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Johdanto

Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun
Kun esität evankeliumin, osa lapsista todennäköisesti uskoo sen heti. He eivät välttämättä tarvitse sen 
enempää apua pelastussanoman ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Osalla kuitenkin saattaa olla kysy-
myksiä, joista he haluaisivat keskustella tai he toivovat, että joku rukoilisi heidän kanssaan. 

Jeesukseen uskovat lapset saattavat tarvita neuvoja elämäänsä. He eivät ehkä tiedä, miten Raamattu opettaa 
toimimaan jossain tilanteessa tai heillä voi olla huolia ja he toivovat jonkun rukoilevan puolestaan. Täl-
laisen avun ja tuen saaminen kerho-ohjaajalta on erittäin tärkeää varsinkin silloin, jos lapsella ei ole muita 
uskovia ihmisiä lähellään. 

Lasten on tärkeää tietää, että he voivat tulla juttelemaan kanssasi hengellisistä asioista ja omista huolistaan. 
Ilmoita selvästi milloin ja missä voit jutella heidän kanssaan. Keskustelumahdollisuuden tarjoaminen ei 
tarkoita samaa, kuin lasten kutsuminen seuraamaan Jeesusta. Varmistu, ettei lapsille tule väärää käsitystä 
asiasta. Sielunhoitokeskusteluun tuleminen ei ole ainoa tapa, jolla lapsi voi löytää yhteyden Jeesuksen 
kanssa.  

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka ei tunne Jeesusta

”Haluaisitko sinäkin elää Jeesuksen kanssa, mutta et tiedä, miten pääset hänen luokseen? Autan sinua 
mielelläni ja kerron asiasta tarkemmin heti tämän opetushetken jälkeen. Voit tulla istumaan lattialle tänne 
salin etuosaan, niin tulen juttelemaan kanssasi. Minä en voi ottaa pois syntejä – vain Jeesus voi sen tehdä 
– mutta neuvon sinua ja voimme rukoilla yhdessä.” 

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen

”Vaikka uskot sydämessäsi Jeesukseen, sinulle voi tulla välillä epäilyksiä, onko Jeesus sittenkään kanssasi. 
Välipalan aikana voimme jutella yhdessä. Näytän sinulle Raamatusta jakeita, jotka rohkaisevat sinua, ja 
voimme vielä rukoilla yhdessä.” 
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Jouluaatto merellä 

Lapsen tilanne
Varmasti kaikki lapset ovat kokeneet pimeän pelkoa. 
He tietävät, miltä se tuntuu, ja voivat helposti 
samastua Larsin tilanteeseen.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jeesusta olemaan 
valo elämässäsi. Hän johtaa sinut pois tämän 
maailman pimeydestä.

Raamatunlause
”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, 
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” 
Joh. 8:12

Lyhyt raamatunlauseen selitys
Maailma on jäänyt vangiksi synnin pimeyteen, 
epävarmuuteen ja suunnan puutteeseen. Kun 
Jeesus sanoo olevansa maailman valo, se tarkoittaa, 
ettei synnin pimeydestä voi pelastua ilman Jeesusta. 
Ilman häntä ei elämässä myöskään ole suuntaa eikä 
ymmärrystä sen tarkoituksesta tai ikuisuudesta.

Jeesus lupasi, ettei häntä seuraava kulje ”pimeässä, 
vaan hänellä on elämän valo”.

Havaintoväline raamatunlauseen 
opettamiseen
Tulosta ja leikkaa kynttilä sivulta 8. (Jos lapsiryhmäsi 
on iso, voit tulostaa kuvan suurempana.) Leikkaa 
havaintoväline useisiin palasiin ja käytä niitä 
palapelinä	flanello-	tai	valkotaululla.	Palojen	taakse	
voi	laittaa	flanello-	tai	sinitarraa.	Anna	lapsen	koota	
palat oikeaan järjestykseen.

Raamatunlauseaskartelu
Katso s. 9.

