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Idea tällaisen koosteen tekemiseksi on syntynyt keskustelujen pohjalta, jossa 
moni on kokenut nimenomaan partiokoloillan haasteena sen, mitä puhua ja 
miten havainnollistaa hartaus, joka on yksi koloillan kantavista elementeistä.  
 
Suomen Vapaakirkon Kristillisen kasvatuksen työryhmä on työstänyt vuosina 
2013-2015 tarpojaikäisille hartauspakettia, jossa on otettu huomioon Polku316- 
hengellinen kasvatusohjelma sekä Suomen Partiolaisten tarpoja-ohjelma.  
 
Polku316-kasvatusohjelman periaatteista on kirjoitettu kirja ”Polku316 - Uusi 
Jumalaa rakastava sukupolvi” Marika Hakola ja Tommi Koivunen, Päivä Osa-
keyhtiö 2013. Kirjaa voi tilata esim. Päivä Oy:n verkkokaupasta www.paiva.fi 
tai ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista.  
 
Hartaudet on ryhmitelty kronologisesti ajassa eteneviksi, jolloin Polku316-
ohjelman oppimisaluejaksot toimivat ryhmäotsikkoina. Tämän lisäksi on lähdet-
ty siitä, että  

 ensimmäisenä syksynä tarpojavartio suorittaa luovuustarppoa,  

 ensimmäisenä keväänä leiritarppoa 

 toisena syksynä yhteiskuntatarppoa ja  

 toisena keväänä selviytymistarppoa.  
 
Tähän kootut hartaudet ja niiden ideat on kuultu kentältä eri yhteyksissä tai 
kehitetty ryhmän työskentelyssä. Haluamme laittaa löytämämme hyvän kiertä-
mään, joten käytä rohkeasti vihkosen hartauksia ja muokkaa niitä vapaasti 
omaan tilanteeseesi sopiviksi! 
 
Voit käydä lukemassa tämän dokumentin tekstejä Vapiksen eli Suomen Va-
paakirkon Nuoret ry:n internet-sivuilta www.vapis.fi ja siellä kohdasta Resurssi-
pankki. Sieltä voit halutessasi tulostaa lisää vihkosia.  
 
Hämeenlinnassa 17.9.2015 
 
Marika Hakola, Ari Kastepohja, Nana Kivimäki, Tommi Koivunen, Outi Sallinen, 
Joona Väisänen 
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Polku316-kasvatusohjelma sisältää kuusi oppimistavoitetta, jotka on kuvattu 
alla näkyvässä taulukossa. Rinnalla on mainittu vastaava arvo sekä oppimista-
voitteeseen liittyvä perustehtävä.  

Versojen partiotoimikunta työsti vuonna 2014 visiolausetta sekä versotyön 
päämääriä ja Versokäräjät hyväksyi sen syksyllä 2014 sekä SVN:n johtokunta 
helmikuussa 2015: 
 

Versot – yhteinen polku kasvuun Jumalan askelissa  

 

1. Laadukas ja mielekäs partiotoiminta lippukunnissa  

2. Valtakunnallinen versotoiminta täydentää  

lippukuntien toimintaa 

3. Versot osallistuvat luontevalla tavalla taustayhteisönsä  

ja partioliikkeen toimintaan 

4. Versot kunnioittavat erilaisuutta  

 

 

Oppimistavoite Arvo Perustehtävä 

Jumalan lapsi Kokosydämisyys Tuottaa kunniaa Jumalalle 

Aito ihminen Aitous Kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen 

Tehtäväänsä toteuttava Rohkeus Levittää evankeliumia 

Raamatun tunteva   

Seurakuntaan sitoutunut Yhteisöllisyys Rakentaa seurakuntaa 

Rakastava lähimmäinen Armahtavaisuus Auttaa lähimmäisiä heidän tarpeissaan 
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KUKA ON JUMALAN LAPSI? 

Jokainen ihminen on jonkun lapsi – tarvittiin isä ja äiti, jotta meidän oli edes mahdollista 
syntyä. Syntymän jälkeen jokaisen suhde vanhempiin muodostuu vähän erilaiseksi. Osal-
la meistä on hyvät tai ainakin ”ihan ok” -välit vanhempiimme. Joillakuilla taas välit heidän 
omiin vanhempiinsa ovat kovinkin hankalat kaikenlaisten väärien tekojen ja erimielisyyk-
sien vuoksi. 

Myös Jeesus kertoi tällaisesta välirikosta isän ja pojan välillä. Usein puhumme tästä ker-
tomuksesta tuhlaajapoika-kertomuksena. 

Tässä kertomuksessa kotielämäänsä kyllästynyt poika pyytää isältään perintörahansa jo 
ennakkoon ja lähtee tuhlailemaan niitä maailmalle. Hän on varma siitä, että elämä ilman 
isää on paljon mukavampaa. Kun kaikki rahat on käytetty, elämä muuttuu kurjaksi ja 
ikävä kotiin isän luo kasvaa. Hetken poika miettii, voiko hän palata kotiin – olihan hän 
sanonut pahasti lähtiessään ja matkoillaan tehnyt kaikenlaisia huonoja valintoja. Hän oli 
vakuuttunut siitä, että suhde isään oli lopullisesti pilalla. Poika kuitenkin kerää rohkeuten-
sa ja lähtee kotia kohti ajatellen, että voisi mennä vanhaan kotiin palvelijaksi, vaikkei 
enää perheen lapseksi kelpaakaan. Pojan isä on kuitenkin eri mieltä: Hän juoksee rakas-
ta poikaansa vastaan ja pitää suuret juhlat siksi, että hänen rakas lapsensa on palannut 
kotiin. 

Meidän syntymäämme tarvittiin muutakin kuin äiti ja isä. Tarvittiin Jumala, joka halusi 
luoda juuri meidät. Jumala halusi, että juuri sinä olet olemassa. Jumala haluaa, että juuri 
sinä olisit Hänen lapsensa. Siksi Hän loi sinut. Sen tähden Hän loi jokaisen ihmisen. 

Me ihmiset emme kuitenkaan automaattisesti suostu olemaan Jumalan lapsia. Teemme 
vääriä valintoja, jotka rikkovat välimme Jumalan kanssa. Tekemällä tahallamme väärin 
sanomme samalla Jumalalle: ”En halua olla Sinun lapsesi!” Ja vaikka Jumala sureekin 
sitä, että joku ei tahdo olla Hänen lapsensa, Hän ei pakota ketään siihen. Hän antaa 
meille mahdollisuuden valita, haluammeko olla Hänen lapsiaan vai emme. 

Jumalan lapseksi tuleminen on yksinkertaista. Jeesus kuoli ristillä, jotta jokainen meidän 
ja Jumalan välejä rikkonut asia voitaisiin pyyhkiä pois. Me itse emme saa tehtyä tekemät-
tömäksi, mutta Jeesus saa. Meidän tarvitsee vain pyytää: ”Jeesus, anna anteeksi väärät 
tekoni, ja tee minusta Jumalan lapsi.” 

Rukous: Rakas Jeesus, kiitos, että olet kuollut puolestani ristillä ja olet sovittanut syntini. 
Kiitos, että tämä sovitustyö kumoaa pahimmatkin mokani ja antaa minulle pääsyn taivaa-
seen! 

VIIKKO 33      Jumalan lapsi       Luovuustarppo 

Kaikissa hartauksissa on normaalitekstillä kohdat, jotka voi tar-

vittaessa lukea vaikka ihan suoraan. Kursiiviteksti vaatii sovelta-

mista.  
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JUMALAN LAPSI RUKOILEE 

Mitä viimeksi sanoit vanhemmillesi? Entä he sinulle? Mitä lukee uusimmassa tekstiviestissä, jonka sait 

heiltä? Entä millaisen viestin viimeksi kirjoitit heille? 

Lapsilla ja vanhemmilla on melko usein asiaa toisilleen. Pyydämme toisiltamme asioita, 
suunnittelemme tulevia tekemisiä, kiitämme jostakin ja vaihdamme kuulumisia kuluneesta 
päivästä – tai juttelemme ”ihan muuten vaan”, koska olemme kiinnostuneita toisistamme. 
Joskus istumme pöydän ääreen keskustelemaan, joskus huutelemme ohimennen alakerrasta 
yläkertaan, joskus kirjoitamme viestejä puhumisen sijasta. Välillä kuuntelemme tarkkaan, 
välillä emme lainkaan – ja välillä leikimme, ettemme kuulleet. 

Myös Jumalan lapsilla on asiaa Jumalalle, ja Jumalalla asiaa Hänen lapsilleen. Rukous, eli 
Jumalan kanssa keskusteleminen voi olla vielä monipuolisempaa kuin vanhempien tai kave-
reiden kanssa. 

Millaisista asioista voisit keskustella Jumalan kanssa? Keksi esimerkkejä. 

Ehkä ensimmäisenä mieleen tulee pyytäminen. Me pyydämme Jumalalta asioita, ja Hän vas-
taa ”kyllä” tai ”ei” sen mukaan, mikä on meille hyväksi. Jumalalta kannattaa pyytää asioita, 
mutta on tärkeä opetella juttelemaan myös muista asioista! Jumalaa kiinnostaa kuulla myös 
meidän muita kuulumisiamme: mikä ilahduttaa, mikä ärsyttää, mikä pelottaa ja mikä ihmetyt-
tää. Hän haluaa jakaa meidän ilomme ja surumme. Hän kuuntelee meitä aina. 

Jumala ei ole pelkkä kuuntelija. Myös Hänellä on asiaa meille. Hänellä on suunnitelma koko 
elämällemme, aivan jokaiselle päivälle. Hän haluaa kertoa meille tästä suunnitelmasta, jos 
me keskitymme kuuntelemaan. Hän voi puhua monella eri tavalla. Ensinnäkin, Hänen puhet-
taan voimme lukea Raamatusta. Sen lisäksi Hän voi puhua suoraan meille. Useimmiten kyse 
ei ole tavallisesta, korvin kuultavasta äänestä, vaan jostakin muusta. Ehkä mieleemme tup-
sahtaa rukouksen aikana jokin tietty sana tai kuva tai laulu. Myös nämä ”tuli yhtäkkiä mie-
leen” -asiat voivat olla Jumalan puhetta meille. Jos meille joskus käy näin, voimme kysyä 
Jumalalta, yrittikö Hän kertoa meille jotakin tämän asian kautta. 

Oletko joskus kokenut, että Jumala kertoo jotakin sinulle? 

Voimme rukoilla missä ja miten tahansa. Jotkut puhuvat ääneen oman huoneen rauhassa, 
jotkut kirjoittavat rukouksiaan paperille, jotkut lähtevät metsään ja kävellessään puhuvat Ju-
malan kanssa, jotkut taas rukoilevat useimmiten yhdessä muiden ihmisten kanssa. Joidenkin 
ihmisten rukous kestää pitkään, toiset taas rukoilevat lyhyen ajan mutta usein. Kannattaa 
miettiä, mikä on itselle toimivin tapa rukoilla. Yksin vai yhdessä, paikallaan ollen vai samalla 
jotakin muuta tehden, ääneen puhuen vai piirrosten ja kirjoittamisen kautta. Tärkeintä ei ole 
se, millä tavalla rukoilemme, vaan se, että ylipäätään rukoilemme. 

Keksikää erilaisia tapoja kertoa asioita (puhuen, laulaen, kirjoittaen, piirtäen, tai vaikka tanssien!) ja 

kokeilkaa, onnistuuko rukous tällä tavalla. 

Rukous: Jeesus, kiitos siitä, että Sinä ymmärrät meitä, kerroimmepa asioitamme millä tavalla 
tahansa. Auta meitä myös kuulemaan, mitä Sinä tahtoisit sanoa meille. 

VIIKKO 34     Jumalan lapsi       Luovuustarppo 
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JUMALAN LAPSI LUKEE RAAMATTUA 

Kursiivilla väliin kirjoitettuja kysymyksiä voi käyttää apuna aiheesta keskusteltaessa, tai ne voi 

jättää lukematta, jos hartauden aikana ei haluta keskustella. 

Mitä kirjaa luit viimeksi? Entä lehteä? Mitä viimeksi luit netissä ollessasi? 

Mitä sinussa tapahtui, kun luit noita asioita? Herättikö se sinussa joitakin tunteita? Opitko jota-

kin? 

Jokainen meistä lukee päivittäin monia asioita. Koulussa luemme oppikirjoja, joissa ker-
rotaan, miten asiat ympärillämme toimivat. Netissä törmäämme uutisiin siitä, mitä maail-
massa tapahtuu. Sosiaalisessa mediassa saamme tykkäyksiä ja kommentteja, joissa 
ihmiset kertovat, mitä he ajattelevat meistä. 

Kaikki se, mitä luemme, vaikuttaa meihin jotenkin. Kotitalouskirjan avulla saamme aikaan 
hyvän pullataikinan, karttaa lukemalla osaamme suunnistaa määränpäähän ja säätiedot 
tarkistamalla voimme pakata matkalle juuri oikeanlaisia vaatteita. Tämä onnistuu kuiten-
kin vain, jos se, mitä luemme, on oikeasti totta. 

Aina näin ei ole. Joskus ohjeisiin lipsahtaa huolimattomuusvirhe. Joskus uutista varten on 
haastateltu vain riidan toista osapuolta, eikä koko tarina olekaan aivan sellainen kuin 
luemme. Joskus kaverimme kommentoi kuvaamme rumasti vain, koska haluaa pahoittaa 
mielemme. Jos yritämme toimia näiden virheellisten tietojen varassa, joudumme harha-
polulle. 

Raamattu on kirja Jumalalta meille. Sen kautta Jumala haluaa kertoa meille sen, mikä on 
oikeasti totta. Raamatusta löytyy Jumalan reittiohjeet elämänpolun hankalista kohdista 
selviämiseen. Sieltä löytyy myös vastaus siihen, mitä Jumala ajattelee meistä. 

Raamattua tulee lukea säännöllisesti. Vain kerran luetut asiat useimmiten unohtuvat. 
Eihän yhdellä kartan vilkaisulla selviä monen päivän vaelluksestakaan. 

Raamattua tulee lukea kokonaisuutena. Raamattuhan koostuu monesta kirjasta ja kir-
jeestä. Yksi kirja tai kirje kannattaa lukea alusta loppuun, jotta ymmärtää, mistä siinä 
oikeastaan oli kyse. Lukemalla lauseen sieltä, toisen täältä saat itsesi helposti vain häm-
mentymään. Ehkä olet kokenut samaa hämmennystä joskus, jos olet nukahtanut kesken 
elokuvan. Kun osa kertomuksesta menee ohi, missään ei tunnu olevan mitään järkeä. 

Raamattua tulee lukea soveltaen sitä omaan elämään. "Mitä tämä tarkoittaa minun elä-
mässäni?" on tärkeä kysymys. Ruokaohjeiden ja varustelistan lukemisesta on hyötyä 
vain, jos myös teet sen, mitä neuvotaan. Sama pätee Raamattuun. 

Rukous: Kiitos Jumala, että olet antanut hyvät ja luotettavat ohjeet elämääni varten Raa-
matussa. Auta minua toimimaan aina oikein. 

VIIKKO 35     Jumalan lapsi       Luovuustarppo 
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JUMALAN LAPSI SAA APUA JUMALALTA 

Jumalan lapsi saa apua Jumalalta 

Kursiivilla väliin kirjoitettuja kysymyksiä voi käyttää apuna aiheesta keskusteltaessa, tai ne voi jättää 

lukematta, jos hartauden aikana ei haluta keskustella. 

Aina kaikki ei mene suunnitelmiemme mukaan. Puhelimesta loppuu akku kesken päivän, 
kaveri suuttuu ja taskusta löytyy kymmenen senttiä vähemmän rahaa kuin karkkipussiin tar-
vittaisiin. Joskus nämä tilanteet ovat harmittomia, vaikka ärsyttävätkin: tavallisena arkipäivä-
nä pääset kotiin laturisi luo, vaikkei puhelin olekaan päällä, kaveri huomaa ihan itse ärsyynty-
neensä aivan turhaan ja kaupasta löytyy toisenlaisia karkkeja juuri kymmenen senttiä hal-
vemmalla. Joskus taas sama asia eri tilanteessa jättää meidät oikeasti pulaan: jos puhelimen 
kanssa piti navigoida vieraassa kaupungissa, kaveri ei lepykään ja liian vähällä rahalla pitikin 
ostaa karkin sijasta koko päivän eväät, kaipaamme apua. 

Jumala on luvannut pitää lapsistaan huolta. Hän haluaa auttaa meitä kaikissa elämämme 
tilanteissa, ja Hän voi tehdä niin monella eri tavalla. 

Joskus Jumala auttaa meitä tavoilla, jotka tuntuvat hyvin luonnollisilta. Hän voi auttaa meitä 
keksimään itse ratkaisun omaan ongelmaamme vaikkapa muistamaan, että repun pohjalta 
löytyy myös paperikartta sammunutta puhelinta korvaamaan. Välillä Hän johdattaa juuri oike-
at ihmiset oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, esimerkiksi kolmannen kaverin auttamaan vä-
lien selvittelyssä. Toisinaan Jumala järjestää eteemme muunlaisia apukeinoja, vaikkapa ison 
kasan palautettavia pulloja juuri kaupan vieressä olevaan ojaan. 

Joskus taas Jumala auttaa meitä täysin ymmärryksemme yli menevillä tavoilla. Raamatussa 
kerrotaan monista ihmeistä: sairaista, jotka parantuvat, ruoasta, joka ei lopu, myrskystä, joka 
tyyntyy käskystä ja monista muista tilanteista, joissa Jumala tekee ihmeitä auttaakseen lapsi-
aan. Nämä samat asiat ovat mahdollisia myös nykyään! 

Millaisissa tilanteissa sinä olet huomannut Jumalan auttaneen sinua? 

Jumala haluaa aina auttaa meitä. Meidän tehtävämme on pyytää apua ja luottaa siihen, että 
tavalla tai toisella Jumala auttaa meitä. 

Rukous: Kiitos Jumala, että Sinä olet kanssani joka päivä ja hetki. Kiitos Sinun avustasi taval-
lisen elämän keskellä. Auta minua luottamaan Sinun huolenpitoosi päivittäin. 

VIIKKO 36     Jumalan lapsi       Luovuustarppo 
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HALUATKO OLLA JUMALAN LAPSI?  

Me teemme elämässämme koko ajan valintoja. Painanko torkkua vai nousenko heti ylös? 
Otanko maitoa vai mehua? Laitanko jalkaan shortsit vai pitkät housut? Kumpi menee 
leivälle ensin, kinkku vai juusto? Menenkö kyläilemään mummon luo vai jäänkö kotiin 
pelaamaan? Teenkö läksyt ennen vai jälkeen elokuvan katsomisen? Laitanko pyöräilyky-
pärän vai menenkö ilman? 

Osassa valinnoista on oikeastaan melkein yhdentekevää, kumman valitsemme. Toisissa 
taas viisaasti valitseminen on äärettömän tärkeää joskus jopa elämän ja kuoleman kysy-
mys. 

Elämän tärkein valinta on se, mitä vastaamme Jumalalle, kun Hän kysyy, haluammeko 
olla Hänen lapsiaan. Mikään ei estä meitä tulemasta Jumalan lapsiksi Jeesuksen ristin-
kuolema poisti kaikki tällaiset esteet meidän ja Jumalan väliltä. Jäljelle jää vain oma va-
lintamme: haluanko? 

Jumalan lapsen elämä ei ole aina täydellistä. Vaikeita päiviä tulee myös Jumalan lapsille. 
Ero on siinä, että Jumalan lapsina tiedämme, että Hän on koko ajan kanssamme. Hänel-
lä on suunnitelma silloinkin, kun itse olemme vähän hukassa. Hän voi auttaa meitä, kun 
itse emme tiedä, mitä tehdä. Hän on myös luvannut, että tämän elämän jälkeen kaikki 
Hänen lapsensa saavat elää ikuisesti Jumalan kanssa taivaassa paikassa, jossa kaikki 
tulee olemaan koko ajan hyvin, paikassa, jossa kaikki lopultakin on täydellistä. 

Tahdotko sinä olla Jumalan lapsi? Jos tahdot, kerro se Jumalalle! Mitään muuta ei tarvi-
ta. Voit kertoa sen Hänelle milloin vain vaikka heti. Se, millä sanoilla tämän asian Juma-
lalle sanot, ei ole kovinkaan tärkeää. Jos et kuitenkaan millään keksi, mitä sanoa, voit 
sanoa sen vaikka näin: "Jeesus, kiitos siitä että kuolit ristillä ja annoit minulle mahdolli-
suuden tulla Jumalan lapseksi. Minä haluan olla Jumalan lapsi." 

Rukous: Kiitos Jumala, että lähetit Poikasi Jeesuksen maailmaan jotta jokainen voisi 
oppia tuntemaan Sinut. Auta, että minä voisin oppia tuntemaan Sinua paremmin. 
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ELÄMÄ ON LAHJA 1A (Raamatunjakeet)  

Johdanto:    Hartaus toteutetaan siten, että istutaan mukavasti kololla kukin vartion jäsen omalla pai-

kallaan. 

A) Vartionjohtaja jakaa valmiit raamatunjakeet – kullekin omansa, jotka luetaan. Voit antaa jakeet 

joko irtolapuilla 

B) tai sitten annetaan lapuilla vain jakeet, jotka sitten kukin etsii omasta Raamatustaan. 

 
Jae 1:    1.Moos.2:7. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sie-
raimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. 

Jae 2:    1.Moos.6:3. Herra sanoi: "Minä en anna elämän hengen asua ihmisessä miten kau-
an tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään 
satakaksikymmentä vuotta." 

Jae 3:    1.Moos.25:6-7 Abraham eli kaikkiaan sataseitsemänkymmentäviisi vuotta. Sitten 
hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja 
hänet otettiin isiensä luo. 

Jae 4:    1.Moos.47:9. Jaakob vastasi: "Olen elänyt vaeltajan elämää satakolmekymmentä 
vuotta. Vähälukuiset ja onnettomat ovat elinvuoteni olleet, eikä niitä ole kertynyt minulle yhtä 
paljon kuin esi-isilleni heidän vaelluksensa aikana." 

Jae 5:    5.Moos.4:9. "Olkaa kuitenkin varuillanne ja pitäkää tarkoin huoli siitä, ettette unohda, 
mitä olette omin silmin nähneet, ettette koko elämänne aikana anna sen lähteä mielestänne 
ja että kerrotte siitä lapsillenne ja lastenlapsillenne. 

Jae 6:    Ps.39:5. Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu 
määrä. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen! 

Jae 7:    Joh.3:16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 

 
Lopuksi: 

Keskustellaan siitä, mitä asioita tuli mieleen näistä jakeista. 

Sitten sisaruspiirissä loppurukous: 

Rakas Jeesus, anna minulle viisas sydän ymmärtämään oikea elämän arvo. 
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ELÄMÄ ON LAHJA 1B (Kynttiläpiiri)  

Johdanto: Hartaus toteutetaan siten, että kaikki ryhmän jäsenet istuvat ringissä pimeässä tai hä-

märässä huoneessa kasvot ringin keskelle päin ja heillä kullakin on kynttilä kädessään. 

Hartauden pitäjä tuo ison kynttilän keskelle rinkiä (ulkona se voi olla myös ulkotuli). Tarkoitus 

on, että tämä kynttilä on selvästi isompi kuin ne, joita ryhmän jäsenillä on käsissään. Samalla kun 
hän tuo kynttilän hän kertoo, että iso tuli symbolisoi Jumalaa, joka on luonut meidät kaikki. Sitten 

johtaja kertoo, että kun Jumala loi meidät, Hän antoi meille asioita elämäämme. Samalla hän 

jakaa kullekin yhden lapun, joissa lukee yksi sana: 

Terveys     isä 

Äiti      veli 

Sisko      opiskelupaikka 

Työpaikka     ystävä Matti 

ystävä Maija     ystävä Seija 

harrastuksena kiipeily   harrastuksena kitaransoitto 

harrastuksena tanssi    harrastuksena geokätköily 

lämmin koti     jne 

 

Hartauden johtaja pitää kirjaa, mitkä laput hän antaa rinkiin. Sitten hän jatkaa tarinointia, että 

Jumala antoi meille äidin ja kehottaa äiti-lapun omistajaa ottamaan tulen kynttiläänsä isosta 

tulesta. Sitten juttu jatkuu samalla tavalla, että käydään läpi asioita ja aina sytytetään kynttilä 

maininnan kohdalla. Lopuksi ollaan tilanteessa, että jokaisella ryhmäläisellä palaa kynttilä. 

Seuraavaksi hartaudenpitäjä kertoo esim. että hänellä ei ole enää isää ja pyytää isä-lapun omista-

jaa puhaltamaan kynttilänsä sammuksiin. Sitten hän yleistää, että elämässä ihmisiä välillä riisu-

taan ja elämän edetessä meillä ei ole kaikkia asioita, joita meillä on ollut jossakin vaiheessa. Hän 

mainitsee asioita vuorotellen ja pyytää sammuttamaan vastaavan lapun kohdalla olevan kynttilän. 

Lopuksi palaa jälleen vain yksi iso tuli keskellä rinkiä. Tästä jatkaa hartauden pitäjä puhumalla, 

että Jumala pysyy ja on uskollinen, vaikka asiat tulevat ja menevät elämässämme. Häneen voimme 

luottaa ja Hänen perustukselleen meidän kannattaa rakentaa elämämme. 

 

Sitten sisaruspiiri ja loppurukous: 

Rakas Jeesus, kiitos elämän lahjasta!  
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TAHDON OLLA HYVÄ ROOLIMALLI 2A (Raamattucooper 1992-käännös)  

Johdanto:    Raamatussa Uuden testamentin alussa ovat evankeliumit: Matteus, Markus, 
Luukas ja Johannes. Kukin tarpoja ottaa eteensä oman Raamatun ja merkistä hän etsii 3 
minuutin aikana niin monta sanaa, kuin ehtii ja kirjoittaa ne lomakkeelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lopuksi: Käydään yhdessä läpi oikeat vastaukset. 

Jos aikaa jää: keskustellaan, miksi tarvitaan hyviä johtajia ja millainen on hyvä johtaja? 

Rukous: Jumala, anna kaikille johtajille viisautta toimia oikein. Siunaa johtajia meidän lippu-
kunnassamme ja seurakunnassamme. Siunaa myös paikkakuntamme ja maamme johtajia. 

OIKEAT VASTAUKSET 
1) Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pe-
lastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat 
sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille, Hepr. 2:3 2) Monet heistä tulivatkin 
uskoon, samoin useat arvossa pidetyt kreikkalaiset naiset ja miehet. Ap.t. 17:12 
3) "Tulkoot teidän johtajanne mukaan", hän sanoi, "ja syyttäkööt häntä siellä, jos hän on jon-
kin rikoksen tehnyt." Ap.t. 25:5   4) Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan 
näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Cle-
mens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa. Fil.4:3 
5) Johannes tervehtii Aasian maakunnan seitsemää seurakuntaa. Armoa ja rauhaa teille 
häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen 
valtaistuimensa edessä, Ilm. 1:4   6) "Mitä te tarkoitatte?" Jeesus kysyi. He vastasivat: "Sitä, 
mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja te-
oissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Luuk. 24:19 
7) Kehota vanhoja miehiä olemaan raittiita, arvokkaita ja maltillisia sekä osoittamaan tervettä 
uskoa, rakkautta ja kestävyyttä. Tit. 2:2  
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TAHDON OLLA HYVÄ ROOLIMALLI 2B (Arvohuutokauppa)  

Vartionjohtaja toimii meklarina. Hän on etukäteen kerännyt 20 - 30 johtamisarvoa tai johtami-

seen liittyvää asiaa huutokaupattavaksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

luotettavuus      ahkeruus 

suunnitelmallisuus     toisten huomioonottaminen         

toisen  kuunteleminen      pitkäjänteisyys             

auttavaisuus                anteliaisuus    

säästäväisyys        lämminsydämisyys    

jämäkkyys                palveluhalu             

trendikkyys                tyylikkyys    

viisaus             delegoiminen         

rohkeus        armahtavaisuus    

ystävällisyys                kunnioitus             

rehellisyys             tasa-arvoisuus    

oikeudenmukaisuus       totuudenmukaisuus    

nöyryys        tehokkuus             

tasapainoisuus 

 

Jokaisella ryhmän jäsenellä on käytössään mielikuvitusrahaa, vaikkapa 10 000 euroa. Näkyvillä 

on lista em. arvoista, ja jokainen saa hetken aikaa miettiä ja suunnitella, mihin rahansa käyttäisi. 

