LÄHETYSHIIPPAKUNNAN PYHÄKOULUTYÖ
Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (Vanha Testamentti,
Evankeliumit ja Apostolien teot)
OHJE! Löydät tästä tiedostosta jakson nimen, raamatunkohdan, muistolause-ehdotukset,
raamatunkohdan keskeisen sisällön eli ydinajatukset sekä teemoihin sopivia lauluehdotuksia.
Pienten pyhäkoululaisten kohdalla sama muistolause voidaan tarvittaessa valita useammaksi
kerraksi. Nuottisymbolilla ♫ merkityt muistolauseet ovat laulettuina äänityksinä, löydät ne
Pyhäkoulutyön sivujen kautta YouTubesta.

VT OSA 4
JUMALA TOIMII PROFEETTOJEN JA KUNINKAIDEN KAUTTA

1 Salomonin viisaus, 1. Kun. 3
Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Ef. 1:7 ♫
Tai:
Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Snl. 3:5
Tai:
Viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Snl. 2:6
Tai:
Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan
Matt. 6:33
Daavidin jälkeen hänen pojastaan Salomosta tuli kuningas. Eräänä yönä Jumala ilmestyi Salomolle
unessa. Jumala kehotti Salomoa pyytämään, mitä hän ikinä haluaisi. Salomo pyysi Jumalalta
ymmärtäväistä sydäntä, jotta hän osaisi toimia kuninkaan tehtävässä viisaasti. Jumala ilahtui tästä
pyynnöstä ja antoi hänelle viisauden lisäksi paljon rikkautta ja kunniaa. Viisautensa avulla Salomo pystyi
ratkaisemaan myös tavallisten ihmisten välisiä ongelmia. Kahden äidin riidellessä vauvasta Salomo
pystyi selvittämään, kumpi äideistä puhui totta ja vauva pääsi oman äitinsä luokse.

Mekin saamme pyytää Jumalalta viisautta, jotta toimisimme oikein ja hänen tahtonsa mukaisesti
kaikissa tilanteissa. Vaikka Salomo oli viisas, hän oli silti syntinen ja toimi välillä väärin kuten mekin.
Yhtä lailla kuin mekin, myös Salomo tarvitsi anteeksiantamusta. Sen voi antaa vain todellinen Viisaus,

joka on Jeesus. Kun pyydät viisautta, pyydät samalla, että Jeesus saisi viisaudellaan ohjata sinun
elämääsi. Silloin kuljet turvallista reittiä pitkin.

Lauluehdotukset: Sitä et voi ostaa rahalla (Lasten veisukirja, Liian suuret hampaat ja muita mukavia
lastenlauluja), Niin kuin hopeaa (esim. Elämän siiville, Viisikielinen 60)

2 Salomon rakentaa temppelin, 1. Kun. 5–6
Pienet: Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. 1. Kor. 3:11
Isot: Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka
kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Ef. 2: 20
Jumala oli luvannut, että Daavidin poika rakentaisi temppelin. Niinpä kuningas Salomo rakennutti
Jerusalemiin temppelin. Rakentaminen kesti seitsemän vuotta. Temppeli valmistettiin Jumalan
antamien tarkkojen ohjeiden mukaan hienoista materiaaleista. Temppeli korvasi Ilmestysmajan,
jonka suurin aarre oli Jumalan läsnäolon ja kohtaamisen paikka, liitonarkki. Se siirrettiin nyt uuden
temppelin kaikkeinpyhimpään verhon taakse, jonne vain ylimmäinen pappi pääsi kerran vuodessa
uhraamaan ja sovittamaan kansan synnit Jumalan kanssa.
Me emme kestä nähdä Jumalaa kasvoista kasvoihin, sillä Jumala on pyhä ja me olemme syntiset. Siksi
temppelissä kukaan ihminen ylimmäistä pappia lukuunottamatta ei saanut mennä kaikkeinpyhimpään,
joka oli Jumalan läsnäolon paikka.
Kun Jeesus kuoli uhrikuoleman syntiemme vuoksi, temppelin väliverho kaikkeinpyhimpään repesi –
sitä ei enää tarvittu. Meillä on vapaa pääsy Jumalan luokse Jeesuksen kautta! Jeesus nimittäin on nyt
se väliverho ihmisten ja Jumalan välillä. Kun me uskomme Jeesukseen ja turvaudumme häneen,
Jumala ei näekään enää meidän syntejämme vaan verhona olevan Jeesuksen. Hän on pyhä ja puhdas.
Me kelpaamme Jumalalle Jeesuksen tähden.
Lauluehdotukset: Et voi tehdä taloasi hiekalle (Viisikielinen 357), Pienet rakentajat me LV 146 (pv. 2012),
Kuljen porteista kiittäen LV 56 (2012)