Kartta
Jos opetat kouluikäisiä lapsia, hyödynnä sivun 10 
karttaa. Halutessasi voit värittää meren siniseksi ja 
tehdä havaintovälineestä tukevamman liimaamalla 
tai kopioimalla sen pahville. 

Laulut
Valitse lauluja, jotka sopivat teemaan ”maailman 
valo”. Jippiimission CD-levyllä ”Valo voittaa” on 
monia valoon liittyviä lauluja, samoin kuin levyltä 
”Me teemme sen” löytyy ”Hän on valoni yössä” 
ja levyltä ”Majakaksi maailmaan” sen nimikappale.

Lisämateriaalia
Lastenmission nettisivuilta www.lastenmissio.fi 
valikosta Idea-aitta (KIM-leikit) löytyy aiheeseen 
sopiva peli nimeltä ”Minä olen Jeesus”, joka on 
tarkoitettu yli 5-vuotiaille. Yhdessä korteista lukee 
”maailman valo”. Samaa kuvaa voi näyttää myös 
raamatunlauseen ja kertomuksen yhteydessä. Peliä 
pelaamalla tulee samalla kerrattua muut Jeesuksen 
”minä olen” -opetukset. Toinen aiheeseen liittyvä 
peli on nimeltään ”Jeesuksen vertaukset” (tieto- ja 
oppimispelit) ja se soveltuu yli 10-vuotiaille.
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Pohjoissaksalaiset Hallig-saaret sijaitsevat Pohjanmeressä 
Pohjoisfriiseinsaarten läheisyydessä, joita ovat muun muassa Sylt ja 
Föhr. Hiekkadyynit suojaavat luonnostaan monia saaria voimakkailta 
vuoroveden vaihteluilta. Toisten saarien turvallisuus on varmistettu 
padon tai vallin avulla. Kuitenkin jotkut saarista ovat alttiita tulva-
aalloille. Pienillä Hallig-saarilla talot onkin rakennettu korkealle.

Vuorovesi laskee ja nousee omassa rytmissään Pohjanmeren 
rannikolla. Laskuveden aikana veden pinta vetäytyy kuuden 
tunnin ajan ja laajoja alueita mutaista merenpohjaa tulee näkyviin. 
Laskuveden aikana on mahdollista kulkea kävellen saarelta toiselle 
oppaan kanssa. Paljastuneeseen merenpohjaan jää vesikanavia, 
joiden pituus ja syvyys vaihtelevat. Nousuveden tullessa ne täyttyvät 
vedellä ensimmäiseksi. Kanavat ovat paikoitellen hyvin syviä ja niissä 
on voimakkaita virtoja, minkä takia merenpohjaa pitkin kulkeva voi 
joutua hengenvaaraan.

Seuraava kertomus on tositarina, joka tapahtui vuosien 1940 ja 1950 
välisenä aikana. Föhrin saarella asuva friisiläisnainen on kirjoittanut 
tapahtumat muistiin.

Kuva 1

Süderoogissa, pienellä Hallig-saarella, oli vain yksi asuttu maalaistalo. 
Tuohon aikaan tilaa viljeli maanviljelijä Baudewig, joka vietti yksinäistä 
elämää. Kun hän tarvitsi ruokaa, hän ajoi hevoskärryillään laskuveden 
aikaan mutaista merenpohjaa pitkin lähimmälle Pellwormin saarelle.

Joulu oli jo lähellä. Maanviljelijä Baudewig oli saanut vieraan man-
tereelta, 14-vuotiaan pojan nimeltä Lars. Hän oli tullut postiveneellä 
viettämään joulua yksinäisen sukulaisensa luo. Tänä vuonna Lars 
oli ajatellut viettää joulua aivan eri tavalla kuin ennen, joten ajatus 
joulusta Süderoogissa, jossa oli vain yksi ainoa talo, tuntui hyvin jän-
nittävältä. Miettiessään kotona Süderoogin vanhaa taloa hänelle pa-
lautui aina mieleen eteisen seinällä oleva kuva, joka oli tehty pelkistä 
simpukoista. Kuvassa oli kaunis majakka ja sen viereen oli kirjoitettu 
jae Raamatusta. Kirjaimet oli tehty pienistä harmaista simpukoista.

