilevat yhdessä ja jakavat 
omastaan muille. Kiitos, Candy, tästä mainiosta materiaalista!

– DION STEINBORN, projektipäällikkö, Jesus Film

Lasten rukousmatka muuttaa elämää kaikkialla yhdessä erilaisten järjestöjen ja työmuotojen kanssa. 
Olen innoissani siitä, miten tämä hedelmällinen rukousmateriaali innostaa lapsia kaikkialla maailmassa 
liittymään miljoonien joukkoon rukoilemaan: ”Herra, täytä minut Pyhällä Hengelläsi!”

– GREG STOUGHTON, partneri- ja projektityön koordinaattori, Campus Crusade for Christ johtotiimi

Lasten rukousmatka -kirja on tervetullut ja virkistävä työväline, kun haluamme auttaa lapsia kasvamaan 
”viisaudessa, iässä ja armossa”. Kirja tekee sen positiivisen kevyellä tavalla, sillä nykylapsi ei jaksa 
ottaa vastaan pitkiä opetuksia. Opetusmenetelmät ovat vaihtelevia ja toiminnallisia. Totutamme lapset 
rukoilemaan arkisia popcorn-rukouksia ja räppäämme Jumalan totuuksia, opettelemme ulkoa uusilla 
tavoilla ja sovellamme raamatun kertomuksia arkiseen elämään. Kirja kuljettaa lasta hänen ikätasonsa 
mukaisella tavalla syvemmälle Jumalan valtakunnan elämään.

– SAARA KINNUNEN, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti

Jumala on nostamassa lasten ja nuorten sukupolvea, joka voi muuttaa maailmaa. Lasten rukousmatka 
on upea materiaali, joka opettaa heitä rukoilemaan Kristus-keskeisiä rukouksia itsensä ja muiden 
puolesta.

– TOM VICTOR, puheenjohtaja, The Great Commission Coalition ja fasilitaattori, 4to14 Window Pohjois-Amerikan osasto

Tapasin Lasten rukousmatka -kirjan kirjoittajan Candy Marballin Jakartassa kansainvälisessä 
konferenssissa. Candy on huikea nainen, alun perin lastenkuoron johtaja, joka oli mukana Prayer 
Covenant-verkostossa. Hän kysymyksensä oli: ”Voisiko tämän materiaalin muuntaa yksinkertaiselle 
kielelle, jota lapset voisivat ymmärtää?” Candy alkoi muokata materiaalia ja lopulta, kun ensimmäiset 
kirjaset olivat tulleet painosta ja hän oli niitä esittelemässä 4/14-verkoston kansainvälisessä 
tapahtumassa, ne vietiin käsistä! Sain häneltä Jakartassa sen hetkisen uusimman painoksen Lasten 
rukousmatkan käsikirjasta ja toin sen Suomeen sillä ajatuksella ja rukouksella, että saisimme tämän 
myös suomalaisten lasten käyttöön. Mikä sen parempaa, kuin että lapset oppivat keskustelemaan 
Jumalan kanssa omista asioistaan ja sitten keskustelemaan ystäviensä kanssa Jumalasta. 
Rukousmatka ohjaa yksinkertaisten askelten kautta lasta Jeesuksen tiimiin ja elämään hänen kanssaan 
arjessa!

– EVA SARSA, Lasten rukoustyö, Healingrooms Finland ry
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Kaikille maailman lapsille; jotta saisitte oppia ymmärtämään, miten paljon Taivaan Isä 
rakastaa teitä. 

Rakkaalle aviomiehelleni Vikille ja lapsillemme Jonathanille ja Marialle, jotka ovat 
rakastaneet, tukeneet ja rohkaisseet minua.

Stephen Eyrelle, joka on kirjoittanut tämän kirjan kanssani, ja antanut 
asiantuntemuksensa, neuvonsa ja sitoutumisensa tähän projektiin. 

Jerry Kirkille, joka on anteliaasti ja vankkumatta tukenut 40 päivän Rukousmatka -näyn 
laajentamista maailman lapsiin.

Kaikille tiimimme naisille, jotka ovat auttaneet lasten rukouksen kehittämistyössä: 
Amy Kirkille, Sharon Masoille, Stephanie Plankovitchille, Sharon Schaztille ja Katie 
Steelelle.

4/14 Movementin Irma Chonille and Katie Steelelle, joilta saimme palautetta ja neuvoja.
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Olen ollut mukana aikuisten Rukousmatka-työssä yli 45 vuotta. On ilo nähdä jatkuvasti, kuinka 

Jumala siunaa ja laajentaa tätä työtä. Lasten rukousmatka tuli kuitenkin Jumalalta yllätyksenä. Se ei 

ollut koskaan juolahtanut mieleeni, ennen kuin Candy Marballi kertoi näystään. Herra johdatti Candyn 

perustamaan lapsityön osaajien ryhmän, jonka jäsenet ovat omistaneet elämänsä tälle työmuodolle. 

He halusivat muokata myös Rukousmatkasta version lasten kielelle. Työn valmistuttua Candy ja muut 

ymmärsivät, että aiheesta tarvittaisiin kirja.

Aikuisten version tapaan myös Lasten rukousmatka on väline, joka opastaa rukoilemaan ja rikastuttaa 

rukousta. Kuten nimi sanoo, se on kirjoitettu lapsille. Lasten rukousmatka kohtaa lapset heidän 

tasollaan, mutta ei jätä heitä entiselleen. Se on kaunis, lyhyt ja suora rukous, joka haastaa toimimaan 

ja sopii edistämään lasten hengellistä kasvua. 

Tämä kirja on kirjoitettu ensisijaisesti lapsille. Uskon kuitenkin, että se siunaa ja rikastuttaa myös 

vanhempia ja auttaa heitä olemaan siunauksen välikappaleina lapsilleen. Se siunaa ja rikastuttaa 

pyhäkoulun opettajia, jotka voivat näin siunata oppilaitaan. Se siunaa ja rikastuttaa myös pastoreita 

ja heidän kauttaan koko kristillistä kasvatustyötä. 

Lapsille rukous on luonnollista. Heille on myös luonnollista rukoilla vanhempiensa kanssa, joihin he 

luottavat ja joita he rakastavat. Lasten rukousmatka tarjoaa vanhemmille ja opettajille polun, jota 

pitkin kulkea. Rukouksen muovaama reitti avaa lapset Jumalan rakkaudelle ja rauhalle, jota jokainen 

lapsi tarvitsee. 

Pidimme Lasten rukousmatkaa heti hyvänä ajatuksena. Nykyään uskon, että sen tuottaminen on 

ollut peräti yksi johtoryhmämme tärkeimpiä ratkaisuja. Se voi olla sytyke, joka saa rukouksen liekin 

loistamaan ympäri maailmaa!

JERRY KIRK 

Rukousmatkan perustaja ja johtaja
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OPETAMME LAPSIA RUKOILEMAAN 

Luukkaan evankeliumin 11. luku alkaa opetuslasten yksinkertaisella pyynnöllä: “Herra, opeta meitä 
rukoilemaan”. Lasten rukousmatka -kirja näki ensimmäistä kertaa päivänvalon vuonna 2014, kun 
Tom Victor pyysi meitä julkaisemaan sen 4/14 Best Practices -konferenssissa New Yorkissa. Siitä 
lähtien Jumala on tehnyt työtään tämän kirjan kautta: kertonut evankeliumia lapsille, tehnyt heistä 
opetuslapsiaan ja opettanut heitä rukoilemaan. Lapset innostuvat saadessaan rukousvastauksia: 
heidän uskonsa vahvistuu ja he haluavat rukoilla entistä enemmän. 

Rukous on uskovan toimista tärkeimpiä, sillä se ravitsee suhdettamme Jeesukseen. Mitä enemmän 
vietämme aikaa Jeesuksen kanssa, sitä enemmän tulemme hänen kaltaisikseen: täytymme hänen 
armollaan, rakkaudellaan, myötätunnollaan ja anteeksiantamuksellaan. Rukoilemme, että tämä 
kirja synnyttää maailmanlaajuisen lasten ja nuorten rukousliikkeen ja nostaa esiin sukupolven, joka 
ymmärtää, millainen etuoikeus on viettää päivittäin aikaa Jeesuksen kanssa rukouksessa.

Toivomme, että rukousmatka johtaa lapset kokemaan yhteyttä Jumalan kanssa. Tavoitteena on, että 
he oppivat tottelemaan Jumalaa ja toimimaan Pyhän Hengen johdatuksessa. 

Jumala puhuu lapsilleen Pyhän Henkensä kautta lukemattomilla eri tavoilla. Toivomme, että 
rukouksesta tulee lapsille elämäntapa ja he oppivat kuuntelemaan Jumalaa. Colin Miller kertoi 
minulle “Anna Jumalalle ylävitonen” -metodista, joka pohjautuu Psalmin 46 sanoihin: “Olkaa 
vaiti ja tietäkää, että minä olen Jumala” (engl. käännöstä mukaillen). Se on kutsu viettää viisi 
minuuttia hiljaa Jumalan kanssa. Idea sopii hienosti niin lapsille kuin aikuisillekin! Pyydät 
vain lapsia kuuntelemaan hiljaa, mitä Jumala mahdollisesti sanoo tai kehottaa heitä tekemään. 
Käsittelemme tätä lisää luottamuksesta puhuvassa luvussa. Jumalan kuunteleminen on yhtä 
tärkeää kuin rukoileminen. Hän puhuu Sanansa ja Pyhän Hengen hienovaraisten kehotusten kautta. 
Raamatussa pikku Samuel oppi erottamaan Jumalan äänen, ja Herra käytti häntä kokonaisen 
kansan johtamiseen. 

Innostava missiomme on opastaa lapsia ja aikuisia seuraamaan Jeesusta Rukousmatkan avulla. 
Jumala toimii tämän työkalun kautta ihmeellisellä tavalla lasten keskuudessa. Olemme jo saavuttaneet 
yli 2,5 miljoonaa lasta 53 maassa eri puolilla maailmaa – 2,5 miljoonaa lasta seuraamassa yhdessä 
Jeesusta, oppimassa Jumalan äänen kuuntelemista ja tottelemista! Ja uskomme, että tämä on vasta 
alkua. 

Tutustu verkkosivuihimme: theprayercovenant.org/children. Siellä on runsaasti materiaalia, kuvia 
ja Rukousmatkalle lähteneiden lasten todistuksia eri puolilta maailmaa. Rakastamme tarinoita! 
Kirjoita meille ja kerro meille omasta kokemuksestasi Rukousmatkan parissa. Odotamme innolla sen 
kuulemista.
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KUINKA OPETELLA RUKOILEMAAN

Rukousmatka-materiaalin englanninkielinen nimi on Rukousliitto. Liitto on kahden tai useamman 
henkilön välinen lupaus – tässä kirjassa lupaus rukoilla toinen toisensa puolesta tietyn aikaa. Lapset 
ovat kiinnostuneita muista: heistä on hauska ajatus rukoilla yhden, kahden tai kolmen ihmisen 
puolesta. Kun käytte läpi opetuksia, kysy aina: “Tuoko Jumala mieleesi jonkun, jonka kanssa voisit 
lähteä rukousmatkalle?” ja ”Tuoko Jumala mieleesi tapoja, joilla voisit kertoa muille Jeesuksesta?” 

Lapset aloittavat rukousmatkan yleensä vanhempien, sisarusten tai ystävien kanssa. He voivat 
solmia uuden rukouskaveruuden milloin tahansa. Tärkeintä on, että rukouksesta kehittyy lapsille 
elämäntapa. Usein on käynyt niinkin, että lapset ovat alkaneet johtaa rukousta kodissaan. 

Kirja jakautuu kymmenen lukuun, joista jokainen esittelee yhden opetuslapseuden rakennuspalikan: 
armo, rakkaus, myötätunto, parannuksenteko, ylistys, sitoutuminen, Jumalaan luottaminen, 
vaikuttaminen, opetuslapseus ja Jumalan antamat valtuudet. Jokaiseen oppituntiin kuuluu 
raamatunkertomus, muistojae, tehtäväsivu, popcorn-rukous, hauska leikki, räppi ja paljon muuta. 

Opetussuunnitelma on joustava. Toteutustavan voitte valita itse: se voi olla esimerkiksi pyhäkoulu, 
leiri tai säännöllisesti kokoontuva pienryhmä. Suosittelemme jakamaan prosessin kahteen 
vaiheeseen: Lasten kanssa käydään ensin läpi kirjan kymmenen teemaa kymmenen viikon aikana. 
Sitten heitä pyydetään aloittamaan yhteinen rukousmatka ystävän tai perheenjäsenen kanssa. Kun 
olette käyneet opetussuunnitelman läpi, säilyttäkää rukous ryhmässänne tärkeimmällä paikalla. 
Varatkaa sille aikaa joka viikko, aivan kuten varaatte aikaa lauluille: rukouskin on ylistämistä. 
Pyytäkää lapsia kertomaan:

• Miten Jumala on muuttamassa heitä
• Miten Jumala on muuttamassa sitä henkilöä, jonka puolesta he rukoilevat
• Miten Jumala puhuu heille
• Rukousvastauksia
• Rukouspyyntöjä

Kiitos, että olet mukana johtamassa lapsia Jeesuksen luo rukouksen voiman kautta. 

PANNAAN 
TOIMEKSI! 
PANNAAN RÄPÄTAÄÄN! 

Rap!
RÄPÄTAÄÄN! TEHTÄVÄ-

SIVU
RÄTEHTÄVÄ--PANNAAN PANNAAN TEHTTEHTETSITAÄÄN

YHDESSÄ!
POPCORN-
RUKOUS 

POPCORN- JUTELLAAN 
YHDESSÄ!!

JUTELLAAN JUTELLAAN N POPCORN-POPCORN-KOETAAN 
YHDESSÄ!

KUUNNELLAAN 
YHDESSÄ! 

LEIKI-
TÄÄN!

Opetellaan 
ulkoa! 

ETSITAAOpetellaan 
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OHJAAJAN OPAS, ESIMERKKITUNTI 1– ARMO

OSA 1

Armo
OSA 1: OPETELLAAN ULKoA!

Rukouksen opettelu
Rakas Taivaan Isä, kiitos että 
rakastat minua ja olet ottanut 
minut lapseksesi.

Lukekaa koko rukous (kaikki 10 
kohtaa) yhdessä ääneen.

Laulakaa koko rukous yhdessä. 
(Laittakaa laulu soimaan)

Palapelitehtävä
Raamatunkohdan sanat on kirjoitettu 
palapelin paloihin. Lasten täytyy 
löytää oikea järjestys, jotta paloista 
muodostuu koko jae.

Taulutehtävä
Ohjaaja on kirjoittanut koko jakeen 
taululle. Lapset sanovat jakeen yhteen 
ääneen. Ohjaaja alkaa pyyhkiä sanoja 
pois yksitellen ja lapset toistavat 
jakeen joka välissä. Kun kaikki sanat 

on pyyhitty, he osaavat jakeen ulkoa.