3 Jumala huolehtii Eliasta, 1. Kun. 17
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Matt. 6:26

TAI:
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen
kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6 (v. 1938)

Elias oli mies, joka uskoi Jumalaan. Hän oli saanut Jumalalta myös profeetan tehtävän. Se tarkoitti, että
Elia toimi Jumalan sanansaattajana. Jumala kertoi tahtonsa ihmisille Elian kautta. Erään kerran Jumala
puhui Elialle, että seuraavina vuosina olisi tulossa suuri kuivuuden aika. Sadetta tulisi ainoastaan
Jumalan sanan voimasta. Silloin Jumala lähetti Elian puron ääreen, josta hän sai juodakseen. Lisäksi
korpit toivat hänelle aamuin ja illoin ruokaa.
Kun puro kuivui, Jumala lähetti hänet Sarpatin lesken luokse. Leskivaimo ruokki oman poikansa ja
Elian sillä, mitä hänellä oli. Jumala lupasi, etteivät lesken jauhot eikä öljy loppuisi ennen kuin Herra
taas lähettäisi sateen maan päälle. Niin tapahtui: jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljy loppunut. Lesken
poika kuitenkin sairastui ja kuoli. Nainen katui, että oli ottanut Elian luokseen asumaan. Silloin Elia
rukoili Herraa ja poika heräsi henkiin. Leskivaimo ymmärsi, että Jumalaan ja Jumalan sanaan voi aina
luottaa.
Sinäkin voit luottaa aina Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Toisinaan voi tuntua siltä, ettet saa mitä
toivot. Jumala ei jätä sinua kuitenkaan pulaan vaan on kiinnostunut sinusta ja tarpeistasi. Saat pyytää
häneltä, mitä tarvitset, ja hän antaa hyvän tahtonsa mukaisesti. Kaikki, mitä sinulla nytkin on, on
lahjaa Jumalalta! Jumala on kiinnostunut myös sinun iankaikkisesta elämästäsi. Hän haluaa tarjota
sellaista leipää, jolla pääsee aina taivaaseen asti. Sellainen leipä on Jeesus, elämän leipä. Joka uskoo
Jeesukseen, saa elää ikuisesti.

Lauluehdotukset: Kun on turva Jumalassa VK 397, Jumalan kämmenellä VK 499, Taivaan Isä suojan antaa VK
503, Mä olen niin pienoinen LV 110 (pv. 2012), Pikkulintu riemuissaan LV 138, Oi, katsohan lintua oksalla
puun (Viisikielinen 377, LV 147 pv. 1988)

4 Elia ja Baalin profeetat, 1. Kun. 18:20–46
Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua. Ps. 50:15 ♫
TAI:
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Room. 1:16 ♫
Elia kehotti kansaa valitsemaan puolensa ja seuraamaan joko Herraa tai epäjumalaa Baalia. Elia pyysi
tekemään uhrialttarit. Se, kenen alttarille tuli syttyisi, olisi tosi Jumala. Baalin profeetat eivät saaneet
vastausta jumalaltaan. Sitten oli Elian vuoro. Elia rukoili Jumalaa ja yhtäkkiä Herran tuli leimahti

taivaasta. Jumala vastasi Elian rukoukseen. Kansa oppi tietämään, että Herra yksin on Jumala! Pian
alkoikin jälleen sataa pitkän kuivuuden jälkeen.

