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Johdanto

Nämä viisi oppituntia on kirjoitettu erikoisesti sellaisia lapsia varten, jotka ovat oppineet tuntemaan 
Jeesuksen Pelastajanaan kuultuaan evankeliumin, mutta eivät ole vielä päässeet mukaan seurakunnan 
toimintaan.

Oppitunteihin sisältyy paljon opetusta, joten ne sopivat parhaiten noin 9–12-vuotiaille lapsille. Nuorem-
matkin lapset hyötyvät näistä opetuksista, mutta joitakin oppitunteja kannattaa lyhennellä heitä varten.

Lapset ovat saattaneet kuulla evankeliumin kerhossa, ulkoilmatapahtumassa tai leirillä. Nyt sinun vastuu-
nasi on opettaa näille hengellisille ”vauvoille”, mitä seurakunta tarkoittaa. Opeta heille, että on tärkeää 
osallistua pyhäkouluun tai muuhun seurakunnan toimintaan, missä voidaan ylistää Jumalaa, kuulla hänen 
sanaansa ja palvella Kristusta.

Käytännön ehdotuksia
Seuraavassa muutamia käytännön ehdotuksia, jotka auttavat opettajaa ohjaamaan Jeesukseen uskovia lap-
sia sellaisen paikallisseurakunnan yhteyteen, joka on uskollinen Jumalan sanalle.

1 Tee ensin itsellesi selväksi, että lasten osallistuminen jumalanpalveluksiin ja pyhäkou-
luihin on raamatullista ja tärkeää.

 Raamatussa opetetaan tästä selvästi. Alkuseurakunnan kristityt ovat meille esimerkkeinä. He ylisti-
vät, rukoilivat, todistivat ja toimivat seurakunnassa yhdessä, ei muista erillään.

 Suurin osa Uuden testamentin kirjeistä on kirjoitettu uskovien yhteisöille – Roomassa, Kolossassa 
ja Korintissa. Vieläpä yksilöille kirjoitetut kirjeet (kuten kirjeet Timoteukselle ja Titukselle) liittyvät 
seurakuntiin, sillä kirjeiden saajat olivat seurakuntien johtajia.

 Aiheesta löytyy erityisiä varoituksia kuten Hepr. 10:25: ”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme 
yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana.” On selvää, että uskovat lapset tarvitsevat paikal-
lisseurakunnan yhteyttä, jotta he voisivat kasvaa vahvoiksi ja kypsiksi uskossaan.

 Jokaisella uskovalla lapsella on myös lahja tai lahjoja, jotka he ovat saaneet Pyhältä Hengeltä. Näillä 
lahjoilla he voivat rikastuttaa ja palvella Kristuksen seurakuntaa. Lapset tarvitsevat seurakuntaa, mutta 
myös seurakunta tarvitsee lapsia, jotka tuntevat Herran.

2 Rukoile uskollisesti erityisesti sellaisten lasten puolesta, jotka eivät ole seurakunnan 
toiminnassa mukana, jotta he löytäisivät yhteyden sinun kotiseurakuntaasi tai johonkin 
muuhun seurakuntaan, jossa arvostetaan Jumalan sanaa.

3 Opeta lapsille, mitä Raamatussa sanotaan seurakunnasta.
 Voit käyttää tämän sarjan viittä oppituntia. Niiden lisäksi aiheesta riittää lapsen tasollakin vielä paljon 

lisää opetettavaa. Jatka aiheen opettamista muista näkökulmista sen mukaan, mitä löydät Jumalan sa-
nasta.

4 Opettele tuntemaan lasten vanhemmat.
 On melko todennäköistä, että vanhemmat suhtautuvat vastahakoisesti siihen, että kutsut heidän lap-

siaan kanssasi kirkkoon tai seurakunnan toimintaan, elleivät he tunne sinua jo melko hyvin ja ole op-
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pineet luottamaan sinuun. Tästä syystä ole yhteydessä lasten vanhempiin ja esittele itsesi heille. Kerro, 
miten paljon iloitset siitä, että voit auttaa ja opettaa heidän lapsiaan. Tartu niihin Jumalan antamiin 
mahdollisuuksiin, joiden avulla voit kehittää ja ylläpitää ystävyyssuhdetta lasten vanhempiin.

5 Pyri olemaan todellinen ystävä lapsille.
 On helpompi saada lapset mukaan kirkkoon tai pyhäkouluun, jos olet voittanut heidän luottamuksensa 

ja he haluavat olla kanssasi, ei vain kerhon opettajana vaan myös hyvänä ystävänä. Voisit silloin tällöin 
vaikka tehdä retkiä heidän kanssaan lauantaisin tai pyytää kotiisi juomaan mehua. Toimi mieluiten niin, 
että lapset tulevat ryhmänä ja että muita aikuisia on paikalla.

6 Vie lapsia sunnuntaisin kirkkoon.
 Lapset osallistuvat paremmin jumalanpalveluksiin, jos otat heidät mukaasi kirkkoon sen sijaan, että 

vain rohkaiset heitä menemään itsekseen. Voit vaikka viedä heidät sinne autollasi tai mennä kävellen 
tai bussilla yhdessä heidän kanssaan. (Ota myös huomioon seurakuntasi tai järjestösi lastensuojelu-
määräykset.)

 Selvennys: Jos toimit (CEF) Lastenmissio-järjestön alaisuudessa, muista, että se on tunnustustenväli-
nen järjestö, joka toimii eri kirkkokunnista olevien uskovien kanssa. Nämä oppitunnit on kirjoitettu 
erityisesti sellaisia lapsia ajatellen, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa mukana. Jos kerholaisesi 
tai oppilaasi osallistuvat jo tietyn seurakunnan toimintaan tai pyhäkouluun, älä yritä saada heitä vaih-
tamaan toiseen seurakuntaan. Ole varovainen, ettet arvostele muita seurakuntia etkä herätä lapsissa 
negatiivista asennetta.

7 Rohkaise muitakin ottamaan lapsia mukaan kirkkoon ja pyhäkouluun.
 Saattaa olla, ettet pysty tuomaan mukanasi kirkkoon kaikkia lapsia, jotka haluaisit. Muut ihmiset, esi-

merkiksi seurakunnan nuoret, voisivat auttaa sinua kutsumalla lapsia mukaan, olemalla heidän kans-
saan kirkossa ja saattamalla heidät kotiin – ehkä jopa kutsumalla kotiinsa aterialle. Nuoretkin voivat 
tehdä hengellistä työtä tällä tavalla!

8 Vanhemmat ehkä haluavat tulla kirkkoon lastensa kanssa.
 Valitettavasti monet vanhemmat eivät käy kirkossa. Kutsu heitä kuitenkin mukaan, ei vain kerran, vaan 

aina silloin tällöin, varsinkin kun jumalanpalveluksessa on tiedossa jotakin erityisen mielenkiintoista.

9 Auta lapsia tutustumaan toisiinsa kirkossa ja pyhäkoulussa.
 Kun lapset tulevat mukaan, esittele heidät muille samanikäisille lapsille ja auta ystävystymään toisten 

kanssa. Olisi hyvä järjestää jotakin toimintaa pienelle lasten ryhmälle yhdessä uusien lasten kanssa, 
jotta he tutustuisivat toisiinsa. Voit viedä heidät esim. uimaan, retkelle tai kotiisi. (Pidä taaskin huoli 
siitä, että muita aikuisia on paikalla.) Rohkaise myös uskovia aikuisia tervehtimään uusia lapsia, jotta 
he tuntisivat itsensä tervetulleiksi.

10 Jos olet pyhäkoulun opettaja tai muussa vastuutehtävässä seurakunnassa, tee kaikki 
mahdollinen, jotta lapsille olisi hyvää ja mielenkiintoista ohjelmaa.

 Lasten on vaikea käydä kirkossa joka viikko, jos tilaisuudet ovat pitkästyttäviä.
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Oppituntien sisältö
Lue seuraavat sivut ennen ensimmäistä oppituntia. Näin saat paremman kuvan seuraavien viikkojen 
suunnitelmasta. Kuudes viikko olisi hyvä varata kertausta varten. Kierrekirjan takana on kartta, josta voi 
tarkastella, missä alkuseurakunnan tärkeät paikat sijaitsivat.

Raamatunkohdat
Jokaisen oppitunnin lopussa on lista opetuksessa käytetyistä raamatunjakeista. Voit myös tulostaa nämä 
sivut niin, että lapset voivat helposti lukea jakeet opetuksen edetessä. Jos haluat mieluummin käyttää jotain 
toista raamatunkäännöstä, voit kirjoittaa jakeet näkyviin haluamastasi käännöksestä. Jos kaikilla lapsilla on 
omat Raamatut ja he osaavat etsiä jakeet helposti, tulosteita ei tarvita.

Oppitunneilla käytetään melko paljon raamatunjakeita. Jotta lasten mielenkiinto säilyisi, anna heidän osal-
listua opetukseen lukemalla joitakin jakeita ääneen. Kysy heiltä myös lyhyitä kysymyksiä luetusta. 

Jos lapset ovat nuorempia, vähennä luettavien jakeiden määrää.

Oppitunti 1
Elävä seurakunta – Kristuksen ruumis, rakennus, morsian, Jumalan perhe.

Oppitunti 2
Jerusalemin seurakunta – ylistää, välittää ja rukoilee.

Nopea tutustuminen Apostolien tekoihin 2:40-47, 6:1-7 ja 12:1-19 tuo esiin Jerusalemin seurakunnan 
kolmenlaista toimintaa: Jumalan ylistämistä, puutteessa olevista ihmisistä huolehtimista, toisten puolesta 
rukoilemista (tässä tapauksessa Pietari on vankilassa).

Oppitunti 3
Antiokian seurakunta – julistaa evankeliumia, antaa omastaan ja lähettää lähetystyöntekijöitä (Apt. 11:19-30, 
13:1-4).

Oppitunti 4
Troaksen seurakunta – muistaa Jeesuksen kuoleman, opiskelee ja pitää yhteyttä muihin uskoviin (Apt. 
20:6-12).

Oppitunneilla 2,3 ja 4 tehdään ristikkoa. Tämän tiedoston lopusta löytyy kaksi ristikkoa. Ensimmäisen voit 
tulostaa lapsille näiden oppituntien alussa, ja toisen voi näyttää näiden kolmen oppitunnin lopussa. Aihei-
ta käsitellään jotakuinkin historiallisessa järjestyksessä, kuten huomaamme joistakin Apostolien tekojen 
kohdista. Siksi sanoja ei täydennetä ristikon mukaisessa järjestyksessä.

Vaihtoehtoisesti voitte tehdä ristikkotehtävää yhdessä täydentämällä kirjaimia valkotaululle tai pahville 
tehtyyn ristikkoon sitä mukaa, kun opetus edistyy. 

Oppitunti 5
Seurakunta sodassa – Paholaisen hyökkäykset seurakuntaa vastaan vainon, väärän opetuksen ja hajaannuk-
sen muodossa (Apt. 19:1-41; 20:15-20, 27-38).

Yksi tämän oppitunnin tarkoituksista on varoittaa lapsia siitä, että seurakunta ei ole täydellinen, koska se 
koostuu epätäydellisistä ihmisistä. Siellä voi olla väärää opetusta, riitoja tai muita puutteita. Samanaikai-
sesti tulee opettaa kriittisyyttä - millaisia asioita seurakunnan toiminnassa kannattaa tarkastella, jos vähän 
vanhempana on mahdollisuus valita seurakuntien välillä. 

Oppitunti 6 – kertaus
Opetettuasi viisi ensimmäistä oppituntia kannattaa jatkaa vielä yhden kerran tästä aiheesta ennen kuin 
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aloittaa jonkin uuden aihekokonaisuuden. Viidessä oppitunnissa on paljon opetusta. Tällä kuudennella 
tunnilla voit täydentää edellisten kertojen opetusta.

Vaikka olisitkin ehtinyt opettaa viiden oppitunnin sisällöt huolellisesti, on hyvä käyttää aikaa myös kerta-
ukseen. Seuraavassa on joitakin ehdotuksia kuudenneksi kerraksi:

1 Käytä oppituntien lopussa olevia kertauskysymyksiä siten, että pidät pitemmän kertauskisan kuin ta-
vallisesti.

2 Varaa aikaa lasten kysymyslaatikkoon laittamien kysymysten vastaamiseen. Tämän opetussarjan alusta 
alkaen rohkaise lapsia laittamaan kysymyksiään laatikkoon, joihin sitten vastaat viiden oppitunnin jäl-
keen. Rohkaistaksesi lapsia miettimään kysymyksiä kirjoita itse muutama kysymys ja lue ne (kertomatta 
sitä, että sinä laitoit ne laatikkoon). Voisit kysyä esimerkiksi:

	 •	Pitäisikö	minun	käydä	kirkossa	sunnuntaisin	vai	riittääkö	pyhäkoulu	tai	kerho?

	 •	Miksi	joissakin	kirkoissa	on	torni	ja	kellot?

	 •	Pitäisikö	kirkossa	polvistua	rukouksen	ajaksi?

 Muista lukea lasten tekemät kysymykset etukäteen, jotta voit etsiä ja miettiä riittävät vastaukset. Laa-
tikkoon tulleita kysymyksiä pitää ehkä hieman ryhmitellä, sillä ne todennäköisesti koskevat erityyppisiä 
aiheita.

3 Pidä pieni juhla, jossa on jotain tarjoilua ja pikku palkintoja muistitehtävän tai jonkin muun tehtävän 
suorittamisesta.

 Kyselylomakkeen avulla saat lapsilta tietoa heidän seurakuntayhteydestään. Se myös ohjaa sinua, että 
tietäisit, millaista apua he tarvitsevat. Kyselylomake toimii erityisen hyvin vanhempien lasten kanssa.

 Varaa aikaa siihen, että luet kyselylomakkeen vastaukset ja keskustelette niistä yhdessä lasten kanssa. 
Kyselylomakkeessa voisi olla seuraavanlaisia kysymyksiä:

	 •	Käytkö	kirkossa	tai	jonkin	seurakunnan	tilaisuuksissa?	Missä?

	 •	Oletko	ollut	siellä	kahtena	viime	sunnuntaina?		 	 	 Kyllä/Ei

	 •	Olivatko	vanhempasi	siellä	kahtena	viime	sunnuntaina?		 	 Kyllä/Ei

	 •	Jos	et	käy	missään	kirkossa	tai	seurakunnassa,	haluaisitko	lähteä	minun	kanssani?
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kyllä/Ei	(Tietysti	sopisin	siitä
          vanhempiesi kanssa.)

	 •	Olivatko	nämä	seurakunta-aiheiset	oppitunnit	kiinnostavia?		 Kyllä/Ei.
 Kerro miksi.

	 •	Mistä	pidit	erityisesti?

Muistitehtävä
Lapset voivat opetella ulkoa seuraavat tärkeät raamatunlauseet niiden viikkojen kuluessa, kun opetat tätä 
sarjaa:

Ef. 5:25b ”…niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta.”

Ef. 5:23b ”…Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja.”

Hepr. 10:25a  ”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on 
tapana…”
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Henkilökohtaisen sielunhoidon merkitys
Nämä oppitunnit on suunnattu lähinnä uskoville lapsille. Tavoitteena on opettaa aiheesta seurakunta ja 
rohkaista heitä osallistumaan seurakunnan toimintaan.

Mukana on opetusta myös niille lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta. Evankeliumin voi opettaa tarkemmin 
muissa osissa ohjelmaa, vaikkapa lähetyskertomuksen tai laulujen yhteydessä. Opeta lauluja, joiden kerto-
säkeessä evankeliumi tulee selvästi esille.

Tarjoa myös mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun, jos lapsella on epäilyksiä tai kysymyksiä tai jos hän 
kaipaa hengellistä apua. Lapsen tulisi kokea olevansa tervetullut juttelemaan opettajansa kanssa, uskoi hän 
Jeesukseen tai ei. 

Opetuksen aikana tai muussa kohdassa ohjelmaa voit sanoa tähän tapaan: ”Jos tunnet  Jeesuksen Pelasta-
janasi, mutta sinulla on jokin ongelma, josta haluaisit kertoa minulle, juttelen mielelläni kanssasi. Välipa-
latauon aikana voit tulla luokseni juttelemaan ja rukoilemaan.”

Voit myös sanoa: ”Kenties viimeisten viikkojen aikana olet ymmärtänyt, että et kuulu Jumalan perheeseen 
eikä Jeesus ole elämäsi perusta. Oletko miettinyt, että voisit tosissasi kääntyä Herran puoleen ja pyytää 
häntä	pelastamaan	sinut?	Ehkä	haluaisit	rukoilla	näin,	mutta	et	ole	aivan	varma,	miten	tämän	askeleen	voi	
ottaa. Älä ole huolissasi, voimme yhdessä puhua asiasta ja voin auttaa sinua tulemaan Jeesuksen luokse. 
Kun alamme askartelemaan, tule tänne pöydän luokse, niin jutellaan hetki siitä, miten voi pelastua ja tulla 
Jumalan perheen jäseneksi.” 

Oppituntien rakenne
Nämä oppitunnit ovat erilaisia verrattuina CEF:n julkaisemiin muihin oppitunteihin. Näissä on erilainen 
rakenne ja jäsentely. Tunnit eivät perustu yhteen raamatunkertomukseen, vaan niissä on käytetty useaa 
raamatunkohtaa. Niinpä tapahtumiin ei sisälly varsinaista yhtä huippukohtaa. Lasten aktivoimiseksi on 
käytetty erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Ne sopivat erityisesti vanhemmille lapsille.

Havaintovälineet
Harjoittele havaintovälineiden käyttöä etukäteen. Jos käytät kierrekirjaa, tutustu kuviin etukäteen ja har-
joittele sivun kääntämistä niin, ettet paljasta tulevia kuvia liian aikaisin.

Jos käytät PowerPoint-kuvia, voit valita kahden vaihtoehdon väliltä.

1. Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat ja kansikuvan.

2. Toinen vaihtoehto sisältää myös päätotuuden, sovellukset ja raamatunlauseen.

 Kunkin kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva, joka sisältää hyperlinkin. Jos klikkaat tätä kuvaa, se 
vie sinut oppitunnin päätotuussivulle. Päätotuussivun nuolta klikkaamalla pääset takaisin sille sivulle, 
jolla olit alun perin.

 Joidenkin kuvien vasemmassa alakulmassa on kirjaimet ”PTU”. Jos klikkaat ”PTU”:ta, voit näyttää 
sovelluksen uskovalle lapselle. Kun klikkaat nuolta, pääset takaisin aiempaan kuvaan.
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Yleiskatsaus

Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Elävä seurakunta - 
Kristuksen ruumis, 
rakennus, morsian, 
Jumalan perhe

Ef. 5:22-23
Room. 12:4-8
1. Kor. 12:12-31
Ef. 2:19-22
1. Kor. 3:11
Ilm. 19:7-9 

Kaikki Jeesukseen 
uskovat ovat 
Jeesuksen 
todellisen 
seurakunnan 
jäseniä.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, niin sinustakin tulee 
hänen seurakuntansa jäsen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rakasta ja tottele Jeesusta, joka on 
seurakunnan pää.

”…niin kuin Kristuskin rakasti 
seurakuntaa ja antoi henkensä sen 
puolesta.” Ef. 5:25b

Jerusalemin 
seurakunta 
- ylistää, välittää ja 
rukoilee

Jumala haluaa 
lastensa käyvän 
kirkossa.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi, niin 
sinäkin olet Jumalan perheen, 
seurakunnan, jäsen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Käy kirkossa ja ole mukana 
seurakunnan toiminnassa.

”…Kristus on seurakunnan pää; onhan 
hän seurakunnan, oman ruumiinsa, 
pelastaja.” Ef. 5:23b

Antiokian 
seurakunta 
- julistaa 
evankeliumia 

Osana seurakuntaa 
Jumalan lasten 
tulee kertoa 
evankeliumia 
muille.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Kuuntele ja ota evankeliumi vastaan.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Käy kirkossa tai seurakunnan 
tilaisuuksissa ja kerro evankeliumia 
muille.