Kun huutokauppa alkaa, tavaraa myydään meklarin toimesta yksi kerrallaan ja osallistujat koet-

tavat hankkia itselleen niin paljon asioita, kuin vain rahasummallaan saavat. Huutokaupan pää-

tyttyä käydään läpi osallistujien saamia asioita ja pohditaan, kuka toimi viisaasti. 

Rukous: Anna minulle, Jumala, viisas sydän, että osaisin valita elämääni oikeasti tärkeitä 
asioita. 
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OLEN HYVÄ TYYPPI (leikekeskustelu)  

Tavoite: Tarpoja oppii pohtimaan, että kun itselläkin on toiveita toisesta ihmisestä, millaisia 

ominaisuuksia hänellä on, niin yhtä lailla toiset ihmiset kaipaavat häneltä joitakin tiettyjä 

ominaisuuksia. 

 

Tarpojat kirjoittavat paperille tai leikkaavat lehdistä kuvia tai kuvaavat sanallisesti, millai-

sia ominaisuuksia he haluaisivat tyttö- tai poikaystävällään olevan.  

 

Käytettävän ajan mukaan ominaisuudet voidaan koota yhteen ja laittaa tärkeysjärjestyk-

seen.  

 

Voi myös yrittää, onnistuuko piirtää ihannetyttöystävän tai poikaystävän kuvaa tai koota 

sellaista kuvaa leikekuvista. Vai eroavatko ryhmäläisten unelmat niin paljon toisistaan, ettei 

se ole onnistu?  

 

Jos ryhmässä on sekä poikia että tyttöjä, verratkaa, onko sukupuolten toiveiden ja odotusten 

välillä eroja.  

 

Ohje ryhmänjohtajalle: Painota luonteenpiirteitä, älä jätä keskustelua koskemaan vain ulko-

näköä. Haasta miettimään asioita, jotka kestävät elämässä pitkään.  

 

Voitte pohtia myös, mikä on onnistuneen parisuhteen salaisuus ja lukea esim. Sananlaskut 

27:19  ”Niinkuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmises-

sä.” (Käännös 1933/1938) 

 
Rukous: Rakas Jeesus, anna minusta kasvaa hyvä kumppani toiselle ihmiselle. An-
na minun löytää sellainen ihminen vierelleni, jolle ovat tärkeitä samanlaiset asiat – 
ainakin Sinä! 
 
Tästäkin voi virittää vielä keskustelun, menikö rukous oikein. 
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TIEDÄN SEURUSTELUNI RAJAT JA PIDÄN NE (artikkeli ja kysymyksiä)  

Tavoite: Tarpoja oppii näkemään, että kannattaa seurustelussa pysyä rajoissa 

 

Luetaan ensin lehtileike vuodelta 2009 - KIRKKO JA ME, No 4, 30.4.2009, sivu 8 

Suvi Jääskeläinen, 22 ja Anssi Ollilainen, 25 uskovat, että fyysinen antautuminen puoli-
solle on Jumalan häälahja, jonka käyttöä saa yhdessä opetella. 

– On suurta luopua jostain, mitä kaipaisi ja haluaisi, ja antaa myöhemmin avioliitossa 
toiselle. Seksi avioliiton ulkopuolella ei ole Jumalan tahdon mukaista. Siksi tahdomme 
odottaa. 

Heidän mielestään arvokkaan lahjan käyttöönotossa ei kannata ottaa varaslähtöä. Vain 
hetken huuman vuoksi sen särkeminen on turhaa. 

– Säästämällä seksin avioliittoon ihminen säästää paljon itseään. Seksi on kuin erityinen 
ja läheinen kieli, jolla aviopari voi kommunikoida. Luonnollisesti rakasteluun liittyy lapsien 
saaminen. Kansanlähetyksen ja Evankeliumiyhdistyksen piirissä toimineet Suvi ja Anssi 
kuulivat Tosi rakkaus odottaa -kampanjasta kumpikin ensimmäistä kertaa rippikoulussa. 
Koska usko oli ollut osa elämää jo lapsesta asti, oli ratkaisu luonnollinen valinta. 

– Muistan allekirjoittaneeni lupauksen juhlallisin mielin. Se oli ennen muuta suunnan sel-
kiytyminen itselleni, etukäteinen rakkauden osoitus mahdolliselle tulevalle puolisolleni 
sekä keskustelua Jumalan kanssa, kuin rukous: ”Opeta Sinä minua elämään rikkaasti ja 
rakentavasti”, Suvi muistelee. 

Turkulainen opiskelijapariskunta aloitti seurustelun vuoden 2006 alussa. Yhteistä kotia 
seurusteluaikana ei ole hankittu. Anssilla on yksiö ja Suvi puolestaan asuu kahden tytön 
opiskelijasolussa. Tilanteen muuttaa vasta naimisiinmeno – sitten joskus. 

– Pidämme seurustelumme luonnollisena päämääränä avioliiton solmimista, mutta tällä 
hetkellä emme suunnittele häitä, he toteavat. 

Rajoitettua hellyyttä 

Yli kolmivuotisen seurustelumme aikana olemme käyneet useita keskusteluja keskinäi-
sen fyysisen läheisyyden rajoista. Rajoista on tärkeää puhua konkreettisesti, ettei tule 
väärinkäsityksiä. Jokin itselle yhdentekevältä tuntuva asia saattaakin toisen mielestä ja 
mielessä merkitä paljon enemmän, Suvi ja Anssi painottavat.  

 

Jatkuu seuraavalla sivulla ... 
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Jatkoa edelliseltä sivulta ... 

 

 

Käytännössä raja menee esimerkiksi siinä, että pariskunta ei vietä öitä toistensa luona tai 
nuku kahdestaan samassa huoneessa. Matkoilla yöpaikkoja varataan kaksi. 

– Jos väittäisin, että kiusauksia ei tule, valehtelisin. Olennainen asia onkin, miten niiden suh-
teen toimii. Lankeemukset on hyvä kertoa Jumalalle: pyytää ja saada anteeksi, Anssi huo-
mauttaa. Ratkaisut ovat vaatineet päämäärätietoisuutta, luovuutta ja paikka paikoin myös 
huumoria avukseen. Silti he eivät koe seksuaalisia rajoitteita kielteisinä. 

– Päinvastoin – ne tuovat suhteeseemme erityistä vapautta! Viettäessämme aikaa yhdessä 
meidän ei tarvitse jännittää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Saamme keskittyä toisiimme tutustu-
miseen monipuolisemmin ja jakaa ajatuksiamme. He myöntävät, että ajan hengestä poikkea-
vaa ratkaisua on joutunut ulkopuolisille selittelemään. 

Kieltäytyessäni esiaviollisesta seksistä menetän varmasti joitakin asioita – mutta eri asia sit-
ten on, miten korkealle niitä asioita arvostan. Läheisyyttä, hellyyttä ja hyväksyntää voi kokea 
muutoinkin kuin seksin kautta, Suvi vakuuttaa. 

 

Keskustelkaa, mitä ajatuksia lehtiartikkelista nousi mieleen: 

 kaikki seurustelu ei ole välttämättä edes vielä kunnon seurustelua, kun haetaan sopivaa ystä-

vää? 

 kunnollisen seurustelun tavoitteena on pysyvä parisuhde eli avioliitto? 

 Parisuhteessa on tärkeää oppia tuntemaan toinen ihminen ihmisenä ja oppia kuuntelemaan, 

mitä toisella ihmisellä on sanottavaa. Varsinkin pojat unohtavat tämän, jos heillä on mieles-

sään seksi ja “tytön valloitus”vai kuinka?  

 

Rukous: Rakas Jumala, anna minulle rauhallisuutta ja seesteisyyttä säästää ne asiat avioliit-
toon, jotka kuuluvat sinne, mutta anna minulle voimaa ja päättäväisyyttä tutustua ihmisiin, 
jotta löydän ihmisen, jonka kanssa jakaa koko elämäni! 
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KUNNIOITAN JUMALAA SEKSUAALISILLA VALINNOILLANI (artikkeli + kes-

kustelu)  

Tavoite: Tarpoja oppii näkemään, että seurustelussa on vaiheita ja niissä on hyvä edetä ajatuksel-

la – kunnioittaa toista ihmistä sekä Jumalaa valinnoillaan. 

 

KÄYDÄÄN LÄPI SEKSUAALISUUDEN PORTAAT: 

Seksuaalisuuden portailla tarkoitetaan ihmisen seksuaalisuuden kehitystä lapsuudesta 
aikuisuuteen. Se on tapa kuvata seksuaalisuuden eri vaiheita ihmisen kasvaessa kohti 
sitoutunutta parisuhdetta. 

Hitaasti seksuaalisuuden portaita nousemalla vältät ongelmia tulevaisuudessa. Saatat 
joskus kokea pettymyksiä tai epäonnistumisia, mutta silloin voit palata portaita alaspäin ja 
aloittaa kiipeämisen uudestaan omaan tahtiisi. Millä portaalla sinä olet tällä hetkellä? 

Ensimmäinen porras: äiti – isä, nainen – mies 

Tällä portaalla pieni lapsi rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Tytöt haluavat mennä 
naimisiin isän ja pojat äidin kanssa. Lapsi tutustuu omaan kehoonsa ja alkaa kiinnostua 
siitä, miten tytöt ja pojat eroavat toisistaan ja mistä vauvat tulevat. 

 

Toinen porras: Julkkisrakkaus 

Tällä portaalla ihastutaan yleisesti hyväksyttyyn kohteeseen, kuten musiikki- tai urheilu-
idoliin. Ihastuksen kohde on turvallisen kaukainen. Julkkisrakkauksia voi olla läpi elämän. 

 

Kolmas porras: Tuttu – salattu 

Ihastumisen kohde on usein tuttu lähipiirin ihminen, kuten luokkatoveri. Rakkaus on kui-
tenkin salaista. Murrosiän muutokset alkavat kiinnostaa ja opetellaan oman kehon hyväk-
syntää. 

 

Neljäs porras: Tuttu kaverille kerrottu 

Nyt ihastumisen kohteista uskalletaan jo kertoa kaverille. Samalla arvioidaan ja opetel-
laan ystävyyttä: millainen ystävä olen, kuka on luottamukseni arvoinen. Omasta ulko-
näöstä voidaan olla hyvin kiinnostuneita ja omaa kehoa verrataan usein kaverin kehoon. 

   Jatkuu seuraavalla sivulla ... 
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Viides porras: Tykkään sinusta 

Ihastumisen kohde saa tietää ihastumisesta monesti kirjelappusen, tekstiviestin, sähköpostin  
tai viestinviejän kautta, mutta itse ei uskalleta olla kanssakäymisessä ihastumisen kohteen 
kanssa. Vastarakkautta ei välttämättä odoteta, vaan tärkeintä on, että ihastumisen kohde 
tietää tunteista. Murrosiän muutokset kehossa tapahtuvat näihin aikoihin, ja itsetyydytys saat-
taa aiheuttaa hämmennystä. Halutaan myös esimerkiksi tietää, mitä aikuisten makuuhuo-
neessa tapahtuu. 

 

Kuudes porras: Käsi kädessä 

Tällä portaalla seurustelu kerrotaan ja näytetään kaikille. Energia menee ihastuksen lähel-
lä     olemiseen, kädestä pitämiseen ja ihastumisen tunteen jakamiseen. Seksuaalista kiihot-
tumista kanssakäymiseen ei yleensä vielä liity, vaan tunnetason kokeminen ja jakaminen on 
tärkeintä. Seurustelun loppuminen saattaa tuntua maailmanlopulta ja vaikuttaa monesti kaik-
kiin elämänalueisiin. Kriiseistä saa kuitenkin uskoa siihen, että pärjää omillaankin. 

 

Seitsemäs porras: Suudellen 

Tällä portaalla kanssakäymiseen liittyy jo seksuaalista kiihottumista. Suutelu ja koskettelu 
tapahtuvat suun ja kaulan alueella. Oman itsensä hillintä, hallinta ja kumppanin kunnioitus 
ovat oleellinen osa tämän portaan opettelua. 

 

Kahdeksas porras: Mikä tuntuu hyvältä? 

Nyt tunnustellaan yhdessä kumppanin kanssa, mikä tuntuu hyvältä itsestä ja toisesta. Seu-
rustelusuhde on niin turvallinen, että kumpikin tietää, että hyväilyt saa lopettaa heti, kun siltä 
tuntuu. Tavoitteena on läheisyyden kokeminen ja kehojen tutustuminen, yhteiseen nautiske-
luun uskaltautuminen. 

 

Yhdeksäs porras: Rakastelu 

Tällä portaalla on löytynyt sellainen kumppani, jonka kanssa rakastuminen ja sitoutuminen on 
niin syvää, että suhteelta halutaan jo yhdyntääkin. Tämän portaan saavuttaminen vaatii ai-
kaa! Jumalan ohjeiden mukaan riittävä sitoutumisen aste saavutetaan vasta avioliitossa. Fyy-
sinen yhdyntä ja rakkauden tunne yhdistyvät niin, että rakastelu antaa oikeasti niin fyysistä 
kuin psyykkistäkin mielihyvää. Toinen toisiinsa julkisesti sitoutuneet ihmiset voivat turvallisin 
mielin nauttia toistensa fyysisestä läheisyydestä toistensa toiveita kunnioittaen. 

Lähteenä käytetty osittain: Korteniemi-Poikela ja Cacciatore. Seksuaalisuuden portaat, Opetushallitus 

2000; 

KESKUSTELLAAN; MITKÄ NÄISTÄ KUULUVAT MIHINKIN PARISUHTEEN VAIHEESEEN. 

Rukous: Rakas Jumala, anna minulle rauhallisuutta ja seesteisyyttä oppia näkemään pari-
suhteen kokonaisuus niin, että osaan edetä kaikilla alueilla sopivassa tahdissa kumppanin 
kanssa. Anna minun oppia säästämään ne asiat avioliittoon, jotka kuuluvat vasta sinne, mut-
ta anna minulle voimaa etsiä ja tutustua ihmisiin, jotta löydän sen ihmisen, jonka kanssa voin 
jakaa koko elämäni 
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EVANKELIUMI MINUA VARTEN  

Vinkki: Tehkää käsikirjoitus tulevaan joulujuhlaan. Voitte tehdä näytelmät myös siten, että kuvaatte 

ne videolle, muokkaatte esitykset ja näytätte videolta. Näytelmän työstämistä voitte jatkaa muilla 

kerroilla. 

Mielenkiinnon herättely: Tutkikaa sanomalehteä. Mitkä lehden uutisista ovat hyviä, mitkä huonoja. 

Tarvitset: Sanomalehtiä 

Mitä jos kaikki lehdet ja uutiset olisivat täynnä vain hyviä uutisia? Otsikot voisivat olla tällai-

sia: ”Viimeinenkin työtön sai töitä”, ”Rampa kävelee jälleen” tai vaikka ”Kaupungissa ei ole 

tehty yhtään rikosta viimeisen vuoden aikana”. Nykyisin kun luen internetistä uutisia, minus-

ta usein tuntuu siltä, että hyvien uutisten sijaan siellä isoimmat otsikot kertovat huonoista 

asioista. On työttömyyttä, rikollisuutta, huonoja talousnäkymiä, kaltoin kohdeltuja lapsia ja 

muuta ikävää. Onneksi joukkoon mahtuu myös hyviä uutisia. 

Aikoinaan ei ollut nopeita tiedotusvälineitä. Viesti kulki ihmiseltä ihmiselle. Tietoa oli saata-

villa vähemmän. Tärkeitä viestejä kuljetti sanansaattaja. Kun joku toi hyvän sanoman esi-

merkiksi sodan keskeltä, kuninkaan oli tapana maksaa hänelle palkka hyvästä sanomasta. 

Sana evankeliumi tulee kreikan sanasta evangelion, joka tarkoittaa suomeksi ilosanomaa 

tai hyvää sanomaa. 

Sana tarkoitti myös hyvän sanoman tuojan palkkaa. Myös Rooman keisarien julistamista 

käskyistä käytettiin tätä sanaa. 

Raamattu puhuu hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Rooman keisarille oli mahta-

vaa kuulla, että hänen sotilaansa olivat voittaneet. Kun enkelit ilmestyivät Jeesuksen syn-

nyttyä paimenille, julistivat he hyvää sanomaa siitä, että Jumala itse on tullut maailmaan. 

Kun me julistamme evankeliumia Jeesuksesta, saamme muistaa, että Jeesus ei jäänyt 

pieneksi vauvaksi vaan hän myös kuoli ristillä meidän puolestamme. 

"Tämä hyvä sanoma koskettaa jokaista — sinuakin! Jeesus kuoli sinun syntiesi tähden. 

Hyvä uutinen, evankeliumi, on että uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi. Silloin voit 

tämän elämän jälkeen olla aina Jumalan kanssa. Mutta uskomalla Jeesukseen saat jo tä-

män elämän ajaksi rauhan ja tarkoituksen." 

Rukous: Kiitos, Jeesus, Sinulle! Sinä, joka olet Jumala, tulit tänne maailmaan! Sinä rakastit 

minua niin paljon! Auta minua ymmärtämään tämä uutinen ja ottamaan se vastaan. Aamen! 

  

VIIKKO 44     Tehtäväänsä toteuttava    Luovuustarppo 
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EVANKELIUMI JOKAISTA VARTEN  

    Ilmaisu - Leikki, vedän leikin (johtajakansio)  

    Ilmaisu - Käsikirjoitus – jatkuu edellisestä (johtajakansio)  

Vinkki: Erilaisia leikki-ideoita löydätte esimerkiksi internetistä.  

Mielenkiinnon herättely: Jokainen leikkaa lehdestä kuvan jostakin ihmisestä ja keksii hänestä tari-

nan: Nimi, ikä, minkä maalainen, uskonto, harrastus 

Tarvitset: kuvalehtiä, sakset 

Joh. 3:15: ”jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän.” 

Maailmassa on paljon erilaisia uskontoja. Toisinaan kristityiltä kysytäänkin, mistä tiedän, 

että juuri sinun uskontosi on se oikea. Yleensä vastaan, että kun on henkilökohtaisesti 

kokenut Jeesuksen elämässään, uskominen on helppoa. Silloin huomaa käytännössä että 

ne lupaukset, joita Jumala on Raamatussa antanut, pitävät paikkansa. Toiseksi, myös 

historia on todistanut sen, että Jeesus on historiallinen henkilö. Esimerkiksi ei-kristityt his-

torioitsijat ensimmäiseltä vuosisadalta (kuten Josefus, Tacitus) kirjoittavat hänestä. 

Jos tutkitaan erilaisia uskontoja, voimme myös todeta esimerkiksi tällaisen asian: kaikissa 

muissa uskonnoissa, paitsi kristinuskossa ihmisen täytyy tehdä jotain saavuttaakseen 

Jumalan ja hänen hyväksyntänsä. Meillä on sellainen Jumala, joka itse tuli meidän luok-

semme ja tarjoaa pelastusta meille. 

Jeesus ei katso henkilöön. Hän kutsuu luoksensa yhtälailla juutalaisia, suomalaisia kuin 

vaikka etiopialaisia. Raamattu sanoo (Joh. 3:15) ”jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi 

iankaikkisen elämän”. Luimmehan alussa Raamatusta: Jeesus rakastaa jokaista luomaan-

sa. Jokaisella, joka uskoo Häneen on sama mahdollisuus saada iankaikkinen elämä! 

Me ihmiset saatamme erotella toisiamme värin, kansalaisuuden, rikkauksien, uskonnon tai 

vaikka taitojen mukaan. Jeesus ei toimi samalla tavalla. Hän haluaa, että kerromme ilosa-

nomaa Hänestä kaikille ja kaikkialla. Jos sinä olet jo ottanut vastaan tuon ilosanoman Jee-

suksesta, saat jakaa sitä eteenpäin. Vielä on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä tai ymmärrä, 

että Jeesus haluaa vapauttaa ja antaa elämän, jolla on tarkoitus. 

Rukoillaan yhdessä: Jeesus, auta että voisin nähdä jokaisen ihmisen arvokkaana. Auta, 

että en halveksisi ketään. Anna minulle viisautta ja halua kertoa toisille sinun rakkaudesta-

si! Aamen! 

VIIKKO 45     Tehtäväänsä toteuttava    Luovuustarppo 



 

23(80) 

 

 

 

 

EVANKELIUMI KAIKENIKÄISILLE  

    Ilmaisu - Leikki – vedän leikin (Valitkaa yksi leikki myös joulujuhlaa varten) (johtajakansio) 

    Ilmaisu – Laulu (opetelkaa lauluja seuraavaa kertaa varten) (johtajakansio)  

Vinkki: Voitte kuunnella joululauluja youtubesta. Käykää yhdessä kirjastosta lainaamassa lauluihin 
nuotit. Mikäli ette osaa itse soittaa, voitte kysyä seurakunnasta apua. Yleensä siellä on soittajia. 

Voitte myös itse kehittää erilaisia soittimia. Varsinkin rytmisoittimien valmistus käy itseltäkin hel-

posti. 

Mielenkiinnon herättely: Jaa jokaiselle lappu ja kynä. Lappuun kirjoitetaan asia, jossa tarvitsee 
Jumalan tai jonkun ihmisen apua. Voit kirjoittaa lappuun myös sellaisen asian, joka tuntuu pahalta. 

Laput kerätään koriin. Niitä ei lueta. Lopuksi laput revitään tai poltetaan 

Tarvitset: lappuja, kyniä, kori 

"Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea." Sananlaskut 22:6  

Saatat ehkä ajatella, että Jeesukseen uskominen on vain vanhojen ihmisten asia. Tai ehkä 
sinulla on sellainen ajatus, että Jeesus on vain satua ja sadut ovat pieniä lapsia varten. 

Ilosanoma, evankeliumi koskettaa ihan kaikenikäisiä. Tästä esimerkkinä kuulemme Marikan 
tarinan siitä, kuinka hän pienestä pitäen on uskonut Jeesukseen ja kuinka usko on auttanut 
lapsesta lähtien.  Hän kertoo näin: “Olen saanut tuntea Jeesuksen jo melko pienestä lap-
sesta asti. Onneksi! Kun kasvoin ja olin yksitoista, meidän perheeseen tuli ongelmia. Van-
hemmillani ei ollut työtä, lisäksi he olivat olleet mukana eräässä firmassa, joka meni kon-
kurssiin. Äiti ja isä alkoivat riidellä. Se tuntui paljon pahemmalta kuin se, että meillä ei ollut 
aina varaa ostaa edes tärkeitä asioita kuten vaatteita. Joskus illalla kun kuulin vanhempieni 
riitelevän, itkin sängyssäni. Ajattelin, että kaikki on minun syytäni. 

Onneksi olin oppinut pienestä asti luottamaan Jumalaan. Luin Raamattua. Erityisesti Psal-
mit lohduttivat ja rohkaisivat minua. Minä myös rukoilin. Olen monesti ajatellut, että en tiedä 
olisinko selvinnyt noista asioista, jos en olisi saanut lohtua Jumalasta. Myös myöhemmin 
Jumala on auttanut ja rohkaissut minua monissa asioissa. 

Olen sitä mieltä, että Jeesukseen kannattaisi turvautua mahdollisimman nuorena. Onneksi 
Jumala on armollinen ja Hän ottaa vastaan kaikenikäisiä, myös vanhuksia. Jumalan kutsua 
ei kannata ohittaa! Meidän tehtävämme on kertoa ilosanomaa Jeesuksesta kaikenikäisille! 
Evankeliumi on niin yksinkertainen, että sen voi ymmärtää olipa lapsi tai aikuinen!” 

Rukous: Jeesus, Sinä tunnet minut kokonaan. Auta, että voisin oppia tuntemaan Sinut pa-
remmin ja voisin antaa koko elämäni Sinulle. Kiitos, että olet aina kanssani kaikkien vai-
keidenkin asioiden keskellä. Sinä näet nämä lappuihin kirjoitetutkin asiat. Auta niissä, Jee-
sus. Aamen!  

VIIKKO 46     Tehtäväänsä toteuttava    Luovuustarppo 
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PIDETÄÄN EVANKELIUMI ESILLÄ 

    Ilmaisu – laulu (jatkakaa laulujen harjoittelemista) (johtajakansio)  

Vinkki: Käykää vierailulla esimerkiksi vanhainkodissa laulamassa. 

Mielenkiinnon herättely: Katsokaa edessä olevia tavaroita. Miettikää, miten voisitte hyödyntää 

niitä ja ilahduttaa jotakin näin joulun alla 

Tarvitset: esim. lattiaharja, pölyrätti, lahjanaru, sakset, joulukortti, piparkakkumuotti, joululaulun 

sanat 

Joulu lähestyy. Monien kodissa on varmaan tehty jo monenmoisia jouluvalmisteluja. Mitä 

valmisteluja teidän kotona tehdään ennen joulua? (Kerro omasta kodistasi  esim. Meillä 

leivotaan, koristellaan ja siivotaan. Niin ja tietenkin tehdään lahjapaketteja.) 

Joulu on aikaa, jolloin myös Jeesus on monessa paikassa esillä. Monet radiossa ja kaup-

pakeskuksissa soitetut laulut kertovat Jeesuksesta. Joillakin paikkakunnilla järjestetään 

joulukuvaelmia ja kaupoissa saatetaan myydä jouluisia seimiasetelmia. 

Ilosanoma Jeesuksesta ei kuulu vain joulunäytelmiin, jossa enkelit sen kertovat paimenille. 

Tuo ilosanoma, että Jeesus rakastaa meitä, kuuluu jokaiseen päivään ja me kaikki voim-

me siitä kertoa. 

Joulun aikana on kuitenkin erityisen helppoa mennä ja kertoa tuota sanomaa eri paikois-

sa. 

Onkin hyvä miettiä, miten sinä voit pitää esillä tuota ilosanomaa Jeesuksesta. Ehkä voisit 

leipoa ja viedä maistiaisia naapurille. Tai ehkä voisimme porukalla mennä kadun laidalle 

jakamaan lämmintä kaakaota. Samalla vaikka jakaa hyvää hengellistä lukemista. Tai voi-

simme mennä vanhainkotiin laulamaan joululauluja. Samalla voisi kertoa, että Jeesus tä-

näänkin rakastaa heitä jokaista! 

Rukous: Kiitos Jeesus tästä joulunajasta. Auta meitä näkemään erilaisia mahdollisuuksia, 

kuinka voisimme kertoa Sinusta ja Sinun rakkaudestasi jouluna ja sen jälkeenkin. Siunaa 

meitä jokaista ja anna meille hyvä joulun aika. Aamen! 

VIIKKO 47     Tehtäväänsä toteuttava    Luovuustarppo 
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EVANKELIUMI, SANOJA JA TEKOJA  

Vinkki: Voitte järjestää tässä yhteydessä myös oman pikkujoulun. 

Mielenkiinnon herättely: Jokainen kertoo jonkun asian, mistä on ilahtunut hiljattain tai mikä asia 

ilahduttaisi.  Kun on kertonut sytyttää kynttilän tai lyhdyn. 

Tarvitset: kynttilöitä/ lyhtyjä ja tulitikut tms. 

Ilosanoma Jeesuksesta ei ole vain sanoja. Voimme välittää Jeesuksen rakkautta myös 
tekojen kautta. Tarvitsemme molempia, sanoja ja tekoja. 

Raamattu sanoo (Jaak.1:14-17) näin: 

”Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai 
usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäi-
väistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: ’Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä 
ja syökää hyvin’, jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. 
Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.”  

Meidän on toisinaan hyvä pysähtyä miettimään sitä, kuinka toimimme. Ovatko tekomme 
sellaisia, että ne kirkastavat Jumalaa. Vai ovatko tekomme kenties sellaisia, että niiden 
kautta ihmiset saavat meistä ja Jumalasta huonon kuvan. Mitä ja miten sinä puhut? Miten 
kohtelet toisia ihmisiä? Pidätkö itsestäsi huolta? Entä huolehditko koulunkäynnistäsi ja läk-
syistäsi? Nämä kaikki antavat meistä hyvän tai huonon kuvan. 