Meidän tulee luottaa yksin Jumalaan. Meillä ei saa olla muita jumalia. Niin kuin elävä Jumala näytti
valtansa Karmel-vuorella, niin hän näytti rakkautensa myös Golgatan ristillä. Hän on voimallinen ja
rakastava Isä, joka antoi ainoan poikansa meidän puolestamme.

Lauluehdotukset: Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873

5 Elia nousee taivaaseen, 2. Kun. 2:1–15
Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta
Kristusta. Fil. 3:20
TAI:
Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Ps. 73:25
TAI:
Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1. Tim. 2:4 ♫
Elian oli aika lähteä Jumalan luokse. Elian profeettaoppilas Elisa halusi seurata Eliaa. Elisa pyysi
itselleen samaa Jumalan Hengen voimaa, kuin Eliallakin oli ollut. Elisa sai nähdä, kuinka tuliset vaunut
ja hevoset hakivat Elian. Tämä nousi tuulenpyörteessä taivaaseen. Jeesus voitti kuoleman ja on
taivaan kuningas. Sen takia mekin saamme elää ikuisesti hänen valtakunnassaan. Tässä elämässä ei
ole vielä kaikki, vaan tämän elämän jälkeen meidät viedään taivaan kotiin.
Lauluehdotukset: Kenen asumus on taivaassa LV 877, Kun kodin kauniin taivaisen LV 895, Milläs minä
pääsen taivaaseen (Viisikielinen 356), Kahden maan kansalainen (Viisikielinen 299), Oon onnellinen vaeltaja
(Viisikielinen 402)

6 Naaman ja Elisa, 2. Kun. 5:1–14
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Ps. 51:4
TAI:
Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1. Joh.1:7

Naaman oli arvostettu sotapäällikkö, joka sairasti spitaalia. Hänen palvelustyttönsä kertoi
profeetasta, joka voisi parantaa Naamanin. Profeetta Elisa antoi Herran käskyn ja kehotti Naamania
peseytymään Jordanissa puhdistuakseen. Naaman vihastui, mutta lopulta ei voinut vastustaa Jumalan
sanaa. Naaman peseytyi Jordan-joessa ja tuli puhtaaksi. Samoin meidän kasteessamme Jumalan sana
yhdistyy veteen ja puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Lauluehdotukset: Nyt kulkee halki korpimaan VK 498, Milläs minä pääsen taivaaseen (Viisikielinen 356)

7 Joona, Joonan kirja
Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Room. 9:16 ♫
TAI:
Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ps. 103:8 ♫

Joona oli profeetta, joka sai Jumalalta tehtävän. Hänen piti mennä kertomaan Niiniven asukkaille,
että heidän kaupunkinsa tuhottaisiin heidän pahuutensa tähden. Mutta Joona ei halunnut mennä.
Hän pyrki lähtemään laivalla pakoon Jumalaa. Jumala kuitenkin nostatti myrskyn merelle. Merimiehet
olivat peloissaan ja heittivät Joonan mereen, jotta myrsky laantuisi. Herra pani suuren kalan
nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä. Siellä Joona rukoili Herraa.
Kolmantena päivänä Herra käski kalan sylkäistä Joonan rannalle.

Nyt Joona totteli Jumalaa ja lähti Niiniveen. Kaupunkilaiset kääntyivät Jumalan puoleen ja tekivät
parannuksen. Kaupunkia ei tarvinnutkaan tuhota vaan Jumala armahti heidät.