Kertaa Ef. 5:23.

Troaksen 
seurakunta 
- muistaa 
Jeesuksen 
kuoleman, 
opiskelee ja pitää 
yhteyttä muihin 
uskoviin

Uskovat kasvavat 
uskossaan olemalla 
yhteydessä Herran 
ja hänen omiensa 
kanssa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Suunnittele, miten osallistut 
seurakunnan toimintaan, jotta sinulla 
olisi yhteys toisiin uskoviin.

”Me emme saa lyödä laimin 
seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin 
kuin muutamilla on tapana…”
Hepr. 10:25a

Seurakunta 
sodassa 

- vaino, väärä oppi 
ja hajaannus 

Paholainen 
hyökkää 
seurakuntaa 
vastaan ja yrittää 
tuottaa väärää 
opetusta ja 
hajaannusta.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Älä kuuntele Paholaista, joka yrittää 
eksyttää sinut totuudesta.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Osallistu sellaisen seurakunnan 
toimintaan, joka puolustaa totuutta 
Paholaisen hyökkäyksistä huolimatta.

Kertaa Ef. 5:25b.
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Raamatunkohdat
Ef. 5:22-23
Room. 12:4-8
1. Kor. 12:12-31
Ef. 2:19-22
1. Kor. 3:11
Ilm. 19:7-9 

Päätotuus
Kaikki Jeesukseen uskovat ovat Jeesuksen todelli-
sen seurakunnan jäseniä.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, niin sinustakin tulee hänen seu-
rakuntansa jäsen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rakasta ja tottele Jeesusta, joka on seurakunnan 
pää.

Raamatunlause
”…niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi 
henkensä sen puolesta.” Ef. 5:25b

Havaintovälineet
•	 Kuvat 1-1…1-8 (kierrekirja ja PowerPoint)

ja

•	 Tulostettu tai näkyviin kirjoitettu päätotuus (Po-
werPointissa hyperlinkki)

Ehdotukset lasten mielenkiinnon 
ylläpitämiseksi
•	 Tekstissä on paljon kysymyksiä. Käytä niitä ja 

keksi itse lisää. Muista antaa lapsille miettimis-
aikaa ja mahdollisuus vastata.

•	 Keskeiset raamatunkohdat luetaan ääneen. Vaik-
ka opettajana voisit lukea jakeet ääneen itse, voisi 
olla parempi antaa jonkun vanhemmista lapsista 
tai avustajista auttaa lukemisessa.

•	  Anna raamatunkohdat lapsille etukäteen, jotta 
he voivat valmistautua lukemiseen. Ole varovai-
nen, ettet aiheuta noloa tilannetta lapselle, jolla 
on lukemisessa ongelmia.

•	  Voit vaikka äänittää jakeet lasten lukemina etu-
käteen ja sitten sopivalla hetkellä kuunnella äänit-
teen. Vaihtelu ja yllätykset auttavat lapsia kuunte-
lemaan paremmin.

•	 Tämän opetuskerran loppupuolella voitte pelata 
sanapeliä. Siinä sanat kirjoitetaan näkyviin esim. 
taululle. Jos päätät käyttää sanakortteja, voit pyy-
tää jotakuta lapsista kirjoittamaan sanat korteille 
etukäteen.

•	 Joku tai jotkut vanhemmista lapsista voivat lukea 
kertauskysymykset ja kirjata ylös joukkueiden 
pisteet.

Tuntirunko
Johdanto

Kun näemme paljon lampaita, puhumme lam-
maslaumasta.

Tapahtumien kulku
Kuva 1-1 Seurakunta on kuin ruumis.

Kuva 1-2 Kristus on ruumiin pää.
 Hän hallitsee ja ohjaa.           PTU
Kuva 1-3 Seurakunta on kuin morsian.
              PTU
Kuva 1-4 Kristus on kuin sulhanen, joka
 rakastaa seurakuntaa.           PTU
Kuva 1-5 Seurakunta on kuin rakennus.
              PTU
Kuva 1-6  Kristus on rakennuksen perusta.
              PTU, PTE
Kuva 1-7 Seurakunta on kuin perhe. 

Lopetus
Kuva 1-8 Sanapeli                     PTU

Oppitunti 1
Elävä seurakunta
Kristuksen ruumis, rakennus, morsian, Jumalan perhe
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Oppitunti
Kun näemme paljon lampaita yhdessä, puhumme lammaslaumasta. 
Kun näemme paljon lintuja yhdessä, puhumme ___ (parvesta). Entä 
kaloista?	(myös	parvi).	Entä	linnunpoikaset?	(poikue).	Kun	näemme	
yhdessä jalkapallon pelaajia, puhumme taas ____ (joukkue). Entä 
sitten	uskovista?	Minkä	nimen	annamme	uskovien	joukolle,	kun	he	
kokoontuvat	yhteen	ja	toimivat	yhdessä?	Me	kutsumme	sitä	seura-
kunnaksi. Seuraavien viikkojen aikana puhumme tästä hyvin tärkeäs-
tä aiheesta – seurakunnasta. Opimme, mitä Raamattu opettaa siitä.

Tänään mietimme vastausta kysymykseen: ”Mikä on seurakunta tai 
kirkko?”	Luulen,	että	jos	pyytäisin	teitä	vastaamaan	kysymykseen,	sa-
noisitte: ”Se on suuri rakennus, missä käydään sunnuntaisin.” Tämä 
on yksi vastaus, mutta Raamattu vastaa kysymykseen eri tavalla. Raa-
mattu kuvaa seurakuntaa hienosti neljän esimerkin tai sanan avulla.

Luetaan kaksi jaetta Raamatusta. Kuuntele tarkasti. Katsotaan, huo-
maatko, mikä on ensimmäinen asia, jonka Raamattu kertoo seura-
kunnasta. Seurakunta on kuin … 

Lue Room. 12:4,5. Anna lapsille aikaa vastata.

”Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, 
joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi 
ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.”

Kuva 1-1

Kyllä, seurakunta on kuin ruumis.

Mikä	on	ruumis?	Parempi	kysymys	voisi	olla:	Mistä	ruumis	tai	keho	
koostuu?

Odota vastauksia. Vastauksia voivat olla jalat, kädet, pää, kyynärpäät, lon-
kat, polvet. 

Kyllä, nämä ovat osia, joista koko keho koostuu.

Mitä	sitten	tarkoitetaan	Room.	12:4,5:ssa?	Millaisesta	ruumiista	Paa-
vali	 puhuu?	Onko	 se	 ihmisen	 keho?	Ei	 ole.	Kuten	 jo	 totesimme,	
ihmisen ruumis koostuu käsistä, jaloista, sydämestä, keuhkoista ja 
monista muista jäsenistä. Samalla tavalla ihmiset, jotka ovat uskovat 
Jeesukseen ja rakastavat häntä, ovat kuin suuren ruumiin jäseniä. Me 
kaikki sovimme ja kuulumme yhteen samalla tavalla, kuin ihmisruu-
miin jäsenet kuuluvat yhteen, vaikka sitä ei pystykään näkemään.

Ajatteletko,	että	kaikilla	ruumiin	jäsenillä	on	sama	tehtävä?	Kuunnel-
laan taas Jumalan antama vastaus tähän kysymykseen. 

Lue 1. Kor. 12: 14-16.

”Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaik-
ka jalka sanoisi: ’Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen’, se silti kuu-
luu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi: ’Koska en ole silmä, en kuulu 
ruumiiseen’, se silti kuuluu ruumiiseen.”

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Onko	jalkasi	tärkeä	sinulle?	Entä	onko	korvasi	tärkeä	sinulle?	Jokai-
nen ruumiin osa on hyvin tärkeä, ja sillä on erityinen tehtävä. Kuten 
jalka ja korva ovat tärkeitä ihmisruumiissa, jokainen ihminen on 
tärkeä seurakunnassa. Me kaikki tarvitsemme toisiamme, ja meillä 
jokaisella on tehtävä.

Kuva 1-2

Oman fyysisen ruumiimme pää on siellä, missä aivot ovat. Aivot 
antavat ohjeita jaloille ja käsille. Jos esimerkiksi haluat istua, aivojen 
täytyy lähettää viesti jalkojesi lihaksille ja selällesi saadakseen ne 
liikkumaan ja taipumaan oikealla tavalla, jotta voisit istuutua. Aivot 
myös ohjaavat silmiä katsomaan sinne, minne olet menossa, jotta et 
kaatuisi. Mitä tapahtuisi, jos silmäsi katsoisivat toiseen suuntaan ja 
jalat	olisivat	menossa	toiseen?	Pian	kaatuisit,	eikö	vain?

Kuka on seurakuntaruumiin pää, joka antaa ohjeita uskoville, jotta 
he	tietävät,	mitä	tehdä	ja	minne	mennä?	Luetaan	vastaus	Raamatusta.	
Kuuntele tarkasti, niin huomaat, kuka hän on. 

Lue Ef. 5:23b.

”Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruu-
miinsa pelastaja.”

Kyllä, Jeesus Kristus on seurakuntaruumiin pää. Häntä kaikkien 
ruumiin jäsenten täytyy totella. 

Jos uskot Jeesukseen, silloin olet Kristuksen ruumiin eli seurakunnan 
jäsen. Kuunteletko joka päivä, mitä Jeesus, seurakunnan pää, sanoo 
sinulle?	Käytätkö	 aikaa	 Jumalan	 sanan	 eli	Raamatun	 lukemiseen?	
Kuunteletko	sieltä	löytyviä	ohjeita,	jotta	voit	totella	Jeesusta?	Toivon,	
että teet näin joka päivä. Se on hyvin tärkeää. 

Anna lapsille hiljentymismateriaalia ja näytä, miten sitä käytetään.

Uskova mies nimeltään Joonatan kertoi mielellään muillekin Jeesuk-
sesta. Hän matkusti henkilöauton kyydissä eräänä iltana. Kuljettaja 
oli hyvin väsynyt ja nukahti auton rattiin. Auto suistui vastaantule-
vien kaistalle ja törmäsi kuorma-autoon. Joonatan loukkaantui ko-
larissa hyvin vakavasti. Hänen selkärankansa vioittui. Onnettomuu-
den jälkeen Joonatan ei ole pystynyt kävelemään, vaan hän käyttää 
pyörätuolia.

Kun Joonatan istuu pyörätuolissa, hänen jalkansa nykivät joskus it-
sestään. Joonatan selittää: ”Ne eivät toimi, niin kuin haluaisin niiden 
toimivan, koska selkäytimen kautta kulkeva yhteys jalkojen ja aivojen 
välillä on vahingoittunut. Sama tilanne on silloin, kun Jeesukseen 
uskova tekee, mitä haluaa, eikä kuuntele Jeesuksen eli seurakunta-
ruumiin pään ohjeita.” 

Ole tarkkana, että kuuntelet, mitä Jeesus sanoo ja toimit sen mukaan. 
Älä ole kuin tuo nykivä jalka tai käsi, jota ei pysty hallitsemaan.

PowerPoint 1-2a

PowerPoint 1-2b

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

PTU
Näytä päätotuus.

PowerPoint-hyperlinkki oikea 
alakulma

Lastenmissiosta voi tilata ilmaisia 
Joka päivä Jumalan kanssa 
-vihkosia lasten hiljentymishetkiä 
varten. tilaukset@lastenmissio.fi
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Raamattu ei vertaa seurakuntaa vain ihmisruumiiseen vaan se käyttää 
myös toista kielikuvaa. Kuuntele tämä jae, niin kuulet, mikä se on. 

Lue Ilm. 19:7.

”Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! Nyt 
on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina.”

Kuva 1-3

Kyllä, seurakunta on kuin morsian, joka odottaa hääpäivää, jolloin 
hän pääsee sulhasen kanssa asumaan heidän yhteiseen kotiinsa.

Ketä	jakeessa	verrataan	sulhaseen?	Kyllä,	sulhanen	on	Jeesus.	Äskei-
sessä jakeessa häntä kutsutaan Karitsaksi. Karitsa on yksi Jeesuksen 
nimistä, sillä hän kuoli syntiemme tähden kuin uhrikaritsa.

Mikä sana tulee mieleen ensimmäisenä, kun ajattelet morsiamen ja 
sulhasen	hääjuhlaa?	Hääkakku?	Sormus?	Kaikkein	tärkein	on	sana	
”rakkaus”. Nämä kaksi ihmistä todella rakastavat toisiaan. He halu-
avat mennä naimisiin ja elää yhdessä, huolehtia toinen toisistaan ja 
tehdä toisensa onnellisiksi.

Nuori mies nimeltään Juha oli rakastunut Laura-nimiseen tyttöön ja 
halusi mennä naimisiin tämän kanssa. Juha ei ansainnut kovin paljon 
rahaa, mutta hän halusi osoittaa Lauralle, kuinka paljon hän rakasti 
häntä. Juha säästi rahaa kuukausien ajan. Eräänä päivänä hän vih-
doinkin saattoi mennä koruliikkeeseen ja ostaa hienon lahjan tuleval-
le morsiamelleen. Laura sai lahjan syntymäpäivänään. Voit kuvitella, 
miten ihastunut Laura oli avatessaan pienen paketin, jossa oli ihana 
helmikaulakoru! Näin Juha osoitti rakkautensa Lauralle.

Miten	 Jeesus	 osoitti,	 että	 hän	 rakasti	 seurakuntaa?	Raamatunlau-
seemme kertoo meille siitä. Toistetaan se uudestaan 

Sanokaa raamatunlause (Ef. 5:25b) uudestaan.

Kyllä,	Jeesus	Kristus	kuoli	ristillä	syntiemme	vuoksi.	Miksi?	Koska	
synti erottaa meidät Jumalasta iankaikkisesti. Olemme olleet tottele-
mattomia Jumalaa kohtaan. Olemme rikkoneet Jumalan lakeja ja siitä 
seuraa	rangaistus.	Miksi	Jeesuksen	piti	kuolla?	Jos	hän	ei	olisi	kuollut	
meidän puolestamme, Jumala ei voisi koskaan antaa meille anteeksi. 
Onko Jeesuksen rakkaus seurakuntaa kohtaan yhtä vahva tänään 
kuin se oli silloin, kun Uusi testamentti kirjoitettiin satoja vuosia sit-
ten?	Kyllä.	Jeesus	rakastaa	sinua	yhtä	paljon	tänään,	kuin	hän	rakasti	
Efesoksessa asuvia ihmisiä. Jeesus on seurakunnan sulhanen ja hän 
rakastaa seurakuntaa. Hän rakastaa myös sinua. 

Jos uskot Jeesukseen ja syntisi ovat anteeksiannetut, sinunkin tulee 
rakastaa Jeesusta, juuri niin kuin morsian rakastaa sulhastaan ja ha-
luaa miellyttää häntä.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

PowerPoint 1-3a
PowerPoint 1-3b

PTU 
Näytä sovellus uskovalle. 

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
alakulma
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Kuva 1-4

Missä	on	Jeesuksen,	taivaallisen	sulhasen,	koti?	Tietysti	tiedät	vasta-
uksen! Taivaassa. Siellä hän on nyt. Mutta Jeesus on luvannut meille, 
että eräänä päivänä hän jättää tuon ihanan kodin ja tulee takaisin 
maan	päälle.	Miksi?	Tällä	kerralla	hän	tulee	tapaamaan	morsiantaan,	
seurakuntaa eli kaikkia meitä, jotka kuulumme Jeesukselle ja rakas-
tamme häntä. Sitten Jeesus vie meidät kanssaan ihanaan paikkaan, 
taivaaseen. Raamattu kertoo, että silloin taivaassa pidetään suuret 
hääjuhlat (Ilm. 19:7). Nämä juhlat muistuttavat maanpäällisiä häitä, 
mutta kaikki on vielä ihanampaa ja onnellisempaa.

Emme tiedä, milloin Jeesus tulee takaisin maan päälle. Mutta hän on 
kehottanut	meitä	 olemaan	valmiina.	Miten	 voimme	olla	 valmiina?	
Voimme olla valmiina rakastamalla ja tottelemalla Jeesusta sekä te-
kemällä asioita, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Morsian haluaa 
miellyttää sulhastaan ja toivoo näkevänsä hänet.

Rakastatko	Jeesusta	ja	toimitko	hänen	tahtonsa	mukaan?	Iloitsetko	
siitä,	että	eräänä	päivänä	tapaat	hänet?

Tähän mennessä olemme miettineet kahta Raamatun antamaa kieli-
kuvaa	seurakunnasta.	Mitkä	ne	ovat?	

Anna lasten vastata.

Kyllä, ruumis ja morsian. Nyt tarkastelemme kolmatta kielikuvaa. 
Katsotaan, huomaatko sen, kun luemme Raamattua.

Lue Ef. 2:20-21.

”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apos-
tolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän 
liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi 
temppeliksi.” 

Kyllä, seurakuntaa eli uskovien ruumista verrataan tässä rakennuk-
seen.

Kuva 1-5

Millaista	rakennusta	tässä	raamatunkohdassa	tarkoitetaan?	Onko	se	
tehty	kivistä,	tiilistä	vai	sementistä?	Ei	ole.	Lukemamme	raamatunjae	
kertoo, että Kristus Jeesus on ”kulmakivi”. Kulmakivi on suuri kivi. 
Se kuuluu rakennuksen perustukseen ja siinä kaksi seinää yhdistyvät 
toisiinsa. Kulmakiven varassa on valtava paino. Ilman kulmakiveä 
rakennus sortuisi. Tästä opimme, että kaikki uskovatkin ovat Jeesuk-
sen varassa ja hänestä riippuvaisia. Jos Jeesus ei olisi kuollut ristillä 
syntiemme vuoksi, seurakuntaa ei olisi olemassa.

Keitä	nuo	”kivet”	ovat,	joista	rakennus	muodostuu?	Kyllä,	noita	kiviä	
ovat sinä, minä ja kaikki ne, jotka uskovat Jeesukseen Pelastajanaan. 
Tietenkään emme ole kuolleita kiviä vaan eläviä kiviä, jotka kaikki 
sopivat omalle paikalleen seurakunnassa.

PTU

PowerPoint 1-5a

PowerPoint 1-5b

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Millaisesta	 rakennuksesta	 on	 kysymys?	Luetaan	 jae	 21	 uudestaan.	
Huomasitko,	mikä	on	vastaus	kysymykseeni?	Se	on	”pyhä	temppe-
li”.	Miksi	Jumala	kutsuu	sitä	tuolla	nimellä?	Vastaus	on	jakeessa	22.	
Katsotaan, huomaatko. Siinä sanotaan: ”…ja hän liittää teidätkin 
Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.” Tuo merkitsee 
sitä, että Jumala asuu tässä rakennuksessa Pyhän Henkensä kautta.

Eikö	olekin	ihmeellistä,	että	Jumala	asuu	jokaisessa	uskovassa?	Us-
kovista muodostuu seurakunta. Ei ole ihme, että Jumala haluaa mei-
dän olevan pyhiä ja puhtaita, jos hän asuu meissä, seurakunnassaan. 
Tiilistä ja sementistä tehty rakennus, jota kutsumme kirkoksi, ei siis 
ole se todellinen seurakunta, minkä Jumala näkee! Hän näkee pyhän 
temppelin tai rakennuksen, joka muodostuu ihmisistä.

Vuosia sitten tietyn maan kuninkaan piti matkustaa. Hän päätti, että 
matkallaan hän vierailisi tavallisten ihmisten kodeissa nähdäkseen, 
miten he elivät. Reitin varrella asuville ihmisille kerrottiin: ”Kunin-
gas on tulossa tätä kautta ja hän vierailee matkan varrella asuvien 
ihmisten kodeissa.”

