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3 Pääsiäisen salaisuus

Avustajat
Pyydä ihmisiä rukoilemaan lasten pääsiäisjuhlan 
puolesta. Tarvitset myös muutamia vapaaehtoisia 
auttamaan juhlan valmisteluissa ja toteutuksessa. 
(Muistathan huolehtia siitä, että kaikki lasten parissa 
toimivat vapaaehtoiset ovat luotettavia ja tehtäväänsä 
sopivia.)

Kutsukortit
Voit tulostaa juhlan teemaan sopivia kutsukortteja 
lisämateriaalipaketin sivulta 3. Olisi hyvä, jos 
varsinkin uusilla lapsilla olisi huoltajan suostumus 
pääsiäisjuhlaan osallistumiseen.

Koristelu
Voit halutessasi koristella juhlapaikan teemaan 
sopivilla yksityiskohdilla. Koristeiksi sopivat esimerkiksi 
suurennuslasit ja isot kirjekuoret, joihin on kirjoitettu 
vaikkapa ”huippusalainen” tai ”top secret”.

Ohjelmaehdotus
Nimilaput
Juhlan aloitus
Aloitusleikki - Mestarietsivä
Rukous
Raamatunlauseen opettelu - 2. Kor. 5:21
Laulu - Valitse jokin sopiva laulu
Opetus - Pääsiäisen salaisuus
Kertauskisa - Munakenno
Laulu - Valitse jokin sopiva laulu
Rukous
Askartelu - Lasimaalaus
Tarjoilu
Kotiinviemiset - Tehtäväsivut ja raamatunlauselaput 

Nimilaput
Voit tulostaa valmiit nimilappupohjat 
lisämateriaalipaketin sivulta 4. Kirjoita lasten nimet 
lappuihin ja jaa laput lapsille. 

Toivota lapset tervetulleiksi ja huolehdi, että jokainen 
tuntee olonsa kotoisaksi. Muista antaa lapsille aikaasi ja 
jutella heidän kanssaan, jotta opit tuntemaan heidät!

Juhlan aloitus
Esittele itsesi ja avustajat sekä pääsiäisjuhlan 
aikataulu.

Aloitusleikki
Mestarietsivä (lisämateriaalipaketti, s. 5). Laita jokin 
teemaan sopiva esine munakennoon ja piilota se 
ennen tapahtuman alkua huoneeseen. Piilota myös 
jokin toinen esine silmälasikotelossa. Jaa tapahtuman 
alussa jokaiselle lapselle Vihjelomake A – voit tulostaa 
sen lisämateriaalipaketista. Vihjeet johtavat lapset 
munakennon ja sen sisällä olevan esineen jäljille.  
Mestarietsivä on se, joka ensimmäisenä löytää piilotetun 
esineen. Voitte leikkiä samaa leikkiä uudelleen 
käyttämällä Vihjelomake B:tä, joka johtaa lapset 
silmälasikotelon jäljille. Tee itse uusia vihjelomakkeita, 
niin voitte leikkiä samaa leikkiä yhä uudestaan!

Laulut
Kerro evankeliumi myös laulujen avulla! Valitse pari 
laulua, jotka voitte laulaa yhdessä lasten kanssa. 
Sopivia lauluja ovat esimerkiksi Pääsiäinen jatkua saa 
(Lasten virsi 2012), Ilo voitti (Lasten virsi 2012), Maailma 
valloitetaan (Jippiimissio 2017), Iankaikkisesta 
iankaikkiseen (Jippiimissio 2014) ja Ristillä voitto on 
saatu (Jippiimissio 2010).

Teksti: Jennifer Haaijer Kuvitus: Monty McCleery

Julkaisija: Child Evangelism Fellowship of Europe, Lischmatt 2, 4616 Kappel, Switzerland

Jakelu Suomessa: Lastenmissio, www.lastenmissio.fi
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Tarjoilu

Valitse tarjolle joitakin tilanteeseen sopivia herkkuja. 
Muista huomioida lasten mahdolliset allergiat ja muut 
erityisruokavaliot. Voit halutessasi koota jokaiselle 
lapselle oman herkkupussin (esim. paperipussi), 
jonka päällä lukee teeman mukaisesti vaikkapa 
”huippusalainen” tai ”top secret”.

Askartelu
Lasimaalaus (lisämateriaalipaketti, s. 17). Tee etukäteen 

yksi A4- tai A5-kokoinen risti malliksi. Jokainen lapsi 

tarvitsee:

•	 kaksi A4- tai A5-kokoista arkkia kirkasta kontaktimuovia
•	 yhden ristinmuotoisen kehyksen – leikkaa kehykset 

lapsille valmiiksi 
•	 eri värisiä silkkipaperin palasia – leikkaa silkkipaperista 

etukäteen pieniä (noin 1 x 1 cm) neliöitä
•	 sakset.