Mekään emme toimi aina Jumalan tahdon mukaisesti. Meille kuuluisi siitä rangaistus kuten Niiniven
asukkaille. Jumala kutsuu meitä kääntymään puoleensa ja hän haluaa antaa anteeksi. Jumala antoi
ainoan poikansa Jeesuksen, jotta saisimme iankaikkisen elämän. Kuten Joona pääsi kalan vatsasta

kolmantena päivänä, niin Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä, jotta voisi pelastaa meidät.
Käännymme Jumalan puoleen turvautumalla Jeesukseen. Jumala armahtaa meidät Jeesuksen tähden
ja saamme syntimme anteeksi.

8 Hiskia rukoilee, 2. Kun. 18–19
Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee
minun nimeni. Ps. 91:14
TAI:
Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan. Ps. 40:5

Hiskia oli Juudan kuningas, joka turvasi Herraan. Hiskia pysyi Herralle uskollisena ja noudatti
käskyjä, jotka Jumala oli antanut Moosekselle. Hiskia koki myös vastoinkäymisiä. Assyrialaiset
hyökkäsivät Juudeaan ja syttyi sota. Hiskia oli ahdistuksissaan, vaikka Jumala oli luvannut antaa
avun. Hiskia rukoili temppelissä Jumalaa, että kaikki valtakunnat tulisivat tietämään, kuka yksin
on Herra. Lopulta sotajoukot vetäytyivät ja Hiskia ja hänen kansansa säästyivät.
Kristittyinä koemme myös vastoinkäymisiä, kuten Hiskia joutuessaan sodan keskelle. Hän
rukoili Herralta apua. Meidänkään ei tarvitse jäädä yksin. Jumala kuulee rukouksemme ja
vastaa niihin ajallaan. Hänen hyvä tahtonsa lopulta tapahtuu. Suuri esirukoilijamme on Jeesus
Kristus, joka nytkin rukoilee puolestamme!
Lauluehdotukset: Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873, Jeesus, kuule rukoukset VK 373, Rukous on silta
(Viisikielinen 365, LV 75 pv. 2012)

9 Jeremia ja uusi liitto, Jer .1:4–10; 29:1–14; 31:31–34; 33:14–16
Mene minne ikinä sinut lähetän. Puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Jer. 1:7 ♫
TAI:
Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11
TAI:
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä
tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11

Jumala kutsui Jeremian profeetaksi eli sanansaattajakseen. Jeremia epäili, onko hän sopiva tehtävään.
Jumala rohkaisi Jeremiaa ja halusi Jeremian työtoverikseen. Jeremia puhui Jumalan sanaa lopulta kaikille
ihmisille. Profeetta Jeremian tehtävä ei ollut helppo, sillä Jumalan kansaksi tarkoitettu Israel kapinoi
Jumalaa vastaan. Profeetta Jeremian kautta Jumala lupasi uuden liiton Israelin ja Juudan kansan kanssa.

Liitto tarkoittaa Raamatussa sopimusta, jonka Jumala tekee ihmisten kanssa. Se on vähän kuin
avioliitto, jossa mies ja nainen lupaavat rakastaa toisiaan silloinkin, kun on vaikeaa. Avioliiton merkkinä
on sormus. Raamatussa Jumala teki liiton Nooan kanssa. Silloin Jumala lupasi huolehtia ihmisistä ja
eläimistä. Tuon liiton merkki oli sateenkaari.
Jumala lupasi Jeremian kautta uuden liiton. Jumala lupasi pelastaa meidät, vaikka olemme toimineet
vastoin hänen tahtoaan ja olleet syntisiä. Hän täytti lupauksensa, kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä ja
nousi ylös kuolleista. Olemme syntisiä, mutta Jeesus tekee meistä Jumalalle kelpaavia. Tämän liiton
merkkinä on kaste. Hän ei koskaan peru tekemäänsä liittoa. Saat olla Jeesuksen oma!