Kun reitin varrella olevissa kaupungeissa asuvat ihmiset kuulivat uu-
tisen, he kaikki alkoivat kunnostaa kotejaan siltä varalta, että kunin-
gas vierailisi heillä. He maalasivat ovia ja ikkunan puitteita, harjasivat 
ja pesivät lattioita ja huonekaluja. Verhoja ja pöytäliinoja pestiin, ja 
kaikki tehtiin valmiiksi. Kuningas ei ehtisi vierailla kaikkien kotona, 
mutta kaikki halusivat olla valmiina siltä varalta, että kuningas tulisi 
juuri heidän kotiinsa.

Kuningasten Kuningas eli Jeesus asuu kaikkien uskovien sydämessä, 
ei vain joidenkin. Hän ei tee vain yhden päivän ohikulkumatkaa, vaan 
jää heidän luokseen ainiaaksi. Onko sydämesi kuin pyhä, puhdas 
temppeli,	missä	hän	tuntee	olonsa	mukavaksi	ja	kodikkaaksi?

Kuva 1-6
Tämä rakennus ei ole vielä valmis. Efesolaiskirjeestä 2:21 me luim-
me, että rakennus ”kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi”. Kun yhä 
useammat ihmiset kuulevat evankeliumin ja uskovat Jeesukseen, 
heistä tulee ”eläviä kiviä” seurakuntarakennukseen.

Sinä ja minä voimme auttaa seurakuntaa kasvamaan, kun levitämme 
pelastuksen hyvää sanomaa ja autamme ihmisiä tuntemaan Jeesuk-
sen ja rakastamaan häntä. Voisitko sinä kertoa evankeliumin ystäväl-
lesi	kuten	tämä	poika	tässä	kuvassa?

Tiedän, että täällä saattaa olla myös lapsia, jotka eivät vielä ole pyy-
täneet Jeesusta omaksi Pelastajakseen. Sinä et ole ehkä koskaan lait-
tanut kaikkea Jeesuksen varaan. Olet vain ajatellut, että se riittää, jos 
käyt silloin tällöin kirkossa sunnuntaisin. Ei, tärkeintä on se, että alat 
uskoa Jeesukseen ja pyydät Jeesusta omaksi Pelastajaksesi. Silloin 
tiedät, että elämäsi on rakennettu Jeesuksen varaan ja olet turvassa. 
Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi jo tänään! Silloin Jeesus on sinunkin 
elämäsi kestävä perustus ja sinä kuulut Jeesuksen seurakuntaan.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

PTU

PTU

PTE
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Nyt neljäs kuvaus seurakunnasta. Luetaan jae ja katsotaan, huomaat-
ko sen.

Lue Ef. 2:19. 

”Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan 
perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.”

Mistä	siinä	puhutaan?	Siinä	sanotaan,	että	uskovat	kuuluvat	Jumalan	
perheeseen. Seurakunta on siis kuin iso perhe. Jos olemme Jumalan 
lapsia, olemme hänen perheensä jäseniä.

Kuva 1-7

Ei ole olemassa yhtään uskovaa, joka olisi Jumalalle kuin muukalai-
nen tai tuntematon. Hän tuntee meidät täysin ja rakastaa meitä osana 
perhettään. Jos me rakastamme Jeesusta, rakastamme myös muita 
uskovia, jotka kuuluvat Jeesuksen seurakuntaan. He ovat kuin veljiä 
ja siskoja samassa perheessä, jossa Jumala on taivaallinen Isämme.

Näin se tosiaan on! Mihin ikinä matkustatkin maailmassa ja kohtaat 
muita uskovia, on kuin tapaisit siskon tai veljen. Teillä on sama Isä. 
Rakastatte molemmat Jumalan sanaa ja haluatte päivittäin totella 
Jumalaa. Saatte myös molemmat odottaa sitä päivää, kun pääsette 
taivaaseen. Tapaamasi uskova voi olla kotoisin Afrikasta, Euroopasta 
tai Amerikasta, sillä ei ole merkitystä, sillä hän on sinun kanssasi osa 
Jumalan perhettä. Silläkään ei ole merkitystä, jos hän kutsuu itseään 
baptistiksi, presbyteeriksi, metodistiksi tai helluntailaiseksi. Usko 
Jeesukseen ja syntien anteeksiantamus ovat kaikkein tärkeimpiä. Ne 
yhdistävät kaikkia Jumalan lapsia.

Eikö olekin valtavan hienoa kuulua yhteen suureen perheeseen kaik-
kien	maailman	uskovien	kanssa?

Kuva 1-8

Tämä pieni sanapeli auttaa kertaamaan ja soveltamaan opetettua. Jos ryhmäsi 
lapset ovat pieniä tai levottomia, voit jättää sen väliin ja siirtyä suoraan neljään 
sovelluskysymykseen.

Nyt olemme kuulleet, miten seurakuntaa kuvataan Raamatussa. Mit-
kä	nämä	kielikuvat	tai	vertaukset	olivat?	Seurakunta	on	kuin	_____,	
______, _____ ja _____ (ruumis, morsian, rakennus, perhe).

Sanon muutaman sanan ja sinun tulee miettiä, mihin näistä neljästä 
seurakunnan kuvauksesta sana sopii parhaiten. Esimerkiksi jos sa-
non ”rakkaus”, sinä voisit vastata ”morsian”, koska Jeesus rakastaa 
seurakuntaa kuin morsiantaan. Tai voisit vastata myös ”perhe”, sillä 
Jumala rakastaa seurakuntaansa kuin lapsia isossa perheessä.  Toinen 
perustelu perheelle voisi olla, että uskovien tulisi rakastaa muita us-
kovia, koska me kuulumme kaikki samaan perheeseen.

Ymmärsittekö?	Kun	sanon	sanan,	nosta	kätesi,	jos	tiedät	vastauksen.	
Kerro myös, miksi sanat sopivat mielestäsi yhteen.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

PowerPoint 1-8a, b, c, d
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•	 Totella ”ruumis” – jäsenten täytyy totella ”päätä” tai
  ”perhe” – lasten täytyy totella ”Isää”

•	 Kasvaa ”ruumis” – seurakunta on elävä, joten se myös
  kasvaa tai

  ”rakennus” – seurakunta ei ole vielä valmis, mutta
  se kasvaa, kunnes on jonain päivänä valmis

•	 Tehtävä ”ruumis” – kaikilla jäsenillä on jokin tehtävä

•	 Pyhä ”rakennus” – seurakunta on pyhä temppeli, jossa
  Jumala asuu

•	 Yhteistyö ”ruumis” – kaikki jäsenet työskentelevät samaa
  päämäärää kohti tai
  ”perhe” – kaikki perheenjäsenet elävät ja
  työskentelevät yhdessä

Tehdään tämä nyt toisinpäin. Annan teille sanan, ja te kerrotte minul-
le kaksi sanaa, jotka sopivat yhteen antamani sanan kanssa.

•	 Ruumis

•	 Morsian

•	 Rakennus

•	 Perhe

Hyvin meni! 

Lopuksi vielä neljä kysymystä. Mieti niihin vastaukset!

1 Totteletko seurakuntaruumiin jäsenenä Jeesusta, joka on seura-
kunnan	pää?

2 Rakastatko Jeesusta osana seurakuntaa (morsianta), niin kuin 
sinun	kuuluisi?

3	 Oletko	pyhä	paikka,	osa	rakennusta,	jossa	Jumala	voi	asua?

4 Osoitatko Jumalan perheen jäsenenä ystävällisyyttä ja ymmärrys-
tä	muille	uskoville,	jotka	ovat	kuin	sisariasi	ja	veljiäsi?

Kerro lapsille kysymyslaatikosta ja rohkaise heitä laittamaan siihen sellaisia 
kysymyksiä, joihin he haluaisivat saada vastauksen kuudennen oppitunnin 
aikana.

Tällä oppitunnilla mainittuja raamatunjakeita
Voit tulostaa tämän sivun, jotta ainakin vanhemmat lapset voisivat helposti 
löytää jakeet ja osallistua niiden lukemiseen.

•	 Room. 12:4,5
 ”Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, 
joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa 
yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.”

PTU 
Näytä sovellus uskovalle.

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
alakulma
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•	 1. Kor. 12:14-16
”Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. 
Vaikka jalka sanoisi: ’Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen’, se 
silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi: ’Koska en ole silmä, 
en kuulu ruumiiseen’, se silti kuuluu ruumiiseen.”

•	 Ef. 5:23b
”… Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman 
ruumiinsa, pelastaja.”

•	 Ilm. 19:7
”Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia! 
Nyt on tullut Karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on 
valmiina.”

•	 Ef. 5:25b
”… niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen 
puolesta.”

•	 Ef. 2:20,21
”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat 
apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. 
Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran 
pyhäksi temppeliksi.”

•	 Ef. 2:22
”Ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asu-
mukseen.”

•	 Ef. 2:19
”Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan 
perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.”

Kertauskysymykset
1	 Mitkä	neljä	Raamatun	kielikuvaa	kuvaavat	seurakuntaa?	(Ruumis,	

morsian, rakennus, perhe.)

2 Nimeä kolme osaa ihmisen ruumiista ja kerro, miksi ne ovat tär-
keitä. (Eri vastauksia.)

3 Miksi on niin tärkeää, että seurakuntaruumiin jäsenet tottelevat 
Kristusta,	 joka	on	seurakunnan	pää?	 (Fyysisen	 ruumiin	päässä	
ovat aivot. Aivot antavat ohjeita muulle ruumiille. Jeesuskin on 
ruumiin pää, jota muiden jäsenten tulee totella.)

4 Kerro mielipiteesi, miksi Jumala vertaa seurakuntaa morsiameen. 
(Jeesus rakastaa seurakuntaa kuten sulhanen rakastaa morsian-
taan. Samalla tavalla kuin morsian odottaa häitä ja yhteiseen 
kotiin pääsemistä sulhasen kanssa, seurakunta odottaa Jeesusta 
takaisin viemään seurakunnan eli morsiamensa asumaan taivaan 
kotiin.)

5 Missä on se ihana koti, mihin Kristus, sulhanen, vie seurakuntan-
sa	eli	hänen	morsiamensa?	(Taivaassa.)
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6	 Miten	 ihminen	 voi	 tulla	 eläväksi	 kiveksi	 Jumalan	 temppeliin?	
(Uskomalla Jeesukseen Pelastajana.)

7	 Onko	jokainen	ihminen	Jumalan	perheen	jäsen?	Miksi	on	tai	ei	
ole?	(Ei,	vain	ne,	jotka	uskovat	Jeesukseen	Pelastajana	ovat	Juma-
lan lapsia ja hänen perheensä jäseniä.)

8 Mitä hienoja havaintoja voit tehdä, kun juttelet uskovan kanssa, 
jota	et	ole	koskaan	aikaisemmin	tavannut?	(Eri	vastauksia,	mut-
ta tekstissä mainitaan seuraavat: teillä on sama Isä, rakastatte 
Jumalan sanaa, haluatte miellyttää Jumalaa päivittäin, odotatte 
taivaaseen pääsyä, uskotte Jeesukseen Pelastajana, olette saaneet 
syntinne anteeksi.) 
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Raamatunkohdat 
Apt. 2:40-47
Apt. 6:1-7
Apt. 12:1-19
Ef. 5:18-21

Päätotuus
Jumala haluaa lastensa käyvän kirkossa.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi, niin sinäkin olet Ju-
malan perheen, seurakunnan, jäsen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Käy kirkossa ja ole mukana seurakunnan toimin-
nassa.

Raamatunlause
”… Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seura-
kunnan, oman ruumiinsa, pelastaja.” Ef. 5:23b

Havaintovälineet
•	 Kuvat 2-1…2-8 (kierrekirja ja PowerPoint)

ja

•	 Tulostettu tai näkyviin kirjoitettu päätotuus (Po-
werPointissa hyperlinkki)

Ehdotukset lasten mielenkiinnon 
ylläpitämiseksi
•	 Lapset voivat lukea jakeet ääneen kuten ensim-

mäisellä oppitunnilla.

Tuntirunko
Johdanto
Mitä	haluaisit	tehdä	silloin,	kun	tapaat	ystäviäsi?

Tapahtumien kulku
Kuva  2-1  Varhaiset kristityt Jerusalemissa
   kokoontuvat yhteen ylistämään
   Jumalaa. (Apt. 2)

Kuva 2-2  Jumala haluaa, että seurakunta
   ylistää häntä nykyäänkin. 
   PTU, PTE, SH
Kuva 2-3  Jerusalemin alkuseurakuntaan 
   kuului monia apua tarvitsevia
   ihmisiä. (Apt. 6)

Kuva 2-4  Seitsemän diakonin valitseminen

Kuva 2-5  Apua tarvitsevista huolehtiminen
    nykypäivän seurakunnassa.     PTU
Kuva 2-6  Jerusalemin seurakunta kokoontuu
   rukoilemaan Pietarin puolesta.
   (Apt. 12)

Kuva 2-7  Enkeli vapauttaa Pietarin.

Lopetus
Kuva 2-8  Jumala haluaa meidän
   rukoilevan seurakuntana.
  PTU, PTE

Oppitunti 2
Jerusalemin seurakunta 
- ylistää, välittää ja rukoilee
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Oppitunti
Mitä	haluat	tehdä	ystäviesi	kanssa,	kun	tapaat	heitä?	

Anna lasten kertoa. He ehdottavat ehkä juttelemista, pelaamista, musiikin 
kuuntelua jne.

Muistatko,	 kun	 edellisellä	 oppitunnilla	 puhuimme	 seurakunnasta?	
Mistä	tai	keistä	seurakunta	muodostuu?	Seurakunta	koostuu	ihmisis-
tä, jotka rakastavat Jeesusta. Nämä ihmiset tapaavat toisiansa usein 
sunnuntaisin ja muinakin viikonpäivinä. Tänään opimme, miksi seu-
rakunta kokoontuu yhteen.

Voit käyttää tällä tunnilla ristikkotehtävää, joka löytyy tämän tiedoston lopus-
ta. Huomaa, että sanoja ei täytetä järjestyksessä.

Kuva 2-1

Miksi	uskovat	kokoontuvat	yhteen	seurakuntana?	Kun	luemme,	mitä	
alkuseurakunnassa tapahtui, löydämme yhden syyn. Alkuseurakunta 
syntyi sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut, noussut kuolleista ja men-
nyt takaisin taivaaseen. Vaikka Jeesus oli jättänyt opetuslapsensa ja 
palannut taivaalliseen kotiinsa, hän oli antanut heille Pyhän Hengen, 
jotta he eivät kokisi itseään niin yksinäisiksi ilman Jeesusta. Iloisina 
he kokoontuivat usein Jerusalemissa yhteen toisten kanssa, jotka 
myös	rakastivat	Jeesusta.	Mitä	he	tekivät	silloin?	Luetaan	Apt.	2:47.	
”He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä 
Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.”

Tiedätkö,	mitä	tämä	jae	tarkoittaa?	Mitä	uskovat	tekivät?	He	ylistivät	
Jumalaa.	Ja	mitä	Jumala	teki?	Hän	lisäsi	joka	päivä	uusia	jäseniä	seura-
kuntaan.	Mitä	Jumalan	ylistäminen	tarkoittaa?	Se	tarkoittaa	sitä,	että	
ajatellaan Jumalaa rakkaudella ja kunnioituksella ja kiitetään häntä 
hyvyydestä ja ystävällisyydestä. Se tarkoittaa, että sanot: ”Rakastan 
sinua, Jumala, koska olet niin hyvä, vahva ja voimakas.” 

Tämän sanan voit nyt lisätä ristikkoon ensimmäiselle riville. Sana 
kertoo tärkeän syyn, miksi uskovat kokoontuvat yhteen. Sana on 
siis ”ylistäminen”. Tiedätkö toisenkin sanan, joka tarkoittaa samaa 
kuin	ylistäminen?	Se	on	palvominen.	Kristityt	kokoontuvat	palvo-
maan Jumalaa yhdessä. 

Miten	Jumalaa	palvotaan?	Ef.	5:19	vastaa	tähän	kysymykseen.	Yksi	
tapa palvoa Jumalaa on laulaa ylistyslauluja, jotka kertovat, kuka Ju-
mala on ja mitä hän on tehnyt. Uuden testamentin aikaan ensimmäi-
set kristityt lauloivat luultavasti psalmeja. Joku teki sävelen psalmin 
sanoihin, ja he lauloivat Jumalasta ja hänen teoistaan.

Kuva 2-2

Kun menet sunnuntaina kirkkoon, huomaat, että laulaminen on 
tärkeä osa jumalanpalvelusta. Näinhän me teemme täällä pyhäkou-
lussa/kerhossakin.	Laulaminen	ei	ole	vain	täytettä	rukouksen	ja	ope-
tusten välissä, vaan se auttaa meitä kiittämään ja palvomaan Jumalaa 
sydämestämme. Kun laulat virsiä ja ylistyslauluja, muista, että laulat 

PowerPoint 2-1a

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

PowerPoint 2-1b

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi. 

PowerPoint 2-2a
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Jumalalle.	Huomasitko,	mitä	 äsken	 luetussa	Ef.	 5:19:ssä	 sanottiin?	
”Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soit-
takaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle.”

Jumala rakastaa kuulla ylistystäsi, jos se tulee todella sydämestäsi. Jos-
kus Jumala on varmaankin surullinen, kun näkee ihmisten laulavan 
ihania ylistyksen sanoja, mutta he eivät tarkoita sitä. He eivät edes 
ajattele Jumalaa. Kenties he katselevat ympärilleen tai vain toistavat 
laulun sanoja samalla ajatellen jotakin aivan muuta, esimerkiksi mitä 
on ruoaksi tai peliä, jota aikovat pelata iltapäivällä. Kun menet kirk-
koon, on hyvä muistaa, että olet siellä ”antaaksesi” jotakin Jumalalle. 
Mitä	voit	antaa	Jumalalle?	Voit	ylistää	häntä.

Seuraavalla kerralla laulaessasi virsiä tai hengellisiä lauluja, kysy itsel-
täsi, mitä sanat tarkoittavat. Uskotko sanojen olevan totta ja haluatko 
todella	 sanoa	ne?	Sitten	 laula	 iloisesti	 ja	 sydämestäsi.	Laulamisella	
kerrot Jumalalle, että haluat rakastaa ja palvoa häntä.

Voi olla myös niin, että sinulla ei ole tapana käydä kirkossa etkä edes 
tunne Jeesusta kunnolla. Ehkä haluaisit saada syntisi anteeksi, mutta 
et oikein tiedä, mitä tehdä. Voit tulla juttelemaan kanssani tämän 
opetushetken jälkeen. Autan sinua mielelläni.

Jumalanpalveluksissa tapahtuu muutakin laulamisen lisäksi. Tavalli-
sesti myös rukoillaan. Yleensä pappi johtaa rukousta, mutta toisinaan 
useampikin ihminen rukoilee ääneen. Melkein aina rukous sisältää 
myös Jumalan ylistämistä ja palvomista. Silloin ajatellaan Jumalaa ja 
kerrotaan hänelle, kuinka ihmeellinen hän on. Jumala on kaikkivalti-
as,	viisas,	ikuinen	ja	täydellinen.	Palvotko	Jumalaa	rukouksen	aikana?	
Jos teet niin, Jumala ottaa ilolla vastaan ylistyksesi ja palvomisesi. 
Kuinka surullinen hän onkaan, jos hänen lapsensa eivät kunnioita 
häntä ja ajattelevat ihan muuta rukouksen aikana. Seuraavaksi etsi-
tään toinen syy, minkä vuoksi seurakunta kokoontuu yhteen. Pian 
voimme täyttää ristikkoon toisen sanan.

