
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 5 PYHÄ HENKI JOHTAA APOSTOLEJA  

1 Jumala lähettää Pyhän Hengen, Apt. 2:1–21  

Pienet: Totuuden Henki lähtee isän luota ja todistaa minusta. Joh. 15:26 ♫  

Isot: Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isän minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa 

mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Joh. 14:26  

Jeesus oli ylösnousemuksensa jälkeen noussut taivaaseen. Hän oli kuitenkin luvannut 

opetuslapsille, että he saisivat Pyhän Hengen puolustajaksi ja auttajaksi. Niin tapahtuikin 

helluntaijuhlan aikaan. Pyhän Hengen voimasta opetuslapset saivat lahjan puhua eri kieliä, joita 

he eivät luonnostaan osanneet. Näin he saattoivat kertoa Jeesuksesta kaikille juhlavieraille 

heidän omalla äidinkielellään. 

Pyhä Henki on yksi kolmiyhteisen Jumalan persoonista. Hän synnyttää ja vahvistaa uskoa 

Jeesukseen eri tavoilla. Pyhä Henki vaikuttaa Raamatun sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. 

Sinä sait Pyhän Hengen lahjan, kun sinut kastettiin. Sait silloin uskon Jeesukseen. Pyhä Henki 

asuu nyt sinussa ja vahvistaa uskoasi Vapahtajaan. Seurakunnan yhteydessä olet Pyhän Hengen 

vaikutuspiirissä. Siellä on turvallista ja hyvä olla. Saat tulla tuntemaan Jeesusta yhä lisää. 

Lauluehdotukset: Tule, Pyhä Henki (Viisikielinen 53) Totuuden Henki, johda sinä meitä VK 484, Kosketa 

minua Henki VK 125, Minä uskon Jumalaan LV 68 (1997) tai 72 (2012), Lasten helluntaivirsi LV 40  

 

2 Pietari ja Johannes parantavat ramman, Apt. 3  

Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫ 

TAI: 

Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme. Room. 

5:8 ♫  

Pietari ja Johannes kohtasivat temppelissä miehen, joka ei ollut koskaan pystynyt kävelemään. 

Mies kerjäsi rahaa. Opetuslapsilla oli kuitenkin vielä parempaa annettavaa. Jeesuksen nimessä 

he paransivat miehen. Mies alkoi kävellä ja ylistää Jumalaa. 

Jumala voi antaa myös tavallisille ihmisille parantamisen armolahjan, kuten hän antoi Pietarille. 

Jumala voi tehdä ihmeitä, kun Jeesuksen nimessä rukoilemme. Vielä hienompaa on kuitenkin 

se, jos saamme johdattaa ihmisiä tuntemaan Jeesuksen. Ja mahtavaa, jos sinä tunnet jo hänet! 



Lauluehdotukset: Hopeaa, kultaa et saa (Lasten hengellinen laulukirja 103), Kiitoslaulu LV 114 (2012) tai J. 

Salminen ja lapset: Liian suuret hampaat -nuottikirja, Mä kiitän Herraa, kun elää saan LV 106 (1997) tai 116 

(2012), Hamtitirallaa (Lasten hengellinen laulukirja 67), Kiitos nyt Herran VK 329 (erit. säk. 3)  

 

3 Stefanus, Herran palvelija, Apt. 6–7  

Pienet: Joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Joh. 8:51 ♫  

Isot: Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. 1. Joh. 

4:15 ♫  

TAI 

Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. Matt. 5:44  

Stefanos oli Jeesukseen uskova mies, joka toimi seurakunnan palvelutehtävässä. Hänellä oli 

voima tehdä ihmeitä ja taito kertoa Jumalan suurista teoista. Se herätti kateutta ja vastustusta. 

Hänen sanojaan vääristeltiin ja lopulta hänet vangittiin. Stefanos saarnasi vihamiehilleen 

Jumalan pelastussuunnitelmista alkaen Vanhasta testamentista mutta näiden viha vain yltyi. 