Jaa jokaiselle lapselle yksi arkki kirkasta kontaktimuovia 
ja auta lapsia kiinnittämään ristikehykset 
kontaktimuoviarkkeihin. Lapset täyttävät ristinmuotoiset 
liimapinnat silkkipaperineliöillä. Liimapinta on hyvä 
peittää kokonaan. Silkkipaperineliöt voivat mennä 
vapaasti limittäin ja päällekkäin. Auta lapsia kiinnittämään 
toiset kontaktimuoviarkit koristeltujen ristien päälle. 
Lopuksi lapset voivat leikata ristit irti kehyksistä.

Kotiinviemiset
Raamatunlauselaput. Tulosta jokaiselle lapselle oma 
raamatunlauselappu lisämateriaalipaketin sivulta 9.

Evankeliumivihkoset. Anna jokaiselle lapselle mukaan 
esimerkiksi oma Joko tunnet kuninkaan? -vihkonen, joka 
kertoo evankeliumin lapselle ymmärrettävällä tavalla. 
Vihkosia voi tilata Lastenmission nettikaupasta pelkkien 
postikulujen hinnalla: www.lastenmissio.fi/kauppa. 
 
Tehtäväsivut. Lisämateriaalipaketin sivuilla 19 ja 20 on 
tehtäviä, joita voit tulostaa lapsille.

 
 

Havaintovälineet ja  
muut opetustarvikkeet

Oppitunti. Tarvitset kuusi laatikkoa, joihin alla 
luetellut esineet mahtuvat. Sinetöi jokainen laatikko 
paperisuikaleella, jossa lukee ”johtolanka” (voit tulostaa 
sanaliuskat lisämateriaalipaketin sivulta 10). Esineet 
toimivat opetuksen havaintovälineinä. Jätä kukin esine 
näkyville, kun laatikko on avattu. Voit käyttää esineiden 
sijaan myös tulostettuja kuvia (lisämateriaalipaketti,  
s. 11–16) tai PowerPoint-kuvia.

•	 Laatikko 1:  tupsu.
•	 Laatikko 2: 30 hopeakolikkoa – mikä tahansa määrä 

tavallisia kolikoita sopii myös tarkoitukseen.
•	 Laatikko 3: suuri kulho – paketoi kulho, jos sinulla ei ole 

riittävän suurta laatikkoa.
•	 Laatikko 4: iso naula.
•	 Laatikko 5: hepreankielinen kirjakäärö – tulosta 

kirjoitus lisämateriaalipaketin sivulta 15. (Voit 
halutessasi askarrella kirjakäärön kiinnittämällä 
pitkän paperiarkin kumpaakin päähän 
talouspaperirullan hylsyn. Hepreankielinen 
kirjoitus on olennainen osa opetusta, joten se 
on hyvä esimerkiksi tulostaa ja liimata kiinni 
askarreltuun kirjakääröön.)

•	 Laatikko 6: peili.

Voitte halutessasi käyttää hansikkaita laatikkoja avatessa, 
jotta todistusaineistoon ei jää ylimääräisiä sormenjälkiä.

Yksi avustajista voi esiintyä “mestarietsivänä”. 
Mestarietsivälle on merkitty oppituntiin muutama 
lyhyt puheenvuoro. (Jos mestarietsivän rooliin ei 
löydy avustajaa, voit jättää viittaukset mestarietsivään 
huomiotta ja opettaa koko oppitunnin itse.)

Raamatunlause. Tarvitset raamatunlauseen 
havaintovälineen (lisämateriaalipaketti, s. 6), valkoisen 
ja tumman kangaspalan sekä kuvan värikkäistä 
pääsiäismunista kirjaimineen (lisämateriaalipaketti, s. 7) 
ja kuvan avoimesta haudasta (lisämateriaalipaketti, s. 8).

Muut tarvikkeet. Lastenmission nettikaupasta voi tilata 
lapsille jaettavaksi muun muassa evankeliumivihkosia 
ja hiljaisen hetken pitämiseen ohjaavia kirjasia: www.
lastenmissio.fi/kauppa.
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Raamatunlauseen  opettaminen 
“Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan 

vanhurskauden.” (2. Kor. 5:21)

(Tulosta raamatunlause lisämateriaalipaketin sivulta 6.)

Johdanto
Leikitään aluksi vastakohtaleikkiä! Minä sanon 
ensin jonkin sanan, ja te sanotte sitten sanan, jonka 
merkitys on päinvastainen – esimerkiksi suuri 
(pieni), puhdas (likainen), kova (pehmeä).

Esittely
Nyt luen yhden jakeen Raamatusta. Kuunnelkaa 
tarkkaan, mitkä kaksi jakeen sanoista ovat toistensa 
vastakohtia. (Lue 2. Kor. 5:21 Raamatustasi.) Huomasitko 
sanat? Tässä ne ovat. (Näytä raamatunlauseen 
havaintoväline ja pyydä lapsia etsimään sanat jakeesta.)  
Luetaan jae vielä kerran ja mietitään sitten näitä 
vastakohtia. (Lukekaa jae yhdessä lasten kanssa.)