Nyt saamme kuulla tapauksesta, joka sattui Marikalle (yksi tekstin kirjoittajista) eräänä ke-
sänä. Siitä saamme huomata, että aina ei tarvita sanoja loistaaksemme Jeesuksen valoa: 
“Erään kerran kun olin käymässä Norjasssa, kohtasimme siellä paikallisen miehen. Hän 
kutsui meidän mökilleen saunomaan. Emme tunteneet ennestään, olimme vasta tutustu-
neet vuonon rannalla. Yhtäkkiä ensimmäisen tunnin aikana mies kysyi meiltä, olemmeko 
uskovaisia. Olimme aivan ihmeissämme, sillä emme vielä olleet puhuneet hänelle Jeesuk-
sesta tai mistään hengelliseen viittaavasta. Vastasimme, että olemme uskovaisia, mistä niin 
päättelet? Mies vastasi, että te olette niin rehellisen oloisia, joten päättelin teidän olevan 
uskovaisia. 

Se mitä me oikeasti olemme, näkyy meistä. Tuo tilanne myös avasi mahdollisuuden kertoa 
tuolle miehelle ja hänen vaimolleen Jeesuksesta.” 

Jeesuksen rakkaus näkyy meistä toisinaan ilman sanojakin. Emme voi vain jäädä katsele-
maan kun toinen tarvitsee apua. On toimittava. Olemmehan aina valmiina! 

Rukous: Jeesus, haluan loistaa sinun rakkauttasi ja valoasi. Auta, Jeesus, toimimaan oi-
kein. Auta myös puhumaan niin, että voimme rohkaista toista. Aamen. 

VIIKKO 48     Tehtäväänsä toteuttava    Luovuustarppo 
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RAAMATTU ON OPPAAMME ELÄMÄN TIELLÄ  Suunnistuskartta s.36 johtajakansio  

Vinkki: Voitte järjestää tässä yhteydessä tai viimeisessä osiossa leirillä suunnistusradan siten, että 

yhdistätte siihen raamattuaiheisia rasteja. Rastit päättyvät hartaushetkeen. 

Mielenkiinnon herättely: Aseta kompassi, kartta ja Raamattu keskelle 

Tarvitset: kompassin, kartan ja Raamatun 

 

”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” Ps. 

119:105 

Eräs mies kertoi, kuinka hän nuorena poikana lähti metsään yhdessä ystävänsä kanssa. 
He olivat katsoneet kartasta reitin ja paikan mihin halusivat mennä. Isän kanssa oli sovittu 
kellonaika, milloin hän olisi poikia hakemassa tuossa paikassa. Tuohon aikaan ei vielä 
ollut olemassa kännyköitä, joten oli tärkeää, että asia oli sovittu etukäteen. 

Pojat lähtivät innoissaan matkaan ja pyrkivät seuraamaan karttaa. Matka ei kuitenkaan 
sujunut aivan suunnitelmien mukaan. Karttaan merkittyä tietä ei vain näkynyt, saati paik-
kaa, mihin heidän olisi pitänyt mennä. Aika riensi, se oli jo ajat sitten ohittanut sovitun koh-
taamisajan. Pojat olivat uuvuksissa ja hermostuksissa. Lopulta he löysivät yhden talon, 
josta pääsivät soittamaan ja kertomaan missä ovat. Tuntui mahtavalta päästä kotiin. 

Emme turhaan opettele kartan ja kompassin käyttöä. Vielä nykyäänkin, vaikka meillä on 
navigaattorit myös karttaa tarvitaan. Siitä ei lopu virta kesken, eikä se ohjaa väärään. Tar-
vitaan vain taitoa ymmärtää karttaa ja kompassia. 

Joskus me ihmiset olemme hukassa oman elämämme suhteen. Mietimme elämän tarkoi-
tusta tai tulevaisuuttamme. Oma elämä saattaa ahdistaa. 

Jumala on luonut jokaisen. Hän on antanut meille myös kartan ja käyttöoppaan, jota nou-
dattamalla meidän ihmisten ei tarvitse olla enää hukassa. Tämä kartta on Raamattu. Raa-
matussa Jumala kertoo, että Hän rakastaa jokaista ihmistä todella paljon. Jokaisen ihmi-
sen elämällä on tarkoitus ja merkitys. Suurin merkitys on se, että saat olla Jumalan rak-
kauden kohde ilman vaatimuksia. Hän haluaa olla sinun kanssasi iankaikkisesti. Se, halu-
atko olla mukana Jumalan suunnitelmissa, on sinun oma valintasi. 

Haastan sinut lukemaan Raamattua. Aloita Uudesta testamentista esimerkiksi Luukkaan 
evankeliumista. Sitä kautta tutustut Jeesukseen ja siihen, mikä suunnitelma Isällä Hänen 
kauttansa on. 

Rukous: Jeesus, me kiitämme Sinua Sanastasi. Kiitos, että olet antanut sen meille op-
paaksi. Auta, että voisin paremmin ymmärtää Sinun rakkauttasi. Aamen. 

VIIKKO 02        Raamatun tunteva               Leiritarppo 
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                                                  RAAMATUN OHJEET MEIDÄN PARHAAKSEMME  

 Tarvitset: Legoja   // Meidän vartio paras vartio s.30, Säännöt vartiolle s.31 (johtajakansio)  

Mielenkiinnon herättely: Jaa osallistujat kahteen joukkueeseen. Jaa heille legot. Anna aikaa kaksi 

minuuttia. Tuossa ajassa pitää rakentaa legoista talo. 

Kuinka monella on ollut legoja? Niiden kokoaminen on itseasiassa ihan mukavaa vanhem-
panakin. Tämän tarinan sisaruksilla Juhalla ja Marikalla oli myös legoja. 

. Kun he ostivat legoja niiden mukana tuli aina ohjeet. Niiden avulla legoista sai koottua 
sennäköisiä rakennelmia kuin mallikin oli. Toisinaan ohjeet katosivat. Ilman ohjeita raken-
nelmista ei tullut ollenkaan niin hienonnäköisiä, kuin ne alun perin olivat olleet. Vähän isom-
pana he alkoivat ymmärtää, millä tekniikalla legoista kannatti rakentaa. He rakensivat erilai-
sia kyliä, joissa oli monenmoista kauppaa ja muuta rakennusta. Niillä oli mukava yhdessä 
leikkiä. 

Myös monien huonekalujen kokoamiseen tarvitaan ohjeita. Joidenkin kalusteiden kokoami-
nen on niin vaikeaa, että ohjeisiin on tarpeen perehtyä syvällisesti, ettei mikään tärkeä osa 
jää välistä pois. 

Erilaiset säännöt ja ohjeet ovat parhaaksemme. Samoin on Jumalan antamien ohjeiden 
laita. Vanhaa testamenttia lukiessasi huomaat, että siellä on todella paljon käskyjä. Käsky-
jen myötä ihminen tuli huomaamaan, että ei pysty kaikkea noudattamaan. Tämän takia 
Jeesus tuli maailmaan. Hänen kauttansa saimme uuden liiton Jumalan kanssa josta puhu-
taan Uudessa testamentissa. Tässä uudessa liitossa pelastus perustuu Jeesuksen työhön 
eikä omaan kykyymme noudattaa lakeja.  

Eikö enää tarvitse noudattaa ohjeita? Täytyy, mutta jos epäonnistumme, voimme pyytää 
anteeksi ja lähteä uudestaan liikkeelle. 

Itse asiassa Uuden Liiton tärkein käsky on todella vaativa. Tiedätkö mikä se on? Luemme 
evankeliumista Markuksen mukaan luku 12, jakeet 28-31: 

Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen 
Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein 
tärkein?" Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on 
ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja 
koko voimallasi.' Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Näitä suurem-
paa käskyä ei ole." 

Nämä kaksi käskyä sisältävät todella paljon. Rakasta Jumalaa, lähimmäistä ja itseäsi. Va-
lintoja tehdessäsi peilaa asiaa aina näihin kolmeen. Näin tehdessäsi tulet tekemään paljon 
hyviä asioita. Jotta tietäisit, mitä asioita Jumala rakastaa, sinun on parasta lukea Raamat-
tua. Aloita lukeminen sieltä Uuden testamentin puolelta. 

Rukous: Jeesus, anna minun ymmärtää Sinun rakkauttasi. Kiitos, että Sinä haluat olla mi-
nua lähellä. Sinä et esitä vaatimuksia, vaan rakastat. Auta, että voisin elää Sinun tahtosi 
mukaisesti. Aamen. 
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RAAMATUN VARUSTEET  … Omat varusteet  s.46 johtajakansio  

Tarvitset: Rinkka ja Raamattu 

Mielenkiinnon herättely: Aseta rinkka ja Raamattu keskelle rekvisiitaksi 

 

"Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, 
ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään." 2. Tim. 3:16 

Leirille tai vaellukselle lähtiessäsi tarvitset erilaisen vaatetuksen ja varusteet kuin esimerkik-
si kouluun lähtiessäsi. Varusteita hankkiessa ja pakatessa on tärkeä miettiä, miten varuste 
sopii esimerkiksi tulevalle leirille, tai miten varusteet sopivat kantajalle. Toisen kehuma väli-
ne ei välttämättä sovellukaan toiselle. Varusteen on oltava oikean kokoinen, kestävä, mah-
dollisimman keveä ja pieneen tilaan pakattava. Parasta on, jos varuste on monikäyttöinen. 

Raamatun kautta opimme tuntemaan Jumalaa. Joillekin Raamatun lukeminen on kuitenkin 
hankalaa. Siksi haluankin antaa sinulle joitakin ohjeita, miten voit paremmin lukea Raamat-
tua ja sen kautta varustaa itseäsi hengellisesti. 

1 Aloita rukoillen, esimerkiksi näin: Jeesus, auta minua ymmärtämään Sinun tahtoasi. Ope-
ta minua Raamatun sanan kautta. Aamen.    

2 Lue Raamattua. Lue sitä järjestelmällisesti esimerkiksi yksi luku kerrallaan. Älä irrottele 
jakeita asiayhteyksistä. Suosittelen aloittamaan lukemisen jostakin Uuden testamentin 
evankeliumista.    

3 Tutki Raamattua. Tee siitä itsellesi yksinkertaisia kysymyksiä (kuka, missä, milloin?, mitä 
tapahtui?, mikä oli seuraus tapahtuneesta?). Selvitä itsellesi yksityiskohdat, kuten millaises-
sa talossa Jeesuksen aikaan Israelissa asuttiin. Voit myös selvittää tekstin kirjoittamisajan 
historiallista taustaa, kuten… tai missä kohti kyseinen kaupunki sijaitsee? Voit hyödyntää 
tutkimuksessa esim. Raamatun tietosanakirjoja, internetiä, karttoja ja annettuja alaviitteitä. 

4 Mietiskele Raamatun sanaa — Raamatun sanan mietiskely auttaa syventymään sanaan. 

Pysähdy ja mieti, mitä lukemasi teksti tarkoittaa juuri sinulle. Esimerkiksi Uudessa testamen-
tissa on paljon vertauksia, joissa on vahva opetus pohdittavaksi. 

5 Tottele Raamatun sanaa — Raamattu on enemmän kuin tavallinen kirja, esimerkiksi seik-

kailukirja. Raamatun sanassa on voima muuttaa meitä. Voi olla, että lukiessasi tajuat toimi-

neesi jossain asiassa väärin ja sinun on muutettava asenteitasi tai toimintaasi. 

6 Kerro löydöistäsi myös muille — Siitä, mitä olet oppinut Jumalasta on hyvä keskustella 
toisten kanssa. Se auttaa sinua ymmärtämään lisää Raamatusta ja toisaalta voit saada toi-
silta rohkaisua toimiaksesi Jumalan tahdon mukaisesti. Älä jää yksin lukemaan Raamattua, 
vaan osallistu myös hengellisiin tilaisuuksiin, joissa kuulet Raamatun opetusta. 

Raamattua lukemalla saat sieltä varusteita elämääsi. Sitä kannattaa siis lukea! 

Rukous: Jeesus, anna minulle into lukea Raamattua. Pyydän Sinua puhumaan Raamatun 
sanan ja Pyhän Henkesi kautta. Kiitos, että Raamattua lukemalla voin vahvistua. Aamen.  
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KUKA VARUSTAA SINUT? … retken varustelista s. 47 johtajakansio  

Mielenkiinnon herättely: Laita keskelle karkkeja. Sano, että niitä ei saa ottaa. Rukouksen jälkeen 

voit tarjota niitä kaikille. Voit kysyä, oliko helppo toimia, kuten sanoin? Miten suhtauduit käskyyn? 

Tarvitset: Karkkeja 

Kun olit vauva, äitisi tai joku muu aikuinen hoiti sinua täysin. Hän syötti, puki, vaihtoi vaipat 
ja teki monia muita asioita. Mitä isommaksi kasvoit, sitä enemmän sinulle tuli myös vastuu-
ta itsestäsi. Leirille lähtiessä saatoit pakata itse, mutta äiti tarkisti, että kaikki tarvittava oli 
mukana. Yksi iso itsenäistymisen vaihe tulee olemaan se, jos esimerkiksi muutat opiskele-
maan eri paikkakunnalle. Vanhemmilla on usein monia toiveita. Heillä saattaa olla suunni-
telmia lapsensa tulevaisuutta varten. He saattavat esimerkiksi kehottaa opiskelemaan jotain 
tiettyä alaa. Vanhemmat tekevät näin, koska rakastavat lastaan. Silti he eivät aina tiedä, 
mikä lapselle on parhaaksi. 

Jokaisella on myös ystäviä, eikö vain? Myös heillä on erilaisia odotuksia sinua kohtaan. 
Joku esimerkiksi haluaa peruskoulun jälkeen jäädä lukioon opiskelemaan, että saatte olla 
mahdollisimman pitkään samassa koulussa. Joku toinen ei välitä opiskelusta ja haluaa, että 
ennemmin hengailisit hänen kanssaan. Toisinaan valinnat liittyvät arvoihin tai siihen miten 
suhtaudut itseesi. Sinun itse on tehtävä valintoja. Valinnan tekeminen ei aina ole helppoa. 
Moni ihminen on saanut elämänsä aikana turvautua Jumalaan. Rukous ja Raamatun luke-
minen rohkaisevat ja ohjaavat näkemään, mikä on Jumalan tahto. No, Raamatusta ei löydy, 
mitä alaa sinun pitäisi opiskella, mutta se rohkaisee meitä olemaan ahkeria. 

Raamatussa kerrotaan monista henkilöistä, joita Jumala on johdattanut. Kannattaa tutustua 
heidän elämäänsä. Yksi mielenkiintoinen henkilö on Daavid. Hänestä voi lukea esimerkiksi 
Samuelin kirjoista. Erään kerran tuo nuori paimenpoika sai tarpeeksensa siitä, että sotatan-
tereella vihollisleirin Goljat pilkkasi koko ajan Jumalaa. Daavid päätti hävittää tuon viholli-
sen. Kun kuningas Saul kuuli tästä, hän halusi pukea Daavidille omat varusteensa. 

1.Sam. 17:38-39: ”Saul puki Daavidin ylle oman sotapaitansa, pani pronssikypärän hänen 
päähänsä ja puki hänen päälleen haarniskan. Daavid sitoi vielä miekan vyöllensä. Mutta 
näissä varusteissa hän ei pystynyt kävelemään, sillä hän ei ollut koskaan ennen käyttänyt 
sellaisia. Daavid sanoi Saulille: ’Minä en voi näissä edes kävellä. En ole koskaan käyttänyt 
tällaisia.’” 

Tämän jälkeen Daavid otti käteensä aseet, joita osasi käyttää. Aseet olivat sauva, sekä 
linko, johon hän poimi purosta viisi kiveä. Näillä varusteilla vihollinen kaatui. 

Joku on saattanut laittaa sinun elämääsi varusteita, jotka ahdistavat sinua. Ehkä vanhem-
millasi on sinusta odotukset koulumenestyksen suhteen tai mihin ammattiin opiskelet. Pyri 
kuitenkin keskittymään niihin asioihin, joissa sinä koet olevasi hyvä. Toki sinun pitää opetel-
la myös niitä asioita, jotka eivät aina niin mukavilta tunnu. 

Toivottavasti Raamattu saa olla varustamassa sinua. Se antaa kestäviä varusteita elämäsi 
jokaiseen hetkeen. Jeesus haluaa antaa sinulle armon, toivon ja totuuden. Raamattu opet-
taa, että hänen luoksensa voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Hän rakastaa sinua. Tätä rak-
kautta voit oppia tuntemaan enemmän Raamattua lukemalla.  

Rukous: Jeesus, auta minua, että en anna muiden ihmisten määritellä sitä, mitä minä olen. 
Auta, että voisin nähdä itseni Sinun silmin. Haluan varustautua niillä varusteilla, jotka Sinä 
olet minua varten tehnyt. Aamen. 
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RAAMATTU ON KUIN KIRJASTO  … retken kalusto s. 47 johtajakansio  

Mielenkiinnon herättely: Avaa keskelle Raamattu sisällysluettelon kohdalta. Jaa myös kaikille Raa-

mattu tai sen sisällysluettelot. 

Tarvitset: Raamatun jokaiselle tai kopioita sisällysluettelosta 

Raamattu on kuin kirjasto. Yksien kansien välissä on nimittäin 66 erilaista kirjaa. Nämä kirjat 
ovat myös erityyppisiä. Raamattu jaetaan kahteen eri osaan Vanhaan testamenttiin ja Uu-
teen testamenttiin. Voit etsiä nämä Raamatustasi. Vanha testamentti oli olemassa jo silloin, 
kun Jeesus eli maan päällä. Edelleenkin juutalaiset lukevat sitä niin kuin Jeesuksenkin aika-
na. Uusi testamentti kertoo Jeesuksesta, siitä kuinka Hän tuli maailmaan ja eli täällä. Sinne 
on kirjoitettu myös ajasta Jeesuksen jälkeen. Merkillistä molemmissa Testamenteissa on se, 
että niissä on kerrottu myös asioista, joita ei ole vielä tapahtunut. 

Vaikka Raamatussa on 66 kirjaa, siinä silti on yhtenäinen punainen lanka eli juoni. Raamat-
tu on kertomus Jumalan rakkaudesta ja hänen pelastussuunnitelmastaan. Raamatun kerto-
muksen ydin on se, että Jumala rakastaa ihmistä, siitäkin huolimatta, että ihminen hylkäsi 
Jumalan. Jumala lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen meidän ihmisten tähden tänne maail-
maan. 

Raamattu on syntynyt Jumalan vaikutuksesta. Se on kirjoitettu monien vuosien aikana eri 
kirjoittajien toimesta. Nämä ovat kirjoittaneet ylös tapahtumia ja Jumalan antamia sanoja. 

Raamatun sisällöstä noin 75% on kertomuksia tapahtumista, 15% runoutta ja 10% varsi-
naista opetusta. 

Vanhasta testamentista löytyy lakikirjoja, historiallisia kirjoja, runollisia kirjoja ja profeetat. 
Uuden testamentin kirjat jaetaan puolestaan siten, että siellä on evankeliumit, kirjeet ja Il-
mestyskirja. Joidenkin Raamattujen takaa saattaa löytyä kuva, johon kirjat on merkitty tä-
män jaottelun mukaisesti. 

Nyt opettelemme löytämään näitä kirjoja Raamatusta. Ottakaa Raamatut esille. Kun löydät 
kirjan huuda hep ja lue kohta. Sisällysluetteloa saa käyttää apuna. 

Etsi Evankeliumi Johanneksen mukaan. Lue luvusta 1 jakeet 1-3 (Vinkki: löytyy Uudesta 
testamentista).    

Etsi Viides Mooseksen kirja. Lue luvusta 6 jakeet 5 ja 6. (Vinkki: löytyy Vanhasta testamen-
tista).    

Etsi Psalmit. Lue luvusta 119 jae 105. (Vinkki: löytyy Vanhasta testamentista).    

Etsi Evankeliumi Matteuksen mukaan. Lue luvusta 24 jae 35. (Vinkki: löytyy Uudesta testa-
mentista). 

 

Rukoillaan yhdessä: Kiitos, että meillä on mahdollisuus lukea Raamattua. Kiitos siitä, että 
saan rohkaistua ja vahvistua Sanasi kautta. Aamen.  
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RAAMATUN KULTTUURI  

Kokeilemme erilaisia nuotioita s.34, Teen ruokaa tuoreesta s. 35 (johtajakansio)  

Tutustumme erämiehen kirkkoon s. 44, Yövymme… s. 35 (johtajakansio)  

Tarvitset: maailman kartan 

Mielenkiinnon herättely: Jokainen saa näyttää kartalta missä maissa on käynyt. Mitä erilaisia tapoja 

näissä maissa oli? 

 

Oletko käynyt ulkomailla? Jokaisessa maassa on omat tapansa ja tilanteensa. Esimerkiksi 
Venäjälle rajan taakse mentäessä kelloa pitää aina siirtää tunnilla eteenpäin. Moni sinne 
menevä sanoo leikillänsä näin ”kelloa siirretään tunti eteenpäin, mutta ajassa menemme 50 
vuotta taaksepäin”. 

Venäjällä kulttuuri ja tapa toimia on todellakin erilaista kuin Suomessa. Joihinkin pieniin 
kyliin mennessä tuntuu siltä, että aika on siellä pysähtynyt. Isot kaupungit ovat sitten erik-
sensä Venäjälläkin. Kun käy usein jossain maassa, oppii myös ymmärtämään miten siellä 
toimitaan. 

Raamatun elämä saattaa tuntua meistä nykyajan ihmisistä oudolta. Asioita saattaa ymmär-
tää hieman paremmin, jos on käynyt Israelissa. Pelkästään tuon maan ilmasto ja luonto 
ovat aivan erilaisia kuin Suomessa. Talot on rakennettu eri tavalla kun meillä täällä. Ne on 
tehty pääosin kivestä. Katot ovat tasaisia, ei tällaisia harjakattoja kuin meillä. Myös aika on 
muuttanut maailmaa ja esimerkiksi pukeutumista. 

Kannattaa tutustua erilaisiin luontokirjoihin, historian kirjoihin ja Raamatun tietosanakirjoihin 
Raamatun ohella. Yksi hyvä väline on google maps internetissä. Sen avulla voit mennä 
vaikka Jerusalemiin katsomaan miltä siellä nykyään näyttää. 

Lukiessasi Raamattua et joskus ymmärrä tiettyjä asioita koska elät niin toisenlaisessa kult-
tuurissa kuin ihmiset siihen aikaan. Jotkut tavat ja kertomukset voivat tuntua oudoilta ny-
kyihmiselle. Voit silti luottaa Jumalaan, sillä Hän ei ole totta vain tietyssä kulttuurissa.  Ju-
mala, joka toimi muinaisessa Egyptissä 3000 vuotta sitten, on edelleen sama länsimaises-
sa suurkaupungissa New Yorkissa tällä hetkellä. Jumala toimii kaikenlaisissa kulttuureissa 
ja Häntä palvellaan monenlaisilla tavoilla. 

Rukous: Jeesus, auta minua ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja paremmin. Anna 
viisautta ja voimaa silloinkin kun en käsitä kaikkea. Auta minua kunnioittamaan toisista kult-
tuureista tulevia ihmisiä. Anna viisautta myös silloin kun luen Raamatusta jotain jota en 
ymmärrä. Aamen. 
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HENGELLINEN HUOLTO 

Rekvisiitaksi voit ottaa rinkan ja varusteita. Osa varusteista on putsattu huonosti esim. ruokailuväli-

neet ovat likaiset. Ota ruokailuvälineet käteesi, kun alat kertoa tarinaa.  

On tärkeää, että retkivarusteet huolletaan retken jälkeen. Jos jätämme esimerkiksi rinkan 
pohjalle huonosti pestyt astiat, ei ole ollenkaan mukavaa huomata sitä vasta uudella retkel-
lä. Homeiselta lautaselta on ikävä syödä. Tai nukkumaan mennessä ei ole ollenkaan kiva 
huomata, että makuupussi on homeessa, koska edellisellä retkellä se kastui ja unohtui kui-
vattaa. Huonot varusteet pilaavat koko retken ja vaativimmissa olosuhteissa ovat vaaraksi. 

Retkivarusteiden lisäksi on tärkeää pitää huolta myös itsestä ja toisista. Voimme auttaa käy-
tännön asioissa ja rohkaista toista. Yksi tärkeä huolehtimisen osa-alue on huolehtia hengel-
lisistä asioista — Jumalan yhteydestä ja yhteydestä toisiin uskoviin ihmisiin.  

Jeesuksen mielestä on olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka uskovat Häneen ja 
niitä, jotka eivät usko. Jeesukseen uskovia kutsutaan muun muassa hänen seurakunnak-
seen.  

Tämän lisäksi on olemassa paikallisia seurakuntia. Yksi käy vapaaseurakunnassa, toinen 
luterilaisessa ja kolmas ehkä helluntaiseurakunnassa.  

Jokaisen paikallisseurakunnan tehtävänä on varustaa meitä hengellisesti. Seurakunnassa 
kuulemme opetusta Raamatusta, rukoilemme yhdessä, vietämme ehtoollista ja kiitämme 
Jumalaa. Tämä kaikki tapahtuu yhdessä muiden ihmisten kanssa. Ihan niin kuin vaeltami-
nen luonnossa on mukavampaa yhdessä, elämä uskossa on myös mukavampaa toisten 
ihmisten kanssa. Elämä on tarkoitettu jaettavaksi.  

Huonot varusteet voivat pilata koko retken. Mutta myös ihmisten väliset ristiriidat, kuten kiu-
saaminen, voivat pilata paljon. Anteeksiantaminen toinen toisillemme on kuin astioiden pe-
seminen ja varusteiden huolto retken jälkeen. Ihmissuhteet tarvitsevat huoltoa siinä missä 
varusteemmekin. Ihmiset voivatkin olla niin partioryhmässä kuin koko seurakunnassa sekä 
pahinta että myös parasta.  

Meidän tehtävämme on pitää sekä varusteemme että ihmissuhteemme säännöllisesti huol-
lettuina. Kun molemmat ovat hyvässä kunnossa on hyvä vaeltaa yhdessä eteenpäin.  
 

Rukous: Kiitos Jeesus ystävistä ja seurakunnasta. Auta minua pitämään huolta itsestäni ja 
yhteydestä Sinuun. Aamen.  
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JUMALAN KUVA  

Psalmi 139:13: "Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut puno-
nut." 

Me jokainen olemme syntyneet oman äidin mahasta. Siellä kohdussa olemme kasvaneet 
noin yhdeksän kuukautta. Äitimme on ehkä tiennyt meidän olevan kasvamassa noin kah-
deksan tai seitsemän kuukautta. Eli jonkin aikaa ennen kuin äidit edes tietävät, että olemme 
tulossa maailmaan, me jo olemme olleet olemassa heidän mahassaan. Aika jännää vai 
mitä?? 

Raamattu kertoo, kuinka Jumala on luonut meidät äitiemme kohdussa. Luoja on tehnyt 
meistä jokaisen omaksi yksilölliseksi persoonaksi. Jumala on siis ollut meidän kanssamme 
jo silloin, kun äidit eivät vielä olleet edes varmoja, että odottavat meitä. Aivan ihanaa tietää 
tämä asia. 

Raamattu kertoo myös kuinka Jumala on tehnyt jokaisen meistä omaksi kuvakseen ja kal-
taisekseen. Olemme siis sisimmässämme Jumalan kaltaisia, Hänen lapsiaan. 

Seuraavilla kerroilla pyrimme miettimään, mitkä ovat ne kyvyt ja lahjat, jotka Jumala on 
sinuun laittanut tehdessään sinua. 

Pysähdypä nyt miettimään minkälainen olet: 

Oletko ujo ja viihdyt mieluusti itseksesi? 

Vai oletko hyvinkin ulospäin suuntautunut ja sinulla on koko ajan paljon kavereita? 

Onko sinun helppo saada uusia ystäviä vai onko hankalaa tutustua uusiin ihmisiin? 

Haluatko kokeilla aina uusia ja taas uusia asioita vai oletko mieluusti tuttujen ja sinulle tur-
vallisten asioiden kanssa tekemisissä? 

Kuten huomaat, on varmasti helppo valita vastaus edellisiin kysymyksiin. Vai oliko? Emme-
hän me tietenkään aina tee kaikkia asioita ja valintoja samalla tavalla. On päiviä, jolloin 
hyvinkin riehakas ihminen voi olla hiljainen ja jopa ujo. Mutta nyt haluankin, että alat miettiä 
millainen olet yleensä. Voimme löytää meistä jokaisesta parin seuraavan partioillan aikana 
sellaisen persoonan — Jumalan kuvan, niin kuin Jumala itse meidät näkee. Eikö olisikin 
mahtavaa oppia näkemään itsestä kaikki ne piirteet, jotka Jumala on sinuun laittanut. Aloi-
tetaan yhdessä matka kohti Jumalaa.  