Jerusalemissa Jeesuksen opetuslapset (eli apostolit) julistivat evan-
keliumia kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Pyhä Henki toimi heidän 
sanojensa kautta, ja ihmisiä pelastui tuhansittain. Seurakunta oli kas-
vanut hyvin suureksi tähän mennessä. Siihen liittyi uusia jäseniä joka 
päivä. Uusien kristittyjen joukossa oli sekä rikkaita että köyhiä ihmi-
siä. Varakkaat uskovat olivat hyvin kiitollisia Herralle kaikesta siitä, 
mitä hän oli tehnyt heille – Jumala oli pelastanut ja ottanut heidät 
hänen lapsikseen. He halusivat osoittaa rakkauttaan Jumalaa kohtaan 
auttamalla köyhiä uskovia.

Kuva 2-3

Luetaan, mitä uskovat tekivät. 
Lue Apt. 2:44,45. 
”Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myi-
vät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin 
kukin tarvitsi.” 

PowerPoint 2-2b 
PTU 
Näytä sovellus uskovalle.

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
alakulma

PTE

SH

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Uskovat	olivat	erityisen	huolissaan	leskistä	ja	orvoista.	Miksiköhän?

Anna lasten vastata.

Kyllä, niissä perheissä isä oli kuollut eikä ollut ketään, joka olisi teh-
nyt työtä ja ansainnut rahaa, jotta he olisivat voineet ostaa ruokaa, 
vaatteita ja muuta tarpeellista. Apostolien tehtävänä oli varmistaa, 
että köyhille, leskille ja orvoille annettu raha todella meni oikeille 
ihmisille. Seurakunta oli kuitenkin kasvanut niin nopeasti, ja siellä oli 
niin paljon avuntarvitsijoita, ettei apostoleilla ollut aikaa suunnitella 
työtä kunnolla ja varmistaa, että jokainen tarvitseva sai apua. Vaikutti 
siltä, että muutamat lesket eivät saaneet apua.

Kuva 2-4

Mitä	luulet	seurakunnan	tehneen	tämän	ongelman	suhteen?	Luetaan	
Apt. 6:3,4. Sieltä löytyvät vastaukset kahteen kysymykseen:

Miten	ongelma	ratkaistiin?

Miten	apostolit	käyttivät	aikansa	ratkaisun	löydyttyä?

”Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne seitsemän hyvämaineista mies-
tä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme 
heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen 
ja Jumalan sanan jakamiseen.” (Apt. 6:3,4)

Vastatkaa kysymyksiin.

Valittiin seitsemän miestä, joiden tehtävänä oli auttaa avun tarpeessa 
olevia – leskiä, orpoja, köyhiä ja sairaita. Apostolit pystyivät sitten 
keskittymään rukoilemiseen ja Jumalan sanan opettamiseen muille.

Kuva 2-5

Tämän tyyppistä työtä tehdään monissa seurakunnissa myös nyky-
ään, vaikka kaikissa seurakunnissa ei ole juuri seitsemää työntekijää. 
Joissakin isoissa seurakunnissa on enemmän kuin seitsemän työn-
tekijää, mutta pienemmissä seurakunnissa voi taas vastaavasti olla 
vähemmän kuin seitsemän. Tärkeä osa heidän työtään on varmistua 
siitä, että seurakunta huolehtii avuntarvitsijoista. 

Katsotaanpa	ristikkoa.	Mikä	sana	kuvaa	toista	seurakunnan	tehtävää?	
Keksitkö	 tämän	 sanan,	 joka	 alkaa	h:lla?	Se	on	 ristikon	pisin	 sana.	
Kyllä, se on ”huolehtiminen”. Yksi syy, miksi seurakuntalaiset ko-
koontuvat yhteen, on toisista huolehtiminen. 

Uskovat ovat kiitollisia siitä, että Jumala huolehtii heistä. Tiedäm-
me, että Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän lähetti ainoan 
Poikansa kuolemaan meidän vuoksemme, jotta saisimme syntimme 
anteeksi ja iankaikkisen elämän taivaassa. Päivittäin Jumala huolehtii 
meistä antaen terveyttä, voimia, ruokaa, vaatteita, vanhemmat ja hy-
viä ystäviä, jotka rakastavat meitä. Siksi haluamme seurakuntamme 
auttavan kaikkia, joilla on ongelmia ja tarpeita. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi. 

PTU
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Miten	nykyajan	seurakunta	auttaa	ihmisiä?

Seurakunnan jäsenet voivat esimerkiksi käydä kaupassa jonkun yksin 
asuvan vanhuksen puolesta. Lisäksi he voivat käydä tervehtimässä 
sairaita sairaalassa. Jotkut auttavat niin, että antavat köyhille lapsille 
mahdollisuuden päästä leirille viettämään hyvää lomaa. Joulun aikaan 
voidaan antaa lahjoja avuntarpeessa oleville perheille.

Joskus kuulemme kauheista tuhoista kuten sodista, maanjäristyk-
sistä ja nälänhädästä. Tällaisina aikoina seurakunta voi kerätä rahaa, 
vaatteita, ruokaa ja lääkkeitä, jotka voidaan lähettää kodittomille tai 
nälkää	näkeville	ihmisille	katastrofien	keskelle.

Kun uskovat seurakunnissa työskentelevät yhdessä tällä tavalla, he 
voivat saada paljon hyvää aikaan. Jumala kertoo meille, että seura-
kunnan tulisi ylistää ja palvoa Jumalaa sekä huolehtia muista ihmisis-
tä. Jos uskova pysyttelee itsekseen eikä halua käydä kirkossa tai seu-
rakunnan tilaisuuksissa, on aika vaikeaa huolehtia apua tarvitsevista 
ihmisistä.	Kuinka	hän	edes	tietää,	kuka	tarvitsee	apua?	Toisten	aut-
taminen vaatii paljon enemmän kuin vain itsestään huolehtiminen. 

Kuva 2-6

Seuraavaksi mietitään ristikon sanaa, jonka toinen kirjain on u. Osaa-
ko	kukaan	arvata,	mistä	sanasta	voisi	olla	kyse?

Apostolien teoissa luvussa 12 kerrotaan siitä, kun Pietari joutui van-
kilaan, koska hän julisti evankeliumia. Kuningas Herodes oli suunni-
tellut tappavansa hänet pian. Kuusitoista sotilasta vartoi Pietaria Je-
rusalemin vankilassa. Karkaaminen oli mahdotonta, sillä vankilassa 
oli vahvat kiviseinät ja rautaportit.

Vankilan muurien ulkopuolella sijaitsevassa jerusalemilaisessa talossa 
tapahtui kuitenkin jotain hyvin merkittävää. Seurakunta oli kokoon-
tunut	 tuohon	 taloon	 ja	 he	 tekivät	 jotain	 yhdessä.	Arvaatko,	mitä?	
Muista, että sanan toinen kirjain on u! Luetaan Apt. 12:5.

”Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lak-
kaamatta Jumalaa hänen puolestaan.”

Kyllä, sana on ”rukoileminen” ja se tulee ristikon kolmannelle rivil-
le. Uskovat olivat kokoontuneet yhteen rukoilemaan. He rukoilivat 
jatkuvasti ja pyysivät Jumalaa vapauttamaan Pietarin vankilasta ja 
estämään kuningas Herodesta tappamasta Pietaria. Herodes suun-
nitteli toteuttavansa aikeensa seuraavana päivänä.

Kuva 2-7

Jumala kuuli heidän rukouksensa, ja vastasi ihmeellisellä tavalla. Yht-
äkkiä keskellä yötä, kun Pietari nukkui vankilan sellissä, hänen edes-
sään seisoi Herran enkeli. Huone oli täynnä valoa ja enkeli töytäisi 
Pietarin hereille, mutta vahdissa olleet sotilaat vain nukkuivat. Kah-
leet putosivat Pietarin käsistä. 

PowerPoint 2-6a

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi. 

PowerPoint 2-6b
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Enkeli sanoi Pietarille: ”Nouse kiireesti. Vyötä vaatteesi ja pane 
kengät jalkaasi.” Enkeli alkoi johdattaa Pietaria vankilan käytäviä pit-
kin. Viimein he tulivat valtavalle rautaportille, joka johti kaupungin 
kadulle.
Pietari	varmaankin	ihmetteli:	”Mitä	nyt	oikein	tapahtuu?”

Mutta suuri rautaportti aukeni itsestään, ja Pietari ja enkeli kulkivat 
portista ulos. Pietari oli vapaa! Hän saattoi nyt paeta ja mennä ker-
tomaan ystävilleen, mitä oli tapahtunut. Herodes ei ollut tappanut 
Pietaria, vaan hän pystyi julistamaan evankeliumia vielä monien vuo-
sien ajan.
Milloin	Jumala	teki	tuon	valtavan	ihmeen?	Se	tapahtui	silloin,	kun	
koko seurakunta kokoontui yhteen rukoilemaan Pietarin puolesta. 
Jumala haluaa seurakunnan rukoilevan. Jumala jopa laittoi Raamat-
tuun erityisen lupauksen uskoville, jotka rukoilevat yhdessä. Luetaan 
Matt. 18:20.
”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä 
olen heidän keskellään.”

Kuva 2-8

Monet uskovat menevät kirkkoon kerran viikossa rukoilemaan yh-
dessä. Rukouskokouksessa he laulavat muutaman virren tai laulun, 
lukevat Raamattua ja viettävät lopun aikaa rukoillen Jumalaa.

Rukouksen aikana he kiittävät Jumalaa kaikesta Jumalan hyvyydestä 
ja rakkaudesta. He rukoilevat heikkojen, vanhojen, köyhien sekä 
sairaalassa olevien ihmisten puolesta. Monilla ihmisillä on ongelmia 
ja tarpeita. He rukoilevat niiden puolesta, jotka eivät ole vielä pelas-
tuneita, samoin kuin niiden puolesta, jotka julistavat evankeliumia 
kotimaassa ja ulkomailla. 

On ihmeellistä, miten Jumala vastaa oman seurakuntansa rukouksiin.

Hyppää seuraavan kappaleen yli, jos et koe sen sopivan lapsiryhmäsi tarpeisiin.

Ehtisitkö joskus tutustua oman seurakuntasi rukouskokoukseen, 
jos	koulusta	ei	ole	annettu	paljon	läksyä?	Jos	uskot	Jeesukseen	Pe-
lastajanasi, kuulut myös Jumalan seurakuntaan. Jumala toivoo sinun 
kokoontuvan muiden uskovien kanssa ja rukoilevan yhdessä heidän 
kanssaan. Voit myös lähteä minun mukaani, kun osallistun tämän 
seurakunnan rukouspiiriin, jos vanhempasi antavat luvan. Rukous-
piiri kokoontuu _____ (kerro aika ja paikka). Lapsetkin ovat tervetul-
leita. Jokainen, joka rakastaa Jeesusta, voi tulla mukaan rukoilemaan.

Jos uskot Jeesukseen, olisi hyvä löytää seurakunta, jossa käydä sään-
nöllisesti. Tarkoituksena ei ole tehdä sitä vain tavan vuoksi. Jumala 
toivoo, että lähdet liikkeelle ja autat muita, aivan niin kuin Jerusa-
lemin uskovatkin tekivät. He antoivat Jumalalle sillä tavalla, että he 
ylistivät häntä sekä pitivät huolta muista ihmisistä ja myös rukoilivat 
toisten	puolesta.	Lähdetkö	kirkkoon	tänä	sunnuntaina?	Voit	rukoilla,	
että se onnistuisi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

PTU 
Näytä sovellus uskovalle. 

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
alakulma

PT 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki oikea 
alakulma 
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Kuten olemme oppineet, seurakunta on perhe, joka koostuu ihmi-
sistä, jotka uskovat Jeesukseen. Tällainen perhe välittää muista ja 
rukoilee toisten puolesta.

Oletko	 sinä	 Jumalan	 perheen	 jäsen?	 Jos	 et	 ole	 pyytänyt	 Jeesusta	
omaksi Pelastajaksesi, silloin et vielä kuulu Jumalan perheeseen. 
Pyydä tänään syntejäsi anteeksi ja turvaudu Jeesukseen. Saat syntisi 
anteeksi ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Raamatussa sanotaan: ”Mutta 
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan 
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen” (Joh. 1:12).

Tällä oppitunnilla mainittuja raamatunjakeita
Voit tulostaa tämän sivun ja jakaa sen lapsille käytettäväksi opetuksen aikana.
•	 Apt. 2:47

”He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päi-
vältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.”

•	 Ef. 5:19
”Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, 
soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle.”

•	 Apt. 2:44,45
”Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. He myi-
vät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin 
kukin tarvitsi.”

•	 Apt. 6:3
”Valitkaa siis, veljet, keskuudestanne seitsemän hyvämaineista 
miestä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetam-
me heidät tähän tehtävään.”

•	 Apt. 12:5
”Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili 
lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan.”

Kertauskysymykset
1.	 Mitä	 tarkoittaa	 sana	”palvoa”?	 (Ajatella	 Jumalaa	 rakkaudella	 ja	

kunnioituksella ja kiittää hänen hyvyydestään ja ystävällisyydes-
tään = Ylistää.)

2. On ainakin kaksi asiaa, joita uskova voi tehdä samalla, kun hän 
laulaa	yhdessä	muun	seurakunnan	kanssa.	Mitkä	ne	ovat?	(Aja-
tella laulujen sanoja ja laulaa Jumalalle.)

3.	 Mitä	uskovan	ei	pitäisi	tehdä	silloin,	kun	pappi	rukoilee	kirkossa?	
(Ei pitäisi ajatella omia ajatuksia, vaan yhtyä ja keskittyä rukouk-
seen.)

4. Mitä varakkaat ihmiset tekivät Jerusalemin seurakunnassa aut-
taakseen	köyhiä?	(He	myivät	omaisuuttaan	ja	antoivat	rahat	apos-
toleille köyhiä, leskiä ja orpoja varten.)

5.	 Kuinka	monta	miestä	valittiin	auttamaan	köyhiä	ihmisiä?	(7)

PTE 
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6. Kun nämä miehet varmistivat, että apua tarvitsevista huolehdit-
tiin,	mihin	kahteen	asiaan	apostolit	silloin	keskittyivät?	(Rukoile-
miseen ja Jumalan sanan opettamiseen.)

7. Kerro kolme esimerkkiä siitä, miten seurakunnat huolehtivat 
apua tarvitsevista nykyisin. (Vastaukset tekstistä: kaupassa käynti 
vanhuksen puolesta, vierailu sairaan luona sairaalassa, köyhien 
lasten kustantaminen leirille, joululahjojen antaminen köyhille 
perheille, rahan, vaatteiden, ruuan ja lääkkeiden antaminen hätää 
kärsiville	ihmisille	katastrofialueilla.)

8.	 Missä	Pietari	oli	silloin,	kun	seurakunta	rukoili	hänen	puolestaan?	
Miksi	hän	oli	siellä?	(Vankilassa,	sillä	hän	oli	saarnannut	evanke-
liumia.)

9.	 Miten	 Jumala	 vastasi	 seurakunnan	 rukouksiin?	 (Jumala	 lähetti	
enkelin vapauttamaan Pietarin.)

10. Millaisten ihmisten puolesta seurakunnan rukouskokouksissa 
voidaan	rukoilla?	(Heikkojen,	vanhojen,	köyhien,	sairaiden,	nii-
den jotka eivät tunne Jeesusta, niiden, jotka kertovat evankeliu-
mia kotimaassa tai ulkomailla.)
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Raamatunkohdat 
Apt. 11:19-30
Apt. 13:1-4
1. Kor. 16:1
2. Kor. 9:6,7
2. Kor. 6:2

Päätotuus
Osana seurakuntaa Jumalan lasten tulee kertoa 
evankeliumia muille.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Kuuntele ja ota evankeliumi vastaan.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Käy kirkossa tai seurakunnan tilaisuuksissa ja kerro 
evankeliumia muille.

Raamatunlause
Kertaa Ef. 5:23.

Havaintovälineet
•	 Kuvat 3-1…3-8 (kierrekirja ja PowerPoint)

ja

•	 Tulostettu tai näkyviin kirjoitettu päätotuus (Po-
werPointissa hyperlinkki)

Ehdotuksia lasten mielenkiinnon 
ylläpitämiseksi
Opetuksen jälkeen lapset voisivat näytellä seuraa-
van tilanteen. Pari lasta yhdessä kutsuu ystävänsä 
mukaan kirkkoon tai seurakunnan tilaisuuteen. Ys-
tävä uskoo kyllä Jeesukseen, mutta on vähän vasta-
hakoinen lähtemään ja keksii tekosyitä, jottei tarvit-
sisi lähteä. Lapset kertovat, kuinka tärkeää on käydä 
kirkossa ja osallistua seurakunnan tilaisuuksiin. He 
mainitsevat syitä, joista puhuttiin edellisillä kahdella 
oppitunnilla.

Jos lapsia on paljon, jaa lapset kahteen tai kolmeen 
ryhmään. Jokainen ryhmä saa näytellä saman koh-
tauksen. Lopuksi äänestetään, mikä ryhmä osasi 

luontevimmin kutsua uutta uskovaa lasta mukaan 
kirkkoon tai seurakunnan tilaisuuteen.

Tuntirunko
Johdanto

Miten tuuli yritti saada miestä riisumaan päällys-
takkiaan?

Tapahtumien kulku
Kuva 3-1  Alkuseurakunnan kristityt 
  saarnaavat Antiokiassa (Apt. 11).

Kuva 3-2  Jumala haluaa nykyajan 
  seurakunnan julistavan 
  evankeliumia.             PTE, PTU
Kuva 3-3  Esimerkki evankeliumin
  voimasta           PTE
Kuva 3-4  Profeetat Antiokiassa 
  ennustavat nälänhätää (Apt. 11).

Kuva 3-5  Antiokian seurakunta lahjoittaa 
  Jerusalemin kristityille.

Kuva 3-6  Jumalan ohjeita antamisesta

Kuva 3-7  Antiokian seurakunta lähettää 
  Paavalin ja Barnabaan 
  lähetystyöhön (Apt. 13).

Lopetus
Kuva 3-8  Jumalaa haluaa nykypäivän 
  seurakunnan olevan mukana 
  lähetystyössä.           PTU

Oppitunti 3 
Antiokian seurakunta 
- julistaa evankeliumia
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Oppitunti
Oletko kuullut tarinaa, jossa eräänä kylmänä päivänä tuuli päätti 
saada	miehen	riisumaan	takkinsa?	

Tuuli alkoi puhaltaa niin lujaa kuin ikinä pystyi. Mies ei kuitenkaan 
riisunut takkiaan. Niin tuuli puhalsi kovemmin ja kovemmin. Mutta 
mitä kovemmin tuuli puhalsi, sitä lujemmin miesparka piteli takis-
taan kiinni ja kietoi sen ympärilleen. Mitä enemmän tuuli ulvoi, sitä 
päättäväisemmin mies piti takin päällään.

Jerusalemin kristityillä oli vähän samanlainen tilanne. He olivat jou-
tuneet kärsimään. Kärsimykset olivat vähän niin kuin kylmä tuuli. 
Mitä kovemmin ja kylmemmin tuuli puhalsi, sitä päättäväisemmin 
uskovat elivät Jeesukselle ja kertoivat hänestä muillekin.

Suunnilleen samoihin aikoihin, kun Pietari oli vankilassa Jerusalemis-
sa, myös muut kristityt joutuivat kärsimään. Joitakin heistä hakattiin 
ja vietiin vankilaan. Joitakin tapettiin. Esimerkiksi mies nimeltään 
Stefanos kivitettiin kuoliaaksi ja Jaakobkin (yksi opetuslapsista) ta-
pettiin	 julmalla	 tavalla.	Miksi	 kristittyjä	 kohdeltiin	 niin	 huonosti?	
Siksi, että he rakastivat Jeesusta ja julistivat evankeliumia.

Kuva 3-1
Jotkut uskovat halusivat paeta vainoa muihin kaupunkeihin. Niinpä 
he julistivat evankeliumia muualla ja elivät Jeesukselle. Tällä tavalla 
evankeliumi levisi ympäröiviin kaupunkeihin ja maihin.

