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Kerro minulle 

Jeesuksesta 
 

HUOMIO! 
Tähän sarjaan liittyvän kuvamateriaalin voi ostaa useimmista 
CEF:in toimistoista ja verkkokaupoista Euroopassa.  
Tutustu listaan sivulla www.teachkids.eu/fi kohdassa “Yhteystiedot”.

Tuotetta saa kopioida vain henkilökohtaista, voittoa tavoittelematonta ja 
                                 ei-kaupallista käyttöä varten.  
Tarkista sivulta www.teachkids.eu/fi käyttölupaan liittyvät yksityiskohdat.
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Opettajan oppaan käyttö 
Tämä opas kuuluu Lastenmission Pikkuväki-sarjaan, jonka opetukset on tarkoitettu alle kouluikäisille 

lapsille. Uskomme todella, että jo pienet lapset voivat oppia tuntemaan Jumalan. Tämä opas sisältää 

oppimistuokioiden opetustekstit kokonaisuudessaan. Opetuksesi on kuitenkin tehokkaampaa ja 

kiinnostavampaa, jos et lue opetustekstiä suoraan oppaasta. Yritä sen sijaan pitää lapsiin 

katsekontakti ja käyttää tekstiä vain muistin tukena. Voit myös halutessasi laittaa opetuskuvat 

näkyviin ja opettaa asian suoraan Raamatusta. Jokaiseen opetukseen sisältyy monia 

toimintaehdotuksia, esim. draamaleikkejä, lauluja ja runoja. Voit valita ehdotuksista ne, jotka 

sopivat parhaiten juuri sinun lapsiryhmällesi. Käytetyt raamatunkohdat ovat vuoden 1992 

käännöksestä, mutta voit halutessasi käyttää myös muita käännöksiä.  

 

Alle kouluikäiset lapset ja uskonasiat 
Kun opetat pieniä lapsia, annat aikaasi hyvin hedelmälliseen palvelutyöhön – olitpa sitten aloitteleva 

tai jo kokenut opettaja! Mutta miksi pienille lapsille tulisi kertoa Jumalasta? Tutkimusten mukaan 

lapsen ensimmäiset 5–6 ikävuotta ovat herkin ja ratkaisevin ajanjakso hänen kehityksessään. Tänä 

ajanjaksona lapsen oppimiskyky, luovuus ja toiminnallisuus kehittyvät ja luovat perustan kaikelle 

oppimiselle. Kun alle kouluikäiset lapset saavat raamattuopetusta, se luo pohjan heidän henkiselle 

ja hengelliselle kasvulleen. 

 

Voiko pieni lapsi pelastua? Jeesus sanoi: ”Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse 

taivasten valtakuntaan” (Matt. 18:3). Jeesus lupasi iankaikkisen elämän rajoituksetta jokaiselle, joka 

uskoo häneen (Joh. 3:16). Tilastojen mukaan 85 % päätöksistä seurata Jeesusta tehdään ikävuosina 

4‒14. Monet kristityt vaikuttajat ovat tulleet Jeesuksen luokse alle kouluikäisinä: Corrie ten Boom 

pelastui viisivuotiaana, James Dobson ja Amy Carmichael kolmivuotiaina.  

 

Markuksen evankeliumissa Jeesus käskee julistamaan evankeliumin ”kaikille luoduille” (Mark. 

16:15). Tämä tarkoittaa, että evankeliumi on julistettava myös lapsille. Kuuluisa skotlantilainen 

lähetyssaarnaaja ja tutkimusmatkailija David Livingstone sanoi: ”Tehtävämme on opettaa lapsille 

synnistä ja Pelastajasta, ajattelematta lainkaan, mikä olisi sopiva ikä pelastumiselle. Pyhä Henki 

vaikuttaa sydämissä synnintunnon oman aikataulunsa mukaisesti.” Jumala voi vetää lapsen 

luokseen. Vaikka epäilisit lapsen kykyä kommunikoida Jumalan kanssa, älä epäile Jumalan kykyä 

kommunikoida lapsen kanssa! 

 

Opettaessamme alle kouluikäisiä lapsia pyrimme avaamaan heille Raamatun totuuksia pala palalta. 

Jokaisella opetuskerralla opetetaan joko uusi asia Raamatusta tai syvennetään jo aiemmin opittua. 

Tällä tavoin lapset oppivat evankeliumin perustotuudet. Luota opettaessasi, että Pyhä Henki avaa 

lasten ymmärryksen ja johtaa heidät Jeesuksen luokse. Muista kuitenkin, että pienillä lapsilla on 

luontainen halu miellyttää opettajaansa. Heidän uskonsa ei saisi perustua tälle miellyttämisen 

tarpeelle. Vastaa lapsen hengellisiin kysymyksiin lyhyesti. Käytä yksinkertaisia, lapselle tuttuja 

sanoja. Jos lapsi ei saanut vastausta häntä askarruttavaan kysymykseen, hän kysyy sinulta lisää. 

Anna lapsen pohtia kuulemaansa rauhassa. 
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Millaisia pienet lapset ovat?  
Le

ik
ki

vi
ä 

Fyysinen kehitys • Alle kouluikäisten lasten karkeamotoriikka on kehittymisvaiheessa. Lapset 
tarvitsevat aikaa ja tilaa liikkumiseen. Jokaiseen oppimistuokioon tulisi sisällyttää erilaisia 
toimintamahdollisuuksia. Suunnittele tuokioihin leikkejä ja raamatunkertomusten 
näyttelemistä. Tästä oppaasta löydät draamaleikkejä sekä käsiliikkeitä raamatunlauseisiin ja 
lauluihin. Niiden avulla saat tuokiosi toiminnallisemmiksi. 
 

Henkinen kehitys • Pienet lapset ovat innokkaita kyselemään, tutkimaan ja oppimaan. He 
käyttävät oppimisessaan kaikkia aistejaan. Näin ollen lasten opetuksessa on hyvä huomioida 
kaikkien aistien käyttö. Pieniä lapsia opetettaessa tulisi käyttää selkeää ja yksinkertaista 
kieltä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei opetuksessa koskaan voisi käyttää lapsille 
vieraita ilmauksia. Lasten on saatava tutustua esimerkiksi sellaisiin Raamatun sanoihin kuin 
synti, Pelastaja ja ylistys. Lasten raamattutuokiot voivat olla ryhmäsi lapsille ainoa 
mahdollisuus oppia tämänkaltaisten sanojen merkitys. Tästä oppaasta löydät apua sanojen 
selittämiseen. 

U
teliaita 

It
se

ke
sk

ei
si

ä 

Sosiaalinen kehitys • Alle kouluikäisen lapsen on vielä vaikea asettua toisten ihmisten 
asemaan ja ymmärtää toisten näkökantoja. Kannusta lapsia osallistumaan ja yrittämään 
parhaansa, mutta vältä kilpailutilanteita. Voit käyttää apunasi tämän oppaan 
tervetuloleikkejä, kertauspelejä ja erilaisia toimintaideoita. 

Emotionaalinen kehitys • Pienet lapset ovat tunneherkkiä, ja he pahoittavat helposti 
mielensä. Pyri luomaan oppimistuokioihin turvallinen, hyväksyvä ja rakastava ilmapiiri. 
Vahvista lasten itsetuntoa antamalla positiivista palautetta heidän luonteestaan ja 
oppimisestaan. Ole johdonmukainen ja luottamuksen arvoinen, niin lapset oppivat 
luottamaan sinuun. Opetuksen tavoitteena on johdattaa lapset kaikkein suurimman turvan 
ja rakkauden lähteen, Jeesuksen, luokse. 
 

H
aavo

ittuvia 
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 Hengellinen kehitys • Alle kouluikäiset lapset ovat avoimia oppimaan Raamatun totuuksia. 

He kykenevät omaksumaan uskon perusasioita, kun ne esitetään heille yksinkertaisesti ja 
selkeästi. Jotkut lapset voivat olla valmiita uskomaan Jeesukseen Pelastajana. Kertaa 
opettamaasi riittävästi ja varaa aikaa myös lasten kysymyksille. Muista, että sinun ja lasten 
välinen suhde vaikuttaa myös siihen, millaiseksi heidän suhteensa Jumalaan muodostuu. Tee 
opettamisen palvelutyötäsi rukoillen ja anna Jumalan rakkauden virrata kauttasi. Tästä 
oppaasta löydät evankeliumin opettamisen perusasiat, lapsille sopivia esimerkkejä uskon 
käsitteistä sekä erilaisia oppimista tukevia lauluja ja leikkejä. 

 
Opetusvinkkejä  

1. Opetuksen suunnittelu 

• Tutustu opetuksen sisältöön huolellisesti. Voit jakaa halutessasi opetukset 2-3 osaan. 

• Suunnittele aikataulusi. 

• Tee tunnin kulusta kirjallinen suunnitelma ja seuraa sitä. 

• Ota huomioon ryhmäsi tarpeet. 

• Etsi ja järjestä kaikki tarvitsemasi materiaalit. 

• Varaudu keskeytyksiin – ja yllätyksiin! 
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2. Suunnittele, mitä tapahtuu ennen yhteistä aloitusta 

Tule opetustilaan hyvissä ajoin ennen lasten saapumista. Näin olet valmiina opetuksen alkaessa, ja 
myös lapset tuntevat olonsa turvalliseksi. Jos käytät nimilappuja, laita ne esille. Nimilaput voi tehdä 
esim. kartongista (ks. liite 2) ja kiinnittää lasten rintaan teipillä. Ota mukaasi myös värityskuvia, 
kuvakirjoja ja musiikkia. Voit järjestää niiden avulla toimintapisteitä eri puolille huonetta. Valitse 
sellaiset toimintapisteet, että ne joko kertaavat edellisellä kerralla opittua tai virittävät uuden asian 
oppimiseen. Tämän oppaan tervetuloa-osiosta löydät yksinkertaisia vinkkejä siitä, mitä voitte tehdä 
ennen yhteistä aloitusta. Lasten saapuessa voit ohjata heidät johonkin toimintapisteeseen tai voit 
vain istahtaa juttelemaan heidän kanssaan. 

3. Tutut rutiinit 

Oppimistuokioihin on hyvä luoda tutut rutiinit. Kun lapset tietävät, miten tuokio etenee, heidän 

olonsa on turvallinen.  Pyri noudattamaan laatimaasi suunnitelmaa, mutta ole kuitenkin 

sensitiivinen lasten tarpeiden ja toiveiden suhteen. Turvallisuutta luovia rutiineja voisivat olla 

esimerkiksi 

• alku- ja loppulaulu 

• omat merkityt istumapaikat 

• huoneen tietyt paikat, joissa aina kuunnellaan kertomus, lauletaan tai askarrellaan 

• toiminnan alkamista ennakoivat runot. 

