
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.  

 

UT OSA 3 JEESUS OPETTAA JUMALAN VALTAKUNNASTA 

1 Jeesuksen vuorisaarna, Matt. 5:1–12  

 

Jeesus sanoo: Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille 

levon. Matt. 11:28 ♫ 

TAI: 

Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkanne on suuri taivaissa. Matt.5:12 

Jeesus istui korkealla vuorella ja opetti ihmisiä, joita oli tullut valtavasti kuuntelemaan häntä. 

Tätä puhetta kutsutaan vuorisaarnaksi ja se löytyy Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7. 

Vuorisaarnan alussa Jeesus opettaa, millaista on elämä hänen omanaan. Kun olet Jeesuksen 

oma, olet autuas, pelastettu eli tosi onnellinen. Näin on siitäkin huolimatta, vaikka välillä voi 

olla huolia ja murheita ja jopa vainoa siksi, että uskot Jeesukseen. Jeesus auttaa ja lohduttaa 

omiaan ja vie aina taivaaseen asti. 

Lauluehdotukset: LV 91 Kolme opettajaa, VK 517 Herra kädelläsi 

 

2 Jeesus opettaa meitä luottamaan, Matt. 6:25–34 

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 

annetaan. Matt. 6:33 

Taivaan Isä tietää, mitä tarvitset.  Siksi sinun ei tarvitse murehtia vaan luottaa siihen, että 

Jumala kyllä pitää sinusta huolen.  

Jeesus kehottaa etsimään ensin Jumalan valtakuntaa, niin saat kaiken muunkin, mitä tarvitset. 

Jumalan valtakunnan etsiminen tarkoittaa Jeesuksen etsimistä eli hakeutumista paikkoihin ja 

tilanteisiin, joissa Jeesuksen voi löytää.  Kun olet ehtoollispöydässä, kuulet Raamatun sanaa tai 

rukoilet, olet löytänyt Jeesuksen! 

Lauluehdotukset: VK 397 Kun on turva Jumalassa, VK 503 Taivaan Isä suojan antaa, LV 105 On koko 

maailma Hänen kädessään, Etsikää ensin Jumalaa (mm. Viisikielinen 76), Pikkulintu riemuissaan; Oi, katsohan 

lintua oksalla puun 



3 Jeesuksen jalat voidellaan, Luuk. 7:36–50 

Herrani Kristuksen, Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Fil. 3:8 

TAI: 

Mutta Jeesus sanoi naiselle: ”Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa.” Luuk. 7:5 

Jeesus oli aterialla fariseuksen luona. Fariseukset olivat juutalaisia, jotka pitivät itseään 

parempina kuin muut ihmiset. Paikalle saapui yllättäen myös huonomaineinen nainen, joka 

tunnettiin syntisestä elämästään. Hän itki. Kyynelillään nainen kasteli Jeesuksen jalat ja voiteli 

ne lopulta kalliilla tuoksuöljyllä.  

Jeesus kohtasi naisen rakkaudella ja vakuutti, että tämän synnit on anteeksi annettu. 

Fariseusten oli vaikea ymmärtää Jeesuksen toimintaa.  

Jeesus opettaa meille, kuinka toisia ihmisiä tulee kohdella rakkaudella.  Ennen kaikkea hän 

osoitti sen, että kukaan ei ole Jeesuksen silmissä arvoton tai liian suuri syntinen vaan hän 

rakastaa kaikkia ja antaa synnit anteeksi. Sinäkin olet Jeesukselle rakas ja arvokas. 

Lauluehdotukset: VK 276 Jeesuksesta laulan 

 

4 Jeesus ruokkii viisituhatta, Joh. 6:1–14 

Minä olen elämän leipä. Joh. 6:48 

Suuri väkijoukko oli seurannut Jeesusta ja opetuslapsia vuorelle. Päivä oli pitkä eikä ruokaa 

ollut. Pienellä pojalla oli eväinä viisi leipää ja kaksi kalaa, jotka Jeesus siunasi. Ne riittivät 

ihmeellisellä tavalla ruokkimaan viisituhatta miestä ja heidän perheensä. 

Jeesukselle mikään ei ole mahdotonta. Hän voi ruokkia kaikki niin, ettei kukaan jää 

nälkäiseksi. Itse asiassa Jeesus sanoo olevansa elämän leipä ja Jeesukseen uskominen onkin 

kuin leivän syömistä. Se vahvistaa ja antaa hyvän mielen jatkaa matkaa. Jeesus-leivällä pääsee 

taivaaseen asti! 