Selitys
(Toista jaetta selittämisen ja soveltamisen lomassa.) 
Vastakohtaiset sanat ovat synti ja vanhurskaus. Synti 
tarkoittaa niitä ajatuksia, sanoja ja tekoja, jotka ovat 
vastoin Jumalan meille antamia ohjeita. Jumala 
sanoo ”älä varasta” – joten varastaminen on syntiä (2. 
Moos. 20:15). Jumala sanoo ”lapset, totelkaa kaikessa 
vanhempianne” – joten on syntiä olla tottelematon 
vanhemmilleen (Kol. 3:20). Jumala sanoo “rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” – joten teemme 
syntiä, kun olemme itsekkäitä (Matt. 22:39).

Vanhurskaus on synnin vastakohta. Mitä se siis 
tarkoittaa? Vanhurskaus tarkoittaa niitä ajatuksia, 
sanoja ja tekoja, jotka ovat oikein.

”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala 
siirsi kaikki meidän syntimme…” Tämä jae kertoo 
Jeesuksesta. Hän sai kannettavakseen kaikki meidän 
syntimme. Mitä se kertoo meille Jeesuksesta? (Anna 
lasten pohtia asiaa ääneen.) Jeesuksessa itsessään ei ollut 
lainkaan syntiä. Hän ei milloinkaan tehnyt väärin 
edes ajatuksissaan! Mutta Jumala siirsi Jeesukseen 
kaiken meidän syntimme – ja hän suhtautui 
Jeesukseen aivan niin kuin hän suhtautuu syntiin. 
Jumala rankaisi Jeesusta meidän synnistämme. Ilman 
Jeesuksen kärsimää rangaistusta kukaan meistä ei 
voisi päästä Jumalan yhteyteen – ei yksikään.

”…jotta me hänessä saisimme Jumalan 
vanhurskauden.” Jumala suhtautui Jeesukseen kuin 
syntiin. Samalla tavalla hän näkee jokaisen, joka 
uskoo Jeesukseen, yhtä vanhurskaana kuin Jeesus 
on. Hän näkee jokaisen Jeesukseen uskovan yhtä 
täydellisenä kuin Jeesus!

Minulla on tässä kaksi kangaspalaa, yksi valkoinen 
ja yksi tumma. (Pitele tummaa kangaspalaa toisessa kädessä.) 
Sinä ja minä olemme tässä. Me olemme tehneet 
syntiä ja ansaitsemme siksi Jumalan rangaistuksen. 
(Anna valkoinen kangaspala avustajalle käteen.) Tämä kuvaa 
Jeesusta, joka on täydellinen. Jumala antoi kaiken 
meidän syntimme Jeesuksen kannettavaksi. (Peitä 
valkoinen kangaspala tummalla kankaalla.) Kun ihminen 
uskoo Jeesukseen, Jumala näkee hänet sellaisena 
kuin Jeesus on. (Ota valkoinen kangas omaan käteesi.) Vain 
Jeesuksen avulla voimme päästä yhteyteen Jumalan 
kanssa.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Maailmassa 
on vain kahdenlaisia ihmisiä. Toiset elävät syntiensä 
kanssa ilman Jumalaa (näytä tumma kangaspala) ja toiset 
uskovat Jeesukseen, joka puhdistaa heidät synnistä 
(näytä valkoinen kangaspala). Kumpi kangaspaloista 
kuvaa sinua? 

Haluatko sinä löytää yhteyden Jumalaan? Voit 
kertoa Jumalalle, että olet pahoillasi siitä, että olet 
tehnyt vääriä asioita. Voit myös kiittää Jeesusta siitä, 
että hän on kärsinyt syntiesi rangaistuksen ristillä. 
Uskomalla Jeesukseen pääset yhteyteen Jumalan 
kanssa. Usko Jeesukseen ei tee elämästäsi täydellistä, 
mutta kun Jumala katsoo sinua, hän näkee sinut 
Jeesuksen ansiosta täydellisenä.

Toisto
Peitän nyt osan raamatunlauseesta. Toistetaan jae 
yhdessä ja noustaan kaikki seisomaan peitetyn 
sanan kohdalla. (Peitä ensimmäinen sana vaaleanpunaisella 
pääsiäismunalla, jossa on J-kirjain - lisämateriaalipaketti, s. 7. 
Toistakaa jae ja nouskaa seisomaan peitetyn sanan kohdalla. 
Peitä seuraava sana keltaisella pääsiäismunalla, jossa on e-kirjain. 
Toistakaa jae ja nouskaa seisomaan kummankin peitetyn 
sanan kohdalla. Jatkakaa jakeen toistamista, ja lisää loputkin 
pääsiäismunat, kirjaimet e, s, u ja s. Kysy lapsilta, mikä nimi 
kirjaimista muodostuu. Muistuta heitä siitä, että pääsiäisessä on 
kyse Jeesuksesta ja siitä, mitä hän on tehnyt, jotta me voisimme 
löytää yhteyden Jumalaan.)

Jeesus ei kuitenkaan jäänyt kuolleeksi. Tässä on kuva 
samanlaisesta kalliohaudasta (lisämateriaalipaketti, 
s. 8) kuin se, johon Jeesus haudattiin. Kivi on 
vieritetty pois, jotta ihmiset voisivat kävellä 
sisään ja ymmärtää, että Jeesus elää jälleen. Peitän 
vielä joitakin sanoja tällä kuvalla. Kokeillaan, 
muistammeko jakeen jo ulkoa. (Peitä eri kohtia jakeesta. 
Toistakaa jaetta useita kertoja.)
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Opetus

Raamatunkohdat
Matt. 26:14–16, Matt. 26:47–27:66, Luuk. 23:47, Matt. 
23:5, Jes. 53:10, 1. Piet. 1:19–20, Joh. 10:17–18, Gal. 2:20 
ja Jes. 53:6.