4. Ota lapset mukaan 

• auttamaan ‒ Anna lasten näyttää toisille kuvia ja laulun sanoja sekä jakaa materiaaleja. 

• näyttelemään ‒ Lapset lähtevät innolla mukaan kertomusten dramatisointiin. 

• rukoilemaan ‒ Anna lasten rukoilla ääneen. 

• laulamaan ja leikkimään ‒ Laulakaa ja leikkikää yhdessä. 

• kysymään ja vastaamaan ‒ Tee lapsille kysymyksiä opetuksesi lomassa ja 

kertaustuokioissa. Anna lasten myös esittää heitä askarruttavia kysymyksiä. 

5. Hyödynnä kaikkia aisteja 

Tehokas opetus hyödyntää kaikkia aisteja: näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaistia. Kun 

suunnittelet opetustasi, yritä kuvitella itsesi mukaan opetettavaan raamatunkertomukseen. Mitä 

olisit nähnyt tai kuullut? Mitä olisit haistanut tai maistanut? Mitä olisit voinut koskettaa? Käytä 

luovuutta miettiessäsi, miten voisit tehostaa opetusta aistien avulla. Seuraavassa on muutamia 

ehdotuksia. 

• Näköaisti. Keskustelkaa opetuksen kuvista. 

• Kuuloaisti. Käytä ääntäsi ilmeikkäästi esittäessäsi kertomusta. Toistakaa yhdessä ääniä ja 

vuorosanoja. Laulakaa yhdessä. 

• Hajuaisti. Anna lasten haistella kertomukseen sopivia tuoksuja, esim. ruoka-aineita, 

mausteita, suitsuketta. Anna lasten myös esittää esim. ruuan, kukkien tai eläinten tuoksujen 

nuuhkimista. 

• Makuaisti. Tuo lapsille maisteltaviksi kertomuksessa mainittuja ruoka-aineita. Huomioi 

kuitenkin allergiat. 
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• Tuntoaisti. Anna lasten koskettaa opetuksen aiheeseen liittyviä esineitä. Valitse erilaisia 

muotoja ja pintoja sekä luonnonmateriaaleja. Pyydä lapsia avuksesi näyttämään 

havaintovälineitä, kuten raamatunlauseita, opetuskuvia tai laulujen sanoja. 

6. Käytä monenlaisia havaintovälineitä 

Herätä lasten mielenkiinto ja elävöitä raamatunkertomusta näyttämällä lapsille kierrekirjan kuvia. 

Harjoittele kierrekirjan sivujen kääntämistä, ettet paljasta kuvia liian aikaisin. Voit laskea kierrekirjan 

välillä pois kädestäsi. Lue pätkiä Raamatusta. Käytä opetuksessasi lisäksi erikokoisia, -muotoisia ja -

värisiä kuvia ja esineitä. Voit laittaa raamatunlauseiden ja laulujen opetuksessa käytettävät 

havaintovälineet esille erilaisin tavoin: 

• Kiinnitä kuvat askartelu- tai jäätelötikun päähän. 

• Kiinnitä kuvat magneettien avulla metalliseen alustaan, kuten uunipeltiin. 

• Ripusta kuvat pyykkipojilla narulle. 

• Kiinnitä kuvien taakse flanellotarraa tai hiekkapaperia flanellotaulua varten. 

7. Käytä opetuksessasi musiikkia 

Musiikki tempaa usein mukaan toimintaan sellaisetkin lapset, joilla muutoin on 

keskittymisvaikeuksia. Lapsille ei tarvitse opettaa lauluja sana sanalta. Voit vain laulaa lauluja, ja 

lapset oppivat ne kuuntelemalla. Yritä käyttää opetuksessasi paljon lauluja, vaikka musiikki ei 

olisikaan sinun vahvuutesi, sillä ne jäävät usein alle kouluikäisille parhaiten mieleen. 

8. Kertaa opettamaasi usein 

Kertaa opettamaasi monin eri tavoin. Käytä kertausleikkejä, lauluja, näytelmiä, askarteluja ja 

havainto-opetuksia esineillä. Lapset voivat myös kertoa raamatunkertomuksen uudelleen kuvien 

avulla. 

9. Ole ystävällinen 

Hymyile usein. Puhu lapsille heidän kasvojensa korkeudelta. Puhuttele lapsia nimeltä ja osoita 

kiinnostustasi jokaista kohtaan. Ole kärsivällinen kaikissa tilanteissa. Kiitä ja rohkaise lapsia usein. 

10. Ole johdonmukainen järjestyksen ylläpitäjä 

Pidä järjestys ja rauha ryhmässäsi rakkaudellisesti mutta määrätietoisesti. Ole realistinen sen 

suhteen, millaista käytöstä alle kouluikäisiltä lapsilta voi odottaa. Muista, että pienet lapset 

kaipaavat paljon toimintaa. Jos häiriöitä syntyy, ole tarkka siitä, että palaute kohdistuu lapsen 

käytökseen eikä hänen persoonaansa. Huolellisesti suunniteltu ja riittävästi osallistumista sisältävä 

opetus on hyvä keino pitää järjestys ja rauha ryhmässä. 

• Laadi selkeät säännöt ja huolehdi, että niitä noudatetaan. Kertaa säännöt sanoin ja 

mahdollisesti myös kuvin jokaisen oppimistuokion alussa. Pidä toimintaryhmät riittävän 

pieninä. 

• Kerro lapsille positiivisen esimerkin kautta, miten heidän tulisi toimia. Sano mieluummin 

”kävele” kuin ”älä juokse”. 
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• Kun lapsi käyttäytyy huonosti, kysy lapselta, tarvitseeko hän miettimisaikaa käytöksensä 

pohtimiseen. Jos lapsi sanoo tarvitsevansa, yksi minuutti ikävuotta kohti on sopiva aika 

rauhoittumiseen. Mietintätuokion jälkeen voit kysyä, onko lapsi valmis palaamaan ryhmään. 

• Ota tarvittaessa avustaja ryhmääsi istumaan häiriötä aiheuttavan lapsen viereen. Usein 

pelkkä taputus käsivarteen auttaa lasta rauhoittumaan opetukseen. 

 

 

Kaksi- ja kolmivuotiaiden opettaminen 
  
Kaksi- ja kolmivuotiaat ovat tutkivassa iässä, ja he ovat hyvin opinhaluisia. Ota kuitenkin opetuksessasi 

huomioon lasten yksilölliset taidot, sillä lasten kehitystaso vaihtelee paljon tässä ikäryhmässä. 

Oppimistuokion kulku 

Suunnittele opetuksesi niin, että siihen kuuluu 

mahdollisuuksia osallistumiseen ja toimintaan 

pienin väliajoin. 

Raamatunkertomus 

Tämän ikäiset lapset haluavat kuulla saman 

kertomuksen monta kertaa. Käsittele siis samaa 

raamatunkertomusta 2‒4 kertaa ennen kuin 

siirryt uuteen kertomukseen.  

Laulut 

Valitse jokaiseen opetuskokonaisuuteen 

muutama laulu. Laulakaa lauluja useita kertoja 

jokaisella opetuskerralla. Jos sinulla on laulun 

oppimista tukevia kuvia, pyydä yhtä lasta 

kerrallaan näyttämään niitä toisille laulun 

aikana. Laulakaa laulua niin kauan, että kaikki 

halukkaat ovat saaneet vuorollaan näyttää 

kuvia.  

Raamatunlause 

Pienet lapset oppivat raamatunlauseita toiston 

avulla. Pyydä lapsia toistamaan lausetta 

perässäsi pieni pätkä kerrallaan. Jos lapsiryhmä 

on pieni, voit pyytää yhtä lasta vuorollaan 

toistamaan pätkän raamatunlausetta. Voit myös 

antaa tarran palkkioksi lauseen oppimisesta. 

Harjoitelkaa samaa raamatunlausetta niin 

monen opetuskerran ajan, että lapset oppivat 

sen. 

Evankeliumiopetus 

Käytä samoja evankeliumiopetukseen 

tarkoitettuja symboleja koko opetusjakson ajan. 

Selitä jokainen symboli (väri, kuva tms.) lyhyesti 

ja anna lasten toistaa selitys. Kertaa 

evankeliumiopetusta valintasi mukaan 

opetuksen alussa tai laulujen ja raamatun-

lauseen opetuksen yhteydessä sekä mielellään 

aina tunnin lopussa. 

 
 
 
Ohjelma      
Seuraavalla sivulla on ehdotukset puoli tuntia, tunnin tai kaksi tuntia kestäväksi ohjelmaksi. 

Suunnitelmassa on paljon erilaisia toimintaehdotuksia, joista voit valita ryhmällesi sopivimmat. Jos 

aikaa on rajallisesti, kaikkia vaihtoehtoisia aktiviteetteja ei ehdi hyödyntää. Kertausleikit ovat 

hauskoja ja ne on tarkoitettu ydinasioiden kertaamiseen heti opetuksen jälkeen. Jos opetat samoja 

lapsia usein, voit käyttää monia muitakin aktiviteetteja opetusten kertaamisessa. 
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Aikataulu (ajat minuutteina) 

Toiminta 30 minuuttia 1 tunti 2 tuntia 

Tervetuloa-leikki ennen aloitusta ennen aloitusta ennen aloitusta 

Lauluhetki - 5 5 

Raamatunlause 5 5 10 

Jumppatuokio 5 5 5 

Raamattuopetus 15 15 20 

Kertausleikki 5 5 10 

Evankeliumi / 

Uskovan kasvu 
- 5 5 

Välipala - - 10 

Luova toiminta - 15 20 

Lisätoiminta - - 25 

Kotiin lähtö* - 5 10 

              *Lapset voivat auttaa tarvikkeiden keräämisessä, laulaa lauluja tai kerrata raamatunlausetta. 

 

Tervetuloa-leikki 

Kun osa lapsista on jo tullut ja toisia vielä odotellaan, yksinkertainen alkuleikki voi olla avuksi. Näitä 

leikkejä voi leikkiä tietysti myöhemminkin. 