Jotkut uskovat matkustivat pitkän matkan ja saapuivat suureen kau-
punkiin Jerusalemin pohjoispuolelle. Kaupungin nimi oli Antiokia. 
Vaikka heitä oli kohdeltu julmasti Kyproksella ja Kyreneellä, koska 
he palvelivat Jeesusta, he eivät kuitenkaan lopettaneet kertomasta 
hänestä ja julistamasta Jumalan sanaa Antiokian asukkaille. Antiokia-
laiset eivät olleet koskaan aikaisemmin kuulleet Jeesuksesta. Luulet-
ko,	että	tämän	pahan	kaupungin	ihmiset	kuuntelivat	evankeliumia?	
Luetaan Apt. 11:21. 

”Herran käsi oli heidän tukenaan, ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja 
uskoi Herraan.”

Miten mahtavaa! Monet ihmiset kuuntelivat ja pelastuivat. Itse asi-
assa niin monet pelastuivat ja seurakunta kasvoi niin nopeasti, että 
kahden kuuluisan saarnamiehen täytyi tulla avuksi. He olivat nimel-
tään Barnabas ja Paavali. Nämä kaksi miestä jatkoivat julistamista ja 
opettamista tässä kaupungissa. Voitko kuvitella heitä julistamassa to-
reilla, kaduilla, ihmisten kodeissa ja missä ikinä ihmiset olivat valmiita 
kuulemaan	 evankeliumia?	Barnabas	 ja	Paavali	 käyttivät	 hyväkseen	
jokaisen mahdollisuuden opettaa Jeesuksesta.

Kuva 3-2
Näiltä miehiltä opimme, mikä on uskovien toinen tärkeä tehtävä 
seurakunnassa.	Osaatko	sanoa,	mikä	se	on?	Etsimämme	sana	alkaa	
j-kirjaimella.	Mikä	sana	se	voisi	olla?	Se	on	”julistaminen”. 

Ks. Apt. 7:59-60 ja Apt. 12:2. 

Näytä Antiokia ja Jerusalem 
kartalta. Voit näyttää myös 
Kyproksen ja Kyrenen. 

Vaikka Paavalista käytetään 
ensin nimeä Saul (Apt. 13:9), 
käytämme tässä yksinkertaisuuden 
vuoksi vain yhtä nimeä. Saul 
on heprealainen nimi, Paavali 
roomalainen nimi. 
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Julistaminen on samaa kuin saarnaaminen ja se tarkoittaa evanke-
liumin kertomista. Jumala on antanut seurakunnalle tehtävän julistaa 
evankeliumia miehille, naisille, pojille ja tytöille, jotta he voisivat 
oppia tuntemaan Jeesuksen ja uskoa häneen Pelastajana.

Tavallisesti evankeliumia saarnataan sunnuntaisin jumalanpalveluk-
sissa. Toisinaan seurakunnilla on erityisiä yhden tai kahden viikon 
evankelioivia tapahtumia, joita kutsutaan missioiksi. Yksi tapa julis-
taa evankeliumia on se, kun kristityt menevät  kaduille tai puistoihin 
ja pitävät siellä evankelioivan tilaisuuden.

Ennen kuin kerrot evankeliumin muille, sinun on itse ymmärrettävä 
se ja toimittava sen mukaan. Raamatussa Jumala kehottaa käänty-
mään pois synneistä ja uskomaan Jeesukseen Pelastajana. Jos teet 
niin, Jumala lupaa pyyhkiä syntisi pois (Apt. 3:19). Miksi synnit pitäisi 
pyyhkiä	pois?	Miksi	ne	ovat	niin	pahoja?	Synti	 tarkoittaa	 Jumalan	
tahdon rikkomista. Syntiä on esimerkiksi valehteleminen äidille, jon-
kun toisen matematiikan läksyjen kopioiminen tai toive, että veljesi ja 
siskosi kuuluisivat johonkin muuhun perheeseen. Jumala on antanut 
meille käskynsä. Kun emme tottele Jumalaa, me kerromme hänelle: 
”Haluan kulkea omaa tietäni, en sinun.”

Synnin rangaistus on ero Jumalasta. Kaikki ihmiset ovat tehneet 
syntiä ja kulkeneet omaa tietään. Jo syntymästämme olemme syntisiä 
ja haluamme tehdä oman päämme mukaan. Kuitenkin Jumala on ra-
kastava ja armollinen. Hän tiesi, että on vain yksi keino pyyhkiä syn-
nit pois. Täydellisen Jumalan Pojan täytyi kuolla syntiemme vuoksi ja 
herätä kuolleista (1. Kor. 15:3,4). Raamattu kehottaa meitä: ”Katukaa 
siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois” (Apt. 3:19).

Katuminen merkitsee sitä, että tunnustaa syntinsä ja haluaa antaa 
Jeesuksen muuttaa elämän. Kääntyminen merkitsee sitä, että kääntyy 
pois synneistä Jeesuksen puoleen ja turvautuu häneen Pelastajana. 
Kun teet tämän, Jeesus antaa syntisi anteeksi ja ottaa ne pois. Sen jäl-
keen et ole enää erossa Jumalasta. Sinusta tulee Jumalan lapsi. Jumala 
auttaa sinua tottelemaan häntä. Oletko koskaan pyytänyt Jeesusta 
pelastamaan	sinut?	Tee	se	tänään.	Jeesus	pitää	aina	lupauksensa.

Jos uskot Jeesukseen, toivot varmaan, että myös ystäväsi ja per-
heenjäsenesi kuulisivat evankeliumin. Voit kutsua heitä kirkkoon 
tai seurakunnan tilaisuuteen, jossa kerrotaan evankeliumi. Eikö olisi 
mahtavaa, jos Herra voisi käyttää sinua apunaan, jotta joku heistä 
voisi tulla Jeesuksen luo! 

Joitakin vuosia sitten Puolassa asui poika nimeltään Czeslaw. Hänen 
vanhempansa olivat todellisia kristittyjä, jotka rakastivat Jumalaa. 
Mutta Czeslaw ei uskonut Jeesukseen. Hän oli usein kuullut evan-
keliumin, koska hänen vanhempansa kertoivat hänelle Jeesuksen 
rakkaudesta. Czeslawin äiti rukoili polvillaan monet kerrat poikansa 
puolesta, jotta tämä oppisi tuntemaan Herran ja pelastuisi synneis-
tään. Heidän kotonaankin järjestettiin sunnuntaisin tilaisuuksia, jois-

PTE

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) Apt. 3:19 Raamatustasi.

PTU, PT 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki oikea 
alakulma
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sa julistettiin evankeliumia ja ylistettiin Herraa yhdessä. Czeslaw oli 
hyvin vihainen. Hän oli jopa niin vihainen, että eräänä sunnuntaina 
hän päätti asettaa pommin heidän kotiinsa. 

Koulussa Czeslaw oli oppinut vähän kemiaa. Niinpä hän päätti tehdä 
kotitekoisen pommin. Hän valmisti sen huolella ja viritti sen kellari-
kerrokseen valmiina räjähtämään, kun kaupungin kristityt kokoon-
tuisivat heillä. Pommi räjähti, mutta se ei ollut riittävän voimakas 
aiheuttaakseen kenellekään vahinkoa. Kun Czeslaw tuli kotiin, hän 
huomasi, että pommi oli kyllä aiheuttanut vähän tuhoja talossa, mut-
ta hän ei ollut kuitenkaan kyennyt lopettamaan uskovien kokoontu-
misia.

Joitakin vuosia myöhemmin Czeslaw meni kesäleirille. Hän ei tajun-
nut, että leiri oli kristittyjen järjestämä nuorten leiri. Tuolla leirillä 
Czeslaw kuuli jälleen evankeliumin selkeästi esitettynä. Jotakin ih-
meellistä tapahtui. Jumala pehmitti Czeslawin sydämen, ja hän pyysi 
Jumalaa antamaan anteeksi hänen syntinsä ja kapinansa. Hän otti 
Jeesuksen vastaan ja hänestä tuli Jumalan lapsi. Näistä tapahtumista 
on kulunut jo monta vuotta. Nykyisin Czeslaw on lähetystyöntekijä, 
joka kertoo evankeliumia lapsille Puolassa ja muissa Itä- ja Keski-
Euroopan maissa. Hän julistaa sanomaa Jeesuksesta yhtä innokkaasti 
kuin hän aiemmin oli valmis vastustamaan sitä.

Kuva 3-3

Täällä	pyhäkoulussa/kerhossa	olet	kuullut	saman	evankeliumin	kuin	
Czeslaw. Evankeliumi muutti Czeslawin.

Haluaisitko	sinäkin	kääntyä	pois	synneistäsi	 ja	tulla	Jeesuksen	luo?	
Pyydä häntä olemaan Pelastajasi! Jeesus pelastaa sinutkin, jos haluat 
tulla hänen luokseen.

Me kaikki, jotka opetamme tai avustamme täällä kerhossa tai pyhä-
koulussa, kuulumme Jumalan seurakuntaan. Kerromme evankeliu-
mia joka viikko. Suurin toiveemme onkin, että jokainen teistä voisi 
pelastua.

Kuten Barnabas ja Paavali julistivat evankeliumia ihmisille Antio-
kiassa, me haluamme kertoa teille saman sanoman: ”Käänny pois 
synneistäsi ja usko Jeesukseen.” Ilman Jeesusta olet yhtä eksyksissä 
kuin Antiokian pakanakaupungin ihmiset kauan sitten. 

Kuva 3-4

Herra siunasi edelleenkin seurakuntaa Antiokiassa, ja se kasvoi suu-
reksi ja vahvaksi. Monet, monet ihmiset, jotka eivät olleet koskaan 
aikaisemmin kuulleet evankeliumia, uskoivat nyt Jeesukseen ja alkoi-
vat palvella häntä seurakunnassa.

Noihin aikoihin Jerusalemin seurakunnasta tuli muutamia miehiä ja 
he puhuivat Antiokian kristityille. Pyhän Hengen kautta Jumala antoi 
yhdelle näistä miehistä erityisen kyvyn kertoa tulevaisuudessa tapah-

PTE

PowerPoint 3-4a
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tuvia asioita. Me emme pysty siihen. Emme osaa kertoa, mitä täällä 
tulee tapahtumaan esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua. Paavalin ja 
Barnabaksen aikaan Jumala joskus paljasti ihmisille tulevaisuuden 
tapahtumia etukäteen. Jumala auttoi tätä miestä kertomaan tulevasta.

Miehen nimi oli Agabos. Hän kertoi Antiokian seurakunnalle, että 
suuri nälänhätä oli tulossa. (Nälänhätä tarkoittaa sitä, että kaikille 
ei riitä tarpeeksi ruokaa.) Niinpä Antiokian seurakunta päätti antaa 
avustusta Juudeassa, Jerusalemin ympäristössä asuville kristityille.

Kuva 3-5

Luetaan Apt. 11:29, niin näemme, kuinka paljon opetuslapset ja 
muut uskovat antoivat: ”Opetuslapset päättivät antaa avustusta Juu-
deassa asuville veljille, kukin varojensa mukaan.” Se tarkoittaa, että 
kukin antoi sen mukaan kuin pystyi.

Miten	avustus	saatiin	Juudeaan?	Barnabas	ja	Paavali	olivat	lähettiläitä,	
jotka veivät avustuksen Jerusalemin ja Juudean uskoville.

Nyt voit miettiä, missä sanassa on a-kirjain alussa ja myös keskellä! 
Se liittyy rahaan ja se tulee ristikon viidennelle riville. Kyllä, sana on 
”antaminen”. Me olemme puhuneetkin tästä jo vähän, mutta Raa-
matussa puhutaan aiheesta enemmänkin. Jumala on antanut muuta-
man yksinkertaisen, mutta tärkeän säännön liittyen rahan antamiseen 
Jumalalle. 

Kuva 3-6

1 Anna sen verran kun voit (Apt. 11:29). Näimme, miten seura-
kunnan ihmiset Antiokiassa antoivat sen mukaan, kuin jokainen 
kykeni antamaan. Jumala ei odota meidän antavan paljon, jos 
meillä on vain vähän. Emme voi antaa euroa, jos meillä on vain 
50 senttiä. Mutta jos Jumala on antanut meille paljon rahaa, hän 
on hyvin mielissään, jos annamme hänelle enemmän.

 Jumala kehottaa Raamatussa antamaan hänelle ainakin kym-
menyksen eli kymmenesosan siitä, mitä olemme ansainneet. Jos 
rakastat	ja	haluat	totella	Jumalaa,	voisitko	ryhtyä	tekemään	niin?	
Jos siis saat 5 euroa, annat 50 senttiä Jumalalle. Jos ansaitset tai 
saat 20 euroa, annat 2 euroa Jumalalle.

2 Jumala haluaa meidän antavan säännöllisesti. Myöhemmin 
apostoli Paavali kirjoitti: ”Kunkin teistä on aina sapatin jälkei-
senä päivänä pantava syrjään rahaa sen mukaan kuin hänellä on 
varaa” (1. Kor. 16:2a). Joten kerran viikossa meidän tulisi varata 
rahaa Jumalalle annettavaksi. Emme anna hänelle vain edelliseltä 
viikolta yli jäänyttä rahaa, vaan meidän tulisi aina viikon alussa 
erottaa se rahasumma, jonka haluamme antaa Jumalalle.

3 Jumala haluaa meidän antavan runsaasti. Luetaan, mitä Raamat-
tu sanoo 2. Kor. 9:6b:ssa:  ”Joka runsaasti kylvää, se runsaasti 
niittää.”	Ymmärrätkö,	mitä	se	tarkoittaa?	Siinä	puhutaan	viljan	
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kylvämisestä. Mitä enemmän kylvät, sitä suurempi sato on. Ju-
malalle antaminen on kuin hyvän siemenen kylvämistä. Mitä 
enemmän annamme, sitä enemmän hyvää siitä seuraa ja Jumalan 
työ menee eteenpäin.

 Kuvitellaan, että maanviljelijä on keväällä katselemassa viljasäk-
kejä aitassaan. Hän tietää, että on aika ottaa traktori esille ja ryh-
tyä kylvämään viljaa. Edellinen vuosi on ollut huono viljavuosi. 
Hänen satonsa ei ollut hyvä. Niinpä hän pohtii: ”Tänä vuonna 
aion kylvää vain puolet siitä määrästä, minkä tavallisesti kylvän. 
Aion säästää rahaa ja kylvän vain kuusi säkillistä viljaa kahden-
toista sijaan.” Mitä tapahtuu, kun puintiaika tulee ja hän menee 
puimaan	viljaa?	Luonnollisesti	hän	saa	paljon,	paljon	pienemmän	
sadon kuin tavallisesti.

 Jumala kertoo, että antaessamme Jumalalle käy samalla tavalla. 
Jos annamme vähän, saamme itsekin vähän. Siunaukset ovat vä-
häisiä. Jumalan työ estyy. Jos annamme runsaasti, saamme paljon 
enemmän. Saamme iloita siitä, että tiedämme tekevämme sitä, 
mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Iloitsemme, kun voimme 
auttaa muita ihmisiä. Jumala siunaa meitä monella tavalla.

4 Luetaan 2. Kor. 9:7b: ”Iloista antajaa Jumala rakastaa.” Jumala 
haluaa meidän antavan iloiten, ei pakosta tai vain tavan vuoksi, 
vaan koska haluamme antaa Jumalalle ja hänen työhönsä. Anta-
misesta voi riemuita. Kun ajattelemme Jumalan meitä kohtaan 
osoittamaa rakkautta ja hyvyyttä, silloin haluamme antaa hänelle 
iloiten sen verran kuin pystymme.

Kuva 3-7

Antiokian kristityt lahjoittivat iloiten rahaa Juudean köyhille ihmisil-
le. Hyvin pian heille avautui toinenkin tärkeä työ, johon he osallis-
tuivat antamalla.

Uskovat olivat niin iloisia siitä, että evankeliumi oli tullut heidän 
luokseen rohkeiden Jerusalemin kristittyjen välityksellä. He varmasti 
ylistivät Jumalaa ja kiittivät Paavalista ja Barnabaksesta, jotka julisti-
vat evankeliumia niin uskollisesti. Sitten he alkoivat ajatella kaikkia 
muita maita heidän ympärillään, joissa ihmiset eivät olleet koskaan 
kuulleet	evankeliumia.	Miten	nämä	ihmiset	voisivat	kuulla	Jumalasta?	
Jumalan ohjaamana Antiokian uskovat tekivät hyvin tärkeän pää-
töksen. He päättivät lähettää kaksi miestä julistamaan evankeliumia 
muihin kaupunkeihin ja maihin. Sitä kutsutaan lähetystyöksi. Kirjoi-
tetaan sana ”lähetystyö” ristikkoon.

Jumala halusi Antiokian seurakunnan lähettävän kaksi lähetystyönte-
kijää.	Tiedätkö,	keitä	he	olivat?	Paavali	ja	Barnabas!

Ehkä seurakunnassa ajateltiin: ”Emme voi antaa näiden kahden tär-
keän miehen lähteä! Me tarvitsemme heitä täällä Antiokiassa, koska 
on niin paljon työtä.” 
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Ei, vaan lähetystyöhön lähetettiin parhaat henkilöt. Heidän tehtävä-
nään oli kertoa evankeliumia muissa maissa. Kirjoita ristikkoon myös 
lähetystyöntekijöiden sanoma eli ”evankeliumi”.

Kuva 3-8

Jumala haluaa yhä nykyäänkin seurakuntien lähettävän lähetystyön-
tekijöitä, miehiä ja naisia, kertomaan evankeliumia niille, jotka eivät 
ole vielä koskaan kuulleet Jeesuksesta. Jotkut heistä asuvat suurissa 
kaupungeissa, toiset vuoristojen ylätasangoilla tai autiomaassa tel-
toissa, jotkut meren rannalla trooppisella saarella. Kaikkien ihmisten 
on saatava kuulla ilouutinen siitä, miten Jeesus kuoli ristillä pelastaak-
seen heidät synneistään.

Varmastikin Antiokian kristityt, jotka eivät voineet lähteä Paavalin 
ja Barnabaksen mukaan, rukoilivat heidän puolestaan matkojen ai-
koina. Lisäksi he avustivat antamalla rahaa, jotta Paavali ja Barnabas 
pääsisivät Välimeren yli laivalla.

Mikä	on	sinun	tehtäväsi	lähetystyössä?	Eikö	olisi	mahtavaa,	jos	Ju-
mala kutsuisi sinut julistamaan evankeliumia johonkin maahan ku-
ten	Paavalin	 ja	Barnabaksen?	 Se	olisi	 etuoikeus!	Vaikka	 Jumala	 ei	
kutsuisikaan sinua lähtemään johonkin toiseen maahan, voit auttaa 
lähetystyöntekijöitä rukoilemalla heidän puolestaan ja antamalla ra-
haa heidän työhönsä.

Kun kasvat lapsesta nuoreksi ja myöhemmin aikuiseksi, et käy enää 
tässä kerhossa. Kenties joistakin teistä tulee kerhon tai pyhäkoulun 
avustajia tai opettajia. Se olisi hienoa! Mutta kaikista ei tule. Ehkä 
sinusta tulee aktiivinen seurakunnan jäsen. Haluaisitko auttaa seura-
kuntaa toteuttamaan niitä tehtäviä, joita Antiokian seurakunnassakin 
tehtiin aikoinaan hyvin esimerkillisesti: julistamaan evankeliumia, 
antamaan	ja	lähettämään	lähetystyöntekijöitä?

Muistuta lapsia kysymyslaatikosta, joka avataan kuudennella opetuskerralla.

Kertaa tässä kohden seurakunnan tehtävät oppitunneilta 2 ja 3. Selitä sitten 
oppitunnin alussa mainittu näytelmä, joka voidaan näytellä nyt tai seuraavalla 
kerralla. 

