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 Miten Donkkis –kirkko työmuoto syntyi?   s. 3 
 Donkkis –kirkko ehtoollisjumalanpalveluskaava s .4 
 Donkkis- kirkko sanajumalanpalveluskaava  s. 8 
 Donkkis – kirkko ehtoollisjumalanpalvelus  

malli toteutus kaava Kansanlähetysopiston  
messusta          s. 13 

 Esimerkki saarnoja ja  
Saku ja Ruut –vuoropuheluita     s. 19 

 Synnintunnustus toiminnallisesti toteutettuna 
 Valmiit power point diat Donkkis -kirkkoon  s. 35 

 
 

  
 

Donkkis -kirkko infopaketti materiaali ladattavissa ja 
tulostettavissa www.donkki.net/materiaalit 
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Perhekirkot Tervolassa; Lapin piirissä olivat hiipuneet ja niihin kaivattiin uutta innostavaa 
ideaa. Sen sijaan Donkkis Big Night-illat ja Donkkis –kerhot ovat suosittuja ja vetävät lapsia 
sankoin joukoin. Niinpä Lapin Kansanlähetys ja Tervolan seurakunta ideoivat uuden koko 
perheen Donkkis –kirkon, joka kokoaisi perheitä yhdessä jumalanpalvelukseen. 
Ensimmäinen Donkkis -kirkko järjestettiin Tervolassa keväällä 2017,  ja se sai heti 
ihastuttavan vastaanoton lasten ja perheiden keskuudessa.  
 
Donkkis –kirkosta on tehty omat kirkkokaavat sanajumalanpalvelukselle sekä 
ehtoollisjumalanpalvelukselle. 
 
Iloisia ja siunattuja koko perheen ja kaikenikäisten Donkkis- kirkkohetkiä toivottaen: 
 
Iida Hovi 
Juniorityön vastaava 
Kansanlähetys 
iida.hovi@sekl.fi 
www.donkki.net  
050 4662600 

mailto:iida.hovi@sekl.fi
http://www.donkki.net/
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(Alkamisajankohtana toimii perheille sunnuntaisin hyvin iltapäiväaika esim. klo 15.00 ) 
 
VK= Viisikielinen 
VR= Virsikirja 
 
Lapset voivat toimia esim. alku- ja loppulauluissa tai kaikissa lauluissa esilaulajina 
 
 
Kirkkotilaan voidaan  
rakentaa taaperoikäisiä  
varten pieni leikki/köllöttely  
paikka  
 
 
 
 
 
Tervetuloa (Ovella voi olla Donkki aasi yhdessä toisten kanssa toivottamassa tervetulleeksi 
ja jakaa laulukirjoja tms.) 
 
 
Johdanto päivän teemaan (Saku ja Ruut –käsinuket pohtivat lyhyesti päivän teemaa) 

 
Juonto: Lämpimästi tervetuloa koko perheen Donkkis –kirkkoon…. Aloitamme Donkkis –
kirkon laulamalla alkulaulun………  Jumala siunatkoon Donkkis-kirkkomme! 
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Alkulaulu: esim. Jeesus meidät tänään kohtaa(VK 360), Jeesus meidän perheestä tänään 
tahdon kiittää(VR 748), On ilo, ilo, ilo olla yhdessä, On koko maailma hänen kädessään,  
 
Alkusiunaus 
 
siunaus 
L Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
S Aamen. 
 
Vuorotervehdys 
L Herra olkoon teidän kanssanne 
S Niin myös sinun henkesi kanssa. 
 
Liturgi johtaa synnintunnustukseen: Mitä on synti? Miksi ne pitää tunnustaa? Selitetään 
lapsentajuisesti.) 

 
Synnintunnustus lauluna esim. Isän sydän (VK 369), Anna anteeksi (VK368), Sinä Jeesus 
ymmärrät parhaiten (VK510) tai toiminnallisesti: katso tämän materiaalin lopussa oleva 
idea toiminnallisesta synnintunnustuksesta 

 
Liturgi julistaa synnit anteeksi 
S Aamen 
 
Kiitoslaulu: esim. Kiitos Isän ja Pojan ja Totuuden hengen(VK159) 

 

Raamatunluku:(vanhan ja uudentestamentin lukukappaleet. Isommat lapset/isoset voivat 
lukea tekstit) 
 
Laulu: esim. Niin kuin hopeaa (VK60) 

 

Lyhyt alustus evankeliumitekstiin:(saarnaaja pitää) 

 

Evankeliumitekstin lukeminen 
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Saarna (Saku ja Ruut – käsinuket keskustelevat saarnaajan 
kanssa päivän evankeliumitekstiin liittyen. (esimerkkisaarnoja 
tämän tiedoston lopussa ja www.youtube.com, hakusana: 
Donkkis- kirkko) Voit hyödyntää myös valmista joka viikko 
ilmestyvää evankeliumitekstistä valmistettua Donkin 
sunnuntaipyhäkoulumateriaalia. Facebook: Donkki.) 

 
Uskontunnustus lauluna esim. Uskon Isään Jumalaan (VR 734) tai Jeesus meidän veljemme 
(VR 720) tai Jumala Isä taivaassa (VR130) tai Jumala loi auringon kuun (VR135) 
 
 
Yhteinen esirukous ja kolehti 
 
Juonto: Seuraavaksi on rukousosio. Laulujen aikana voitte lähteä 
rauhassa kiertämään rukousalttareita.(voit esitellä lyhyesti 
rukousalttarit). Kolehtia on keräämässä Donkki aasi, jonka kädessä 
olevaan koriin voitte laittaa kolehdin. Keräämme tänään 
kolehdin…….hyväksi. Voit myös hiljentyä omalla paikallasi ja laulaa 
yhdessä lauluja. Palataan takaisin omille paikoille viimeistään kun laulut 
loppuvat. 
 