Lauluhetki  

Valitse helposti opittavia lauluja, joissa evankeliumi tulee selkeästi esille, sekä myös lauluja, jotka 

rohkaisevat uskovaa lasta seuraamaan Jeesusta. Tämän materiaalin mukana saat sanat ja nuotit 

lauluun ”Uskon Herran sanaan”. Monet hengelliset joululaulut ja lasten virret sopivat hyvin näihin 

opetuksiin.  

Jumppatuokio 

Ennen raamatunopetusta sijoitettuun pieneen jumppatuokioon voi sisällyttää liikunnallisia 
laululeikkejä. Voitte myös urheilla vaikkapa juoksemalla tai kävelemällä paikoillaan, tekemällä 
haarahyppyjä, kyykkyjä ja vatsalihasliikkeitä sekä venyttelemällä ja hyppimällä. 
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Kunnia Jumalalle 

Luuk. 2:14:n pohjalta 
 

Kunnia Jumalalle, (kaiku) 
Korkeuksissa, (kaiku) 

maan päällä rauha, (kaiku) 
ihmisillä. (kaiku) 

 

Nouse jokaisen säkeen alussa seisomaan. 
Lausu säe seisten ja istuudu sitten alas. 
Lapset nousevat seisomaan ja toistavat 
lausumasi säkeen kaikuna ja istuutuvat. 
Voitte myös laulaa säkeet jonkin tutun 
laulun (esim. Jaakko-kulta) sävelellä. 

Evankeliumi / Uskovan kasvu  

Käytä samaa havaintovälinettä evankeliumin selittämiseen koko opetussarjan ajan. Voit käyttää 
vaikkapa Sanatonta kirjaa, kuutiota, hanskaa, liitteen 13 kuvia tai Lastenmission nettisivujen Idea-
aitasta löytyviä evankeliumin peruskuvia. Kertaa evankeliumi lyhyesti joka opetuskerralla, välillä 
laulun (esim. Uskon Herran sanaan, liite 11) tai raamatunlauseen (liite 1) avulla. Lisää 
kertauskysymyksiin evankeliumiin liittyviä kysymyksiä. Huomioi myös Jeesukseen uskovat lapset, 
jotka tarvitsevat hengellistä ravintoa kasvamiseen. Kerro heille Raamatusta ja rukoilemisesta. 
 

 
Raamatunlauseen ja runojen käsiliikkeet 

Iloinen jouluruno 
 

1. Maria ja Joosef kulkevat tässä. 
Nosta pystyyn ensin yksi etusormi (Maria) 

ja sitten toinen (Joosef). 

2. He ovat matkasta väsyksissä. 
Lysähdytä hartiat alas ja riiputa päätä 

alaspäin. 

3. Majatalon ovi ei aukea heille. 
Pyöritä päätä ja heiluta etusormea 

kiellon merkkinä. 

4. Mikä nyt neuvoksi uupuneille? 
Raaputa päätä ihmettelyn merkiksi. 

5. Heinien päällä he saavat levätä. 
Laita kädet posken alle kuin tyynyksi 

ja esitä nukkuvaa. 

6. Sitten on aika Jeesuksen syntyä! 
Taputa neljä kertaa säkeen rytmissä. 

Pienoisevankeliumi: Joh. 3:16 
 

1. Jumala  

Osoita ylös. 

2. on rakastanut  

Laita kämmenesi ristiin rinnan päälle. 

3. maailmaa niin paljon  

Piirrä molemmilla etusormillasi ympyrä. 

4. että antoi  

Tuo avoimet kädet eteesi. 

5. ainoan Poikansa  

Kosketa oikealla keskisormella vasenta 

kämmentä ja vasemmalla keskisormella 

oikeaa kämmentä. (Kerro tarvittaessa 

lapsille, että tämä muistuttaa meitä siitä, 

miten Jeesus kuoli puolestamme ristillä.) 

6. jottei yksikään 

Osoita ryhmäsi lapsia yksitellen. 

7. joka häneen uskoo 

Tee kahdella etusormella risti. 

8. joutuisi kadotukseen  

Aseta nyrkkisi vastakkain rinnan 

korkeudelle ja liikuta niitä sitten 

kauemmaksi toisistaan. 

9. vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16) 

Nosta kädet ylös ja hyppää  

kohti taivasta.  
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Askartelutaikinat, soittimet ja näytelmävaatteet 
Alla on muutamia ehdotuksia opetuksen elävöittämiseksi. Taikataikinasta tai savesta lapset voivat 

muotoilla opetettuun aiheeseen liittyviä esineitä. Soittimien avulla lapset voivat osallistua lauluihin 

ja vaikkapa ylistysmarssiin. Näytelmävaatteet innostavat lapsia esittämään raamatunkertomuksia. 
 

 
 

 

 
  

Taikataikina 
3 dl vehnäjauhoja 
1,5 dl suolaa 
1,5 dl vettä 
1 rkl ruokaöljyä 
 

Voit halutessasi värjätä taikinaa lisäämällä siihen 
esim. elintarvikevärejä, kanelia tai 
kaakaojauhetta. 

Soittimet 
 
Tee yksinkertaisia soittimia vaikkapa ruokapakkauksista ja 

koristele ne esimerkiksi värittämällä tai liimaamalla niihin 

tarroja yhdessä lasten kanssa. 

• Rytmihelistimet: laita vähän herneitä tai riisiä 

suklaamunan muovikuoren, lasipurkin tai pienen 

kannellisen rasian sisälle. 

• Kielisoittimet: pingota kuminauhoja pienen rasian 

avoimelle sivulle. 

• Torvisoittimet putkiloista 

• Rummut peltisistä keksirasioista tai 

pahvilaatikoista. 

• Rytmikapulat puukepeistä 

• Kulkusnauhat: kiinnitä kulkusia nahkanauhan 

lenkkiin tai ompele kulkuset kangasnauhaan 

rivistöksi. 

• Tamburiinit: kiinnitä kulkusia langalla 

kertakäyttöastian (esim. muovilautasen, johon on 

tehty rei’ittimellä reikiä) reunoille. 

• Rytmipalikat: liimaa hiottuun puupalikkapariin 

hiekkapaperipalaset yhdelle sivulle. 

Näytelmävaatteet 
 

Alla oleva tooga sopii sekä mies- että 

naispuolisille raamatunhenkilöille. 

Materiaaliksi käy mikä tahansa kangas. 

Kankaan huolittelemattomat sivut on 

hyvä ommella koneella. 
  

Voit tehdä kolmenkokoisia asuja: 

- pieniä (60x120 cm), keskikokoisia 

(70x152 cm) ja isoja (75x160 cm). 
 

Valmista jokaiseen asuun myös nyöri tai 

kangasvyö. Helpon ja nopean asun voit 

tehdä esim. paperilakanasta. 

 

              

Sekoita suola vehnäjauhoihin. Lisää vesi 
ja ruokaöljy. Vaivaa ainekset kiinteäksi 
massaksi. Jos taikina on tahmeaa, lisää 
hieman jauhoja. Jos taikina murenee, 
voit lisätä hieman vettä. Anna taikinan 
seistä ainakin tunti ennen leipomista. 
 

Säilytä taikina ilmatiiviissä pakkauksessa. 
Valmiit taikataikinaesineet voit kuivattaa 
huoneenlämmössä. 

Soodataikina 
1 dl maissitärkkelystä 
2 dl soodaa 
1,25 dl vettä 
 
Sekoita ainekset keskenään kattilassa. Lämmitä 
miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen, kunnes 
taikina kiinteytyy.  

Siirrä taikina kulhoon ja peitä kostealla 
liinalla. Massa on valmista muotoiltavaksi 
jäähdyttyään. Kauli taikina ohueksi 
levyksi ja muotoile levystä esineitä.  
 
Anna esineiden kuivua yön yli 
huoneenlämmössä. Sen jälkeen ne voi 
halutessaan maalata. 

Taita 

Leikkaa
ita 
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Opetus 1 

Jeesus, luvattu Vapahtaja, syntyy 

 
 
 
 
 
 
 

JOHDANTO 

Onko sinulle joskus luvattu jotakin? Ehkä sinulle luvattiin, että 
te menette viikonloppuna jonnekin. Mutta aina ihmiset eivät 
pidä lupauksiaan. He haluaisivat pitää lupauksensa, mutta 
sitten tapahtuu jotain yllättävää, ja lupaus unohtuu. Joskus 
ihmiset jopa tahallisesti rikkovat lupauksiaan. 

Raamatussa on paljon Jumalan meille antamia lupauksia. 
Näytä lapsille Raamattusi. Jumala pitää aina kaikki antamansa 
lupaukset. Jumala teki kaiken maailmassa täydellisen hyväksi, 
mutta ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, eivät totelleet 
Jumalaa. Kaikki maailmassa turmeltui. Jumala lupasi lähettää 
avuksemme Vapahtajan. (Voit halutessasi näyttää tässä kuvaa 
1-1.) Raamattu kertoo, miten tapahtumat etenivät.  

TAPAHTUMIEN KULKU 

Kauan sitten Nasaretissa asui Maria-niminen nuori nainen. Hän 
odotti innolla tulevia päiviä, sillä hän oli menossa naimisiin 
Joosefin kanssa. Päivä oli aivan tavallinen, Maria saattoi vaikka 
lakaista lattiaa. Esittäkää lattian lakaisemista.   

Kuva 1-2 

Yhtäkkiä Marian luokse ilmestyi enkeli! Maria säikähti. Enkeli 
sanoi, että Marian ei tarvitse pelätä. Enkeli toi Marialle viestin 
Jumalalta: ”Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat 
hänelle nimeksi Jeesus.” (Luuk. 1:31) Maria tahtoi suorittaa 
Jumalan hänelle antaman tehtävän. 

Maria mietti enkelin tuomaa ihmeellistä uutista. Jumala 
oli valinnut hänet oman Poikansa, Jeesuksen, äidiksi. ”Mitähän 
Joosef ajattelee tästä uutisesta”, Maria ehkä mietti. Joosef oli 
hämmentynyt uutisesta eikä tiennyt, mitä hänen pitäisi tehdä. 

Kuva 1-3  

Jumala tiesi, että Joosef epäröi. Eräänä yönä, kun Joosef nukkui, 
Jumala lähetti enkelin puhumaan tälle unessa. Unessa enkeli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TERVETULOA-LEIKKI 
Pallonheitto  

Lapset heittävät toisilleen 
pehmeää palloa ja kysyvät 
samalla kysymyksiä nimestä, 
lempiruuasta, -väristä, 
-eläimestä jne. Aikuinen voi 
auttaa kysymyksissä. 