Riviin järjesty!
Lapset seisovat rivissä. Kukin sanoo 
vuorotellen jakeesta sanan. Jos se 
menee väärin, he istuutuvat. (Tämä on 
vaikeampaa kuin luulisit!)

Käyttäkää jakeiden opetteluun 
vuorotellen erilaisia tehtäviä.
Muista pitää ilmapiiri kannustavana!

Opetelkaa ulkoa aiheeseen liittyvä raamatunkohta (1 Joh. 3:1) 

OSA 1: OPETELLAAN ULKoA!

Rukouksen opettelu

12
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OSA 3: KOETAAN YHDESSA! 

OSA 2

OSA 3

OSA 2: ETSITAAN YHDESSA! 

Raamattuhetki – sukellus syvemmälle Jumalan sanaan. Kirjoita ylös päivän 
aiheeseen liittyviä jakeita. Kilpailkaa siitä, kuka ehtii ensin etsiä jakeen 
omasta Raamatustaan (kolme jaetta alla). Nopein saa lukea jakeen ääneen. 

Ota selvää, mitä Raamattu sanoo ARMOSTA:

Keskusteluhetki. Turvallinen tilanne, jossa ketään ei tuomita – lapset 
saavat kertoa uskoon liittyvistä epäilyksistä, kysymyksistä, peloista jne. 
Jokaisella on oman näkökulmansa uskoon. Ohjaaja kertoo ensin aiheeseen 
liittyvän tarinan omasta elämästään. Jaa kokemuksiasi aidosti ja 
syvällisesti, niin lapset tekevät samoin. 

Esimerkkikysymyksiä keskusteluun: 

1) Mistä tiedätte, että Jumala rakastaa meitä?

2) Miten osoitatte rakkautta muille?

3) Mikä saa teidät tuntemaan itsenne rakastetuksi?

4) Mikä tekee teistä Jumalan lapsia?

Joh. 3:16

1. Joh. 4:10

Room. 8:38–39

(Voit käyttää näitä tai muita valitsemiasi jakeita)

Mitä tämä jae merkitsee minulle?

Miten voin soveltaa sitä omaan elämääni?

Mitä olen oppinut armosta?

OSA 2: ETSITAAN YHDESSA! 

Raamattuhetki – sukellus syvemmälle Jumalan sanaan. Kirjoita ylös päivän 
aiheeseen liittyviä jakeita. Kilpailkaa siitä, kuka ehtii ensin etsiä jakeen 

OSA 3: KOETAAN YHDESSA! 

Keskusteluhetki. Turvallinen tilanne, jossa ketään ei tuomita – lapset 
saavat kertoa uskoon liittyvistä epäilyksistä, kysymyksistä, peloista jne. 

ESIMERKKITUNTI, JOTA VOI KÄYTTÄÄ KAIKISSA 10 TEEMASSA. 

.... ..

..

13

kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   13kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   13 12/6/22   5:00 PM12/6/22   5:00 PM



OSA 4: POPCORN-RUKOUS 

Nyt lapset saavat rukoilla yhdessä. Jotkut eivät ehkä ole koskaan rukoilleet, 
eivätkä uskalla yrittää. Popcorn-rukous on helppoa ja hauskaa: siinä vain 
huudetaan yhden sanan tai lyhyen lauseen mittaisia rukouksia. Aloita 
opettamalla lapsille Jumalan nimiä ja ominaisuuksia. Se on yksi tapa 
ylistää Jumalaa. Lapset pitävät tästä ja lähtevät nopeasti mukaan. Tunnet 
Pyhän Hengen läsnäolon heidän rukouksissaan. Rukous muuttuu joka 
kerta helpommaksi ja vähitellen lapset uskaltautuvat kertomaan myös omia 
rukousaiheitaan. 

Piirustusrukous on toinen hauska tapa rukoilla. Laita ylistysmusiikki 
soimaan. Pyydä lapset makaamaan nurmikolle ja katselemaan Jumalan 
luomakuntaa – taivasta, puita, pilviä. Anna heidän piirtää isolle paperille 
mitä tahansa, mitä he kokevat Jumalan sanovan heille. Lapset tykkäävät 
rukoilla piirtämällä. Se, mitä he kertovat kuvistaan, yllättää usein 
ohjaajatkin. Tähän puuhaan kannattaa varata ainakin 30 minuuttia. 

OSA 4: POPCORN-RUKOUS 

Nyt lapset saavat rukoilla yhdessä. Jotkut eivät ehkä ole koskaan rukoilleet, 
eivätkä uskalla yrittää. Popcorn-rukous on helppoa ja hauskaa: siinä vain 

Herra meidän vanhurskautemme (Jahve Tsidkenu)

Immanuel

Isä (Abba)

Ikuinen Jumala (El Olam)

Korkein Jumala (El Elion)

Tuomari (Sofet)

Herra on minun paimeneni (Jahve Rohi)

Herra on minun kallioni (Jahve Tsuri)

Herra on minun rauhani (Jahve Shalom)

Jumala, mahtava Luoja (Elohim)

Herra (Jahve)

Jumala, joka näkee minut (El Roi)

Jumala kaikkivaltias (El Shaddai)

Herra täyttää tarpeet (Jahve Jireh)

Herra, joka parantaa (Jahve Rofe)

OSA 4

OHJAAJAN OPAS, ESIMERKKITUNTI 1– ARMO
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ESIMERKKITUNTI, JOTA VOI KÄYTTÄÄ KAIKISSA 10 TEEMASSA. 

OSA 5: JUTELLAAN YHDESSA! 

OSA 6: KUUNNELLAAN YHDESSA! 

Pyydä lapsia kertomaan avoimesti ajatuksiaan Jumalan rakkaudesta. 
Pelottaako Jumalan rakkauden menettäminen? Miltä tuntuu kuulla, kuinka 
paljon Jumala meitä rakastaa?

Aiheita jatkokeskusteluihin:

Lapset rakastavat tarinoita. Lue ensin lapsille kertomus ja esitä sitten 
kysymyksiä. (15min)

Valitse vapaaehtoisia näyttelemään raamatunkertomus. Yksinkertaiset 
rooliasut riittävät hyvin! Anna paimenelle sauva ja Raamatun aikaan 
liittyvät vaatteet, esim. huivi päähän ja viitta harteille. (15 min)

Leikkikää kertausleikkiä. Kerro kertomus yksinkertaisella tavalla ja anna 
lasten kertoa se yhdessä uudelleen. Muodostakaa kahdeksan hengen 
ryhmiä. Heitä jollekin lapsista pallo: hän saa sanoa ensimmäisen lauseen. 
Hän heittää pallon seuraavalle lapselle, joka jatkaa kertomusta. Heitelkää 
palloa ryhmässä ja kertokaa aina seuraava lause, kunnes koko kertomus on 
kerrottu. (15 min)

OSA 5: JUTELLAAN YHDESSA! 

Pyydä lapsia kertomaan avoimesti ajatuksiaan Jumalan rakkaudesta. 
Pelottaako Jumalan rakkauden menettäminen? Miltä tuntuu kuulla, kuinka 

OSA 6: KUUNNELLAAN YHDESSA! 

Lapset rakastavat tarinoita. Lue ensin lapsille kertomus ja esitä sitten 
kysymyksiä. (15min)

Armo tarkoittaa, että meitä 
rakastetaan, vaikka emme ole 
tehneet mitään ansaitaksemme 
rakkautta.

Mitä iankaikkinen rakkaus 
tarkoittaa? Se on rakkautta, joka 
ei koskaan lopu! Se ei lopu, vaikka 
tekisit jotain väärää. Se ei lopu, 

vaikka pelkäisit. Se ei lopu, vaikka 
vanhempasi jäisivät työttömiksi. 
Se ei lopu, vaikka… (anna heidän 
täydentää lause).

Mitä ikinä tapahtuukin, Jeesuksen 
rakkaus ei koskaan lopu eikä 
koskaan petä.

OSA 5

OSA 6

..

..
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OSA 7: PANNAAN TOIMEKSI! OSA 7: PANNAAN TOIMEKSI! 

Jutteluhetki: Voitte keskustella näistä aiheista tai laatia omat kysymykset:

Miten voisin ottaa tänään opitut asiat osaksi omaa elämääni?

Milloin olen nähnyt jonkun olevan toiselle armollinen?

Miten voisin olla itse armollinen muille? 

OSA 7KÄYTÄNNÖN SOVELLUS

OSA 8: LEIKITaaN! (DJ’S GAMES from GameLife)

“Paimen ja lampaat” -leikki

OSA 8

1.  Yksi pelaajista valitaan kadonneen lampaan rooliin. Kuusi lapsista saa 
olla susia ja loput ovat lampaita.

2.  Pelialue on suuri neliö. Keskellä on pienempi neliö, johon kadonnut 
lammas asettuu. Lammasta on vartioimassa kuusi sutta. Loput lampaat 
jaetaan neljään ryhmään - tai kahteen, jos heitä on vähemmän kuin 10 - 
ulomman neliön neljälle sivulle.

3.  Kun lampaat on jaettu ryhmiin, anna ryhmän jokaiselle jäsenelle 
numero. Jokaisessa ryhmässä tulee olla ykkönen, kakkonen, kolmonen 
jne.

4.  Kerro säännöt: Kun ohjaaja huutaa “ykköset”, nämä saavat lähteä 
pelastamaan (yrittävät koskettaa) alueen keskellä olevaa lammasta. Jos 
susi koskee jotakuta, leikkijä joutuu pois pelistä seuraavaan kierrokseen 
saakka. 

5. HUOM: Susia tulee olla enemmän kuin pelastavia lampaita. 

6.  Lampaat EIVÄT onnistu pelastusyrityksissään, koska susia on liikaa. 

7.  HUOM: Leikkikää uudestaan niin, että tällä kertaa yksi valmentajista 
on Hyvä Paimen. Hän voi milloin tahansa huutaa “Sudet HÄIPYKÄÄ! 
Lampaat KOTIIN!” Silloin susien täytyy istua ja kaikki lampaat voivat 
palata neliön rajoille uutta kierrosta varten. 

•  Tosielämän opetus: Hyvä Paimen huolehtii aina, että lampaat ovat 
turvassa hänen kodissaan.

OHJAAJAN OPAS, ESIMERKKITUNTI 1– ARMO

....
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ESIMERKKITUNTI, JOTA VOI KÄYTTÄÄ KAIKISSA 10 TEEMASSA. 

Tästä lapset tykkäävät! Jokainen tapaaminen päättyy räppiin. Näin lapset 
pääsevät ilmaisemaan itseään luovasti. Varaa soittimia: rummut, piano, 
rytmisoittimia (kotitekoisetkin toimivat hyvin: kattilat, hiekkaa tyhjässä 
pääsiäismunassa ym.). YouTube-kanavalta Lasten rukousmatka löytyy 
kaikista räpeistä videot, joita voitte käyttää esimerkkeinä tai räpätä niiden 
tahtiin. Voit myös antaa lasten laatia omat sanat päivän aiheesta kertovaan 
räppiin.

OSA 10

OSA 9: TEHTAVASIVUOSA 9: TEHTAVASIVU

Tulosta tai ota kopiot tehtäväsivusta, yksi kullekin lapselle. Varaa 
kuulakärki- ja lyijykyniä, värikyniä ja väriliituja askartelua varten. Sinun 
ei tarvitse toteuttaa ehdotettua askartelua, vaan voit myös keksiä oman. 
Kysymykset kertaavat päivän aihetta.

OSA 9

1. Muistatko rukouksen ensimmäisen lauseen? Kirjoita tähän.

2. Täytä tyhjät kohdat:

I . Joh. 3:1: “Katsokaa, kuinka ________ rakkautta _____on meille 
osoittanut: __ olemme _______ Jumalan ______ nimen.” 

3.  Miksi saat olla ikuisesti Jumalan lapsi? Kerro omin sanoin!

4.  Jeesus tuntee sinut nimeltä ja tietää sinusta kaiken! Miltä se sinusta 
tuntuu? Kerro kirjoittamalla tai piirtämällä.

5. MINUN VASTAUKSENI

Jeesus ilahtuu, kun kiitämme häntä. Haluaisitko tehdä kiitoskortin 
Jeesukselle? (Varaa värillistä paperia, liituja, tusseja, kyniä ja 
tarroja, jotta lapset voivat tehdä oman kiitoskorttinsa. Voit valita 
myös jonkun muun askartelun.)

....

OSA 10: RAPATAAN! RAP! 
.. .. ....
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Rakas Taivaan Isä, kiitos 
 että rakastat minua ja olet    
   ottanut minut lapseksesi. Armo

Vertaus kadonneesta lampaasta • Luuk. 15:1–7
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1. JOH. 3:1

Katsokaa, kuinka suurta rakkautta 
Isä on meille osoittanut: me olemme 
saaneet Jumalan lapsen nimen!

kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   19kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   19 12/6/22   5:00 PM12/6/22   5:00 PM



20

Armo

OPETELLAAN ULKOA! 
Rakas Taivaan Isä, kiitos että rakastat minua ja olet ottanut minut 
lapseksesi. 
–––––

1. JOH. 3:1

Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen!

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Joh. 3:16

1. Joh. 4:10

Room. 8:28–39

Mistä

 tiedätte, että Jumala 

rakastaa meitä?

Miten osoitatte rakkautta muille?

Mikä tekee teistä Jumalan lapsia?

Mikä saa teidät 

tuntemaan its
enne 

rakastetuksi?

KOETAAN YHDESSÄ!
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Jos lapsia on paljon, jaa heidät pieniin ryhmiin ja johdata rukoukseen: 
“Rakas Taivaan Isä, kiitos, että rakastat minua ja olet ottanut minut 
lapseksesi.” Pyydä lapsia toistamaan sanat ja kertomaan sitten yksi 
kerrallaan lyhyin rukouksin Jumalalle, miten hienoa on olla hänen 
lapsensa, ja kiittämään hänen rakkaudestaan. He voivat huutaa 
esimerkkituntiin listattuja Jumalan nimiä ja ominaisuuksia. Jos lapsia 
on vähän, voitte tehdä tämän ringissä: pitäkää toisianne käsistä kiinni ja 
jokainen voi rukoilla ääneen, kun siltä tuntuu. 

JUTELLAAN YHDESSÄ!
•  Armo tarkoittaa sitä, että meitä rakastetaan, vaikka emme ole tehneet 

mitään ansaitaksemme rakkautta.

•  Tiedämme, että Jumala rakastaa meitä, koska hän on luonut meidät, 
pitää huolta meistä ja lähetti ainoan poikansa Jeesuksen kuolemaan 
puolestamme ristillä. 

•  Tiedätkö mitä iankaikkinen rakkaus tarkoittaa? Se on rakkautta, joka ei 
koskaan lopu. Ei edes tsiljoonan vuoden päästä. 

• Se ei lakkaa silloinkaan, jos teet jotain väärää. 

• Se ei lakkaa silloinkaan, jos sinua pelottaa.  

• Se ei lakkaa silloinkaan, jos joku läheisesi kuolee.