Rukous: Rakas Jeesus, kiitos, että olet luonut minut. Anna minun oppia lisää, miksi teit 
minusta juuri tällaisen! 
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LÖYDÄ LAHJASI  

Tässä koloillassa keskitytään ensimmäiseen osioon, jolla voimme havaita ominaispiirteitä. 

Muutama kysymys joihin vastaamalla huomaat miten reagoit erilaisissa tilanteissa. 

1.Kun tulet koulusta kotiin, 

A) menet kavereiden kanssa pihalle tai pyydät kavereita teille 

B) olet mieluummin yksin kotona ja luet vaikka kirjaa 

2.Kun siivoat huonettasi, 

A) Kuuntelet samalla musiikkia ja mietit mitä muuta voisit tehdä samaan aikaan     

B) siivoat huoneesi ensin ja teet sitten seuraavan asian 

3.Kun koulussa tehdään ryhmätöitä 

A) se on sinusta ihanaa ja haluaisit tehdä ryhmätöitä enemmänkin    

B) et pidä ryhmätöistä, mielestäsi olisi mukavampi tehdä asiat yksin 

4.Kun olet ryhmässä, 

A) keksit mitä voisitte tehdä yhdessä         

B) olisit mieluummin yksin kuin siinä ryhmässä 

5.Kun teille kotiin tulee kylään ihmisiä, 

A) tulet tervehtimään heitä ja jäät mielelläsi vaikka juttelemaan 

B) ujostelet ja olet mieluummin vaikka omassa huoneessasi 

6.Valitse kumpi olisi sinulle mieluisempi tilanne 

A) iso konsertti, jossa on paljon ihmisiä paikalla ja kova musiikki    

B) hiljainen ja rauhallinen hetki kotona omalla sohvalla 

Jos vastasit useimpiin kysymyksiin A-vaihtoehdon: Olet ulospäin suuntautunut ja toisten 
ihmisten lähellä viihtyvä ihminen. Jumala on laittanut sinuun nämä lahjat. Jumala haluaa, 
että tuot Hänelle kunniaa olemalla juuri sellainen kuin olet. 

Jos taas vastasit useampiin kysymyksiin B-vaihtoehdon: Viihdyt mieluummin yksiksesi ja 
rakastat rauhallisia paikkoja. Jumala on luonut sinut juuri tuollaiseksi kuin olet. Sinun ei tar-
vitse yrittää olla kukaan muu kuin sinä ihana itsesi. 

Nyt olemme selvittäneet mikä on sinun ensimmäinen lahjasi. Oletko saanut lahjaksi ulos-
päin suuntautuvan ja toisten ihmisten seurasta nauttivan luonteen (Ekstrovertti) vai oletko 
saanut lahjaksi hiljaisuudesta ja omissa oloissa viihtyvän luonteen (Introvertti). 

Seuraavassa koloillassa kiinnitämme huomion Jumalan meille antamaan tapaan tehdä pää-
töksiä ja siihen, miten me hankimme tietoa. 

Kun olemme tehneet kaikki nämä tämän vuoden testit, tunnemme itseämme paremmin ja 
voimme elää täysillä juuri sellaisina Jumalan luomina ihmisinä, joksi Hän meidät on tarkoit-
tanut. Jatketaan yhdessä tätä jännittävää itseemme tutustumista! 

Rukous: KiitostTaivaan Isä, että Sinä olet luonut minut. Auta minua tuntemaan sekä Sinut 
että myöskin itseni paremmin. 

VIIKKO 11     Seurakuntaan sitoutunut       Leiritarppo 



 

35(80) 

 

 

 

 

AJATTELEVA VAI TUNTEVA? 

Tämänkertainen itsemme tutkiskelu keskittyy meidän tapaamme tehdä päätöksiä. Me jokai-
nen olemme joutuneet tekemään erilaisia valintoja ja päätöksiä jo vaikka kuinka paljon. Jo 
aivan pienestä lapsesta lähtien meillä on luontaisia tapoja tehdä asioita erilailla. 

Tässä on kaksi erilaista mallia, joista toisesta voit löytää itsesi. Voihan toki olla, että toises-
sa tilanteessa toimit toisella tavalla ja toisessa toisella tavalla, se on aivan luonnollista. Mut-
ta mietipä miten toimit suurimmassa osassa päätöksentekotilanteita. 

(Voit kopioida jokaiselle paperille alla olevat vaihtoehdot.) 

Kukin laittaa rastin sen väitteen kohdalle joka tuntuu omimmalta. Katsotaan lopuksi sitten 
mitä saadaan selville. 

Ajatteleva                     vs.    Tunteva 

1.Olet pohdiskelija, mietit asioiden    1.Haluat löytää kaikille sopivan 

Taustoja mielelläsi                   ratkaisun, olet Sovittelija 

2.Läksyt ensin – sitten hupi               2. Hupi ensin — teet läksyt, jos muistat. 

3.Objektiivisuus — teet päätökset   3. Subjektiivisuus — teet päätökset 

järjellä ilman tunteita.               sydämellä — ei aina niin järkevästi.  

4.Kyseenalaistaminen ja väittely         4. Pyrit ottamaan muiden mielipiteet 

tekee käsiteltävästä asiasta sinulle   huomioon ja saamaan aikaan kaikkia 

mielenkiintoisen                   miellyttävän ratkaisun. 

5.Sinulla on tarve kilpailla                 5. Sinulla on tarve luoda ihmissuhteita 

6. Pidät siitä, kun saat tunnustusta          6. Pidät siitä kun saat kiitoksen siitä, 

hyvin tehdystä suorituksesta.             että olit mukana. 

Nyt kun katsot omia valintojasi, miltä näyttää?? Oletko enemmän Ajatteleva vai Tunteva? 
Tästä sait nyt yhden sinulle ominaisen piirteen. 

Viimeksi sait itsellesi joko Ekstrovertti tai Introvertti ”nimen”. Pidä nämä tulokset itselläsi 
tallessa, jotta voit loppujaksosta katsoa, minkälaiseksi kokonaisuudeksi Jumala on sinut 
luonut. On todella mielenkiintoista nähdä, miten Jumala on meidät kaikki luonut aivan erilai-
siksi, Hänen kuvansa kaltaisiksi ihmisiksi. Kun opimme näkemään omat lahjamme ja ehkä 
myös opimme näkemään toisten luontaiset lahjat, opimme ymmärtämään uusia asioita 
myös Jumalasta. Olemme kaikki yhdessä kuin palapeli, josta muodostuu kaunis kuva Ju-
malasta.  

Rukous: Kiitos Jumala siitä, että minä olen juuri minä. Auta minua iloitsemaan erilaisuudes-
ta jota näen muissa ihmisissä. Aamen. 
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MILLAINEN ASENNE SINULLA ON ELÄMÄÄN?  

Tällä kerralla katsomme omaan elämäämme ja sitä miten eri tilanteissa suhtaudumme eri 
asioihin. Tekemämme valinnat ja tapa tehdä valintoja eri tilanteissa kertoo paljon asentees-
tamme omaan elämäämme. Monet meistä menevät muiden mukana ja antavat olosuhtei-
den vaikuttaa ennemmin kuin itse vaikuttaisi olosuhteisiin. On ihana tässäkin testissä huo-
mata, että olemme kaikki erilaisia, eikä varmastikaan kukaan saa täysin samanlaista riviä 
rukseja toisen kanssa. Jos haluat vertailla vastauksia kaverin kanssa, se on hyödyllistä, jos 
kerrotte toisillenne, onko mielestäsi toisen testitulos todenmukainen, juuri hänen persoonal-
leen osuva. Älkää siis verratko tuloksia toistenne vastauksiin, vaan antakaa palautetta, mi-
ten sinä näet kaverin ja miten kaveri näkee sinut. Siitä tulee tosi kivaa. 

Laita ruksi ruutuun mikä väite mielestäsi kuvaa sinua parhaiten. Tai tehkää jana jonka toi-
sessa päässä on spontaani ja toisessa päässä järjestelmällinen. 

Spontaani 

 Olet joustava, tykkäät tehdä montaa asiaa yhtä aikaa    

 Et pidä siitä, että kaikki päivät on täysin suunniteltu ja täynnä harrastuksia, haluat 
että voit valita mitä teet    

 Voit vielä viime hetkellä muuttaa mielipidettäsi    

 Mielestäsi on kivaa, jos voit yhdistää työn ja huvin    

 Nautit aloittaa uusia juttuja vaikka edellinen ei olisikaan vielä loppunut 

 Luet kokeisiin vasta, kun on aivan pakko, ehkä vasta viimeisenä iltana 

 

Järjestelmällinen 

 Teet asiat tietyssä järjestyksessä ja tehokkaasti alusta loppuun    

 Pidät siitä, että tiedät mitä minäkin päivänä tapahtuu, se tuntuu turvalliselta    

 Tykkäät siitä, että asiat tehdään niin kuin on sovittu ja ennalta päätetty    

 Teet mielelläsi ensin työn ja huvittelet vasta sen jälkeen    

 Nautit tehdä jutut alusta loppuun. On tärkeää saada asiat päätökseen    

 Teet läksyt joka päivä ja opettelet asioita joka tunnille. Kokeisiin on helppo valmistau-

tua vain kertaamalla jo opitut asiat. 

 

Nyt voit laskea ruksit. Kummassa sinulla oli enemmän rukseja? Muista, että harva meistä on 
täysin jompaakumpaa, monella meistä on molempia piirteitä. Mutta jommassakummassa on 
varmasti enemmän rukseja, valitse siis se. 

Olet siis joko Spontaani tai Järjestelmällinen, mahtavaa miten ihanan erilaisia Jumala on 
meistä luonut. Tämän opetussarjan viimeinen testi on seuraavalla kerralla, jossa pääsemme 
ihmettelemään tapaamme hankkia tietoa. Sitten voimmekin vain ihmetellä ja analysoida 
millaisen mahtavan luomuksen Jumala on jokaisesta meistä luonut. 

Rukous: Kiitos Jumala siitä, millaiseksi Sinä olet minut luonut. Kiitos myös siitä, että vaikka 
en vielä tuntisi itseäni kovinkaan hyvin, Sinä tunnet minut kokonaan. Aamen 
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LUONTAISIA LAHJOJA 

Tämä testi testaa edelleen meidän luontaisia lahjojamme. Osa meidän toimintatavoistam-
me ovat enemmän tottumuksia tai joltakin toiselta opittuja taitoja tai tapoja. Nämä tämän 
jakson testit ovat toivottavasti osoittaneet sinulle, että sinussa on paljon erilaisia piirteitä, 
jotka ovat sinulla olleet jo, kun olet syntynyt. Eli niitä ei kukaan ole sinulle opettanut tai pa-
kottanut sinua tekemään juuri niin kuin teet tai toimit. On hyvä välillä pysähtyä miettimään, 
mitä kaikkea ihanaa ja ihmeellistä Jumala on meihin laittanut luodessaan meidät äitiemme 
kohdussa. Olemme ylen ihmeellisiä luomuksia jokainen erilaisena persoonana. 

Nyt tarkastelemme vastakkain tosiasiallista ihmistyyppiä ja niin sanottua intuitiivista ihmis-
tyyppiä. Katsotaan miten ne eroavat toisistaan ja kumpaan sinä voisit kuulua. 

Laita rasti sen väitteen kohtaan mikä tuntuu mielestäsi sopivan sinuun parhaiten. 

1.*pyrit tekemään asiat juuri niin kuin olet saanut ohjeet tai sinua on opetettu TAI Vs. 

* kun saat ohjeet, teet asian omalla tavallasi. 

2.*mietit miten ihanaa elämä on juuri nyt tai on ollut tähän asti TAI Vs. 

* Haaveilet usein tulevasta ja siitä miten ihanaa olisi joskus tulevaisuudessa.  

3. *Pidät siitä, että samat rutiinit eli asiat toistuvat päivästä ja viikosta toiseen. 

( tulee epävarma olo, jos tulee liikaa muutoksia liian nopeasti) TAI Vs. 

* Pidät vaihtelusta, ja sinusta olisi ihanaa, jos usein tapahtuisi jotakin yllättävää. 

( Rutiinit ja aina samalla lailla toistuvat päivät/viikot tylsistyttävät sinua) 

4. * Kun kuulet sanan koulu, tulee mieleesi se rakennus jossa käyt TAI Vs. 

* Kun kuulet sanan koulu, mietit, mitä kivaa siellä tapahtuu tai mitä voisi tehdä huomenna 
koulussa kavereiden kanssa. 

5. *Toimit ja teet asioita usein niinkuin aina olet tottunut tekemään. Arvostat muiden anta-
mia neuvoja ja kokemusta ja pyrit toteuttamaan niitä myös itse TAI Vs. 

*Pyrit löytämään tilanteisiin uutta näkökulmaa ja uusia tapoja toimia ja usein keksit juuri 
siinä hetkessä, mitä teet ja miten. 

Tässä olivat vastakkain tosiasiallinen ja intuitiivinen. Jos sait enemmän rasteja ylempiin 
kohtiin, olet tosiasiallinen ja jos sait taas alempiin, olet intuitiivinen. Taaskin muistutan, ettei 
kukaan ole vain yhdenlainen. Meissä kaikissa on piirteitä molemmista mutta se, miten 
useimmiten toimit, on se lahja, joka sinussa on voimakkaampana. 

Jumalan lapsena me saamme iloita kaikista niistä ihanista kyvyistä ja lahjoista, joita Hän on 
meihin syntymässä laittanut. Nyt rohkaisen sinua olemaan oma itsesi, juuri sellainen kuin 
olet. 

Rukous: Kiitos Jumala, että haluat aina olla kanssani silloin kun teen valintoja, käytän ja 
etsin tietoa omalla tavallani. Kiitos, että saan nauttia juuri tästä hetkestä ja unelmoida tule-
vasta. Ole Sinä osa elämääni joka päivä. Aamen. 

VIIKKO 14     Seurakuntaan sitoutunut       Leiritarppo 



 

38(80) 

 

 

 

 

 

 

OSOITAN JUMALAN RAKKAUTTA TOISILLE  

Valmistelut: ottakaa jokaisesta viisi kuvaa, joissa olette mahdollisimman erinäköisiä: erilainen ilme, 

hiukset eri tavalla, omat vaatteet tai kaverin kanssa vaihdetut, kuvakulma ylhäältä tai alhaalta. 

Katsokaa kuvat yhdessä. Älkää alkako valita ”hyviä” tai ”huonoja” kuvia, vaan vain katsokaa ne. 

 

Eri valokuvissa näytämme hyvin erilaisilta! Kuitenkin pystymme tunnistamaan, kuka missä-
kin kuvassa on. Vaikka kuvat ovat kovin erilaisia kuvia sinusta, näemme, että ne kaikki ovat 
kuitenkin kuvia sinusta. Ne näyttävät erilaisia puolia sinusta – jos olisimme nähneet vain 
yhden kuvan, olisi moni mielenkiintoinen piirre jäänyt huomaamatta. Ihmisistä pitää ottaa 
todella monta kuvaa, jos haluaa tuoda esiin kaikki taidot, ilmeet ja tunteet, mitä hänessä on. 

Raamattu kertoo, että myös Jumalasta on tällaisia kuvia – kuvia, joista näkyy jotakin siitä, 
millainen Jumala on. Ihmiset ovat näitä kuvia. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. 

Yksikään ihminen ei ole täydellinen kuva Jumalasta. Meitä jokaista tarvitaan, jotta meistä 
kaikista yhdessä muodostuisi kuvakokoelma, josta näkyy vähän enemmän siitä, millainen 
Jumala on. Sitä paitsi synti on tehnyt jokaisen meistä vähän rikkinäiseksi kuvaksi Jumalas-
ta. Se on sotkenut kuvaan mukaan sellaisiakin asioita, joita Jumalassa ei ole. Jumala on 
aina myös paljon enemmän kuin me, sillä Hän on Luojamme.  

Se, että sinä olet kuva Jumalasta, tarkoittaa sitä, että olet äärettömän arvokas. Kaikki taitosi 
ja lahjakkuutesi, huumorintajusi, huolenpito toisista, luovuutesi – kaikki nämä ovat osa ku-
vaa Jumalasta, joka on rajattoman taitava, lahjakas, huumorintajuinen, huolta pitävä ja luo-
va. Et ole täysin samanlainen kuin Jumala, mutta sinussa on paljon samankaltaisia piirteitä! 

Se, että kaikki ihmiset ovat kuvia Jumalasta, tarkoittaa sitä, että myös he ovat äärettömän 
arvokkaita – yhtä arvokkaita kuin sinä! 

Joskus vähättelemme itseämme ja ajattelemme, että kaikki muut ovat parempia kuin me. 
Joskus toiste saatamme vähätellä jotakuta toista ihmistä. Kumpikin näistä vähättelyistä on 
väärin!  

Jokainen ihminen on uusi, vähän erilainen kuva Jumalasta. Siksi jokainen ihminen on ääret-
tömän arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Teemme oikein, kun arvostamme jokaista ih-
mistä – itseämme ja toisia – Jumalan kuvana.  

Rukous: Kiitos Jumala, että olet luonut meistä jokaisen omaksi kuvaksesi. Auta meitä näke-
mään Sinun luomistyösi niin itsessämme kuin jokaisessa toisessakin ihmisessä. Aamen. 
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TUNTEIDEN VIESTINTÄ JA ANTEEKSI ANTAMINEN  

Valmistelut: kirjoita paperilapuille erilaisia tunteita: iloinen, surullinen, onnellinen, suuttunut, är-

syyntynyt, hämmentynyt, väsynyt, innostunut, säikähtänyt, epävarma (saa keksiä enemmänkin!) 

Tehkää jompikumpi: 

a) esittäkää tunteita pantomiimina, yrittäkää arvata TAI 

b) pelatkaa sanaselitystä, yrittäkää selittää mikä tunne on kyseessä käyttämättä kyseistä 

sanaa 

Erilaiset tilanteet herättävät meissä erilaisia tunteita. Joskus tiedämme jo valmiiksi, millaisia 
tunteita on odotettavissa: käärme polulla säikäyttää jokaisen ja yllättävä lahjapaketti ilahdut-
taa ketä vain. Joskus taas emme itsekään ole ihan varmoja, mistä jokin tunne tuli: välillä 
ihan tavallisena päivänä ärsyttää kaikki, välillä samanlainen tavallinen päivä on oikein on-
nellinen ja iloinen. 

Joistakin tunteista pidämme, toisista taas emme. On paljon mukavampaa olla iloinen kuin 
peloissaan. Tunteet eivät kuitenkaan ole hyviä tai pahoja. Kaikkia tunteita tarvitaan. On 
oikein viisasta hypähtää säikähtyneenä kauemmas suojatielle kaahaavasta autosta tai är-
syyntyä, jos sinua kohdellaan epäreilusti. 

On äärettömän tärkeää oppia ilmaisemaan omia tunteitaan. Osa siitä onnistuu ilman sano-
ja: nauraminen ja itkeminen kertovat paljon tunteistamme, vaikkemme sanoisi mitään. 
Isompaan osaan tarvitaan kuitenkin sanoja: ”olen onnellinen, koska kohta on kesäloma”, 
”ärsyttää olla taas flunssassa” tai ”olen vähän epävarma siitä, osaanko sanakokeen kaikki 
sanat”. Raamattu kehottaa meitä ”iloitsemaan iloitsevien kanssa ja itkemään itkevien kans-
sa”, eli olemaan myötätuntoisia. Muiden on paljon helpompi osoittaa myötätuntoa, kun he 
tietävät, mitä me tunnemme! 

Erityisen tärkeää on osata ilmaista niitä tunteita, jotka liittyvät toisiin ihmisiin. Jos innostut 
kaverin kanssa tehdystä lomaretkisuunnitelmasta, sano se ääneen, niin voitte olla yhdessä 
innostuneita! Jos olet onnellinen siitä, että serkku toiselta puolelta Suomea tuli käymään, 
kerro se hänelle! 

Jos meitä loukataan, mutta päätämme olla ilmaisematta tunteitamme, tapahtuu jotakin 
kummallista: suuttumus ja suru muuttuvat joksikin muuksi. Samalla tavalla kuin jääkaapin 
perälle unohtunut maito muuttuu hyvästä juomasta iljettäväksi kokkareeksi, muuttuvat liian 
pitkäksi aikaa sydämen perälle haudatut kiukut ja surut inhottavaksi katkeruudeksi ja kos-
tonhimoksi. 

Katkeruus ja kostonhimo eivät hyödytä mitään. Ne saavat meidän olomme entistä kurjem-
maksi, mutta eivät kuitenkaan muuta niitä ikäviä asioita, jotka alun perin suututtivat tai su-
rettivat. Paras, tai oikeastaan ainoa, tapa päästä katkeruudesta eroon on antaa anteeksi. 
Anteeksi antaminen ei ole aina helppoa, mutta se helpottaa meidän omaa oloamme. 

Jumala tietää, kuinka tärkeää anteeksi antaminen on. Hän auttaa meitä siinä, jos pyydäm-
me Hänen apuaan. Voimme rukoilla vaikkapa näin: ”Jumala, kiitos siitä että Sinä olet anta-
nut minulle anteeksi. Näet, että minä olen nyt surullinen ja loukkaantunut. Auta minua anta-
maan anteeksi niille, jotka ovat loukanneet minua.” 
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TOISTEN TARPEET JA OIKEUDENMUKAISUUS 

Rakkaus on paljon enemmän kuin vain sydämenmuotoisia karkkeja häissä tai pinkkejä kort-
teja ystävänpäivänä. Rakkaus on parhaimmillaan aivan tavallista elämää, tavallisia arkisia 
asioita. 

Raamattu puhuu paljon rakkaudesta. Se puhuu sekä siitä, miten Jumala on rakastanut mei-
tä, että siitä, miten meidän tulee jakaa eteenpäin Jumalalta saamaamme rakkautta ja rakas-
taa toisia ihmisiä. 

Rakkaus on hyvin usein sitä, että teemme melko tavallisia asioita toisten ihmisten hyväksi: 
täytämme tiskikoneen, vaikkei edes ollut meidän vuoromme, kokkaamme siskomme lempi-
välipalaa hänelle tai kerromme päivän hauskimmat ja tärkeimmät jutut koulukaverille, joka 
on ollut kipeänä pois koulusta. 

Rakkaus on sitä, että ensin huomaamme, mitä toinen tarvitsisi, ja sitten päätämme tehdä 
jotakin, jotta hän voisi saada tarvitsemansa. Joidenkin ihmisten tarve on helppo huomata: 
polvensa naarmuttanut pikkulapsi kaipaa muumilaastaria ja lohdutusta, yksinäinen vanhus 
kaupan edessä kaipaa juttuseuraa ja kiireessä siivoavat äidit ja isät kaipaisivat siivousseu-
raa.  

Joskus toisten tarpeiden huomaaminen on vähän vaikeampaa. Jotkut ihmiset eivät halua 
myöntää, että tarvitsevat apua jossakin asiassa, joten he yrittävät pitää tarpeensa piilossa. 
Joskus taas ne ihmiset, joiden tarpeet pitäisi ottaa huomioon, ovat jossakin aivan muualla, 
ja heidät on helppo unohtaa. 

Keskustelukysymys: millaisissa tilanteissa sinä olet huomannut, mitä joku toinen tarvitsisi? Mitä teit? 

Rakkaus on myös sitä, että ajattelemme myös niitä ihmisiä, joita emme juuri nyt näe: miten 
voisin ottaa heidänkin tarpeensa huomioon? Rakkaus on sitä, ettemme ole itsekkäitä, vaan 
oikeudenmukaisia. Se voi olla sitä, että retken eväslistaa suunnitellessa muistan, millaisia 
allergioita muilla on ja otan ne huomioon. Se voi olla myös sitä, että otan huomioon niiden-
kin ihmisten tarpeet, joita en ehkä ikinä tulekaan näkemään – vaikka valitsen kaupassa vä-
hän kalliimman reilun kaupan tuotteen, josta sen kasvattaja on saanut oikeudenmukaisen 
palkan. 

Keskustelukysymys: millä tavalla sinä voisit olla rakastava ja oikeudenmukainen niillekin ihmisille, 

joita et juuri nyt näe? 

Rukous: Jeesus, kiitos siitä että Sinä rakastat meitä. Auta meitä huomaamaan toisten ihmis-
ten tarpeet ja osoittamaan heille rakkautta.  
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KÄYTÄN AIKAANI VIISAASTI JA EPÄITSEKKÄÄSTI  

Valmistelut: varaa kaikille oma ruutupaperi, johon on piirretty 7 ruutua korkea ja 24 ruutua leveä 

suorakaide. Varaa myös kyniä. 

Monet asiat elämässä eivät jakaannu tasan, vaan toisilla on enemmän ja toisilla vähem-
män. On kuitenkin ainakin yksi asia, jota kaikilla on saman verran: aikaa. 

Tässä suorakaiteessa on 168 ruutua – yhtä monta kuin jokaisessa viikossa on tunteja. Yksi 
rivi on yksi päivä, yhdellä rivillä on siis 24 ruutua. Mietitäänpä, mihin kaikkeen se kuluu. 

Montako tuntia nukut yössä? Väritä jokaisen rivin alusta ne ruudut – ne on käytetty. 

Montako tuntia olet arkipäivisin koulussa ja koulumatkalla? Väritä viiden ensimmäisen rivin 
(eli arkipäivien) kohdalta yhtä monta ruutua. 

Montako tuntia käytät läksyihin? 

Minä päivinä sinulla on jokin harrastus? Väritä niiden päivien riveiltä oikea määrä ruutuja. 

Montako tuntia sinulta menee ihan tavallisiin arkirutiineihin: syömiseen, pesulla käymiseen, 
pukemiseen? 

Moniko ruutu on vielä värittämättä? Joissakin päivissä värittämättömiä ruutuja on ehkä kak-
si tai kolme, joissakin taas voi olla kymmenenkin tuntia vapaana. 

Nämä tyhjäksi jääneet ruudut ovat todella tärkeitä! On asioita, jotka yrittävät melkein väkisin 
vallata ne kokonaan itselleen: pelaaminen, netissä oleminen, telkkarisarjat – tai puhelin, 
josta löytyvät nuo kaikki – nämä kaikki haluavat täyttää jokaisen tyhjäksi jääneen ruudun. 
Ne voivat täyttää jonkun ruudun sieltä täältä, mutta ne eivät saa salakavalasti täyttää koko 
ruudukkoamme. 

On helppoa käyttää aikaa itsekkäästi: tehdä vain sellaisia asioita, jotka tuntuvat sillä hetkel-
lä mukavalta. On kuitenkin tärkeää opetella käyttämään aikaa viisaasti. 

Viisasta ajankäyttöä on esimerkiksi se, että teemme asioita, jotka eivät heti tunnu erityisen 
mukavilta, mutta joista on paljon iloa, kun saamme ne valmiiksi. Voi olla, että esimerkiksi 
siivoaminen ei aina ole kovin innostavaa, mutta on hienoa huomata urakan jälkeen, kuinka 
paljon on saanut aikaan. 

Viisasta ajankäyttöä on myös käyttää aikaa toisten hyväksi. Se voi olla sitä, että viemme 
pikkusisaruksen leikkipuistoon, koska hänelle tulee siitä hyvä mieli. Se voi olla sitä, että 
teemme koiran kanssa vähän pidemmän lenkin, koska sen mielestä on hauska päästä 
nuuskimaan myös uusia polkuja. Se voi olla sitä, että lähdemme leirikeskuksen kevätkun-
nostustalkoisiin jonakin vapaapäivänä, tai sitä, että luomme lumet myös naapurin mummon 
pihapolulta. 

Ajan käyttäminen toisten hyväksi on rakkauden osoittamista parhaimmillaan! Miten sinä 
voisit käyttää ensi viikon aikana aikaasi viisaasti?  

Rukous: Kiitos, Jumala jokaisesta päivästä ja tunnista, jotka Sinä annat minulle. Anna mi-
nulle viisas sydän, että oppisin käyttämään aikani oikein. Aamen. 
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PIDÄN HUOLTA LUONNOSTA 

Valmistelut: kyniä ja papereita kaikille, kello johtajalle. 

Kilpailkaa siitä, kuka keksii kahdessa minuutissa eniten luonnossa kasvaneita tai luonnosta löytyviä 

asioita, joita on tänään käyttänyt. (Esimerkiksi leipään tarvittava vilja, vaatteisiin kasvatettu puuvil-

la, juomaksi tarvittu vesi, öljy, josta on jalostettu koulubussin polttoaine, hiekka, josta on sulatettu 

lasi ikkunoihin...) 