Sopivia lauluja ovat tutut pyhäkoululaulut tai lasten virret esim. Jumalan kämmenellä 
(VR499), Ystävä sä lapsien(VR492), Mä taimi olen sun tarhassas(VR 490), Jeesus 
meidän perheestä tänään tahdon kiittää(VR 748), Taivaan Isä suojan antaa(VR503), 
Rukous on silta(viisikielinen(VK)365), Muista joka päivä(VK346), Isä pitää huolta 
lapsistaan(VK11), Elämän aarteista suurin ja parhain(VK19) yms. 

 
Kirkko tilaan on rakennettu rukouspöytiä, jossa voi jättää 
hiljaisen rukouksen esim.  

1. Reikätiilistä tehty seinämä pöydällä johon voi rullata 
eri värisiä paperilappusia rukoillessaan. esim. 
Kiitos(vihreä), Huolenaihe(musta), Herra tietää 
(keltainen) 

2. Rukouspyykkinaru, johon voi solmia eri värisiä langan 
pätkiä(, joita valmiina) esim. Kiitos(vihreä), 
Huolenaihe(musta), Herra tietää (keltainen)  

3. Voit sytyttää rukouskynttilän ja hiljaa rukoilla läheistesi 
puolesta, jotka ovat erityisesti nyt mielessäsi. 

4. Voit keksiä lisää rukousalttari ideoita…. 
 

http://www.youtube.com/
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Yhteinen esirukous (mukana lapsia, nuoria lukemassa rukousta, rukouksessa huomioidaan 
myös rukouspisteellä jätetyt rukoukset sopivalla tavalla) 
 
E Rukoilkaamme 
 
rukous esim.  
 
Lapsi 1: Jeesus siunaa meidän perheitä ja läheisiämme 
 
Lapsi 2: Jeesus siunaa kaikkia niitä, joilla on nyt vaikeaa. Ole lähellä ja auta! 
 
Lapsi 3: Kiitos Jeesus Suomesta, siunaa presidenttiämme 
 
Lapsi 4: Siunaa Jeesus lähetystyötä ja lähetystyöntekijöitämme eri puolilla maailmaa.  
 
Lapsi 5: Siunaa kolehti, jonka keräsimme….. 
 
Lapsi 6: (Mitä rukousaiheita lapsilla mielessä?) 
 
Aikuinen rukoilija: Rukoilee rukousalttarin rukousaiheiden puolesta. esim. Kiitämme Jumala 
sinua näistä kaikista kiitosaiheista… Kiitos Jeesus, että näet kaikki nämä huolenaiheet ja 
saamme ne kaikki tuoda sinun tietoosi ja pyydämme niihin sinun apuasi…. Kiitos Jumala, 
että Sinä olet kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala sinä näet ja kuulet myös nämä muut 
rukousaiheet…..  
 
S Aamen 
 
Ehtoollisrukouksen ALKUOSA (Liturgi) 

Pyhä-hymni (seisten,toinen sävelmäsarja tai virsi 134, 4 säk.) 

Ehtoollisrukous & asetussanat (Liturgi) 

Isä meidän 
 
Rauhan toivotus(Seurakuntalaiset tervehtivät toisiaan ja lausuvat: Kristuksen rauhaa) 
 
Jumalan Karitsa (seisten) 
 
Ehtoollisen vietto (Lapset voivat tulla ehtoolliselle tai siunattavaksi vanhempien seurassa.) 
 
 

Ehtoolliselle sopivia lauluja esim. Jumalan kämmenellä (virsi 499), Ystävä sä 
lapsien(virsi 492), Mä taimi olen sun tarhassas(virsi 490), Jeesus meidän perheestä 
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tänään tahdon kiittää(virsi 748), Taivaan Isä suojan antaa(virsi 503), Rukous on 
silta(viisikielinen(VK)365), Muista joka päivä(VK346), Isä pitää huolta 
lapsistaan(VK11), Elämän aarteista suurin ja parhain(VK19), Jeesus kutsuu minutkin 
(VR743), Kaikki saavat tulla(VK65), Polvistun (VK66), Pyhä ja puhdas Vapahtaja(VK69), 
On suurempaa ihmettä(VR907/VK32),  

 
Päätössanat ja kiitosrukous 
 
Siunaus 
Siunatkaamme itsemme ja toinen toisemme ( tässä kohtaa voi kehottaa nostamaan käden 
vierustoverin olkapäälle; oman lapsen, äidin tai isän tai ihan oudon ihmisen.) 
 
L Herra siunatkoon teitä.. 
S Aamen 
 
Päätösmusiikki 
 
Juonto: Donkkiskirkon päätöslauluna laulamme laulun; Jippii! 
(VK363), jonka voimme nousta laulamaan. Jippii –sanan kohdalla 
voimme hypähtää ilmaan. (Donkki aasi myös iloisesti laulussa 
mukana.) 
 
