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Pääsiäisjuhlan valmistaminen

Pääsiäisjuhlan ohjelmaehdotus
Kesto: 1 tunti 15 min

Ennen juhlaa
Lasten tervehtiminen, nimilaput

Tarjoilu
Perhospussukat

Aloitus
Tervetulotoivotus, rukous ja säännöt

Leikki
Valitse yksi

Kertomus
Elämä ja toivo

Laulu

Raamatunlause
Joh. 11:25

Laulu

Kertauskisa
Valitse yksi

Askartelu
Kevätkukkaset

Leikki
Valitse yksi

Päätös
Rukous ja lasten kutsuminen kerhoihin

Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Tämä on hieno vertauskuva Jeesuksesta. Hän on voittanut kuoleman ja 
tarjoaa meille elämää. Jeesuksessa me elämme ikuisesti – vaikka kuolisimmekin. Auta lapsia ymmärtämään 
toivo, jota ylösnoussut Kristus meille tarjoaa.

Voit käyttää tätä kertomusta myös koulussa. Harmaalla taustalla merkityt tekstit on tarkoitettu seurakun-
takäyttöön. Voit hyödyntää niitä oman harkintasi mukaan. Poimi niistä ideoita siitä, miten kertomus voi 
liittyä lapsen elämään. Pohdi asioita yhdessä oppilaitten kanssa. Tarkastele myös kuvia ja tee niihin liittyviä 
kysymyksiä.
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Etukäteisvalmistelut
Avustajat
On tärkeää, että pyydät muita ihmisiä rukoilemaan 
pääsiäisjuhlan puolesta. Pyydä muutamia uskovia 
ystäviä valmistamaan ja jakamaan kutsukortteja ja 
ottamaan vastuuta eri tehtävistä juhlassa. Heillä 
on mahdollisuus myös huomioida kutakin lasta 
henkilökohtaisesti.

Kutsukortit
Kutsukortit auttavat innostavan ja jännittävän 
ilmapiirin luomisessa. Tulostettavat kutsukortit 
ovat lisämateriaalikansiossa.

Nimilaput
Jos lapset eivät tunne toisiaan, tulosta jokaiselle 
nimilappu (lisämateriaalikansio: nimilaput), jonka 
voi kiinnittää teipillä. Kirjoita tarvittaessa lasten 
yhteystiedot muistiin, jotta voit olla myöhemmin 
yhteydessä heihin.

Tarjoilu
Voit tarjota lapsille pientä purtavaa. Sivulla 6 on 
ohje perhosen muotoisten välipalapussukoiden 
tekoon.

Leikit
Hupsu taukojumppa
Tarvikkeet: 

•	 Hupsu taukojumppa -kortit 
(lisämateriaalikansio: hupsu taukojumppa)

Ohjeet:

Jaa lapset joukkueisiin ja järjestä viesti. Yksi 
lapsi jokaisesta joukkueesta juoksee pöydän 
luokse, jolle tehtäväkortit on levitetty kuvapuoli 
alaspäin. Lapset valitsevat pöydältä kortin ja 
suorittavat sen määräämän tehtävän. Tehtävän 
suoritettuaan lapset kääntävät korttinsa takaisin 
kuvapuoli alaspäin, palaavat joukkueensa luokse 
ja koskettavat jonon seuraavaa lasta, joka lähtee 
suorittamaan omaa tehtäväänsä. Tehtävän 
suorittaneet istuutuvat alas. Ensimmäinen 
joukkue, jonka kaikki jäsenet ovat istumassa, 
voittaa.

Lasaruksen kääreet
Tarvikkeet: 

•	 Yksi vessapaperirulla jokaiselle joukkueelle

Ohjeet:

Jaa lapset kahteen tai useampaan joukkueeseen 
osallistujien määrästä riippuen. Nimeä jokaiselle 
joukkueelle johtaja. Joukkueenjohtaja voi olla 
joku avustajista tai vanhimmista lapsista. Anna 
jokaiselle joukkueelle yksi vessapaperirulla. 
Joukkueet kilpailevat siitä, kuka saa nopeimmin 
käärittyä johtajansa vessapaperiin. 

Jeesus elää -bingo
Tarvikkeet:

•	 Bingokortit (lisämateriaalikansio: tyhjä 
bingopohja tai täytetyt bingopojat)

Ohjeet:

Tulosta tarpeeksi bingokortteja, jotta niitä riittää 
kaikille. Lisämateriaalikansiossa on sekä 14 
esitäytettyä bingopohjaa että yksi tyhjä pohja, 
johon voit tulostaa tai kirjoittaa seuraavat sanat 
itse:
 Jeesus  Jumalan Poika
 risti  enkeli
 kalliohauta naulat
 Maria  kivi
 Martta  500 ihmistä
 Lasarus  uskoa
 elämä  Raamattu
 toivo  voima
 ikuinen  kuoli vapaaehtoisesti
 ylösnousemus pidätetty
 kyyneleet  6 tuntia
 ihme  käärinliinat 