Stefanos kivitettiin kuoliaaksi - hän kuoli uskonsa tähden. Sellaista ihmistä kutsutaan 

marttyyriksi. 

Stefanos sai rohkeuden ja taidon Jumalalta. Hän sai myös rakkautta vihamiehiään kohtaan ja 

rukoili heidän puolestaan. Älä sinäkään pelkää, vaikka olisit ainoa uskova tai joutuisit 

kärsimään Jeesuksen tähden. Jeesus varustaa sinut tarvittavalla rohkeudella ja antaa oikeat 

sanat. Hän on sinun voimasi. 

Lauluehdotukset: Jeesuksesta laulan VK 276, Kiirehdi rakkaan Jeesuksen luo SK 410 (Siionin kannel), 

Hyvyyden voimat aina ympärillä LV 873, Kun on turva Jumalassa VK 397 tai LV 134 (2012)  

 

4 Filippus ja etiopialainen hoviherra, Apt. 8:26–40  

Pienet: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mark.16:16 ♫  

Isot: Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki 

uudisti meidät. Tiit. 3:5 ♫  

Filippos oli seurakunnan palvelija, kuten Stefanoskin oli. Hän julisti evankeliumia laajalla 

alueella. Eräänä päivänä Pyhä Henki kehotti häntä menemään Gazaan johtavalle autiolle tielle. 

Tietä kulki etiopialainen hoviherra, joka luki vaunuissaan Jesajan kirjaa ymmärtämättä, mistä 

siinä puhuttiin. Filippos alkoi julistaa hänelle sanomaa Jeesuksesta aloittaen tuosta Jesajan 

Jeesus-ennustuksesta. Matkalla Filippos kastoi hoviherran ja hänestä tuli Jeesuksen oma.  

Raamattu on ihmeellinen kirja, sillä Jumalan pelastussuunnitelmasta kerrotaan ja Jeesuksesta 

ennustetaan jo Vanhassa testamentissa, vaikka Jeesus syntyi vasta paljon myöhemmin. Kaikki 

tämä vakuuttaa siitä, että Raamattu on Jumalan Pyhän Hengen synnyttämä kirja. Hoviherrakin 

vakuuttui siitä, että Raamattu on totta ja hän halusi tulla kristityksi.  

Luota sinäkin Raamatun ihmeellisiin ennustuksiin ja lupauksiin Jeesuksesta ja kerro 

kaverillekin hänestä! 

Lauluehdotukset: Kasteen kirkas vesi on VK 219, Isä taivaan kutsuu meidät LV 731, On paikka perheessä 

Jumalan LV 71 (2002) 

  



5 Paavalin kääntyminen, Apt. 9:1–31  

Pienet: Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. 1. Tim. 1:15 ♫ 

Isot: Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan 

pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. 1.Tim. 1:15 ♫  

 

Ensimmäiset kristityt elivät peloissaan, sillä heitä vainottiin heidän uskonsa tähden. Paavali, 

joka vielä tässä vaiheessa oli nimeltään Saul, oli yksi vainoajista. Hän lähti matkalle Damaskoon 

vangitakseen siellä olevia kristittyjä. Mutta matkalla Jeesus ilmestyi hänelle! Saul joutui 

tunnustamaan, että Jeesus oli sittenkin elävä, ylösnoussut Herra. 

Damaskoksessa kristityt ensin pelkäsivät Saulia. Mutta Jumala puhui heille: Saulista tulisi 

pakanoiden apostoli, evankeliumin julistaja myös niille, jotka eivät olleet koskaan kuulleet 

puhuttavan Jumalasta. Niinpä opetuslapsi Ananias kastoi Saulin, joka viipyi jonkin aikaa 

Damaskoksesssa opetuslasten luona. Vähitellen hän alkoi kertoa muillekin ihmisille 

Jeesuksesta, mikä suututti juutalaiset. Hänet haluttiin tappaa. Saul pakeni opetuslasten avulla 

Jerusalemiin, jossa hän edelleen rohkeasti julisti sanomaa Jeesuksesta. 