 
Kirkkomehut ja –kahvit 
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(Alkamisajankohtana toimii perheille sunnuntaisin hyvin iltapäiväaika esim. klo 15.00 ) 
 
VK= Viisikielinen 
VR= Virsikirja 
 
Lapset voivat toimia esim. alku- ja loppulauluissa tai kaikissa 
lauluissa esilaulajina 
 
Kirkkotilaan voidaan  
rakentaa taaperoikäisiä  
varten pieni leikki/köllöttely  
paikka  
 
 
Tervetuloa (Ovella voi olla Donkki aasi yhdessä toisten kanssa toivottamassa tervetulleeksi 
ja jakaa laulukirjoja tms.) 
 
Johdanto päivän teemaan (Saku ja Ruut –käsinuket pohtivat lyhyesti päivän teemaa) 

 
Juonto: Lämpimästi tervetuloa koko perheen Donkkis –kirkkoon…. Aloitamme Donkkis –
kirkon laulamalla alkulaulun………  Jumala siunatkoon Donkkis-kirkkomme! 
 
Alkulaulu: esim. Jeesus meidät tänään kohtaa(VK 360), Jeesus meidän perheestä tänään 
tahdon kiittää(VR 748), On ilo, ilo, ilo olla yhdessä, On koko maailma hänen kädessään,  
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Alkusiunaus 
 
siunaus 
L Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
S Aamen. 
 
Vuorotervehdys 
L Herra olkoon teidän kanssanne 
S Niin myös sinun henkesi kanssa. 
 
Liturgi johtaa synnintunnustukseen: Mitä on synti? Miksi ne pitää tunnustaa? Selitetään 
lapsentajuisesti.) 

 
Synnintunnustus lauluna esim. Isän sydän (VK 369), Anna anteeksi (VK368), Sinä Jeesus 
ymmärrät parhaiten (VK510) tai toiminnallisesti: katso tämän materiaalin lopussa oleva 
idea toiminnallisesta synnintunnustuksesta 

 
Liturgi julistaa synnit anteeksi 
S Aamen 
 
Kiitoslaulu: esim. Kiitos Isän ja Pojan ja Totuuden hengen(VK159) 

 

Raamatunluku:(vanhan ja uudentestamentin lukukappaleet. Isommat lapset/isoset voivat 
lukea tekstit) 
 
Laulu: esim. Niin kuin hopeaa (VK60) 

 

Lyhyt alustus evankeliumitekstiin:(saarnaaja pitää) 

 

Evankeliumitekstin lukeminen 

 

Saarna (Saku ja Ruut – käsinuket keskustelevat saarnaajan 
kanssa päivän evankeliumitekstiin liittyen. (esimerkkisaarnoja 
tämän tiedoston lopussa ja www.youtube.com, hakusana: 
Donkkis- kirkko) Voit hyödyntää myös valmista joka viikko 
ilmestyvää evankeliumitekstistä valmistettua Donkin 
sunnuntaipyhäkoulumateriaalia. Facebook: Donkki. ) 

http://www.youtube.com/
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Uskontunnustus lauluna esim. Uskon Isään Jumalaan (VR 734) tai Jeesus meidän veljemme 
(VR 720) tai Jumala Isä taivaassa (VR130) tai Jumala loi auringon kuun (VR135) 
 
 
Rukoushetki, siunaaminen ja kolehti 
 
Juonto: Seuraavaksi on rukousosio. Laulujen aikana voitte lähteä 
rauhassa kiertämään rukousalttareita ja polvistua alttarille 
siunattavaksi(Pappi siunaa alttarilla jokaisen siunattavaksi tulevan 
nimeltä.)(voit esitellä lyhyesti rukousalttarit). Kolehtia on keräämässä 
Donkki aasi, jonka kädessä olevaan koriin voitte laittaa kolehdin. 
Keräämme tänään kolehdin…….hyväksi. Voit myös hiljentyä omalla 
paikallasi ja laulaa yhdessä lauluja. Palataan takaisin omille paikoille 
viimeistään, kun laulut loppuvat. 
 

Sopivia lauluja ovat tutut pyhäkoululaulut tai lasten virret esim. Jumalan kämmenellä 
(virsi 499), Ystävä sä lapsien(virsi 492), Mä taimi olen sun tarhassas(virsi 490), Jeesus 
meidän perheestä tänään tahdon kiittää(virsi 748), Taivaan Isä suojan antaa(virsi 503), 
Rukous on silta(viisikielinen(VK)365), Muista joka 
päivä(VK346), Isä pitää huolta lapsistaan(VK11), Elämän 
aarteista suurin ja parhain(VK19) yms. 

 
 

Kirkko tilaan on rakennettu rukouspöytiä, jossa voi jättää 
hiljaisen rukouksen esim.  

o Reikätiilistä tehty seinämä pöydällä johon voi rullata 
eri värisiä paperilappusia rukoillessaan. esim. 
Kiitos(vihreä), Huolenaihe(musta), Herra tietää 
(keltainen) 

o Rukouspyykkinaru, johon voi solmia eri värisiä langan  
o pätkiä(, joita valmiina) esim. Kiitos(vihreä), 

Huolenaihe(musta), Herra tietää (keltainen) 
o Voit sytyttää rukouskynttilän ja hiljaa rukoilla läheistesi 

puolesta, jotka ovat erityisesti nyt mielessäsi. 
o Voit keksiä lisää rukousalttari ideoita…. 

 
Yhteinen esirukous (mukana lapsia, nuoria lukemassa rukousta, rukouksessa huomioidaan 
myös rukouspisteellä jätetyt rukoukset sopivalla tavalla) 
 
E Rukoilkaamme 
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rukous esim.  
 
Lapsi 1: Jeesus siunaa meidän perheitä ja läheisiämme 
 
Lapsi 2: Jeesus siunaa kaikkia niitä, joilla on nyt vaikeaa. Ole lähellä ja auta! 
 