Siinä luki: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje 
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh 8:12).

Jouluaatonaattona maanviljelijä Baudewig sanoi Larsille: ”Tänään 
lähdemme Pellwormiin. Koska sinä olet täällä, vietämme joulua 
aivan erityisellä tavalla. Tarvitsemme joulukuusen, vähän ruokata-
varoita Liermannin kaupasta ja leivonnaisia Jensenin leipomosta.”

Vinkki kuvien käyttöön: 
Jotta sivujen näyttäminen ja 
kääntäminen olisi helpompaa, avaa 
kirjanen keskeltä ja taivuta kaikkia 
sivuja varovasti vastakkaisiin 
suuntiin.

Näytä eri saaret kartalta (katso s. 
10). PowerPointissa kartta on jo 
valmiina.

Lue (tai anna lapsen lukea) jae 
Raamatustasi. PowerPointissa jae 
on jo valmiina.

Oppitunti
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Kuva 2

Maanviljelijä Baudewig valjasti hevosensa kärryjen eteen. He lähtivät 
matkaan mutaista merenpohjaa pitkin kohti Pellwormia. He eivät 
olleet ajaneet vielä kovinkaan pitkälle, kun sumu alkoi vaikeuttaa 
näkyvyyttä. Sumu oli niin sakeaa, että he päättivät palata takaisin. 
Juuri kun he pääsivät kotiin, sää selkeni jälleen. Baudewig päätti 
yrittää matkaa uudestaan viivytyksestä huolimatta. Varmuudeksi hän 
soitti etukäteen Pellwormin kauppoihin ja pyysi kauppiaita tuomaan 
tavarat valmiiksi rantalaiturille. Se säästäisi aikaa. Kuten muistamme, 
laskuveden aikaan oli mahdollista liikkua vain tietyn ajan. Heidän 
täytyisi ehtiä kotiin ennen nousuvettä.

Ennen lähtöä maanviljelijä Baudewig laittoi kaksi öljylamppua 
ikkunalle. Lamppujen tarkoituksena oli näyttää heille tietä kotiin, jos 
pimeä yllättäisi heidät.

Sitten he lähtivät rivakasti matkaan. Lars ihmetteli, miten hyvin 
hevonen tunsi tien ja osasi kiertää syvät vesikanavat. Täällä he 
saattoivat ajaa ravia melko vapaasti. Silloin tällöin vesi roiskahti 
korkealle. Maanviljelijä ajoi hevosellaan niin nopeasti, kuin se pystyi 
kulkemaan.

Kuva 3

Yhtäkkiä maanviljelijä pysäytti hevosen hiekkasärkälle keskellä 
tasaista aluetta ja kääntyi poikaan päin.

”Lars, on parempi, että odotat minua täällä, kunnes tulen takaisin 
Pellwormista. Saat taskulamppuni ja sumutorven. Valo osoittaa mi-
nulle tien, jos ehtii tulla pimeä. Jos on sumuista, puhalla sumutor-
veen. Silloin suunnistan ääntä kohti. Hei sitten! Yritän käydä niin 
nopeasti kuin voin.”

Pian hevoskärryt jatkoivat kulkuaan kohti Pellwormia. Maanviljelijä 
Baudewig saapui perille turvallisesti. Hänen pyytämänsä tavarat oli 
jätetty laiturille. Maanviljelijä pakkasi kaiken nopeasti kärryihin ja 
kääntyi lähteäkseen kotimatkalle.

Kuva 4

Juuri silloin kauppias Liermann tuli hänen luokseen näyttäen 
vakavalta ja mietteliäältä. Hän tiesi, miten petollinen ja vaarallinen 
mutainen merenpohja voisi olla.

”Maanviljelijä Baudewig”, hän aloitti. ”Jos minä olisin teidän 
sijassanne, en ajaisi Süderoogiin tänä iltana. Nousuvesi on jo tulossa. 
Voit yöpyä kodissani.”