Nykyäänkin kristittyjä vainotaan ympäri maailmaa. Joku kaverisikin saattaa suhtautua 

Jeesukseen vihamielisesti. Meidän ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä Jeesuksella on vielä 

suurempi voima. Jeesuksen kohtaaminen muutti Saulin elämän. Jeesus haluaa kohdata myös 

sinut ja kaverisi ja kaikki maailman ihmiset ja vakuuttaa, että hän on tullut maailmaan 

pelastamaan syntisiä, joita me kaikki olemme. 

Lauluehdotukset: Rakkauden armon lähde, Jeesus ompi pohjaton VK 80, Jeesuksen luokse aina tulla saan LV 

878, Jeesus kutsui Paavalin (Pikkukannel 87), Paavali-laulu (Pikkukannel 88)  

 

6 Tabita, Apt. 9:36–43  

Pienet: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Joh. 11:25  

Isot: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 

joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (v. 1938) Joh. 3:16. 

TAI 

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen 

uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (v. 1992) Joh. 3:16 ♫  

TAI 

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa 

Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23 ♫   

 Tabita oli Jeesukseen uskova nainen, joka asui Joppessa. Hän kuitenkin sairastui ja kuoli. 

 Pietari oli samaan aikaan läheisessä Lyddan kaupungissa ja hänet päätettiin kutsua paikalle. 

 Kun Pietari tuli, hän rukoili Tabitan ruumiin äärellä Jumalaa, joka myös vastasi rukouksiin. 

 Tabita heräsi kuolleista! Monet Joppessa uskoivat tämän ihmeteon jälkeen Jeesukseen. 

 Jumala teki suuren ihmeen herättäessään Tabitan kuolleista. Yleensä niin ei kuitenkaan 

 tapahdu, vaan me kuolemme ja elämä näyttää päättyvän siihen. Jumala on luvannut kuitenkin 

 omilleen jotain ihmeellisen ihanaa. Jeesuksen omina, häneen uskovina saamme kaikki herätä 

 kuolleista viimeisenä päivänä ja päästä Jumalan luokse taivaaseen. Siellä on jo Tabita ja moni 

 muu odottamassa meitä. 



Lauluehdotukset: Mä kiitän Herraa, kun elää saan LV 116, Nyt kiitos Herran Jeesuksen LV 853  

 

7 Pietari ja Kornelius, Apt. 10  

Pienet: Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. 1. Tim. 2:4 ♫ 

Isot: Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1. Tim. 2:4 ♫  

Cornelius oli Jeesukseen uskova sadanpäämies, joka perheensä kanssa palveli Herraa. Eräänä 

päivänä Jumala puhui hänelle näyssä: Corneliuksen pitäisi kutsua Pietari luokseen. Cornelius 

lähetti palvelijansa hakemaan Pietaria. 

Miesten ollessa jo lähellä Pietarin majapaikkaa, tämä puolestaan näki erikoisen näyn, jossa oli 

kaikenlaisia eläimiä. Siinä Jumalan ääni sanoi Pietarille, että kaiken, minkä Jumala on 

puhdistanut, ihmisen ei tule sanoa epäpuhtaaksi.   

Corneliuksen kotona oli paljon väkeä, jotka olivat tulleet kuuntelemaan Pietaria. Pietari opetti 

saamansa näyn mukaisesti, että jokainen on Jumalalle yhtä arvokas riippumatta siitä, mihin 

kansaan kuuluu. Evankeliumi Jeesuksesta kuuluu kaikille. Niin myös jokainen, joka uskoo 

Jeesukseen, on Jeesuksen verellä puhdistettu ja se riittää.  