Päätotuus
Opetukseen ei sisälly yhtä tiettyä päätotuutta, mutta 
lapsille paljastuva pääsiäisen salaisuus on se, että 
Jeesuksen, Jumalan täydellisen Pojan, kuolema oli 
osa Jumalan suurta suunnitelmaa ja osoitus Jumalan 
rakkaudesta.

Sovellus lapselle, joka ei tunne 
Jeesusta

Usko siihen, että Jeesus kuoli sinun puolestasi ja turvaudu 
häneen Pelastajanasi.

Sovellus lapselle, joka uskoo 
Jeesukseen

Kiitä Jumalaa tänä pääsiäisenä siitä, että hän on pelastanut 
sinut. Saat olla mukana Jumalan suuressa suunnitelmassa ja 
kertoa hänen rakkaudestaan muillekin.

Opetettava raamatunlause
”Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki 
meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan 
vanhurskauden.” (2. Kor. 5:21)

Havaintovälineet
Tarvitset kuusi laatikkoa, joiden sisään havaintovälineinä 
käytettävät esineet (johtolangat 1–6) on laitettu 
valmiiksi. Huolehdi, että jokainen laatikko on 
sinetöity paperisuikaleella, jossa lukee ”johtolanka” 
(lisämateriaalipaketti, s. 10) Muista jättää kukin esine 
näkyville, kun laatikko on avattu. Voit käyttää esineiden 
sijaan myös tulostuskuvia (lisämateriaalipaketti, s. 11–16) 
tai PowerPoint-kuvia.

Tänään olemme kaikki eräänlaisia salapoliiseja ja 
lähdemme pääsiäisen salaisuuden jäljille. Silloin 
kun on tapahtunut autovarkaus, pankkiryöstö tai 
vaikkapa murha, poliisin tehtävänä on selvittää, 

mitä on tapahtunut ja kuka on syyllinen. Poliisit 
tarkastelevat todistusaineistoa, yrittävät selvittää 
salaisuudet ja saada totuuden selville. He haluavat 
tietää, mitä todella tapahtui, koska kaikki ei aina 
ole sitä, miltä se näyttää.

Kristityt muistavat pääsiäisenä Jeesuksen 
kuolemaa, joka tapahtui noin 2 000 vuotta sitten. 
Jeesus naulittiin ristiin, aivan niin kuin rikollisille 
oli tuohon aikaan tapana tehdä. Roomalainen 
sotilas näki, mitä tapahtui, ja sanoi: ”Tämä mies 
oli todella viaton.” (Luuk. 23:47.) Jeesus oli viaton. 
Hän oli viattomampi kuin parhainkaan tuntemasi 
ihminen, sillä hän ei ikinä ajatellut, sanonut tai 
tehnyt mitään väärää. Siitäkin huolimatta hänet 
naulittiin ristille niin kuin rikollinen. Miksi niin 
tapahtui? Mitä Jumalalla oli mielessään? Mikä 
salaisuus tähän oikein liittyy? Meidän tehtävämme 
salapoliiseina on selvittää asia. Meidän täytyy 
tarkastella todistusaineistoa ja pohtia huolellisesti. 

Seurassamme on mestarietsivä, joka on luvannut 
auttaa meitä – hän laittaa meidät käyttämään 
aivojamme! (Esittele avustaja, joka esiintyy etsivänä.) 

Meillä on joitakin “johtolanka”-tekstein 
merkittyjä laatikoita, jotka sisältävät tärkeitä 
todisteita. Johtolankojen lisäksi hyödynnämme 
pian tapahtumien jälkeen kirjoitettuja 
muistiinmerkintöjä. Tekstit ovat täysin 
paikkansapitäviä – niissä ei ole virheitä – ja 
ne ovat siksi erityisen hyödyllisiä todisteita. 
Muistiinmerkinnät löytyvät Raamatusta, josta 
luemme erityisesti Matteuksen evankeliumia. 
Löytäisikö joku Matteuksen evankeliumin 26. 
luvun Raamatusta? (Anna jonkun lapsista etsiä kohta.) 
Jätämme Raamatun auki ja palaamme tähän 
lukuun myöhemmin. 