On tärkeää, että sanat ovat jokaisessa pohjassa 
eri järjestyksessä. Tulosta tai kirjoita sanat myös 
pienille paperilapuille ja laita ne koriin. Anna 
jokaiselle lapselle pussi, jossa on 25 pientä 
karkkia, kuten nallekarkkeja. Pyydä lapsia 
peittämään ruudukon keskellä oleva sydänruutu 
yhdellä karkilla. Poimi korista sanoja yksi 
kerrallaan ja lue ne ääneen. Lapset laittavat karkin 
jokaisen korista nostetun sanan päälle. Kun joku 
saa viiden karkin suoran, hän saa huutaa: ”Jeesus 
elää!” Peliä voidaan jatkaa, kunnes jokaisen 
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pelilauta on täynnä karkkeja tai kunnes kaikki 
ovat saaneet ensimmäisen bingorivin. Kun peli 
on päättynyt, lapset voivat syödä omat karkkinsa. 
Jos et halua käyttää karkkeja, vaihda niiden tilalle 
vaikkapa kolikot tai pahvikiekot.
Jos pelaatte tätä peliä ennen oppituntia, käytä 
sitä mielenkiinnon herättäjänä. Kehota lapsia 
kuuntelemaan tarkkaan, milloin sanat esiintyvät 
kertomuksessa.

Jos pelaatte peliä oppitunnin jälkeen, hyödynnä 
sanoja kertaamisessa ja muistuta lapsia siitä, missä 
kohti kertomusta sanat esiintyivät.

Elämäpeli
(Tätä peliä on hyvä pelata vasta opetuksen jälkeen.)

Tämän pelin avulla voit auttaa lapsia 
ymmärtämään, mitä eroa on ajallisella ja ikuisella 
elämällä. Tarvitset kaksi kylttiä, joista toisessa 
lukee ”ajallinen elämä” ja toisessa ”ikuinen 
elämä”. Lue jokainen alla olevista kuvauksista 
ja pyydä lapsia ratkaisemaan, kummanlaisesta 
elämästä toteamuksessa on kyse. Lapset voivat 
kertoa vastauksen toiminnallisesti, esimerkiksi 
osoittamalla valitsemaansa kylttiä molemmilla 
käsillään, hyppimällä kyltin luokse, huutamalla 
vastauksensa, kääntymällä valitsemaansa kylttiä 
kohti, hiipimällä varpaillaan kyltin luokse tai jos 
tilaa on paljon, juoksemalla kyltin luokse.

Elämäpelin kuvaukset:

1. Et joudu kärsimään synnin rangaistusta. 
(Ikuinen elämä.)

2. Tällainen elämä päättyy lopulta. (Ajallinen 
elämä.)

3. Tämä tarkoittaa sitä, että saa elää aina Jumalan 
kanssa. (Ikuinen elämä.)

4. Tätä juhlitaan syntymäpäivänä. (Ajallinen 
elämä.) 

5. Jumala on antanut tämän lahjan jokaiselle 
ihmiselle. (Ajallinen elämä.) 

6. Tämä alkaa jo maan päällä ja jatkuu taivaassa. 
(Ikuinen elämä.)

7. Tämän voi saada vain Jumalalta. (Sekä ajallinen 
että ikuinen elämä.)

Askartelu
Kevätkukkaset
Koska oppitunti keskittyy uuteen elämään, voitte 
keskustella uudesta elämästä ja kasvusta samalla, 
kun askartelette piipunrasseista kukkia.

Tarvikkeet:

•	 Tarvitset viisi piipunrassia jokaiselle lapselle: 
kaksi kirkkaanväristä (mikä tahansa kukalle 
sopiva väri), kaksi vihreää ja yhden keltaisen.

Ohje:

1. Terälehtien ja lehtien muotoilu:

Taivuta kaksi kirkkaanväristä ja yksi vihreä rassi 
ympyröiksi ja puno päät yhteen. Tee jokaisesta 
ympyrästä kahdeksikon muotoinen kiertämällä 
kuvion keskiosaa ympäri. 

2. Kukan muotoilu:

Aseta kaksi kirkkaanväristä kahdeksikkoa 
toistensa päälle siten, että niiden keskiosat 
asettuvat ristikkäin.

3. Varren muotoilu:

Taita vihreä rassi puoliksi. Pujota rassin päät 
vastakkaisten terälehtien läpi kukan etupuolelta 
ja vedä ne kokonaan kukan takapuolelle. Puno 
rassin päät yhteen koko pituudelta.
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4. Lehtien yhdistäminen varteen: 

Kierrä vihreä kahdeksikko kukkavarren ympärille. 
Nipistä lenkkien päät teräviksi, jotta saat lenkeistä 
lehden muotoiset.

5. Kukan keskiosan muotoilu:

Taita keltainen rassi puoliksi. Pujota rassin päät 
vastakkaisten terälehtien läpi kukan takapuolelta 
ja vedä ne kokonaan kukan etupuolelle. Puno 
rassin päät yhteen koko pituudelta. Kierrä 
yhteenpunotut rassinpäät spiraaliksi. Aloita 
kierittäminen terälehtien risteyskohdasta ja tee 
spiraalin jokaisesta kierroksesta hieman edellistä 
suurempi. Purista spiraali litteäksi kukan keskelle. 
Piilota rassin pää spiraalin alle. Halutessasi voit 
liimata perhoselle muoviset silmät.