Kun vähän aikaa miettii, voi huomata, että oikeastaan kaikki mitä elämiseen tarvitaan, tulee 
tavalla tai toisella luonnosta: ravinto, rakennusmateriaalit, vaatteet – ilman luontoa meidän 
olisi mahdotonta olla olemassa! 

Jumalalla oli hyvä suunnitelma ja tarkoitus kaikelle, mitä Hän loi. Hän loi meille ympäristön, 
jossa on hyvä elää ja josta löytyy kaikki elämän kannalta tarpeellinen. Me ihmiset olemme 
kuitenkin usein itsekkäitä ja keräämme itsellemme enemmän kuin edes tarvitsisimme, vaik-
ka samalla joku muu jää ilman välttämättömiäkin asioita.   

Keskustelukysymys: Mitä sellaista meillä on miltei liikaakin, mistä toisilla on pula? (vast. esim. ruo-

kaa roskikseen asti heitettäväksi, puhdasta vettä niin paljon että kylvemme ja pyykkäämme juomave-

dessä, vaatteita roskikseen asti heitettäväksi.) 

Ihmisten itsekkyys näkyy monella tavalla. Sademetsiä kaadetaan, jotta saadaan lisää pelto-
ja tupakan viljelemiseen. Toisilla pelloilla ei viljelläkään ruokaa nälkäisenä peltotöitä tekeville 
ihmisille, vaan puuvillaa meidän halpoihin vaatteisiimme. Öljyä kulutetaan polttoaineisiin, 
sähköä tuotetaan uusiutumattomilla luonnonvaroilla edelleen —  yksinkertaisesti sanoen me 
kulutamme aivan liikaa. 

Jumalan suunnitelmaan siis kuului, että kaikilla on riittävästi kaikkea tarpeellista. Me emme 
voi jakaa omastamme kaikille maailman köyhille, mutta voimme opetella toimimaan viisaasti 
ja luontoa kunnioittaen. Meidän tehtävämme on pitää luonnosta huolta niin, että se voi toi-
mia hyvänä elinympäristönä meille kaikille — ja myös niille ihmisille, jotka syntyvät meidän 
jälkeemme. 

Keskustelukysymys: Miten voisimme käyttää luonnonvaroja säästeliäämmin? 

Voimme pitää luonnosta huolta monella tavalla. Voimme käyttää vettä säästeliäämmin — 
vaikkapa laittaa suihkun kiinni saippuan levityksen ajaksi. Voimme ostaa vähän harvemmin 
kasviksia, jotka on lennätetty toiselta puolen maapalloa, ja useammin naapurikaupungin 
peltojen tuotteita. Voimme kierrättää vaatteemme ja tehdä itsekin ostoksia myös kirpputo-
reilla. Luonnosta huolehtiminen on loppujen lopuksi pienestä kiinni! 

Rukous: Jumala, kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet luonut. Auta minua arvostamaan kaikkea 
antamaasi ja käyttämään sitä viisaasti. Aamen. 
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RAKASTAN JUMALAA, KAIKEN LUOJAA  

  

Valmistelut: Ota mukaan erilaisia mainoslehtiä. Etsikää yhdessä kuvista sopiva lahja a) äidin tai 

isän kummitädille b) koulukaverin synttäreille c) vastasyntyneelle vauvalle d) naimisiin menevälle 

pariskunnalle e) parhaalle ystävälle. 

Keskustelkaa, kenelle oli helpoin keksiä lahja, kenelle taas vaikein? Vaikuttiko lahjan keksimisen 

helppouteen se, kuinka tuttu lahjan saaja oli? 

 

Lahjojen antaminen on yksi tapa osoittaa välittämistä ja rakkautta. Rakkautta voivat ilmaista 
myös ystävälliset teot, yhdessä vietetty aika, jutteleminen ja monet muut asiat. Kaikkia näitä 
tapoja yhdistää yksi asia: on helppo rakastaa jotakuta, jonka tuntee, ja vaikea rakastaa 
ventovierasta. Tutuille on helpompi keksiä lahjoja, kivaa yhteistä tekemistä ja jännää kes-
kusteltavaa — vieraiden kanssa se on paljon vaikeampaa. Tuttujen ihmisten kohdalla tie-
dämme, mitkä asiat kiinnostavat juuri heitä, joten osaamme valita niin lahjamme kuin yhtei-
set puuhatkin juuri oikein. 

Joskus jo ajatus Jumalan rakastamisesta tuntuu liian vaikealta. Miten me voisimme osoittaa 
rakkautta Jumalalle, joka on näkymätön? Mitä me voisimme antaa Hänelle, joka on luonut 
kaiken? Hänellähän on jo kaikkea! 

Kun tutustumme Jumalaan lukemalla Hänestä Raamatun sivuilta, huomaamme hyvin pian, 
että Jumalalle tärkeintä olemme me — ihmiset, jotka Hän on luonut. Jos siis haluamme 
osoittaa rakkautta Jumalalle, voimme tehdä sen parhaalla mahdollisella tavalla rakastamal-
la toisia ihmisiä! Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä tämä sama asia sanotaan näillä 
sanoilla: 

”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa 
Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on 
nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä 
saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.” (1. Johanneksen kirje 4: 19-
21) 

Rukous: 

Jeesus, kiitos siitä, että rakastat meitä. Auta meitä pitämään huolta toisistamme ja luomas-
tasi ympäristöstä ja sen kautta osoittamaan rakkauttamme Sinua kohtaan. Aamen.  
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AADAM JA EEVA 

Hartauden pitäjälle tiedoksi: kertomus löytyy 1. Mooseksen kirjasta, luvut 2 ja 3. 

Alussa Jumala loi aivan kaiken, ja aivan kaikki Jumalan luoma oli hyvää. Alussa maailma 
oli täydellisesti sellainen kuin Jumala halusikin sen olevan. Niinpä ensimmäiset ihmiset – 
Aadam ja Eeva – saivat elää paratiisissa, paikassa jossa aivan kaikki on hyvin. 

Millaiselta näyttäisi maailma, jossa kaikki on hyvin? Miltä tuntuisi elää elämää, jossa kaikki on 

hyvin? 

Aadamin ja Eevan elämä ei kuitenkaan säilynyt täydellisen hyvänä. Sielunvihollinen halusi 
pilata sen. Käärmeeksi naamioituneena hän lähestyi Eevaa harhauttavan kysymyksen 
kanssa: ”Onko Jumala todella sanonut: Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta?” 
Eeva vastasi ja kertoi, että vain yhden puun hedelmät olivat kiellettyjä. Vaikka Eeva tiesi, 
mikä oli Jumalan ohje, vihollinen sai muutamassa hetkessä puhuttua Eevan ympäri. Eeva 
maistoi kiellettyä hedelmää, ja tarjosi siitä Aadamillekin. 

Millaisissa tilanteissa sinä olet valinnut väärin, vaikka tiesit, mikä olisi ollut oikein? Miltä sinusta 

tuntui sen jälkeen? 

Jokainen meistä on joskus ollut tilanteessa, jossa tiesimme, mitä pitäisi tehdä, ja tiedostam-
me huolimatta päätimme tehdä toisin. Raamattu kutsuu tätä tahallaan väärin valitsemista 
synniksi. 

Väärän valinnan – synnin seurauksena moni asia Aadamin ja Eevan elämässä muuttui. 
Heitä alkoi hävettää. He eivät halunneet enää kohdata Jumalaa, vaan yrittivät piiloutua 
Häneltä. Heidän yhteytensä Jumalan kanssa oli katkennut: he kokivat muuttuneensa Juma-
lan vihollisiksi. Jumalan lopulta löytäessä heidät piilostaan Aadam ja Eeva eivät olleetkaan 
toistensa puolella, vaan alkoivat syytellä toisiaan ja käärmettä väärästä valinnasta. 

Millaisia ikäviä seurauksia sinä olet huomannut väärillä valinnoilla olevan? 

Vaikka Aadam ja Eeva olivat pilanneet välinsä sekä toisiinsa että Jumalaan, Jumala ei jää-
nyt toimettomaksi. Hän lupasi jo Aadamille ja Eevalle, että jonakin päivänä maailmaan syn-
tyy Jeesus, jonka ristinkuolema pyyhkii pois synnin ja korjaa siitä johtuvat välirikot niin eri 
ihmisten välillä kuin ihmisen ja Jumalan välillä. 

Jokainen meistä on valinnut joskus väärin ja joutunut kokemaan sen ikävät seuraukset. 
Jumala tarjoaa meistä jokaiselle mahdollisuuden välttää se kaikkein ikävin seuraus, ikuinen 
ero Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ja pyytämällä Häntä pesemään pois omat syntim-
me, me muutumme. Emme ole enää Jumalan vihollisia, vaan meistä tulee Jumalan lapsia. 

Rukous: Kiitos, Jeesus, että Sinun kuolemasi ja ylösnousemuksesi korjasivat ihmiskunnan 
rikkomukset. Auta minua luottamaan Sinuun. Anna minulle voimaa myös antaa anteeksi 
heille, jotka ovat rikkoneet minua vastaan. Aamen. 
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AABRAHAM 

Hartauden pitäjälle tiedoksi: kertomus löytyy kokonaisuudessaan 1. Mooseksen kirjasta, luvuista 15 

ja 16 sekä 21. 

4000 vuotta sitten Lähi-idän alueella eli mies nimeltään Aabraham. Hän tunsi Jumalan, ja 
Jumala puhui hänelle. Jumala kertoi varanneensa Aabrahamille ja hänen lapsilleen, lapsen-
lapsilleen ja kaikille hänen jälkeläisilleen ihanan maan, jossa olisi erityisen hyvä asua. Ju-
mala kehotti Aabrahamia lähtemään vanhasta kodistaan kohti tätä luvattua maata. 

Aabraham uskoi, että Jumalan lupaus oli totta. Samalla hän oli hyvin hämmentynyt siitä, 
että Jumala puhui lupauksessaan myös lapsista ja lapsenlapsista, vaikka Aabrahamilla ei 
ollut yhtään lasta. Eikä siinä vielä kaikki — Aabraham ja hänen vaimonsa Saara olivat jo niin 
vanhoja, ettei lasten syntymisen pitäisi olla enää edes mahdollista. 

Onko jokin Jumalan antama kehotus tai lupaus tuntunut sinusta joskus hämmentävältä? 

Jonkin aikaa Aabraham jaksoi odottaa. Mutta kun vauvaa ei vain kuulunut, Aabraham alkoi 
epäröidä. Hän alkoi tulla vanhaksi, ja tuohon aikaan vanhusten ainoat auttajat ja huolenpitä-
jät olivat heidän omia lapsiaan. Aabraham todella tarvitsi lapsen! Niinpä hän lähti järjestele-
mään asiaa oman suunnitelmansa mukaan, välittämättä siitä, mitä Jumala oli luvannut ja 
suunnitellut. 

Onko sinusta joskus tuntunut siltä, että olisi helpompi tehdä valintoja pelkästään oman mielen mu-

kaan kuin Jumalan suunnitelmaa seuraten? 

Tuohon aikaan ihmisillä oli tapana hankkia orjia palvelemaan heitä kaikenlaisissa arkisissa 
askareissa. Aabrahamilla ja Saarallakin oli tällainen palvelija, nainen nimeltään Hagar. Yh-
dessä Saara ja Aabraham päättivät, että Aabrahamin kannattaisi yrittää hankkia tuo kauan 
kaivattu vauva Hagarin kanssa. Näin tapahtui, ja Hagar synnytti pojan, jonka nimeksi tuli 
Ismael. Mutta tuon vauvan syntymä ei ratkaissutkaan Aabrahamin ja Saaran ongelmaa. 
Päinvastoin! Saara tuli todella mustasukkaiseksi, ja perhe ajautui jatkuviin riitoihin. 

Muutamaa vuotta myöhemmin Jumala toteutti alkuperäisen suunnitelmansa, ja Saara itse 
synnytti pojan, Iisakin. Perheen olisi pitänyt iloita uudesta vauvasta, mutta todellisuudessa 
se vain tappeli keskenään. Lopulta tilanne ajautui siihen, että Hagar ja Ismael muuttivat pois 
Aabrahamin, Saaran ja Iisakin luota. 

Aabraham olisi säästynyt monelta riidalta ja mielipahalta, jos hän olisi malttanut odottaa sitä, 
että Jumala täyttää lupauksensa. Jumala toki piti huolen niin Aabrahamista, Saarasta ja 
Iisakista kuin myös Hagarista ja Ismaelistakin, ja kaikki päättyi lopulta hyvin. Kuitenkin, jos 
Aabraham ei olisi valinnut tehdä oman päänsä mukaan välittämättä Jumalan tahdosta, moni 
asia olisi sujunut helpommin ja kivuttomammin. 

Meidän elämämme valintatilanteet näyttävät hyvin erilaisilta kuin Aabrahamin valinta, mutta 
voimme silti ottaa hänestä opiksemme ja olla tekemättä samoin. 

Rukous: Kiitos Jumala, että Sinulla on suunnitelma minun elämäni varalle. Auta minua ym-
märtämään Sinun tahtosi. Auta minua valitsemaan viisaasti ja Sinun tahtosi mukaisesti. 
Varjele minua hätäisiltä valinnoilta. Kiitos siitä, että vaikka mokaisin pahastikin, Sinä olet 
kuitenkin kanssani ja voit kääntää mahdottomatkin tilanteet parhain päin. Aamen 
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JOOSEF 

 Hartauden pitäjälle tiedoksi: kertomus löytyy 1. Mooseksen kirjasta, luvut 31-41 

Alkuperäinen kertomus kuvaa seksuaalista häirintää ja ehdottelua hyvin suoraan. Mieti, kuinka 

yksityiskohtaisesti aihetta kannattaa juuri sinun ryhmässäsi käsitellä — tarpojaikäiset voivat olla 

hyvin erilaisissa kypsyyden vaiheissa tämän tyyppisissä kysymyksissä. 

Viime kerralla tutustuimme Aabrahamiin. Nyt jatkamme kertomusta pari sukupolvea myö-
hemmin. Aabrahamin pojanpojanpoikia oli kaksitoista. Vanhemmat veljet eivät lainkaan 
pitäneet toisiksi nuorimmasta veljestä, Joosefista. Heidän mielestään Joosef oli rasittava. 
Erään riidan jälkeen veljet päättivät myydä Joosefin egyptiläisille orjakauppiaille. 

Kauppiaat veivät nuoren Joosefin mukanaan Egyptiin. Siellä Joosef myytiin rikkaan Potifa-
rin palvelijaksi. Potifar huomasi, että Joosef oli fiksu, taitava ja luotettava nuorimies. Näin 
ollen Joosef ylennettiin vastaamaan kaikesta Potifarin taloon ja taloudenhoitoon liittyvistä 
asioista. 

Joosef ei kuitenkaan pitkään selvinnyt ilman haasteita. Potifarilla oli nimittäin myös vaimo. 
Tämä vaimo ihastui nuoreen, komeaan Joosefiin, ja alkoi liehitellä Joosefia. Joosef tiesi, 
ettei hänen kuulu suostua Potifarin vaimon ehdotuksiin — olihan Potifarin vaimo jo naimi-
sissa oman miehensä kanssa. Lopulta Potifarin vaimo lähenteli Joosefia niin kovasti, että 
Joosef joutui karkaamaan talosta ulos tuon naisen roikkuessa vaatteissa kiinni. 

Oletko sinä ollut tilanteessa, jossa joku muu on pyytänyt sinua tekemään jotakin sellaista, minkä 

tiesit olevan väärin? Miten sinä toimit? Onko aina helppoa tehdä oikein? 

Joosef teki aivan oikein juostessaan karkuun tuota mahdotonta naista. Osa hänen vaatteis-
taan kuitenkin repesi ja jäi Potifarin vaimon käsiin. Niinpä Potifarin vaimo näytti vaatteen 
riekaleet miehelleen, ja valehteli koko tarinan päälaelleen: hän väitti Joosefin ahdistelleen 
häntä. Potifar uskoi mieluummin vaimoaan kuin Joosefia, ja lähetti Joosefin vankilaan. Pal-
kaksi siitä, että Joosef teki oikean valinnan, hän joutuikin vankilaan. 

Sinulle ei varmastikaan ole käynyt aivan näin pahasti. Oletko kuitenkin jossakin tilanteessa joutunut 

kärsimään rangaistusta, vaikka oikeasti et ole tehnyt mitään väärää? 

Jumalan suuressa suunnitelmassa Joosefin vankilaan joutumisella oli kuitenkin tärkeä mer-
kitys. Vankilassa Joosef tutustui faraon palvelijaan. Myöhemmin tuo sama faraon palvelija 
vei Joosefin tutustumaan itseensä faraoon. Ja kun farao huomasi, että Joosef oli edelleen-
kin viisas, taitava ja luotettava mies, hän teki Joosefista oman apulaisensa. Lopulta Joosef 
oli koko Egyptin valtion toiseksi tärkein ja vaikutusvaltaisin. Faarao oli Joosefin yläpuolella, 
kaikki muut olivat Joosefin vallan alla. Joosefin kohtaamasta suuresta vääryydestä — van-
kilaan joutumisesta — tuli asia, jonka kautta hän päätyikin parempaan paikkaan kuin ikinä 
muutoin olisi ollut mahdollista. 

Välillä saattaa näyttää siltä, ettei ole mitään järkeä valita tehdä oikein — varsinkin, jos kaik-
ki muut tekevät väärin. Joskus saattaa käydä jopa kuten Joosefille: oikein tekemisestä jou-
tuukin vaikeuksiin. Raamattu kuitenkin osoittaa meille, että kun teemme hyviä ja oikeita 
valintoja silloinkin, kun niiden tekeminen on hankalaa, Jumala tulee kääntämään asiat mei-
dän parhaaksemme.  

Rukous: Jumala, auta minua tekemään aina oikein. Anna minulle voimaa, jotta voin valita 
viisaasti silloinkin kun minua painostetaan tekemään väärin. Aamen. 
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SADRAK, MESAK ja ABED-NEGO 

Hartauden pitäjälle tiedoksi: kertomus löytyy Danielin kirjasta, luku 3 

 

2600 vuotta sitten suuri Babylonian valtio voitti sodassa pienen Juudan, maan, jossa israeli-
laiset olivat asuneet. Babylonian kuningas, Nebukadnessar, keräsi mukaansa Juudan vii-
saimmat pojat, kasvattaakseen näistä itselleen lisää viisaita neuvonantajia ja virkamiehiä. 
Yksi näistä pojista oli Daniel, josta olette saattaneet joskus kuulla. Tänään emme kuiten-
kaan puhu hänestä, vaan kolmesta muusta nuoresta miehestä, jotka myös matkasivat Juu-
dasta Babyloniaan. Heidän nimensä olivat Sadrak, Mesak ja Abed-Nego. Heistä kasvoi vii-
saita miehiä, ja opiskelujen päätyttyä kuningas antoi heille tärkeät virat Babylonian hallin-
nosta. 

Jostakin syystä Nebukadnessarille juolahti mieleen rakentaa suuri kultainen patsas, jota 
kaikkien tulisi rukoilla ja kumartaa, samalla osoittaen kunnioitusta ja alamaisuutta kuninkaal-
le. Näin tapahtuikin, ja patsaan julkistamisseremoniassa olivat läsnä kaikki kuninkaan virka-
miehet — myös Sadrak, Mesak ja Abed-Nego. Paikalla olijoille annettiin ohjeet: musiikin 
soidessa jokaisen tulisi kumartaa. Se, joka jättäisi kumartamatta, heitettäisiin suureen uuniin 
liekkien keskelle. Ja niin musiikki alkoi soida, kaikki kumarsivat — paitsi Sadrak, Mesak ja 
Abed-Nego. 

Miehet vietiin kuninkaan eteen selittämään temppuiluaan. Kuningas jopa antoi heille uuden 
mahdollisuuden kumartaa, mutta nämä eivät suostuneet. Heillä oli kuninkaalle sanottavana 
vain kaksi asiaa: 

1. Jumala voi pelastaa heidät tulisesta uunista, ja todellakin tulee pelastamaan heidät kunin-
kaan käsistä. 

2. Vaikka Jumala ei pelastaisikaan, niin kuninkaan rakentamaa patsasta he eivät siltikään 
kumartaisi. 

Miehet tiesivät Jumalan pystyvän kaikkeen, myös pelastamaan heidät. He myös tiesivät, 
että kuninkaan ehdotus oli niin äärettömän huono, että siihen he eivät suostuisi mistään 
hinnasta. 

Oletko sinä ollut joskus valinnan paikalla, jossa toinen vaihtoehto on ollut todella väärin tai huono 

tai vaarallinen tai typerää? Miten sinä valitsit? 

Sadrak, Mesak ja Abed-Nego saivat rangaistuksen siitä, etteivät suostuneet tottelemaan 
kuningasta. Heidät heitettiin uuniin. Muun kansan katsellessa uunin ulkopuolelta, he häm-
mästyksekseen näkivät, että uunissa olikin kolmen miehen sijasta neljä. Sadrak, Mesak ja 
Abed-Nego eivät olleetkaan keskenään. Tulen hiivuttua nuo kolme miestä kävelivät uunista 
ulos ilman pienintäkään vahinkoa. Edes heidän vaatteensa eivät haisseet savulta. 

Jumala pelasti heidät, koska he olivat valinneet olla kuuliaisia Hänelle. Aina näin ei käy, ja 
miehet olivat varautuneet tähänkin. “Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas: 
sinun patsastasi me emme kumarra!” 

Millaisissa tilanteissa me voimme näiden miesten tavoin todeta, että tämä oli niin huono idea tai niin 

väärin, että en tee tätä, tapahtui mitä tapahtui? 

Rukous: Jumala, auta minua pysymään lujana silloin, kun jollakin on mielessä jokin todella 
huono, vaarallinen tai typerä idea. Kiitos, että Sinä olet kanssani vaikeimmissakin paikoissa. 
Aamen. 
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JEESUS — VAPAUS VALITA JA VASTUUSSA VALINNASTA 

  

Neljä edellistä hartautta ovat käsitelleet eri henkilöitä tekemässä valintoja — sekä näiden 
valintojen seurauksia. Tänään puhumme valinnasta, jolla voi olla vaikutusta myös meidän 
elämäämme. 

  

Kun Jeesus eli maan päällä, Hänellä oli tehtävä. Hän toimi määrätietoisesti toteuttaakseen 
tämän tehtävän. Jeesus kertoi ihmisille siitä, että Jumalan valtakunta on ilmestymässä, ja 
teki monia ihmetekoja näyttääkseen, millainen tuo Jumalan valtakunta on. Hän ruokki näl-
käisiä, paransi sairaita ja jopa herätti kuolleita. 

  

Jeesus ei kuitenkaan tehnyt ihmeitä sattumanvaraisesti. Hän rukoili usein ja kysyi Isältään, 
mitä seuraavaksi tulisi tehdä. Opetuslapsilleen Jeesus kertoi, että “ei Poika voi tehdä mi-
tään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän”. Jeesus uskoi siihen, että 
Hänen Isänsä suunnitelma on täydellisen hyvä. Jeesus valitsi seurata Isän suunnitelmaa. 

  

Ensimmäisenä kiirastorstaina Jeesus oli Getsemanen puutarhassa. Tällä kerralla Hän ei 
kuitenkaan kysellyt Isältä, mitä seuraavaksi tehtäisiin. Jeesus tiesi, että roomalaiset aikoivat 
ristiinnaulita Hänet. Rukouksensa alussa Jeesus toivoi, että Hän voisi välttää ristinkuole-
man. Jeesus kuitenkin lopetti rukouksensa toteamukseen: “ Mutta ei niin kuin minä tahdon, 
vaan niin kuin sinä.” 

  

Jeesus valitsi seurata Jumalan suunnitelmaa silloinkin, kun suunnitelma johti ristille. Jeesus 
kuoli ja nousi kuolleista. Sen tähden jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada synnit an-
teeksi ja korjata yhteys Jumalaan. 

  

Jeesuksen valinta, Jumalan suunnitelman seuraaminen, tarjoaa myös sinulle mahdollisuu-
den valita: Haluatko sinä saada syntisi anteeksi?   

  

Rukous: Jeesus, kiitos siitä, että kuolit minun syntieni tähden. Kiitos siitä, ettei minun tarvit-
se elää erossa Jumalasta, vaan saan olla Hänen lapsensa. 
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JUMALAN LUOMA MAAILMA  

Johdanto:    Hartaus toteutetaan siten, että istutaan mukavasti kololla kukin vartion jäsen omalla 
paikallaan. Vartionjohtaja jakaa valmiit raamatunjakeet – kullekin omansa, jotka luetaan. Voit antaa 

jakeet joko irtolapuilla tai sitten lapuilla vain jakeet, jotka kukin etsii omasta Raamatustaan. 

 Alussa loi Jumala taivaan ja maan. (1.Moos.1:1) 

Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemänte-
nä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päi-
vän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli 
tehnyt. (1.Moos.2:2-3) 

Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hen-
gen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. (1.Moos.2:7) 

Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on 
hänelle sopiva." Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut 
ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti 
kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille 
ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi 
hänelle sopinut. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, 
otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vai-
mon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. (1.Moos.2:18-
22) 

Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin-
kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä." (2.Piet.3:8) 

Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä 
kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun 
sieluni kyllä tietää. (Ps.139:13-14) 

Keskustellaan em. raamatunjakeiden pohjalta 

 Mitä luomiskertomus kertoo ihmiselle? 

 Mitä kuvaa luomiskertomuksen yksi päivä? 

 Jumala luodessaan laittoi elämän kuhunkin luotuun eläimeen, lopuksi myös ensin mieheen ja 

sitten naiseen. Mitä elämä oikein on? 

 Jumalan luominen jatkuu edelleen tänä päivänä, miten se näkyy kohdallamme? 

 Voiko ihminen luoda elämää? 

 

Rukous:  

Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. 
Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. (Ps.139:23
-24) 
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JUMALAN ANTAMA TEHTÄVÄ IHMISELLE  

 Johdanto:    Hartaus toteutetaan siten, että istutaan mukavasti kololla kukin vartion jäsen omalla 

paikallaan. Vartionjohtaja jakaa valmiit raamatunjakeet – kullekin omansa, jotka luetaan. Voit an-

taa jakeet joko irtolapuilla tai sitten lapuilla vain jakeet, jotka kukin etsii omasta Raamatustaan. 

On todella tärkeää säästää luonnonvaroja ja pitää huolta siitä ettemme elä yli varojemme. 
Mitä Raamattu sanoo ihmisen roolista luonnon suhteen?  

Seuraavaksi luemme katkelman tilanteesta, jossa vedenpaisumuksen jälkeen Nooa ja ar-
kissa olleet ihmiset tulivat pois arkista ja Jumala puhui heille sekä antoi ohjeita.  

Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Lähde ulos arkista ja ota mukaan vaimosi, poikasi ja poikiesi 
vaimot. Vie mukanasi ulos kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki elävät olennot, linnut, 
karjaeläimet ja maan päällä liikkuvat pikkueläimet. Vilisköön maa niitä jälleen, ja olkoot ne 
hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä." Niin Nooa lähti poikiensa, vaimonsa ja poikiensa 
vaimojen kanssa ulos, ja kaikki eläimet, kaikki pikkueläimet, linnut ja kaikki maan päällä 
liikkuvat, lähtivät suvuittain arkista. Sitten Nooa rakensi alttarin Herralle, otti kaikkia uhrikel-
poisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla.  

Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään: "Minä en enää koskaan kiroa 
maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, 
enää en hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö 
eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö." 

Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisäänty-
kää ja täyttäkää maa. Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläi-
met ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä; ne on annettu teidän valtaanne. Teidän 
ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, 
niin kuin annoin teille vihreät kasvit. Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, 
veri, te ette saa syödä.” (1.Moos.7:15 - 8:4) 

Jumala antoi ihmiselle niin kasvit kuin eläimetkin valtaansa eli koko luomakunnan!   

Miten ajattelet Jumalan ajatelleen ihmisen hoitavan tämän tehtävän vastuullisesti? 

Miten ajattelet Jumalan suhtautuvan holtittomaan luonnonvarojen käyttöön? 