Lapsi 3: Kiitos Jeesus Suomesta, siunaa presidenttiämme 
 
Lapsi 4: Siunaa Jeesus lähetystyötä ja lähetystyöntekijöitämme eri puolilla maailmaa.  
 
Lapsi 5: Siunaa kolehti, jonka keräsimme….. 
 
Lapsi 6: (Mitä rukousaiheita lapsilla mielessä?) 
 
Aikuinen rukoilija: Rukoilee rukousalttarin rukousaiheiden puolesta. esim. Kiitämme Jumala 
sinua näistä kaikista kiitosaiheista… Kiitos Jeesus, että näet kaikki nämä huolenaiheet ja 
saamme ne kaikki tuoda sinun tietoosi ja pyydämme niihin sinun apuasi…. Kiitos Jumala, 
että Sinä olet kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala sinä näet ja kuulet myös nämä muut 
rukousaiheet…..  
 
Isä meidän(liturgi) (Rukoillaan vielä yhdessä, niin kuin Jeesus on meitä opettanut…) 
 
S Aamen 
 
Päätössanat ja kiitosrukous 
 
Siunaus 
Siunatkaamme itsemme ja toinen toisemme ( tässä kohtaa voi kehottaa nostamaan käden 
vierustoverin olkapäälle; oman lapsen, äidin tai isän tai ihan oudon ihmisen.) 
 
L Herra siunatkoon teitä.. 
S Aamen 
 
Päätösmusiikki 
Juonto: Donkkiskirkon päätöslauluna laulamme laulun; Jippii! 
(VK363), jonka voimme  nousta laulamaan. Jippii –sanan kohdalla 
voimme hypähtää ilmaan. (Donkki aasi myös iloisesti laulussa 
mukana.) 
 
 
Kirkkomehut ja –kahvit 
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VK= Viisikielinen 
VR= Virsikirja 
 
Liturgi: ? 
Saarna: ? (Saku ja Ruut käsinuket) 
Suntio: ? 
Juonto: ? 
VT raamatunlukija: junnu? 
UT raamatunlukija: junnu? 
Ovella tervehtijät: ? +Donkki aasi(isonen?) 
Ehtoollisavustajat: ? 
Musiikki: ?  
Esilaulajat: junnut? 
Saku ja Ruut: junnut? 
Esirukoilija lapset: junnut? 
Esirukoilija aikuinen: ? 
Kolehti: Donkki aasi(isonen?) Kohde: ? 
Rukousalttarien tekijä-/pitäjä:? ja junnut? 
Tekniikka/livestriimaus: ? 
Äänentoisto: ? 
Power point kuvat ja laulujensanat tekee: ? 
Diat heijastaa: ? 
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Kirkkokahvit- ja mehut: ? 
 
Sunnuntain teema: Ylösnousemuksen toditajat 
 
 
Tervetuloa (Ovella voi olla Donkki aasi yhdessä toisten kanssa toivottamassa tervetulleeksi) 
 
Johdanto päivän teemaan (Saku ja Ruut –käsinuket pohtivat lyhyesti päivän teemaa) 

Vau! Täällähän on paljon porukkaa

Hei, moi Ruut! 

 Ai kiva säkin olet täällä Saku 

  Tottakai mä tänne tuun kun täällä on aina niin ihana ja leppoisa 
tunnelma

  Mitäköhän me tällä kertaa opitaan Donkkis – kirkossa? 

 Ehkä opitaan pääsiäisestä? 

  Se oli jo viime viikolla. Tänä sunnuntaina opitaan ylösnousemuksesta 
  Vau! Oikeestikko? sehän on iloinen asia 

  Niinpä! 

 
Juonto: Lämpimästi tervetuloa koko perheen Donkkis –kirkkoon. Donkkis –kirkko on uusi 
kaikenikäiset kokoava koko perheen jumalanpalvelus, jossa juniori-ikäisten Donkki-lehdestä 
tutut; Donkki –aasi sekä Saku ja Ruut yhdessä lähetysleiriläisten kanssa ovat toteuttamassa 
messua. Donkkis- kirkko mukailee tuttua jumalanpalveluskaavaa. Rukous ja kolehtiosuus 
tapahtuu laulujen aikana salissa kierrellen. Siitä kerron myöhemmin lisää. 
 
Liturgi: ? 
Saarna: ? Saku ja Ruut 
Juonto:? 
Musiikki: ? ja junnut? 
Esirukous:? ja junnut? 
Tekstinlukijat: junnut? 
Ehtoollisavustajat: ? 
Suntio: ? 
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Aloitamme Donkkis –kirkon laulamalla alkulaulun Jeesus meidät tänään kohtaa 
 
Jumala siunatkoon Donkkis-kirkkomme! 
 
Alkulaulu: Jeesus meidät tänään kohtaa(VK 360)(lapset esilaulajina) 
 
Liturgi johtaa synnintunnustukseen: Mitä on synti? Miksi ne pitää tunnustaa? Selitetään 
lapsentajuisesti.) 

 
Synnintunnustus lauluna Isän sydän (VK 369)(lapset esilaulavat) 
Liturgi julistaa synnit anteeksi 
S Aamen 
 
Kiitoslaulu: Kiitos Isän ja Pojan ja Totuuden hengen(VK159) 

 

Raamatunluku:(seisten) (vanhan ja uudentestamentin lukukappaleet. Isommat lapset/isoset 
voivat lukea tekstit)  
 
 VT:n kohta: 

UT:n kohta:  
 
Laulu: Niin kuin hopeaa (VK60) 

 

Lyhyt alustus evankeliumitekstiin:(saarnaaja pitää) 

 

Evankeliumitekstin lukeminen: ? 