Lauluehdotukset: Ole luja, ole rohkea (leirilaulu), Meillä on Jumala (Elävät kivet -kuoro v. 1997)

10 Kolme miestä tulisessa pätsissä, Daniel 3
Pienet: Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫
Isot: Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen
läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Jes 43:2

Sadrak, Mesak, ja Abed-Nego olivat Jumalaan uskovia miehiä, jotka eivät suostuneet kumartamaan
kuninkaan patsasta eivätkä palvelemaan epäjumalia. Kuningas suuttui siitä ja heitätti heidät tuliseen
uuniin. Miehet eivät silti pelänneet vaan uskoivat, että Jumala voisi kyllä heitä auttaa. Ja niin kävi!
Kuningas yllättyi, kun näkikin neljännen miehen uunissa: Jeesus oli heidän kanssaan siellä eikä tuli
vahingoittanut heitä mitenkään.

Elä sinäkin rohkeasti Jeesuksen omana, vaikka joutuisit kärsimään hänen nimensä tähden tai joutuisit
pelottaviin tilanteisiin. Jeesus on kanssasi. Hän itse kärsi valtavat tuskat kuollessaan ristillä syntiesi
tähden.

Lauluehdotukset: Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873, Daniel (H. Helenius, mm. Musaboksi -cd), Usko
(Tule ystäväksi – Jukka Salmisen lastenlauluja)

11 Daniel leijonien luolassa, Daniel 6
Pienet: Herra varjelee sinut kaikesta pahasta. Hän varjelee sinun sielusi. Ps. 121:7 ♫
Isot: Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot sinun korvasi
rukoustani. Ps. 130:1–2

Daniel oli Babylonian valtakunnassa tärkeä henkilö, kuninkaan suosikkiapulainen. Hän uskoi
Jumalaan ja rukoili häntä, vaikka se oli valtakunnassa kiellettyä. Daniel tiesi, että on
tärkeämpää totella Jumalaa kuin ihmisiä. Eräänä päivänä Danielia kadehtineet miehet
kertoivat kuninkaalle nähneensä Danielin rukoilemassa. Kuningas määräsi hänelle
rangaistuksen: Daniel heitettiin leijonien luolaan. Enkeli kuitenkin sulki leijonien kidat niin,
että Danielille ei tapahtunut mitään pahaa. Voit joskus joutua kärsimään, koska uskot
Jeesukseen. Muista silloin Danielia. Hän ei ajatellut omaa asemaansa tai elämäänsä. Tärkeintä
meillekin on uskoa Jumalan sanaan ja elää Jumalan omana. Tule edelleen kirkkoon, rukoile ja
lue Raamattua, vaikka muut nauraisivatkin. Luota siihen, että Jeesus kyllä on kanssasi, vaikka
mitä tapahtuisi. Hän varjelee sinut kaikelta pahalta, hän varjelee sinun sielusi.
Lauluehdotukset: Daniel (H. Helenius, mm. Musaboksi -cd), Usko (Tule ystäväksi – Jukka Salmisen
lastenlauluja), Jumalan kämmenellä VK 499, Kuule minun ääneni (P. Simojoki, Viisikielinen 115)

12 Jumalan kansa palaa kotiin, Esra 1:1–2; 7:11–28; Neh. 2:1–8; 12:27–43
Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat! He kiittävät sinua alati. Ps. 84:5
TAI:
Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. 2. Piet. 3:13
TAI:
Minä menen valmistamaa teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta
saisitte olla siellä missä minä olen. Joh.14:3 ♫

Esra oli profeetta aikana, jolloin Jumalan kansa joutui elämään pakkosiirtolaisuudessa kaukana kotoa.
Pitkän odotuksen jälkeen kansa pääsi lähtemään pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa. Esra sai

tehtäväkseen johtaa joukot kotiin ja profeetta Nehemia puolestaan aloitti Jerusalemin
jälleenrakennustyöt. Se kaikki oli kansalle suuri ilo.