RAAMATUNKOHDAT: 
Luuk. 1-2, Matt. 1 
 
PÄÄTOTUUS:  
Jumala piti lupauksensa  
ja lähetti Vapahtajan. 
 

 

SOVELLUS LAPSELLE, JOKA EI TUNNE 
JEESUSTA: Kiitä Jumalaa siitä, että hän 
lähetti Jeesuksen maailmaan. 
 
SOVELLUS LAPSELLE, JOKA USKOO 
JEESUKSEEN: Kiitä Jumalaa 
Jeesuksesta, omasta Vapahtajastasi. 
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sanoi Joosefille, että Joosef voi ottaa Marian vaimokseen. Lapsi, 
jonka Maria synnyttää, on Jumalan oma Poika. Lapselle tulee 
antaa nimeksi Jeesus. 

Kun Joosef heräsi, hän tiesi, mitä hänen pitää tehdä. Hän 
totteli Jumalaa ja meni naimisiin Marian kanssa. 

Kuva 1-4  

Joosef oli puuseppä. Hän teki esineitä puusta. Joosef ja Maria 
asuivat Nasaretissa. Esittäkää puuseppiä.  Eräänä päivänä 
keisari Augustus antoi käskyn. Lue seuraava paperikääröltä: 
”Keisari Augustus määrää, että jokaisen on mentävä oman 
perheensä syntymäkaupunkiin kirjoittautumaan vero-
luetteloon, jotta keisari voi kerätä veroja (eli rahaa) ihmisiltä.”  

Joosefin perhe oli kotoisin Betlehemistä, joten Joosefin ja 
Marian oli lähdettävä kulkemaan Nasaretista Betlehemiin. 
Marian synnyttämisen aika lähestyi, joten Maria varmaankin 
matkusti Betlehemiin aasilla. 

Kuva 1-5  

Matka Betlehemiin kesti monta päivää. Esittäkää 
matkatavaroiden pakkaamista ja kävelemistä Betlehemiin. 
Pysähtykää matkalla syömään ja nukkumaan. Kun Maria ja 
Joosef saapuivat Betlehemiin, he eivät löytäneet yöpaikkaa. 
Kaikki majapaikat olivat täynnä. Minne Maria ja Joosef 
menisivät? Mitä he voisivat tehdä? 

Kuva 1-6  

Lopulta Maria ja Joosef pääsivät yöksi paikkaan, jossa 
tavallisesti pidettiin eläimiä. Siellä Jeesus-vauva syntyi. Maria 
kapaloi vauvan ja laittoi hänet seimeen, eläinten 
syöttökaukaloon. Anna lapsille vähän heinää tai olkia 
haisteltavaksi ja kosketeltavaksi. 

LOPETUS 

Jumala piti lupauksensa ja lähetti maailmaan oman Poikansa, 
Jeesuksen.  Jumala pitää lupauksensa aina. Jumala lähetti 
Jeesuksen sinunkin Vapahtajaksesi. 

RAAMATUNLAUSE 

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa… (Joh. 3:16)  
Voit opettaa raamatunlauseen yhden tai useamman opetus-
kerran aikana. Voit opettaa ensiksi vain alun. Anna lasten 
toistaa lausetta pieninä pätkinä sinun perässäsi. Käsiliikkeet 
voit keksiä itse tai käyttää ehdotusta sivulla 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHTÄVÄMONISTE 
Raamatunlauseen kuvat 
Työkirjan sivu T3 tai liite 1. 
Värittäkää raamatunlauseen 
kuvat. Kuvat voi myös leikata ja 
käyttää niitä lauseen opettelussa 
ja kertaamisessa. Työkirjan  
kuvat täydentyvät seuraavalla 
opetuskerralla. 
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KERTAUSKYSYMYKSET 

1. Kuka tuli Marian luokse? Enkeli. 
2. Minkä viestin enkeli toi Marialle? Maria synnyttäisi 

lapsen. 
3. Miten Jumala kertoi Joosefille, mitä hänen pitäisi tehdä? 

Enkeli kertoi sen Joosefille unessa. 
4. Mikä nimi Joosefin ja Marian pitäisi antaa vauvalle? 

Jeesus. 
5. Miksi Marian ja Joosefin piti matkustaa Betlehemiin? 

Kirjoittautumaan verotusta varten. 
6. Mitä tapahtui, kun Joosef ja Maria olivat Betlehemissä? 

Jeesus-vauva syntyi. 
7. Kuka pitää aina jokaisen antamansa lupauksen? Jumala. 

KERTAUSLEIKKI: Jouluseimikuvat 

Kun lapsi vastaa kertauskysymykseen, hän saa laittaa kuvan 
tai esineen seimiasetelmaan (tulosta kuvat liitteestä 3). 
 
 

Opetus 2 

Paimenet tulevat katsomaan  
Jeesus-lasta 
 
 
 
 
 

JOHDANTO 

(Kuvat 2-1 ja 2-2 ovat kertausta.) Oletko koskaan ollut peloissasi? 
Pelottaako sinua pimeä? Tai hämähäkit? Aikuisetkin voivat 
joskus pelätä. Raamatussa kerrotaan ihmisistä, jotka olivat 
peloissaan. Eräs ihmeellinen ja yllättävä asia sai heidät 
pelästymään. 

TAPAHTUMIEN KULKU 

Kuva 2-3  

Raamatussa kerrotaan paimenista, jotka hoitivat lampaitaan 
kedolla lähellä Betlehemiä. Eräänä yönä paimenet olivat 
vartioimassa lampaitaan. Näytelkää paimenia, jotka etsivät 
lampaitaan. Etsikää yhdessä huoneeseen etukäteen piilottamaasi 
lammasta (liite 4 tai pehmolelu). Tähdet tuikkivat pimeällä 
taivaalla. Yhtäkkiä tapahtui jotain!  

MUOVAILU 
Muovailkaa muovailuvahasta 
seimiasetelman henkilöitä ja 
eläimiä. Jos haluat antaa lasten 
viedä muovailut kotiin, käyttäkää 
esim. taikataikinaa. 
 

TEHTÄVÄMONISTE 
Työkirjan sivu T2. Lapset voivat 
värittää kuvan ”Jeesus syntyy” ja 
liimata seimeen heinää, olkia tms. 
 

RUNO 
Iloinen joulupäivä 
Opetelkaa säkeet ja liikkeet.  
 

NÄYTELMÄ 
Jaa lapsille roolit ja rooli-vaatteet. 
A. Lue kertomus hitaasti ja anna 
lasten näytellä.  
B. Haastattele lapsia, esim. kysy 
Marialta, kuka kertoi hänelle, että 
hänestä tulisi Jeesuksen äiti. 
 

 
 
 
 
 
 

TERVETULOA-LEIKKI 
Pallonheitto  
Lapset heittävät toisilleen 
pehmeää palloa ja kysyvät 
samalla kysymyksiä nimestä, 
lempiruuasta, -väristä ja -
eläimestä jne. Aikuinen voi 
auttaa kysymyksissä. 
 

 

RAAMATUNKOHTA:  
Luuk. 2 

PÄÄTOTUUS:  
Jumala puhuu aina totta. 

 

SOVELLUS:  
Voit luottaa siihen, mitä 
Jumala sanoo Jeesuksesta 
Raamatussa. 
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Kuva 2-4 

Enkeli seisoi paimenten edessä. Taivaalla loisti valtavan kirkas 
valo. Laittakaa kädet silmien suojaksi. Paimenet olivat 
peloissaan. He eivät olleet koskaan nähneet mitään tällaista. 
Enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille 
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, 
Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa 
kapaloituna seimessä.” (Luuk. 2:10‒12) Kerro lapsille, että 
Jeesuksesta käytetään nimiä Vapahtaja, Pelastaja, Herra ja 
Kristus. 

Yhtäkkiä taivaalla oli paljon enkeleitä. Enkelit ylistivät 
Jumalaa ja sanoivat: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk. 2:14) Sitten 
enkelit menivät takaisin taivaaseen. Taivas oli taas pimeä. 

Kuva 2-3 (uudestaan)  

Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet 
päättivät lähteä Betlehemiin etsimään lasta, joka makaa 
seimessä. Seimessä makaava lapsi oli Jumalan oma Poika, 
Jeesus.  Koska Jumala rakastaa meitä, hän lähetti Jeesuksen 
meidän Pelastajaksemme. Tarvitsemme Pelastajaa, jotta 
voimme saada syntimme anteeksi. 

Kuva 2-5  

Paimenet löysivät Marian, Joosefin ja Jeesus-lapsen. Luvattu 
Vapahtaja oli seimessä juuri niin kuin enkelit olivat sanoneet. 
Jumala puhuu aina totta. Hän lähetti enkelinsä kertomaan 
paimenille Jeesuksen syntymästä. Kaikki oli juuri niin kuin 
paimenille oli kerrottu. 

Kuva 2-6  

Sitten paimenet palasivat iloisina lammaslaumojensa luokse. 
Matkalla he varmaankin kertoivat kaikille siitä, mitä he olivat 
nähneet ja kuulleet. 

LOPETUS 

Me voimme olla varmoja siitä, että kertomus Jeesuksen 
syntymästä on totta. Ihmiset, jotka elivät silloin, näkivät 
Jeesuksen. Kertomus Jeesuksen syntymästä on kirjoitettu 
Raamattuun. Me voimme luottaa Raamattuun, sillä Raamattu 
on Jumalan sanaa, ja Jumala puhuu aina totta. 
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RAAMATUNLAUSE  
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo… (Joh. 3:16) 
 
Voit opettaa koko raamatunlauseen yhdellä opetuskerralla tai 
jakaa opetuksen useammalle kerralle, kuten tässä on tehty.  
1. Anna lasten toistaa lausetta pieninä pätkinä sinun perässäsi. 
Käsiliikkeet voi keksiä itse tai käyttää ehdotusta sivulla 9.  
2. Toistakaa lausetta paikalla marssien. 

KERTAUSKYSYMYKSET 

1. Ketkä olivat ulkona kedolla lähellä Betlehemiä? 
Paimenet. 

2. Kuka toi paimenille ihmeellisen viestin Jumalalta? 
Enkeli. 

3. Mitä enkeli kertoi heille? Jeesus on syntynyt. 
4. Mistä paimenet löytäisivät Jeesuksen? Seimestä. 
5. Mitä paimenet tekivät? Lähtivät etsimään Jeesus-lasta. 
6. Mitä paimenet tekivät sen jälkeen, kun he olivat 

nähneet Jeesuksen? He kertoivat näkemästään kaikille. 
7. Mistä voimme tietää, että tämä kertomus on tosi? 