 

Saarna (Saku ja Ruut – käsinuket keskustelevat saarnaajan 
kanssa päivän evankeliumitekstiin liittyen. 
(esimerkkisaarna tämän tiedoston lopussa) 

 
Uskontunnustus lauluna Uskon Isään Jumalaan (VR 734)  
 
Yhteinen esirukous ja kolehti 
 
Juonto: Seuraavaksi on rukousosio. Laulujen aikana voitte lähteä rauhassa käymään 
jommassa kummassa päädyssä olevalla rukouspisteella tai antaa kolehdin tai hiljentyä 
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omalla paikallasi ja laulaa yhdessä lauluja. Palataan takaisin omille paikoille viimeistään kun 
laulut loppuvat. 
 
Molemmissa päädyissä on samanlaiset rukouspisteet, jossa voi jättää hiljaisen rukouksen. 
Voit solmia rukousnaruun eri värisiä langan pätkiä(, joita valmiina tuoleilla) esim. 
Kiitos(vihreä), Huolenaihe(musta), Herra tietää (punainen) 
 
Kolehtia on keräämässä Donkki aasi, jonka kädessä olevaan koriin voitte laittaa kolehdin. 
Keräämme tänään kolehdin Euroopassa tehtävän Kansanlähetyksen maahanmuuttajatyön 
hyväksi.  
 
Seuraavaksi näemme kolehtikohteesta esittelyvideon: tekniikka hoitaa, n. 7 min. 
 
Olkaa hyvät! Nyt voi nousta ja lähteä kiertämään rukousalttareita ja antaa kolehtilahjan. Voit 
myös lahjoittaa puhelinkolehtina tai nettilahjoituksena: suuressamukana.fi kautta. Ohjeet 
näet näytöllä! 
 
(Huom! Donkki aasi kävelee rukousosion lopuksi alttarin eteen ja tuo kolehdin siunattavaksi) 
 
 
Laulut: Taivaan Isä suojan antaa (VR 503) 
Rukous on silta (VK 365) 
Ystävä sä lapsien (VK 375) 
 
Yhteinen esirukous (mukana lapsia, nuoria lukemassa rukousta, rukouksessa huomioidaan 
myös rukouspisteellä jätetyt rukoukset sopivalla tavalla) 
 
E Rukoilkaamme 
 
Lapsi 1: Siunaa Jeesus maahanmuuttajia Euroopassa. Siunaa tämä kolehti niin, että he 
saavat apua ja Jeesus kuulla, että sinä rakastat heitä. 
 
Lapsi 2: Jeesus siunaa meidän perheitä ja läheisiämme 
 
Lapsi 3: Jeesus siunaa kaikkia niitä, joilla on nyt vaikeaa. Ole lähellä ja auta! 
 
Lapsi 4: Kiitos Jeesus Suomesta, siunaa presidenttiämme ja kaikkia päättäjiä. Siunaa 
opettajia ja kaikkia koululaisia! 
 
Lapsi 5: Siunaa Jeesus lähetystyötä ja lähetystyöntekijöitämme eri puolilla maailmaa.  
 
Lapsi 6: (Mitä rukousaiheita lapsilla mielessä?) 
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Aikuinen rukoilija: Rukoilee rukousalttarin rukousaiheiden puolesta. esim. Kiitämme Jumala 
sinua näistä kaikista kiitosaiheista… Kiitos Jeesus, että näet kaikki nämä huolenaiheet ja 
saamme ne kaikki tuoda sinun tietoosi ja pyydämme niihin sinun apuasi…. Kiitos Jumala, 
että Sinä olet kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala sinä näet ja kuulet myös nämä muut 
rukousaiheet…..  
 
S Aamen 
 
Ehtoollisrukouksen ALKUOSA (Liturgi) 

Pyhä-hymni(seisten) virsi 134, 4 säk. 

Ehtoollisrukous & asetussanat (Liturgi) 

 
Isä meidän 
 
Rauhan toivotus (Seurakuntalaiset tervehtivät toisiaan ja lausuvat: Kristuksen rauhaa) 
 
Jumalan Karitsa (seisten) 
 
Ehtoollisen vietto (Lapset voivat tulla ehtoolliselle tai siunattavaksi vanhempien seurassa.) 
 

Laulut: Pyhä ja puhdas Vapahtaja (VK 69) 
Voi hänen rakkauttaan (VK 32) 
Synnit poissa (VK 40) 
Maksettu on (VK 36) 
Yksi nimi ylitse muiden (VK 17) 

 
Päätössanat ja kiitosrukous 
 
Päätös 
 
Siunaus 
Siunatkaamme itsemme ja toinen toisemme ( tässä kohtaa voi kehottaa nostamaan käden 
vierustoverin olkapäälle; oman lapsen, äidin tai isän tai ihan oudon ihmisen.) 
 
L Herra siunatkoon teitä.. 
S Aamen 
 
Päätösmusiikki 
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Juonto: Pian on vuorossa päätöslaulu, mutta sitä ennen kerron hieman tulevista 
tapahtumista. 
 
(Dia) Ensi su messu on….. 
 
Muita tapahtumia:  
 
(Dia)  
 
Messun jälkeen olette tervetulleita alakerran ruokalaan kirkkomehuille  ja –kahveille. 
 