• Se ei lakkaa silloinkaan, jos vanhempasi jää työttömäksi.

• Se ei lakkaa silloinkaan, jos saat kokeesta huonon numeron. 

•  Mitä ikinä tapahtuukaan, niin Jeesuksen rakkaus ei koskaan lakkaa eikä 
milloinkaan petä

Pyydä lapsia kertomaan avoimesti ajatuksiaan Jumalan rakkaudesta. 
Pelottaako Jumalan rakkauden menettäminen? Miltä tuntuu kuulla, kuinka 
paljon Jumala meitä rakastaa?

Armo
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KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Vertaus hyvästä paimenesta (Luuk. 15:1–7)

Jeesus halusi, että kaikki tietävät, miten paljon Jumala rakastaa heitä. Siksi hän 
kertoi tarinan paimenesta ja kadonneesta lampaasta. Paimen oli niin huolissaan 

eksyneestä lampaasta, että jätti koko muun lauman 
ja lähti etsimään sitä. Lampaat ovat avuttomia 

eläimiä ja eksyvät joskus omille teilleen. Karhut, 
sudet tai leijonat voivat helposti hyökätä niiden 
kimppuun ja syödä ne. Paimenen tehtävä 
on suojella lampaita vaaroilta, ja niin hän 
teki. Kun hän oli löytänyt lampaansa, hän 
oli niin iloinen, että kantoi sitä harteillaan 
koko kotimatkan. Sitten hän kutsui ystävät 
ja naapurit juhlimaan lampaan löytymistä. 

Jeesus sanoi, että tällaista on myös taivaassa, 
kun yksi poika, tyttö, mies tai nainen ottaa 

Jeesuksen vastaan pelastajanaan – kadonneista 
tulee löydettyjä, ja siitä syntyy taivaassa suuri ilo, 

onni ja juhla! Sef. 3:17 auttaa meitä ymmärtämään, 
millaista iloa Taivaan Isä tuntee lapsistaan. “Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, 
hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee 
sinut uudeksi, hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” Mitä tunteita nämä sanat 
herättävät sinussa? 

PANNAAN TOIMEKSI!
• Saat uskoa, että Jeesus kuoli syntiesi tähden ja elää nyt sydämessäsi.

• Saat uskoa, että armon vuoksi olet Jumalan rakas lapsi.

• Saat uskoa, että hänen rakkautensa ei lopu koskaan, vaikka mitä tapahtuisi.

• Saat uskoa, että Jumala voi sinun kauttasi kertoa armostaan muillekin.

Armo

kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   22kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   22 12/6/22   5:00 PM12/6/22   5:00 PM



Armo

1.  Onnistuiko kukaan pelastamaan lampaita ensimmäisellä kierroksella? (ei) Miksi ei?

2.  Montaako lammasta Hyvä Paimen lähti pelastamaan raamatunkertomuksessa? Vain yhtä! 
Tiesitkö, että vaikka vain sinä yksin olisit kadoksissa, Hyvä Paimen Jeesus tulisi etsimään 
sinua? Miltä tuntuu tietää, että Jeesus pitää sinua silmällä kaiken aikaa?

3.  *Rukoillaan. Sanokaa perässäni: ”Jumala, me kiitämme sinua hauskasta leikistä. Auta minua 
ymmärtämään, että armo tarkoittaa sellaisen asian saamista, jota en ole ansainnut ja jonka 
eteen en ole tehnyt mitään. Se on lahja. (*) Ollaan hetki hiljaa ja kuunnellaan, mitä Jumala 
puhuu. (**Hiljainen hetki). ”Jumala, kiitos, että tahdot ottaa minut lapseksesi. Minä olen 
Jumalan lapsi!”

*[Ohjaaja, nämä rukoukset ovat “toistakaa perässäni -rukouksia”. Lapset, toistakaa perässäni...]

**[Ohjaaja, pidä 10 sekunnin tauko, että Jumala voi puhua lasten sydämelle.

Opetamme lapsia puhumaan Jumalalle ja kuuntelemaan häntä.]

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Paimen ja lampaat -leikki
1.  Yksi pelaajista valitaan kadonneen lampaan rooliin. Kuusi lapsista saa olla susia ja loput ovat 

lampaita.

2.  Pelialue on suuri neliö. Keskellä on pienempi neliö, johon kadonnut lammas asettuu. Lammasta 
on vartioimassa kuusi sutta. Loput lampaat asettuvat neljään ryhmään (tai kahteen, jos heitä 
on vähemmän kuin 10) ulomman neliön neljälle sivulle.

3.  Kun lampaat on jaettu ryhmiin, anna ryhmän jokaiselle jäsenelle numero. Jokaisessa ryhmässä 
tulee olla ykkönen, kakkonen, kolmonen jne.

4. Kerro lapsille pelin säännöt: Kun ohjaaja huutaa “ykköset”, he saavat lähteä pelastamaan 
alueen keskellä olevaa lammasta. Jos joku heistä onnistuu koskettamaan häntä, lampaat 
voittavat. Jos taas susi koskettaa jotakuta, se pelaaja joutuu pois pelistä seuraavaan 
kierrokseen saakka. 

5.  HUOM: Susia tulee olla enemmän kuin pelastavia lampaita. 

6. Lampaat EIVÄT onnistu pelastusyrityksissään, koska susia on liikaa. 

7.  HUOM: Leikkikää uudestaan niin, että tällä kertaa yksi valmentajista on Hyvä Paimen. Hän 
voi milloin tahansa huutaa “Sudet HÄIPYKÄÄ! Lampaat KOTIIN!” Silloin susien täytyy istua ja 
kaikki lampaat voivat palata neliön rajoille uutta kierrosta varten. 

•  Tosielämän opetus: Hyvä Paimen huolehtii aina, että lampaat ovat turvassa hänen 
kodissaan. 

LEIKITÄÄN!

©2018 The Prayer Covenant for Children / Pelit GameLife77.com. Kaikki oikeudet pidätetään. 23
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 Muistatko, miten armoon liittyvä rukous alkaa? Kirjoita tähän.

 Täytä tyhjät kohdat:.

 1. Joh. 3:1 Katsokaa, kuinka ______________ rakkautta ___________on meille osoittanut: 

___________ olemme ____________ Jumalan _____________ nimen.

 Kerro omin sanoin, miksi saat olla ikuisesti Jumalan lapsi.

  Jeesus tuntee sinut nimeltä ja tietää sinusta kaiken! Miltä se sinusta tuntuu? Kerro 
kirjoittamalla tai piirtämällä.

 MINUN VASTAUKSENI 

 Jeesus ilahtuu, kun kiitämme häntä. Haluaisitko tehdä kiitoskortin Jeesukselle? 

TEHTÄVÄSIVU

Armo
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Isäni on Kuninkaiden Kuningas

Olen ikuisesti hänelle arvokas

Hän rakastaa

minut pelastaa

ja siivillänsä mua suojaa

Hänen rakkautensa on jatkuvaa

Olen Jumalan lapsi aina, aina vaan

25

RÄPÄTÄÄN!

Armo

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

¨
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Rakkaus Auta minua rakastamaan ja

  tottelemaan sinua.

Kertomus Abrahamista • 1. Moos. 12:1–5
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MATT. 22:37–38

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on 
käskyistä suurin ja tärkein.
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OPETELLAAN ULKOA! 
Auta minua rakastamaan ja tottelemaan sinua. 
–––––

MATT. 22:37–38

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on 
käskyistä suurin ja tärkein.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
5. Moos. 7:9

Joh. 14:15

2. Joh. 1:6

Kol. 3:20

Mitä on 

kuuliaisuus?

Onko rakkaus tärkeämpää kuin 
Jumalan totteleminen?

Miten rakkaus ja 

Jumalan totteleminen 

liittyvät toisiinsa?

KOETAAN YHDESSÄ!

Rakkaus
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Rakkaus

“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset taas rukoushetkeen rukoilemalla: ““Auta minua 
rakastamaan ja tottelemaan sinua.” Pyydä lapsia toistamaan rukous. 
Kannusta heitä pyytämään lyhyesti ja omin sanoin Jumalalta apua 
hänen rakastamiseensa ja tottelemiseensa. He voivat huutaa 
Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, jotka on listattu esimerkkitunnilla. 

JUTELLAAN YHDESSÄ!
• Jeesus haluaa meidän tottelevan vanhempiamme. 

• Jeesus haluaa meidän tottelevan häntä. Se tuo hänelle iloa. 

•  Me näytämme rakkautemme Jumalalle noudattamalla aina hänen 
käskyjään. 

• Päivän kertomus näyttää, että kuuliaisuudesta seuraa siunaus. 

• On jännittävää seurata ja noudattaa Jeesuksen käskyjä yhdessä. 

Nyt voit aloittaa keskustelun kuuliaisuudesta. Tottelemalla vanhempiamme 
olemme samalla kuuliaisia Jumalalle, sillä Jumala on käskenyt tehdä niin. 
Pyydä lapsia kertomaan millaisia vaikeuksia heillä on ollut tottelemisessa. 
Onko tottelemisesta seurannut myös jotain hyvää? Kerro heille lopuksi, 
miten rakkaus ja kuuliaisuus liittyvät toisiinsa.
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PANNAAN TOIMEKSI!
• Osoita rakkautesi Jumalaa kohtaan tekemällä mitä hän pyytää. 

• Tottele vanhempiasi, koska se tuo kunniaa Jumalalle. 

•  Päätä, että rakastat Jumalaa koko sydämestäsi, sielustasi, mielestäsi 
ja voimastasi.

KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Kertomus Abrahamista • 1. Moos. 12:1-5

Abraham eli hyvin, hyvin kauan sitten. Kun hän oli jo aika vanha, Jumala sanoi 
hänelle: “Lähde maastasi ja kodistasi siihen maahan, jonka minä sinulle 

osoitan. Minä siunaan sinua ja teen jälkeläisistäsi suuren kansan. Sinusta tulee 
kuuluisa ja olet siunaukseksi muille. Maailman kaikki 

ihmiset tulevat siunatuiksi sinun vuoksesi.” 
Abraham totteli Jumalaa. Hän pakkasi kaiken 

omaisuutensa ja lähti matkaan vaimonsa 
Saaran ja veljenpoikansa Lootin kanssa. He 
muuttivat kotikaupungistaan Harranista kauas 
uuteen kotiin, jota he kutsuivat Luvatuksi 
maaksi. Mitä luulet, miksi Abraham teki niin 
kuin Jumala kehotti? Juuri niin! Hän opetteli 
rakastamaan ja tottelemaan Jumalaa. Siitä 

alkoi elämänmittainen seikkailu, jonka aikana 
hänen kuuliaisuutensa, rakkautensa ja uskonsa 

kasvoivat yhä suuremmiksi. 

Rakkaus

kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   30kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   30 12/6/22   5:00 PM12/6/22   5:00 PM



1.  Olipa hauska leikki! Oli hurjan tärkeää katsoa eteenpäin. Mitä tapahtui, jos kääntyi katsomaan 
omaa häntäänsä? (vauhti hidastui ja menetti häntänsä) 

2.  Mitä asioita Abraham jätti taakseen, kun hän katsoi eteenpäin ja lähti seuraamaan Jumalaa? 
(kotimaansa, työnsä, ystävänsä) 

3.  Kiitos Jeesus, että kutsuit minut tänne tänään. Näytä nyt, kuinka voin totella ja rakastaa sinua 
koko sydämestäni, sielustani ja mielestäni. (Tauko) Minä rakastan sinua, Jumala. Auta minua 
tottelemaan sinua. 

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Älä katso taaksesi!

1.  Jaa osallistujat 10 hengen ryhmiin. Ryhmäläiset tarttuvat toisiaan kädestä ja muodostavat 
suuren ympyrän. Päästäkää sitten irti ja kääntykää kohti oikealla puolella olevan selkää.

2.  Jaa jokaiselle kolme häntää (kangaspala, naru tms. jonka saa helposti nykäistyä pois) ja 
pyydä heitä sullomaan niiden pää housujensa tai hameensa sisään. Jos se ei onnistu, leikkaa 
kankaasta pitempi kaistale vyöksi ja pujota häntä sen alle. [Jos “häntiä” ei ole saatavilla, 
toimikaa kuten hippaleikissä ja yrittäkää koskettaa edellä olevan selkää.]

3.  Selitä, että tavoitteena on napata edessä olevan lapsen häntä. Häntänsä menettänyt pelaaja 
joutuu pois siltä kierrokselta. Jäljelle jääneet yrittävät napata aina seuraavan pelaajan 
hännän.

4.  TÄRKEÄÄ: Selitä lapsille, että pelissä ei kannata katsoa taakseen vaan keskittyä siihen, mikä 
on edessä – päämäärään. 

5.  HUOM: Jos ympyrässä juokseminen on liian vaikeaa (näin voi käydä, jos lapsia on vähän), 
merkitse lattiaan pelialue, jonka sisällä leikitään häntähippaa. Kun sanot “Hep”, lapset saavat 
yrittää napata hännän muilta pelaajilta. 

6.  Kun ohjaaja sanoo “Stop,” kierros loppuu. Ne joilla vielä on häntä tallella, ovat voittajia. 
Seuraaville kierroksille voi osallistua niin monta kertaa, kuin pelaajalla riittää häntiä

•  Mitä opimme tästä? Jumala kutsui Abrahamia lähtemään uuteen kotiin. Hän jätti taakseen kaiken 
tutun: kotinsa, vanhempansa, työnsä. Abraham katsoi eteenpäin ja totteli Jumalaa, ja Jumala siunasi 
häntä valtavasti.

LEIKITÄÄN!

©2018 The Prayer Covenant for Children / Pelit GameLife77.com. Kaikki oikeudet pidätetään. 31

Rakkaus
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TEHTÄVÄSIVU

Rakkaus

 Muistatko rukouksen toisen lauseen (RAKKAUS)? Kirjoita se tähän.

 Täytä tyhjät kohdat:.

 Matt. 22:37, 38:  __________________  Herraa, __________________, 

 koko __________________, koko __________________ ja __________________.  

 Tämä on __________________ suurin ja __________________.

 Mitä kuuliaisuus tarkoittaa?

 Mikä tottelemisessa on mielestäsi vaikeinta? 

 MINUN VASTAUKSENI

  Kirjoita päivän muistolause paperille kauniin ja huolellisin kirjaimin. Liimaa se sitten kivan 
väriselle kartongille – arkin tulisi olla suurempi kuin kirjoituspaperisi, jotta se näyttää 
kehykseltä. Voit ripustaa sen huoneesi seinälle tai pöytäsi yläpuolelle muistuttamaan
sinua Jumalan suurimmasta käskystä.
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RÄPÄTÄÄN!

Kun päivä alkaa, minä aion vaan:

LUOTTAA, TOTELLA JA RUKOILLA!

Kun Raamattua luen niin aina saan:

LUOTTAA, TOTELLA JA RUKOILLA!

Kun pahan tekeminen mua houkuttaa, pitää:

LUOTTAA, TOTELLA JA RUKOILLA!