Paimenet näkivät Jeesuksen. He kertoivat toisille 
näkemästään. Voimme luottaa Raamattuun. Jumala 
puhuu aina totta. 

KERTAUSLEIKKI: Paimenet lähestyvät seimeä 

Ohjaa lapset riviin huoneen perälle. Laita huoneen etuosaan 
seimi tai seimen kuva (liite 3B). Lapset ovat paimenia, jotka 
lähtevät katsomaan Jeesus-vauvaa. Kun joku lapsista vastaa 
oikein kertauskysymykseen, koko ryhmä saa tulla askeleen 
lähemmäksi seimeä. 
  

ASKARTELU 
Paperilautasenkeli 
Leikataan enkeli. Väritetään ja 
liimataan kimalletta. 
 
TEHTÄVÄMONISTE 
Työkirjan sivu T4. Anna lasten 
värittää kuva ”Paimenet 
vartioivat lampaitaan” ja liimata 
lampaisiin pumpulia. 
 
KEPPINUKKE-ESITYS 
Värittäkää jouluseimikuvat 
(liite 3). Leikatkaa kuvat ja 
tehkää niistä keppinukkeja.  
Lue kertomus hitaasti ja anna 
lasten esittää se keppinukeilla. 
 
RUNO 
Kunnia Jumalalle 
Opetelkaa säkeet ja laulakaa ne.  
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Opetus 3 

Idän tietäjät kumartavat Jeesusta 
 
 
 
 
 

 

JOHDANTO 

Kuva 3-2 (huom. järjestys) 

Oletko sinä koskaan yrittänyt laskea tähtiä? Tai oletko katsellut 
tähtiä kaukoputkella? Tehkää käsistä kaukoputki, jolla 
katsellaan tähtiä. 

Raamatussa kerrotaan, että eräässä kaukaisessa maassa 
oli miehiä, jotka tutkivat tarkasti yötaivaan tähtiä. Näitä miehiä 
kutsuttiin idän tietäjiksi. Raamatussa kerrotaan heistä lisää. 
 
TAPAHTUMIEN KULKU 

Kuva 3-1 

Kerran nuo miehet näkivät taivaalla hyvin epätavallisen tähden. 
He ymmärsivät, että tähdellä oli erityinen merkitys: Israelissa 
oli syntynyt uusi Kuningas. Idän tietäjät valmistautuivat 
matkalle Jerusalemiin kumartamaan uutta Kuningasta. 
Matkasta tulisi pitkä, joten he varmaankin pakkasivat mukaan 
ruokaa, juomaa ja vaatteita.  Lisäksi he ottivat mukaansa lahjoja 
uudelle Kuninkaalle. Emme tiedä, montako tietäjiä oli ja kuinka 
he matkustivat. Todennäköisesti he matkustivat kameleilla. 
Esittäkää pakkaamista ja kameleilla matkustamista.  

Kuva 3-4  

Viimein idän tietäjät saapuivat Israeliin, Jerusalemin 
kaupunkiin. Kuinka he löytäisivät uuden Kuninkaan? Ehkä 
tietäjät kysyivät Jerusalemin kaduilla tapaamiltaan ihmisiltä: 
”Missä se uusi Kuningas on?” Toistelkaa kysymystä.  

Kuningas Herodes sai kuulla, että idän tietäjät etsivät 
uutta Kuningasta. Herodes halusi tietää, mistä oli kysymys. Hän 
oli Israelin kuningas! Jos oli syntynyt uusi kuningas, niin hän 
halusi saada tietää siitä! Kuningas Herodes kutsui koolle ylipapit 
ja lainopettajat. Nämä viisaat miehet kertoivat Herodekselle, 
että Jumala oli luvannut lähettää Vapahtajan, josta tulisi uusi 
Kuningas. Uusi Kuningas syntyisi Betlehemissä.  

 

TERVETULOA-LEIKKI 
Matkustusleikki 
Lapset saavat kertoa tai näytellä, 
mihin he haluaisivat matkustaa 
ja mitä he pakkaisivat mukaan. 
Tuo mukanasi matkalaukku ja 
matkatavaroita näytille. 

RAAMATUNKOHTA:  
Matt. 2 

PÄÄTOTUUS:  
Jeesus on Kuningas. 

 

SOVELLUS LAPSELLE, JOKA EI TUNNE 
JEESUSTA: Uskomalla Jeesukseen 
kunnioitat häntä. 
SOVELLUS LAPSELLE, JOKA USKOO 
JEESUKSEEN: Kiitoslauluja laulamalla 
kunnioitat Jeesusta. 
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Kuva 3-5  

Herodes kutsui idän tietäjät luokseen. Keskusteltuaan heidän 
kanssaan Herodes lähetti tietäjät Betlehemiin ja sanoi heille: 
”Menkää sinne ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte 
lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla 
kumartamaan häntä.” (Matt. 2:8) Luultavasti kuningas Herodes 
ei kuitenkaan halunnut mennä kumartamaan Jeesusta, vaan oli 
vihainen ja kateellinen Jeesukselle. 

Tietäjät lähtivät kohti Betlehemiä. Matkallaan he näkivät 
taas taivaalla ihmeellisen tähden. He olivat hyvin iloisia 
nähdessään sen. Tähti kulki heidän edellään, kunnes se 
pysähtyi sen paikan yläpuolelle, missä uusi Kuningas Jeesus oli.  

Tietäjät menivät sisään. Nyt he saivat nähdä Jeesuksen! 
Tietäjät saapuivat Jeesuksen luokse myöhemmin kuin 
paimenet. Aikaa oli jo kulunut, eikä Jeesus ollut enää 
vastasyntynyt vauva, vaan hän oli jo pieni poika. 

Kuva 3-6  

Idän tietäjät kumarsivat Jeesusta ja osoittivat kunnioitusta 
hänelle. He antoivat Jeesukselle lahjat, jotka he olivat tuoneet 
mukanaan: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Tuo lapsille 
näytettäväksi jotain kullasta tehtyä, suitsuketta (tai hajuvettä) 
ja mirhaa (tai tuoksuvoidetta). 

Kun tietäjät olivat kumartaneet Jeesusta ja antaneet 
hänelle lahjansa, heidän oli aika palata takaisin kotiin. Jumala 
tiesi, että kuningas Herodes halusi vahingoittaa Jeesusta. 
Niinpä Jumala varoitti unessa tietäjiä palaamasta Herodeksen 
luokse, ja tietäjät menivät toista tietä takaisin omaan 
maahansa. 

LOPETUS 

Sinä et voi tuoda Jeesukselle kultaa, suitsuketta tai mirhaa, niin 
kuin tietäjät toivat. Voit kuitenkin kunnioittaa Jeesusta 
uskomalla häneen. Voit myös kunnioittaa Jeesusta laulamalla 
hänelle kiitoslaulun. Laulakaa yhdessä ”Uskon Herran sanaan”.  
(liite 11).  

RAAMATUNLAUSE  

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16) 
 
1. Voit näyttää tässä kuvan 3-3. Anna lasten toistaa lausetta 
pieninä pätkinä sinun perässäsi. Käsiliikkeet voitte keksiä itse 
tai käyttää ehdotusta sivulla 9.  
2. Toistakaa lausetta paikallaan marssien. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUOVAILU 
Muovailkaa muovailuvahasta 
paimenten sauvoja ja lampaita. 
Jos haluat antaa lasten viedä 
muovailut kotiin, käyttäkää esim. 
taikataikinaa 

 

RUNO 
Iloinen joulupäivä 
Opetelkaa säkeet ja liikkeet.  
 

TEHTÄVÄMONISTE 
Raamatunlauseen kuvat 
Työkirjan sivu T7 tai liite 1. 
Värittäkää raamatunlauseen 
kuvat. Kuvat voi myös leikata ja 
käyttää niitä lauseen opettelussa 
ja kertaamisessa. Tämä tehtävä 
sopii myös opetuksiin 4, 5 tai 6. 
 
ASKARTELU 
Pyykkipoikakameli  
Värittäkää ja leikatkaa kameli 
(liite 7). Kiinnittäkää pyykkipojat 
kamelin jaloiksi. 
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KERTAUSKYSYMYKSET 

1. Millä nimellä raamatunkertomuksessa kutsuttiin niitä 
miehiä, jotka tutkivat tähtiä hyvin tarkasti? Idän 
tietäjät. 

2. Mistä uusi tähti taivaalla kertoi? Uusi Kuningas oli 
syntynyt. 

3. Minne idän tietäjät matkustivat? Israeliin/Jerusalemiin. 
4. Mikä uuden Kuninkaan nimi oli? Jeesus. 
5. Mitä Herodes ajatteli uudesta Kuninkaasta? Hän oli 

vihainen ja kateellinen Jeesukselle. 
6. Mistä uusi Kuningas löytyi? Betlehemistä. 
7. Mitä tietäjät tekivät, kun he löysivät Jeesuksen? He 

kumarsivat Jeesusta ja antoivat hänelle lahjoja. 

KERTAUSLEIKKI: Tähtimuistipeli 

Pelatkaa tähtimuistipeliä (liite 6). Kun lapsi on vastannut 
kysymykseen, hän saa kääntää kaksi korttia. Jatkakaa 
muistipelin tapaan. 
 
 

Opetus 4 

Jeesus-lapsi kasvaa 
 
 
 
 
 
 
 

JOHDANTO 

Näytä lapsille vauvan kuva, mahdollisesti oma vauvakuvasi. 
Sinäkin olet ollut pieni vauva. Jumala valitsi sinun hiustesi ja 
silmiesi värin. Hän valitsi sinulle äänen, jolla puhut, ja tavan, 
jolla naurat. Jumalan avulla sinä olet kasvanut pienestä 
vauvasta juuri sellaiseksi kuin nyt olet. Olet kasvanut paljon 
pituutta ja oppinut monia taitoja. 

Myös Jeesuksen elämä alkoi pienestä vauvasta. 

TAPAHTUMIEN KULKU 

Kuva 4-1  

Jumalan Poika, Jeesus, on ollut aina olemassa. Ennen kuin 
Jeesus syntyi maan päälle, hän eli taivaassa Isä Jumalan kanssa. 

TEHTÄVÄMONISTE 
Työkirjan sivu T6. Anna lasten 
värittää kuva ”Idän tietäjät 
matkalla Jeesus-lapsen luo” ja 
liimata siihen kimalletta ja 
tähtitarroja. 
 