Lauluehdotukset: Vielä tilaa on LV 160 (2002), Soi virteni kiitosta Herran LV 848  

 

8 Pietarin pako vankilasta, Apt. 12  

Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut. Ps. 50:15 ♫ 

TAI 

Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, minne ikinä kuljet. Ps. 91:11  

TAI 

Rukoilkaa lakkaamatta. 1. Tess. 5:17  

TAI 

Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Kol. 4:2  

Kuningas Herodes mestautti ja vangitsi Jeesukseen uskovia. Pietarinkin hän laittoi vankilaan. 

Eräänä yönä Pietarin nukkuessa kädet kahlittuina kahden sotilaan välissä enkeli yhtäkkiä 

herätti hänet. Kahleet putosivat Pietarin käsistä, ja Pietari kulki enkelin johdattamana ulos 

vankilasta niin, että kukaan ei herännyt. Vankilan rautaporttikin avautui heille itsestään. 

Yhtäkkiä enkeli oli poissa ja Pietari ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Hän ei ollut nähnyt unta. 

Pietari käveli Johanneksen äidin talolle, jossa hänen puolestaan rukoiltiin. Hän näyttäytyi 

heille, mutta jatkoi matkaansa toiseen paikkaan, jotta Herodes ei löytäisi häntä. 

Aamulla vankilassa syntyi suuri sekamelska, kun Pietarin katoaminen huomattiin. Pietaria ei 

kuitenkaan löydetty, mutta Jumalan sana levisi leviämistään. 

Jumalan enkelit varjelevat ja auttavat ihmeellisillä tavoilla kuten Pietarinkin kohdalla. Me emme 

juuri näe enkeleitä, mutta silti he tekevät työtään. Esirukouksella on myös ihmeellinen voima. 

Jeesus on kehottanut meitä rukoilemaan toistemme puolesta. Kun rukoilet, Jumala sen 

varmasti kuulee Jeesuksen tähden ja laittaa myös enkelinsä palvelemaan hänen hyvän tahtonsa 

mukaisesti. 

Lauluehdotukset: Kun on turva Jumalassa VK 397, On taivaan Isän enkeleillä LV 797, Maan korvessa kulkevi 

lapsosen tie SK 411 (Siionin kannel) tai LV 44 (2012)  



9 Paavalin ensimmäinen lähetysmatka, Apt. 13–14  

Lähetyskäsky (Matt. 28:18–20) ♫  

Pienet: Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Room. 1:16 ♫  

Isot: Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen 

uskovat. Room. 1:16  

Apostoli Paavali teki kaikkiaan kolme lähetysmatkaa. Hän julisti evankeliumia ennen kaikkea 

ihmisille, jotka eivät olleet kuulleet Jumalasta ollenkaan. Nämä ihmiset eivät tunteneet Vanhan 

testamentin kertomuksia eivätkä olleet siis juutalaisia. Tällaisia ihmisiä kutsutaan pakanoiksi. 

Ensimmäisellä lähetysmatkalla Paavalin työtoverina oli Barnabas. Miehet julistivat ensin 

evankeliumia juutalaisten synagogissa Kyproksessa ja Antiokiassa. Pian juutalaiset kuitenkin 

torjuivat heidät ja alkoivat vainota heitä. Paavali ja Barnabas lähtivät Antiokiasta Ikonioniin, 

jossa he viipyivät melko pitkän aikaa. Sielläkin monet juutalaiset nousivat heitä vastaan. Paavali 

ja Barnabas julistivat siitä huolimatta rohkeasti evankeliumia. He jatkoivat matkaansa edelleen 

Lystraan ja muihin pikkukaupunkeihin ja palasivat takaisin Antiokiaan. He rohkaisivat 

tapaamaan opetuslapsia ja julistivat sanaa Jeesuksesta kaikille. 

Evankeliumin julistaminen herättää aina myös vastustusta. Silti ei pidä luovuttaa. Ilo on valtava, 

kun joku kääntyy ja tulee tuntemaan Jeesuksen. Se on paras asia, mitä ihmiselle voi elämän 

aikana tapahtua: tulla Jeesuksen omaksi! 