1. Ensimmäinen johtolanka: 
Tupsu

Tarvitsen nyt yhden salapoliisin 
auttamaan ensimmäisen laatikon 
avaamisessa. (Anna jonkun lapsista avata 
laatikko, jonka sisällä on tupsu.) Onpa 
erikoinen johtolanka! Onko teillä 
ajatuksia siitä, mihin tupsu voisi 

liittyä? (Anna lasten pohtia asiaa.) Kun juutalaiset miehet 
rukoilevat, he pitävät harteillaan rukoussaalia, 
suorakaiteen muotoista viittaa, jonka kulmissa 



7 Pääsiäisen salaisuus

on tupsut. Raamattu kertoo, että Jeesuksen 
ajan juutalaisilla uskonnollisilla johtajilla oli 
viitoissaan erityisen pitkät ja näyttävät tupsut 
(Matt. 23:5). He halusivat kehuskella sillä, kuinka 
paljon he rukoilivat. Mutta onko mahdollista, 
että uskonnolliset, ahkerasti rukoilevat miehet 
olisivat kääntyneet Jeesusta vastaan? Luetaan, mitä 
Raamattu kertoo asiasta.

(Lue Matt. 26:59 Raamatustasi.) ”Ylipapit ja koko 
neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, 
jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi.”

Hengelliset johtajat kävivät oikeutta Jeesusta 
vastaan ja toimivat itse tuomareina. Mitä luulet, 
oliko se reilu oikeudenkäynti? Ei se ollut. He 
sanoivat, että Jeesus on ”ansainnut kuoleman” 
(Matt. 26:66), ja sitten he ”sylkivät Jeesusta 
kasvoihin ja löivät häntä” (Matt. 26:67). Miksi he 
vastustivat Jeesusta niin kovasti? He raivostuivat 
ja tulivat täyteen vihaa, kun Jeesus sanoi olevansa 
Jumalan Poika ja yhtä Isä Jumalan kanssa. He eivät 
voineet uskoa, että Jeesus oli se, joka hän sanoi 
olevansa. He eivät uskoneet, että Jeesus oli Jumala. 

(Mestarietsivä:) On hyvä muistaa, että uskonnollisten 
johtajien valta ei ollut rajaton. Yksin he eivät 
voineet vangita eivätkä tappaa Jeesusta. 

(Opettaja:) Mitä te salapoliisit ajattelette? Rakastiko 
Jumala näitä uskonnollisia johtajia, jotka ajattelivat 
ohjaavansa tapahtumien kulkua?  (Anna lasten kertoa 
omia ajatuksiaan. Jos haluat, voit antaa heidän äänestää – kyllä 
vai ei.)

Myös hyvin uskonnolliset ihmiset voivat olla 
väärässä. He erehtyvät, jos he eivät usko sitä, mitä 
Jumala sanoo Raamatussa.

2. Toinen johtolanka:  
30 hopearahaa

Nyt avaamme toisen 
laatikon. (Anna jonkun lapsista 

avata laatikko. Laskekaa rahat yhdessä, jos niitä on tasan 30.) 
Tietääkö kukaan, mihin tämä johtolanka voisi 
liittyä? Raamatussa kerrotaan tilanteesta, jossa 
esiintyy 30 kolikkoa. Luetaan jakeet yhdessä.

(Lue Matt. 26:14–16.) ”Silloin yksi kahdestatoista 
opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien 
luo ja sanoi: ’Paljonko maksatte minulle, jos 
toimitan hänet teidän käsiinne?’ He sopivat hänen 
kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. 
Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen 
Jeesuksen.”

Kuka sai rahat? Ketkä antoivat rahat? Kuinka 
paljon rahaa oli? (Anna lasten vastata.) Tämä on hyvä 
johtolanka! Juudas sai rahaa, jotta hän kertoisi 
Jeesuksen vastustajille, mistä Jeesuksen voisi 
löytää. Hän jopa sopi erityisestä merkistä, jotta 
vastustajat varmasti vangitsisivat oikean miehen 
– sen, jota Juudas suutelisi (mikä oli siihen aikaan 
tavallinen ystävyyden osoitus). Juudas oli ollut 
Jeesuksen seurassa kolmen vuoden ajan. Hän näki 
itse, kuinka Jeesus toimi aina oikein eikä tehnyt 
ikinä mitään väärää.  Juudas oli yksi Jeesuksen 12 
opetuslapsesta, mutta silti hän kavalsi mestarinsa. 
Hän rakasti rahaa enemmän kuin Jeesusta. 

(Mestarietsivä:) Jälkeenpäin Juudas oli niin pahoillaan 
siitä, mitä oli tehnyt, että hän yritti palauttaa rahat 
uskonnollisille johtajille. He kieltäytyivät ottamasta 
rahoja, ja niin Juudas heitti rahat menemään.

(Opettaja:) Salapoliisit, mitä luulette? Rakastiko 
Jumala Juudasta, vaikka hän kavalsi Jeesuksen?

Juudas ja uskonnolliset johtajat eivät voineet 
tuomita Jeesusta kuolemaan – heillä ei ollut 
sellaista valtaa. Maata hallitsivat tuolloin 
roomalaiset.

3. Kolmas johtolanka: 
Pesuvati

Tutkitaan seuraavaa 
johtolankaa. (Anna jonkun lapsista avata kolmas laatikko.) 
Pesuvati! Mitä se voisi tarkoittaa? Luen nyt 
muutamia lauseita Raamatusta. Ne selventävät 
varmasti asiaa. Muistathan, että Raamattu on 
kaikkein luotettavin todistusaineisto! 