LEIKKI 
A. Etsi tähti 
Piilota tähti (liite 7) huoneeseen. 
Lasten tulee etsiä tähteä 
äänettömästi. Kun lapsi löytää 
tähden, hän istuu hiljaa omalle 
paikalleen. Lopuksi se, joka 
istuutui ensimmäisenä, saa hakea 
tähden opettajalle. 
B. Seuraa tähteä  
Leikkikää samaan tapaan kuin 
Seuraa johtajaa -leikkiä. Jonon 
ensimmäinen pitää tähteä 
(liite 7) korkealla. 
 

 

 

 

 
 

 

TERVETULOA-LEIKKI 
Tekemisleikki 
Lapset voivat keksiä ja esittää, 
mitä tutut aikuiset usein 
tekevät, kuten autolla 
ajaminen, ruuanlaitto, koiran 

ulkoiluttaminen, auton pesu, 
puhelimessa puhuminen, 
käsityöt, puutyöt jne. 
 

RAAMATUNKOHTA: 
Luuk. 2, Joh. 1 

PÄÄTOTUUS: 
Jeesus tuli maan päälle 
Pelastajaksemme. 

SOVELLUS LAPSELLE,  
JOKA EI TUNNE JEESUSTA:  
Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi. 
SOVELLUS LAPSELLE,  
JOKA USKOO JEESUKSEEN:  
Rukoile Jumalalta apua, että osaisit 
elää hänen tahtonsa mukaan. 
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Sitten Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan Pelastajaksi. Maan 
päälle tullessaan Jeesus oli pieni vauva.  

Kuva 4-2  

Lapsena Jeesus eli Nasaretin kaupungissa Marian ja Joosefin 
kanssa. Raamatussa (Luuk. 2:52) kerrotaan, että Jeesukselle 
karttui ikää ja viisautta (osoittakaa päätä). Jumalan suosio 
seurasi Jeesusta (painakaa pää alas), ja ihmisten suosio seurasi 
häntä (vilkuttakaa ja hymyilkää). Jeesus teki aina hyvää 
ihmisille. Hän totteli aina Jumalaa. 

Kuva 4-3  

Kotona Nasaretissa Jeesus varmaankin auttoi Mariaa ja Joosefia 
kodin töissä. Jeesus tuli hyvin toimeen toisten ihmisten kanssa. 
Ihmiset pitivät Jeesuksesta. Jumalakin rakasti Poikaansa 
Jeesusta. Jeesus teki kaiken oikein, eikä hän koskaan tehnyt 
syntiä. (Kuva 4-4.) Me ihmiset teemme usein vääriä asioita. Kun 
rikomme Jumalan käskyjä, teemme syntiä. Jumala rakastaa 
meitä hyvin paljon, ja hän lähetti Jeesuksen maan päälle 
Pelastajaksemme, niin että voimme saada syntimme anteeksi. 

Kuva 4-5  

Kun Jeesus oli 12-vuotias, hän pääsi jännittävälle matkalle 
vanhempiensa kanssa. Marialla ja Joosefilla oli tapana 
matkustaa joka vuosi Nasaretista Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. 
Nyt Jeesuksen oli mahdollista päästä ensimmäistä kertaa 
mukaan. Olikohan Jeesus innoissaan matkasta? 

Matka Jerusalemiin kesti useita päiviä, koska tuohon aikaan 
ei ollut autoja eikä lentokoneita. Jerusalemiin matkustettiin 
kävellen. Kävellessään ihmiset kenties lauloivat lauluja. 
Esittäkää matkustamista. Laulakaa samalla jotain sopivaa 
laulua.  

Pääsiäisjuhlien jälkeen Joosef ja Maria lähtivät kotimatkalle, 
mutta Jeesus jäi heidän huomaamattaan Jerusalemiin. 
Vanhemmat lähtivät etsimään Jeesusta. 

Kuva 4-6  

Joosef ja Maria löysivät Jeesuksen temppelistä (joka on kuin 
suuri kirkko). Jeesus istui opettajien keskellä ja esitti heille 
kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat nämä keskustelut, 
ihmettelivät Jeesuksen viisautta. He ihmettelivät sitä, kuinka 
paljon Jeesus tiesi Jumalasta. Jeesus tiesi paljon Jumalasta, 
koska hän on Jumalan Poika. 
      Jeesus lähti kotimatkalle Marian ja Joosefin kanssa. 
Raamatussa kerrotaan, että Jeesus totteli aina vanhempiaan. 
Jeesus eli aina Jumalan tahdon mukaan. 
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LOPETUS 

Kun uskot Jeesukseen ja pyydät Jeesusta Pelastajaksesi, hän 
antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi. Rukoile Jumalalta apua, 
että osaisit elää hänen tahtonsa mukaan. Voit esimerkiksi 
pyytää Jumalaa auttamaan, että osaisit totella äitiä ja isää. 
Jumala auttaa sinua myös olemaan hyvä ystävä kaikille. 
Jumala kuulee rukouksesi. (Evankeliumin kertominen liite 13.) 

 RAAMATUNLAUSE  

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16) 
 
1. Anna lasten toistaa lausetta pieninä pätkinä sinun 
perässäsi. Käsiliikkeet voitte keksiä itse tai käyttää ehdotusta 
sivulla 9.  
2. Toistakaa lausetta paikallaan marssien, pidellen käsiä 
pään päällä, yhdellä jalalla seisoen jne. 

KERTAUSKYSYMYKSET 

1. Missä Jeesus oli ennen kuin hän tuli vauvana maan 
päälle? Taivaassa Jumalan luona. 

2. Miksi Jeesus tuli maan päälle? Jeesus tuli 
Pelastajaksemme. 

3. Minkä nimisessä kaupungissa Jeesus asui lapsena? 
Nasaretissa. 

4. Tekikö Jeesus koskaan mitään väärää? Ei. 
5. Mitä tapahtui, kun Jeesus oli 12-vuotias? Hän lähti 

pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. 
6. Mitä temppelissä olevat opettajat ajattelivat 

Jeesuksesta? He ihmettelivät Jeesuksen viisautta. 
7. Mitä teet, kun tarvitset apua Jeesukselta? 

Rukoilen. 

KERTAUSLEIKKI: Näin me kasvamme 

Kiinnitä pituuskasvumitta tai mittanauha seinään. Sen voi 
piirtää itse tai netistä voi tilata vaikkapa puisen, värikkään 
pituuskasvumitan. Myös pituusmittatarroja on myynnissä. 
Kun lapsi on vastannut kysymykseen, hän saa siirtää mittaan 
kiinnitettyä kuvaa (liite 8) askeleen ylemmäs kasvun 
merkkinä. 
 
 

 

ASKARTELU 
Raamatunlauseen kuvat  
Työkirjan sivu T7 tai liite 1, jos  
sitä ei ole vielä tehty. Värittäkää 
raamatunlauseen kuvat. Kuvat  
voi myös leikata ja käyttää niitä 
lauseen opettelussa ja 
kertaamisessa.  
 

ASKARTELU 
Tehkää lapsista kehopiirustukset 
rullapaperille ja värittäkää ne. 
Kuviin voi myös liimata 
kangaspaloja vaatteiksi. 
 
TEHTÄVÄMONISTE 
Työkirjan sivu T8. Värittäkää kuva 
”Jeesus-lapsi kasvaa”. Käärikää 
pieni paperinpala kirjakääröksi ja 
liimatkaa se kuvan pöydälle. 
 
PANTOMIIMI 
Minä osaan  
Pyydä lapsia miettimään, mitä 
kaikkea he osaavat tehdä. Lapset 
saavat kertoa vuorotellen: ”Minä 
osaan…” Kaikki esittävät yhdessä 
vastaukset pantomiimina.  
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Opetus 5 

Jeesus aloittaa tehtävänsä 
 
 
 
 
 
 
 

JOHDANTO 

Oletko miettinyt, mitä työtä haluaisit tehdä isona? Haluaisitko 
saman ammatin kuin äidillä tai isällä tai jollakin muulla tutulla 
aikuisella? Keskustelkaa aiheesta yhdessä. 

Jeesuksella oli maan päällä aivan erityinen tehtävä, jota 
kukaan muu ei olisi voinut tehdä. Jumala lähetti Jeesuksen 
taivaasta maan päälle tätä juuri tätä tärkeää tehtävää varten. 
(Kuva 5-1.) Raamatussa kerrotaan tästä. 

TAPAHTUMIEN KULKU 

Kun Jeesus oli noin 30-vuotias, hän tuli Johannes-nimisen 
miehen luokse, joka kastoi ihmisiä Jordan-joessa. (Kuva 5-2.) 
Johannes kastoi myös Jeesuksen. Kun Jeesus oli kastettu, 
tapahtui jotain ihmeellistä: taivas aukeni ja Pyhä Henki 
laskeutui Jeesuksen ylle näkyvässä muodossa, kyyhkysen 
kaltaisena. Näytä lapsille kyyhkysen kuva (liitteestä 9). 

Jumala puhui taivaasta: ”Sinä olet minun rakas Poikani, 
sinuun minä olen mieltynyt.” (Luuk. 3:22) Jeesus oli sekä 
ihminen että Jumalan Poika. Hän teki aina kaikessa Jumalan 
tahdon. Hän ei koskaan ajatellut, sanonut tai tehnyt mitään 
sellaista, mikä olisi Jumalan tahtoa vastaan. Jumala oli 
mieltynyt Jeesukseen. 

Nyt Jeesus aloitti tehtävänsä maailmassa. Hän kulki 
paikkakunnalta toiselle ja opetti ihmisille Jumalasta. Jeesus 
myös paransi sairaita ihmisiä rukoilemalla heidän puolestaan. 
Eräänä päivänä Jeesus opetti ihmisiä Gennesaretinjärven 
rannalla. Ihmisjoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä. Kenties 
jotkut seisoivat varpaillaan nähdäkseen Jeesuksen. Esittäkää 
varpaillaan seisomista.  
          Jeesus näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat 
nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen 
veneeseen ja pyysi Simonia soutamaan veneen rannasta vähän 
kauemmaksi. 

 

 

TERVETULOA-LEIKKI 
Viestikalaleikki 
Askartele kaloja, joihin on 
liimattu viesti (liitteet 2 ja 8). 
Kiinnitä jokaiseen kalaan 
paperiliitin. Onkikaa kalat 
ongenvavalla tai narulla, johon 
on kiinnitetty magneetti. 
Lukekaa viestit ääneen. 

