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Johdanto

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

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

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

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka ei tunne Jeesusta

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

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen

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

Terry asui suurella maatilalla Etelä-Amerikassa. Alue maatilan ympärillä 
ja loputtomat pellot olivat ihanteellisia leikkipaikkoja. Siellä eivät seikkailut 
koskaan loppuneet kesken. Terry rakasti kovasti eläimiä, ja hänen vanhem-
pansa tiesivät sen.

Kuva 1 – Terry kananpoikanen käsissään

Terryn vanhemmat yllättivät Terryn ja antoivat hänelle pienen ka-
nanpoikasen syntymäpäivälahjaksi – oikean, elävän, pörröisen ka-
nanpojan. Ensimmäisestä päivästä lähtien he kaksi olivat erottamat-
tomat. Terry huolehti kananpojasta käskemättä. Aamuin ja illoin hän 
ruokki sitä säännöllisesti.

Pikku hiljaa kananpojasta tuli oikea kana. Keltaiset untuvat muuttui-
vat valkoisiksi höyheniksi. Terry alkoi kutsua sitä Rouva Liituseksi.

Terryllä oli hyvin hauskaa Rouva Liitusen kanssa. Kun hän kutsui sitä 
ja tarjosi ruokaa, se tuli pian hänen luokseen. Näytti hassulta, kun 
kana seurasi häntä kaikkialle.

Rouva Liitunen kasvoi suuremmaksi ja siitä tuli myös hyvin hyö-
dyllinen. Millä tavalla? Mitä kanat tekevät? Tietenkin kanat munivat 
munia. Rouva Liitunen muni yhden munan päivässä.

Kuva 2 – Rouva Liitunen korin vieressä

Terry haki vajasta vanhan korin, pani siihen olkia ja rakensi latoon 
todella hienon pesän Liitusta varten. Joka kerran kun Rouva Liitunen 
muni siihen, se ilmoitti asiasta kotkottamalla äänekkäästi.

Sitten koitti kesä. Vilja kasvoi pelloilla korkeaksi. Sadosta näytti tule-
van hyvä. Mutta Rouva Liitusessa oli jotain outoa.

”Äiti, mikä Rouva Liitusta vaivaa? Se ei muni enää ja se katoaa usein 
viljapeltoon.” Äiti nauroi ja vastasi: ”Odota, niin näet.”

Niinpä Terry odotti ja ruokki uskollisesti kanaansa. Kului yksi viikko, 
toinen ja kolmaskin.

Eräänä iltana Terry otti kananruuat mukaansa ja juoksi pihan poikki. 
”Äiti! Äiti, katso!”

Kuva 3 – Rouva Liitunen poikasineen

Rouva Liitunen tuli näkyviin viljapellon siimeksestä - mutta se ei ollut 
yksin. Sen jäljessä marssi kokonainen poikue pieniä tipuja. Siinä siis 
oli selitys Terryn ihmettelyyn! Ulkona hiljaisella viljapellolla Rouva 
Liitunen oli muninut munansa ja hautonut niitä kaikessa rauhassa. 
Nyt se esitteli ylpeänä poikasensa.

Vinkki kuvien käyttöön: 
Jotta sivujen näyttäminen ja 
kääntäminen olisi helpompaa, avaa 
kirjanen keskeltä ja taivuta kaikkia 
sivuja varovasti vastakkaisiin 
suuntiin. 
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Terry oli kovin mielissään tipuperheestään. Siitä lähtien Terry tarvitsi 
paljon enemmän jyviä, niin että pieni, nälkäinen perhe sai riittävästi 
syötävää.

Eräänä päivänä kuului sireenin ulvontaa. Terryn isä oli tehnyt palo-
hälytyksen!

Kuva 4 – Palava viljapelto

Isä oli huomannut savupilvet ensimmäisenä. Ne olivat tulossa kohti 
maatilaa. Viljapelto oli jotenkin syttynyt tuleen. Ei ihme, sillä oli niin 
kuivaa!

Kaikkien piti auttaa, jotta tuli saatiin hallintaan. Sato oli pilalla. Paljon 
oli tullut vahinkoa, mutta huonomminkin olisi voinut käydä. Onnek-
si vesioja oli pysäyttänyt tulen leviämisen maatilalle.

Vasta illalla Terry alkoi huolestua Rouva Liitusen ja pikku tipujen 
puolesta. Toivottavasti niille ei ollut… Hän ei halunnut ajatella sel-
laista vaihtoehtoa. Terry meni ulos ja kulki ympäri kärynnyttä peltoa. 
Hän huuteli ja kutsui, mutta Rouva Liitusesta ei näkynyt jälkeäkään.

Mikä tuo oli? Terry jalkojen juuressa oli paksu, musta möykky. Terry 
toivoi, ettei hänen epäilyksensä olisi totta, mutta niin juuri oli käynyt. 
Rouva Liitunen oli kuollut! Siinä se makasi hiiltyneenä hänen edes-
sään. Jalallaan hän siirsi varovaisesti elotonta ruumista. Siinä…! Jokin 
liikahti! Terry pystyi tuskin uskomaan silmiään.

Kuva 5 – Terry palaneen kanan edessä

Kaikki pelästyneet tiput kyyhöttivät peloissaan yhdessä kuolleen ka-
nan alla. Kun ne näkivät vaaran olevan ohi, ne vastasivat arasti Terryn 
kutsuun. Ne piipittivät seuratessaan poikaa pihan poikki.

”Miten se on mahdollista?” Terry kysyi isältään myöhemmin. ”En 
kerta kaikkiaan voi uskoa sitä todeksi.”

”Katsohan, eläimet vaistoavat vaaran nopeasti. Kun tuli lähestyi, 
poikaset etsivät äidistään turvaa ja suojaa. Emo olisi voinut lentää 
pois, mutta poikaset eivät vielä olleet tarpeeksi vahvoja lentämään. 
Rouva Liitunen rakasti poikasiaan. Niinpä se levitti siipensä niiden 
ylle ja antoi tulen kulkea ylitseen. Se uhrasi itsensä, niin että poikaset 
saivat elää.”

”Totta, niin juuri emokana teki. Sitä on vaikea uskoa”, Terry häm-
mästeli päätään pudistaen.

Maatilalla oli hiljaista. Kuului vain poikasten hentoa piipitystä. Terry 
seisoi yhä paikoillaan.

Isä keskeytti hänen ajatuksensa.

”Terry, tiedätkö, kuka uhrasi itsensä meidän tähtemme?”
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Kuva 6 – Terry ja isä

Terry nyökkäsi. Kyllä hän tiesi. Mutta Terry ei halunnut puhua juuri 
nyt. Hän vain seisoi siinä surullisena.

Isä arvasi Terryn mietteet ja jatkoi: ”Jeesuskin kärsi kovasti, kun 
hän uhrasi itsensä ristillä. Hän teki sen kuitenkin vapaaehtoisesti 
ja mielellään. Hän kuoli sinun puolestasi ja minunkin, niin että me 
voisimme elää ja saisimme ikuisen elämän Jeesuksen kanssa. Terry, 
sellaista rakkaus on!”



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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