Rukous: Kiitos rakas Jeesus, että olet antanut ihmiselle kaiken luomakunnan hallittavaksi. 
Anna Sinä viisautta toimia oikein ja vastuullisesti, että se säilyisi ja kasvaisi Sinun suunnitel-
masi mukaan!  
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IHMISEN ASEMA JUMALAN EDESSÄ  

Johdanto:    Hartaus toteutetaan siten, että istutaan mukavasti kololla kukin vartion jäsen omalla 
paikallaan. Vartionjohtaja jakaa valmiit raamatunjakeet – kullekin omansa, jotka luetaan. Voit antaa 

jakeet joko irtolapuilla tai sitten lapuilla vain jakeet, jotka kukin etsii omasta Raamatustaan. 

Ihminen on elävä olento koska hän ei ole vain fyysinen ruumis vaan myös elävä henki. Ihmi-
sen ruumis ilman tätä henkeä on vain kuollut keho. Elämän hengen lisäksi myös Jumalan 
oma henki, Jumalan Pyhä Henki, haluaa asua ja vaikuttaa meissä. Meidät jokainen on luotu 
sitä varten, että ruumiimme tuottaisi kunniaa Jumalalle ja olisi Pyhän Hengen temppeli. 
Raamatussa lukee:  

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 
(1.Kor.3:16) 

On helppoa elää itsekkäästi ajatellen vain omaa etuaan. Kuitenkin Jumala tahtoo vaikuttaa 
meissä rakkauttaan ja hyvyyttään. Sen Hän tekee Henkensä kautta.  

Jumala on luonut meidät jokaisen ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi: 

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. 

Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. (Ps.139:14, 1992KR) 

Jokainen ihminen, sairas ja vammainenkin, on Jumalan luoma ja hän voi tuoda kunniaa 
Jumalalle. Joskus Jumala parantaa ihmisiä heidän sairauksistaan mutta vaikka Hän ei niin 
tekisikään, ihminen voi elää Hänelle kunniaksi. Tätä varten Hän antaa Pyhän Hengen jokai-
selle joka uskoo Häneen: 

Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset 
kysyivät häneltä: "Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? 
Hän itsekö vai hänen vanhempansa?" Jeesus vastasi: "Ei hän eivätkä hänen vanhempansa. 
Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki.” (Joh.9:1-3) 

Jumala on luonut meistä jokaisen. Olimmepa terveitä tai sairaita, saamme olla varmoja, että 
Hän tahtoo olla kanssamme ja tulla kunnioitetuksi elämämme kautta. 

Miten sinun mielestäsi voimme tuottaa ruumiissamme kunniaa Jumalalle?" 

Miten pidämme huolta ruumiistamme, jonka olemme saaneet Jumalalta? 

 

Mitä ajattelet edellisiin lisäyksenä Paavalin sanoja:” Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän 
hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyises-
tä että tulevasta elämästä. ” (1.Tim.4:8) 

 

Rukous: Kiitos Jeesus siitä, että minut on luotu juuri tällaiseksi. Auta minua pitämään hyvä 
huoli omasta hyvinvoinnistani. Anna Pyhän Henkesi hallita minua, jotta tuottaisin kunniaa 
Sinulle. Aamen. 
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KRISTITYN TEHTÄVÄ 

 Johdanto:    Hartaus toteutetaan siten, että istutaan mukavasti kololla kukin vartion jäsen omalla 

paikallaan. Vartionjohtaja jakaa valmiit raamatunjakeet – kullekin omansa, jotka luetaan. Voit an-

taa jakeet joko irtolapuilla tai sitten lapuilla vain jakeet, jotka kukin etsii omasta Raamatustaan. 

Jeesus antoi omalla elämällään mallin siitä, kuinka elämä pitää elää täällä maan päällä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kristittyjen — siis Jeesukseen uskovien — on samalla tavalla elet-
tävä ja oltava malleina muille: elämme niin kuin opetamme. 

Jeesuksen syvät ajatukset löytyvät Vuorisaarnasta, joka on Raamatussa Matt. 5:1 - 7:29. 

Esimerkiksi: 

"Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? 
Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. 
Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä 
lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa 
kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät 
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.” (Matt.5:13-16) 

"Teille on opetettu: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta.' Mutta minä sanon teille: älkää 
tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. 
Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku 
vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta 
pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta.” (Matt.5:38-42) 

"Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: 
rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isän-
ne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin 
hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te 
siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä 
erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän 
taivaallinen Isänne on täydellinen.” (Matt.5:43-48) 

KESKUSTELUUN 

Mitä tarkoittaa maan suolana oleminen kristitylle? 

Miten käytännön elämässä voi soveltaa jälkimmäistä ja toista jaejaksoa omassa elämässä? 

Näihin jakeisiin liittyen: pitääkö kristityn auttaa toista ihmistä ja miksi niin? 

 

Rukous: Rakas Jumala, anna minulle samaa mieltä, mitä oli Jeesuksella: olla samanlainen 
valo ja rakkautesi välikappale muille ihmisille. 
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ANNA ANTEEKSI 

Johdanto:    Hartaus toteutetaan siten, että istutaan mukavasti kololla kukin vartion jäsen omalla 
paikallaan. Vartionjohtaja jakaa valmiit raamatunjakeet – kullekin omansa, jotka luetaan. Voit antaa 

jakeet joko irtolapuilla tai sitten lapuilla vain jakeet, jotka kukin etsii omasta Raamatustaan. 

Vanhassa testamentissa rikkomukset Jumalan antaman lain kohtia vastaan piti sovittaa 
lakikirjassa määrätyn uhrin avulla. Kun Jeesus kuoli ristillä, Hän suoritti “kestouhrin”, johon 
voi vedota Jumalan edessä kaikissa tilanteissa. Saamme aina Jumalan edessä anteeksi, 
minkä tahansa pahan tekomme. Jumala kuitenkin edellyttää, että mekin annamme anteeksi 
muille ihmisille vastaavasti. Jeesuksen vertaus kertoo  tämän toimintamallin hyvin: 

Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin 
minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seit-
semän kertaako?" "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jee-
sus. "Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän 
alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhat-
ta talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vai-
monsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin 
palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: 'Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle 
kyllä kaiken.' Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi 
velan anteeksi. "Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle 
velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, 
mitä olet velkaa!' Mies heittäytyi maahan ja pyysi: 'Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan 
sinulle.' Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes 
tämä maksaisi velkansa. "Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. 
He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan 
luokseen ja sanoi: 'Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta 
pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?' 
Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko 
velan. "Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna 
kukin veljellenne anteeksi." (Matt.18: 21-35) 

 

KESKUSTELUUN 

 Kuinka helppo on antaa anteeksi? 

 Entä kuinka helppo on pyytää anteeksi? 

 Onko anteeksipyytämisellä ja antamisella käytännön merkitystä?   

 Miten voi antaa anteeksi sydämestään? 

 

Rukous: Rakas Jeesus, anna minun oppia antamaan anteeksi ihan sydämestäni niin, ettei 
mitään katkeruutta jää jäljelle! 
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MIKSI LÄHETYSTYÖ? 

Tarvitset: ruotsinkielisen Raamatun tai tekstin netistä (https://sites.google.com/site/svenskbibel/

matt3).   

Vinkki 1: Kansainväliseen partiointiin voidaan tutustua esimerkiksi internetin välityksellä. Osoittees-
sa www.partio.fi/tutustu-partioon/kansainvalisyys, voitte esimerkiksi lukea artikkelin Salosta Chileen 

tai tutustua jonkun muun maan partioon. Tutustutaan myös tuon maan elinoloihin ja kulttuuriin. 

Tämän voi tehdä esimerkiksi yhteistyössä jonkun lähetystyöntekijän kanssa. Lähetystyöntekijään 

voidaan ottaa skype-yhteys. 

Vinkki 2: Tehdään yhdessä juliste tuon maan partiosta, elinoloista ja kulttuurista 

Vinkki 3: Mielenkiinnon herättely: Pyydä jokaista lukemaan esim. yksi jae ruotsinkielistä tekstiä. 

 

Oletko koskaan miettinyt millainen maa Suomi olisi, jos tänne ei olisi tullut lähetystyönteki-
jöitä ja kristinuskoa? Emme koskaan olisi kuulleet Jeesuksesta. Emme myöskään olisi poh-
janneet maamme lakia Raamatun kymmeneen käskyyn. 

Tai entä jos meillä ei olisi omaa Raamattua ja kirjoitettua kieltä? Ehkä lukisimme tänäänkin 
vain ruotsinkielisiä kirjoja. Tämäkin voisi olla mahdollista. Uusi testamentti ilmestyi vuonna 
1548 Agricolan kääntämänä. Samalla Agricola loi suomen kirjakielen pohjan. 

Maailmassa on monia kieliä, joilla ei ole omaa Raamattua eikä omaa kirjoitettua kieltä. Hy-
vin usein raamatunkääntäjät ovat samalla luoneet kielelle kirjakielen. 

Ennen kristinuskoa monet ihmiset Suomessa uskoivat, että oli erilaisia jumaluuksia, henki-
olentoja, haltijoita ja tonttuja. Myös vainajia palvottiin. Erilaisia jumalia piti pelätä ja lepytellä. 
Kristinuskon sanoma Jeesuksesta oli erilainen. On Jumala, joka on kaiken luoja. Hän ra-
kastaa ihmistä ja haluaa elää hänen lähellään. 

Edelleenkin on olemassa maita, joissa eletään pelon vallassa. Pelko ohjaa toimimaan ta-
voin, jotka Suomesta katsottuna näyttävät omituisilta. 

ABC+ -lehdessä kerrottiin Rita-tytöstä, joka syntyi erääseen intiaaniheimoon Ecuadorissa. . 
Hänellä oli kaksossisar. Tuossa kulttuurissa ajateltiin, että jos kaksoset syntyvät, toinen 
heistä on hyvä ja toinen paha. Toisen on siis kuoltava. Tyttö jätettiin yksin kuolemaan. Kun 
hän oli todella heikossa kunnossa, hän pääsi sairaalaan. Lääkärit luulivat, että mitään ei 
ollut tehtävissä. Kuitenkin tuo tyttö selvisi ja elää tänä päivänä Suomessa. 

Vääränlaiset uskomukset saavat aikaan pelkoa. Myös Suomessa on nykyään paljon ihmi-
siä, jotka eivät usko Jeesukseen. Heille tulee uudelleen kertoa tuo ilosanoma. Jumala halu-
aa vapauttaa peloista ja antaa todellisen tarkoituksen elämälle. 

Jeesus jätti meille käskyn (Evankeliumi Markuksen mukaan 16: 15, 16.) "Menkää kaikkialle 
maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on 
pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Tämän tähden Raamattua yhä kään-
netään uusille kielille. Myös me saamme olla mukana levittämässä sanomaa.  

Rukous: Kiitos Jeesus, että Sinä olet hyvä Jumala. Auta meitä ymmärtämään mikä merkitys 
Sinulla on jokapäiväiseen elämäämme. Anna meille myös intoa toteuttaa Sinun lähetyskäs-
kyäsi. Aamen. 

VIIKKO 44   Tehtäväänsä toteuttava     Yhteiskuntatarppo 



 

55(80) 

 

MUUKALAISENA SUOMESSA 

Tutustumme vieraaseen kulttuuriin haastattelemalla vieraan kulttuurin edustajaa. 

Vinkki: Onko seurakunnassasi tai lippukunnassa ketään vieraan kulttuurin edustajaa? Kutsukaa 

hänet mukaan. Antakaa hänen kertoa jotain itsestään ja maastaan. Jokainen voi kysyä häneltä kysy-

myksiä tai kirjoittaa kysymykset paperille. Voitte tutustua myös lähetystyön rukouskortteihin 

(lisämateriaali listassa). 

Mielenkiinnon herättely: Yksi tai kaksi huoneessa olijaa poistuu hetkeksi. Sillä aikaa toiset sopivat, 

että puhuvat “siansaksaa” ja yrittävät sitä puhumalla ja eleillä saada poissa olleen ymmärtämään, 

että hänen täytyisi hakea lyhty (tms. mikä on helppo toteuttaa). 

Kuvittele itsesi yksin outoon paikkaan. Kaikki ympärilläsi puhuvat vierasta kieltä. Heidän 
pukeutumisensa ja tapansa ovat outoja. Sinulla on hieman paikallista valuuttaa. Menet 
kauppaan ostamaan ruokaa. Yrität löytää perustarvikkeita kuten maitoa, juustoa ja leipää. 
Teksti paketeissa on omituista. Leipä on helppo löytää, mutta onko kaupassa ollenkaan 
maitoa? Miten saat juustonmyyjän kertomaan, paljonko juusto maksaa ja minkä kokoisen 
palan sitä haluat. 

Suomessa on erilaisia maahanmuuttajia. Osa muuttaa Suomeen työn perässä. Jotkut ovat 
paluumuuttajia. Suomeen on tullut paljon paluumuuttajina esimerkiksi inkerinsuomalaisia. 
Osa maahanmuuttajista on tullut Suomeen pakolaisena tai turvapaikanhakijana. Omassa 
maassa olosuhteet ovat niin huonot, että sinne ei ole voinut jäädä. On täytynyt lähteä etsi-
mään turvapaikkaa. 

Eräskin kohtaamani nuori mies tuli Suomeen pakolaisena Burmasta. Hänet oli pakotettu 
kotimaassaan lapsisotilaaksi. Hän joutui näkemään ja kokemaan nuorella iällä monia hirvit-
täviä asioita. 

Kotoa lähteminen, varsinkin pakon edessä, ei ole koskaan mukavaa. Tuttavat, sukulaiset ja 
tutut tavat jäävät taakse. Uudessa maassa kaikki on outoa. Jos ei osaa kieltä ei pysty edes 
ilmaisemaan itseänsä. Kauppaan mennessä ei välttämättä tiedä, mitä ruoka-aineita mikin 
on ja miten niitä voi käyttää. Lisäksi valtaväestö saattaa katsoa paheksuvasti, jopa tehden 
ilkivaltaa. 

Silloin kun Suomi oli sodan keskellä, myös täältä lähdettiin pakolaisena muihin maihin. 

Myös Jeesus oli lapsena pakolaisena. Muistatte varmaan, kuinka Jeesuksen ollessa pieni, 
heidän kotonaan kävivät itämaan tietäjät. Tämän vierailun jälkeen enkeli varoitti Joosefia 
Herodeksen vihasta. Niinpä Jeesus, Maria ja Joosef pakenivat muutamaksi vuodeksi Egyp-
tiin. 

Jo Vanha testamentti opettaa kohtelemaan pakolaisia hyvin: Älä sorra muukalaista; olette-
han itsekin olleet muukalaisina Egyptissä ja tiedätte, mitä on elää vieraassa maassa muuka-
laisena. (2 Moos. 23:9) 

Luultavasti myös sinä tunnet jonkun, joka on muuttanut Suomeen ulkomailta. Mieti tulevan 
viikon aikana, miten voisit huomioida hänet positiivisesti ja toteuta se. 

Meidän ei tarvitse aina lähteä lähetystyöhön kauas. Lähetyskenttä on tullut luoksemme. 

Rukous: Jeesus, auta, että emme pitäisi kaikkea hyvää itsestäänselvyytenä. Auta meitä 
huomaamaan toiset ja olemaan heille avuksi. Aamen 
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IHMISYYS YHDISTÄÄ 

Tutustumme vieraan kulttuurin ruokaperinteeseen 

Vinkki: Järjestäkää ruokailu, johon voitte kutsua mukaan myös muita esimerkiksi sudenpennut tai 

seurakuntalaisia. Aloittakaa ilta/päivä yhteisellä kokkailulla. 

Mikäli lippukunnan seurakunnassa on joitakin vieraan kulttuurin edustajia (osa 2, haastattelu), he 

voisivat opastaa jonkin ruoan tekemisessä. Vaihtoehtoisesti voitte hyödyntää esimerkiksi lähetyskoh-

demaan ja lähetystyöntekijän antamia ohjeita (osa 1, skypen välityksellä). Yhtenä ideana voisi olla 

järjestää juutalainen ateria. Sen voisi tehdä esimerkiksi seurakunnan Israel-työryhmän kanssa. 

Mielenkiinnon herättely: Meitä kaikkia maailman ihmisiä yhdistävät monet asiat. Mietitään hetki, 

mitkä kaikki asiat ovat samoja kaikille maailman ihmisille?  

 

Yksi iso asia, joka yhdistää kaikkia on, että tarvitsemme ravintoa. Tosiasia on, että on pal-
jon maita, joissa nähdään nälkää. Jopa Suomessa on ihmisiä, jotka ovat tiukilla ja joutuvat 
ruokakaupassa miettimään, onko heillä varaa ostaa ruokaa. Samaan aikaan on ihmisiä ja 
maita, jotka saavat ruokaa yltäkyllin. 

Aterialla ja syömisellä on joissain maissa todella merkittävä rooli. Se ei ole vain syömistä ja 
juomista, vaan toisten kanssa ajan viettämistä. Me suomalaiset voisimme oppia siitä. Olisi 
mahtavaa, jos kodeissa voisimme useammin kokoontua yhdessä kokkaamaan, syömään ja 
kertomaan kuulumisia. 

Jaakobin kirjeessä luvussa kaksi jakeet 14 – 17 sanotaan näin: 

”Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai 
usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäi-
väistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: ’Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä 
ja syökää hyvin’, jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. 
Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.” 

Jumala haluaa, että jokaiselle ihmiselle on tarjolla Elämän leipää eli Jumalan Sanaa. Hän 
haluaa, että jokaiselle ihmiselle on tarjolla myös maallista ravintoa. Meidän on pidettävä 
huolta toisistamme. Samalla osoitamme teoilla Jumalan rakkautta. 

Rukous: Jeesus, Sinä tunnet jokaisen. Auta erityisesti niitä ihmisiä, jotka kärsivät puutetta 
Suomessa ja ulkomailla. Auta minua ymmärtämään, kuinka voisin heitä auttaa. Anna minul-
le myös voimaa toteuttaa se yksin tai yhdessä. Pidä myös meistä huolta. Aamen. 

VIIKKO 46   Tehtäväänsä toteuttava     Yhteiskuntatarppo 



 

57(80) 

 

 

 

 

VIERAS KULTTUURI — PELOTTAVAKO? 

Järjestämme vartioillan, jossa tutustutaan vieraaseen kulttuuriin eläytyen. 

Vinkki: Järjestäkää ilta sudenpennuille. Pukeutukaa ulkomaalaisiksi. Antakaa sudenpennuille erilai-

sia tehtäviä. Tässä esimerkkejä. 

 

Rasti 1: Sudenpennut lähtevät seikkailumatkalle yhden tarpojan kanssa. Tarpoja opastaa 
matkalla ja neuvoo mitä heidän pitää tehdä. Ensin he esimerkiksi menevät leikisti veneeseen. 

Vene haaksirikkoutuu. 

 

Rasti 2: Sudenpennut selvittävät, onko saarella elämää. ”Saarelta” löytyy tavaroita 

(musta naru, sakset, kultainen kruunu, punainen kangas). Niitä saatetaan tarvita jatkossa. 

 

Rasti 3: Tapaatte paikallisia ihmisiä. He vangitsevat teidät ja vievät leiriinsä. Paikalliset 

eivät puhu suomea. Sudenpennut yrittävät kertoa, että eivät ole vaarallisia ja että eivät kar-

kaa. Heidät vapautetaan. 

 

Rasti 4: Paikalliset ihmiset tarjoavat ruokaa. Ruokaa voidaan esimerkiksi yrittää syödä pui-

koilla. 

 

Rasti 5: Paikalliset alkavat viemään ruokaa patsaalle (esim. tuoli) ja kumartavat sitä. Tarpo-

ja kertoo lapsille, että ihmiset eivät tiedä, ettei tuoli heitä auta. Heille pitäisi kertoa jotenkin 

Jeesuksesta. Löydetyistä tavaroista on nyt apua. Anna sudenpennuille erilaisia tavaroita: 
punainen sydän, musta naru tai kangas, kultainen kruunu, sakset tai valkoinen kangas. Näi-

den avulla sudenpentujen pitäisi kertoa ulkomaalaisille evankeliumi. 

Esim. yksi sudenpentu näyttelee Jumalaa. Hänelle laitetaan kruunu päähän. Näytetään kruu-

nua ja osoitetaan taivasta. Siellä taivaassa asuu hallitsija Jumala. 

Kruunupäinen halaa toista sudenpentua tai ottaa kädestä kiinni osoittaen, että välittävät 

toisistaan. Paikalle tulee kolmas sudenpentu, joka haluaa toisen sudenpennun kuninkaan 

luota pois. Hän lähtee. Kuningas jää odottamaan. Houkuttelija sitoo sudenpennun kädet. 
Tämä jää yksin itkemään. Hän huutaa kuningasta Jeesusta apuun. Hän tulee ja katkaisee 

narun käsistä. Taas he kulkevat käsi kädessä. 

 

Rasti 6: Paikalliset haluavat järjestää juhlat tai opettavat käsitöiden tekemistä 

 

Rasti 7: Paikalliset antavat uuden veneen. Sudenpennut pääsevät kotiin. 

 
Itse hartaus on seuraavalla sivulla 
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Varsinainen hartaus — johdanto edellisellä sivulla 

Hartaus – Vieras ja pelottava? 

Tarvitset: roskakorin 

Mielenkiinnon herättely: Miettikää ja kertokaa mikä maa tai sen kulttuuri sinua kiinnostaa. Onko 

jonkun maan / kulttuurin outo tapa jäänyt mieleesi? Ärsyttääkö sinua jotkin asiat toisessa ihmisessä? 

 

 
Lähetystyöntekijä ei voi mennä vieraaseen kulttuuriin samalla tavalla kuin entisajan tutki-
musretkeilijät ja maailman valloittajat. Muinaisilla maailmanvalloittajilla oli valitettavan usein 
mielessä vain raha ja valta. Moni ihminen joutui kärsimään ja kuoli aivan turhaan. 

Omassa kulttuurissa on tuttua ja turvallista olla. Vieras kulttuuri saattaa vaikuttaa kaaoksel-
ta. On kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään, onko kaikki se miten sinä toimit välttämättä 
paras tapa. Ja vaikka olisikin, onko se ainut tapa. Parhaimmillaan erilaiset kulttuurit rikastut-
tavat elämäämme. 

Jeesus antoi meille mahtavan esimerkin erilaisten ihmisten kohtaamisessa. Raamatussa 
fariseukset luulivat aina olevansa kaikessa oikeassa. Jeesus uskalsi sanoa heille päin naa-
maa. Hän ei ruvennut toimimaan heidän tahtonsa mukaisesti eikä hyväksynyt tekopyhyyttä. 
Toisaalta ihmiset, joita esimerkiksi nämä fariseukset halveksivat, saivat Jeesukselta kan-
nustusta ja rakkaudellisia sanoja. Jeesus rakasti kaikkia, niin kuin Hän nykyäänkin tekee. 
Hän ei kuitenkaan hyväksy syntiä ja tekopyhyyttä, vaikka rakastaakin syntistä ihmistä. Jee-
sus nimittäin tietää, että synti sitoo tuota ihmistä, jota Hän rakastaa. 

Myös meidän tulisi kohdata ihmiset ilman ennakkoluuloja, rakkaudellisesti. Ei esimerkiksi 
tule ajatella niin, että kaikki uskovaiset ovat kamalia, jos tunnet yhdenkin uskovaisen ihmi-
sen, joka toimii väärin, vastoin mitä Jeesus on opettanut. Meillä voi olla myös ennakkoluulo-
ja eri heimoista ja kansallisuuksista. Nouseeko jotain mieleesi? 

Nyt me heitämme nämä väärät ajatukset toisista ihmisistä roskakoriin (voit ottaa roskakorin, 
johon kuvaannollisesti heitätte). Kohdataan jokainen ihminen yksilönä. Ollaan valmiita tu-
tustumaan ihmisiin. Sen kautta käsityksemme voi muuttua. Ystävällisyyden kautta meille 
avautuu myös mahdollisuus tukea toisia ja kertoa taivaallisesta auttajastamme Jeesukses-
ta. 

Rukous: Kiitos Jeesus, että Sinä rakastat kaikkia ihmisiä. Sinä ymmärrät jokaista. Auta, että 
mekin voisimme ymmärtää jokaisen ihmisen arvon ja kohtelisimme häntä hyvin. Kiitos 
myös meistä jokaisesta. Auta ja siunaa meitä. Aamen. 
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SEURAKUNTAMME LÄHETIT JA HEIDÄN TUKEMISENSA 

Osallistumme vartioiltaan, jossa tutustutaan vieraaseen kulttuuriin eläytyen 

Tarvitset: maailman kartta (paperinen tai netistä). Aseta se keskelle.  Lisäksi kirje seurakunnan lähe-

tiltä, kysy sellaista seurakunnan työntekijältä.  

Vinkki: Voitte esimerkiksi eläytyä lähetystyöntekijän rooliin, joka on jonkun vieraan kulttuurin kes-

kellä. Miettikää mistä hän ilahtuisi? Tehkää lähetystyöntekijälle kirje ja paketti ja lähettäkää se hä-

nelle. 

Toisena vaihtoehtona voitte eläytyä köyhän lapsen osaan. Pahvilaatikosta voitte kyhätä pihalle nuk-

kumapaikan jne. Osallistukaa johonkin keräykseen ja auttakaa näitä lapsia (esim. Operaatio Joulun-

lapsi www.joulunlapsi.fi) 

Mielenkiinnon herättely: kartta 

Toisinaan lähetyskenttä on meidän lähellä, toisinaan todella kaukana. Jumala haluaa, että 
kaikin tavoin kerromme Hänen rakkaudestaan siellä missä olemmekin. Voi olla, että joku 
meistä lähtee joskus lähetystyöhön myös Suomen rajojen ulkopuolelle. 

Seurakunnassamme tehdään lähetystyötä (kerro missä ja kuka sitä tekee. Voit lukea myös pät-

kän lähetyskirjeestä). 

Sinäkin voit tehdä lähetystyötä, mutta miten? Tässä joitakin esimerkkejä: 

 Muista niitä, jotka ovat nyt lähetyskentällä  

 Rukoile niiden puolesta jotka tekevät lähetystyötä 

 Rohkaise heitä esimerkiksi kirjeellä tai pienellä paketilla 

 Osallistu antamalla varoistasi. Voimme esimerkiksi järjestää lippukunnan oman lähe-
tyskeräyksen. 

 Voit antaa myös oman elämäsi Jumalan käyttöön 

 

Rukoile – pyydä Jumalaa johtamaan elämääsi. Voit rukoilla esimerkiksi näin: Jeesus. Halu-
an luovuttaa koko elämäni Sinun käsiisi. Ohjaa minua. Anna minulle viisautta ja rohkeutta 
kertoa Sinusta Suomessa ja siellä minne ikinä minut lähetät. 

Opiskele – lähetyskentällä on hyvä olla jokin ammatti. Siksi on tärkeää, että jo nyt teet par-
haasi koulussa. Opiskele ahkerasti myös kieliä ja Raamattua. 

On muistettava, että myös Suomi on yksi lähetyskenttä. Voit olla lähetystyöntekijä jo nyt 
omalla maallasi. 

Rukous: (Vihje: Pyydä jokaista laittamaan kätensä kartan päälle). Kiitos Jeesus, että me saam-
me tehdä lähetystyötä. Siunaa kaikkia lähetystyöntekijöitä ympäri maailman. Auta, että moni 
kuulisi hyvän sanoman Jeesuksesta ja saisi vapauden elämäänsä. Siunaa myös meitä. An-
na rohkeus kertoa rakkaudestasi. Aamen. 

VIIKKO 48   Tehtäväänsä toteuttava     Yhteiskuntatarppo 



 

60(80) 

 

 

 

 

 

 

TOISENLAINEN LAHJA — YSTÄVYYS 

Toisenlainen lahja - joulujuhla 

Tarvitset: Lahjapaperi, kuva vuohesta tai leikkivuohi. Paketoi kuva tai leikkivuohi useammalla pape-

rikerroksella. Joulumusiikkia. 

Järjestäkää lippukunnan tai seurakunnan kanssa yhteinen joulujuhla. Tarpojat voivat tuoda juhlaan 

oman osion lähetystyön näkökulmasta. Voitte esimerkiksi opetella joulujuhlaan näytelmän. Esimer-

kiksi Joulupukki-näytelmä sisältää myös lähetysteemaa siitä, kuinka voimme auttaa. Valmiita näytel-
mäkäsikirjoituksia löytyy Vapiksen resurssipankista, http://vapis.fi/Toimintaideat/Naytelmat Har-

tautta voitte hyödyntää myös joulujuhlassa. 