Lopuksi haluamme vielä kiittää kaikkia teitä Donkkis –kirkossa palvelleita ja kaikkia teitä 
messuun osallistuneita. 
 
Donkkiskirkon päätöslauluna laulamme laulun; Jippii! (VK363), jonka voimme nousta 
laulamaan. Jippii –sanan kohdalla voimme hypähtää ilmaan. (Donkki aasi myös iloisesti 
laulussa mukana.) 
 
 
Kirkkomehut ja -kahvit 
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Donkkis – kirkon saarnassa Saku ja Ruut – käsinuket 
keskustelevat yhdessä saarnaajan kanssa päivän 
evankeliumitekstiin liittyen. Saku ja Ruut tarkastelevat, 
ihmettelevät sekä kyselevät kysymyksiä lapsen ja 
junnuikäisen näkökulmasta ja avaavat siten päivän 
evankeliumitekstin lapselle mielenkiintoiselle ja 
ymmärrettävälle tasolle ja tuovat sen lähelle kuulijan 
arkielämää. 

 

Tässä on kaksi esimerkkiä jumalanpalveluksen alussa olevasta Donkkis- kirkon ja 
evankeliumitekstin teemaan johdattavasta Saku ja Ruut vuoropuhelusta sekä saarnasta. 

 

Saarna 1 
Teema: Ylösnousseen todistajia 

Päivän evankeliumiteksti: Luuk. 24:36-49 

 

Saku ja Ruut vuoropuhelu Donkkis – kirkon alussa: 

Vau! Täällähän on paljon porukkaa

Hei, moi Ruut! 

 Ai kiva säkin olet täällä Saku 

  Tottakai mä tänne tuun kun täällä on aina niin ihana ja leppoisa tunnelma

  Mitäköhän me tällä kertaa opitaan Donkkis – kirkossa? 

 Ehkä opitaan pääsiäisestä? 

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0050#IIIvsk3
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  Se oli jo viime viikolla. Tänä sunnuntaina opitaan ylösnousemuksesta 
  Vau! Oikeestikko? sehän on iloinen asia 

  Niinpä! 

 

Alustus saarnatekstiin: 

Tänään saamme kuulla evankeliumitekstin raamatusta, Luukkaan evankeliumista tilan-
teesta, jossa Jeesus ilmestyy kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen surullisille ja suu-
ressa hämmennyksessä oleville opetuslapsilleen.  

Opetuslapset olivat äärimmäisen pettyneitä, sillä he olivat kolme vuotta kulkeneet Jeesuk-
sen kanssa ja kuunnelleet Jeesuksen opetuksia ja nähneet lukemattomia ihmeitä.  

He olivat toivoneet, että Jeesus oli luvattu Messias-kuningas ja sitten aivan yhtäkkiä Jeesus 
oli vangittu, tuomittu valheellisten syytösten tähden ja ristiinnaulittu ja kuollut. Kaikki tun-
tui olevan ohi. 

Opetuslapset olivat myös hämmentyneitä.  

Aamulla muutamat naiset olivat kertoneet, että Jeesuksen hauta on tyhjä ja että he näkivät 
enkelin, joka sanoi, että Jeesus on noussut kuolleista. Opetuslapsista Pietari ja Johanneskin 
olivat käyneet tarkistamassa, että hauta oli tyhjä. Samana päivänä kahden muun opetuslap-
sen kävellessä emmauksen tiellä Jeesus ilmestyi heille, ja siitä täynnä riemua opetuslapset 
juoksivat kiireesti takaisin Jerusalemiin, jossa jo muut opetuslapset olivat koolla. Innoissaan 
he kertoivat toisille opetuslapsille:  

Se on totta! Jeesus on todella noussut ylös kuolleista! 

 

Mutta mitä sitten tapahtui?  

Nyt saamme nousta kuulemaan päivän evankeliumitekstin, joka on kirjoitettu Luukkaan 
evankeliumiin 24:36-49 

 

Evankeliumiteksti: Luuk. 24:36-49 

 

Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi: 1.”Rauha teille.” He pelästyivät 
suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Miksi te 

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0050#IIIvsk3
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olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun kä-
siäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aa-
veella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” Näin puhuessaan hän näytti 
heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ih-
meissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: ”Onko teillä täällä mitään syötävää?” He antoi-
vat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. 
   Jeesus sanoi heille: ”Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin 
teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psal-
meissa on minusta kirjoitettu.” 2. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoituk-
set. Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päi-
vänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saar-
nattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. 3. Te olette tämän todistajat. Minä lähe-
tän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustuk-
seksenne voiman korkeudesta.” 

 

Saarna rukous: Rukoillaan. 

 

Kiitos Jeesus, että näet meidät jokaisen, ja tiedät millaisin ajatuksin, kysymyksin, epäilyksin-
kin ehkä olemme tässä edessäsi. Kiitos, että tahdot meitä tässä vahvistaa sanomalla meille 
niin kuin opetuslapsille: ”Rauha teille!” Hoida, vahvista uskoamme ja rohkaise meitä sanal-
lasi! Täytä ilollasi ja tee meistäkin ylösnousemuksen todistajia! Aamen. 

 

 Hei, mulle tuli mieleen tuota evankeliumitekstiä kuunnellessa, että onko tämä se 
sama tilanne, jossa opetuslapset olivat lukittujen ovien takana kun Jeesus ilmestyi heille?  

 

Saarnaaja: Kyllä: Ihan oikein muistat Saku! Raamatussa Matteuksen evankeliumissa kerro-
taan tästä samasta tilanteessa ja Matteus kertoo, että he olivat lukittujen ovien takana. 

