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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 3 JUMALA ANTAA PROFEETTOJA JA KUNINKAAN
1 12 vakoojaa Kanaanin maahan, 4. Moos.13–14
Pienet: Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Ps. 27:14 ♫
Isot: Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis
pelätkö heitä! 4. Moos. 14:9
Jumala oli varannut Israelin kansalle ihanan Kanaanin maan. Kansaa kuitenkin pelotti, sillä he
kuulivat siellä käyneiltä vakoojilta kaikenlaista. Kansa jopa halusi palata takaisin Egyptiin. He
eivät voineet uskoa, että Jumala kyllä järjestäisi kaiken hyvin. Jumalan suunnitelma on aina
ihmisten parhaaksi, mutta monesti me Israelin kansan tavoin epäilemme sitä. Lisäksi
saatamme jopa syyttää ja halveksia Jumalan hyviä tekoja. Vaikeiden asioiden keskellä voimme
tuntea pelkoa. Silloin saat Jumalalle kertoa rukouksessa kaikki huolesi ja pelkosi. Luota siihen,
että Taivaan Isä kulkee joka päivä kanssasi eikä jätä sinua milloinkaan pulaan!
Lauluehdotukset: LV 858 Ohjaa minut Jumalani, LV 862 Toivoni on Jumalassa

2 Saapuminen Luvattuun maahan, Joos. 3:1–5:12
Pienet: Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! Ps. 27:14 ♫
Isot: Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintö on minulle annettu. Ps. 16:6
Israelin kansa pääsi vihdoin heille luvattuun ihanaan maahan. Viimeinen este oli ylittää Jordanvirta. Jumala seisautti vedet niin, että koko kansa pystyi kulkemaan joen poikki kuivin jaloin.
Papit kannattelivat Jumalan läsnäolon merkkiä, liitonarkkia, keskellä jokea niin kauan, että
kaikki olivat päässeet kuivalle maalle.
Jumala teki uskomattomia asioita viedessään israelilaiset Egyptin orjuudesta Kanaaninmaalle.
Mutta Jumala on tehnyt uskomattomia asioita myös sinun puolestasi. Jumala avasi taivaan ovet
sepposen selälleen Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jeesuksen tähden
sinä voit kävellä kevein askelin synnit anteeksi annettuina taivaan ihanaan maahan.
Lauluehdotukset: Oon onnellinen vaeltaja, LV 895 Kaanaanmaa, Joosua-leirilaulu ♫

3 Jerikon muurien sortuminen, Joos. 6
Pienet: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Hepr. 13:6 ♫
Isot: Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää.
Hepr.11:30
TAI:
Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Hepr.11:1
Jeriko oli kaupunki, jonne israelilaisilta oli pääsy kielletty. Jumala oli kuitenkin suunnitellut,
että Israelin kansa saisi kaupungin omakseen. Erikoisen ja tarkkaan suunnittelemansa
seitsenpäiväisen marssi-soitto-huuto-yhdistelmän avulla Jumala jälleen osoitti, kuinka valtavat
kivimuurit voivat sortua kuin itsestään, jos Jumala vain niin haluaa.
Jumala murskasi paholaisen vallan, kun salli oman Poikansa, Jeesuksen, kuolla ristillä. Erikoinen
ja hirveä tapa, mutta nyt meillä on vapaa pääsy taivaan kaupunkiin!
Lauluehdotukset: Joosua hän marssi alas Jerikoon, LV 872 Oi varjele Jeesus ja johdata, Joosua-leirilaulu ♫

4 Debora, Tuom. 4–5
Pienet: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Hepr. 13:6 ♫
Isot: Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta. 1. Kor. 15:54,57 ♫
Israelin kansa oli joutunut vaikeaan tilanteeseen. Viholliskansa, kanaanilaiset, oli sortanut
israelilaisia jo 20 vuotta. He saattoivat vain rukoilla apua Jumalalta.
Israelilaisilla oli tuomarinaan naisprofeetta Debora. Hän auttoi riita-asioissa, mutta oli myös
Jumalan sanansaattaja. Jumala antoi Deboralle kehotuksen lähteä taisteluun vihollista vastaan
yhdessä Barakin ja sotajoukon kanssa. Jumala oli heidän kanssaan ja antoi Israelin kansalle
voiton vihollisesta profeetan saamien ohjeiden ja ihmiskätten kautta.
Jumala on voittanut tässä maailmassa vaikuttavan sielunvihollisen Jeesuksen kautta. Siksi
kuolemaa tai vihollista ei tarvitse pelätä, koska Jeesus on kuoleman ja paholaisen voittaja!
Laulut: LV 858 Ohjaa minut Jumalani, Et voi tehdä taloasi hiekalle