Jos mulla on päivä kamala, voin aina:

LUOTTAA, TOTELLA JA RUKOILLA!

Mikä auttaa kun yöllä mua pelottaa?

LUOTTAA, TOTELLA JA RUKOILLA!

Tämä tapa ilahduttaa Jumalaa, aion

LUOTTAA, TOTELLA JA RUKOILLA!

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

Rakkaus

¨
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Auta minua rakastamaan  
    muita niin kuin sinä      
 rakastat minua. Myötätunto

Laupias samarialainen • Luuk. 10:25–37
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JOH. 15:12

Minun käskyni on tämä: rakastakaa 
toisianne, niin kuin minä olen 
rakastanut teitä.
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Myötätunto

OPETELLAAN ULKOA!
Auta minua rakastamaan muita niin kuin sinä rakastat minua. 

–––––

JOH. 15:12

Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Matt. 5:44–48

1. Kor. 13:4–7

1. Joh. 4:7–11

1. Joh. 3:18

Keitä Jumala 

haluaa meidän 

rakastavan?

Miten meidän pitäisi rakastaa?

Millaisissa tilanteissa 
tunnet, että perheesi 

rakastaa sinua? 

Milla
isissa tilanteissa 

tunnet, e
ttä Jumala 

rakastaa sinua?

KOETAAN YHDESSÄ!
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset taas rukoushetkeen rukoilemalla: “Auta minua 
rakastamaan muita niin kuin sinä rakastat minua.” Pyydä lapsia 
toistamaan rukous. Kannusta heitä pyytämään lyhyesti ja omin sanoin 
Jumalaa näyttämään, kuinka voisimme välittää hänen rakkauttaan 
muille. He voivat huutaa Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, jotka on 
listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
•  Toisten rakastaminen on yhtä tärkeää kuin Jumalan rakastaminen 

kaikesta sydämestä, sielusta ja mielestä. 

•  Jumala kehottaa meitä rakastamaan ystävien lisäksi myös vihollisia. 
Auts, se on vaikeaa!

•  Jumala kehottaa meitä rakastamaan muita samalla tavalla kuin Jeesus: 
laittamalla toiset itsemme edelle. 

Kannusta lapsia keskustelemaan siitä, tuntuuko vaikealta rakastaa muita 
sillä tavalla kuin Jeesus odottaa. Kerro, mitä Matteus 5 kertoo aiheesta. 
Lapset saattavat kertoa vaikeuksistaan ihmissuhteissa ja siitä, kuinka 
vaikeaa on rakastaa niitä, jotka eivät pidä heistä. Jutelkaa siitä, millaiseksi 
rakkautta kuvataan 1. Kor. 13. luvussa. Mitkä rakastamisen tavat ovat 
vaikeampia ja mitkä helpompia? 

Myötätunto
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Myötätunto

KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Laupias samarialainen (Luuk. 10:25–37)

Mitä tarkoittaa, että meidän pitäisi rakastaa toisia niin kuin Jumala rakastaa 
meitä? Otetaanpa selvää. Jeesukselta kysyttiin: “Kuka on minun lähimmäiseni?” 

Jeesus vastasi kertomalla tarinan. Niin hän teki usein. Hän sanoi: ”Eräs mies 
matkusti Jerusalemista Jerikoon. Matkalla hänen 

kimppuunsa hyökkäsi rosvojoukko. He hakkasivat 
hänet, veivät hänen rahansa ja kaiken, mitä 

hän omisti, ja jättivät hänet puolikuolleena 
tienvarteen. Pappi kulki siitä ohitse, näki 
miehen ja siirtyi tien toiseen reunaan.” 
Täytyypä sanoa, että hän ei kyllä ollut kovin 
myötätuntoinen. Jeesus jatkoi: ”Miehen 
ohitse kulki myös leeviläinen, eli uskonnollinen 
johtaja. Hänkin siirtyi tien toiselle puolelle.” 
Uskomatonta! Tiedätkö, mitä sitten tapahtui? 

Seuraavaksi paikalle tuli samarialainen – heitä 
juutalaiset halveksivat. Ja arvaa mitä hän teki? 

Hän osoitti miehelle Jumalan rakkautta ja auttoi 
häntä. Hän puhdisti miehen haavat, nosti hänet oman 

aasinsa selkään ja vei hänet majataloon. Hän pyysi majatalonpitäjää huolehtimaan 
miehestä, kunnes hän olisi paremmassa kunnossa. Sitten samarialainen sanoi: 
”Tässä on muutama hopearaha maksuksi. Jos kulut ovat suuremmat, niin maksan 
loput, kun palaan.” Tiedätkö, miten Jeesus lopetti tarinan? Hän sanoi: “Mene ja 
tee sinä samoin.” 

PANNAAN TOIMEKSI!
• Rakasta muita samalla tavalla kuin Jeesus. 

•  Kerro rakkaudestasi sanojen lisäksi tekemällä hyviä tekoja. Kun pidät 
huolta toisista, osoitat heille myötätuntoa. 

•  Rakasta Jesusta koko sydämestäsi ja pyydä Pyhää Henkeä rakastamaan 
muita sinun kauttasi.
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1.  Miksi kaadoitte veden aina uudestaan seuraavan henkilön mukiin? Miksi ette pitäneet vettä 
itsellänne? (mitä enemmän vettä annoin, sitä enemmän sain).  

2.  Raamattu kertoo miehestä, joka oli loukkaantunut ja tarvitsi apua. Miksiköhän laupias 
samarialainen oli niin ystävällinen, että auttoi miestä? (mies tarvitsi apua ja samarialainen 
pystyi sitä antamaan)

3.  Jumala, auta minua pitämään silmäni avoinna, että huomaisin ne ihmiset, jotka tarvitsevat 
apua tai myötätuntoa. Jeesus, näytä minulle juuri nyt, ketkä tuntemani ihmiset tarvitsevat 
apua. (Tauko) Jeesus, auta minua rakastamaan ja auttamaan ihmisiä.

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Kuppi, joka ei tyhjene

1.  Jaa lapset vähintään kahteen ryhmään (useampaan, jos heitä on paljon). 

2. Aseta heidät riveihin. Pyydä heitä sitten levittäytymään noin käsivarrenmitan päähän toistaan. 

3. Aseta jokaisen rivin molempiin päihin suuri ämpäri.

4. Anna jokaiselle osallistujalle pieni paperimuki. 

5. Kun huudetaan ”Hep!”, jokaisen rivin ensimmäinen hakee vettä alkupään ämpäristä, juoksee 
takaisin riviin ja kaataa veden jonossa seuraavana olevan mukiin – vettä ei pidetä itsellä. Tämä 
kaataa sen taas seuraavalle jne. Rivin viimeinen kaataa veden loppupäässä olevaan ämpäriin ja 
huutaa: ”Apua, tarvitsen lisää vettä!”

6. Kun rivin ensimmäinen kuulee huudon, hän voi hakea uudestaan vettä kuppiinsa ja kaataa sen 
sitten seuraavan osallistujan kuppiin jne. 

7. TÄRKEÄÄ: Laita ensimmäisellä kierroksella alkupään ämpäriin vain vähän vettä. Lisää veden 
määrää jokaisella kierroksella. 

8. LISÄÄ HAUSKUUTTA: Piirrä viiva suurin piirtein puoliväliin rivin loppupäässä olevaa ämpäriä. 
Ämpäri yritetään täyttää viivaan saakka alle viidessä minuutissa. 

•  Mitä opimme tästä? Annetaan toisille siitä, mitä olemme saaneet Jumalalta. 

LEIKITÄÄN!
Kuppi, joka ei tyhjene

©2018 The Prayer Covenant for Children / Pelit GameLife77.com. Kaikki oikeudet pidätetään. 39

Myötätunto
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 Muistatko rukouksen kolmannen lauseen (MYÖTÄTUNTO)? Kirjoita se tähän.

 Täytä tyhjät kohdat:.

  John 15:12: Minun ___________________ on tämä, ________________ toisianne, niin 

kuin minä olen ________________ teitä.

 Miksi Jeesuksen ristinkuolema kertoo hänen täydellisestä rakkaudestaan sinua kohtaan? 

 Keksi yksi tapa, jolla voit osoittaa samanlaista rakkautta jollekin, jonka tunnet.

 MINUN VASTAUKSENI

  Käytä askartelupaperia, värikyniä, liituja tai tusseja, ja tee kortti jollekin, jolle haluat osoittaa 
rakkautta. Halutessasi voit kirjoittaa korttiin myös tämän päivän muistolauseen. 

TEHTÄVÄSIVU

Myötätunto
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Rakastan Jumalaa sydämestäni 

KOKONAAN, KOKONAAN

Rakastan Jumalaa sielustani 

KOKONAAN, KOKONAAN

Rakastan Jumalaa mielelläni

KOKONAAN, KOKONAAN

Rakastan Jumalaa voimallani 

KOKONAAN, KOKONAAN

Sinun rakkautesi tahdon kokea 

KOKONAAN, KOKONAAN

Siitä rakkaudesta muille kertoa

KOKONAAN, KOKONAAN

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

Myötätunto

RÄPÄTÄÄN! ¨
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Pyydän anteeksi syntejäni.   
    Pese minut puhtaaksi. 

Vertaus armottomasta palvelijasta • Matt. 18:21–35

Paranuksenteko
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PSALMI 51:4

Pese minut puhtaaksi rikoksestani 
ja anna lankeemukseni anteeksi.
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OPETELLAAN ULKOA!
Pyydän anteeksi syntejäni. Pese minut puhtaaksi. 
–––––

PSALMI 51:4

Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Matt. 6:9–15

Apt. 3:19

1. Joh. 1:9

Miltä sinusta 

tuntuu, kun olet tehnyt 

jotain väärää?

Mitkä asiat vaikeuttavat 

anteeksi pyytämistä?

M
iltä sinusta 

tuntuu sitten, kun olet 

saanut anteeksi?

KOETAAN YHDESSÄ!

Paranuksenteko
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset taas rukoushetkeen rukoilemalla: “Pyydän anteeksi 
syntejäni. Pese minut puhtaaksi.” Pyydä lapsia toistamaan rukous. 
Kannusta heitä pyytämään lyhyesti ja omin sanoin Jumalalta, että 
hän antaisi heille anteeksi ja/tai auttaisi heitä antamaan anteeksi 
toisille. He voivat huutaa Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, jotka on 
listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
• Mikä asia anteeksi antamisessa on vaikeinta ymmärtää? 

• Miksi voi olla vaikeaa antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua? 

• Miksi on vaikeaa sanoa: ”Olen pahoillani, anna anteeksi”?

•  Miltä sinusta tuntuu sen jälkeen, kun olet saanut anteeksi Jumalalta, 
vanhemmiltasi, sisaruksiltasi tai ystäviltäsi? 

Johdattele keskustelua kertomalla, että Jumala haluaa antaa kaikki 
syntimme anteeksi. Hän näyttää meille esimerkkiä: koska hän antaa 
meille anteeksi, mekin teemme niin muille. Voitte rukoilla Isä meidän 
-rukouksen. Kannusta lapsia kertomaan, milloin anteeksi antaminen on 
tuntunut vaikealta ja vertaamaan sitä siihen tunteeseen, kun he itse ovat 
saaneet anteeksi. On aivan luonnollista, että oikein pahaa loukkausta 
on todella vaikeaa antaa anteeksi. Se voi myös vaatia aikaa. Kerro, että 
jos joku tekee heille todella ikävästi, on tärkeää puhua asiasta jonkun 
turvallisen aikuisen kanssa, eikä jäädä asian kanssa yksin.

Paranuksenteko
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PANNAAN TOIMEKSI!
•  Tee parannus synneistäsi joka päivä. Pyydä Jumalaa pesemään sinut puhtaaksi, 

valkoiseksi kuin lumi. 

•  Usko, että Jumala pesee pois syntisi. 

•  Pyydä Jumalaa auttamaan, että et tekisi syntiä. 

•  Pyydä Jumalaa auttamaan sinua antamaan anteeksi ja olemaan ystävällinen. 

•  Ole aina valmis antamaan anteeksi toisille, äläkä jää kantamaan kaunaa. 

KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Armoton palvelija (Matt. 18:21–35)

Pietari kysyi Jeesukselta: “Kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi, jos 
joku tekee väärin meitä kohtaan? Seitsemän kertaako?” Jeesus vastasi: 

“Seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.” Sitten hän alkoi taas kertoa tarinaa: 
Kerran eräs kuningas pyysi palvelijoitaan kertomaan, 

kuinka paljon he olivat hänelle velkaa. Yksi 
palvelijoista oli velkaa niin suuren summan, että 

hän ei ikinä pystyisi maksamaan sitä takaisin. 
Kuningas sanoi: ”Minä myyn sinut ja perheesi 
orjiksi, jotta velka tulisi maksettua.” Mies 
huusi: “Ei, älkää tehkö sitä! Armahtakaa 
minua ja perhettäni.” Kuningas oli kiltti 
ja myötätuntoinen. Hän sanoi: “Minä 
annan sinulle koko velan anteeksi!” Mutta 
arvatkaapa, mitä tuo mies sitten teki? Hän 

etsi käsiinsä oman palvelijansa, joka oli hänelle 
velkaa pienen summan ja sanoi: “Jos et maksa 

minulle jokaista senttiä, heitän sinut vankilaan.” 
Palvelija pyysi: “Ole kärsivällinen ja armahda minua!” 

Mutta tällä miehellä oli julma sydän, eikä hän ollut armollinen. Sen sijaan hän 
laittoi palvelijan vankilaan. Ei kestänyt kauaakaan, kun kuningas kuuli, mitä hänen 
palvelijansa oli tehnyt. Hän tuli hyvin vihaiseksi ja sanoi: “Sinä paha palvelija! Minä 
annoin sinulle anteeksi suuren velan, kun anoit sitä minulta. Miksi sinä et ollut yhtä 
myötätuntoinen omalle palvelijallesi?” Tiedättekö, mitä kuningas sitten teki? Hän 
heitti miehen vankilaan, kunnes hän saisi velkansa maksettua. 

Paranuksenteko
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1.  Mitä sinun piti tehdä, jos jatkoit juoksuasi tai kaaduit, kun pelinjohtaja oli jo huutanut 
“punaiset valot”? (pysähtyä, kääntyä ympäri, palata takaisin alkuun ja aloittaa alusta).

2.  Antoiko kuningas palvelijalle armoa raamatunkertomuksessa? (kyllä) Antoiko palvelija sen 
jälkeen armoa miehelle, joka oli hänelle velkaa? (ei) Pitikö kuningas hyvänä sitä, että mies ei 
sen jälkeen antanut palvelijansa velkaa anteeksi? (ei) 

3.  Jeesus, sinä annat meille anteeksi ja armahdat. Kun teen sellaista, mitä en saisi tehdä, 
muistuta, että tekisin parannuksen: pysähtyisin, kääntyisin ympäri, palaisin takaisin ja 
aloittaisin alusta. Näytä minulle, missä asioissa minun pitäisi tehdä parannus. (Tauko) Herra 
Jeesus, kiitos armostasi. Kiitos, että peset minut puhtaaksi ja annat anteeksi. Auta minua 
antamaan anteeksi myös muille.