Lauluehdotukset: LV 95 Viisi leipää kaksi kalaa, Elämän leipää, ja elävää vettä (J. Salminen), VK 59 Leipää 

pelloilta maan, LV 72 Hänen leipäänsä jakaessamme (v. 97 painos) 

 

5 Jeesuksen kirkastuminen, Matt. 17:1–9 

Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Joh. 14:6 ♫ 

Jumala halusi auttaa opetuslapsia ymmärtämään, että Jeesus oli Jumalan Poika ja että hänen 

sanojaan on tärkeää kuunnella. Niinpä eräänä päivänä Jeesus vei muutaman opetuslapsensa 

mukanaan vuorelle, jossa Jeesuksen ulkomuoto yhtäkkiä muuttui. Hänen vaatteensa ja 

kasvonsa alkoivat loistaa ihmeellisesti. Lisäksi Vanhan testamentin aikaan eläneet Elia ja 

Mooses ilmestyivät keskustelemaan Jeesuksen kanssa. Pietari ihmetteli, miten kaikkien oli 

siinä niin hyvä olla. Pian kuului myös pilvestä Jumalan ääni, joka kehotti kuuntelemaan 

Jeesusta. Ja samassa Jeesus oli oppilaidensa kanssa yksinään. 

Jeesuksen lähellä on hyvä olla. Hänen sanojaan on tärkeää ja lohdullista kuunnella. 

Lauluehdotukset: Jeesus on tie, mi taivaaseen vie, LV 877 Kenen asumus on taivaassa 



6 Jeesus lähettää 70 (72) opetuslasta, Luuk. 10:1–24 

Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa. Luuk. 10:20 

Jeesus lähetti 72 opetuslasta menemään hänen edellään kaupunkeihin, jonne hän itse 

matkustaisi perässä. Jeesus lupasi, että he saisivat voiman ja varjeluksen matkalleen. Hän 

muistutti, että tärkeämpää kuin tehdä ihmeitä Jeesuksen nimessä on se, että jokaisen oma 

nimi on taivaan kirjassa. 

On ilo ja etuoikeus kertoa Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä häntä tunne. Jeesukselta saat 

pyytää siihen halua ja rohkeutta.  

Jeesus otti sinut kasteessa omakseen ja nimesi kirjoitettiin taivaan kirjaan. Kun pysyt hänen 

omanaan eli uskot Jeesukseen, nimesi myös pysyy siinä kirjassa. Ja saat olla matkalla taivaan 

kotiin!   

Lauluehdotukset: LV 853 Nyt kiitos Herran Jeesuksen 

 

7 Laupias samarialainen, Luuk. 10:25–37 

Pienet: Jumala on rakkaus. 1. Joh. 4:16 

Isot: Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa vaan siinä, että hän on 

rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Joh. 4:10 

TAI: 

Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja 

kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Luuk. 10:27 

Jeesus kertoi vertauksen eräästä miehestä, joka pahoinpideltiin matkallaan Jerusalemista 

Jerikoon. Hänen ohitseen kulki omaan kansaan kuuluvia arvostettuja henkilöitä, jotka eivät 

kuitenkaan auttaneet miestä. Tietä kulki myös eräs samarialainen. Hän pysähtyi auttamaan 

pahoinpideltyä ja kustansi hänelle hoidon majatalossa. 

Tehtävämme kristittyinä on välittää Kristuksen rakkautta eteenpäin kaikella toiminnallamme, 

kuten tuo samarialainen. Suurinta on kuitenkin se, että Jeesus rakasti ja rakastaa meitä vielä 

enemmän kuin kertomuksen samarialainen avun tarpeessa olevaa miestä. Jeesus antoi 

henkensä, jotta me saisimme elää. 

Lauluehdotukset: Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, SK 409 Jeesus mua rakastaa 

 

8 Hyvä paimen, Joh. 10:1–18 

Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Joh. 10:11 

Hyvä paimen huolehtii lampaistaan. Hän tuntee lampaansa nimeltä ja ne tunnistavat 

paimenensa äänen. Vertauksessa Jeesus on hyvä paimen ja me olemme hänen lampaitaan. 

Jeesuksen äänen kuulemme Raamatun sanassa. 

Jeesus kertoo olevansa myös lammasten ovi. Lammastarhaan eli taivaaseen voi siis päästä vain 

Jeesuksen kautta. Jeesus nimittäin antoi henkensä, jotta me lampaat saisimme ikuisen elämän. 

Lauluehdotukset: LV 875 Lammas olen Jeesuksen, LV 93 Hyvä Paimen rakastaa, LV 709 Minua Herra 

paimentaa 



9 Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, Luuk. 11:1–13; Joh. 16:23–33 

Pienet: Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Jer. 31:9 (1938) 

Isot: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella 

kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6 ♫ 

TAI: 

Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Luuk. 11:9 ♫ 

Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan eli puhumaan taivaalliselle Isälle kaikista asioista. Jumala 

kuulee kaikki rukoukset ja vastaa niihin hyvän tahtonsa mukaan.  

Saat rukoilla Jumalaa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous on hyvä 

osata ulkoa. Jeesus on antanut siinä meille sanat, joilla on hyvä niin aloittaa kuin lopettaa päivä 

ja rukoilla silloinkin kun tuntuu, ettei keksi mitään sanottavaa. 

Lauluehdotukset: Rukous on silta (J. Salminen, mm. LV 75 uud. painos), LV 91 Kolme opettajaa 

 

10 Jeesus herättää Lasaruksen, Joh. 11:1–45 

Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 

kuollut.” Joh. 11:25 

Lasarus ja hänen sisarensa Martta ja Maria asuivat Betaniassa. Lasarus sairastui vakavasti. 