Maanviljelijä Baudewig olisi ottanut tarjouksen ilomielin vastaan, ellei 
Lars olisi ollut odottelemassa häntä hiekkasärkällä. Nyt hänen täytyi 
lähteä takaisin mutaista reittiä pitkin kohti Süderoogia. Baudewig 
hoputti hevosta juoksemaan yhä nopeammin. Vaikka hän tunsi tien, 
jokainen metri oli ratkaiseva nousuveden takia, ettei hän päätyisi 
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syvään vesikanavaan.

Kuva 5

Lars oli yksin hiekkasärkällä katsellut kärryjen menoa, kun ne 
olivat pikku hiljaa etääntyneet ja lopulta kadonneet usvaan. Sumu 
levittäytyi hitaasti idästä ja nousuvesi lännestä päin. Kuinka nopeasti 
vesi lähestyikään! Se oli jo saavuttanut hiekkasärkän ison kiven. 
Vesikanavien vesi lisääntyi koko ajan. Lars saattoi jo nähdä, miten 
kauempana paikoitellen tummat pilvet heijastuivat kirkkaasta, 
tasaisesta vedenpinnasta.

”Mitä tapahtuu, jos setä ei löydäkään tietä takaisin? Mitä tapahtuu, 
jos vesi nousee liian nopeasti ja ehtii tulla pimeä?” Monet kysymykset 
myllersivät pojan mielessä.

Lars tuijotti Pellwormin suuntaan etsien mustaa lähestyvää pistettä. 
Alkoi hämärtää eikä enää nähnyt selvästi. Silloin kauhea pelko sai 
hänet valtaansa. 

”Mitä tapahtuu, jos hukun?” hän mietti pelokkaana.

Lars piti taskulampusta tiukasti kiinni ikään kuin se olisi pelastusrengas 
ja piti katseensa Pellwormin suunnassa. Taskulampun valo alkoi 
himmetä, kunnes se sammui kokonaan. Silloin hän puhalsi kaikin 
voimin sumutorveen. Varmasti tuo kumea ääni kuuluisi kauas! 
Mutta pian hänen voimansa vähenivät ja torven ääni vaimeni yhä 
hiljaisemmaksi.

Poika seisoi yksin keskellä suunnatonta merta. Kuolema tuntui 
lähestyvän hänen silmiensä edessä. Lars alkoi jo olla epätoivoinen. 
Hän vilkuili eri suuntiin, ikään kuin jostain voisi ilmestyä apua.

Kuva 6

Silloin Lars näki heikon valon pohjoisessa, Süderoogin suunnassa. 
Valo oli himmeä, mutta se vilkkui hänelle ystävällisesti ja rohkaisevasti. 

Pojan mielessä välähti ajatus. ”Nuo ovat varmaankin ne kaksi 
öljylamppua talomme ikkunalla”, hän ajatteli.

Lars tunsi toivonpilkahduksen pelokkaassa sydämessään. Hän näki 
kaukaisen valon ja kulki mielessään setänsä talon läpi olohuoneesta 
eteiseen. Eteisessäkin oli valo, kirkas ja voimakas, joka valaisi koko 
maailman. Lars näki silmiensä edessä majakan ja raamatunlauseen 
selvästi. Mitä simpukoista muodostetuilla kirjaimilla olikaan 
kirjoitettu?

Jeesus sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei 
kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh. 8:12).

Yhtäkkiä toivo valtasi pojan mielen. Tietenkään hän ei ollut yksin 
siellä hiekkasärkällä! ”Maailman valo” oli hänen kanssaan. Kuka on 
maailman valo? Hän on Jeesus, Jumalan Poika. Lars uskoi sen koko 
sydämestään. Hän alkoi puhua Jeesukselle ja pyysi apua.



Jouluaatto merellä

7

”Jos Jeesus on maailman valo, silloin hän näkee minut tässä kauheassa 
tilanteessa”, Lars ajatteli. ”Jeesus voi pelastaa minut.”

Siellä hiekkasärkän päällä hän päätti uskoa Jeesukseen ja seurata 
häntä elämänsä loppuun saakka.