5 Gideon, Tuom. 6:11–7:25
Pienet: Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫
Isot: Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. 2.
Kor.12:9

TAI:
Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Room. 8:31
Israelin kansa eli viholliskansojen ahdistamana. Silloin Jumala kutsui profeetakseen Gideonin,
jota hän käytti Israelin kansan pelastajana. Jumalan käskystä eräänä yönä Gideon tuhosi
epäjumalan alttarin ja rakensi tilalle alttarin elävälle Jumalalle. Hän kokosi Israelin miehistä
sotajoukon, joka oli lukumäärällisesti paljon pienempi kuin vihollisen sotajoukko. Siitä
huolimatta, tai juuri siksi, Israel voitti vastustajansa, sillä he saivat viisauden ja voiman
taisteluun Jumalalta. Viholliset alkoivat peloissaan vain taistella omiaan vastaan.
Jeesuksen omina elämme myös taistelukentällä. Monia kristittyjä vainotaan tälläkin hetkellä
uskonsa tähden. Älä silti pelkää. Toimi Jumalan sanan mukaisesti ja elä Jeesukseen luottaen.
Hän on pelastajasi.
Laulut: LV 857:1–2 Käy silloin kaikkein parhaiten, Armolaulu (K. Tikka)

6 Simson, Tuom. 16
Pienet: Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Joel 2:32 ♫
Isot: Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan. Minä sain avun, ja minun sydämeni
riemuitsee, minä laulan ja ylistän Herraa. Ps. 28:7
Jumala oli antanut Simsonille yliluonnolliset voimat, joiden avulla hän pystyi alistamaan viholliskansat.
Simson paljasti voimiensa piilevän hänen hiuksissaan. Hiukset olivat merkki siitä, että Jumala oli
valinnut Simsonin käyttöönsä.
Vihollisten saatua tietää siitä he leikkasivat Simsonin hiukset, puhkaisivat hänen silmänsä ja pitivät
voimansa menettänyttä miestä pilkkanaan. Simsonin hiukset kuitenkin alkoivat kasvaa ja hän sai
voimansa takaisin. Sen seurauksena Simson ja hänen pilkkaajansa kuolivat talon romahtaessa heidän
päälleen.
Jeesuksellakin oli jumalalliset voimat. Hänkin olisi voinut tehdä mitä vain. Jeesustakin pilkattiin, kun
hänet oli syyttömänä vangittu ja pahoinpidelty. Jeesus ei kuitenkaan kostanut vihollisilleen vaan hän
kuoli ristillä heidänkin syntiensä tähden ja osoitti rakastavansa heitä.
Jeesus on voimallinen auttamaan sinua kaikissa tilanteissa ja hän tekee sen rakkaudesta sinua
kohtaan.
Laulut: Kun myrsky käy, VK 170 Jumala ompi linnamme

7 Ruut, Ruutin kirja
Pienet: Minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. 1. Moos. 26:24 ♫
Isot: Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Ps. 130:7
Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Ps. 130:8
TAI:
Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on
minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Ruut 1:16
Ruut oli lapseton leski, joka halusi seurata anoppiansa Noomia tämän kotimaahan. He
matkustivat Betlehemiin, joka oli ollut Noomin vanha kotikaupunki. Ruut oli tullut Noomin
kautta tuntemaan elävän Jumalan, johon hänkin halusi nyt turvautua.
Uudessa kotimaassaan Ruutin ja Noomin tilanne oli vaikea, koska heillä ei ollut aviomiehiä,
jotka olisivat voineet elättää heitä. Jumala johdatti Ruutille puolison, joka oli Noomin
sukulainen. Jumala siunasi heitä pojalla, josta tuli kuningas Daavidin isoisä.
Ruutin omassa maassa palveltiin epäjumalia eikä hänellä olisi ollut siellä ehkä yhtään uskovaa
ystävää. Siksikin oli tärkeää, että hän seurasi Noomia.
On tärkeää elää muiden uskovien yhteydessä ja kasvaa Jeesuksen tuntemisessa. Siksi on
tärkeää tulla messuun ja pyhäkouluun ja kuulla yhä uudelleen, kuinka paljon Jeesus meitä
rakastaa!
Lauluehdotukset: Ruut-leirilaulu

8 Samuel, Herran palvelija, 1.Sam. 1–3
Pienet: Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. 1. Sam. 3:9
Isot: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Luuk.
11:9 ♫
Hanna oli pitkään rukoillut lasta ja vihdoin hän sai miehensä Elkanan kanssa Samuel-pojan.
Kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan Hanna luovutti Samuelin Herralle ja poika jäi asumaan
Jumalan temppeliin pappi Eelin hoiviin.
Eräänä yönä Jumala puhui Samuelille. Hän kertoi, että Eelin suku ei saa enää palvella
temppelissä, sillä Eelin pojat olivat toimineet vastoin Jumalan sanaa. Sen sijaan Samuelin
vartuttua aikuiseksi Jumala tekisi hänestä profeetan. Se tarkoitti sitä, että Jumala kertoi
Samuelille tahtonsa ja Samuel kertoi sen Israelin kansalle.