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Punaiset ja vihreät valot

1.  Näytä osallistujille lähtöviiva ja maaliviiva.  

2. Ohjaa osallistujat riviin lähtöviivan taakse. 

3.  Selitä, että kun ohjaaja huutaa “vihreät valot”, he saavat lähteä juoksemaan maaliviivaa 
kohti. Kun ohjaaja huutaa “punaiset valot”, täytyy heti pysähtyä. Ne, jotka eivät pysähdy 
“punaisiin valoihin” joutuvat palaamaan lähtöviivalle ja aloittamaan alusta. 

4.  Ohjaaja seisoo maaliviivalla selin pelikenttään päin. Hän huutaa vuoroin “vihreät valot” ja 
“punaiset valot”. Voittaja on se, joka ehtii ensimmäisenä ohjaajan luo. 

5.  Kun ohjaaja huutaa “punaiset valot”, hän kääntyy tarkistamaan, että kaikki pysähtyvät. Jos 
joku juoksee vielä sen jälkeen, hän rikkoo sääntöjä. Hänen on 1. pysähdyttävä, 2. palattava 
lähtöviivalle ja 3. aloitettava alusta. 

6. Leikkikää muutama kierros.

•  Mitä opimme tästä? Tämä on esimerkki parannuksenteosta: Jos rikkoo sääntöjä, täytyy 1. Pysähtyä. 2. 
Kääntyä ympäri. 3. Palata lähtöviivalle. Ja 4. Aloittaa alusta. 

LEIKITÄÄN!
Punaiset ja vihreät valot

47

Paranuksenteko
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 Muistatko rukouksen neljännen lauseen (PARANNUKSENTEKO)? Kirjoita se tähän.

 Täytä tyhjät kohdat:.

 Psalmi 51:4:  ________________ minut ________________rikoksestani 

 ja ________________ lankeemukseni ________________.

 Miksi Jumala haluaa meidän tunnustavan syntimme hänelle joka päivä?

 Miksi on tärkeää antaa anteeksi toisille?

 MINUN VASTAUKSENI

  Anteeksiantamuksen ketju: Leikkaa paperista saman mittaisia suikaleita. Kirjoita paperin 
toiselle puolelle: “Jumala antaa minulle anteeksi, kun...” Toiselle puolelle kirjoita: “Minä 
annan anteeksi, kun…” Niittaa tai teippaa kaistaleet lenkeiksi ja tee niistä ketju. Ripusta se 
huoneeseesi, jotta muistat kiittää Jumalaa siitä, että hän antaa aina anteeksi.

TEHTÄVÄSIVU

Paranuksenteko
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Kun en seuraa Jumalan tahtoa?

ON AIKA KÄÄNTYÄ JA RUKOILLA!

Puhun vääränlaisia asioita?

ON AIKA KÄÄNTYÄ JA RUKOILLA!

Jos valehtelen tai tappelen?

ON AIKA KÄÄNTYÄ JA RUKOILLA!

Jos en suostu anteeksi antamaan?

ON AIKA KÄÄNTYÄ JA RUKOILLA!

Kun itsekäs alan olemaan?

ON AIKA KÄÄNTYÄ JA RUKOILLA!

Jos omille poluilleni lähden?

ON AIKA KÄÄNTYÄ JA RUKOILLA!

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

RÄPÄTÄÄN!

Paranuksenteko

¨
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 Ylistän sinua koko    
  sydämestäni!Ylisys

Jouluevankeliumi • Luuk. 2:1–20
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PSALMI 9:2

Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, 
kerron sinun ihmeelliset tekosi.
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OPETELLAAN ULKOA!
Ylistän sinua koko sydämestäni!
–––––

PSALMI 9:2

Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Psalmi 145

Matt. 21:15–16

1. Tess. 5:18

Ilm. 4:8–11

Mitä on 

ylistys?

Miten voin ylistää Jumalaa?

Milloin voin 

ylistää Jumalaa?

KOETAAN YHDESSÄ!

Ylisys
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Ylisys

“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset taas rukoushetkeen rukoilemalla: “Herra, ylistän 
sinua koko sydämestäni!” Pyydä lapsia toistamaan rukous. Kannusta 
heitä rukoilemaan omin sanoin yhden lauseen pituisia ylistysrukouksia 
ja kertomaan Jumalalle, miten suuri, mahtava ja ihmeellinen hän on. 
Ne voivat olla ylistyslaulujen sanoja tai mitä tahansa, mitä lapset 
haluavat sanoa Jumalalle. He voivat myös huutaa Jumalan nimiä ja 
ominaisuuksia, jotka on listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
• Joskus on helppo ylistää Jumalaa, toisinaan taas vaikeampaa. 

• Milloin teistä tuntuu helpolta ylistää Jumalaa?

• Milloin Jumalan ylistäminen tuntuu teistä vaikeammalta?

•  Kiitollinen sydän miellyttää Jumalaa ja kuuluu ylistykseen. Ylistä häntä, 
kun heräät! Ylistä häntä, kun syöt! Ylistä häntä, kun menet kouluun ja 
kun tulet kotiin! Ylistä häntä ennen nukkumaan menoa! 

•  Kun teet ylistyksestä tavan, se miellyttää Taivaan Isää, ja myös sinun 
olosi muuttuu iloiseksi ja siunatuksi!

Lapset osaavat ylistää! He näyttävät avoimesti rakkauttaan Jeesukselle, 
ja se tarttuu muihinkin. Pyydä heitä kertomaan, mistä ylistystavasta 
he pitävät eniten. Muista puhua kiitollisuudesta. On vaikea olla aina 
kiitollinen kaikesta. Milloinkaan ei ole liian myöhäistä ottaa kiittämistä ja 
ylistystä osaksi omaa arkea.
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KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Jouluevankeliumi Luuk. 2:1–20

Kauan, kauan sitten, yli kaksituhatta vuotta sitten, nuoren Maria-nimisen tytön 
luona vieraili enkeli nimeltä Gabriel. Hänellä oli erityinen viesti Marialle. “Älä 

pelkää, Maria, Jumala on sinulle suosiollinen. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, 
jolle sinun täytyy antaa nimeksi Jeesus. Hän tulee 

olemaan suuri ja häntä kutsutaan Korkeimman 
pojaksi.” Jeesuksen syntymästä syntyi suuri ilo. 

Yhtäkkiä taivaalta tuli suuri joukko enkeleitä 
ja he yhtyivät ylistämään Jumalaa. He 
sanoivat: “Kunnia Jumalalle korkeuksissa 
ja rauha maassa ihmisille, joita kohtaan 
hänellä on hyvä tahto.” Vastasyntynyttä 
vauvakuningasta tuli katsomaan myös joukko 
paimenia. He kiittivät ja ylistivät Jumalaa 
siitä, mitä kuulivat ja näkivät. Idästä tuli 

tietäjiä etsimään Jeesusta. Yötaivaalla loistava 
kaunis kirkas tähti johdatti heidät palvomaan 

kuningastaan. Aivan kuten Maria, Joosef, paimenet 
ja tietäjät kunnioittivat ja ylistivät Jeesusta, meidänkin 

tulee kunnioittaa ja ylistää häntä. Ja kun eräänä päivänä pääsemme taivaaseen, 
saamme kunnioittaa ja ylistää häntä ikuisesti hänen valtaistuimensa edessä. 

PANNAAN TOIMEKSI!
• Ylistä Jumalaa joka päivä, päivän kaikissa vaiheissa. 

• Tee päätös, että ylistät Jumalaa kaikissa olosuhteissa.

•  Ole kiitollinen Jumalalle ja niille ihmisille, jotka hän on antanut elämääsi: 
perheellesi, ystävillesi ja opettajillesi. 

• Tee ylistyksestä päivittäinen tapa.

Ylisys
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1.  Miksi valitsit leikissä juuri sen ylistyslaulun, jonka valitsit? (Huom: Varaa aikaa miksi-
kysymykselle; se saa lapset pohtimaan ylistystä, miksi he pitävät siitä ja mikä ylistyslaulu on 
heidän suosikkinsa.) 

2.  Raamatussa Jumala lähetti poikansa Jeesuksen maailmaan, ja paimenet, tietäjät ja 
jopa kuninkaat palvoivat Jeesusta. Mistä osasta Jeesuksen elämää sinä olet kaikkein 
kiitollisin? Hänen syntymästään, elämästään, kuolemasta ristillä sinun puolestasi vai 
ylösnousemuksesta?

3.  Rakas Jeesus, kiitos, että tulit vauvana tähän maailmaan. Kiitos, että olet pelastajani, kärsit 
minulle kuuluvan rangaistuksen ja kuolit puolestani. Kiitos, Jeesus, että olet Herrani. Näytä 
minulle muita tapoja, joilla voin ylistää sinua laulamisen lisäksi. (Tauko) Jeesus, auta minua 
kertomaan muille ihmeellisistä teoistasi sanoilla, teoilla ja asenteellani.

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Lempilauluni

1. Opeta lapsille jokin ylistyslaulu.

2.  Opeta liikkeet, jotka lapset voivat tehdä laulun tahdissa. Esim. polvistu, käännä kämmenet 
ylös, paina kasvosi maata kohti, nouse yhden polven varaan, sitten kokonaan seisomaan, 
ojenna kädet suoriksi ylistämään Jumalaa.

3.  Jaa osallistujat kahteen ryhmään ja anna molemmille jokin laulu, johon he voivat luoda omat 
liikkeet (mieti valmiiksi pari suosikkilaulua). 

4.  Anna molempien ryhmien harjoitella liikkeet lauluunsa. Sitten he voivat esittää sen toiselle 
ryhmälle ja opettaa heille liikkeet. 

5.  Lopuksi pyydä osallistujia äänestämään suosikkiaan näistä kolmesta laulusta. Äänestyksen 
jälkeen kysy: “Miksi tämä oli suosikkinne?” 

•  Mitä opimme tästä? Lapset oppivat ylistämään itselleen mielekkäällä tavalla. Ennen kaikkea he 
alkavat pohtia, mikä on heidän oma lempiylistyslaulunsa ja miksi. Ohjaaja, kerro lapsille, mikä 
ylistyslaulu on oma suosikkisi ja miksi. 

LEIKITÄÄN!

55

Ylisys
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TEHTÄVÄSIVU

Ylisys

 Muistatko, miten menee rukouksen viides kohta (YLISTYS)? Kirjoita se tähän.

 Täytä tyhjät kohdat:.

 Psalmi  9:2 “Minä _______________ sinua, Herra, koko ________________;    

  ______________ sinun ___________________ tekosi.”

 Millä eri tavoilla voimme ylistää Jeesusta?

 Mistä tavasta sinä pidät eniten?

 MINUN VASTAUKSENI

  Marakassin tai rytmimunan tekeminen on helppoa ja hauskaa. Laita tyhjän vesipullon tai 
pääsiäismunan muoviosan sisään riisiä tai kuivattuja herneitä. Koristele ulkopuolelta tarroilla 
ja tusseilla. Laula ja tanssi Jeesukselle! 
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Ylisys

Kaikki mukaan, anna ylistyksen raikaa

Jeesusta kiitän kaiken aikaa

Isä iloitsee, kun lapsensa laulaa

Hän synnit pois ristille naulaa

Jeesus Kristus, meidän Herramme aina

Saan omistaa Hänet, tää ei ole mikään laina

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

RÄPÄTÄÄN! ¨
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   Jeesus, olet Herrani ja 
haluan seurata sinua. Muuta 
minua haluamallasi tavalla.

Pietari ei ollut täydellinen • Luuk. 22:54–62

Sitoutuminen
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LUUK. 9:23

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, 
hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka 
päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 
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OPETELLAAN ULKOA!
Jeesus, olet Herrani ja haluan seurata sinua. Muuta minua 
haluamallasi tavalla.
–––––

LUUK. 9:23

Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja 
seuratkoon minua. 

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Matt. 4:18–22

Matt. 16:24

Gal. 2:20

Mitä Jeesuksen 

seuraaminen 

tarkoitta
a?

Ketä tai mitä 

sinä olet sitoutunut 

seuraamaan?

M
iten J

um
ala 

m
uuttaa m

inua?

KOETAAN YHDESSÄ!

Sitoutuminen
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset rukoushetkeen rukoilemalla: ”Jeesus, olet Herrani ja 
haluan seurata sinua. Muuta minua haluamallasi tavalla.” Pyydä lapsia 
toistamaan rukous. Kannusta heitä kertomaan lyhyesti ja omin sanoin 
Jeesukselle, että he haluavat seurata häntä. He voivat myös huutaa 
Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, jotka on listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
•  Sitoutuminen tarkoittaa, että lupaa olla uskollinen jollekin ihmiselle tai 

asialle. 

•  Sitoutuminen vaatii aikaa, rahaa ja kovaa työtä. Vähän niin kuin 
urheilujoukkueessa täytyy maksaa osallistumismaksu, käydä 
harjoituksissa ja pelata otteluissa.  

•  Jeesus haluaa, että sitoudut seuraamaan häntä, ja että hän on sinun 
elämäsi Herra. 

•  Kun sanot ”Muuta minua haluamallasi tavalla”, se tarkoittaa, että 
haluat sitoutua Jeesukseen koko elämäsi ajaksi. 

• Vaikka olet sitoutunut, päätöksessä pysyminen ei aina ole helppoa.

Kun puhut sitoutumisesta, pyydä lapsia kertomaan, mihin asioihin 
he ovat sitoutuneet (urheilu- tai musiikkiharrastus jne.). Mikä niihin 
sitoutumisessa on ollut helppoa ja mikä vaikeaa? Jutelkaa siitä, mitä 
Jeesuksen seuraamiseen sitoutuminen tarkoittaa. Mikä siinä on erilaista? 
Entä samanlaista? Kannusta lapsia kertomaan ajatuksistaan avoimesti. 