Tarjoilu
Perhospussukat
Täytä pieni pakastepussi valitsemillasi 
pikkupurtavilla. Esimerkiksi pähkinäsekoitukset, 
pienet suolakeksit, viinirypäleet, popcornit ja 
pienet karkit sopivat tarkoitukseen hyvin. Jätä 
pussiin tarpeeksi tilaa, jotta voit nipistää sen 
yhteen keskiosasta. Ota piipunrassi ja taita se 
kahtia. Muotoile perhosen takaosa punomalla 
rassia yhteen sen taitetusta päästä parin 
senttimetrin pituudelta. Laita pussi taitetun rassin 
väliin. Kokoa pussi tiiviiksi paketiksi ja puno 
rassin päät yhteen siten, että rassi on tukevasti 
pussin ympärillä. Muotoile perhospussille 
tuntosarvet pyöristämällä rassin yhteenpunottuja 
päitä.
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Raamatunkohdat
Joh. 11
Luuk. 24:1–6

Päätotuus
Jeesus antaa elämän ja toivon.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen 
Pelastajanasi, niin saat häneltä toivon ja ikuisen 
elämän.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kiitä Jeesusta joka päi-
vä viikon ajan elämästä ja toivosta, jotka hän on 
sinulle antanut.

Raamatunlause
Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.” 
Joh. 11:25

Raamatunlauseen opettaminen
Tulosta havainnollistettu raamatunlause (lisäma-
teriaalikansio: raamatunlause). Sama jae on Power-
Point esityksessä valmiina. Opetusohjeet löytyvät 
sivuilta 8–9.

Laulut
Valitse lauluja, joissa puhutaan Jeesuksesta, elämän 
ja toivon antajasta. Teemaan sopivat vaikkapa virret 
88, 104 ja 960: ”Lensi maahan enkeli”, ”Pilvimuu-
rista valo välähtää” ja ”Maksettu on velkani mun”. 
Muita sopivia lauluja ovat esimerkiksi ”Värilaulu”, 
”Löytänyt oon Jeesuksen” ja ”Hän on valoni yös-
sä” (Jippii-levyltä ”Me teemme sen”).

Havaintovälineet ja lisämateriaali
•	 Näyttö-	tai	PowerPoint-kuvat	1…5

Harjoittele etukäteen havaintovälineen käyttöä 
niin, että paljastat vain yhden kuvan kerrallaan. 
Jotta se olisi mahdollista, taittele havaintoväline 
niin, että kansikuvan takana ”takakantena” 
onkin Jeesus ja nainen (kuva 2) eikä Lasarus 

(kuva 4). Tällöin kuvasta toiseen siirrytään joko 
kääntämällä havaintoväline ympäri (jotta päästään 
kuviin 2 ja 4) tai kiepauttamalla takaa uusi kuva 
edellisen kuvan eteen (kuvaan 3). Kuvan 4 jälkeen 
havaintoväline avataan tarttumalla vasemmasta 
yläkulmasta löytyvistä sisäkulmista (joissa näkyy 
sinistä taivasta) ja näytetään kuva Jeesuksen 
siluetista. 

•	 Havainnollistettu	raamatunlause	
(lisämateriaalikansio: raamatunlause)

•	 Raamatunlauselaput	(lisämateriaalikansio:	
raamatunlauselaput)

Lisämateriaalit-kansiosta löytyvät myös kaikki 
leikkeihin ja kertauskisoihin liittyvät tiedostot.

Tuntirunko
Johdanto

•	 Mitä tulee mieleesi, kun kuulet sanat pääsiäinen 
tai kevät?

•	 ”Elämä”- ja ”toivo”-kyltin esittely.

Tapahtumien kulku

•	 Jumala käytti Mariaa, Marttaa ja heidän veljeään 
Lasarusta opettamaan meille tärkeän asian elä-
mästä ja kuolemasta.

•	 Maria, Martta ja Lasarus olivat Jeesuksen ys-
täviä.

Kuva 1

•	 Jeesus opetti ihmisille Jumalasta ja teki ihme-
tekoja.

•	 Jotkut ihmiset vihasivat Jeesusta, mutta Maria, 
Martta ja Lasarus rakastivat häntä ja uskoivat 
häneen.

•	 Lasarus tuli hyvin sairaaksi.

Kuva 2

•	 Jeesus tuli paikalle neljä päivää Lasaruksen 
kuoleman jälkeen.

Elämä ja toivo
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•	 Jeesus kertoi Martalle, että hän on ylösnouse-
mus ja elämä.

•	 Jeesus puhui kahdesta erilaisesta elämästä: ajal-
lisesta elämästä ja ikuisesta elämästä.

•	 Jeesus on Jumalan Poika. (Ps. 139:13)

•	 Jeesus oli surullinen.

•	 Synti toi maailmaan kuoleman. (Ef. 2:1)

•	 Jeesus meni Lasaruksen haudalle ja pyysi ihmi-
siä siirtämään kiven pois.

•	 Jeesus käski Lasarusta tulemaan ulos haudasta.

•	 Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista!

Kuva 3

•	 Jeesus todisti olevansa ylösnousemus ja elämä.

•	 Jeesusta vihanneet ihmiset suunnittelivat, kuin-
ka saisivat tapettua hänet. 

•	 He vangitsivat Jeesuksen, veivät hänet oikeu-
den eteen sekä löivät ja satuttivat häntä.

Kuva 4

•	 Jeesus kuoli vapaaehtoisesti ristillä, koska hän 
haluaa johdattaa sinut Jumalan luokse. (1. Piet. 
3:18)

•	 Jeesuksen ruumis pantiin kalliohautaan.

•	 Kolmantena päivänä Jeesuksen kuoleman jäl-
keen eräät naiset menivät haudalle.

•	 Enkeli kertoi heille, että Jeesus oli noussut 
kuolleista!

Huippukohta

Kuva 5

•	 Jeesus ei ollut enää haudassa! Hän voitti kuole-
man lopullisesti nousemalla kuolleista. Jeesus 
antaa elämän!