Kuuleeko Jumala ihmistä, joka huutaa häntä avuksi hädässä? Kyllä. 
Tiedämme, että Jumala kuulee, sillä Raamatussa, Jumalan sanassa, 
sanotaan: ”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, 
ja sinä kunnioitat minua” (Ps. 50:15). 

Ei kestänyt kauan, kun setä palasi takaisin. Hän ei ollut poissa pitkää 
aikaa, mutta Larsista minuutit olivat tuntuneet tunneilta. Nyt Jumala 
toi hevosen takaisin juuri siihen kohtaan, missä Lars seisoi – ei 
metriäkään sen paikan ohi. 

Maanviljelijä Baudewig auttoi pelästyneen pojan hevoskärryihin. Lars 
alkoi itkeä uupumuksesta, mutta myös kiitollisuudesta, koska Jeesus 
oli auttanut häntä. Nyt Jeesus toisi heidät molemmat turvallisesti 
takaisin kotiin.

Vielä jouluaattonakin molemmat olivat järkyttyneitä tapahtuneesta. 
Silloin Lars kertoi kokemuksestaan merellä ja siitä, miten kuva 
majakasta ja siihen liitetty raamatunjae olivat johdattaneet hänet 
uskomaan Jeesukseen Pelastajana. Myöhemmin Lars sai viedä kuvan 
omaan kotiinsa arvokkaana muistona tuosta kokemuksesta.

Heti joulun jälkeen Lars palasi postiveneellä mantereelle. Vähän 
ajan päästä maanviljelijä Baudewig muutti Süderoogista suuremmalle 
Hallig-saarelle nimeltä Hooge.

Pysyikö Lars uskollisena Jeesukselle? Pitikö hän lupauksensa 
seurata häntä? Kyllä. Hän ei koskaan unohtanut kokemustaan 
laskuvesialueella. Kotikaupungistaan Lars löysi seurakunnan, missä 
hän kuuli usein opetusta Jeesuksesta Kristuksesta, maailman valosta. 
Näin hän vahvistui uskossaan. Majakan kuva ja raamatunlause Joh. 
8:12 toivat hänelle paljon iloa. 

Oletko sinä koskaan luovuttanut elämääsi Jeesukselle? Elätkö vielä 
synnin pimeydessä? Kenenkään ei kannata odottaa joutumista 
hätätilanteeseen omassa elämässään ennen kuin kääntyy Jeesuksen 
puoleen rukoillen. Sen voi tehdä milloin vain. Jos et ole vielä 
pyytänyt Jeesusta omaan elämääsi, sinun sisimmässäsi on eräänlainen 
hätätilanne, sillä synti erottaa sinut Jumalasta. Tarvitset kiireisesti 
Pelastajaa. Onneksi Jeesus voi pelastaa synnistä ja korjata yhteyden 
kuntoon Jumalan kanssa. Riittää, kun uskot Jeesukseen Pelastajana, 
aivan kuten Larskin teki. 

 

Lue (tai anna lapsen lukea) jae 
Raamatustasi. PowerPointissa jae 
on jo valmiina.
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”Minä olen 
maailman valo. Se, 
joka seuraa minua, 
ei kulje pimeässä, 
vaan hänellä on 

elämän valo.” 

Joh. 8:12

Havaintoväline raamatunlauseen 
opettamiseen
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Tulosta sivun kuvat jokaista lasta 
varten joko kartongille tai paperille, 
joka voidaan haluttaessa liimata 
pahville.

Anna lapsen värittää kuvat. 

Kynttilään tehdään aukko leikkaamalla 
katkoviivojen osoittama pala pois. 

Molempiin kuviin tehdään reikä 
mustan pallon kohdalle, jolloin osat 
voi liittää toisiinsa haaraniitin avulla.

”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa m
inua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä

 o
n 

el
äm

än
 v

al
o”

 (J
oh

. 8
:1

2)
.

Raamatunlauseaskartelu
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Tanska

Saksa
Föhr

Sylt

Amrum

Pellworm
Nord-
strand

Hallig-saaret

Husum



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, Ap. t. 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 ja säilytä Raamattusi välissä. #