Mielenkiinnon herättäminen: Laita joulumusiikki soimaan taustalle. Laita lahja kiertämään toinen 
toiselta. Pysäytä musiikki yllättäen. Kun musiikki pysähtyy saa henkilö, jolla paketti on, avata sen 

yhden paperin. Leikki jatkuu kunnes sisältö tulee esille. Laitetaan kuva/ lelu keskelle. 

 

Joulu on ystävyyden aikaa. Se on myös lahjojen antamisen aikaa. Luultavasti jokainen 
meistä on saanut lahjan. 

Monissa maissa on lapsia, jotka eivät ole saaneet lahjoja. He eivät ole välttämättä saaneet 
edes päivittäisiä asioita kuten ruokaa tai huolenpitoa. 

Sen sijaan, että haluamme kaikkea vain itsellemme, me voimme antaa lahjoja näille ihmisil-
le, joilla ei ole oikeastaan mitään. Pienellä summalla voit auttaa, että perhe saa vaikkapa 
vuohen, kanan tai koulutarvikkeita. Voit auttaa kokonaista kylää saamaan kaivon. (Näihin 

sivuihin voit tutustua yhdessä vanhempiesi kanssa: www.toisenlainenlahja.fi tai vaikka 

www.worldvision.fi .) 

Noin 2000 vuotta sitten koko ihmiskunta sai toisenlaisen joululahjan, Jeesuksen. Jumala 
antoi meille Jeesuksen, koska Hän rakastaa meitä ihmisiä todella paljon. Tuon lahjan voi 
ottaa kuka tahansa vastaan, asuipa hän missä vain. Lisäksi Hän on paras lahja. Jeesus 
antaa todellisen elämän ja rauhan jokaisen sydämeen. Tahdothan ottaa Hänet vastaan? 

Rukous: Kiitos, Taivaan Isä, erilaisista lahjoista. Anna meille jokaiselle sellainen mieli, että 
haluamme antaa hyviä asioita toisillemme. Anna myös meille rakastamisen ja auttamisen 
lahja. Kiitos parhaasta lahjasta, Jeesuksesta. Haluan ottaa tuon lahjan vastaan. Aamen. 
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PERUSTA ELÄMÄLLE 

Tarvitset: Raamattu ja sanalista  

Mielenkiinnon herättely: Jaa jokaiselle osallistujalle Raamattu (varmista, että on sama käännös) ja 

sanalista. Lukekaa raamatunkohta Matt. 7:24-27 ääneen (teksti myös alempana).         

Raamatut suljetaan. Jaa jokaiselle sanalista. Jokainen vetää listasta ylitse sanan, jota luetussa koh-

dassa ei ilmennyt. Lista voi olla esimerkiksi tällainen: jokainen, tulvavesi, kaikki, tekee, sortui, nai-

nen, kuulee, näkee, mies, tekee, rakensi, purki, tyhmä, myrskytuuli, aurinko.         

Tarkistetaan listat (Idean lähde www.rll.fi) 

 

"Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka 
rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei 
sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. "Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei 
tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi 
virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka." Matt. 7:24-27 

Jokainenhan meistä haluaa toimia fiksusti, eikö niin? Toisinaan eteen kuitenkin tulee tilan-
teita, että huomaan toimineeni tyhmästi. 

Muistat varmaan sadun kolmesta pienestä porsaasta? Vain yksi heistä osasi rakentaa talon, 
joka kesti pahan suden puhallukset. Kaksi possua eivät olleet varustautuneet hyvin. He oli-
vat käyttäneet ajan mieluummin huvitteluun. 

Joskus virheensä huomaa liian myöhään. On vain selviydyttävä tilanteesta. Parasta olisi, jos 
osaa etukäteen varautua tilanteisiin. Selviytyminen on silloin helpompaa. 

Yksi Raamatun tärkeimmistä opetuksista on se, että on tärkeää hankkia elämälle kunnon 
perusta. Silloin mitkä asiat eivät voi kaataa elämääsi. Mikä tuo perustus on? Se on usko 
Jeesukseen. Jeesuksen rinnalla kaikki muut asiat menettävät merkityksen kun ajatellaan 
iankaikkista elämää. Myös tässä ajassa tuo perusta kestää ja kantaa. 

 

Rukous: Jeesus auta, että voisin toimia viisaan rakentajan tavoin elämäni valinnoissa. Kiitos 
siitä, että kun elämäni perustus on Sinussa, Jeesus, se myös pysyy ja kestää. Auta elämän 
kolhujen keskellä, että en luovuta, vaan luotan Sinuun, Jeesus, kaikessa. Aamen. 
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ANTEEKSIANTAMINEN (johtajakansio: Minä ja meidän vartio)  

Mielenkiinnon herättely: Jaa jokaiselle A4-kokoista paperia, värikyniä, teippiä tai sinitarraa ja Raa-

mattu. Lukekaa Raamatun kohta ääneen Joh.8:1-11  

Menkää pienempiin ryhmiin ja jakakaa teksti sopiviin kappaleisiin. Jokainen kappale vastaa yhtä 
sarjakuvan ruutua. Piirretään kustakin kappaleesta kuva niin, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu 

piirtämiseen ainakin ideoimalla. Yksi paperi on yksi sarjakuvan ruutu. Kiinnitetään sarjakuvat sei-

nälle ja käydään ne läpi keskustellen. (Idean lähde www.rll.fi) 

Tarvitset: A4-paperia, värikyniä, teippiä, sinitarraa, Raamatun 

 

Johannes 8:1-11: Kaikki lähtivät kotiinsa, mutta Jeesus meni Öljymäelle. Varhain aamulla 
hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja 
opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutu-
nut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä 
nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille mää-
räyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jee-
suksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. 

Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, 
hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen ki-
ven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi 
toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. 
Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut si-
nua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää 
tee syntiä." 

Tehtävä: 

 Mitä mieltä olet naisen kiinni ottaneiden ihmisten toiminnasta? 

Oletko sinä joskus tehnyt jotakin väärää? Oletko jäänyt siitä kiinni? 

Edellä luetussa kertomuksessa kerrotaan siitä, miten muut ihmiset suhtautuivat naisen vir-
heeseen, sekä siitä, kuinka poikkeuksellisesti Jeesus suhtautui tähän naiseen. 

Kaikki me teemme jossain vaiheessa virheitä ja loukkaamme toisia. Viime kerralla puhuim-
me epäoikeudenmukaisuudesta. Jumala opettaa meille, ettei kenenkään tulisi tehdä pahaa 
toisille. Joskus näin kuitenkin tapahtuu. Valitettavasti joskus ihmiset loukkaavat toista, kos-
ka heillä itsellään on paha olla. Joskus loukataan toista vahingossa ja jopa tietämättään. 

Jos joku loukkaa meitä, niin mitä meidän tulisi tehdä? Mitä tehdä kun on pettynyt johonkin 
ihmiseen suuresti? Tai jos tunnemme vihaa meitä vastaan rikkoneita kohtaan? Olemmeko 
niin kuin kertomuksen ihmiset, jotka vaativat väärin tehneelle kuolemantuomiota, vai niin 
kuin Jeesus, joka armahti naista? 

Rukous: Jeesus, kiitos siitä että Sinä olet valmis antamaan minun väärät tekoni anteeksi, 
kun sitä pyydän. Anna minulle voimaa antaa toisille anteeksi, jos he loukkaavat minua. Aa-
men.  

VIIKKO 03      Raamatun tunteva            Selviytyminen-tarppo 



 

63(80) 

 

LAUPIAS SAMARIALAINEN  Ensiapu, Tajuton potilas s. 32 johtajakansio 

Mielenkiinnon herättely: Jakakaa aluksi roolit niiden henkilöiden mukaan, joita raamatunkohdas-

sa     esiintyy. Jokainen lukee raamatunkohdan Luuk. 10:26-37 (teksti myös alempana) hiljaa itsek-

seen eläytyen omaan rooliinsa. Ohjaaja lukee kohdan rauhallisesti ääneen. Toiset voivat eläytyä. 

Ohjaaja haastattelee henkilöitä, kyselee heidän mielipiteitään, tunteitaan, motiiveitaan.    Esim. ohi-
kulkijoilta: Miksi ette pysähtyneet? Vaikka teillä oli kiire, eikö olisi ollut mitenkään mahdollista py-

sähtyä auttamaan? Samarialaiselta: Miksi sinä autoit väkivallan uhriksi joutunutta miestä? Miksi 

tuhlasit aikaasi viholliseen? (Idean lähde www.rll.fi) 

Tarvitset: Raamattuja, halutessa roolivaatteita 

Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?" Hän vastasi ja sanoi: 
"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta 
voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Hän sanoi hänelle: 
"Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää". Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas 
ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs 
mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti 
ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs 
pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle 
ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli 
hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi 
hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet 
majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi maja-
talon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinul-
le maksan'. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka 
oli joutunut ryövärien käsiin?" Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta". Niin Jeesus 
sanoi hänelle: "Mene ja tee sinä samoin". Luuk. 10:26-37 

Ensiaputaitojen harjoitteleminen on tärkeää. Niitä taitoja ei tarvita onneksi jatkuvasti. Kun 
ensiaputaitoja ei käytä, ne saattavat unohtua helposti. Siksi niitä on tärkeä kerrata, jotta 
muistaa tositilanteen tullen, miten niitä käyttää. Samalla asia tuntuu vähän pelottavalta. 
Saatat ajatella, miten minä selviän jos joku on oikeasti hädässä ja tarvitsee apuani? 

Kun asiaa miettii, tärkeintä on kuitenkin se, että välittää toisista ja on valmis tekemään kaik-
kensa toisen eteen. Liian usein kuulee tarinoita, että ihminen on jätetty oman onnensa no-
jaan. Nyt en puhu vain ensiaputaidoista vaan asioista yleensä. 

Samarialaisella miehellä olisi ollut monta syytä jättää auttamatta ryöstettyä miestä. Hän 
toimi kuitenkin niin kuin hän tiesi oikeaksi. Myös Jeesus on tällainen. Hän haluaa auttaa 
jokaista. Olethan sinäkin valmis näkemään mitä ympärillä tapahtuu ja toimimaan! 

Mielenkiintoista näissä jakeissa on se, että tarina lähti liikkeelle miehen kysymyksestä, joka 
liittyi iankaikkisen elämän saamiseen. Jeesus johdattaa kysyjän miettimään lakia: onko sitä 
mahdollista täysin noudattaa, koko elämän ajan? Ihmisen on mahdotonta noudattaa lakia 
täydellisesti. Hän ei pysty noudattamaan täydellisesti edes yhtä lain käskyä. Emme siis voi 
pelastua lakia noudattaen, vaan ainoastaan uskomalla Jeesukseen. Tämä usko synnyttää 
halun toimia oikein kaikissa tilanteissa. 

Rukous: Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat meitä. Auta myös meitä näkemään toisemme 
ja olemaan toistemme tukena ja apuna. Kiitos näistä ystävistä ympärillä. Siunaa heitä. Aa-
men. 
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OLENKO LUOTTAMUKSEN ARVOINEN? (ks. Ensiapu, sairauskohtaus s.33 johtajak.) 

Mielenkiinnon herättäjä: Ohjaaja lukee raamatunkertomuksen Matt. 25:14-29 ääneen (teksti alem-

pana). Sen jälkeen määritellään yhdessä keskustellen raamatunkohdan tapahtumapaikka ja -aika. 

Jokaiselle osallistujalle annetaan rooli. Tarvitaan isäntä ja kolme palvelijaa. Raamatunkohdan ja 
esittelyn pohjalta jokainen miettii mielessään: Mitä henkilö teki tuntia ennen raamatunkohdassa 

kerrottua alkutapahtumaa? Mikä on hänen henkilöhistoriansa? Mitä hän tietää muista henkilöistä? 

Mitä hän kaipaa? Mikä on hänen roolinsa tarinassa eli kuinka tärkeä henkilö hän on siinä? 

Ohjaaja kertoo raamatunkohdan. Ohjaaja haastattelee osallistujia, jotka vastaavat roolinsa mukai-
sena raamatunkohdan henkilönä: Miltä sinusta tuntui? Miksi reagoit tapahtumiin tietyllä tavalla 

(määrittele tapa)? Miltä sinusta tuntui kuulla isännän sanovan: ” 'Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotetta-

va palvelija.’ tai : 'Sinä kelvoton ja laiska palvelija!’ ” Mitä opit tästä? (Idean lähde www.rll.fi) 

Tarvitset: Raamatut, paperia, kyniä 

Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja 
uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle 
kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. 

"Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja hankki voit-
toa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta 
se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä ra-
han. "Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 
viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: 'Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. 
Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi.' Isäntä sanoi hänelle: 'Hyvin tehty! Olet hyvä 
ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule 
herrasi ilojuhlaan!' "Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: 'Herra, sinä annoit 
minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi.' Isäntä sanoi hänelle: 
'Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen 
sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!' "Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 
yhden talentin, ja sanoi: 'Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, 
minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja 
kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.' Isäntä vastasi hänelle: 'Sinä kelvoton ja laiska 
palvelija! Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, min-
ne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin 
että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja 
antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saa-
va yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.” Matt. 25:14-29 

Eräs nainen ajatteli nuorena, että  hänestä ei ole mihinkään. “Kaikki toiset ovat minua pa-
rempia. Minä en osaa yhtään mitään”, hän valitteli. Raamattu toimi kuitenkin rohkaisijana ja 
opettajana tälle nuorelle. Juuri tämän edellä luetun raamatunkohdan kautta hän sai ymmär-
tää, että meille jokaiselle on uskottu lahjoja. Ne lahjat voivat lisääntyä, kun laitamme ne 
käyttöön. Hän ymmärsi, että hänen ei tarvitse olla paras kaikessa. “Pääasia, että olen luo-
tettava ja teen uskollisesti ne asiat, mitä minun pitää tehdä. Suurin lahja, jonka olen saanut, 
on pelastuksen lahja. Toinen asia, jota osaan tehdä on palveleminen”, hän ajatteli. Hän 
alkoi palvella siten, että meni seurakunnan keittiöön auttamaan astioiden tiskaamisessa. 
Oletko sinä luottamuksen arvoinen? Siivoatko huoneesi, teetkö läksysi? Oletko valmis aut-
tamaan toista? Ole luotettava kaikessa mitä teet!  

Rukous: Kiitos Raamatusta ja sen rohkaisusta. Auta minua olemaan henkilö, johonka voi 
luottaa. Tahdon, Jeesus, palvella Sinua lahjoillani. Aamen. 
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AARTEEN ETSIJÄ (Geokätköt s. 37 johtajakansio) ….. 

Mielenkiinnon herättäjä: Lue alla oleva raamatunkohta (Matt. 13:44-46) ääneen. Jakaantukaa pie-

nempiin ryhmiin. Etsikää ryhmissä tekstistä kaikki verbit (verbi ilmaisee tekemistä, olemista tai ta-
pahtumista). Voit kopioida tekstin etukäteen jokaiselle ryhmälle. Kerätkää verbit erillisille papereille. 

Ryhmässä pohditaan: 

a. Millaisia verbejä tekstissä on? Ovatko ne kuvailevia vai toteavia? Onko niiden tekijä mainittu? 

Mikä verbi toistuu useammin? b. Mitä verbit opettavat tekstistä tai jostain sen henkilöstä? Kuka on 
tekstin päätoimija? Keneen toiminta kohdistuu? c. Missä aikamuodossa verbit ovat? d. Esitetään 

tutkimustulos koko ryhmälle. 

(Idean lähde www.rll.fi) 

Tarvitset: Raamattuja, kyniä, papereita 

Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uu-
delleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon. Taivasten 
valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoi-
sen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen. Matt. 13:44-46 

Aarteen etsiminen on mukavaa. Aina aarteen ei tarvitse olla edes kovin arvokas, silti sitä 
etsii mielellään. 

Taivasten valtakunta, yhteys Jeesuksen kanssa on kuin aarre. Me ihmiset etsimme elä-
määmme tarkoitusta monesta eri paikasta. Kun ihminen lopulta tajuaa tulla Jeesuksen luok-
se hän usein ajattelee, että ”miksi en ole ennen tajunnut, kuinka mahtavaa Jeesuksen kans-
sa on olla”. 

Asiaa voi ajatella myös toisinpäin. Sinä olet Jumalalle arvokas, ainutlaatuinen aarre. Jee-
susta verrataan usein hyvään paimeneen. Kun Hän huomaa, että laumasta on kadonnut 
yksi lammas, Hän lähtee etsimään tätä. Hän iloitsee jokaisesta, jonka saa tuoda turvaan 
lauman keskelle (Matt.18:12). 

Mikä sinulle on arvokasta? Mihin asioihin sinä luotat? Mistä asioista et haluaisi luopua? 

Aina asiat eivät mene niin kuin haluaisimme. Joudumme luopumaan asioista, joita rakas-
tamme. Voi olla, että opiskelupaikka johon haet, ei avaudu sinulle, ainakaan heti. Voi olla, 
että ystävä, johon luotit, pettääkin. 

Onneksi on yksi, joka ei jätä eikä petä eikä muutu: Jumalan sana, Raamattu. Jeesus on 
luvannut olla aina kanssasi. Hän on ollut ja on! 

Jumalan lapsena löydät uusia hienoja asioita, aarteita Raamattua tutkimalla ja elämällä Jee-
suksen seurassa. 

Silloin kun olet yksin, Jeesus on kanssasi. Silloin, kun vanhemmat riitelevät, Jeesus on 
kanssasi. Silloin kun olet yksin vieraassa maassa, Jeesus on kanssasi. Hän ei hylkää eikä 
jätä missään tilanteessa!! 

Rukous: Kiitos Jeesus, että rakastat minua todella paljon. Niin paljon, että kuolit minun täh-
teni ristillä, että minä saisin elämän. Auta, että minäkin voisin arvostaa oikeita asioita. Että 
voisin etsiä ensin Sinun tahtoasi. Aamen. 
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KYLVÄJÄ 

Tarvitset: Tavaroita esim.  kirves, pilli, sateenvarjo, saappaat, kivi, oksa, avaimet jne.  

(ks. Retki, yöpyminen kaminateltassa s.33 – sytytämme tuoreista puista s. 34 — valmistan aterian 

nuotiolla  s.35, eksyminen s. 91, eräensiapu s. 91) 

Mielenkiinnon herättäjä:  Osallistujat istuvat piirissä pöydän ympärillä niin, että tuolien ja pöydän 

välissä mahtuu kävelemään. Jos osallistujia on paljon, eivätkä kaikki mahdu pöydän ympärille istu-

maan, voidaan pöytä laittaa esim. salin etuosaan.Ohjaaja kertoo ohjeet: raamatunkohdan lukemisen 

jälkeen jokainen tulee vuorollaan hakemaan pöydältä yhden esineen, joka hänen mielestään parhai-
ten kuvaa raamatunkohdan sanomaa tai jotain tärkeää kohtaa siinä. Toimitaan hiljaisuuden vallites-

sa, esineistä eikä niiden valinnoista saa keskustella. Raamatunkohta Matt. 13:3-9 luetaan ääneen 

(kohta myös alla). Ohjaaja asettelee esineet pöydälle sanomatta mitään ja jokainen hakee vuorol-

laan tavaran. Taustalla voi soida musiikki. Kun kaikki ovat hakeneet yhden esineen itselleen, asetu-
taan piiriin tai mennään viiden hengen ryhmiin tai pareittain. Jokainen saa vuorollaan näyttää valit-

semansa esineen ja kertoa, miksi sen valitsi ja millä tavalla se kuvaa raamatunkohtaa tai mitä se 

kertoo siitä. Tulkintoja ei kommentoida. Jos tulkinnat on esitelty parille tai pienryhmälle, voidaan 

lopuksi ottaa esiin joitakin tulkintoja koko ryhmän kuultavaksi. (Idean lähde www.rll.fi) 

 

"Katso, kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien 
oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon 
maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua 
ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantap-
puroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja 
antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää. 

Jolla on korvat, se kuulkoon." Matt. 13:3-9 

Talven keskellä voi olla vaikea kuvitella kylvämistä. Kuitenkin monet viljelijät tekevät suun-
nitelmia näin talvella. Suunnitelmat on tehtävä hyvissä ajoin. Heidän on laskettava kustan-
nuksia ja mietittävä, mitä aikovat kylvää. Maanviljelijöillä on myös paperitöitä erilaisten tuki-
hakemusten kanssa. 

Jumalan sana on kuin siemen. Sinäkin olet kuullut Jeesuksesta ja lukenut Raamattua. Se, 
miten sana vaikuttaa sinuun, on kuin siemenen kylvämistä. Siemen putoaa sydämen maa-
perään. Onko sydämesi vastaanottavainen vai ei, sinä sen itse tiedät. 

Toisinaan elämässämme on ennakkoluuloja tai omia tottumuksia, jotka estävät Jumalan 
sanan/siemenen vastaanottamista. Jumala haluaa, että voisimme olla niitä, jotka kuulemme 
Hänen sanansa ja toimimme sen mukaisesti. 

 

Rukous: Jeesus, kiitämme Sinusta ja sanastasi. Pyydän, puhdista minut kovuudesta ja 
kaikesta, joka rikkakasvin tavoin estää sitä, että en toimi Sinun tahtosi mukaan. Haluan 
kantaa elämälläni hyvää satoa. Aamen.  
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PAIKALLINEN JA LAAJA SEURAKUNTA 

Valmistelut: avaa puhelimen tai tabletin karttasovellus, zoomaa se mahdollisimman tarkkaan ko-

koontumispaikkaanne. Karttaa tarvitaan hartauden kuluessa. 

Ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä. Elämä on helpompaa, kun voimme tehdä yhteistyötä: saa-
da apua asioissa, joissa emme ole taitavia ja auttaa omilla taidoillamme muita. Ilot tuntuvat 
suuremmilta, kun ne saa jakaa jonkun kanssa, ja surut tuntuvat pienemmiltä, kun joku loh-
duttaa. Tarvitsemme ihmisiä, jotka opettavat meille uusia asioita, ja saamme itse opettaa 
toisille sitä, mitä osaamme. 

Tarvitsemme toisia ihmisiä myös uskomme tueksi. Yhdessä rukoileminen ja Raamatun tutki-
minen auttaa meitä kasvamaan uskossa. Ymmärrämme Raamattua paremmin, kun voimme 
keskustella siitä jonkun kanssa. Innostumme enemmän rukouksesta, kun huomaamme, 
miten Jumala on vastannut yhteisiin rukouksiimme. Toiset ihmiset ovat uskollemme tärkeitä! 

Seurakunta on joukko ihmisiä, jotka haluavat kasvaa yhdessä. Yksi seurakunta kokoontuu 
juuri tässä paikassa. (katsokaa kartalta kokoontumispaikkanne – zoomaa niin, että koko kaupunki 

näkyy) 

Onko tämä ainut seurakunta tällä paikkakunnalla? 

Miettikää, mitä kaikkia seurakuntia paikkakunnallanne on, ja näyttäkää niiden kokoontumispaikat 

kartalta, jos tiedätte. 

Seurakuntia on paljon – pienilläkin paikkakunnilla ainakin yksi, monessa paikassa useam-
pia. 

Zoomatkaa niin, että kartalla näkyy noin puolet Suomesta 

Suomessa seurakuntia on jo tuhansia! Monia seurakuntia tarvitaan, jotta jokaisella ihmisellä 
olisi mahdollisuus päästä mukaan seurakuntaan, joka sijaitsee lähellä ja jossa juuri hänen 
lahjojaan tarvitaan. 

Zoomaa niin, että koko maailma näkyy kartalla. 

Joka puolelta maailmaa löytyy seurakuntia. Niitä on miljoonia! Ja samalla ne ovat kaikki 
yhtä, koska ne kaikki opettavat Jeesuksesta ja seuraavat Häntä. 

Sinäkin olet osa maailmanlaajuista seurakuntaa – miljoonien Jeesusta seuraavien ihmisten 
joukkoa. Samalla kuulut myös paikalliseen seurakuntaan. 

Rukous 

Jeesus, kiitos seurakunnasta. Kiitos siitä, että saamme yhdessä kasvaa ja oppia tuntemaan 
Sinua. Siunaa meidän seurakuntaamme ja kaikkia seurakuntia tässä maailmassa. Aamen. 
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ERILAISIA SEURAKUNTIA 

Valmistelut: Keskustelkaa siitä, millaisia tapoja teidän perheessänne on. Kun olitte pieniä, millaisia 
iltatapoja (iltasatu, iltalaulu, iltarukous) teillä oli? Mitä teitte kesälomilla? Mitä teillä tehdään pää-

siäisenä? Miten syntymäpäiviä juhlitaan? Miten vietätte viikonloppua? Millaisia siivouspäiviä teillä 

on? Onko teillä joitakin sellaisia tapoja tai perinteitä, joita kaikilla perheillä ei ole? 

 

Jokaisella perheellä on omia tapojaan. Osan niistä vanhemmat ovat oppineet jo omassa 
lapsuudessaan, osa taas on syntynyt kun perhe on kasvanut. Monet näistä tavoista ovat 
syntyneet yksinkertaisesti siitä, että juuri se tapa tehdä jokin asia on tuntunut parhaalta ja 
mukavimmalta – juuri meidän perheelle sopivalta tavalta. 

Seurakuntaa voi verrata perheeseen. Samalla tavalla eri seurakunnat ovat päättäneet teh-
dä jotkin asiat juuri heille sopivalla tavalla, heidän mielestään mukavimmalla tavalla. 

Joissakin seurakunnissa yksi ihminen opettaa Raamattua, ja muut kuuntelevat rauhassa. 
Toisissa seurakunnissa sitä luetaan yhdessä ja opetus oivalletaan yhteisen keskustelun 
kautta. Joissain seurakunnissa musiikki on rauhallista, toisissa reipasta. Joissakin seura-
kunnissa jumalanpalvelus järjestetään aina samalla hyväksi havaitulla tavalla, toisissa kaik-
ki jumalanpalvelukset ovat erilaisia. Eroja on monenlaisia! 

Erilaisia seurakuntia tarvitaan. Yksi seurakunnan tehtävä on kertoa Jeesuksesta niille ihmi-
sille, jotka eivät vielä tunne Häntä. Erilaiset seurakunnat kertovat kaikki saman viestin Jee-
suksesta mutta vähän eri tavoilla. Kun Jeesuksesta kerrotaan joka paikassa ja kaikilla mah-
dollisilla viestintäkeinoilla, suurempi määrä ihmisiä kuulee ja huomaa tämän viestin. 

Erilaisia seurakuntia tarvitaan myös siihen, että me voimme oppia tuntemaan Jeesusta 
paremmin. Jotkut oppivat parhaiten kuuntelemalla rauhassa, jotkut taas, kun pääsevät itse 
kokeilemaan. Erilaiset seurakunnat tekevät mahdolliseksi sen, että jokainen voi löytää sel-
laisen seurakunnan, jossa on hyvä olla ja oppia tuntemaan Jeesusta. 

Erilaiset seurakunnat tarjoavat myös erilaisia mahdollisuuksia osallistua. Meistä jokaisella 
on lahjoja ja taitoja, joita voimme käyttää seurakunnassa toisten ihmisten auttamiseen. 
Erilaisissa seurakunnissa pääsemme käyttämään lahjojamme erilaisiin asioihin, ja kaikille 
löytyy jokin tehtävä, jossa on hyvä olla. 

Rukous: Jeesus, kiitos siitä että loit meidät kaikki erilaisiksi. Kiitos siitä, että myös jokainen 
seurakunta on erilainen. Siunaa kaikkia seurakuntia ja sitä työtä, mitä ne tekevät. Auta mei-
tä löytämään oma paikkamme seurakunnassa. Aamen. 
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SEURAKUNTA ELÄÄ JA TOIMII 

Valmistelut: Tarvitset neljä paperia, joiden keskellä lukevat sanat “yhteys” - ”auttaminen” - 

”opetus” - ”evankeliumi” 

 

Ensimmäinen seurakunta syntyi Jerusalemissa melkein kaksituhatta vuotta sitten, pari kuu-
kautta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Sillä seurakunnalla ei ollut hie-
noja rakennuksia kaikelle toiminnalle eikä nettisivuja, joilla esitellä mitä kaikkea on tarjolla. 
Ensimmäinen seurakunta oli hirmuisen yksinkertainen, ja silti se teki kaikkia niitä asioita, 
joita seurakunnan kuuluukin tehdä. 

Ensimmäinen asia oli yhteys. Apostolien teoissa kerrotaan, että uskovilla oli tapana tulla 
yhteen joka päivä rukoilemaan ja syömään yhdessä. Jokaisella oli mahdollisuus kertoa päi-
vät hyvät ja huonot uutiset. Kukaan ei kärsinyt yksinäisyydestä. Yhteyteen liittyi myös yhtei-
nen omaisuus. Rikkaat lahjoittivat omaisuutensa yhteiseen käyttöön, jotta kaikilla olisi riittä-
västi ruokaa ja muuta tarpeellista.  