Lopetus

•	 Jeesus elää! Juuri nyt hän on taivaassa.

•	 Kun uskot Jeesukseen, hän antaa sinulle elä-
män, joka alkaa nyt ja kestää ikuisesti. (Joh. 
6:47)

•	 Uusi elämä merkitsee sitä, ettei synti hallitse 
enää sinua. (Room. 8:2)

Raamatunlauseen opettaminen
Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.” 
Joh. 11:25

Johdanto
(Näytä lapsille kuollutta kasvia.) Mitä luulette, 
heräisiköhän tämä kuollut kasvi eloon, jos 
käskisimme sitä? (Anna lasten vastata.) Käskeminen 
ei auta. Entäpä jos pyytäisimme kauniisti 
kasvia muuttumaan vihreäksi? (Anna lasten 
vastata.) Kaunis pyyntökään ei herätä kasvia. 
Auttaisikohan, jos suostuttelisimme kasvia 
kukkimaan ja tuottamaan hedelmää? (Anna 
lasten vastata.) Sekään ei toimi. Tämä kasvi pysyy 
täysin kuolleena, koska meillä ei ole valtaa, 
jolla voisimme hallita elämää ja kuolemaa. Vain 
Jumalalla on tuo valta. Jumala voi luoda sanallaan 
elämää. Raamatunlause, jonka opettelemme, 
on Jeesuksen sanoja. Kuulitte lauseen jo 
raamatunkertomuksessa. 

Esittely
(Lue Joh. 11:25 Raamatustasi.) Johanneksen 
evankeliumi on Uuden testamentin – Raamatun 
jälkimmäisen osan – neljäs kirja. Johannes oli itse 
asiassa yksi Jeesuksen 12 opetuslapsesta, läheisestä 
ystävästä. Johannes oli Jeesuksen kanssa, kun 
tämä herätti Lasaruksen kuolleista. Myöhemmin 
Jumala pyysi Johannesta kirjoittamaan ylös, mitä 
Jeesus sanoi ja teki. Jumala muistutti Johannesta 
noista asioista. Vaikka kirjoittaja oli Johannes, 
sanat olivat niitä, jotka Jumala halusi kirjoitettavan 
ylös. Raamattu on Jumalan sanaa. 

Selitys
Jeesus sanoi – Jeesus sanoi nämä sanat Lasaruksen 
sisarelle Martalle sen jälkeen, kun Lasarus oli 
kuollut. Hän sanoi sanat Martalle, ja hän sanoo ne 
myös sinulle!

Minä olen ylösnousemus ja elämä – Ylösnousemus 
tarkoittaa kuolleista nousemista. Kun Jeesus sanoi, 
että hän on ylösnousemus ja elämä, hän tarkoitti, 
että hän on kaiken elämän antaja! Hän on se, joka 
hallitsee elämää ja kuolemaa.

Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin – Kuka 
ikinä uskoo Jeesukseen Pelastajanaan, saa elää 
hänen kanssaan ikuisesti! Tämä tarkoittaa sitä, että 
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kun olet kuollut, saat elää Jumalan kanssa ikuisesti 
taivaassa. Mutta Jeesuksen antama elämä on 
enemmän kuin kuoleman jälkeinen elämä. Kun 
uskot Jeesukseen, hän antaa elämän sinulle jo nyt. 
Hän on aina niiden kanssa, jotka uskovat häneen. 
Jeesuksella on suunnitelma elämällesi, ja hän antaa 
sinulle voiman, jolla voit voittaa synnin.

Sovellus 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jeesus tarjoaa elämää, 
joka alkaa nyt ja kestää ikuisesti. Synti erottaa 
meidät Jumalasta ja elämästä, jonka Jumala haluaa 
meille antaa. Mutta kun uskomme Jeesukseen, 
hän antaa meille meidän syntimme anteeksi, ja 
saamme elämän hänen yhteydessään. Voit uskoa 
Jeesukseen Pelastajanasi vaikka juuri nyt.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jeesukseen uskovana 
olet saanut häneltä elämän, jota saat elää nyt ja 
ikuisesti. Kiitä häntä siitä päivittäin. Jeesus antaa 
elämän! Jeesus antaa toivon! 

Toisto
”Jaejahti”

Kirjoita raamatunjae paperille ja leikkaa se osiin 
niin, että jokaisella lapulla on pari sanaa.  Pane 
laput suklaamunien muovikuoriin ja piilota 
kuoret ympäri huonetta. Kun olette toistaneet 
jakeen useita kertoja, valitse lapsi, joka saa etsiä 
ensimmäisen muovikuoren. Avatkaa kuori 
ja katsokaa, mikä osa jakeesta siellä on. Peitä 
löydetty osa jakeesta tummilla tarralapuilla 
(tai pyyhi sanat pois, jos käytät esimerkiksi 
valkotaulua). Pyydä taas lapsia lukemaan jae. 
Jatkakaa toistamista, kunnes kaikki muovikuoret 
on löydetty ja koko jae peitetty.
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Kertomus
Mitä tulee mieleesi, kun kuulet sanat pääsiäinen tai kevät? (Anna lasten 
vastata.)

Yksi asia, joka ihmisille tulee joskus pääsiäisestä mieleen, on uusi 
elämä. Millaista uutta elämää syntyy pääsiäisen aikaan? (Anna las-
ten vastata.) Pääsiäiskoristeet, kuten pääsiäismunat, pääsiäispuput ja 
kukkaset muistuttavat uudesta elämästä. Jokainen meistä on saanut 
lahjaksi elämän täällä maan päällä. Mutta onko tässä kaikki, mitä on 
olemassa? Onko toivoa tulevaisuudesta, kun elämämme maan päällä 
päättyy?