Lauluehdotukset: Lintu pieni, lintuseni LV 126 (1997) tai 142 (2012), Menkää maitten ääriin asti VK 426, 

Evankeliumi (Viisikielinen 296)  

 

10 Evankeliumi jatkaa leviämistään kaupungista kaupunkiin (Apt.15:1–29), Apt. 15:30–16:5  

Pienet: Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo. Apt. 15:11  

Isot: Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa 

Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 6:23 ♫  

Ensimmäiset kristityt olivat alkuperältään juutalaisia, kuten Jeesuskin oli. Mutta vähitellen 

myös pakanat eli ei-juutalaiset saivat kuulla Jeesuksesta ja monet heistä tulivat uskoon. 

Evankeliumin välittäjinä olivat lähetysmatkoja tehnyt Paavali ja hänen monet työtoverinsa 

kuten Barnabas, Markus ja Silas. 

Jotkut kristityiksi kääntyneet juutalaiset ajattelivat, että tullakseen Jeesukseen omaksi pitää 

ensin noudattaa juutalaisia tapoja kuten ympärileikkauttaa pienet pojat. Pietari ja muut 

apostolit olivat kuitenkin eri mieltä. He ymmärsivät, että ihminen pelastuu yksin Jumalan 

armosta eikä ympärileikkausta tarvita. Asiasta keskusteltiin Jerusalemin kokouksessa ja 

apostolit lähettivät seurakuntiin kirjeen päätöksestään. Jumala haluaa myös ei-juutalaisten 

pelastuvan ainoastaan evankeliumin eli ilosanoman perusteella. Jumala tuntee kaikkien 

sydämet. Hän pelastaa ja antaa Pyhän Hengen tekemättä eroa ihmisten taustojen välillä! 

Ihminen yrittää helposti ansaita Jumalan hyväksyntää omilla teoillaan. Raamattu kuitenkin 

opettaa meille, että se on mahdotonta. Vain Jeesus oli täydellinen ja synnitön. Niinpä vain 

Jeesuksen tekojen, hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa ansiosta me kaikki voimme 

pelastua ja tulla hyväksytyiksi Jumalan edessä. Armo yksin pelastaa minut ja sinut, meidät 

kaikki. Jeesus on jo tehnyt kaiken. Uskotko sen? 

Lauluehdotukset: ARMO (Pikkukannel 10), Evankeliumi (Viisikielinen 296), Armon lapset riemuitkaa VK 334, 

Paavalin kirjeet -laulu ♫ 



11 Lyydia, Apt. 16:9–15  

Pienet: Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. 1. Joh. 4:19  

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  

Paavali ja Timoteus kulkivat Jumalan Pyhän Hengen johdattamina kaupungista ja kylästä 

toiseen. Eräänä yönä Paavali näki erikoisen näyn. Siinä häntä kehotettiin jatkamaan matkaa 

meren toiselle puolelle. Paavali ja Timoteus ymmärsivät, että se oli Jumalan puhetta. Niinpä 

he jatkoivat matkaansa purjehtien kohti Makedoniaa. Matkalla he pysähtyivät Filippissä ja 

julistivat evankeliumia tapaamilleen naisille. Yksi heistä oli Lyydia, joka tuli nyt tuntemaan 

Jeesuksen! Lyydia ja hänen perheensä kastettiin. Heistä tuli ensimmäinen kristitty perhe 

Euroopan alueella!  

Jumalan Pyhä Henki johdattaa ja vahvistaa kaikkia Jeesuksen omia. Hän myös kutsuu ihmisiä 

Jeesuksen yhteyteen ja antaa uskon lahjan. Sinäkin sait sen lahjan jo kasteessa. 

Mutta tarvitaan myös ihmisiä, jotka kertovat Jeesuksesta niille, jotka eivät häntä vielä tunne. 

Siihen tehtävään sinuakin kutsutaan! 