 

RAAMATUNKOHTA: 
Luuk. 3-5 
 
PÄÄTOTUUS: 
Jeesus kutsuu sinua  
seuraajakseen. 
 

SOVELLUS LAPSELLE, JOKA EI TUNNE 
JEESUSTA: Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi, 
niin voit olla hänen seuraajansa. 
SOVELLUS LAPSELLE, JOKA USKOO 
JEESUKSEEN: Rukoile, että Jeesus auttaa 
sinua seuraamaan häntä ja tekemään 
hänen tahtonsa mukaisia hyviä asioita. 
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Kuva 5-3  

Jeesus opetti ihmisiä veneessä istuen. Kun Jeesus lopetti 
puheensa, hän sanoi Simonille: ”Souda vene syvään veteen, 
laskekaa sinne verkkonne.” (Luuk. 5:4) Simon vastasi: 
”Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole 
saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin 
käsket.” (Luuk. 5:5) 

Kuva 5-4  

Näin he tekivät ja saivat saaliiksi niin suuren kalaparven, että 
heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä 
olevia ystäviään apuun. Anna lasten esittää viittoilemista. Nämä 
tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että 
ne olivat upota. 

Kun Simon näki tämän suuren kalansaaliin, hän ymmärsi, 
että Jeesus ei ollut tavallinen ihminen. Samalla Simon ymmärsi, 
että hän itse oli syntinen. Jeesus sanoi Simonille: ”Älä pelkää. 
Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.” (Luuk. 5:10) Tällä 
Jeesus tarkoitti sitä, että Simon saisi olla hänen seuraajansa ja 
kertoa hänestä muillekin. 

Kuva 5-5  

Simon ja hänen ystävänsä vetivät veneet maihin ja lähtivät 
seuraamaan Jeesusta. 

LOPETUS 

Kuva 5-6  

Jeesus kutsuu sinua seuraajakseen. Jos uskot Jeesukseen, 
pyydä häntä Pelastajaksesi. Pyydä Jeesukselta anteeksi 
tekemiäsi vääriä asioita. Rukoile, että voisit elää hänen 
tahtonsa mukaan ja tehdä hänen tahtonsa mukaisia hyviä 
asioita. Jeesus iloitsee, kun kerrot toisillekin hänestä. Jeesus 
kuulee rukouksesi ja auttaa sinua. Laulakaa ”Uskon Herran 
sanaan”. (Evankeliumin kertominen liite 13.) 

RAAMATUNLAUSE  

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16) 
 
1. Anna lasten toistaa lausetta pieninä pätkinä sinun perässäsi. 
Käsiliikkeet voitte keksiä itse tai käyttää ehdotusta sivulla 9.  
2. Toistakaa lausetta paikalla marssien tai kädet pään 
päällä/yhdellä jalalla seisoen/kyykyssä… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASKARTELU 

 
TEHTÄVÄMONISTE 
Raamatunlauseen kuvat 
Työkirjan sivu T7 tai liite 1, 
 jos sitä ei ole vielä tehty. 
Värittäkää ja leikatkaa 
raamatunlauseen kuvat.  
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KERTAUSKYSYMYKSET 

1. Minkä ikäinen Jeesus oli kertomuksessamme? Noin 30-
vuotias. 

2. Kuka kastoi Jeesuksen? Johannes. 
3. Mitä tapahtui, kun Jeesus oli kastettu? Pyhä Henki 

laskeutui taivaasta Jeesuksen ylle kyyhkysen kaltaisena. 
Jumala puhui taivaasta. 

4. Mitä Jeesus teki kulkiessaan paikasta toiseen? Hän 
kertoi ihmisille Jumalasta ja paransi sairaita rukoilemalla 
heidän puolestaan. 

5. Missä Jeesus istui, kun hän opetti suurta ihmisjoukkoa? 
Veneessä. 

6. Minkälaisen kalansaaliin Simon ja hänen ystävänsä 
saivat? Kaloja tuli niin paljon, että heidän verkkonsa 
repeilivät. 

7. Miten sinusta voi tulla Jeesuksen seuraaja? Minun tulee 
uskoa Jeesukseen ja pyytää Jeesusta Pelastajakseni. 

 
KERTAUSLEIKKI: Kalat vedessä 
Kun lapsi on vastannut kertauskysymykseen, hän saa laittaa 
kalan flanellotaululle, siniselle kartongille tms. Tulosta kalat 
liitteestä 2. Jos käytät flanellotaulua, laita taululle pätkä sinistä 
villalankaa kuvaamaan vedenpintaa. 
 
 

Opetus 6 

Jeesus kutsuu Leevin seuraajakseen 
 
 
 
 
 
 
 

JOHDANTO 

Oletko koskaan leikkinyt Seuraa johtajaa -leikkiä? Leikkikää 
leikkiä yhdessä. Te olittekin hyviä seuraajia! Seuraajat 
noudattavat johtajansa ohjeita ja toimivat samoin kuin johtaja 
– juuri niin kuin tekin teitte. Raamatussa meille kerrotaan 
Jeesuksen seuraajista. 
 

RAAMATUNKOHTA: 
Luuk. 5‒6 
 
PÄÄTOTUUS: 
Jeesus kutsuu sinua 
seuraajakseen. 

 

SOVELLUS LAPSELLE, JOKA EI TUNNE 
JEESUSTA: Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi, niin 
voit olla hänen seuraajansa. 
SOVELLUS LAPSELLE, JOKA USKOO 
JEESUKSEEN: Voit olla Jeesuksen seuraaja 
niin, että rukoilet ja kuuntelet Raamatun 
opetusta. Jeesus iloitsee, kun kerrot 
toisillekin hänestä. 
 

MUOVAILU 
Muovailkaa muovailuvahasta 
kaloja. Jos haluat antaa lasten 
muovailut kotiin vietäväksi, voit 
käyttää esim. taikataikinaa. 
 

TEHTÄVÄMONISTE 
Työkirjan sivu T9. Värittäkää 
kuva ”Jeesuksen seuraajat”. 
Liimatkaa kalaverkkoon 
kalankuvia, kalatarroja tai pieniä 
kalanmuotoisia suolakeksejä. 
 

PANTOMIIMI 
1. Hyvät teot  
Lapset esittävät hyviä tekoja 
pantomiimina. Ratkaiskaa 
arvoitukset yhdessä. 
2. Miten voimme auttaa?  
Lapsi esittää jonkin ehdottamasi 
pulmatilanteen (esim. surullinen 
lapsi itkee). Miettikää yhdessä, 
miten tässä tilanteessa voisi 
auttaa. Esittäkää myös ratkaisu 
pantomiimina. 

 

TERVETULOA-LEIKKI 
Katetaan pöytä 
Opeta, miten pöytä katetaan 
kauniisti. Anna lasten 
harjoitella. 
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TAPAHTUMIEN KULKU 

Kuva 6-1  

Edellisessä opetuksessa kuulimme Simonin kalansaaliista. 
Saatuaan suuren kalansaaliin Simon ja hänen ystävänsä 
lähtivät seuraamaan Jeesusta. Nämä miehet näkivät 
Jeesuksen omilla silmillään. He elivät Jeesuksen kanssa ja 
keskustelivat hänen kanssaan.  

Me emme näe Jeesusta silmillämme emmekä voi kulkea 
Jeesuksen kanssa paikasta toiseen samalla tavoin kuin nuo 
kalastajat tekivät. Mutta me voimme silti seurata häntä. 
Voimme ensin pyytää Jeesusta Pelastajaksemme. Sitten 
voimme seurata Jeesusta niin, että rukoilemme ja 
kuuntelemme Raamatun opetusta. Voimme kertoa 
Jeesuksesta muillekin. 

Kuva 6-2  

Eräänä päivänä Jeesus näki Leevin tulliasemalla. Leevi oli 
veronkerääjä. Hän keräsi työkseen verorahoja ihmisiltä. 
Keräämänsä rahat hän antoi Rooman hallitukselle. Näytelkää 
tämä tilanne. Jaa lapsille kolikoita, joita he voivat antaa 
Leeville. 

Joskus veronkerääjät ottivat ihmisiltä enemmän rahaa 
kuin hallitus oli määrännyt. Ylimääräisen rahan he pitivät 
itsellään. Tämän vuoksi monet eivät pitäneet veronkerääjistä. 
Jeesus kuitenkin rakasti Leeviä ja puhui hänelle. Jeesus sanoi 
Leeville: ”Seuraa minua.” (Luuk. 5:27) Leevi jätti kaiken ja lähti 
seuraamaan Jeesusta. Jeesus rakastaa myös sinua ja kutsuu 
sinua seuraajakseen. 

Kuva 6-3  

Sitten Leevi järjesti kotonaan suuren juhlan Jeesukselle. Leevi 
kutsui myös ystäviään vieraaksi juhla-aterialle. Monet 
vieraista olivat Leevin tapaan veronkerääjiä. Näin Leevin 
ystävätkin saivat tutustua Jeesukseen. 

Kuva 6-5 (huom. järjestys)   

Fariseukset eivät olleet lainkaan iloisia siitä, että Jeesus oli 
tullut Leevin kotiin. Toistakaa fariseukset-sana. Fariseukset 
kenties ajattelivat, että Jumala välitti vain hyvistä ihmisistä. 
He sanoivat Jeesuksen seuraajille: ”Kuinka te syötte ja juotte 
yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!” (Luuk. 
5:30) 
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Kuva 6-4  

Leevi oli tehnyt vääriä asioita, jotka murehduttivat Jeesusta. 
Kun Leevistä tuli Jeesuksen seuraaja, hän sai syntinsä anteeksi. 
Jeesus tuli maan päälle meidän vuoksemme. Hän kuoli ristillä, 
jotta mekin voisimme saada syntimme anteeksi. Jeesus 
haudattiin, ja hän nousi kuolleista. Jeesus tuli maailmaan 
meidän Pelastajaksemme. Laulakaa ”Uskon Herran sanaan”. 
(Evankeliumin kertominen liite 13.) 
 

RAAMATUNLAUSE   

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16) 
 
1. Toistakaa lausetta pieninä pätkinä opettajan perässä. 
Käsiliikkeet voitte keksiä itse tai käyttää ehdotusta sivulla 9.  
2. Toistakaa lausetta paikallaan marssien, pidellen käsiä pään 
päällä, yhdellä jalalla seisoen jne.  
 