Me kristityt olemme nyt se Jumalan kansa, joka odottaa pääsyä taivaalliseen kotiin. Jeesus on
matkanjohtajamme. Vain hänen kanssaan ja hänen kauttaan voi päästä ikuiseen kotikaupunkiin.
Jeesus on mennyt etukäteen valmistamaan meille kotia. Hän tulee hakemaan meidät taivaaseen
viimeisenä päivänä.
Lauluehdotukset: Kun kodin kauniin taivaisen LV 895, Pienet rakentajat me LV 146 (pv. 2012)

13 Ester, Esterin kirja
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Room. 1:16 ♫
TAI:
Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Ps. 55:23 (v. 1938)
Ester oli kaunis kuningatar, joka oli juutalaista sukua. Kuningas Kserkses piti hänestä paljon.
Kuninkaan korkea-arvoisin apulainen oli Haman. Haman määräsi, että kaikkien piti heittäytyä maahan
osoittaakseen hänelle kunnioitusta.
Eräänä päivänä Haman huomasi, että yksi kuninkaan virkamiehistä, juutalainen Mordokai, ei
heittäytynyt maahan. Siitä Haman raivostui ja halusi tappaa Mordokain sekä kaikki muutkin juutalaiset
koko valtakunnassa. Kuningas suostui Hamanin pyyntöön ja määräsi juutalaiset tuhottaviksi. Ester ei
ollut paljastanut kuninkaalle, että hänkin oli juutalainen ja vieläpä Mordokain kasvattitytär. Nyt hänen
piti kertoa totuus. Ester pyysi kuninkaalta armoa itselleen ja koko kansalleen. Ester miellytti kuningasta
ja

suostui

siksi

pyyntöön.

Kuningas

perui

tuhosuunnitelman

ja

juutalaiset

pelastuivat.

Jumalalla on oma suunnitelmansa joka tilanteeseen. Niiden toteuttamiseen hän käyttää ihmisiä kuten
tässä kertomuksessa Esteriä. Joskus sinä voit tuntea olevasi umpikujassa. Tilanne tuntuu
mahdottomalta. Jumalalla on silloinkin suunnitelma sinun elämäsi varalle ja juuri siihen tilanteeseen.
Voit vain rukoilla häneltä apua. Mutta Jumala voi käyttää sinua myös muiden parhaaksi ja hänen
valtakuntansa hyväksi. Ole valmis Jumalan käyttöön!
Esterin ansiosta Jumala pelasti juutalaiset tuholta. Samoin Jumala pelastaa tuholta meidät, oman
kansansa, Jeesuksen ansiosta. Jumala-kuninkaalle nimittäin kelpaa vain täysin synnitön ihminen ja
sellaisia me emme ole. Mutta Jeesuspa on! Hänen ansiostaan pelastumme ikuiselta kadotukselta ja

saamme uskomalla häneen ikuisen elämän!
Lauluehdotukset: Jeesus meitä rakastaa SK 409, Taivaan Isä suojan antaa VK 503

LAULUEHDOTUKSET JAKSOON VT4:

Kun on turva Jumalassa VK 397
Profeettalaulu (Elia, Joona, Jesaja, Daniel, Johannes Kastaja) Pikkukannel 79
Luterilaisia virsiä:

Isä taivaan kutsuu meidät LV 731
Saavu Herra Jeesus LV 806
Käy silloin kaikkein parhaiten LV 857
Minua aina johtaa hän LV 862
Oi varjele Jeesus ja johdata LV 872
Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873
Onpa taivaassa tallella lapsillekin LV 876
Jeesuksen luokse aina tulla saan LV 878

Pienten pyhäkoululaisten kohdalla sama muistolause voidaan tarvittaessa valita useammaksi
kerraksi.

Lauluista LV numerot välillä 1–170 viittaavat Lasten virsi -kirjaan (huom. eri painosversioita).
LV numerot välillä 700–897 viittaavat Luterilaisia virsiä -kirjaan.
VK on vuoden 1986 virsikirja ja SK Siionin kanteleen laulukirja.

Jokin laulettava virsi tai laulu kannattaa valita pidemmäksi ajaksi kerrallaan, jotta se ehtii tulla lapsille
tutuksi. Pidemmästä kappaleesta voi valita vain yhden tai pari säkeistöä.