 Niin, mutta miksi opetuslapset olivat lukittujen ovien takana? 

Saarnaaja: Hyvä kysymys Ruut! He varmasti pelkäsivät, että heidätkin vangittaisiin kuten 
Jeesus. He olivat ehkä myös piilossa; häpeäänsä ja hämmennystään. Opetuslapset olivat ää-
rimmäisen pettyneitä. He olivat kolme vuotta kulkeneet Jeesuksen kanssa ja kuunnelleet 
Jeesuksen opetuksia ja nähneet lukemattomia ihmeitä. He olivat toivoneet, että Jeesus oli 
luvattu Messias-kuningas. Ja sitten aivan yhtäkkiä Jeesus oli vangittu, tuomittu valheellisten 
syytösten tähden ja ristiinnaulittu ja kuollut. Nyt kaikki tuntui olevan ohi. Opetuslapset oli-
vat varmasti hyvin hämmentyneitä ja pettyneitäkin; miten tässä nyt näin kävi?  



22 
 

Sen lisäksi, että opetuslapset olivat lukittujen ovien takana ,he olivat ennen kaikkea var-
masti sydämestään ”lukossa” kaikkien epäilysten, pettymysten, pelkojen ja hämmennyksen 
keskellä.  

Epäilevinä, epäuskoisina ja pelokkaina mekin usein menemme kauemmas Jumalasta ja lukit-
taudumme omiin oloihin niin kuin opetuslapset lukittujen ovien taakse. Hämmentyneenä, 
häpeillen ja pelkoa piilotellen koitamme usein omin avuin ratkoa pienessä päässämme vas-
tauksia epäilyksiin, epäuskoon ja pelkoihin. Silloin asiat vain kiertävät kehää ja voivat ahdis-
taa mieltä ja laittaa koko olemuksemme jotenkin lukkoon. Silloin kun on vaikea uskoa Juma-
laan ja mielessämme on epäilyksiä, menemme usein kauemmas Jumalasta. Mielessä voi olla 
ajatus, että en voi lähestyä Jumalaa näin epäilevänä. 

Mutta mitä tekee Jeesus? Jeesus ei vetäytynyt opetuslapsista kauemmas eikä pelkää heidän 
epäileviä kysymyksiä ja epäuskoa, vaan Jeesus ilmestyy keskelle näitä kysymyksiä ja epäilyk-
siä ja sanoo:  

”Rauha teille!”  

Sen sijaan, että Jeesus torjuisi sinut kun epäilet tai opetuslapset kun he epäilivät; Jeesus 
tahtoo vahvistaa ja rohkaista meitä näissä hetkissä; ”Rauha teille! 

 Tää tuntuu kyllä tosi hyvälle kuulla. Jeesus ei hylkää minua silloinkaan kun mulla on 
vaikeita ja epäilyksiäkin herättäviä kysymyksiä Jumalasta ja uskosta. Jeesus kestää mun ky-
symykset ja epäilyksen hetket. Jumala on aina totta ja horjumaton, vaikka mun usko välillä 
horjuukin. 

 Joo, mustakin toi tuntuu tosi hyvältä ja turvalliselta. Mutta sitä mietin, että mistä sit-
ten voi saada lisää uskoa, jos se käynyt vähiin tai on vaikea uskoa?  

Saarnaaja: Sulla on kyllä Ruut tosi hyviä kysymyksiä. 

Raamatussa sanotaan, että; ”usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kris-
tuksen sana!” (Room. 10:17) 

Hhmmm. tarkastellaanpa miten Jeesus toimi ilmestyessään epäilevien opetuslasten kes-
kelle. Miten Jeesus tahtoi vahvistaa opetuslasten uskoa? Sillä Jeesus huomasi ja näki ope-
tuslasten epäilykset ja epäuskon sekä hämmennyksen.  

Mitä Jeesus teki ensiksi? (Katso Sakua) 

 Jeesus pyysi koskettamaan häntä, ja näytti heille kädet ja jalat, joissa oli naulan jäljet. 

Saarnaaja: Ihan totta. Jeesus pyysi opetuslapsia kiinnittämään huomiota Jeesuksen kädessä 
ja jaloissa oleviin haavoihin, sillä niistä me tunnistamme Jeesuksen. Kukaan muu ei ole kär-
sinyt meidän syntiemme puolesta ja sovittanut niitä ristillä kuin Jeesus.  
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Mutta evankeliumiteksti kertoo, että vieläkään opetuslapset eivät ilon tähden uskoneet 
vaan olivat ihmeissään. Mitä sitten Jeesus kysyi opetuslapsilta? (katso Ruuttia) 

 No, Jeesus kysyi, että onko teillä mitään syötävää? Ja sitten opetuslapset antoivat 
Jeesukselle kalaa.  

Saarnaaja: Kyllä. Jeesus söi opetuslasten antamaan kalaa ja tahtoi tällä osoittaa opetuslap-
sille, että hän ei ole aave tai joku väsyneitten opetuslasten keksimä näky vaan, että Jeesus 
todella on nyt tässä oikeasti läsnä ja hän on oikeasti ihminen – ihminen niin kuin mekin, 
jotka syömme.  

Kolmanneksi  tärkeimpänä rohkaisuna Jeesus näytti raamatusta kohtia opetuslapsille: Moo-
seksen kirjoista, psalmeista ja profeettojen ennustuksia, ja näiden raamatunkohtien avulla 
hän kertoi, että kaikki mitä nyt on tapahtunut pääsiäisenä; Jeesuksen kärsimys, kuolema ja 
ylösnousemus. Ne on kerrottu raamatussa jo monta sataa vuotta ennen kuin Jeesus oli edes 
syntynyt.  