Jumala kuulee sinunkin rukouksesi ja vastaa niihin joskus vasta hyvinkin pitkän ajan päästä. Ole
kärsivällinen ja luota Jumalan hyvyyteen, jota hän osoitti Hannaakin kohtaan!
Kun Jumala puhuu meille, sitä on syytä kuunnella. Israelin kansalla ei ollut kirjoitettua tekstiä
ohjeenaan, vaan ainoastaan profeettoja, joiden kautta Jumala ilmaisi tahtonsa. Nyt me saamme
lukea Jumalan tahdon Raamatusta. Sitä lukemalla ja sitä kuulemalla pysymme lähellä Jeesusta.
Lauluehdotukset: Samuel-leirilaulu, Usko (J. Salminen)

9 Saul tulee kuningas, 1. Sam. 8–10 ja 11:12–15
Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu polvesta polveen. Ps. 102:13 ♫
TAI:
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas! Joh. 12:13
Samuelin tultua vanhaksi Israelin kansa halusi johtajakseen kuninkaan. Jumalan johdattamana
kuninkaaksi valikoitui Saul, joka kuului yhteen Israelin pieneen heimoon. Hänen tehtävänsä oli
pelastaa israelilaiset viholliskansan, filistealaisten, käsistä.
Samuel voiteli öljyllä Saulin kuninkaaksi ja kansa vietti suurta ilojuhlaa.
Vanhassa Testamentissa ennustetaan monessa kohdassa siitä, että eräänä päivänä Israelin
kansa saa Kuninkaan, jolla on jumalallinen valta. Hänkään ei ole kotoisin mahtavasta suvusta
vaan vaatimattomista oloista. Hän on nöyrä eikä kulje kuninkaallisilla ratsuilla vaan
vaatimattomasti aasilla. Mutta hän on Kuningas, joka on Jumalan oma Poika. Siksi hän voi
tehdä suuria ja ihmeellisiä tekoja. Hän on Jeesus, joka on voittanut näkymättömänkin
vihollisen eli paholaisen vallan. Siksi meilläkin on syy ilojuhlaan, sillä kuulumme Jeesuskuninkaan kansaan!
Lauluehdotukset: VK 162 Kristus, kuningas, LV 838 Silmäni ole ja sydämeni (säk. 3–4)

10 Daavid ja Goljat, 1. Sam. 17
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Ps. 105:4 ♫
Filistealaisten ja israelilaisten välinen sota jatkui. Filistealaisten jättiläismies Goljat haastoi
israelilaisia valitsemaan soturinsa kaksintaisteluun häntä vastaan. Näytti mahdottomalta
voittaa Goljat, joten taistelijaa ei löytynyt.
Veljilleen ruokaa tuomaan tullut Daavid, joka oli vasta lampaita paimentava nuorukainen, kuuli
haasteesta. Hän tiesi, että Jumalan voimalla kaikki olisi mahdollista. Niinpä Daavid asettui

taisteluun, vaikka Goljat pilkkasi häntä. Daavid surmasi Goljatin vain yhdellä kivellä lingottuaan
sen tämän otsaan. Israel oli voittanut taistelun.
Daavid on monella tapaa Jeesuksen esikuva. Hän oli kotoisin Betlehemistä, Jeesuksen
syntymäkaupungista. Daavid oli myös Jeesuksen esi-isä. Daavid sai Jeesuksen tavoin kokea
pilkkaa ja vastustusta. Hän kuitenkin luotti Jumalaan ja Jumalan voimaan. Ja niin Daavid toimi
Israelin kansan pelastajana tuossa taistelussa.
Jeesustakin pilkattiin ja hänet vietiin syyttömänä ristille surmattavaksi. Näytti siltä, että
Jeesuksen kuolema on lopullinen eikä mitään ole tehtävissä. Toisin kuitenkin kävi! Jumala oli
voimallinen voittamaan kuoleman ja herättämään Jeesuksen kuolleista. Mahdottomasta tuli
totta. Parasta on se, että Jeesuksen uskomalla mekin saamme herätä kuolleista viimeisenä
päivänä ja elää Voittajan kanssa!
Lauluehdotukset: LV 862 Toivoni on Jumalassa, Usko (J. Salminen), Lasten virsi 76 Daavid laulaa, Daavidleirilaulu