Tänään puhumme paljon elämästä ja toivosta (nosta ”elämä”- ja ”toivo”-
kyltti esiin) ja aloitamme pelaamalla peliä. Välillä kun puhun elämästä, 
nostan esiin tämän kyltin (näytä ”elämä”-kylttiä). Teidän tehtävänne 
on huutaa ”Jeesus antaa elämän” ennen kuin ehdin laskea kyltin 
takaisin alas. Kun taas nostan esiin tämän kyltin (näytä ”toivo”-kylttiä), 
teidän täytyy huutaa ”Jeesus antaa toivon” ennen kuin ehdin laskea 
kyltin alas. (Harjoitelkaa lasten kanssa.)

Jumala käytti perhettä, joka eli noin 2 000 vuotta sitten, opettamaan 
meille tärkeän asian elämästä ja kuolemasta. Perheeseen kuului kol-
me aikuista sisarusta: yksi veli ja kaksi siskoa. He rakastivat toisiaan 
hyvin paljon. Me voimme lukea tästä perheestä Raamatusta, joka on 
Jumalan sanaa – kaikki siinä on totta ja oikein. 

Siskokset olivat Maria ja Martta, ja heidän veljensä oli Lasarus. 
Osaatko sanoa ”Lasarus”? (Toistakaa lasten kanssa.) Raamattu kertoo, 
että heillä oli hyvä ystävä, jonka monet tunsivat. Hänen nimensä on 
Jeesus.

Kuva 1

Jeesus kulki ympäriinsä ja opetti ihmisille Jumalasta ja siitä, kuinka 
hän tahtoo meidän elävän. Jeesus teki myös hämmästyttäviä ihme-
tekoja – asioita, joita vain Jumala pystyy tekemään! Jeesus pystyi 
tekemään ihmeitä, koska hän on Jumalan Poika. Hän tuli taivaasta, 
syntyi ihmislapseksi ja eli täällä ihmisten keskellä. Jeesuksella on kaik-
ki Jumalalle kuuluva voima, koska hän on Jumala! Hän teki sokeista 
näkeviä, rammoista käveleviä ja sairaista terveitä.

Jotkut ihmiset eivät ymmärtäneet Jeesusta – itse asiassa jotkut vihasi-
vat häntä! He halusivat tappaa Jeesuksen. Toiset taas kuulivat hänen 
opetuksensa, näkivät teot ja uskoivat, että hän on Jumalan Poika. 
Maria, Martta ja Lasarus uskoivat Jeesukseen ja olivat hänen hyviä 
ystäviään – he rakastivat Jeesusta, ja Jeesus rakasti heitä.

Mutta eräänä päivänä Lasarus tuli hyvin sairaaksi. Hänen sisarensa 
olivat todella huolissaan hänestä! He pelkäsivät, ettei Lasarus parani-
si. Siksi he tekevät niin kuin parhaaksi tiesivät: he pyysivät Jeesusta 
paikalle. Hän oli heidän ainoa toivonsa. Jeesus antaa toivon! (Näytä 
kylttiä.) Kuultuaan uutisen Jeesus odotti muutaman päivän ajan en-
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nen kuin lähti Lasaruksen luokse. Noiden päivien aikana Lasarus 
kuoli. Jeesus odotti, koska hänellä oli suunnitelma. 

Kuva 2

Neljä päivää Lasaruksen kuoleman jälkeen Jeesus tuli paikalle ope-
tuslastensa kanssa. Kun Martta ja Maria näkivät Jeesuksen, kumpikin 
sanoi heti ensimmäisenä: ”Jeesus, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi 
kuollut!” 

He olivat oikeassa. Jeesus olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. 
Hän oli parantanut ihmisiä ennenkin. Mutta Jeesus salli Lasaruksen 
kuolla, koska hän halusi opettaa ystävilleen jotain tärkeää itsestään. 
Martta oli todella surullinen veljensä kuolemasta, mutta Jeesus sanoi 
hänelle: (lue Joh. 11:25–26a). Saman asian voi sanoa myös näin: ”Minä 
olen se, joka herättää kuolleet ja antaa heille jälleen elämän. Kuka 
ikinä uskoo minuun, saa elää.” Jeesus antaa elämän! (Näytä kylttiä.) 
Nämä Jeesuksen sanat kuulostavat jopa kummallisilta. Lasarus oli us-
konut Jeesukseen mutta oli silti kuollut. Mitä Jeesus oikein tarkoitti?

Jeesus puhui kahdesta erilaisesta elämästä: ajallisesta elämästä ja 
ikuisesta elämästä. Ajallinen elämä on elämää, joka meillä on kehos-
samme. Se ei kestä ikuisesti. Ihmiset kuolevat. Ikuinen elämä ei lopu 
koskaan. Ihmiset, jotka turvaavat Jeesukseen – uskovat, että hän on 
Jumalan Poika, joka antaa heille heidän syntinsä anteeksi – saavat 
elää Jumalan kanssa nyt ja ikuisesti! Mitä ikinä elämässä tapahtuukin, 
Jumala on heidän kanssaan ja auttaa heitä elämään tahtonsa mukaan. 
Ikuinen elämä tuo toivon Jeesukseen uskoville. Toivo on varma tieto 
siitä, että Jumala tekee sen mitä lupaa. Jeesus antaa toivon! (Näytä 
kylttiä.)