(Lue Matt. 27:11 ja 27:22–24.) ”Jeesus vietiin nyt 
maaherran eteen. Tämä kysyi: ’Oletko sinä 
juutalaisten kuningas?’ ’Sinä sen sanoit’, Jeesus 
vastasi. – – Pilatus kysyi: ’Mitä minä sitten teen 
Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?’ Kaikki 
vastasivat: ’Ristiinnaulittakoon!’ ’Mitä pahaa hän 
on tehnyt?’ kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat 
entistä kovemmin: ’Ristiinnaulittakoon!’ Kun 
Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun 
meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä 
väkijoukon nähden ja sanoi: ’Minä olen syytön 
tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne.’” 

(Kysy lapsilta seuraavat kysymykset. Keskustelkaa vastauksista 
rauhassa.)

•	Kuka oli Juudean maaherra, jonka eteen 
Jeesus vietiin tuomittavaksi? (Pilatus.)

•	Missä asiassa hän totesi Jeesuksen olevan 
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syyllinen? (Ei missään! Jeesus ei milloinkaan tehnyt 
mitään väärää. Hän ei ole niin kuin me, sillä me kaikki 
teemme välillä väärin eli syntiä. Jeesus ei tehnyt ikinä 
syntiä.)

•	Miksi Pilatus antoi luvan tappaa Jeesuksen? 
(Juutalaiset alkoivat huutaa ja vaatia Jeesuksen kuolemaa.) 

•	Miksi pesuvati on hyvä johtolanka? (Pilatus pesi 
kätensä ja sanoi olevansa syytön Jeesuksen kuolemaan.) 

•	Kuka tappoi Jeesuksen? (Pilatus luovutti hänet 
juutalaisille. Vaikka hän pesi kätensä ja sanoi olevansa 
syytön, hän ei ollut syytön. Hän oli liian peloissaan 
toimiakseen oikein.)

(Mestarietsivä:) Pilatuksen täytyi olla kovan paineen 
alla. Jos hän olisi vapauttanut Jeesuksen, siitä olisi 
seurannut ongelmia. Keisari olisi ollut tyytymätön 
ratkaisuun, ja Pilatus olisi saattanut menettää 
työnsä.

(Opettaja:) Mitä sanotte, salapoliisit? Rakastiko 
Jumala Pilatusta, joka luovutti Jeesuksen 
juutalaisten käsiin tapettavaksi? (Anna lasten keskustella 
ja äänestää, kuten aiemmin.)

4. Neljäs johtolanka: Naula
Kuka haluaa paljastaa seuraavan 
johtolangan? (Valitse vapaaehtoinen avaamaan 
neljäs laatikko.) Mikä se on? Vanha naula. 

Kuinka naulat liittyvät Jeesuksen kuolemaan? 
(Osa lapsista voi tietää vastauksen.) Tarkistetaan 
asia Raamatusta, joka on kaikista luotettavin 
todistusaineisto. Kuuntele tarkkaan, mitä 
roomalaiset sotilaat tekivät. 

(Lue Matt. 27:28–31.) “He riisuivat Jeesuksen ja 
pukivat hänet punaiseen viittaan, väänsivät 
orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja 
panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He 
polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat hänelle 
pilkaten: ’Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!’ 
He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin 
ja löivät häntä sillä päähän. Aikansa pilkattuaan 
he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen 
omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä 
ristiinnaulittavaksi.”

(Keskustelkaa lasten kanssa siitä, mitä roomalaiset sotilaat 
tekivät. Muistuta, että sotilaat käyttivät nauloja Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisessa.) 

Kyllä, on paljon todisteita siitä, että roomalaiset 
sotilaat tappoivat Jeesuksen.

(Mestarietsivä:) Toisaalta he vain noudattivat heille 

annettuja käskyjä. 

(Opettaja:) Roomalainen sadanpäällikkö, sotilaiden 
johtaja, ohjasi miehiään ja näki kaiken, mitä 
tapahtui. Hän ymmärsi, että Jeesus oli erilainen 
kuin kukaan toinen, jonka hän oli nähnyt 
naulittavan ristille. Jeesus ei raivonnut eikä 
kiroillut. Jeesus suostui kaikkeen, mitä hänelle 
tehtiin. Sadanpäällikkö tunsi maan järisevän 
sillä hetkellä, kun Jeesus kuoli. Matteuksen 
evankeliumin 27. luvusta voimme lukea, mitä 
sadanpäällikkö ajatteli.

(Lue Matt. 27:54.) “Kun sadanpäällikkö ja miehet, 
jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät 
maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he 
pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: ’Tämä oli 
todella Jumalan Poika!’”

Myös sadanpäällikkö oli tarkastellut 
todistusaineistoa ja tullut oikeaan johtopäätökseen. 
Jeesus oli Jumalan Poika. Mutta rakastiko Jumala 
sadanpäällikköä ja hänen sotilaitaan, jotka 
naulitsivat Jeesuksen ristiin?  Mitä ajattelette, 
salapoliisit? (Keskustelkaa lyhyesti ja äänestäkää.)