Jeesus sai tiedon sairaudesta, mutta pääsi paikalle kun oli jo liian myöhäistä. Lasarus oli jo 

kuollut. Jeesuskin itki ystäväänsä. Kukaan ei uskonut, että mitään olisi enää tehtävissä. Jeesus 

kuitenkin pystyi herättämään Lasaruksen kuolleista. 

Jokainen ihminen kuolee joskus. Lasarus sai lisäaikaa, mutta hänkin kuoli myöhemmin. Siksi on 

tärkeää aina olla valmiina kuolemaan. Jeesuksen seurassa sitä ei tarvitse pelätä, koska hän on 

voittanut kuoleman.  Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Häneen uskomalla saat varmasti 

ikuisen elämän. 

Lauluehdotukset: LV 895 Kun kodin kauniin taivaisen, Sinä olet tie, totuus ja elämä (Jippii) 

 

11 Jeesus etsii kadonneita, Luuk. 15 

Pienet: Jeesus Kristus on syntiemme sovittaja. 1. Joh. 2:2 

Isot: Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. 

Hes. 34:16 (1938) 

TAI: 

Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Fil.4:4 

Jeesus opetti kertomalla vertauksia. Jos yksi lammas on kateissa, vaikka lampaita olisi sata, 

paimen haluaa löytää sen yhden kadonneen. Samoin, jos omistamasi raha tai puhumattakaan 

perheenjäsenesi on kateissa, on kiire etsiä ja löytää! 

Jumalan silmissä ihminen on kadonnut, jos hän ei enää halua elää Jumalan lapsena vaan luulee 

pärjäävänsä ilman Jeesusta. 

Jumalalle jokainen ihminen on äärettömän arvokas. Hän haluaisi pitää kaikki ihmiset 

yhteydessään ja pelastaa heidät. Niinpä Jumala etsii ja kutsuu takaisin yhteyteensä niitä, jotka 



ovat lähteneet omille teilleen. Hän kutsuu yhteyteensä myös niitä, jotka eivät vielä koskaan 

ole tunteneet Jeesusta Vapahtajanaan.  

Jeesus iloitsee sinusta ja haluaa pitää sinut visusti omassa laumassaan! 

Lauluehdotukset: LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saan, VK 498 Nyt kulkee halki korpimaan, Hyvä Paimen 

rakastaa pientä, pientä karitsaa, Kadonnut lammas (Pikkukannel 91) 

 

12 Jeesus parantaa 10 spitaalista, Luuk. 17:11–19 

Pienet: Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Ps. 107:1 

Isot: Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ps. 103:2 (1938) 

TAI: 

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia 

muita ihmisiä surkuteltavammat. 1.Kor.15:19 

Jeesus kohtasi 10 spitaalista kärsivää miestä. Spitaali oli helposti tarttuva sairaus, johon ei 

tunnettu mitään parannuskeinoa. Miehet pyysivät Jeesukselta apua. Pelkällä sanalla Jeesus 

paransi heidät. Kuitenkin vain yksi miehistä tuli kiittämään siitä Jeesusta. Hän oli halveksittuun 

Samarian kansaan kuuluva mies. 

Koko elämä on lahjaa Jumalalta ja siksi voimme kaikesta kiittää vain häntä. Olemme kuitenkin 

usein kiittämättömiä kuten sairaudestaan parantuneet spitaaliset. Pidämme elämää tai 

terveyttä itsestäänselvyytenä tai omana ansiona. Jeesukselta saa pyytää anteeksi myös 

kiittämättömyyttä. 

Mies, joka tuli kiittämään Jeesusta, oppi tuntemaan Jeesuksen ja uskoi häneen. Se on terveyttä 

vielä paljon suurempi lahja. 

Lauluehdotukset: LV 106 Mä kiitän Herraa kun elää saan, VK 332 Herraa hyvää kiittäkää, LV 718 Kiitä 

Herraa, minun sieluni, Olen onnellinen (esim. Pikkukannel 111), Kiittämään (”Oli 10 sairasta ja Jeesus 

paransi…”, Pikkukannel 120) 

 

13 Jeesus siunaa lapsia, Mark. 10:13–16 

Pienet: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joh. 6:37 ♫ 

Isot: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan 

valtakunta. Luuk. 18:16 

Jeesuksen luo tuotiin lapsia. Jeesus otti heidät ilolla vastaan ja siunasi heitä. Jeesuksella oli 

aikaa lapsille.   

Jeesus rakastaa myös sinua. Olet hänelle arvokas ja tärkeä. Kasteessa sinusta tuli Jeesuksen 

oma. Kuulut Jumalan perheeseen. 

Jeesus kuulee rukouksesi ja hän puhuu sinulle Raamatun sanan kautta. Ehtoollispöydässä olet 

Jeesuksen siunattavana ja ruokittavana. Saat aina tulla Jeesuksen luokse. 

Lauluehdotukset: LV 878 Jeesuksen luokse aina tulla saa, LV 102 Taivaan Isällä on paljon lapsia, Sallikaa 

lasten luokseni tulla (esim. Dim dam dom 72), VK 496 Oi Jeesus, ota syliisi 

 



 

 