Sitoutuminen
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KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Pietari ei ollut täydellinen (Luuk. 22:54–62)  

Kerran Pietari sanoi Jeesukselle: “Vaikka kaikki muut kieltäisivät sinut, minä 
en kiellä!” Jeesus tiesi paremmin ja kertoi Pietarille, että ennen kuin kukko 

kiekuisi, Pietari kieltäisi hänet kolme kertaa. Kun Jeesusta kuulusteltiin ylipapin 
pihalla ennen ristiinnaulitsemista, kävi juuri niin 

kuin hän oli sanonut. Palvelustyttö näki Pietarin 
ja sanoi: “Sinä olit Jeesuksen kanssa.” “En 

ollut! Se ei ole totta!” Pietari huusi. Sitten 
toinen palvelustyttö sanoi muille: “Tämä 
mies oli Jeesuksen seurassa.“ Jälleen Pietari 
kielsi sen. Kului jonkun aikaa. Pietari oli 
peloissaan ja hermostunut. Hän toivoi, 
etteivät ihmiset enää tunnistaisi häntä, ja 
sitten se tapahtui taas! “Tiedämme, että 
kuulut siihen porukkaan.” Pietari alkoi kiroilla 

ja vannoi: “En tunne sitä miestä!” Mutta silloin 
tapahtui juuri niin, kuin Jeesus oli sanonut: kukko 

kiekui. O-ou! Yhtäkkiä Pietari muisti Jeesuksen 
sanat ja juoksi pois itkien. Hän oli tehnyt juuri niin kuin 

Jeesus oli tiennyt hänen tekevän, ja se tuntui hirveältä. Mutta Jeesus ei hylännyt 
Pietaria. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus oli muutamien opetuslastensa kanssa 
aamiaisella järven rannalla. Jeesus kysyi Pietarilta kolme kertaa: “Rakastatko sinä 
minua?” Joka kerta Pietari vastasi: “Kyllä Herra, sinä tiedät, että minä rakastan 
sinua.” Ja aina Jeesus sanoi: “Ruoki minun lampaitani.” Jeesus halusi, että Pietari 
pysyy hänen opetuslapsenaan ja etsii hänelle uusia opetuslapsia. Vaikka Pietari ei 
ollut täydellinen, hän halusi todella seurata Jeesusta, ja Jeesus tiesi sen. Pietari ei 
enää koskaan kieltänyt tuntevansa Jeesusta.

PANNAAN TOIMEKSI!
• Sitoutukaa seuraamaan Jeesusta ja ottakaa hänet elämänne Herraksi.

•  Antakaa Jeesuksen tästä lähtien hallita ajatuksianne, tekojanne ja 
halujanne. 

•  Kertokaa Jeesukselle, että hän merkitsee teille enemmän kuin mikään muu 
maailmassa ja että haluatte seurata häntä, totella häntä ja tulla enemmän 
hänen kaltaisekseen. 

Sitoutuminen
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1.  Leikissä oli vain kaksi vastausvaihtoehtoa, totta tai tarua. Kummalle puolelle juoksit, kun väite 
oli totta? (oikealle)  

2.  Puhuiko Pietari totta vai valehteliko hän? Miksi hän valehteli? Kun sinun täytyy valita, 
valehteletko vai puhutko totta, mitä pitäisi tehdä? (puhua totta) Miksi? (Valehtelusta tulee 
paha olo ja se on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan) 

3.  Rakas Jeesus, haluan seurata sinua ja pitää sinut Herranani. Muuta minua haluamallasi 
tavalla. (Tauko) Matka ei ehkä ole helppo, mutta luotan siihen, että sinä johdatat minua.

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Totta vai tarua?

1.  Ohjaa lapset jonoon huoneen keskelle. 

2.  Jaa huone viivalla kahtia. Kerro, että aiot esittää väitteitä ja lasten on mietittävä, ovatko 
ne totta vai tarua (eli valhetta). Vastausta ei kuitenkaan kerrota ääneen: jos väite on lasten 
mielestä totta, heidän on juostava oikeanpuoleiselle seinälle, ja jos tarua, niin vasemmalle.

3.  Kysymykset voivat alkuun olla hassuja, kuten “Kuu on tehty vihreästä juustosta”. (Vastaus on 
tarua ja osallistujien täytyy juosta vasemman seinän luo.)

4.  LISÄÄ HAUSKUUTTA: Kaksi viimeisenä seinän luo ehtinyttä joutuu pois pelistä odottamaan 
seuraavaa kierrosta. Jatka leikkiä, kunnes jäljellä on vain neljä osallistujaa. He ovat voittajia.

5.  HUOM: Kertaa kysymysten kautta menneiden kertojen opetuksia: “Jeesus, Hyvä Paimen, ei 
menettänyt yhtään lammasta!” (Vastaus on totta ja lasten täytyy juosta oikeanpuoleiselle 
seinälle.) 

•  Mitä opimme tästä? Pietari ei puhunut totta; hän valehteli suojellakseen itseään. Hän oli jälkeenpäin 
siitä hyvin surullinen. Jumala haluaa, että puhumme aina totta. Jeesus on tie, totuus ja elämä. 
Uskovan täytyy sitoutua seuraamaan ja tottelemaan totuutta. 

LEIKITÄÄN!

Sitoutuminen
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TEHTÄVÄSIVU

 Muistatko rukouksen kuudennen kohdan (SITOUTUMINEN)? Kirjoita se tähän.

 Täytä tyhjät kohdat:.

 Luuk. 9:23: Jos joku tahtoo _______________ minun _____________, hän kieltäköön 

 ______________, ottakoon joka päivä _________________ ja________________ minua.

 Miksi Jeesuksen seuraamiseen tarvitaan sitoutumista?

 Mihin asioihin sinä olet sitoutunut?

 MINUN VASTAUKSENI

  Sulje silmäsi ja pyydä Jeesusta kertomaan, miltä sinä näyttäisit innokkaana ja sitoutuneena 
Jeesuksen seuraajana. Mitä silloin tekisit? Piirrä kuva siitä, mitä Jeesus vastaa ja näytä se 
ryhmäläisille ja vanhemmillesi.

Sitoutuminen
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Mieti mikä on tärkeää

Mikä on listalla ykkösenä

Millainen on se ystävä

Jonka listalla sinä olet kärjessä

Kun soitat, se vastaa, sua auttaa pulassa

Jakaa omastaan ja aikaansa antaa

Jos lupaat jotain, myös pidät sen

Itselles arvokkaan tapaamisen

Ystävän, perheen, rukouksen

Siten voit osoittaa arvostuksen

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

RÄPÄTÄÄN!

Sitoutuminen

¨
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Täytä minut Pyhällä Hengelläsi.  
  Haluan tietää suunnitelmasi  
   minun elämälleni.

Puolustaja • Joh. 14:15–31

Jumalaan Luotaminen
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EF. 5:18

Antakaa Hengen 
täyttää itsenne.
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OPETELLAAN ULKOA!
Täytä minut Pyhällä Hengelläsi. Haluan tietää suunnitelmasi 
minun elämälleni.
–––––

EF. 5:18 Antakaa Hengen täyttää itsenne.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Apt. 2:1–17

Room. 8:26–27

Room. 15:13

Gal. 5:22–26

Joh. 16:13a

Mitä Pyhällä 

Hengellä täyttyminen 

tarkoittaa?

Miten me 

voimme täyttyä 

Hengellä?

Mitä Jumalan 
äänen kuuleminen tarkoittaa?

Mitä on Jumalaan 
luottaminen?

KOETAAN YHDESSÄ!

Jumalaan Luotaminen
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset rukoushetkeen rukoilemalla: “Täytä minut Pyhällä 
Hengelläsi. Haluan tietää suunnitelmasi minun elämälleni.” Pyydä 
lapsia toistamaan rukous. Kannusta heitä pyytämään lyhyesti ja omin 
sanoin Jumalaa täyttämään heidät Hengellään ja tekemään heistä 
Pyhän Hengen välikappaleita. He voivat myös huutaa Jumalan nimiä ja 
ominaisuuksia, jotka on listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
•  Jumala haluaa puhua meille. Joskus hänen ääntään on vaikea kuulla. 

Mutta jos pysymme kuulolla, voimme oppia tuntemaan sen. 

•  Jumala haluaa, että luotamme oman voimamme sijasta hänen 
voimaansa. Silloin elämme Pyhän Hengen varassa.

•  Vain Pyhään Henkeen turvautumalla voimme tulla enemmän Jeesuksen 
kaltaisiksi. 

•  Kun täytyt Hengellä, Jeesus voi toimia sinun kauttasi yhä enemmän. 

•  Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys ja muut Hengen hedelmät lisääntyvät 
sinussa.

Johdata lapset keskustelemaan: Miltä tuntuu, kun on luotettava 
ystävä, joka lohduttaa ja ohjaa meidät läpi vaikeimmastakin päivästä? 
Keskustelkaa erilaisista Hengen hedelmistä. Pyydä lapsia kertomaan, 
mitä niistä kaipaisivat eniten elämäänsä.  

Jumalaan Luotaminen
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KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Puolustaja (Joh. 14:15–31) 

Sulkekaa silmänne hetkeksi ja kuvitelkaa ystävä, jota todella rakastatte. Näettekö 
hänen kasvonsa? Nyt kuvitelkaa hänen sanovan: “Lähden huomenna pois 

kaukaiseen paikkaan, johon sinä et voi tulla. Mutta älä ole huolissasi, jätän oman 
henkeni tänne juttelemaan ja leikkimään kanssasi.” Näin ei tietenkään voisi tehdä 

kukaan muu kuin Jumala. Mutta Jeesus sanoi näin 
ennen kuin kuoli ristillä ja nousi taivaaseen Isän 

oikealle puolelle: ”Minä käännyn Isän puoleen, 
ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka 
on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on 
Totuuden Henki.” (Joh. 14:16–17) Jeesus ei 
jättänyt meitä yksin. Hän lähetti Henkensä 
auttamaan seurakuntaa tehtävässään. Eikä 
aikaakaan, kun eräänä hyvin erityisenä 
päivänä voimakas tuuli puhalsi ja kaikki 
opetuslapset täyttyivät Pyhällä Hengellä. 

Tuota päivää sanotaan helluntaiksi. Siitä saakka 
Henki oli aina heidän kanssaan lohduttamassa, 

opettamassa ja opastamassa heitä. Sama Pyhä 
Henki asuu kaikissa Jumalan lapsissa – myös sinussa ja 

minussa. Jumala haluaa opastaa meitä Henkensä kautta. Olemmeko kuulolla?

PANNAAN TOIMEKSI!
• Turvaudu Jumalan Hengen ohjaukseen, lohdutukseen ja opetukseen.

• Pyydä Taivaan Isää täyttämään sinut Hengellään.  

•  Kuuntele hetken aikaa Jumalaa. Anna hänelle ”ylävitonen” – se tarkoittaa, 
että olet viisi minuuttia ihan hiljaa Korkeimman Jumalan kanssa. 
Kuunteleminen voi olla jopa tärkeämpää kuin puhuminen. Mitähän Jumala 
puhuisi sinulle? Lukekaa Psalmi 46:10 yhdessä.

Jumalaan Luotaminen
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1.  Mitä sinun piti tehdä, jotta pystyit nopeasti tottelemaan kapteenia? (kuunnella tarkkaan, 
keskittyä ja totella kapteenin käskyä) Mitä piti tehdä silloin, kun Kapteeni kuiskasi? 

2.  Me tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen lohdutusta, opetusta ja johdatusta. Mitä voimme 
tehdä, jotta kuulisimme Jumalan äänen? (kuunnella tarkkaan, keskittyä ja totella Jumalan 
käskyjä) Mitä tarkoittaa, että luottaa ja turvautuu Pyhän Hengen johdatukseen? 

3.  Jumala, täytä minut Pyhällä Hengelläsi. Auta minua kuuntelemaan tarkkaan hiljaista ääntäsi, 
kun puhut minulle. Pyhä Henki, puhu nyt sydämelleni ja näytä, miten voin seurata sinua 
paremmin. (Tauko) Pyhä Henki, kiitos, että olet opettajani ja oppaani. 

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Kapteeni käskee

1.  Selitä osallistujille, että tässä leikissä pitää kuunnella tarkasti.

2.  Ohjaaja on kapteeni. Hän sanoo esimerkiksi: “Kapteeni käskee: koske varpaitasi”. Lasten 
kuuluu noudattaa käskyä vain, jos se alkaa sanoilla “kapteeni käskee”.

3. Lapset joutuvat pois pelistä, jos he tekevät jotain, mitä kapteeni ei käske tekemään. 

4.  Aluksi kapteeni antaa käskyjä, joita on helppo noudattaa: koske korvaasi, hyppää ilmaan 
viisi kertaa, makaa mahallasi, istu, nouse ylös. Leikin edetessä käskyt voivat muuttua 
vaikeammiksi, kuten: “Kapteeni käskee: kosketa varpaitasi, mutta älä nenääsi”, “Kapteeni 
käskee: kosketa nenääsi ja varpaitasi”, “Kosketa korviasi“ (jätä pois “kapteeni käskee”). 

5.  Jatkakaa leikkiä, kunnes vain neljä leikkijää on jäljellä. Julista heidät mestarikuuntelijoiksi ja 
mestariseuraajiksi. 

6. TÄRKEÄÄ: Leikkikää uudelleen niin, että tällä kertaa kapteeni KUISKAA HILJAA.

7.  Jatkakaa leikkiä, kunnes vain neljä leikkijää on jäljellä. Julista heidät 
supermestarikuuntelijoiksi ja supermestariseuraajiksi. 

•  Mitä opimme tästä? Jumala puhuu meille jatkuvasti Pyhän Henkensä kautta. Meidän on luotettava 
siihen, että Jumala lohduttaa, opettaa ja johdattaa meitä. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia ja 
kuunnella, kun Jumala puhuu hiljaa sydämiimme. 

Jumalaan Luotaminen
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TEHTÄVÄSIVU

  Homma muuttuu jo hankalammaksi, mutta sinä pystyt siihen! Muistatko rukouksen 
seitsemännen kohdan (JUMALAAN LUOTTAMINEN)? Kirjoita se tähän. 

 Täytä tyhjät kohdat:.

 Ef. 5:18: “ _________________________  Hengen _________________      
 ________________________.”

 Kirjoita tähän Hengen hedelmät:

_________________  _________________  ___________________

_________________  _________________  ___________________

_________________  _________________  ___________________

 Mitä hedelmää on kaikkein vaikein toteuttaa? 
 Miten rukouksesta voisi olla apua?

 MINUN VASTAUKSENI

Anna Jumalalle ylävitonen! Sulje silmäsi ja kuuntele, mitä Jumala haluaa sanoa sinulle. Piirrä 
tai kirjoita sitten, mitä koet hänen sanovan. Muistuttiko hän sinua jostain raamatunjakeesta? 
Antoiko hän ajatuksia tai ideoita? Toiko hän mieleesi jonkun henkilön? 

Jumalaan Luotaminen
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Kati kutsuu kaksi kaveria kirkkoon

Pyhässä Hengessä joo, joo!

Late lunttasi kokeessa, sen opelle vei

Pyhässä Hengessä? Ei, ei

Keke kertoo kavereille Jeesuksesta

Pyhässä Hengessä kyllä vaan!

Veke varastaa karkkia kaupasta

Pyhässä Hengessä ei ainakaan!

Riku rukoili rakkaan parantumista

Pyhässä Hengessä aina, aina

Liina lasten lähetystyötä siunaa

Pyhässä Hengessä, kyllä vaan

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

RÄPÄTÄÄN!

Jumalaan Luotaminen
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Auta minua toimimaan aina  
   oikein ja armollisesti.

Jeesus ja lapset • Matt. 18:1–6

Vaikutaminen
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JOH. 1:14

Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, 
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. 
Hän oli täynnä armoa ja totuutta. 75
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OPETELLAAN ULKOA!
Auta minua toimimaan aina oikein ja armollisesti.
–––––

JOH. 1:14

Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. 
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Matt. 19:13–15

Apt. 2:16–17

Luuk. 18:15–17

Mitä lahjoja 

Jumala on antanut 

minulle?