Tällä oppitunnilla mainittuja raamatunjakeita
•	 Apt. 11:21

”Herran käsi oli heidän tukenaan, ja suuri joukko ihmisiä kääntyi 
ja uskoi Herraan.”

•	 Apt. 3:19
”Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois.”

•	 Apt. 11:29
”Opetuslapset päättivät antaa avustusta Juudeassa asuville veljille, 
kukin varojensa mukaan.”

PTU

Näytä sovellus uskovalle.

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
alakulma
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•	 1. Kor. 16:2a
”Kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava syrjään 
rahaa sen mukaan kuin hänellä on varaa.”

•	 2. Kor. 9:6b
”Joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää.”

•	 2. Kor. 9:7b
”Iloista antajaa Jumala rakastaa.”

Kertauskysymykset
1. Mihin kaupunkiin jotkut Jerusalemissa vainotut kristityt matkus-

tivat?	(Antiokiaan.)

2. Ketkä kaksi kristittyä työntekijää saapui julistamaan evankeliumia 
Antiokiaan?	(Paavali	ja	Barnabas.)

3. Mitä Antiokian seurakunnassa tehtiin, kun kuultiin, että Jerusa-
lemiin	tulisi	nälänhätä?	(He	päättivät	antaa	avustusta	Juudeassa	
asuville uskoville.)

4. Mainitse kaksi sääntöä neljästä, jotka opimme Jumalalle anta-
misesta. (Neljästä kerrottava kaksi: anna sen verran kun voit, 
säännöllisesti, runsaasti, iloiten.)

5. Antiokian seurakunta antoi varojaan Jumalan työhön. Mihin 
tärkeään	työhön	seurakunta	ryhtyi	seuraavaksi?	(Se	lähetti	kaksi	
miestä lähetystyöhön julistamaan evankeliumia muihin kaupun-
keihin ja maihin.)

6. Miksi oli vähän outoa, että juuri Paavali ja Barnabas lähetettiin lä-
hetystyöhön?	(He	olivat	parhaita	työntekijöitä,	joita	olisi	tarvittu	
myös Antiokiassa.)

7.	 Tarvitaanko	lähetystyöntekijöitä	vielä	tänään?	Miksi?	(Kyllä,	kos-
ka kaikkien ihmisten tulee saada kuulla ilouutinen Jeesuksesta, 
joka kuoli ristillä pelastaakseen ihmiset synneistä.)

8.	 Miten	voimme	osallistua	 lähetystyöhön?	(Rukoilemalla	 ja	anta-
malla.)

9. Mainitse ne kolme seurakunnan tehtävää, joista puhuimme viime 
kerralla ja jotka merkittiin ristikkoon. (Ylistäminen, huolehtimi-
nen, rukoileminen.)

10. Luettele ne kolme seurakunnan tehtävää, joista olemme puhu-
neet tänään. (Julistaminen, antaminen, lähetystyö.)
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Raamatunkohta
Apt. 20:6-12

Päätotuus
Uskovat kasvavat uskossaan olemalla yhteydessä 
Herran ja hänen omiensa kanssa.

Sovellus
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Suunnittele, miten osallistut seurakunnan toimin-
taan, jotta sinulla olisi yhteys toisiin uskoviin.

Raamatunlause
”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhtei-
siä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana…” 
(Hepr. 10:25a)

Havaintovälineet
•	 Kuvat 4-1…4-8 (kierrekirja ja PowerPoint)

ja

•	 Tulostettu tai näkyviin kirjoitettu päätotuus (Po-
werPointissa hyperlinkki)

Ehdotus lasten mielenkiinnon 
ylläpitämiseksi
•	 Opetuksen lopussa voit näyttää lapsille valmiiksi 

täytetyn ristikon, antaa heidän täydentää omis-
ta ristikoista puuttuvat sanat ja viedä monisteet 
kotiin.

•	 Rohkaise taaskin lapsia laittamaan kysymyksiä 
kysymyslaatikkoon 6. opetuskertaa varten.

Tuntirunko
Johdanto

Kuvittele, että sinut on kutsuttu syntymäpäivil-
le…

Tapahtumien kulku
Kuva 4-1  Troaksen seurakunta kokoontui
 yhteen sunnuntai-iltaisin
 ”murtamaan leipää”.

Kuva 4-2  Jeesus asetti ennen kuolemaansa
 Herran ehtoollisen.

Kuva 4-3  Jumala haluaa omiensa 
 muistelevan Jeesuksen kuolemaa
  viettäessään ehtoollista.         PTU
Kuva 4-4  Paavali puhuu Troaksessa puoleen-
 yöhön saakka ja Eutykus putoaa 
 ikkunasta.

Kuva 4-5  On tärkeää kokoontua sunnuntaisin
 oppimaan Jumalan sanaa.      PTU
Kuva 4-6  Troaksen uskovat viipyvät 
 aamunkoittoon saakka iloiten 
 keskinäisestä yhteydestä.

Kuva 4-7  Kristittyjen yhteys on hyvin tärkeää.    
 PTU

Lopetus
Kuva 4-8  Esimerkki tulesta, joka sammuu,
  kun palavat puut viedään hajalleen.  
                       PTU

Oppitunti 4 
Troaksen seurakunta
- muistaa Jeesuksen kuoleman, opiskelee ja pitää yhteyttä muihin uskoviin
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Evankeliumin esittäminen
Roomalaistie
Tällä oppitunnilla evankeliumi ei juurikaan tule esille. Voit kertoa sen jossain muussa kohdassa kerho-
ohjelmaa puhumalla ”Roomalaistiestä”. Roomalaiset rakensivat monia teitä, jotka johtivat heidän pääkau-
pungistaan eri puolille Eurooppaa. Nämä tiet johtivat Roomaan.

Raamatun Roomalaiskirjeessä Jumala osoittaa meille tien, joka johtaa hänen luokseen, jotta voimme olla 
hänen kanssaan.

Tällä tiellä on otettava neljä askelta. Jos haluat ottaa nuo askeleet jo tänään ja tarvitset vähän apua, voit 
tulla luokseni oppitunnin jälkeen.

Askel 1: Tilanteemme

”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” (Room. 3:23). 

Tie Jumalan luokse alkaa siitä, että näet tilanteesi. Roomalaiskirjeen kolme ensimmäistä lukua kertovat 
siitä, ettei kukaan ihminen pysty tottelemaan Jumalan käskyjä niin kuin pitäisi, vaikka yrittäisikin olla kiltti. 
Elämämme ei ole sellaista kuin sen pitäisi olla. Sinäkin olet tehnyt syntiä, ja synnit pitää saada anteeksi. 
Jumalan	on	muutettava	elämäsi.	Haluatko	ottaa	tämän	ensimmäisen	askeleen?	Tahdotko,	että	Jumala	antaa	
sinulle	anteeksi	ja	muuttaa	sinua	sellaiseksi,	kuin	hän	haluaa	sinun	olevan?

Askel 2: Ainoa Pelastaja

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

Seuraavan askeleen ottaminen vaatii sen tietämistä, että vain Jeesus voi ottaa syntisi pois. Jeesus kuoli 
ristillä ja kärsi syntimme rangaistuksen meidän sijastamme. Kolmantena päivänä Jumala herätti Jeesuksen 
kuolleista ja osoitti, että Jeesus oli hänen Poikansa, joka maksoi täydellisesti kaikki syntimme. Uskotko, että 
Jeesus	on	ainoa	Pelastaja?	Uskotko,	että	koska	Jeesus	kuoli	ja	nousi	kuolleista,	hän	voi	ottaa	syntisi	pois?

Askel 3: Jumalan lahja

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

Meidän on ymmärrettävä, ettemme voi tehdä mitään korjataksemme suhdetta Jumalaan. Olemme ansain-
neet ikuisen eron Jumalasta syntimme takia, mutta Jumala tarjoaa lahjana uuden elämän hänen kanssaan. 
Tajuatko,	ettet	voi	tehdä	mitään	pelastaaksesi	itsesi?	Huomaatko,	että	Jumala	haluaa	antaa	sinulle	lahjaksi	
uuden	elämän	hänen	kanssaan,	jolloin	kaikki	syntisi	on	annettu	anteeksi?

Askel 4: Mitä pitäisi tehdä?

”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” (Room. 10:13). 

Viimeinen askel on pyytää Herraa pelastamaan sinut ja uskoa, että hän voi sen tehdä. Jos putoaisit syvään 
kuoppaan etkä pääsisi itse sieltä pois, tarvitsisit jonkun pelastamaan sinut. Jos joku katsoisi alas sinne 
syvään kuiluun, huutaisit häntä pelastamaan sinut. Sama pätee Jeesukseen. Olet syvällä synnissäsi, ja vain 
Jeesus voi pelastaa sinut. Rukoile näin: ”Herra, pelasta minut synneistäni. Auta minua kääntymään pois 
kaikesta sellaisesta, joka ei ole sinun tahtosi mukaista.” Jos teet näin ja todella tarkoitat sitä, Raamattu lupaa 
sinun pelastuvan. Jumala pitää aina lupauksensa. Voit luottaa häneen. Haluaisitko pyytää häntä pelasta-
maan	sinut	synneistäsi?	Voit	tehdä	sen	juuri	nyt.	Jos	Jumala	puhuu	sydämellesi,	älä	viivyttele.	Kuuntele,	
mitä Jumala sanoo sinulle Roomalaiskirjeessä. Pyydä Herraa pelastamaan sinut, niin syntisi annetaan an-
teeksi ja voit olla yhdessä Jumalan kanssa.
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Oppitunti
Kuvittele, että sinut on kutsuttu hyvän ystäväsi syntymäpäiville koko 
päiväksi ystäväsi kotiin. Juhlaan valmistettu hieno ateria kuuluu yh-
tenä osana päivän hauskaan ohjelmaan. Pääruoaksi on paistettua ka-
naa, perunaviipaleita, salaattia ja makaronia. Sen jälkeen saat ihanaa 
jälkiruokaa, kakkua ja jäätelöä. 

Ruokailun	loputtua	mietit:	”Mikä	ateriassa	oli	parasta?	Mistä	pidin	
eniten?”	On	vaikea	vastata,	koska	kaikki	oli	niin	hyvää!

Kun ajattelemme seurakuntaa, tuntuu vähän samalta. Kysymme: 
”Mikä	 seurakunnassa	 on	 kaikkein	 tärkeintä?	Mikä	 oppimistamme	
asioista	ilahduttaa	ja	innostaa	minua	eniten?”	Kaikki	ovat	mielenkiin-
toisia ja tärkeitä. Nyt opitaan vielä vähän lisää seurakunnasta.

Kuva 4-1

Palataan Apostolien tekoihin lukuun 20. Paavali, kuuluisa lähetys-
työntekijä, oli lähetetty työhön Antiokiasta. Hän matkusteli monia 
vuosia ja julisti evankeliumia siellä, missä Jeesuksen nimeä ei tunnet-
tu. Sen seurauksena monet uskoivat Jeesukseen ja pieniä seurakuntia 
syntyi moniin kaupunkeihin.

Eräänä päivänä Paavali tuli laivalla Troaksen satamaan. Hän oli ollut 
siellä aikaisemminkin, mutta nyt hän palasi takaisin voidakseen tavata 
uskovia ja auttaa heitä. Hän kulki kristittyjen kokoontumispaikkaan 
venerannasta,	mihin	laiva	oli	ankkuroituna.	Mikä	viikonpäivä	se	oli?	
Luetaan Apt. 20:7a. ”Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä, 
kokoonnuimme murtamaan leipää.” 

Kyllä, se oli viikon ensimmäinen päivä. Silloin sunnuntaita pidettiin 
viikon ensimmäisenä päivänä, sillä sapatti oli lauantai. Miksi ope-
tuslapset	olivat	kokoontuneet?	He	olivat	kokoontuneet	murtamaan	
leipää.

Leipäpala kiersi heidän keskuudessaan, ja kukin vuorollaan mursi 
siitä	palasen	ja	söi	sen.	Miksi	he	tekivät	näin?	He	tekivät	niin	kuin	
Jeesus oli opettanut opetuslapsiaan tekemään.

Kuva 4-2

Kuolemaansa edeltävänä iltana Jeesus keräsi opetuslapsensa yhteen 
viimeiselle aterialle yläkerran huoneeseen Jerusalemiin. Hän otti lei-
vän, kiitti Jumalaa siitä ja mursi sen palasiksi. 

Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruu-
miini” (Matt. 26:26). Hän tarkoitti, että leipä muistuttaisi opetuslap-
sia Jeesuksen ruumiista. Kun hän mursi leivän palasiksi, hän kertoi 
ystävilleen hyvin selvästi, että seuraavana päivänä hänen ruumiinsa 
murtuisi ja haavoittuisi ristillä. Hän kuolisi heidän ja meidän syntien 
vuoksi.

Sitten Jeesus otti viinimaljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen sa-
noen: ”Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi” (Matt. 
26:27,28). Jeesus opetti opetuslapsiaan jälleen, että hänen tarjoaman-
sa viini muistutti heitä hänen verestään, joka vuodatettaisiin ristillä 
seuraavana päivänä. Tämän vuoksi kaikkien Jeesukseen uskovien 
olisi mahdollista pelastua synneistään.

Jeesus halusi opetuslastensa syövän leipää ja juovan viiniä, ei vain 
tuossa tilanteessa, vaan muulloinkin, kun he kokoontuivat yhteen. 
Näin myös Troaksen kristityt tekivät. Mahtoivatko he olla iloisia vai 
surullisia	tehdessään	niin?	He	olivat	todella	iloisia,	koska	Jeesuksen	
kuoleman takia heillä oli ikuinen elämä. Samalla he osoittivat suurta 
kunnioitusta ajatellessaan Jeesuksen kärsimyksiä heidän tähtensä.

Kuva 4-3

Nykyäänkin kirkoissa kokoonnutaan murtamaan leipää ja jakamaan 
viiniä samalla lailla kuin Troaksessa tehtiin. Usein tällaista kokoon-
tumista kutsutaan Herran ehtoolliseksi tai ehtoollisjumalanpalveluk-
seksi. Tarkoituksena on muistella Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa 
meidän tähtemme kauan sitten. Herran ehtoollinen tai yhteyden 
ateria, on tarkoitettu vain niille, jotka todella tuntevat Jeesuksen ja 
rakastavat häntä. Vain todellisten uskovien tulisi osallistua tähän 
muistoateriaan. Kun leipä ja viini kiertävät uskovalta toiselle, jo-
kaisen tulisi kiittää Herraa hänen valtavasta rakkaudestaan, joka vei 
hänet ristille satoja vuosia sitten syntiemme tähden. Tietenkin voit 
kiittää Jeesusta missä vain, vaikka omassa huoneessasi tai koulussa. 
Ehtoollisjumalanpalveluksessa meitä muistutetaan kuitenkin aivan 
erityisellä tavalla Jeesuksen kuolemasta meidän tähtemme. 

Joissakin seurakunnissa ehtoollista vietetään joka sunnuntai, toisissa 
harvemmin.

Kirjoitetaan ristikkoon lyhyt sana ”ateria”.	Mille	riville	laittaisit	sen?	
Oikein, neljännelle riville. Pari sanaa puuttuu vielä. Katsotaanpa, 
mitä muuta opimme Apostolien tekojen 20. luvusta. 

Kuva 4-4

Troaksen uskovilla oli toinenkin tärkeä syy kokoontua sen lisäksi, 
että he halusivat viettää ehtoollista. Luetaan Apt. 20:7b. ”Paavali, 
jonka seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa, puhui koolla 
oleville, ja puhe pitkittyi puoleenyöhön saakka.”

He olivat kokoontuneet kuuntelemaan apostoli Paavalia, joka opetti 
heille Jumalan sanaa. Se oli niin mielenkiintoista ja auttoi heitä niin 
paljon, että he kuuntelivat ja tutkivat Jumalan sanaa tuntikausia. 
Huomasitko,	milloin	Paavali	vihdoin	lopetti	puheensa?	Kyllä,	keski-
yöllä! Hän halusi opettaa heille kaiken mahdollisen, koska seuraavana 
aamuna hänen laivansa lähtisi satamasta ja hän matkustaisi toiseen 
kaupunkiin.

Kristittyjen joukossa oli nuori mies nimeltään Eutykos. Hän nukahti 
Paavalin puheen aikana. Kenties hän oli tehnyt kovasti töitä koko 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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päivän ja oli siksi hyvin väsynyt. Huoneeseen oli ahtautunut paljon 
ihmisiä kuuntelemaan Paavalia. Raamattu kertoo meille myös, että 
huoneessa paloi useita öljylamppuja, joten siellä oli luultavasti kuu-
maa ja savuista. Paavalin puhekin oli hyvin pitkä, joten ei nyt ensim-
mäisenä moitita Eutykosta!

Ongelma oli siinä, että nuorukainen istui ikkunalaudalla ja huone oli 
kolmannessa kerroksessa. Arvaatko, mitä tapahtui, kun hän vaipui 
syvään	 uneen?	Kyllä,	 hän	putosi	 kolmannen	 kerroksen	 ikkunasta	
alas. Hänet nostettiin kuolleena maasta. Mutta Paavali kiirehti heti 
alas ja kietoi kätensä hänen ympärilleen.

Jumala teki ihmeen ja Paavali sai huutaa: ”Älkää hätäilkö, hän on 
hengissä!” (Apt. 20:10b). 

Eutykos oli taas elossa! Varmistettuaan, että nuori mies oli kunnossa, 
Paavali meni takaisin yläkertaan toisten uskovien luo.

Keksipä ristikkoon sopiva sana, jossa on  kaksi p-kirjainta, kaksi 
i-kirjainta ja kaksi n-kirjainta. Voin antaa vinkin. Tässä kohtaa et-
sitään toista syytä käydä kirkossa. Tarkoituksena ei ole nukahdella 
tai pudota ikkunasta! Se liittyy Jumalan sanan opetuksen tarkkaan 
kuuntelemiseen, kuten Troaksessa tehtiin. Ihmiset eivät välittäneet 
yöunesta, jos vain saivat kuunnella Paavalin opetusta Jumalan sa-
nasta.	Mitä	sanaa	etsimme?	Se	on	”oppiminen” – Jumalan sanan 
opiskelu ja tutkiminen. Siksi käymme myös kirkossa, että oppisimme 
lisää Jumalan sanasta.

Kuva 4-5

Voimme tietysti tutkia Jumalan sanaa itseksemme ja niin pitääkin 
tehdä. Sen lisäksi on tärkeää, että uskovat kokoontuvat yhteen tut-
kimaan Jumalan sanaa yhdessä. Joka sunnuntai pastori tai joku muu 
henkilö, joka rakastaa Jumalan sanaa, nousee saarnastuoliin selittä-
mään jotakin raamatunkohtaa seurakunnalle. Meidän tulisi jo etu-
käteen rukoilla ja pyytää Jumalalta apua ymmärtää Jumalan sanan 
opetus. 

Meidän tulee kuunnella saarnaa hyvin tarkasti ja miettiä samalla: 
”Mitä Jumala haluaa minun oppivan tänä aamuna ja mitä minun 
tulisi	 tehdä	 saarnan	 kuulemisen	 seurauksena?”	Kun	opimme	 lisää	
Raamatusta yhteisten kokoontumisten seurauksena, Jumala toimii 
meissä niin, että kasvamme uskovina.