Jeesus kysyi Martalta, uskoiko tämä, että hän tuli antamaan elämän. 
Martta uskoi! (Lue Joh. 11:27.) Martta tiesi, kuka Jeesus oli – Jumalan 
Poika.

Tiesitkö sinä, että Jeesus on Jumalan Poika? Hän on suuri Luoja – 
kaikki tässä maailmassa on saanut elämän hänen voimastaan, sinäkin. 
Jeesus antaa elämän! (Näytä kylttiä.) Hän tuntee jokaisen sydämen-
lyöntisi ja henkäyksesi, koska hän antoi sinulle elämän, kun kasvoit 
äitisi kohdussa. (Lue Ps. 139:13.) Vain Jeesuksella on voima luoda 
elämää! Hän ei ole antanut elämää vain sinun kehollesi. Hän myös ra-
kastaa sinua rakkaudella, joka on suurempi, vahvempi ja mahtavampi 
kuin mikään, mitä voit kuvitella. Sellainen on Jeesus.

Martta tiesi, että Jeesus on Jumala, ja hän sanoi sen ääneen.

Kun Jeesus näki kaikki ihmiset, jotka surivat Lasaruksen kuolemaa, 
ja sen, kuinka surullisia Maria ja Martta olivat, syvä liikutus valtasi 
hänet. Jeesus oli murheellinen, sillä kuolema tuo maailmaan niin 
paljon surua.

Jeesus pyysi päästä Lasaruksen haudalle. Kyyneleet nousivat Jeesuk-
sen silmiin. Jumalan Poika, joka on täydellinen, itki.
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Jeesus itki sen surun vuoksi, jonka kuolema tuo maailmaan. Ehkä 
joku rakkaistasi on kuollut. Voi kulua kauan ennen kuin sinusta 
tuntuu taas tavalliselta. Ehkä olet itkenyt paljon. Tai ehkä olit vain 
hiljaa jälkeenpäin. Ehkä olit vihainen. Ehkä ihmettelit, miksi ihmiset 
kuolevat. Mikään näistä tunteista ei ole väärä. Ihmiset kuolevat. Niin 
tapahtuu, koska synti tuli maailmaan. Synti tuo mukanaan kipua ja 
surua. Se vaikuttaa meihin kaikkiin. (Lue Ef. 2:1.) Synti erottaa mei-
dät Jumalasta. Jokainen, myös sinä ja minä, on tehnyt syntiä. Kun 
toimimme oman tahtomme mukaan Jumalan tahdon sijaan, teemme 
syntiä. Synnin vuoksi elämämme erossa Jumalasta. Synti tuo muka-
naan myös toivottomuutta – tuntuu kuin mikään ei voisi muuttua, 
että olet ikuisesti jumissa omassa tilanteessasi. Mutta Jeesus antaa 
elämän! Jeesus antaa toivon! (Näytä kylttejä.)

Kun jotkut ihmiset näkivät Jeesuksen itkevän, he sanoivat: ”Katso-
kaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli.” Toiset sanoivat: ”Kun hän 
pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää 
Lasaruksen kuoleman?”

Ihmiset veivät Jeesuksen Lasaruksen haudalle. Kun ihmiset tuohon 
aikaan kuolivat, heidän ruumiinsa käärittiin pellavavaatteeseen ja 
pantiin kalliohautaan. Sitten luolan suuaukko peitettiin suurella ki-
vellä. Jeesus katsoi Lasaruksen hautaa kyyneleet silmissään.

Jeesus pyysi ihmisiä siirtämään kiven pois. Sitten hän teki jotain, mitä 
kukaan paikalla ollut ei unohtaisi ikinä. Hän käänsi katseensa kohti 
taivasta ja rukoili: (lue Joh. 11:41). Sitten Jeesus, joka antoi elämän 
koko maailmalle, huusi: ”Lasarus, tule ulos!”

Maria, Martta ja koko ihmisjoukko hämmästyivät, kun Lasarus, joka 
oli ollut neljä päivää kuolleena, tuli ulos haudasta. Hän oli yhä kää-
rinliinojen peitossa. Jeesus sanoi: ”Päästäkää hänet siteistä ja antakaa 
hänen mennä.”

Kuva 3

Kuinka te päästäisitte Lasaruksen siteistä? (Näytelkää lasten kanssa. 
Yksi voi esittää Lasarusta, toiset voivat avata leikisti siteitä.) Jeesus oli 
kertonut Martalle, että hän on ylösnousemus ja elämä – ja sen hän 
todisti tuona päivänä. Jeesus antaa elämän! (Näytä kylttiä.) Hän 
toi elämän ja toivon Lasarukselle ja tämän perheelle. Jeesus antaa 
toivon! (Näytä kylttiä.)

Ne ihmiset, jotka vihasivat Jeesusta, eivät olleet iloissaan siitä, mitä 
Jeesus teki tuona päivänä. Itse asiassa he halusivat entistä enemmän 
tappaa Jeesukseen. He halusivat estää ihmisiä uskomasta häneen.