Mitä eroa 

on totuudella ja 

valheella?

Miksi valehtelu 

on väärin?

Miten voin 
osoittaa Jumalan 
armoa muille?

KOETAAN YHDESSÄ!

Vaikutaminen
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset rukoushetkeen rukoilemalla: ”Auta minua toimimaan aina 
oikein ja armollisesti.” Pyydä lapsia toistamaan rukous. Kannusta heitä 
pyytämään lyhyesti ja omin sanoin, että Jumala käyttäisi heitä totuutensa 
viestinviejinä ja osoittaisi heidän kauttaan armoaan muille. He voivat myös 
huutaa Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, jotka on listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
•  Jeesus teki joka päivä oikeudenmukaisia tekoja: paransi sairaita ja 

auttoi köyhiä.

•  Hän ei välittänyt siitä, olivatko muut vanhoja, nuoria, rikkaita vai 
köyhiä. 

• Hän kohteli kaikkia reilusti. 

• Hän oli rakastava ja armollinen kaikille. 

• Hän puhui aina totta. 

Pyydä lapsia miettimään tapoja, joilla he voisivat edistää oikeuden 
toteutumista. Keskustelkaa siitä, milloin on vaikea puhua totta. Voisiko 
Raamatun sanojen muistelu auttaa meitä pysymään totuudessa? 

Vaikutaminen
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KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Jeesus ja lapset (Matt. 18:1–6)

Opetuslapset istuivat eräänä aurinkoisena iltapäivänä juttelemassa Jeesuksen 
kanssa. Ja aivan kuten meitä joskus harmittaa, jos toisia lellitään kotona 

tai suositaan koulussa tai leikeissä, opetuslapsetkin pohtivat tätä. He kysyivät: 
“Kerropa meille, Jeesus: Kuka on kaikkein tärkein 

taivasten valtakunnassa?” He varmaan toivoivat 
Jeesuksen mainitsevan jonkun heistä. No, 

Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä ja kutsui 
luokseen lapsen. “Seiso tässä vieressäni,” 
hän sanoi. Sitten hän katsoi opetuslapsiaan 
ja sanoi jotain aivan ihmeellistä: “Se joka 
nöyrtyy ja tulee tämän lapsen kaltaiseksi, 
on suurin taivasten valtakunnassa.” Sitten 
hän sanoi jotain vielä uskomattomampaa: 
“Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen 

yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen 
minut.” Oho! Ja jos Jeesus sanoi niin, hän 

tarkoitti sitä, koska hän puhui aina totta. 

Oikeudenmukaisuus oli Jeesukselle tärkeää. Hän tunsi 
myötätuntoa köyhiä ja sairaita kohtaan. Hän toi rauhan niille, joilla oli paha olla. Ja 
hänestä oli hauskaa viettää aikaa lasten kanssa, vaikka muut eivät siihen aikaan 
juurikaan kiinnittäneet lapsiin huomiota. Jeesus sanoi: “Jos joku satuttaa lasta, 
sille ihmiselle käy huonosti! Huomaatko, kuinka paljon Jumala rakastaa sinua?”  

PANNAAN TOIMEKSI!
•  Anna Jumalan käyttää sinua viestinviejänä, joka kertoo hänen armostaan 

ja siitä, mikä on totta ja oikein. 

• Päätä sydämessäsi, että puhut aina totta. 

• Opettele ulkoa raamatunkohtia. 

Vaikutaminen
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Vaikutaminen

79

1.  No niin, lapset, ovatko kätenne jo punnertamisesta kipeät? (ei, ohjaaja X hoiti rangaistuksen ja 
punnersi puolestamme) Oho! Miksi ohjaaja X hoiti teille kuuluvan rangaistuksen?  

2.  Kaikki ihmiset ovat joskus tehneet syntiä eli asioita, joista Jumala ei pidä. Raamatussa 
kerrotaan, että ansaitsemme siitä rangaistukseksi kuoleman. Kuka kärsi rangaistuksen 
puolestamme? (Jeesus) Miksi Jeesus hoiti meidän rangaistuksemme? 

3.  Kiitos, Jeesus, kun rakastit minua niin paljon, että kuolit minun puolestani ja kärsit minun 
rangaistukseni. Ollaan hetki hiljaa ja ajatellaan, miten paljon Jeesus rakastaa meitä. (Tauko) 
Rakas Jeesus, anna syntini anteeksi. Auta, etten tekisi enää syntiä. Tule minulle Pelastajaksi. 
Tuo elämääni lisää sitä, mikä on oikein, totta ja armollista. (Tauko) Kiitos, Jumala, että olet 
ottanut minut lapseksesi. Anna Henkesi loistaa minussa joka päivä.

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Sinne tänne -juoksukisa

1.  Lapset asettuvat jonoon huoneen tai kentän reunaan. Merkitse kauemmas päämäärä. 
Osallistujien on juostava sinne ja sitten takaisin alkupisteeseen.

2.  HUOM: Merkitse muistiin, kauanko kierrokseen meni aikaa. Kehota osallistujia juoksemaan 
uudestaan, mutta kaksi kertaa nopeammin. Jos se ei onnistu, rangaistuksena on 10 
punnerrusta. 
HUOM: Aikatavoitteen kuuluu olla epärealistinen – peliin kuuluu, että lapset epäonnistuvat 
tässä kohtaa. 

3.  Anna heidän yrittää uudestaan. Voit jakaa porukan ryhmiin, jotka saavat kokeilla tehtävää 
vuorotellen: pelkät tytöt, pelkät pojat, vain nuorimmat jne.  

4.  Kun he ovat yrittäneet monta kertaa, kerro, että koska tavoite jäi saavuttamatta, heidän täytyy 
ikävä kyllä kärsiä rangaistus. 

5.  Juuri ennen kuin osallistujat alkavat punnertaa, yksi ohjaajista juoksee paikalle ja sanoo: 
“Et voi laittaa heitä punnertamaan! Katso, miten väsyneitä he ovat!” Vastaus: ”Mutta me 
sovimme, että epäonnistumisesta seuraa rangaistus.” Toinen ohjaaja sanoo: “Odota! Minä 
suoritan sen heidän puolestaan!” (Ennen kuin ehdit sanoa vastaan, toinen ohjaaja alkaa 
punnertaa).

6.  Pyydä lapsia laskemaan rangaistuspunnerrukset, jotka toinen ohjaaja tekee heidän puolestaan:  
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!

7. Opeta lapsille “Luomisesta Kristukseen“ -käsiliikkeet. (Kuvat liikkeistä löytyvät liitesivuilta). 

•  Mitä opimme tästä? Jumala rakastaa meitä niin paljon, että suoritti itse rangaistuksen, joka olisi 
kuulunut meille. 

LEIKITÄÄN!
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TEHTÄVÄSIVU

 Muistatko rukouksen kahdeksannen kohdan (VAIKUTTAMINEN)? Kirjoita se tähän. 

 Täytä tyhjät kohdat:.

 Joh. 1:14: “Me saimme katsella hänen ______________, kirkkautta, jonka 

 ____________ ainoalle ______________ antaa. Hän oli täynnä ________________ ja 

 ________________.”

  Onko kouluusi, seurakuntaasi tai naapuriisi tullut joskus uusia lapsia? Toivotitko heidät 
tervetulleeksi? Kerro, miten! Jos et, niin mitäpä jos kokeilisit? Mitä useammin teet sitä, sitä 
helpommaksi se muuttuu!

  Tuleeko mieleesi joku kerta, jolloin olet saanut toisen ihmisen toimimaan oikein jossain 
vaikeassa tilanteessa? Miten hän reagoi apuusi?

 MINUN VASTAUKSENI

  Keksitkö tapoja, joilla voisit tehdä muille hyvää ja tutustuttaa heitä Jumalaan? Kysy 
Jumalalta ja kuuntele, antaisiko hän ideoita. Ehkä voisit perustaa rukousryhmän? Tai kutsua 
seurakunnan toimintaan kavereita, jotka eivät yleensä käy siellä? Toivottaa uuden naapurin tai 
luokkakaverin tervetulleeksi? 

Vaikutaminen
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Tahdon olla totuuden agentti!

TO-DEL-LA-KIN!

Puhun armon sanoja suustani!

TO-DEL-LA-KIN!

Osoitan oikeudenmukaisuuttasi!

TO-DEL-LA-KIN!

Autan eksyneet takaisin tiellesi!

TO-DEL-LA-KIN!

Autan niitä jotka puutetta kärsii!

TO-DEL-LA-KIN!

Olen kaveri vaikka toiset selän käänsi!

TO-DEL-LA-KIN!

Tahdon olla agentti rakkautesi!

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

RÄPÄTÄÄN!

Vaikutaminen

¨
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Auta minua tuomaan sinulle  
 kunniaa ja kutsumaan 
  muita seuraamaan sinua.

Saul Tarsolaisesta tulee Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli • Apt. 9:1–22

Opetuslapseus
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MATT. 28:19

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
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OPETELLAAN ULKOA!
Auta minua tuomaan sinulle kunniaa ja kutsumaan muita 
seuraamaan sinua.
–––––

MATT. 28:19

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen nimeen.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Mark. 16:15

Joh. 17:4–5

Room. 10:13–17

Kol. 3:17

Mitä tarkoittaa 

lähetystyöntekijä?

Mitä 

tarkoittaa, että tekee 

jotakin Jumalan 

kunniaksi?

Millaisilla 
tavoilla voimme kertoa toisille Jeesuksesta?

Mitä tarkoittaa 
opetuslapsi?

KOETAAN YHDESSÄ!

Opetuslapseus
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset taas rukoushetkeen rukoilemalla: “Auta minua tuomaan 
sinulle kunniaa ja kutsumaan muita seuraamaan sinua.” Pyydä lapsia 
toistamaan rukous. Kannusta heitä pyytämään lyhyesti ja omin sanoin 
Jumalalta, että hän auttaisi heitä tuomaan hänelle kunniaa ja kutsumaan 
muita seuraamaan Jeesusta. He voivat myös huutaa Jumalan nimiä ja 
ominaisuuksia, jotka on listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
•  Lähetystyöntekijät ovat ihmisiä, joille Jumala on antanut tehtäväksi 

kertoa muille Jeesuksesta. 

•  Joskus se tarkoittaa matkustamista kaukaiseen maahan ja uuden 
kielen ja kulttuurin opettelua. Lähetystyöntekijä omistautuu Jumalan 
työlle.

•  Jeesus kutsuu meitä kaikkia olemaan lähetystyöntekijöitä omassa 
kodissamme ja koulussamme. 

Voit pyytää lapsia kertomaan, millaisia tarinoita he ovat kuulleet 
lähetystyöntekijöiden elämästä ja toiminnasta. Kannusta heitä 
pohtimaan ääneen tapoja, joilla he itse voisivat kertoa Jeesuksesta 
sukulaisilleen ja ystävilleen. 

Opetuslapseus
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KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Saul Tarsolaisesta tulee Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli (Apt. 9:1–22)

Paavali oli aluksi Jeesuksen ja hänen seuraajiensa vihollinen. Hänestä tuli 
kuitenkin lähetystyöntekijä ja yksi alkuseurakunnan tärkeimmistä johtajista. 

Ennen sitä hänen nimensä oli Saul. Eräänä päivänä hän käveli Damaskoksen tietä. 
Silloin taivaalta leimahti kirkas valo, joka sokaisi hänet 

ja sai hänet kaatumaan maahan. Hän kuuli äänen 
sanovan: “Saul, miksi sinä vainoat minua?” 

”Kuka sinä olet, Herra?” Saul kysyi. “Minä 
olen Jeesus, jota sinä vainoat.” Saul pelästyi 
ja vapisi. Hän oli kolme päivää sokea eikä 
pystynyt syömään tai juomaan. Jumala käski 
Ananias-nimistä uskovaa miestä menemään 
Saulin luo. “Ananias, haluan, että annat 
Saulille näön takaisin. Olen valinnut hänet 
lähetystyöntekijäkseni.” Ananiaksesta se 

kaikki tuntui järjettömältä. Hän oli kuullut, 
miten hirveitä tekoja Saul oli tehnyt kristityille. 

Ananias kuitenkin totteli Jumalaa. Jumala paransi 
Saulin, ja hän alkoi opettaa Jeesuksesta kaikkialla, 

minne hän meni. Monet lähtivät seuraamaan Jeesusta. Myöhemmin Saul vaihtoi 
nimensä Paavaliksi. Raamatusta löytyy monia Paavalin opetuksia ja kirjeitä 
seurakunnille. Hän antoi Jeesuksen muuttaa elämänsä kokonaan ja opetti muita 
tekemään samoin. Muutoksesta hän antoi kaiken kunnian Jumalalle.

PANNAAN TOIMEKSI!
• Päätä, että mitä ikinä teetkin, teet kaiken Jumalan kunniaksi. 
• Muista, että kaikki lahjasi ja kykysi ovat Jumalan antamia.
• Mitä tahansa teetkin, tee se rakkaudesta Jeesukseen ja lahjana hänelle.
•  Pyydä Jumalaa auttamaan, että uskaltaisit rohkeammin kutsua muita 

seuraamaan häntä. 
•  Pyydä, että Jumala antaisi sinulle tilaisuuksia kertoa kaikkialla hänen 

rakkaudestaan. 
•  Kerro evankeliumin sanoma ystävillesi ja sukulaisillesi “Luomisesta 

Kristukseen” -käsiliikkeiden avulla. Löydät tämän helpon ja hauskan 
välineen kirjan lopusta, sivulta 109.  

Opetuslapseus
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1.  Kuinka monen lapsen piti joutua verkkoon ennen kuin leikki loppui? Kolmenko, vai neljän? 
(kaikkien!) Mutta hetkinen, miten yksi hippa sai kaikki kiinni? (alussa hippoja oli vain yksi, 
mutta sitten määrä moninkertaistui)   

2.  Mitä Jeesus käski seuraajiensa, eli opetuslasten, tehdä? Käskikö Jeesus heitä tekemään vain 
yhden kansan opetuslapsikseen? (ei, vaan kaikki kansat) 

3.  Rakas Jeesus, haluan noudattaa käskyäsi ja tehdä kaikista kansoista sinulle opetuslapsia. 
Voin aloittaa sen tänään rukoilemalla kaikkien kansojen puolesta ja kertomalla tutuilleni 
sinusta. Näytä minulle nyt, keitä haluat minun kutsuvan sinua seuraamaan. (Tauko) Opeta 
minut taitavaksi uusien opetuslasten hankkimisessa.

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
Verkkohippa 

1.  Näytä osallistujille pelialueen rajat. 

2.  Turvallisuustoimi: Jos leikkijöitä on paljon, jaa heidät useampaan ryhmään niin, että 
pienimmät leikkivät omalla alueellaan ja isommat toisella. 