Monet teistä ovat vielä nuoria. Siksi voi joskus tuntua vaikealta ym-
märtää kaikkea pastorin puheesta. Monesti lapsille pidetään pyhä-
koulua saarnan aikana. Pyhäkoulussakin opetetaan Jumalan sanaa, 
joten kannattaa kuunnella tarkasti. Vaikka kuuntelisitkin saarnan ja et 
ymmärtäisi kaikkea, Jumalalla on varmasti sinulle jotakin sanottavaa. 
Pyydä, että Jumala auttaisi sinua kuuntelemaan ja ymmärtämään. 
Joskus näkee, että nuoret kirjoittelevat viestejä toisilleen tai haukot-
televat jumalanpalveluksen aikana. Parempi on yrittää osoittaa kun-

PowerPoint 4-4b
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nioitusta Jumalan sanaa kohtaan, vaikkapa tekemällä muistiinpanoja 
saarnasta, jotta papin puhe jäisi paremmin mieleen!

Nykyään puhujat eivät pidä niin pitkiä puheita kuin Paavali Troak-
sessa. Hän saarnasi keskiyöhön saakka! Se olisikin jo pitkä aika istua 
hiljaa ja kuunnella. Nykyään saarna kestää puolisen tuntia tai vähem-
mänkin. Jos rakastamme Herraa, me pystymme keskittymään tuon 
ajan,	eikö	vain?	Siksihän	me	kirkkoon	menemmekin,	että	voimme	
oppia lisää Jumalan sanasta. Tietenkin sunnuntainen aamuheräämi-
nen voi tuntua vaivalloiselta, mutta se kannattaa varmasti ja tekee 
meille hyvää. Kun haluat katsoa tai kuunnella televisiosta tai radiosta 
tietyn ohjelman, etsit ensin oikean kanavan. Kun kanava on löytynyt, 
seuraat ohjelmaa tarkasti. Etsi myös jumalanpalveluksessa Jumalan 
sanan kuuntelemisen kanava!

Nyt ristikosta puuttuu enää yksi sana. Se löytyy seuraavasta kerto-
muksesta, joka tapahtuu Troaksessa.

Kuva 4-6

Sen jälkeen kun Eutykos oli herätetty henkiin, Paavali meni takaisin 
kolmannen kerroksen kokoushuoneeseen. Huomaa, että kello oli yli 
puolenyön.	Luuletko	Paavalin	olevan	jo	lähdössä?	Etsitään	vastaus	
Apostolien teoista 20:11. ”Paavali palasi sitten yläkertaan, mursi 
leipää ja söi. Hän keskusteli opetuslasten kanssa vielä pitkään, aina 
aamunkoittoon saakka, ja lähti sitten.” 

Uskovat	viipyivät	yhdessä	koko	yön!	Mitä	he	tekivät?	He	mursivat	
leipää (olemme jo käsitelleet sitä). He söivät yhdessä ja keskustelivat 
pitkään.

Heistä oli ihanaa olla yhdessä. Ei ihme! Heillä oli niin paljon puhut-
tavaa, koska he kaikki rakastivat Jeesusta ja he tiesivät, että heidän 
syntinsä oli annettu anteeksi. He olivat kuin suuren perheen veljiä ja 
siskoja. 

Kuinka erilaista olikaan olla ihmisten kanssa, jotka eivät rakasta-
neet Jeesusta. Jotkut Troaksen kristityt olivat luultavasti orjia, ja 
heitä kohdeltiin julmasti. Heidän täytyi tehdä pitkiä työpäiviä. Monet 
työskentelivät ihmisten kanssa, joilla ei ollut minkäänlaista mielen-
kiintoa Jumalaa ja hänen sanaansa kohtaan. He olivat kiinnostuneita 
ainoastaan rahan ansaitsemisesta. Jopa naapurit ja sukulaisetkin pi-
tivät kristittyjä toisinaan kummallisina ihmisinä, koska he halusivat 
mielellään kokoontua yhteen juttelemaan, rukoilemaan ja tutkimaan 
Jumalan sanaa.

Jotkut ihmiset eivät ollenkaan pitäneet kristityistä, koska he puhuivat 
heille Jeesuksesta ja kehottivat heitä kääntymään pois syntisestä elä-
mästään. Muut ihmiset eivät ymmärtäneet uskovia ja tekivät elämän 
heille vaikeaksi. Tästä syystä oli niin hyvä olla yhdessä toisten usko-
vien ystävien kanssa. He iloitsivat todellisesta uskovien yhteydestä. 
Mitä	 yhteys	merkitsee?	 Se	 tarkoittaa	 erityistä	 ystävyyttä,	 jota	 voi	
kokea vain toisen uskovan kanssa.

PowerPoint 4-6a
(ei Paavalia)

PowerPoint 4-6b
(Paavali mukana)
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Paco on espanjalainen poika, joka kuuli evankeliumin ja uskoi Jee-
sukseen. Kukaan muu Pacon perheessä ei ollut todellinen kristitty. 
Perheenjäsenet pilailivat hänen kustannuksellaan. Kaikilla mahdolli-
silla tavoilla he yrittivät estää Pacoa lukemasta Raamattua. He veivät 
Pacon Raamatun ja piilottivat sen. Hänen oli myös vaikea päästä 
kirkkoon.

Kun Pacon onnistui lähteä seurakunnan kokoukseen, hän todella 
nautti olostaan. Erikoisesti hän nautti, kun sai olla toisten nuorten 
uskovien kanssa. Hän viipyi tuntikausia eikä olisi halunnut mennä 
kotiin.

Pacon vanhemmat lähettivät hänet toiseen kaupunkiin, jotta hän 
pysyisi erossa muista uskovista. Ennen lähtöään Paco pyysi pastorilta 
uuden kotikaupunkinsa seurakunnan osoitetta. Saavuttuaan tähän 
kaupunkiin hän alkoi heti käydä seurakunnan kokouksissa. Yhteys 
oli hänelle niin tärkeää.

Nyt olet ehkä keksinyt sen sanan, jota etsimme. Se on lyhyt ja siinä 
on y-kirjain. Sana paljastaa  syyn, miksi uskovat kokoontuvat kirkos-
sa. Sana on ”yhteys” – ainutlaatuinen ystävyys uskovien välillä, joka 
perustuu Jumalan perheen jäsenyyteen.

Kuva 4-7

Täällä	 kerhossa/pyhäkoulussa	mekin	 voimme	kokea	 uskovien	 vä-
listä yhteyttä. On mukava tulla yhteen laulamaan, oppimaan ja ker-
tomaan omasta elämästä. Parin vuoden päästä olet jo liian vanha 
tulemaan kerhoon (opettajia ja avustajia lukuun ottamatta). Mitä teet 
sitten?	Tarvitset	silloinkin	omanikäisiä	uskovia	ystäviä,	joiden	kanssa	
voit opiskella Jumalan sanaa. Voitte rukoilla yhdessä ja keskustella 
Herrasta. Voit löytää tällaisia ystäviä sellaisesta seurakunnasta, jossa 
nuoret rakastavat Jumalaa, kuuntelevat hänen sanaansa ja rukoilevat. 
Siellä voit iloita uskovien yhteydestä. Me kaikki tarvitsemme hyviä 
uskovia ystäviä. On rankkaa olla uskova, jos olet täysin yksin.

Kuva 4-8

Kuvitellaan, että olet sytyttänyt iloisesti palavan nuotion. Se lämmit-
tääkin niin mukavasti. Mutta mitä tapahtuu, jos erotat palavat puut 
toisistaan	 niin,	 ettei	 niiden	 lähellä	 ole	muuta	 palavaa	materiaalia?	
Hyvin nopeasti liekit sammuvat eivätkä puut enää pala. Jäljelle jää 
pari mustaa puuta iloisesti räiskyvän nuotion sijaan.

Joskus näin voi tapahtua myös uskoville lapsille. Kun he ovat yhdessä 
toisten uskovien kanssa, heidän rakkautensa Jeesusta kohtaan palaa 
kirkkaasti. Mutta kun he joutuvat erilleen eikä heillä ole yhteyttä 
toisiin uskoviin, heidän rakkautensa viilenee ja myös kiinnostus Ju-
malan sanaa kohtaan sammuu.

Muista siis, että uskovien välinen yhteys on tosi tarpeellista! Luetaan, 
mitä Heprealaiskirje 20:25a sanoo. ”Me emme saa lyödä laimin seu-
rakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana.”

PTU 
Näytä sovellus uskovalle.

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
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Jotkut uskovat eivät tapaa toisia uskovia riittävän usein. Sinun on 
hyvä suunnitella, miten osallistut seurakunnan toimintaan, jotta op-
pisit tuntemaan muita ikäisiäsi uskovia. Se auttaa sinua palamaan 
kirkkaasti Jeesukselle.

Nyt annan jokaiselle teistä oman ristikon aiheesta seurakunta. Kat-
sotaan, onnistuuko puuttuvien sanojen täyttäminen. Ne ovat tuttuja 
sanoja viime viikkojen opetuksista.

Anna jokaiselle lapselle tulostettu ristikko, jotta he voivat täyttää puuttuvat 
sanat ja viedä monisteen kotiin.

Tällä oppitunnilla mainittuja raamatunjakeita
•	 Apt. 20:7a

”Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä, kokoonnuimme 
murtamaan leipää.”

•	 Matt. 26:26
”Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen ope-
tuslapsilleen sanoen: ’Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumii-
ni.’”

•	 Apt. 20:7b
”Paavali, jonka seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa, 
puhui koolla oleville, ja puhe pitkittyi puoleenyöhön saakka.”

•	 Apt. 20:11
”Paavali palasi sitten yläkertaan, mursi leipää ja söi. Hän keskusteli 
opetuslasten kanssa vielä pitkään, aina aamunkoittoon saakka, ja 
lähti sitten.”

•	 Hepr. 10:25a
”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, 
niin kuin muutamilla on tapana.”

Kertauskysymykset 
1. Minkä nimisen merenrantakaupungin seurakunnassa Paavali vie-

raili?	(Troas.)

2.	 Millainen	oli	seurakunnan	kokoontumishuone?	(Huone	oli	kol-
mannessa kerroksessa, öljylamput paloivat huoneessa, se oli 
täynnä ihmisiä, jotka olivat pakkautuneet kuulemaan Paavalia.)

3. Luimme, että opetuslapset kokoontuivat yhteen ”murtamaan lei-
pää”.	Mitä	se	tarkoittaa?	(Leipäpala	kiersi	heidän	keskuudessaan	
ja jokainen mursi siitä palan ja söi sen. Se auttoi heitä muistamaan 
Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa.)

4.	 Mitä	muuta	 leivän	 lisäksi	kierrätettiin	 toiselta	 toiselle	 ja	miksi?	
(Viinimaljaa, joka muistutti heitä Jeesuksen verestä, joka vuoda-
tettiin ristillä. Jeesuksen ristinkuoleman takia Jeesukseen uskovat 
pelastuvat synneistään.)

Näytä sovellus uskovalle.

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
alakulma
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5. Miksi kutsumme leivän syömistä ja viinin juomista ”Herran eh-
toolliseksi”?	(Ehtoo	tarkoittaa	iltaa,	ehtoollinen	ilta-ateriaa.	Jee-
suksen kuolemaa edeltävänä iltana Jeesus kokosi opetuslapset 
viimeiselle aterialle yläkerran huoneeseen Jerusalemissa. Me vie-
tämme ehtoollista muistaaksemme Jeesuksen kuoleman meidän 
puolestamme.)

6.	 Kuinka	kauan	Paavali	puhui?	(Koko	yön.	Emme	tiedä,	milloin	
hän aloitti, mutta hän saarnasi keskiyöhön asti, teki sitten ihmeen 
Eutykokselle ja jatkoi opettamista aamunkoittoon asti.)

7. Tänään puhuimme kolmesta syystä, miksi kannattaa mennä kirk-
koon ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Mainitse niistä kaksi. 
(Kolmesta mainittava kaksi: Herran ehtoollinen, oppiminen, yh-
teys).

8.	 Mitä	yhteys	tarkoittaa?	(Erityistä	ystävyyttä	uskovien	välillä,	sillä	
he kuuluvat samaan Jumalan perheeseen.)

9. Mitkä olivat ne kolme seurakunnan tehtävää, joista puhuimme 
viime	kerralla?	(Julistaminen,	antaminen,	lähetystyö.)

10. Viime viikkojen aikana olemme käsitelleet kolmea Uuden tes-
tamentin	 seurakuntaa.	Mitkä	 ne	 olivat?	 (Jerusalem,	Antiokia,	
Troas.)
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Raamatunkohdat
Apt. 19:1-41
Matt. 16:16-18
Apt. 20:15-20, 27-38
1. Kor. 3:1-7
Hepr. 13:3

Päätotuus
Paholainen hyökkää seurakuntaa vastaan ja yrittää 
tuottaa väärää opetusta ja hajaannusta.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Älä kuuntele Paholaista, joka yrittää eksyttää sinut 
totuudesta.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Osallistu sellaisen seurakunnan toimintaan, joka 
puolustaa totuutta Paholaisen hyökkäyksistä huo-
limatta.

Raamatunlause
Kertaa Ef. 5:25b.

Havaintovälineet
•	 Kuvat 5-1…5-8 (kierrekirja ja PowerPoint)

ja

•	 Tulostettu tai näkyviin kirjoitettu päätotuus (Po-
werPointissa hyperlinkki)

ja

•	 kaksi tai kolme hammastikkua (tai muuta ohutta 
puutikkua tai coctailtikkua), naula ja vähän pu-
naista villalankaa

Tuntirunko
Johdanto

Mitä olemme oppineet seurakunnasta tähän 
mennessä?

Seurakunnalla on vihollinen, joka todella vihaa 
seurakuntaa. Se on Paholainen.

Tapahtumien kulku
Kuva 5-1  Paavali saarnaa Efesoksessa, 
 ja monet ihmiset kääntyvät Jumalan 
 puoleen.

Kuva 5-2  Paholainen käyttää Demetriosta
 lietsoakseen vainoa seurakuntaa
 vastaan.               PT
Kuva 5-3  Monissa maissa Paholainen yhä
 lietsoo vainoja seurakuntaa vastaan.
 PT
Kuva 5-4  Paavali opettaa ja rukoilee
 Efesoksen vanhimpien kanssa sekä
 varoittaa ”susista”, jotka tuovat
 väärää oppia.

Kuva 5-5  Paholainen käyttää yhä aseenaan
 väärää oppia nykyseurakuntaa
 vastaan.

Kuva 5-6  Hajaannusta Korintin
 seurakunnassa.

Kuva 5-7  Paholainen käyttää hajaannuksen
 asetta seurakuntaa vastaan
 nykyäänkin.

Lopetus
Kuva 5-8  Jeesus voi jo nyt antaa meille voiton
 Paholaisesta. Jonain päivänä
 tulevaisuudessa Jeesus tuhoaa
 Paholaisen täysin.

Oppitunti 5
Seurakunta sodassa
- vaino, väärä oppi ja hajaannus
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Oppitunti
Mitä	olemme	oppineet	seurakunnasta	tähän	mennessä?	Mihin	seu-
rakuntaa	 voi	 verrata?	 (Ruumiiseen,	 rakennukseen,	morsiameen	 tai	
perheeseen.)	Mitä	 seurakunnan	 pitäisi	 tehdä?	 (Huolehtia	muista,	
rukoilla, auttaa, todistaa ja opettaa Jumalan sanaa.) Keistä seurakunta 
muodostuu?	(Ryhmästä	Jeesukseen	uskovia	ihmisiä.)

Varmaankin olette nähneet TV:n luonto-ohjelmia, joissa leijona vaa-
nii saalistaan, vaikkapa seepraa tai antilooppia. Leijona on niin vah-
va, raju ja nopea, että se on pelottava vihollinen. Seurakunnallakin 
on vahva ja raju vihollinen, Paholainen sotii määrätietoisesti seura-
kuntaa vastaan ja yrittää estää seurakuntaa kasvamasta ja tekemästä 
Jumalan tahtoa. Se hyökkää uskovia ja kirkkoa vastaan monin eri ta-
voin. Tänään aiomme tarkastella kolmea tapaa, jolla Paholainen sotii 
seurakuntaa vastaan. Jotta huomaamme nämä kolme tapaa, meidän 
on uudestaan mietittävä Apostolien tekojen tapahtumia.

Kuva 5-1

Yhdellä lähetysmatkallaan Paavali tuli Efesoksen kaupunkiin ja julisti 
tapansa mukaan evankeliumia. Hän viipyi siellä kolme vuotta. Efesos 
oli suuri ja paha kaupunki, jossa oli valtava pakanajumalattaren Arte-
miin temppeli. Efesolaiset palvoivat Artemista, ja monissa kodeissa 
ihmisillä oli pieniä hopeisia patsaita Artemiksesta ja jumalattaren 
kunniaksi rakennetusta temppelistä.

Huolimatta kaikesta tästä epäjumalanpalveluksesta ja väärästä ope-
tuksesta monet ihmiset uskoivat Jeesukseen, joka on ainoa Pelastaja, 
kuten Paavali opetti julistaessaan evankeliumia. Raamattu kertoo 
meille,	 että	hyvä	uutinen	 levisi.	Kuinka	kauas?	Luetaan,	mitä	Apt.	
19:10b kertoo: ”Kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset 
että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.”

Apt. 19:20 kertoo vielä: 

”Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle.” 

Varmastikin Paavali ja hänen ystävänsä ylistivät Jumalaa siitä, miten 
Jumala pelasti efesolaisia. Paholainen ei kuitenkaan iloinnut. Kun se 
näki, miten monet kääntyivät pois synneistään ja epäjumalien pal-
velemisesta ja turvautuivat Jeesukseen, se alkoi hyökätä Paavalia ja 
seurakuntaa vastaan.

Kuva 5-2

Paholainen käytti hyväksi miestä nimeltään Demetrios, joka teki pie-
niä hopeisia jumalankuvia. Ne ihmiset, jotka olivat löytäneet oikean 
ja elävän Jumalan, eivät enää ostaneet Artemiin patsaita. Demetrios 
ja muut hopeasepät eivät enää ansainneet yhtä paljon rahaa kuin 
ennen. Niinpä Demetrios kutsui koolle kaikki hopeasepät, jotka 
näitä hopeisia patsaita valmistivat ja möivät. Demetrios selitti muille, 
kuinka monet ihmiset olivat lopettaneet Artemiin palvomisen eivät-
kä enää ostaneet heidän tekemiään hopeisia patsaita. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Demetrioksen sanat suututtivat hopeasepät niin, että he alkoivat 
huutaa: ”Suuri on Efesoksen Artemis!” 

He lähtivät liikkeelle, tarttuivat joihinkin Paavalin ystäviin ja raaha-
sivat heidät kaupungin teatteriin (stadionille). Suuri kansanjoukko 
seurasi heitä, ja ihmiset alkoivat huutaa täyteen ääneen: ”Suuri on 
Efesoksen Artemis! Suuri on Efesoksen Artemis!” 

Tätä kesti parin tunnin ajan!

Lopulta kaupungin sihteeri, joka oli tärkeä mies kaupungin halli-
tuksessa, sai ihmisjoukon rauhoittumaan ja suostutteli heidät palaa-
maan koteihinsa. Kenen sinä ajattelet olleen tämän Demetrioksen ja 
hopeaseppien	 touhun	 takana?	Kuka	sai	heidät	 tuottamaan	harmia	
Paavalille	ja	kristityille?	

Se oli Paholainen, Jeesuksen ja seurakunnan vihollinen. Se toivoi, 
että Paavali ja muut kristityt tapettaisiin ja evankeliumin julistaminen 
loppuisi. Mutta Jumala on vahvempi kuin Paholainen. Kristittyjen 
viholliset pettyivät. Sihteerin puheen seurauksena mellakka laantui ja 
ihmiset palasivat rauhallisesti koteihinsa. Paholainen käytti Demet-
rioksen ja muiden hopeaseppien hyökkäystä yrittäessään estää Jee-
suksen seurakuntaa kasvamasta. Se ei halua ihmisten kuulevan evan-
keliumia ja uskovan Jeesukseen Pelastajana. Muissa kaupungeissa 
kristittyjä hakattiin, heitettiin vankilaan, heidän omaisuutensa vietiin 
ja jotkut jopa tapettiin. Kaikesta huolimatta yhä useammat ihmiset 
alkoivat uskomaan Jeesukseen. Jeesus on Paholaista voimakkaampi. 