Lauluehdotukset: Taivaan Isällä on paljon lapsia LV 135 (2012), Me istuudumme piiriin LV 143 (2012), Jo 

mahtaisimme yötä ja päivää VK 345, ARMO (Pikkukannel 10), Jeesuksen rakkaus on niin ihmeinen, Jeesus 

meitä rakastaa SK 409  

 

12 Paavali ja Silas vankilassa, Apt.16:16–40  

Pienet: Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Apt. 16:31  

Isot: Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, 

vaan se on Jumalan lahja. Ef. 2:8  

TAI: 

Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Room. 12:12  

Paavali vapautti orjatytön pahan hengen vallasta. Hallitusmiehet kuulivat tästä. He käskivät 

kansaa käymään Paavalin ja hänen työtoverinsa Silaksen kimppuun. Paavali ja Silas vietiin 

vankilaan.  

Vankilassa Paavali ja Silas alkoivat laulaa, rukoilla ja ylistää Jumalaa. Muut vangit kuuntelivat 

heitä. Yhtäkkiä tuli maanjäristys. Vankilan ovet avautuivat ja kahleet irtosivat. Pelästynyt 

vartija pyysi sytyttämään valon. Hän näki, ettei kukaan ollut sittenkään karannut. Hän kysyi 

Paavalilta ja Silakselta, miten hänestä voisi tulla Jumalan seuraaja. Paavali ja Silas vastasivat: 

”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.” 

Vartija vei miehet kotiinsa ja puhdisti heidän haavansa. Paavali puhui koko talonväelle Herran 

sanaa, ja vartijan perhe kastettiin. Heistä tuli kristittyjä. 

Mekin saamme rukoilla ja ylistää Jumalaa joka päivä. Jumala kuulee meitä, vaikka olisimme 

vaikeissa tilanteissa. Jumala tahtoo, että kaikki tulisivat tuntemaan Hänet. Sinäkin saat uskoa, 

että pelastut, kun sinut on kastettu ja uskot Jeesukseen. 

Lauluehdotukset: Kiitos sulle Jumalani VK 341, Herraa hyvää kiittäkää VK 332, Usko (Tule ystäväksi – Jukka 

Salmisen lastenlauluja), Milläs minä pääsen taivaaseen (Viisikielinen 356), Käy silloin kaikkein parhaiten LV 

857  

 



13 Paavalin merimatka Roomaan, Apt.27  

Pienet: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Hepr. 13:6  

Isot: Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 8:1 ♫  

TAI:  

Mahtava on meren aallokko, mahtavampi vaahtopäinen myrsky, mahtavin on korkeuden Herra! Ps. 

93:4  

Paavalia vietiin vankina Roomaan. Tuulinen ja myrskyisä sää vaikeutti merimatkaa. Herran 

enkeli oli kertonut Paavalille, että kaikki laivassa pelastuisivat silti. Paavali luotti siksi Jumalaan 

ja rohkaisi muitakin. Laiva haaksirikkoutui ja alkoi upota. Matkalaiset kahlasivat ja ajelehtivat 

laivasta kohti rantaa. Lopulta kaikki pääsivät turvaan, kuten Jumala oli luvannut Paavalille.  

Paavali ei pelännyt myrskyssä, koska hän oli saanut Jumalalta lupauksen. Sinäkin saat luottaa, 

että Jumala pitää huolen, vaikka välillä olisi huolia, vaikeuksia tai surua. Hän kuulee, kun 

pyydämme häntä avuksemme. Mekin olemme täällä kuin samassa veneessä matkalla taivaan 

kotiin. Matkalla rohkaisemme toisiamme ja saamme Taivaan Isältä kaiken, mitä tarvitsemme. 

Lauluehdotukset: Kun on turva Jumalassa VK 397, Kun myrsky käy (Lasten hengellinen laulukirja 68) Käy 

silloin kaikkein parhaiten LV 857 (erityisesti säk. 5), Jumalan kämmenellä VK 499  

 

• 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.  

• 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. 

 