3. HUOM: Selitä, että peli loppuu vasta, kun KAIKKI osallistujat ovat joutuneet verkkoon. 

4.  HUOM: Valitse lapsista pienikokoisin hipaksi. Hän ajaa muita takaa ja pyrkii ottamaan heidät 
kiinni (koskettamaan kädellä). Muut yrittävät paeta.

5.  Kun hippa koskettaa toista osallistujaa, hänestäkin tulee hippa. Hipat pitävät toisiaan kädestä 
ja levittäytyvät verkoksi.  

6. Jokainen kiinniotettu liittyy mukaan verkkoon – hipat muodostavat käsi kädessä pitkän ketjun. 

7. Jatkakaa leikkiä, kunnes KAIKKI ovat joutuneet verkkoon. 

8.  Leikkikää niin monta kierrosta kuin aika sallii. Valitse joka kerta joku pienistä ensimmäiseksi 
hipaksi.

•  Mitä opimme tästä? Ensin yksi hippa otti kiinni yhden. Kohta verkko kasvoi ja sai monta kiinni yhtä 
aikaa. Lopulta KAIKKI olivat verkossa. Kun yksi ihminen kertoo Jeesuksesta toiselle ja tämä jatkaa, 
kohta heidän määränsä moninkertaistuu ja Jeesus saa paljon lisää seuraajia!

LEIKITÄÄN!

©2018 The Prayer Covenant for Children / Pelit GameLife77.com. Kaikki oikeudet pidätetään. 87

Opetuslapseus
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TEHTÄVÄSIVU

  Olet melkein valmis! Muistatko rukouksen yhdeksännen kohdan (OPETUSLAPSEUS)? Kirjoita 
se tähän. 

 Täytä tyhjät kohdat:.

Matt 28:19: “Menkää ____________ ja tehkää kaikki ______________ minun 

__________________: Kastakaa heitä _____________ ja _______________ ja Pyhän 

Hengen ________________.”

 Mikä on lähetystyöntekijä?  

  Miten sinä ja minä voimme olla lähetystyöntekijöitä ja hankkia Jeesukselle lisää seuraajia siellä, 
missä asumme ja liikumme? 

 MINUN VASTAUKSENI

  Mieti yksi tuntemasi ihminen, joka ei tunne Jeesusta. Kirjoita hänen nimensä korttiin ja sitoudu 
rukoilemaan hänen puolestaan joka päivä. Muista, että Jumala voi kertoa sinun kauttasi muille 
rakkaudestaan! 

Opetuslapseus
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Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

Haluan levittää rakkautta

Haluan toisia palvella

Sillä Jumala voi käyttää minua

Kertomaan muille armosta

Ja hankkimaan opetuslapsia

Oletko sinäkin mukana?

RÄPÄTÄÄN!

Opetuslapseus

¨
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Rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.

Sokea Bartimaios • Mark. 10:46–52

Valta Jumalalta
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FIL. 2:9

Sen tähden Jumala on korottanut hänet 
yli kaiken ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman.
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OPETELLAAN ULKOA!
Rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen.
–––––

FIL. 2:9

Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita 
nimiä korkeamman.

ETSITÄÄN YHDESSÄ! 
Matt. 1:21

Matt. 28:18

Joh.14:13

Apt. 4:12

Mitä ta
pahtuisi, 

jos sinä olisit koko 

maailm
an johtajana?

Miksi on hyvä, että Jeesus johtaa tätä 
maailmaa?

Miksi m
eidän kuuluu 

rukoilla
 J

eesuksen 

nim
essä?

Miksi Jeesuksen nimessä on 
voima?

KOETAAN YHDESSÄ!

Valta Jumalalta
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“POPCORN-RUKOUS ”
 PIENRYHMISSÄ
Johdata lapset taas rukoushetkeen. Kannusta heitä rukoilemaan omin 
sanoin lyhyitä pyyntöjä Jeesuksen nimessä: esimerkiksi parantumista 
itselleen tai läheiselleen tai että Jumala auttaisi heitä rakastamaan 
muita ja käyttäisi heitä erityisellä tavalla. He voivat myös huutaa 
Jumalan nimiä ja ominaisuuksia, jotka on listattu esimerkkitunnilla.

JUTELLAAN YHDESSÄ!
•  Raamattu sanoo: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan 

päällä.” Meillä on lupa rukoilla Jeesuksen nimessä eli hänen antamillaan 
valtuuksilla. 

•  Tästä herää kysymys: Toteuttaako Jumala kaikki pyyntömme, jos 
rukoilemme Jeesuksen nimessä? Antaako hän meille kaiken, mitä 
haluamme?

•  Jumala haluaa meidän keskittyvän rukouksessa hyviin asioihin, jotka 
tuovat kunniaa Isällemme.

Pyydä lapsia kertomaan omasta rukouselämästään. Ovatko he kokeneet 
rukousvastauksia? Onko heitä joskus harmittanut, kun rukoukseen ei ole 
kuulunut vastausta tai vastaus on ollut erilainen kuin he ovat toivoneet? 

Valta Jumalalta

kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   93kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   93 12/6/22   5:02 PM12/6/22   5:02 PM



94

KUUNNELLAAN YHDESSÄ!
Sokea Bartimaios (Mark. 10:46–52) 

Bartimaios oli sokea kerjäläinen, joka asui Jerikon kaduilla. Hän oli kuullut 
Jeesuksesta ja hänen ihmeellisistä teoistaan: kuinka hän paransi sairaita, sokeita 

ja rampoja. Bartimaios halusi, että Jeesus parantaisi hänetkin. Hän huusi: “Jeesus, 
Mestari, sääli minua! Sääli minua!” Muut paikallaolijat 

eivät olleet Bartimaiokselle ystävällisiä. He huusivat: 
“Ole hiljaa!” Mutta Bartimaios ei välittänyt, 

vaan jatkoi huutamistaan. Jeesus kuuli sen ja 
sanoi: “Tuokaa hänet minun luokseni.” Muut 
sanoivat Bartimaiokselle: “Piristyhän, Jeesus 
kutsuu sinua!” Bartimaios heitti takin yltään, 
ponkaisi pystyyn ja meni Jeesuksen luo. 
Jeesus kysyi häneltä: “Mitä sinä haluat, että 
teen sinulle?” Bartimaios vastasi: ”Haluan 
nähdä!” Jeesus vastasi: “Sinun uskosi on 

parantanut sinut.” Bartimaios uskoi, että 
Jeesuksella oli voima parantaa ihmisiä. Voitte 

kuvitella miten iloinen Bartimaios oli, kun hän 
vihdoin pystyi näkemään. Osaatteko kuvitella miltä 

tuntui, kun hän avasi silmänsä ja näki Jeesuksen? Hän ei 
ollut enää koskaan entisensä. Hän alkoi seurata Jeesusta ja kertoi 

kaikille, miten ihmeellisiä tekoja Jeesus teki. 

PANNAAN TOIMEKSI!
• Keskity rukouksissa hyviin asioihin, jotka miellyttävät Jeesusta. 

• Rukoile Jeesuksen nimessä viisautta ja johdatusta. 

• Rukoile Jeesuksen nimessä parantumista ja voimia. 

• Usko ja muista, että Jeesuksen nimessä on voima. 

Valta Jumalalta
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1.  Oliko sinusta vaikea luottaa leikissä valmentajaasi, kun hän käski sinun kävellä silmät 
sidottuina? Miksi kuuntelit valmentajaasi; miksi urheilijat kuuntelevat valmentajiaan? 
(valmentajalla on enemmän kokemusta ja strategia suunniteltuna, hän auttaa minua 
voittamaan)

2.   Jumala loi kaiken ja hallitsee kaikkea, ja Jumalan poika Jeesus on Kuningasten Kuningas. Mitä 
luulet, kuinka paljon voimaa on käytössämme, kun pyydämme ja rukoilemme jotain Jumalan 
tahdon mukaista Jeesuksen nimessä? (kaikki voima) 

3.  Kiitos, Jumala, että lähetit Jeesuksen maan päälle. Kiitos, että sinun lapsenasi saan rukoilla 
Jeesuksen nimessä. Luotan siihen, että Pyhä Henki johdattaa minua. Taivaan Isä, näytä 
minulle, miten voisin omalla elämälläni tuoda sinulle kunniaa. (Tauko) Pyydän tätä Jeesuksen 
nimessä.

KYSYMYKSET

LEIKITÄÄN!
LEIKITÄÄN!

1.  Selitä osallistujille, että sinä olet valmentaja ja annat heille nyt tehtävän, joka vaatii 
sinnikkyyttä. 

2.  Järjestä lapset kahteen riviin niin, että he ovat kasvokkain toistensa kanssa ja muodostavat 
”kujan”. Pyydä heitä levittämään kätensä ja ottamaan niin paljon tilaa, että vain sormenpäät 
koskevat vieressä olijan sormia.

3.  Yksi lapsi kerrallaan saa siteen silmilleen (tai sulkee silmät) ja yrittää kulkea sokkona kujan 
päästä päähän.

4.  TÄRKEÄÄ OHJAAJALLE: Ohjaajan on seistävä kujan loppupäässä pysäyttämässä tulija. Pidä 
tarkkaan huolta kaikkien leikkijöiden turvallisuudesta!

5.  TÄRKEÄÄ LEIKKIJÖILLE: Kerro lapsille, että jos kulkija harhautuu reitiltä, heidän tehtävänään on 
ohjata tämä hellästi oikeaan suuntaan.

6.  Kaikki lapset pääsevät vuorollaan kulkemaan kujan läpi. Sitten he asettuvat taas rivin 
jatkeeksi.

•  Mitä opimme tästä? Leikkijät kuuntelivat ja tottelivat valmentajaa, koska he luottivat häneen – me 
kaikki kuuntelemme “valmentajiamme”. Vielä suuremmalla syyllä meidän pitäisi totella Jeesusta ja 
luottaa häneen, koska hänellä on kaikki valta! 

LEIKITÄÄN!

©2018 The Prayer Covenant for Children / Pelit GameLife77.com. Kaikki oikeudet pidätetään. 95

Valta Jumalalta
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TEHTÄVÄSIVU

  Onneksi olkoon! Olet selvinnyt rukouksen viimeiseen kohtaan (VALTA JUMALALTA)! Kirjoita 
se tähän. 

 Täytä tyhjät kohdat:.

 Fil. 2:9: Sen tähden Jumala on ___________________ hänet yli  ________________ ja 

 ________________ hänelle ______________, kaikkia muita nimiä___________________.

  Mitä luulet, miksi Jeesus paransi Bartimaioksen tämän päivän raamatunkertomuksessa? Kun 
kerran Jeesus kuuli Bartimaioksen huudon, kuuleekohan hän sinunkin äänesi? Ja jos hän 
kuulee, voisiko hän vastata sinullekin? Vastaus on: Kyllä! Voit pyytää Jumalalta parantumista, 
voimia, tai apua joko itsellesi tai jollekin toiselle, koska Jumala kuulee ja vastaa rukouksiin! 

 MINUN VASTAUKSENI

  Askartele rukouslaatikko. Voit käyttää kenkälaatikkoa tai mitä tahansa haluamasi kokoista 
pahvilaatikkoa. Voit koristella sen lahjapapereilla tai tarroilla tai vain kirjoittaa siihen 
RUKOUSLAATIKKO. Kun tahdot pyytää jotain Jumalalta, kirjoita pyyntö lapulle ja laita se 
laatikkoon. Rukoile laatikossa olevien pyyntöjen puolesta joka päivä. Kun Jumala vastaa 
rukoukseesi, kirjoita sekin ylös ja kiitä Jumalaa, kun hän on kuullut rukouksesi ja 
vastannut siihen! 

Valta Jumalalta
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Korkeampi kuin mikään muu on Jeesuksen nimi

Voima, jossa parantuu: se on Jeesuksen nimi

Armon ja rauhan sydämeen antaa Jeesuksen nimi

Toivon ja ilon koko maailmaan: Jeesuksen nimi

Se on voimakas! Täynnä totuutta! Jeesuksen nimi

Suurin rakkaus kaikista! Jeesuksen nimi

Räpätkää yhdessä YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta löytyvien 
videoiden tahdissa tai niiden esimerkin mukaisesti. Kannusta sitten lapsia 
laatimaan yhdessä oma räppi ja kirjoittamaan sanat taululle. Lasten into 
kasvaa entisestään, kun he pääsevät räppäämään itse kirjoittamiaan sanoja! 

RÄPÄTÄÄN!

Valta Jumalalta

¨
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NIMI PÄIVÄMÄÄRÄ

Oma Rukousmatkani
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Armo
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Rakkaus
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Myötätunto
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Paran ukse nteko
Paran ukse nteko

102

kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   102kPCBOOK_FINNISH_Interior3rd_a.indd   102 12/6/22   5:02 PM12/6/22   5:02 PM



© 2018 The Prayer Covenant for Children. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ylis ys
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Sitoutuminen
Sitoutuminen
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Luomises a Kris ukse n -käsiliikke t
Lapset voivat kertoa evankeliumin helposti näiden liikkeiden avulla. Seuraa 
alla olevia kuvia ja näet, kuinka hauskaa on kertoa evankeliumi ystäville ja 
sukulaisille! Tämä työkalu sopii hyvin yhteen Opetuslapseus-rukouksen kanssa: 
”Auta minua tuomaan sinulle kunniaa ja kutsumaan muita seuraamaan sinua.”

1. Alussa Jumala loi 
täydellisen maailman.

2. Synti rikkoi täydellisen 
maailman.

3. Synnin rangaistus on 
kuolema. 

4.Jumalan poika Jeesus 
maksoi rangaistuksen. 

5.Jeesus oli ainoa täydellinen 
ihminen. 

6. Jeesus kuoli. 

7. Jeesus haudattiin. 8. Jeesus nousi kuolleista 
elämään. 

9. Koska Jeesus kuoli sinun 
syntiesi puolesta,

10.hän tarjoaa nyt sinulle 
lahjaksi iankaikkisen elämän.

11. Haluatko tämän lahjan? 12. Usko Jeesukseen ja pyydä 
häntä pelastajaksesi.

13. Mene ja kerro kaikille 
tämä hyvä uutinen!
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Lasten rukousmatkan materiaalit
Internet-sivuillamme voit tutustua näytteisiin kirjoista, 
vihoista, rukouskorteista ja värityskirjoista. Sieltä löytyy 
myös ladattavaa materiaalia sekä koulutus-, animaatio- 
ja räppivideot. Suomenkielistä videomateriaalia löydät 
YouTubesta Lasten rukousmatka -kanavalta.

theprayercovenant.org/children 
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Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle 

suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä. – Jer. 33:3

KU
TS

UMASSA MAAILM
AA

KU
TS

UMASSA MAAILM
AA

ru ko il e m aan!

NÄKY: Koko maailma herää tunnustamaan Jeesuksen Herraksi.  
MISSIO: Johtaa lapsia ja aikuisia seuraamaan Jeesusta Rukousmatkan avulla.

LIITY MUKAAMME: Lisätietoa: theprayercovenant.org/children

theprayercovenant.org
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