Kuva 5-3

Nykyäänkin Paholainen yhä käyttää kauheaa asettaan, vainoa, yrittä-
essään tuhota Jeesuksen seurakunnan. Se ei halua nykyihmisten kuu-
levan evankeliumia. Monissa maissa evankeliumin julistajat saattavat 
joutua kärsimään. Paraikaakin jotkut pastorit ja opettajat viruvat 
vankiloissa julistettuaan sanomaa Jeesuksesta. Heidät on tuomittu 
vankilaan monen vuoden raskaaseen työhön eivätkä he saa riittävästi 
ruokaa. Usein he ovatkin hyvin nälkäisiä, väsyneitä, kylmissään ja 
yksinäisiä Jeesuksen tähden. Ympäri maailmaa monia kristittyjä ta-
petaan, koska he ovat uskollisesti todistaneet Jeesuksesta.

Paholainen ei kuitenkaan pysty tuhoamaan Jumalan seurakuntaa. 
Jeesus sanoi: ”Minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit 
voita” (Matt. 16:18b). Herra pelastaa ihmisiä ympäri maailmaa joka 
päivä. Kirkko kasvaa. 

Vihollinen ei pysty voittamaan Jumalaa eikä tuhoamaan kirkkoa. Sen 
sijaan jonain päivänä tulevaisuudessa Jeesus tuhoaa Paholaisen.

Meidän, jotka uskomme Jeesukseen, pitäisi muistaa rukoilla usein 
niiden Jumalan perheeseen kuuluvien siskojen ja veljien puolesta, 
jotka kärsivät evankeliumin tähden muissa maissa. Kirkko on yksi 
perhe, yksi ruumis. Kun yksi jäsen kärsii, me kaikki kärsimme. Myös 
omassa perheessäsi sama periaate toimii: kun veljesi tai siskosi on 
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sairas, olet huolissasi hänestä. Jos kuulut Jumalan perheeseen, ru-
koile Jumalan suojelusta ja apua niille, jotka kärsivät muissa maissa 
uskonsa tähden. Raamatussa sanotaan: ”Muistakaa vankeja, niin kuin 
olisitte itse kahleissa heidän kanssaan, muistakaa kidutettuja, tuntee-
han teidänkin ruumiinne kivun” (Hepr. 13:3).

Kuva 5-4

Vainoaminen ei ole Paholaisen ainoa keino vahingoittaa seurakun-
taa. Se myös hyökkää käyttämällä aseenaan väärää opetusta (väärää 
oppia).

Muistatteko, kun kerroin Paavalin vierailusta Troaksen seurakunnas-
sa?	Pian	Troaksen	jälkeen	laiva	saapui	Miletoksen	satamaan.	Paavali	
oli suunnitellut tapaavansa siellä Efesoksen seurakunnan julistajia 
ja johtajia. Paavalin poistuttua laivasta, he kerääntyivät kaikki yhtei-
seen tapaamiseen, todennäköisesti juuri Miletoksen rannalla. Paavali 
selitti monia asioita Efesoksen seurakunnan johtajille. Hän kertoi 
johtajille jotain hyvin surullista. Luetaan Apostolien teoista 20:29, 
mitä hän sanoi: ”Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne 
tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä.” 

Paavali ei puhunut susista, jotka syövät lampaita. Susilla hän tarkoitti 
miehiä, jotka tulisivat saarnaamaan, mutta jotka eivät julistaisi oikeaa 
evankeliumia. Nämä väärät opettajat aiheuttaisivat suurta vahinkoa 
uskoville, joita petettäisiin väärällä opetuksella. Näitä opettajia luul-
taisiin paimeniksi, jotka ruokkivat lampaitaan. Sen sijaan he söisivät 
lampaat, kuten sudet tekevät.

Näin todellakin tapahtui sen jälkeen, kun Paavali oli jo kuollut. Sel-
laisia julistajia tuli, jotka kertoivat ihmisille, että pelastuakseen heidän 
oli tehtävä hyviä tekoja. Heidän mukaansa pelkkä usko Jeesukseen 
ei riittänyt.

Tietenkin tuo on väärää opetusta. Kukaan ei pelastu eikä pääse tai-
vaaseen yrittämällä olla kiltti. Vain uskomalla Jeesukseen, joka kuoli 
ristillä meidän vuoksemme, voimme saada syntimme anteeksi ja 
iankaikkisen elämän (Ef. 2:8-9).

Kuva 5-5

Maailmassa on tuhansia julistajia, jotka sydämestään rakastavat Juma-
laa ja kertovat evankeliumia. Evankeliumin mukaan Jeesus kuoli mei-
dän syntiemme puolesta ja vain Jeesuksen kuoleman kautta meidän 
suhteemme Jumalaan voi korjaantua. Joissakin kirkkorakennuksissa 
evankeliumia ei kuitenkaan julisteta. Yhä tänäkin päivänä Paholai-
nen hyökkää seurakuntaa vastaan väärien opettajien avulla. Julistajat 
voivat olla hyvin älykkäitä ja taitavia puhujia, mutta elleivät he julista 
oikeaa sanomaa, heidän julistuksensa on väärää ja hyödytöntä.

Varmasti omallakin paikkakunnallamme on monia ihmisiä, jotka 
käyvät kirkossa sunnuntaisin, mutta eivät kuule siellä totuutta. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi. 



Seurakunta, Jumalan perhe

48

Kun kasvat isommaksi ja voit itse päättää, missä seurakunnassa käyt 
ja minkä jäseneksi liityt, ole hyvin tarkkana, että seurakunnassa to-
della opetetaan Raamatun mukaisesti. Varmista, että siellä julistetaan 
tätä	samaa	evankeliumia,	jota	olet	jo	kuullut	pyhäkoulussa/kerhossa.	
Voit esimerkiksi esittää itsellesi seuraavat kysymykset…

•	 Kokoontuuko tämä seurakunta säännöllisesti rukoilemaan yhdes-
sä?	

•	 Lähettääkö tämä seurakunta ihmisiä lähetystyöhön julistamaan 
evankeliumia?	

•	 Palvotaanko ja ylistetäänkö tässä seurakunnassa Jumalaa ja tutki-
taanko	Jumalan	sanaa?”

Ehkä	täällä	kerhossa/pyhäkoulussa	olet	tänään	tajunnut,	miten	Pa-
holainen on houkutellut sinut uskomaan, että olet jo aivan riittävän 
kiltti Jumalan silmissä. Onko Paholainen saanut sinut ajattelemaan, 
ettet	tarvitse	Jeesusta	Pelastajaksesi?	Onko	hän	sanonut	sinulle:	”Älä	
ajattele Jumalaa, syntiä äläkä kaikkia noita asioita nyt! Olet vielä aivan 
liian nuori!” 

Paholainen on kertonut sinulle valheita, mutta kuuntele nyt Jumalan 
puhetta. Olet tehnyt monia vääriä asioita, ajatellut vääriä ajatuksia 
ja sanonut sellaista, mikä ei miellytä Jumalaa. Niinpä et ole totellut 
Jumalaa, ja syntisi on erottanut sinut hänestä. Et voi pelastaa itseäsi.

Kuuntele myös hyvä uutinen! Jumala rakastaa sinua niin paljon, että 
lähetti ainoan Poikansa pelastamaan sinut. Jeesus kuoli syntiesi vuok-
si ristillä. Hän nousi kuolleista ja voi pelastaa sinut tänään. Käänny 
pois synneistäsi. Lopeta Paholaisen valheiden kuunteleminen. Kään-
ny Jumalan puoleen ja pyydä häntä pelastamaan sinut tänään. Jumala 
lupaa: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” 
(Room. 10:13).

Kuva 5-6

Paholaisen keinoja ovat vaino ja väärä oppi, mutta hän käyttää mui-
takin aseita, joista puhumme seuraavaksi.

Jumala ohjasi apostoli Paavalia kirjoittamaan monia kirjeitä, jotka 
ovat nyt osa Uutta testamenttia. Yhdessä näistä kirjeistä Paavali kir-
joittaa seurakunnalle Korintissa (kaupunki Kreikassa), koska hän on 
tietoinen Paholaisen hyökkäyksistä seurakuntaa vastaan. Tilanne sai 
hänet hyvin surulliseksi.

Korintin uskovat olivat jakaantuneet pieniin ryhmiin. Jotkut ajatteli-
vat, että Paavali oli suurin julistaja, ja he kutsuivat itseään ”Paavalin 
ryhmäksi”. Toiset taas olivat sitä mieltä, että Apollos oli suurin opet-
taja, ja he kutsuivat itseään ”Apolloksen ryhmäksi”.

Kirjeessään Paavali kirjoitti heille, etteivät he saisi olla niin tyhmiä. 
Hän vertaa seurakuntaa puutarhaan. Paavali kertoi itse kylväneensä 
hyvän siemenen eli Jumalan sanan Korinttiin. Apollos tuli hänen 

PTU 
Näytä sovellus uskovalle. 

PowerPoint-hyperlinkki vasen 
alakulma

PTE

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.



Seurakunta, Jumalan perhe

49

jälkeensä auttamaan ja opettamaan korinttilaisia. Hän oli kuin puu-
tarhuri kastelukannun kanssa huolehtien kasveista. 

Mutta	Paavali	kysyi:	”Kuka	saa	siemenen	kasvamaan?”

Onko	se	Paavali?	Ei!	Onko	se	sitten	Apollos?	Ei	tietenkään!	Luetaan	
vastaus Paavalin 1. kirjeestä korinttilaisille 3:7.

”Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan 
kädessä, hän suo kasvun.” 

Vain Jumala voi antaa iankaikkisen elämän ja kasvun. Hän antaa 
sen kaikille, jotka uskovat häneen. Jumala oli antanut elämän koko 
Korintin seurakunnalle. Miksi he siis sallivat hajaannuksen hiipivän 
seurakuntaan?	Koska	Paholainen	käytti	hajaannuksen asetta saa-
dakseen heidät heikoiksi ja riitoihin toistensa kanssa, sen sijaan, että 
yhdessä ylistäisivät ja palvelisivat Jumalaa.

Kuva 5-7

Paholainen jatkaa tämän voimakkaan aseen käyttöä nykyäänkin. Sen 
sijaan että uskovat palvoisivat Jumalaa, rukoilisivat ja tutkisivat hä-
nen sanaansa, he joskus riitelevät ja väittelevät asioista, jotka eivät 
ole edes tärkeitä. Uskovat saattavat olla ylpeitä tai juoruta toisista 
uskovista ja sanoa loukkaavia asioita. Paholainen voi nostattaa ikäviä 
tunteita ja ongelmia uskovien välille, niin että he eivät rakasta toisiaan 
niin kuin pitäisi. Pitää muistaa, että seurakunta on Kristuksen ruu-
mis. Ihmisruumiissa kaikki osat toimivat yhdessä ja sopusoinnussa 
toistensa kanssa. Samoin seurakuntaruumiissa meidän olisi toimitta-
va yhdessä rauhanomaisesti.

Seurakunnat eivät ole täydellisiä, koska uskovat tekevät syntiä ja 
vääriä tekoja. Jos huomaat ongelmia uskovien välisissä suhteissa, älä 
silti lakkaa käymästä kirkossa, ylistämästä Jumalaa ja kuuntelemasta 
hänen sanaansa. Ole samalla tarkkana, että et putoa Paholainen an-
saan ja aiheuta hajaannusta ja ongelmia uskovien välille. Jos tunnet 
uskovia lapsia tai nuoria, jotka riitelevät, lakkaavat olemasta ystäviä 
tai jopa jättävät tulematta kirkkoon riitojen tai ongelmia takia, yritä 
rohkaista ja auttaa heitä. Ennen kaikkea rukoile heidän puolestaan, 
että Jumala antaisi heille voiton Paholaisesta ja he pääsisivät pian 
takaisin yhteyteen Herran ja toisten kristittyjen kanssa.

Olemme puhuneet melko paljon Paholaisesta ja sen hyökkäyksistä 
meitä ja kaikkia Jeesuksen seurakuntaan kuuluvia kohtaan. Kyseessä 
onkin todella vahva ja ovela vihollinen, joka saa paljon tuhoa aikaan 
vainon, väärän opetuksen, hajaannuksen ja ylpeyden aseillaan. Se 
on meitä vahvempi, mutta ei yhtä vahva kuin Jeesus, joka on kaik-
kivoimainen. Usko, että Jeesus voi antaa sinulle voiton Paholaisesta, 
kun se hyökkää ja houkuttelee tekemään syntiä. Pyydä, että Jumala 
auttaisi sinua toimimaan oikein.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Kuva 5-8

Sinun on hyvä tietää eräs mahtava tosiseikka. Jonain päivänä tu-
levaisuudessa Jeesus voittaa Paholaisen täydellisesti ja Paholainen 
laitetaan erityisvankilaan ikuisiksi ajoiksi. Sen jälkeen Paholaisella ei 
ole enää valtaa kiusata tai hyökätä meitä vastaan. Sitä ihmeellistä aikaa 
voimme	odottaa	iloiten,	eikö	vaan?	Muistatko	jakeen,	jonka	luimme	
aiemmin	tänään?	Nämä	ovat	Jeesuksen	sanoja:	

”Minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita” (Matt. 
16:18b).

Se tarkoittaa sitä, että lopussa Kristuksen seurakunta tulee olemaan 
voittaja Paholaista vastaan. Kirkko on kuin mahtava armeija, joka 
voittaa taistelun Paholaisen linnan ovella. Jonain päivänä Paholainen 
antautuu ja me saamme täydellisen voiton ”kapteenimme” Jeesuksen 
avulla.

Mutta jo ennen tuota voittoisaa päivää, jolloin Paholainen tuhotaan 
ikuisiksi ajoiksi, me voimme saavuttaa voittoja joka päivä.

Käytä tässä havainnollistamiseksi hammastikkuja, punaista villalankaa ja 
naulaa.

Me olemme kuin tällaisia hammastikkuja. Olemme oikeastaan hyvin 
heikkoja. Katso, kuinka helposti sen voi katkaista.

Katkaise hammastikku. 

Vihollinen voi kiusata meitä ja voittaa meidät, jos luotamme vain 
omaan voimaamme. Mutta Jeesus on hyvin, hyvin vahva Ystävä ja 
Puolustaja. Laitan nyt toisen hammastikun tämän naulan viereen ja 
lisäksi myös muita hammastikkuja. Käärin punaista lankaa kaikkien 
näiden ympärille, jotta ne pysyisivät kiinni toisissaan. Nämä tikut ku-
vaavat meitä, kun pysymme lähellä Jeesusta. Jeesus vuodatti verensä 
ollakseen Pelastajamme. Nyt joku teistä voi yrittää katkaista tikun. 

Anna lasten yrittää. 

Katkaiseminen ei onnistu, koska hammastikku on lähellä naulaa yh-
dessä toisten tikkujen kanssa. Jeesus voi vahvistaa sinua kestämään 
Paholaisen hyökkäykset. Meille Jeesukseen uskoville on myös hyvin 
tärkeää olla yhdessä toisten kanssa, jotka rakastavat Jeesusta.

Seurakunta ei ole vielä täydellinen, mutta jonain päivänä tilanne 
muuttuu, kun olemme taivaassa Jeesuksen kanssa. Taivaassa ei ole 
syntiä, vainoa eikä surua. Taivasaikoja odotellessamme eläkäämme 
lähellä Jeesusta, joka on Pelastajamme ja paras Puolustaja Paholaista 
vastaan.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi. 
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Tällä oppitunnilla mainittuja raamatunjakeita
•	 Apt. 19:10b

”Kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikka-
laiset, saivat kuulla Herran sanan.”

•	 Apt. 19:20
”Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle.”

•	 Matt. 16:18b 
”Minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.”

•	 Apt. 20:29
”Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia 
susia, jotka eivät laumaa säästä.”

•	 1. Kor. 3:7
”Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on 
Jumalan kädessä, hän suo kasvun.”

Kertauskysymykset
1. Kuinka kauan Paavali viipyi Efesoksessa julistamassa evankeliu-

mia?	(Kolme	vuotta.)

2.	 Minkä	nimistä	pakanajumalatarta	Efesoksen	asukkaat	palvoivat?	
(Artemista.)

3. Mikä oli sen hopeasepän nimi, joka aiheutti ongelmia Paavalille 
ja	hänen	ystävilleen	Efesoksessa?	(Demetrios.)

4.	 Miten	Paholainen	nykypäivänä	 käyttää	 vainoa	 aseenaan?	 (Mo-
nissa maissa voit joutua vankilaan tai tapettavaksi, jos julistat 
sanomaa Jeesuksesta.)

5. Miksi Paavali oli surullinen, kun hän puhui rannalla Efesoksen 
seurakunnan	johtajille?	(Paavali	varoitti	”susista”,	jotka	tulisivat	
seurakuntaan. Nämä miehet kyllä julistaisivat, mutta eivät oikeata 
evankeliumia.)

6.	 Miten	Paholainen	nykyään	käyttää	väärää	oppia	aseenaan?	(Yhä	
edelleen on vääriä opettajia eivätkä he julista evankeliumin to-
tuutta.)

7. Kun kasvat vanhemmaksi ja valitset sopivaa seurakuntaa, voit 
miettiä esimerkiksi kysymystä: ”Julistetaanko seurakunnassa 
evankeliumia?”	Mainitse	 kaksi	muuta	 kysymystä.	 (Näistä	 voi	
valita: Kokoonnutaanko tässä seurakunnassa säännöllisesti ru-
koilemaan	yhdessä?	Lähettääkö	seurakunta	 lähetystyöntekijöitä	
julistamaan	evankeliumia	muihin	paikkoihin?	Palvotaanko	ja	ylis-
tetäänkö	seurakunnassa	Jumalaa	ja	tutkitaanko	Jumalan	sanaa?

8. Kerro Korintin seurakunnan hajaannuksesta. (Korintin seura-
kunnan uskovat olivat jakaantuneet eri ryhmiin: ”Paavalin ryh-
mään” ja ”Apolloksen ryhmään”.)
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9. Paavali vertasi kirjeessään seurakuntaa puutarhaan. Selitä tämä 
vertaus. (Paavali istutti hyvän siemenen eli Jumalan sanan. Apol-
los tuli hänen jälkeensä auttamaan ja opettamaan uskovia. Hän 
oli kuin puutarhuri kastelukannun kanssa huolehtien kasveista. 
Jumala sai siemenen kasvamaan.)

10. Miten Paholainen käyttää hajaannuksen asetta nykyseurakunnis-
sa?	 (Paholainen	nostattaa	 ikäviä	 tunteita	 ja	 ongelmia	 uskovien	
välille, niin etteivät he rakasta toisiaan kuten heidän tulisi.)

11. ”Minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.” Osaat-
ko	selittää	nämä	Jeesuksen	sanat?	(Jeesuksen	kirkko	tulee	lopulta	
voittamaan Paholaisen.)

12.	Osaatko	 selittää	 vertauksen	 hammastikusta	 ja	 naulasta?	 (Niin	
kauan kun hammastikku pysyy lähellä naulaa ja yhdessä muiden 
tikkujen kanssa, sitä ei voi katkaista. Niin kauan kun me pysym-
me lähellä Jeesusta ja muita uskovia, olemme vahvoilla Paholai-
sen hyökkäyksiä vastustaessamme.)
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Ristikkotehtävä 
Seurakunta, Jumalan perhe – Oppitunnit 2, 3 ja 4
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Ristikkotehtävä 
Seurakunta, Jumalan perhe – Oppitunnit 2, 3 ja 4
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Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä
Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta
Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Apt. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen luo).

Kerro pelastusvarmuudesta
Palaa jakeeseen, jota käytit. 
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla 
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä
Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä” (Hepr. 13:5)

Tulosta, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä. #
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