5. Viides johtolanka: 
Hepreankielinen kirjakäärö
(Mestarietsivä:) Taitavat poliisit 
pyrkivät aina kokoamaan 

mahdollisimman paljon todistusaineistoa, koska 
tapaus ei välttämättä ole niin yksinkertainen kuin 
miltä se vaikuttaa. Minulla on muutama kysymys 
mielessäni: Eikö Jeesus olisi voinut paeta helposti? 
Olihan hän sentään Jumalan Poika. Isä Jumala 
rakasti ainokaista Poikaansa, joten miksi hän ei 
lopettanut tällaista julmuutta?

(Opettaja:) Jospa seuraavan laatikon johtolanka 
auttaa meitä eteenpäin. (Anna jonkun lapsista avata viides 
laatikko.) Onpa erikoista! Onko paikalla salapoliisia, 
joka tietäisi, mitä kieltä kirjoitus on? (Ainakin joku 
aikuisista voi tietää, että teksti on kirjoitettu hepreaksi.) Vanha 
testamentti on kirjoitettu heprean kielellä, joten 
ehkäpä johtolanka viittaa Vanhaan testamenttiin. 
Vanha testamentti kirjoitettiin noin 700 vuotta 
ennen kuin Jeesus tuli maailmaan. Käärön teksti 
on Jesajan kirjan jakeesta 53:10: “Herra näki 
hyväksi, että hänet ruhjottiin.”

Jumala rakasti ainokaista Poikaansa – hän jopa 
sanoi sen suureen ääneen, kun Jeesus oli kastettu 
(Matt. 3:16–17). Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. 
Hän joutui rankaisemaan Jeesusta, jotta ihmiset 
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voisivat saada syntinsä anteeksi, sillä muuta 
tapaa ei ollut. Kun Jeesus naulittiin ristiin, suurin 
kipu johtui siitä, että hän kärsi Jumalan antaman 
rangaistuksen kaikesta synnistä. Oletko koskaan 
ajatellut, kuinka paljon Jumala rakastaa sinua? 
Oletko miettinyt, että Jumala ajatteli sinua, kun 
hän rankaisi rakasta Poikaansa sinun synneistäsi?

Uskonnolliset johtajat, Juudas, Pilatus ja 
roomalaiset sotilaat olivat kaikki osallisia 
Jeesuksen kuolemaan – mutta he eivät olisi voineet 
tehdä mitään, jos se ei olisi ollut Jumalan tahto. 
Raamattu kertoo, että suunnitelma oli olemassa jo 
ennen maailman luomista (1. Piet. 1:19–20).

Jeesus noudatti Isänsä suunnitelmaa. Jeesus 
sanoi, että hänellä oli valta antaa oma henkensä 
ja valta ottaa se takaisin (Joh. 10:17–18). Joten on 
selvää, että Jeesuksen kuolema kuului Jumalan 
suunnitelmaan. 

Salapoliisit, en usko, että meidän tarvitsee äänestää 
tästä asiasta, koska Jumala antama todistusaineisto 
on niin selvä. Onko kenelläkään mitään 

kysyttävää?

6. Kuudes johtolanka: Peili
Meillä on vielä yksi johtolanka 
tutkittavana. (Anna jonkun lapsista avata 
kuudes laatikko. Tutki peiliä ja totea, että 
näet vain oman itsesi. Pyydä joitakin lapsia 
katsomaan, mitä he näkevät peilissä. Katso 
vielä uudelleen itseäsi peilistä ja totea, että näet 

edelleen vain oman itsesi.) Niin tietenkin, sen on oltava 
johtolanka! Minullakin on jotain tekemistä 
Jeesuksen kuoleman kanssa. Jumala rakasti 
minua niin paljon, että hän lähetti Jeesuksen 
kuolemaan minun syntieni vuoksi. Minähän olen 
välillä itsekäs ja äkäinen, valehtelenkin joskus 
ja olen tottelematon tai puhun loukkaavasti. Jos 
maailmassa ei olisi ollenkaan syntiä, Jeesus ei 
olisi kuollut. Ja jos Jeesus ei olisi ollut täydellisen 
synnitön, hän ei olisi voinut kuolla meidän 
puolestamme. Jeesus kuoli meidän syntiemme 
vuoksi. Kukaan muu ei olisi voinut tehdä sitä. 
Kukaan muu ei olisi suostunut siihen. Kukaan 
muu ei rakasta meitä niin paljon. Ymmärrätkö ja 
uskotko, että Jeesus, Jumalan Poika, rakastaa juuri 
sinua ja kuoli juuri sinun puolestasi (Gal. 2:20)?

(Mestarietsivä:) Nyt ei ole kyse vain peiliin 
katsomisesta – on kyse oman elämän 
tarkastelemisesta. Valitsemme usein oman tahdon 

Jumalan tahdon sijaan. Tiedämme kyllä, että on 
väärin olla itsekäs, valehdella, huijata ja kiukutella. 
Kuitenkin toimimme usein väärin. Jumala sanoo, 
että jokainen meistä on kääntynyt kulkemaan 
omia teitään (Jes. 53:6).