Jeesusta vihanneet ihmiset vangitsivat hänet alle kahden viikon pääs-
tä siitä, kun hän oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Jeesus ei ollut 
tehnyt mitään väärää. Hän oli kertonut totuuden siitä, kuka hän on, 
ja sen vuoksi häntä vihattiin. Jeesusta vihanneet ihmiset veivät hänet 
oikeuden eteen. He olivat vihaisia siitä, että hän oli kutsunut itseään 
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Jumalan Pojaksi. Jeesusta lyötiin, syljettiin ja vahingoitettiin niin pa-
hasti, että ihmiset hädin tuskin tunnistivat häntä enää. Miksi Jeesus 
antoi heidän tehdä niin? Hän pystyi herättämään ihmisiä kuolleista! 
Varmasti Jeesus olisi voinut estää heidän lyöntinsä.

Mutta Jeesus kärsi vapaaehtoisesti, jotta ihmiset voisivat päästä lähel-
le Jumalaa ja saada elämän hänen yhteydessään.
Kuva 4

Jeesus naulittiin ristille – se on hidas ja tuskallinen tapa kuolla. He 
löivät naulat hänen käsiinsä ja jalkoihinsa ja nostivat hänen ristinsä 
kahden rikollisen ristien väliin. Kuuden tunnin ajan Jeesus riippui 
ristillä. Hän oli herättänyt ihmisiä kuolleista – ja hänellä olisi ollut 
valta astua alas ristiltä ja pysäyttää kärsiminen ja kipu. Mutta hän ei 
tehnyt niin. 

Jeesus kuoli vapaaehtoisesti, koska hän halusi avata sinulle tien elä-
mään Jumalan kanssa – elämään nyt ja ikuisesti. Hän otti päälleen 
meidän syntimme. (Lue 1. Piet. 3:18.) Koska Jeesus on vanhurskas 
– hän on täydellinen, eikä hän ole koskaan tehnyt syntiä – hän on ai-
noa, joka voi kantaa meidän syntiemme rangaistuksen. Kuolemansa 
ansiosta Jeesus pystyy johdattamaan ihmiset Jumalan luokse. Siksi 
Jeesus tuli maailmaan.

Jeesuksen ruumis nostettiin alas ristiltä, kiedottiin käärinliinoihin ja 
pantiin kalliohautaan. Iso kivi vieritettiin haudan suulle, jotta kukaan 
ei pääsisi sisään. Sotilaat jäivät jopa ulkopuolelle vartioon. Jeesuksen 
ystävät olivat surullisia ja peloissaan. He olivat panneet toivonsa Jee-
sukseen. Jeesus antaa toivon! (Näytä kylttiä.) Nyt Jeesus oli kuollut 
ja he olivat toivottomia.

Mutta kertomus ei pääty tähän! Kolmantena päivänä Jeesuksen kuo-
leman jälkeen eräät Jeesusta seuranneista naisista menivät haudalle. 
He pelästyivät nähdessään, että suuri kivi oli vieritetty pois haudan 
suulta. Kivellä istui kaksi enkeliä, Jumalan sanansaattajaa. Enkelit 
sanoivat: ”Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, 
hän on noussut kuolleista, kuten hän sanoi.” Naiset olivat ikionnel-
lisia!

Kuva 5

Jeesus ei ollut enää haudassa! Hän oli voittanut kuoleman lopullisesti 
nousemalla kuolleista. Jeesus antaa elämän! (Näytä kylttiä.)

Sana siitä, että Jeesus oli elossa, levisi nopeasti. Käänny vierustoverisi 
puoleen ja kerro hänelle: ”Jeesus elää!” (Tehkää lasten kanssa.) Jeesus 
ilmestyi useita kertoja opetuslapsilleen ja yhden kerran jopa yli 500 
ihmiselle. Hän todella oli elossa. Hän on elää tänäänkin! Juuri nyt 
Jeesus on taivaassa. Jeesus on antanut sinulle ajallisen elämän ja hän 
tarjoaa sinulle ikuista elämää. Hän haluaa antaa sinulle toivon joka 
päivä ja ikuisesti! Kuiskaa kanssani: ”Jeesus antaa elämän! Jeesus 
antaa toivon!” (Nosta kyltit esiin, ja kuiskatkaa lasten kanssa.)
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Tämä on pääsiäisen todellinen kertomus. Puput, kukat ja pääsiäis-
munat ovat hauskoja, mutta todellinen syy pääsiäisen viettämiseen 
on se, että Jeesus nousi kuolleista, jotta voisi antaa sinulle elämän ja 
toivon. Jos sinä uskot – turvaudut sydämestäsi – Jeesukseen, hän an-
taa sinulle elämän, nyt ja ikuisesti. Raamattu sanoo: (lue Joh. 6:47). Se, 
joka uskoo Jeesukseen, saa ikuisen elämän. Ikuinen elämä tarkoittaa 
sitä, että vaikka jonain päivänä kuoletkin, saat silti olla aina Jumalan 
kanssa. Se tarkoittaa myös elämää, joka alkaa jo nyt: Jumala on sinun 
kanssasi ja auttaa sinua elämään tahtonsa mukaista elämää. Hän an-
taa sinulle toivon. Hänellä on hyvä suunnitelma elämällesi. Haluatko 
uskoa Jeesukseen omana Pelastajanasi? Voit kertoa siitä Jeesukselle 
vaikka nyt heti, kun olemme hetken hiljaa. Voimme rukoilla ensin 
omia asioitamme, ja minä rukoilen sitten ääneen kaikkien puolesta. 
Jos haluat kysyä vielä jotain Jeesukseen uskomisesta, voit tulla luok-
seni askartelun aikana (tai mainitse jokin muu sopiva hetki). 