KERTAUSKYSYMYKSET 

1. Minkä niminen kertomuksen veronkerääjä oli? Leevi. 
2. Mitä monet ihmiset ajattelivat veronkerääjistä? Ihmiset 

eivät pitäneet heistä. 
3. Mitä Jeesus ajatteli Leevistä? Jeesus rakasti Leeviä. 
4. Mitä Jeesus sanoi Leeville? ”Seuraa minua.” 
5. Mitä Leevin kotona tapahtui? Leevi järjesti juhla-aterian 

Jeesukselle. 
6. Miten sinusta voi tulla Jeesuksen seuraaja? Voit pyytää 

syntejäsi anteeksi ja Jeesusta Pelastajaksesi.  
7. Miten sinä voit seurata Jeesusta? Rukoilemalla ja 

kuuntelemalla Raamatun opetusta. Kertomalla muillekin 
Jeesuksesta. (Kuva 6-6.) 

 

KERTAUSLEIKKI: Rahapussi 

Vastattuaan kertauskysymykseen lapsi saa laittaa kolikon 
kangaspussiin. Kilistelkää lopuksi pussia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANATTOMAN KIRJAN OPETUS 
Kerro lyhyesti Sanattoman kirjan 
opetus valitsemallasi 
havaintovälineellä. Tutustu 
Lastenmission Idea-aittaan 
osoitteessa www.lastenmissio.fi. 
 

MUOVAILU 
Muovailkaa kolikoita muovailu-
vahasta tai taikataikinasta. 
Leikkikää verojen maksamista 
tulliasemalla. 
 

TEHTÄVÄMONISTE 
Työkirjan sivu T10. Värittäkää 
kuva ”Jeesus kutsuu Leevin 
seuraajakseen”. Laittakaa 
esimerkiksi maustekastiketta 
sormenpäähän ja koskettakaa 
sormella kuvan ruokalautasia. 
 

ASKARTELU 
Kerron Jeesuksesta toisille 
Piirtäkää lasten jalkapohjien 
ääriviivat paperille. Lapset voivat 
sitten värittää ympyräkuvia (liite 
10), liimata niitä jalanjälkiensä 
ympärille ja miettiä, keille he 
voisivat kertoa Jeesuksesta. 
 

MENNÄÄN KERTOMAAN 
Anna lasten kertoa toisilleen 
Raamatun totuuksia lattiaan 
teipattuihin jalanjälkiin astuen 
liitteen 12 ohjeiden mukaisesti.  
 

JUHLA-ATERIA 
Kattakaa pöytä kauniisti ja 
syökää pöydän ääressä yhdessä 
juhlaherkkuja. 
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Raamatunlauseen kuvat



“Joh. 3:16”

“maailmaa niin paljon”

“Jumala on rakastanut”

“että antoi”

Raamatunlauseen kuvat (mv)

Joh. 3:16

Pikkuväki-sarja: Kerro minulle Jeesuksesta 
Jakelu: Lastenmissio

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
Saa tulostaa lapsityökäyttöön. Muut oikeudet pidätetään. Julkaistu luvalla.

LIITE 1B



“ainoan Poikansa,”

“joutuisi kadotukseen,”

“jottei yksikään, joka häneen uskoo”

“vaan saisi iankaikkisen elämän.”

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
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Pikkuväki-sarja: Kerro minulle Jeesuksesta 
Jakelu: Lastenmissio

Raamatunlauseen kuvat (mv)  
LIITE 1B



Nimilappumallit ja kala
Tulosta nimilaput värilliselle kartongille ja leikkaa 
nimilappu jokaiselle lapselle. Kiinnitä se teipillä lapsen 
rintaan tai ripusta nimilappunauha lapsen kaulaan.

Seimi (Opetukset 1 - 3)

Hymynaama (Opetus 4)
Kirjoita lapsen nimi hymyn kaareen.

Kala (Opetus 5)
Kalaa voi käyttää nimilappuna sekä myös kalamallina 
tervetuloa-leikissa "Viestikalaleikki", jolloin niitä 
tarvitaan ainakin 10 kappaletta (tulosta viestit 
liitteestä 8), sekä kertausleikissa "Kalat vedessä". 
Jos käytät flanellotaulua, tee kalat huovasta tai 
kartongista, jonka takana on flanellotarraa.

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
Saa tulostaa lapsityökäyttöön. Muut oikeudet pidätetään. Julkaistu luvalla.
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LIITE 2A



Lisää kaloja (Opetus 5)
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LIITE 2B



Jouluseimikuvat (Opetukset 1-2)
Opetuksen 1 kertausleikissä tulosta molemmat sivut 
paksulle paperille, väritä ja leikkaa. Laita kuvien taakse 
flanellotarraa, jos käytät flanellotaulua, tai sinitarraa, 
jos kiinnität kuvat valkotaululle. Voit halutessasi tehdä 
rakennuksen ääriviivat flanellotaululle villalangasta tai 
valkotaululle kartongista tai tussilla piirtämällä (katso 
kaavio). Opetuksen 2 keppinukke-esitykseen jokainen 
lapsi voi tehdä omat kuvat tai voitte tehdä yhdet yhteiset 
kuvat. Samoja kuvia voit hyödyntää myös kertausleikissä 
"Paimenet lähestyvät seimeä".

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
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Kaavio: Rakennuksen ääriviivat

18 cm

25 cm
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LIITE 3B
Jouluseimikuvat (Opetukset 1-2)



Pikkuväki-sarja: Kerro minulle Jeesuksesta 
Jakelu: Lastenmissio

Lammas (Opetus 2)
Tulosta ja leikkaa lammas.

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
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Pikkuväki-sarja: Kerro minulle Jeesuksesta 
Jakelu: Lastenmissio

Paperilautasenkeli (Opetus 2)
Tulosta ja leikkaa enkelimalli. Sijoita se keskelle 
keskikokoista kertakäyttölautasta. Piirrä ääriviivat vain 
enkelin "sisäosiin". Kopioi ja pidennä viiltoviivat sekä 
siipienjatkeet kuvan mukaisesti lautasen reunoihin asti. 
(Älä leikkaa lautasta pienemmäksi enkelimallin ulkoviivaa 
pitkin.) Leikkaa enkelin "sisäosat" pois, tee viillot mallin 
mukaisesti ja sujauta viillot toisiinsa, niin enkeli on valmis. 
Enkeliä voi vielä koristella oman maun mukaan.

malli

lautanen

Viilto A
Viilto B
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Tähtimuistipeli (Opetus 3)
Tulosta tähdet kahtena kappaleena keltaiselle tai vaalean 
siniselle kartongille. Leikkaa tähdet. Pelatkaa pöydällä tai 
lattialla.

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
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Pyykkipoikakameli (Opetus 3)
Tulosta tai kopioi kamelikuva valkoiselle kartongille jokaista lasta varten. Anna lasten värittää kamelit. Kiinnittäkää 
kamelien pyykkipoikajalat alla olevan kuvan mukaisesti. 

Tähti (Opetus 3)
Tulosta tähti keltaiselle tai vaalean siniselle 
kartongille. Leikkaa. Voit halutessasi liimata 
tähden sauvan tai tikun päähän.  

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
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Näin me kasvamme (Opetus 4)
Tulosta nuolikuva kirkkaan väriselle kartongille. 
Leikkaa. Liimaa tai kiinnitä nuoli teipillä tai sinitarralla  
pituuskasvumittaan.

Viestikalaleikki (Opetus 5)
Tulosta viestit. Leikkaa ne ja liimaa yksi viesti jokaiseen kalaan (kalat liitteissä 2A ja 2B).

Jumala pitää lupauksensa. Jumala on pyhä (täydellinen).

Jumala rakastaa sinua.

Jokainen ihminen on syntinen.Meidän tulee kiittää Jumalaa.

Jeesus tuli maailmaan 
 tekemään Jumalan tahdon.

Jumala haluaa ihmisten 
seuraavan ja tottelevan häntä.

Voit uskoa Jeesukseen 
omana Pelastajanasi.

Jeesus kuoli syntiemme takia 
ja nousi kuolleista.

Jumala puhuu aina totta.

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
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Jakelu: Lastenmissio

Kyyhkynen (Opetus 5) Tulosta ja leikkaa kyyhkynen.
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Kerron Jeesuksesta toisille (Opetus 6) Tulosta joka lapselle omat ympyrät.

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
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Pikkuväki-sarja: Kerro minulle Jeesuksesta 
Jakelu: Lastenmissio

1 2

LIITE 11A

Uskon Herran sanaan -laulun kuvat ja nuotit (Opetus 5) Tulosta joka lapselle omat kuvat.

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Inc.
Saa tulostaa lapsityökäyttöön. Muut oikeudet pidätetään. Julkaistu luvalla.
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Pikkuväki-sarja: Kerro minulle Jeesuksesta 
Jakelu: Lastenmissio

5

LIITE 11B
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Mennään kertomaan (Opetus 6)
Tulosta oheinen jalanjälkimalli ja leikkaa se. Piirrä mallin 
avulla kartongille kahdeksan jalanjälkeä ja leikkaa ne. Voit 
myös päällystää jalanjäljet muovilla tai laminoida ne. Asettele 
jalanjäljet kuvan mukaisesti lattialle ja teippaa ne kiinni.

Lapset seisovat kahdessa jonossa kasvot keskustaa kohti.

Lapset kättelevät tässä ja kertovat toiselle osapuolelle jonkin Raamatun totuuden.

LIITE 12
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Evankeliumin kertominen
LIITE 13 A
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Evankeliumikellot Leikkaa kellot ja käytä kuten Sanatonta kirjaa.

Evankeliumitähti Leikkaa kuvat. Kasaa tähti niin, että keltainen on päällimmäisenä, sitten musta, punainen, valkoinen ja vihreä. 
Kiinnitä yhteen haaraniitillä pisteen kohdalta. Käytä Sanattoman kirjan tapaan.
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Jakelu: Lastenmissio

Evankeliumin kertominen - isommat kellot
LIITE 13 B
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Evankeliumikellot Leikkaa kellot ja käytä kuten Sanatonta kirjaa.
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Evankeliumikellot Leikkaa kellot ja käytä kuten Sanatonta kirjaa.

Evankeliumitähti Leikkaa kuvat. Kasaa tähti niin, että keltainen on päällimmäisenä, sitten musta, punainen, valkoinen ja vihreä. 
Kiinnitä yhteen haaraniitillä pisteen kohdalta. Käytä Sanattoman kirjan tapaan.
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