Sovellus lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
(Opettaja:) Jeesus kuoli, jotta kaikilla 
ihmisillä olisi mahdollisuus päästä 
takaisin Jumalan yhteyteen. Jeesus voi 
olla sinunkin Herrasi ja Pelastajasi, 
kun uskot sydämestäsi, että hän on 
kuollut juuri sinun puolestasi.

Olemme olleet tänään ahkeria salapoliiseja! 
Vieläkö muistatte, mitä kussakin laatikossa oli? 
(Kerratkaa johtolangat lyhyesti.) 

Mitä näistä johtolangoista voi siis päätellä? 
Mikä on se salaisuus, joka liittyy pääsiäisen 
tapahtumiin? Mitä hyvää tapahtumista seurasi? 
(Anna lasten vastata.)  Jeesus kuoli jokaisen ihmisen 
syntien takia. Se oli Jumalan suunnitelma, sillä 
Jumala rakastaa meitä jokaista niin paljon.

Sovellus lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Haluaisitko olla enemmän kuin 
salapoliisi? Sinusta voi tulla Jeesuksen 
seuraaja, kun ymmärrät ja uskot, 
että hän on kuollut sinun puolestasi. 
Jumalan salaisuus avautuu silloin 
sinulle. Pääsiäisen tapahtumat 
kertovatkin Jumalan rakkaudesta. 
Voit kiittää häntä mielessäsi siitä, että 
hän on rakastanut sinua niin paljon, 
että antoi oman henkensä. Voit kertoa 
Jeesukselle, että haluat olla hänen 
omansa. Sen jälkeen Jumala ei enää näe 
syntejäsi – niin kuin Raamattu kertoo 
– vaan saat Jumalan vanhurskauden, 
jonka hän lahjoittaa meille Jeesuksessa 
(2. Kor. 5:21).

Sovellus lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jos tiedät jo olevasi Jeesuksen seuraaja, 
voit kiittää Jumalaa tänä pääsiäisenä 
siitä, että hän on pelastanut sinut. 
Saat olla mukana Jumalan  suuressa 
suunnitelmassa ja kertoa hänen 
rakkaudestaan muillekin. Tätä 
salaisuutta ei tarvitse pitää vain omana 
tietonaan, vaan Jumala kehottaa meitä 
kertomaan siitä kaikille.
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Kertauskisa
Kertauskisaa varten tarvitset kuuden kananmunan 
munakennon ja kuusi pientä nappia, kolikkoa tai 
muuta pientä esinettä. Kirjoita munankennon 
sisäpuolelle kuusi lukua, esimerkiksi luvut 10, 
20, 50, 100, 200 ja 500 – yksi luku jokaiseen 
kuuteen kananmunalle tarkoitettuun paikkaan. Jos 
munakennon sisäpintaan kirjoittaminen tuntuu 
vaikealta, voit kirjoittaa luvut vaikkapa pienille 
paperinpaloille ja kiinnittää palat liimalla. Laita 
kaikki kuusi nappia (tai muuta pientä esinettä) 
munakennon sisään.

Jaa lapset kertauskisaa varten kahteen tai 
useampaan joukkueeseen. Kun joku lapsista 
vastaa kertauskysymykseen oikein, hän pääsee 
hankkimaan pisteitä omalle joukkueelleen. 
Selvittäkää annettavien pisteiden määrä 
munakennon avulla. Oikein vastannut lapsi saa 
ravistaa kennoa varovasti ja avata sen. Jokainen 
nappi tuottaa pisteitä sen mukaan, mille paikalle se 
on asettunut. Suurimman pistepotin kertauskisan 
loppuun mennessä kerännyt joukkue voittaa.

Kertauskysymykset
1. Mistä saimme todisteita – kuuden laatikon ja 

esineiden lisäksi – kun tutkimme Jeesuksen 
kuolemaa? (Raamatusta.)

2. Miksi tupsu muistuttaa meitä uskonnollisista 
johtajista? (He pitivät harteillaan rukoussaalia, 
suorakaiteen muotoista viittaa, jonka kulmissa 
on tupsut.)

3. Miksi uskonnolliset johtajat vastustivat 
Jeesusta? (He eivät uskoneet Jeesusta, kun hän 
sanoi olevansa Jumala.)

4. Kuinka paljon rahaa Juudas sai siitä, että 
johdatti vastustajat Jeesuksen luokse? 
(Kolmekymmentä hopearahaa.) 

5. Kuka Pilatus oli? (Maaherra, joka tuomitsi 
Jeesuksen kuolemaan.)

6. Kuka sanoi: ”Tämä oli todella Jumalan Poika!” 
(Roomalainen sadanpäällikkö/upseeri.)

7. Kuinka voimme tietää, että Jeesuksen kuolema 
oli Jumalan suunnittelema? (Raamatussa – jo 
Vanhassa testamentissa – kerrotaan siitä.)

8. Minkä vuoksi Jumala rankaisi Poikaansa? 
(Meidän syntimme vuoksi.)

9. Miksi Jeesus ei paennut? (Hän rakastaa syntisiä 
ihmisiä ja suostui Jumalan suunnitelmaan.)

10. Mitkä ovat kaksi vastakohtaa raamatunjakeessa 
2. Kor. 5:21? (Synti ja vanhurskaus.)



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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