Kun uskot Jeesukseen Pelastajanasi, hän antaa sinulle uuden elämän. 
Jeesus antaa elämän! (Näytä kylttiä.) Uusi elämä merkitsee sitä, 
ettei synti enää hallitse sinua. (Lue Room. 8:2.) Synti ei ole enää 
pomosi. Olet nyt vapaa elämään sellaista elämää kuin Jumala tahtoo 
sinun elävän. Tämä uusi elämä Jumalan kanssa on parasta elämää, 
jota voit elää, koska Jumala tietää, mitä asioita ja millaista huolenpi-
toa elämässäsi tarvitset. On hyvä muistaa, että kun kuolet, saat olla 
Jumalan kanssa ikuisesti! Mutta on hyvä muistaa myös, että elämä 
Jumalan kanssa alkaa jo täällä maan päällä. Hän on sinun kanssasi 
aina ja auttaa sinua voittamaan synnin. Voit luottaa Jumalaan aina ja 
hän auttaa sinua kaikessa. Jeesus antaa toivon! (Näytä kylttiä.) Voit 
käyttää muutaman minuutin tänään ja joka päivä viikon ajan siihen, 
että kiität Jeesusta elämästä ja toivosta, jotka hän on sinulle antanut.

Kertauskysymykset
1. Mitkä olivat kolmen sisaruksen nimet? (Maria, Martta ja Lasarus.)

2. Miksi Maria ja Martta pyysivät Jeesusta tulemaan luokseen? (La-
sarus oli hyvin sairas.)

3. Mistä kahdesta erilaisesta elämästä opimme tänään? (Ajallisesta 
ja ikuisesta.)

4. Mikä on ajallisen ja ikuisen elämän ero? (Ajallinen elämä päättyy 
joskus, ikuinen elämä ei lopu koskaan.)

5. Miten Jumala voi tietää kaiken sinusta? (Hän on antanut sinulle 
elämän.)

6. Miksi Jeesus oli surullinen? (Hän suri sitä murhetta, jonka kuole-
ma tuo tähän maailmaan.)

7. Miksi maailmassa on kuolemaa, kipua ja sairautta. (Synnin vuok-
si.)
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8. Mitä Jeesus huusi Lasaruksen haudalla? (”Lasarus, tule ulos!”)

9. Miltä Jeesusta vihanneista ihmisistä tuntui, kun Jeesus oli herät-
tänyt Lasaruksen kuolleista? (He eivät olleet mielissään vaan ha-
lusivat tappaa Jeesuksen.)

10. Miksi Jeesus ei käyttänyt valtaansa ja laskeutunut alas ristiltä ja 
lopettanut kipua ja kärsimystä? (Koska hän haluaa johdattaa sinut 
Jumalan luokse.)

11. Mitä enkeli sanoi naisille Jeesuksen haudalla? (”Ei hän ole täällä, 
hän on noussut kuolleista, kuten hän sanoi.”)

12. Mitä tarkoittaa se, että Jeesus on ylösnousemus ja elämä? (Hän 
on kaiken elämän antaja.)

Kertauskisat
Hassut paimenet
Tulosta ja leikkaa Hassut paimenet -kortit (lisämateriaalikansio: has-
sut paimenet). Laita kortit pussiin. Jakautukaa kahteen tai useampaan 
joukkueeseen osallistujien määrästä riippuen. Kun lapsi vastaa ker-
tauskysymykseen oikein, hän nostaa yhden kortin pussista, ja hän (tai 
koko hänen joukkueensa) noudattaa kortin ohjeita. Pelissä kerättävät 
lampaat voivat olla pumpulipalloja, joita kootaan paperipussiin eli 
karsinaan. Voit myös antaa jokaisesta kerätystä lampaasta joukkueel-
le  1 000 pistettä.

Pienten lasten kanssa voitte pelata yhtenä joukkueena. 

Totuus vai tapoja
Tarvikkeet:

•	 Totuus vai tapoja -kortit (lisämateriaalikansio: pääsiäistotuuksia ja 
pääsiäistapoja) ja 10–20 suklaamunan muovikuorta

Pane puoleen muovikuorista lisämateriaalikansion pääsiäistotuudet 
paperille kirjoitettuna tai tulostettuna. Loppuihin kuorista pane lisä-
materiaalikansion pääsiäistavat. Laita kaikki muovikuoret koriin tai 
munakennoihin. Jaa lapset kahteen joukkueeseen. Kun lapsi vastaa 
kertauskysymykseen oikein, anna hänen joukkueelleen 1 000 pistettä. 
Lapsi saa valita yhden muovikuoren ja arvata, onko lapulla totuus 
vai tapa. Jos vastaus on oikein, anna lapsen joukkueelle 2 000 lisäpis-
tettä. Kysy kysymyksiä kummaltakin joukkueelta vuorotellen, jotta 
joukkueet saavat tasapuolisen mahdollisuuden hankkia pisteitä. Se 
joukkue, joka kerää eniten pisteitä, voittaa kisan. 

Muistutus opettajalle: Juhla-aikojen perinteet ja tavat eivät ole millään tavalla 
syntiä. Syntiä on se, jos perinteet kietovat meidät niin pauloihinsa, että unoh-
damme Jumalan sanan totuuden. Kisan ideana ei ole väheksyä pääsiäisperinteitä 
vaan kannustaa lapsia muistamaan ja juhlimaan totuutta. Haluamme opettaa 
lapsille, että totuus on tärkeämpää kuin perinteet.



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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