Toinen asia oli auttaminen: Monelle yksinäiselle vanhukselle ensimmäinen seurakunta oli 
ainoa mahdollisuus saada ruokaa ja vaatetta. Ensimmäinen seurakunta tulikin hyvin pian 
tunnetuksi siitä, että se auttoi monia sellaisia ihmisiä, joista kukaan muu ei ollut kiinnostu-
nut. 

Kolmas asia, josta Apostolien teoissa kerrotaan, on opetus. Jeesuksen opetuslapset, joita 
oli alettu kutsua apostoleiksi, kertoivat muulle seurakunnalle asioita, joita Jeesus oli sanonut 
ja tehnyt. He muistelivat Jeesuksen opetuksia ja auttoivat myös niitä seurakuntalaisia, jotka 
eivät olleet ehtineet tavata Jeesusta Hänen ollessaan maan päällä, tuntemaan Jeesusta 
paremmin. 

Neljäs asia, jota seurakunta teki, oli evankeliumin julistaminen. Suurin osa ihmisistä ei ollut 
kuullut, että Jeesus tarjoaa heille mahdollisuutta saada synnit anteeksi. Seurakunta kertoi 
tästä elämän mullistavasta mahdollisuudesta ihmisille. He myös rukoilivat sairaiden puoles-
ta ja pyysivät Jumalaa parantamaan ja sen kautta osoittamaan, että Hän on todellinen ja 
halukas auttamaan ihmisiä. Sairaiden parantuminen oli ihmisille merkki siitä, että koko sa-
noma Jeesuksesta ja syntien anteeksi antamisesta oli totta. 

Mietitäänpä, millä tavalla meidän seurakuntamme tekee näitä samoja asioita. Missä seura-
kunnan jutuissa ihmiset kokevat yhteyttä toistensa kanssa? Millä tavoin autamme niitä, jotka 
tarvitsevat apua? Missä opimme tuntemaan Jeesusta paremmin? Millä tavoilla kerromme 
Jeesuksesta niille, jotka eivät ole lainkaan kuulleet Hänestä? 

Keskustelkaa ja kirjoittakaa mieleen tulleet asiat lapuille ylös. 

Rukous: Jeesus, kiitos siitä että saamme olla osa Sinun seurakuntaasi. Auta meitä rakenta-
maan yhteyttä. Anna meille anteliasta mieltä, jotta voimme auttaa niitä, jotka tarvitsevat apu-
amme. Anna meille intoa tutustua Sinuun yhä paremmin. Anna myöskin rohkeutta kertoa 
Sinusta toisille. Aamen.  
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UNELMIEN SEURAKUNTA 

 

Valmistelut: tarvitsette kaksi isoa paperia ja kyniä. 

Kirjoittakaa ja piirtäkää, millainen unelmien seurakuntanne olisi? Mitä siellä tehtäisiin? Miten siel-

lä opeteltaisiin Raamattua? Miten siellä rukoiltaisiin? Olisiko siellä musiikkia? Olisiko siellä omaa 

toimintaa eri-ikäisille ihmisille? Mitä muuta ihmiset tekisivät yhdessä? 

Keskustelkaa ajatuksistanne. 

 
Jokainen koti on siellä asuvan perheen näköinen. Innokkaan retkeilijäperheen olohuonees-
sa saattaa olla teltta kuivumassa ja muusikkoperheen soittimet pursuavat joka paikasta. 
Samalla tavalla jokainen seurakunta on siihen kuuluvien ihmisten näköinen. Se, millaisia 
lahjoja meillä on, vaikuttaa siihen, millainen seurakuntamme on – kunhan vain laitamme 
lahjamme käyttöön seurakunnassa! 

Olennaista seurakunnassa on se, että tutustumme yhdessä yhä paremmin Jumalaan. Se, 
millä tavalla sen teemme, on meistä kiinni! Jotkut haluavat osallistua tuhansien ihmisten 
suurtapahtumiin, jotkut taas ovat mieluummin juttelemassa ruokapöydässä kymmenen ka-
verin kanssa. Joidenkin mielestä isolla bändillä esitetty musiikki on parasta, toiset taas tyk-
käävät kuunnella kitaransoittoa nuotion ääressä. Seurakunta voi toimia tällaisissa asioissa 
monella eri tavalla – kannattaa ajatella luovasti! 

Meistä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa seurakuntaamme. Voimme mennä mukaan 
järjestämään jotakin toimintaa ja kertoa omista ideoistamme ja haaveistamme. Ja aina 
voimme rukoilla. 

 
Rukous: Jumala, Sinä näet nämä unelmat seurakunnasta. Sinulla on myös itselläsi unelma 
siitä, mitä kaikkea seurakunta voisi olla. Auta meitä rakentamaan seurakuntaa, joka voisi 
olla sellainen kuin Sinä haluat. Aamen 
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MINÄ OSANA SEURAKUNTAA 

Valmistelut: jokaiselle paperi ja kynä. Jokainen kirjoittaa paperille viisi asiaa, joissa on hyvä tai 

joiden tekemisestä pitää. Kertokaa toisillenne nämä asiat. 

 

Jokainen meistä osaa jotakin ja on kiinnostunut joistakin asioista. Jumala on luonut nämä 
lahjat meihin jotakin tarkoitusta varten. Ensinnäkin siksi, että Hän rakastaa meitä ja haluaa, 
että pystymme tekemään asioita, jotka ilahduttavat meitä. Mutta myös siksi, että voisimme 
näillä lahjoilla auttaa toisia ihmisiä. 

Keskustelkaa siitä, miten listoilla olevilla asioilla voi auttaa tai ilahduttaa toisia ihmisiä. 

Raamatussa, 1.Korinttilaiskirjeessä (1.Kor.12:12-27) seurakuntaa verrataan ihmisen ke-
hoon. Luetaan tuo kohta: 

”Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; 
vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, 
olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja 
sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 

Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka sanoisi: ’Koska 
en ole käsi, en kuulu ruumiiseen’, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi: ’Koska en 
ole silmä, en kuulu ruumiiseen’, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää 
silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Ju-
mala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos 
kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin mon-
ta, kun taas ruumis on yksi. 

Ei silmä voi sanoa kädelle: ’Minä en tarvitse sinua’, eikä liioin pää jaloille: ’Minä en tarvitse 
teitä.’ Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikom-
pia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme 
pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädyl-
liset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän 
antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripurai-
suutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, 
kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki 
muutkin sen kanssa. 

Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.” 

Juuri se, että jokaisella meistä on omat, erilaiset lahjansa, tekee meistä hyvän seurakun-
nan! Meillä on oma tehtävämme, eikä kokonaisuus olisi sama ilman meitä! 

Rukous:  Jeesus, kiitos siitä että olet luonut meidät kaikki erilaisiksi. Kiitos kaikista lahjoista, 
joita olet meille antanut. Auta meitä käyttämään kaikkea antamaasi toisten ihmisten hyväk-
si. Aamen 
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VERTAUKSIA SEURAKUNNASTA 

 

Valmistelut: Mikäli teillä on ollut tapana laulaa iltanuotioilla jokin laululeikki “eri maan tavoin”, 

(amerikkalaisesti=isoin liikkein, saksalaisesti=napakoin robottiliikkein, ranskalaisesti=koukeroisesti 

ja pikkurilli pystyssä.) laulakaa tuo tuttu laulu ja leikkikää. Jos teillä ei tällaista tapaa ole ollut, miet-

tikää, millaisia ennakkokäsityksiä teillä on eri maiden kansalaisista. 

 

Viimeksi luimme Ensimmäisestä Korinttilaiskirjeestä tekstin, jossa seurakuntaa verrattiin 
Kristuksen ruumiiseen ja jokaista kristittyä yhteen ruumiinosaan. Tämän vertauksen lisäksi 
Raamattu käyttää monia muitakin kielikuvia yrittäessään selittää, millainen seurakunta on ja 
miten se toimii. 

1. “Seurakunta on Jumalan kansa.” Useimmiten meillä on valmis käsitys siitä, millaisia tietyn 
maan kansalaiset ovat. Joku voi väittää, että kaikki suomalaiset tykkäävät jääkiekosta ja 
saunomisesta, brasilialaiset taas sambasta ja jalkapallosta. Osa näistä mielikuvistamme on 
täysin vääriä, mutta jotkut osuvat ainakin osittain kohdilleen. 

Seurakuntaa kutsutaan Jumalan kansaksi. Se, että olemme Jumalan kansa, tarkoittaa sitä, 
että myös meidät voidaan tunnistaa jostakin. Jumalan kansa ei näytä samalta eikä puhu 
samaa kieltä, mutta jokin yhdistää sitä. Jumalan kansa rakastaa Jumalaa rakastamalla Ju-
malan luomia ihmisiä. Ihmisten palveleminen ja Jeesuksesta kertominen ovat asioita, joista 
Jumalan kansa pitäisi voida tunnistaa. 

2. “Seurakunta on Jumalan perhe.” Kaikki samaan kansaan kuuluvat ihmiset eivät tunne 
toisiaan, mutta perheessä kaikki huomataan. Raamattu vertaakin seurakuntaa myös per-
heeseen. Samalla tavalla kuin hyvä perhe rakastaa ja arvostaa jokaista perheenjäsentä, 
hyvä seurakuntakin osoittaa rakkautta jokaiselle perheenjäsenelle. 

3. “Seurakunta on pyhä temppeli.” Vanhan testamentin aikaan Jumala asui Jerusalemiin 
rakennetussa temppelissä. Jos ihmisellä oli Jumalalle asiaa, piti matkustaa Jerusalemiin. 
Nyt asia on toisin. Seurakunta — eli siis Jeesusta seuraavat ihmiset — ovat korvanneet 
Jerusalemin temppelin. Jumala ei olekaan enää vain yhdessä tietyssä rakennuksessa, vaan 
Hän elää ja vaikuttaa jokaisen Hänen seuraajansa sydämessä. Meidän ei enää tarvitse mat-
kustaa jonnekin päästäksemme juttusille Jumalan kanssa. Hän kulkee mukanamme, minne 
menemmekään. 

Raamattu käyttää seurakunnasta myös monia muita vertauskuvia. Kaikkien niiden tarkoituk-
sena on auttaa meitä ymmärtämään, kuinka äärettömän tärkeänä Jumala pitää seurakun-
taa. 

Rukous: Jeesus, auta meitä löytämään oma paikkamme seurakunnassa. Auta meitä rakas-
tamaan toisiamme ja kasvamaan yhdessä. Siunaa meitä. Aamen 
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AUTAN JA PALVELEN 

Luetaan yhdessä seuraava teksti (1.Joh.4:7-8)  

”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka 
rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tunte-
maan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” 

Pohtikaa aluksi yhdessä seuraavia kysymyksiä: 

- Mitkä kaksi sanaa esiintyvät tekstissä useimmin? 

- Mitä nämä sanat sinulle merkitsevät? 

Yhteenveto: 

Jumala on rakkaus, sanotaan Raamatussa (1. Johannes 4:7-8). On siis luonnollista, että 
Raamatussa puhutaan hyvin paljon rakkaudesta. Suurin käsky Raamatussa on rakastaa 
Jumalaa ja lähimmäistä. Tämän käskyn toteuttaminen on yleensä helppoa, jos lähimmäinen 
on hyvä ystävä, oma lapsi, isä tai äiti jne. Mutta loppuvatko lähimmäiset tähän? Eivät lopu. 

Lukekaa yhdessä Luuk.10:25-37 

Jeesus opettaa meille, että kuka tahansa voi olla lähimmäinen toiselle, kuka tahansa apua 
tarvitseva. 

Mitä me voimme tehdä lähimmäisillemme?  

Voitte esimerkiksi antaa vanhukselle tai raskaana olevalle istumapaikan täydessä linja-
autossa. Tai voitte auttaa kätensä loukannutta koulukaverianne koulun ruokailujonossa. 
Voitte auttaa vanhempianne siivouspäivänä. 

Keksikää nyt itse ainakin kaksi esimerkkiä tilanteesta, jossa voit auttaa lähimmäistäsi koto-
na, koulussa tai kavereiden kanssa! 

Toimintaideoita 

Koko jakson ajalle voi yleisesti lähimmäisyyttä korostamaan ottaa käyttöön salaiset ystävät. Kullekin 

osallistujalle arvotaan salainen ystävä, jota ei saa paljastaa. Salainen ystävä tekee salaisesti joitain 

kivoja juttuja sille, joka on hänen ystävänsä. 

Askarteluna voisi olla vaikka tervehdyskortteja (tai vastaavia) seurakunnan sairaille tai jos seura-

kunnasta tehdään sairaala- tai vanhainkotikäyntejä, niin sinne. Tai jos seurakunnalla on kummilapsi 

voidaan hänelle suunnitella ja koota lahjapaketti. 

Keskustelukysymyksiä: Miten eri tilanteissa tulisi toimia, jos näkee jonkun tarvitsevan apua? Ensiksi 

voi kysyä, millaisissa tilanteissa joku tarvitsee apua. Sitten voi kysyä, että miten niissä tilanteissa voi 

auttaa. 

Rukous: Rakas Jeesus, auta minua huomaamaan avun tarpeessa olevia lähimmäisiä ympä-
rilläni ja miten voisin auttaa heitä. Aamen.  
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OTAN TOISET HUOMIOON 

Luetaan yhdessä seuraava raamatunkohta: Joh.5:1-9 

Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on 
Lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa viisi 
pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja halvaantuneita.* 
Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon 
ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, 
sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkah-
deksan vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo 
pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: "Tahdotko tulla terveeksi?" Sairas vastasi: "Herra, minulla 
ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku 
toinen ehtii ennen minua." Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja kävele." Mies tuli 
heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. 

Yritä samaistua sairaan miehen osaan. Olet kipeästi avun tarpeessa, mutta ihmiset ympäril-
läsi kulkevat ohitsesi. Miettikää seuraavia kysymyksiä: 

- Jeesus esitti kysymyksen miehelle. Mitä sairas mies vastasi Jeesukselle? 

- Miltä tuosta miehestä mahtoi tuntua? 

- Olisiko jollekulle ohi kulkevalle ihmiselle ollut iso vaiva auttaa sairasta miestä pääsemään 
altaaseen? 

- Onko sinulle käynyt joskus vastaavaa (että olet ollut avun tarpeessa)? 

(Keskustelkaa ja kokoa vastaukset vaikka fläppitaululle!) 

Sovellus: 

Kuljemme päivittäin apua tarvitsevien ihmisten ohitse. Edellisellä kerralla keksimme yhdes-
sä käytännöllisiä keinoja lähimmäisten auttamiseksi. 

Oletteko päässeet kokeilemaan viime kerralla keksittyjä ideoita? 

(keskustelkaa taas — vastauksia ei tarvitse kerätä) 

Rukous: Rakas Jeesus, avaa minun silmäni näkemään muut ihmiset ympärilläni ja heidän 
avuntarpeensa. Puhu Sinä minulle, ketä minun kuuluu auttaa! Aamen.  
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PUUTUN EPÄOIKEUDENMUKAISUUKSIIN 

 
Luetaan alla olevat raamatunpaikat. 

Sak.7:9-10 

”Näin sanoo Herra Sebaot: Tuomitkaa oikein, osoittakaa toinen toisillenne hyvyyttä ja lau-
peutta. Leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää älkää sortako, älkää suunnitelko pahaa toi-
nen toisellenne.” 

Ps.146:7-9 

”Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää vangitut kah-
leista, hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen. Herra rakastaa oikea-
mielisiä, hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän 
tekee mutkaiseksi.”  

 

Keskustelkaa kustakin aiheesta kerrallaan: 

Nämä raamatunpaikat opettavat meille jotakin Jumalan luonteesta. 

Mitä yllä oleva raamatunpaikka Sakarjan kirjasta kehottaa meitä tekemään? 

Alleviivatkaa tekstistä löytämänne kehotukset. Mitä löysitte? 

 

Jälkimmäinen raamatunpaikka (Ps.146:7-9) kertoo myös Jumalan luonteesta, mutta se ker-
too myös konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä Jumalan omat voivat tehdä niille, jotka ovat 
avun tarpeessa. 

Miettikää omaa kaveripiiriänne tai koulukavereitanne. Onko joukossa esim. kiusattuja? Mitä 
voisitte yhdessä tehdä heidän hyväkseen? 

 

Keskustelua 

 

Jälkimmäinen raamatunpaikka (Ps.146:7-9) kertoo myös siitä, mitä Jumala tekee kun ihmi-
set rukoillen turvautuvat Häneen.  

Rukous: Rakas Jeesus, oikeudenmukaisuus on yksi Sinun luonteenpiirteesi. Puhu minulle, 
mihin vääriin asioihin minun on puututtava ja millä tavalla, että olisin Sinun seuraajasi. Aa-
men.  
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JOKAINEN JOUTUU JOSKUS PYYTÄMÄÄN ANTEEKSI 

Matt.18:21-35: Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta 
kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitse-
män kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seit-
semänkymmentä kertaa seitsemän.  

Sentähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. 
Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa kymme-
nentuhatta leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa, niin hänen herransa määräsi 
myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan mak-
settavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: 'Ole pitkämielinen mi-
nua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki'. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja 
hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi.  

Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 
sata denaria; ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä olet vel-
kaa'. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Ole pitkämieli-
nen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle'. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti 
hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näki-
vät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, 
mitä oli tapahtunut.  

Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä 
annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitä-
nyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa 
vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle 
velkaa. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydä-
mestänne anteeksi." 

 
Jeesus kertoi kahdesta miehestä. Toinen sai itse anteeksi 10000 leiviskää, mutta tämän 
jälkeen ei kuitenkaan antanut anteeksi toiselle miehelle 100 denaaria. 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla ... 
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… Jatkoa edelliseltä sivulta 

 

Tehtävä: 

Laskekaa vertauksen esimerkki tämän päivän rahaksi muutettuna. 

Jeesuksen aikaan leiviskä oli 6 000 denaria ja denari puolestaan oli yhden päivän palkka. 
Yksi leiviskä ei siis ollut vähän. Jos arvioimme, että työmiehen päiväpalkka olisi tänään noin 
100 €, yhden leiviskän eli 6 000 denarin arvo olisi 600 000 € eli reilut puoli miljoonaa euroa. 

Mies sai kuitenkin 10 000 leiviskää anteeksi. Rahaksi muutettuna tämä on 6 000 000 000€ 
eli kuusi miljardia euroa. 

Tämä paljon anteeksi saanut mies ei kuitenkaan antanut anteeksi 100 denaria toiselle mie-

helle. Paljonko 100 denaria olisi tämän päivän rahaksi muutettuna? (10 000 euroa) 

Mitä mieltä olet anteeksi saaneen miehen toiminnasta? 

Oletko sinä joutunut pyytämään anteeksi joltakulta? Teit siis itse jotain ja siksi jouduit pyytä-
mään anteeksi. 

Keskustelua 

Jeesuksen edellä luettu opetus kuvaa sitä, että kaikki ihmiset rikkovat toisia vastaan joskus. 

Kaikki me teemme jossain vaiheessa virheitä ja loukkaamme toisia. Viime kerralla puhuim-
me epäoikeudenmukaisuudesta. Jumala opettaa meille, ettei kenenkään tulisi tehdä pahaa 
toisille. Joskus näin kuitenkin tapahtuu, koska ihmiset eivät ymmärrä Jumalan periaatteita. 
Kukaan ei ansaitse tulla loukatuksi tai kiusatuksi. Valitettavasti joskus ihmiset loukkaavat 
toista, koska heillä itsellään on paha olla. Joskus loukataan toista vahingossa ja jopa tietä-
mättään. 

Jos joku loukkaa meitä, niin mitä meidän tulisi tehdä? Mitä tehdä kun on pettynyt johonkin 
ihmiseen suuresti? Tai jos tunnemme vihaa meitä vastaan rikkoneita kohtaan?   

Voiko anteeksiantamista opetella? Jos voi, niin miten?  Anteeksianto on vaikeaa, etenkin 
kun on loukkaantunut kaikkein rakkaimman vääryyksistä tai ilkeistä sanoista. Katkeruudesta 
luopuminen auttaa sinua itseäsi. 

Viha ja katkeruus ei lähde ihmisestä kuin nappia painamalla. Voit kuitenkin rukoilla asian 
puolesta. Aloita siis siitä, että panet kädet ristiin, tunnustat Jumalalle sen, että et osaa antaa 
anteeksi. Muista, että Jumala rakastaa jokaista, myös sinua loukannutta henkilöä. 

Rukous: Rakas Jeesus, on tosi vaikeaa antaa anteeksi toiselle ihmiselle niin, että siitä ei jää 
mitään kaihertamaan omaan mieleen. Sinä voit auttaa tässä! Opeta minua luopumaan 
omista vaatimuksistani ja muistamaan, että Sinä kannoit kaikki synnit ristille — niin minun 
kuin toistenkin ihmisten! 
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HALUAN TOIMIA EPÄITSEKKÄÄSTI YHTEISEKSI HYVÄKSI 

 

Tänään tutustumme Nehemian elämään. Nehemia toimii hyvänä esimerkkinä Raamatun 
henkilöstä, joka halusi toimia epäitsekkäästi, yhteiseksi hyväksi. 

Nehemia eli monta sataa vuotta ennen Jeesuksen aikaa. Hän eli maantieteellisesti kaukana 
Israelista ja Jerusalemista. Hänellä oli tosi hyvä työpaikka kuninkaan hovissa. Kaikki oli 
hänellä hyvin. 

Nehemia rakasti omaa kotimaataan. Nyt hän kuitenkin asui kaukana vieraalla maalla. Ne-
hemia kuuli veljeltään surullisia uutisia kotimaastaan Israelista sekä siellä olevan Jerusale-
min kaupungin kunnosta (Neh. 1:2). Nehemia tiesi, että hänen omia sukulaisiaan asui vaa-
rassa olevassa Jerusalemissa. Tämä sai Nehemian surulliseksi ja siksi hän rukoili asian 
puolesta monta päivää. Nehemia halusi toimia oman kotimaansa hyväksi ja siksi hän jätti 
hyvän työnsä hetkeksi ja lähti auttamaan Jerusalemin asukkaita. 

Jerusalemin ollessa huonossa kunnossa Nehemia jätti hyvän työnsä Babyloniassa auttaak-
seen omaa kansaansa. 

 
Meidän ei tarvitse lähteä välttämättä kauas, jotta voimme toimia omalta osaltamme yhtei-
sen hyvän eteen. Voimme aloittaa sen oman perheemme parissa. Perhe on yksi hyvä paik-
ka harjoitella auttamista ja siten yhteisen hyvän edistämistä. Ei ole hyvä, että vanhemmat 
joutuvat tekemään kaikki perheen yhteiset askareet. Sinä voit toimia yhteiseksi hyväksi 
vaikka leikkaamalla ruohon pihalta tai imuroimalla oman huoneesi. Jos haluat laajentaa 
vaikutusaluettasi, niin auta vaikkapa naapurustossa jotain apua tarvitsevaa. Keksitte kyllä 
keinot.  

Me kaikki voimme tehdä näitä arjen pieniä tekoja, jotakuta Herra voi kutsua käyttämään 
elämänsä inhimillisesti ajatellen epäitsekkäästi.  

 

Rukous: Rakas Jeesus, anna minulle epäitsekäs mieli ja anna minun huomata jo kotona, 
millä tavalla voin tehdä oman osani ja auttaa vanhempiani kodin töissä. Anna minulle oikea 
mieli, jotta voin iloita tästä kaikesta ja auttaa muita iloiten. Aamen. 
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ELÄN JA TOIMIN VASTUULLISESTI   (raha ja auttaminen)  

 

Paavali mainitsee Raamatussa, että “Jumala antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksem-
me”. (1.Tim.6:17)  Raha ja omistaminen ei siis selvästikään ole sinänsä paha asia, vaan 
jopa Jumalan lahjaa. Raamatun henkilöistä löydämme monta esimerkkiä ihmisistä, joille oli 
kertynyt omaisuutta. Aabraham oli varakas, eikä Jumala tuominnut häntä siitä. 

Ensimmäinen Timoteuskirje opettaa että rikkaiden tulisi auttaa köyhiä heidän tarpeissaan. 

Luetaan yhdessä 1.Tim.6:17-19. 

”Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivo-
aan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavak-
semme. Kehota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan 
anteliaasti omastaan muille. Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevai-
suutta varten, niin että voittavat omakseen todellisen elämän.” 

Olemme aikaisempina kertoina puhuneet lähimmäistemme auttamisesta sekä oikeudenmu-
kaisuudesta. Aiemmin Timoteuskirjeessä apostoli Paavali kuvaa sitä, miten liiallinen rahan-
himo saa aikaan pahoja asioita ihmisissä ja ihmisten välillä. Se ei ole Jumalan hyvä tahto. 

Rikastuminen muuttuu synniksi silloin, kun ihminen tavoittelee väärin keinoin sitä ja kiinnit-
tää siihen sydämensä Jumalan sijasta. Siksi Paavali varoittaakin: ”Ne, jotka tahtovat rikas-
tua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten 
halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahanhimo on kaiken pahan 
alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen 
monenlaista kärsimystä.” (1. Tim. 6:9–10) 

Rahanhimo on siis surullinen tarina. Se voi pitää vallassaan sekä rikasta että köyhää. Köy-
hä haluaisi edes vähän, rikas haluaisi lisää. Vaikka Jumala on hyvä Isä ja antaa lapsilleen 
hyviä lahjoja, Hän luultavasti haluaisi jakaa lahjoja tasaisemmin kaikkien lastensa kesken. 
On laskettu, että maailmassa ei kukaan näkisi nälkää, jos maapallolla olevat varat jaettaisiin 
tasan. Vika ei siis ole Jumalassa, joka on antanut riittävästi kaikkea hyvää luoduilleen, vaan 
ihmisessä, joka haluaa kaiken itselleen toisten kustannuksella. 

Ihmisen vastuulla on käyttää varojaan Jumalan tahdon mukaisesti yhteiseksi hyväksi. Apos-
toli Paavali ohjasi Timoteusta tämän kaltaisia ihmisiä varten: ”Kehota heitä tekemään hyvää, 
keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille.” (1. Tim. 
6:18) 

Ratkaisu ei siis ole, että ihminen jakaa hallussaan olevat rahat pois jokaiselle pyytävälle. 
Olennaista on, että jokainen kysyy Jumalan tahtoa rahojensa käyttöön, eikä ole liian kiinty-
nyt omistamiseen. Omastaan jakaminen on Jumalan mielen mukaista, sillä Jumala antoi 
maailmalle parasta. Jumala antoi oman Poikansa. 

”Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.” (Ef. 5:1) 

Rukous: Rakas Jeesus, kiitos siitä, että olet pitänyt minusta hyvää huolta. Anna minun kir-
kastaa nimeäsi tekemällä hyvää ja jakamalla siitä kaikesta, mitä olet antanut minulle! Aa-
men 
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VERSOT ovat suomalaisia partiolaisia, jotka toi-

mivat paikallisen vapaaseurakunnan yhteydessä. 

Suomen 65 000 partiolaisesta Versoja on n. 600 par-

tiolaista n. 16 eri paikkakunnalla. Kansallista versotoi-

mintaa koordinoi versosihteeri. Versojen internet-sivu 

on osoitteessa www.versot.fi ja Versot löytyvät myös 

facebookista.  

 

VAPIS tarkoittaa vapaakirkollista lapsi- ja nuoriso-

työtä, jota tehdään osassa noin sadasta vapaaseura-

kunnasta. Paikallista työtä tukee valtakunnallinen 

nuorisojärjestö, virallisesti Suomen Vapaakirkon Nuo-

ret ry (SVN). Kotisivumme on osoitteessa 

www.vapis.fi. Tämäkin vihkonen on ladattavissa 

näiltä sivuilta kohdasta ”Resurssipankki”. Löydät 

myös Vapiksen facebookista.  

 

Voit antaa yksittäisen lahjoituksen Versotyölle  

Tili: FI36 8000 1400 5513 97 (DABAFIHH)    

Viite: 786 50055  

Lupanumero: POL-2014-10394 (koskee kaikkia raha-

lahjoituksia, ei ole voimassa Ahvenanmaalla) Lupa 

on voimassa 1.1.2015 - 31.12.2016. 
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