11 Daavid ja Joonatan, 1. Sam. 18:1–5 ja 20:1–42
Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Joh. 6:37 ♫
Voitettuaan Goljatin Daavid jäi asumaan kuningas Saulin luokse. Kuningas toisaalta ihaili,
mutta samalla kadehti Daavidia. Hän käyttäytyi arvaamattomasti ja Daavid pelkäsikin, että Saul
surmaisi hänet.
Daavidin paras ystävä oli Joonatan, kuningas Saulin poika. Joonatanin avulla Daavid sai
varmuuden siitä, oliko kuninkaalla häntä kohtaan pahat aikeet. Siihen tarvittiin nuolia ja
merkkihuutoja. Selvisi, että Saul todella halusi surmata Daavidin. Niinpä ystävykset joutuivat
eroamaan toisistaan, koska Daavidin oli paettava.
Hyvä ystävä on Jumalan lahja, uskova ystävä sitäkin suurempi. Niin kuin Daavid emme mekään
voi turvautua pelkästään toisiin ihmisiin. Silloin jäljelle jää vain Jeesus, joka ei petä eikä jätä.
Hän kulkee kanssasi silloinkin, kun muut ihmiset ovat poissa.
Lauluehdotukset: Jeesus meitä rakastaa (esim. SK 409), VK 273 Jeesus parhain ystäväni, VK 492 Ystävä sä
lapsien, Lasten virsi 76 Daavid laulaa, Lasten virsi 161 Tahtoisin ystävän, Daavid-leirilaulu

12 Daavid voidellaan kuninkaaksi, 1. Sam. 16:1–13 ja 2. Sam. 5:1–10
Pienet: Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. 1. Sam. 16:7

Isot: Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa. Room. 9:16
♫
Profeetta Samuel sai tehtäväkseen voidella Israelille uuden kuninkaan. Tuleva kuningas olisi
joku Iisain pojista. Samuelin yllätykseksi Jumalan valitsema kuningas ei ollutkaan perheen
pojista vanhin tai komein, vaan nuorin, paimenpoika Daavid, jota ei ollut aiottu edes esitellä
Samuelille.
Pienet ja heikot ovat Jumalalle yhtä arvokkaita kuin suuret ja vahvat. Monesti Jumala myös
kätkee voimansa ihmisen heikkouteen, jotta Jumalan voima tulisi paremmin näkyviin.
Daavidiakin Jumala käytti voimallisesti kansansa hyväksi.
Ulkonäkö, koko, ja vaikkapa silmien väri ovat osa Jumalan luomistyötä meidän kohdallamme.
Tunnemme tutut ulkonäöltä, mutta toistemme sydäntä emme näe. Se tarkoittaa esimerkiksi
sitä, ettemme tiedä koskaan varmasti toistemme ajatuksia.
Lauluehdotukset: Usko (J. Salminen), Lasten virsi 76 Daavid laulaa, Daavid-leirilaulu

13 Jumala antaa Daavidille anteeksi, 2. Sam. 12:1–23
Pienet: Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.
Ps.103:8 ♫ Isot: Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren
laupeutesi tähden. Ps. 51:1
TAI:
Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän joka antaa kaikki
sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Ps. 103:2–3
Daavid oli monella tapaa hyvä kuningas. Mutta hänkin lankesi syntiin niin kuin me kaikki
ihmiset. Synti aiheutti paljon kärsimystä Daavidille ja hänen perheelleen. Suurta oli se, että
Daavid tunnusti syntinsä Jumalalle eikä kieltänyt niitä. Daavid sai syntinsä anteeksi.
On tärkeää selvittää riidat ja pyytää omat pahat sanat ja teot anteeksi niin toisilta ihmisiltä
kuin Jumalalta. Meillä on varma Raamatun lupaus siitä, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät
kaikesta synnistä. Turvaudu sinäkin siihen!
Lauluehdotukset: VK 276 Jeesuksesta laulan, Lasten virsi 76 Daavid laulaa, Anna anteeksi (J. Salminen), LV
718 Kiitä Herraa minun sieluni

Pienten pyhäkoululaisten kohdalla sama muistolause voidaan tarvittaessa valita useammaksi kerraksi. Myös
jokin laulettava virsi tai laulu kannattaa valita pidemmäksi ajaksi kerrallaan, jotta se ehtii tulla lapsille tutuksi.
Pidemmästä kappaleesta voi valita vain yhden tai muutamia säkeistöjä.