Raamatun kohtia näyttämällä Jeesus tahtoi sanoa, että silloin kun meille tulee kysymyksiä 
uskosta, elämästä ja Jumalasta, että etsimme niihin kysymyksiin ja epäilyksiin vastauksia 
raamatusta, sillä Jumala puhuu meille ja vahvistaa uskoamme raamatunsanan kautta, siksi 
on tärkeää, että me tunnemme mitä Jumala kertoo meille raamatussa; luemme sitä itse ja 
yhdessä perheen kanssa, käymme seurakunnassa ja vaikkapa täällä Ryttylässä leireillä. 

Olemme täällä tänä viikonloppuna Junnujen ja Donkin lähetysleireillä opetelleet raamatusta 
efesolaiskirjeen toisen luvun jakeet 8-10 ja voimme lukea ne nyt yhdessä: 

(DIA)  

”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, 
vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin 
olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä 
tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.” 

Olemme askarrelleet jokainen tällaisen pienen lahjapaketin ja oppineet kolme asiaa:  

Pelastus on lahja 

Usko on lahja 

ja todistaminen on lahja 

 Ja sitten me opittiin, että pelastuksen lahja on ristin mallinen. Kun lahjan avaa(saar-
naaja avaa samalla lahjapaketin) se on ristin mallinen ja Jeesus kuoli juuri ristillä meidän 
syntiemme tähden. 
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Saarnaaja: Eikö olekin mahtavaa!? Jumala kertoo evankeliuminsa myös geometristen muo-
tojen: kuution kautta. 

Olemme oppineet, että pelastuksen lisäksi myöskin usko on Jumalan lahja, jonka Jumala Py-
hän Hengen kautta meissä vaikuttaa. Ja tämä on erityisen tärkeä tieto kaikille meille, kun 
olemme tai joudumme epäilyksen hetkiin niin kuin opetuslapset. Silloinkin saamme epäus-
koisina tulla Jumalan eteen rukouksessa, tunnustaa epäuskomme ja kertoa rukouksessa ne 
asiat Jumalalle, joita emme ymmärrä, jotka ovat meille vaikeita asioita ja aiheuttavat meissä 
epäuskoa ja pelkoja. Saamme pyytää Jeesukselta; Kiitos Jeesus, että kuolit ristillä syntieni 
tähden. Kiitos, että saan tulla luoksesi epäilevänäkin. Kiitos, että sitä joka luoksesi tulee sinä 
et aja pois. Anna Jeesus uskon lahja, vahvista minua uskossa sinuun. Auta, että kaikissa elä-
män hetkissä saan Jeesus turvautua sinuun. 

 No onko sinulla Iida koskaan ollut epäilyksen hetkiä?  

On ollut kyllä monia. Erityisesti mieleen tulee tällainen valtava epäuskonhetki kun pikku vel-
jeni kuoli. Istuin erään mökin sängyllä ja huusin tuskasta ja pettymyksestä. Mielen valtasi 
tuossa hetkessä valtava epäusko. Hädissäni rukoilin ja tunnustin; Jumala nyt en pysty usko-
maan sinuun: En ymmärrä miksi sallit tämän tapahtua, vaikka olimme rukoilleet ja pyytä-
neet toisin? Sain kuitenkin tuossa valtavassa epäuskon hetkessä ihmeellisen ymmärryksen 
rukoilla Jumalaa. Jumala vastasi tuohon tuskaiseen rukoukseen laskemalla koko olemuk-
seeni ihmeellisen rauhan, vaikka en edelleenkään pystynyt ymmärtämään miksi Jumala salli 
pikkuveljeni kuolla.  Pian kuitenkin sain nähdä jotain, jota olin jo pitkään rukoillut: anna per-
heeni tulla uskoon. Veljeni kuolema on puhutellut koko mun perhettä ja he ovat alkaneet 
etsimään Jumalaa. Koen, että Jumala kaikkien koettelemusten kautta kuitenkin ihmeellisesti 
siunaa minun perhettä.  

 Jumala on kyllä ihmeellinen ja hyvä! Vaikka ensin Iida susta ja meistä, niin kuin ope-
tuslapsistakin Jumalan suunnitelmat ja sallimukset eivät näyttäisikään hyvältä on niiden ta-
kana kuitenkin Jumalan rakkaudellinen ja viisas tarkoitus meidän parhaaksi.   

Yhtä juttua mä oon vielä miettinyt, että muistanko oikein, että eiks Jeesus kertonutkin ope-
tuslapsille monta kertaa etukäteen ennen hänen kuolemaansa, että hän tulisi nousemaan 
myös kuolleista? Miks ne ei muistanut sitä ollenkaan? 

Saarnaaja: Hyvin muistettu Saku! Kyllä, Jeesus todella kertoi monta kertaa opetuslapsilleen 
ennen hänen kuolemaansa, että hän tulisi nousemaan ylös kuolleista kolmantena päivänä 
näin sanoen:  "Ihmisen Poika(eli Jeesus) annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, 
mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista."(Mark. 9:31). 

Tämä meni kuitenkin yhä uudestaan ja uudestaan opetuslapsilta ihan ohi vaikka he  kuulivat 
sen Jeesuksen heille sanovan, he eivät sitä käsittäneet, eivätkä muistaneet näitä Jeesuksen 
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sanoja; Jeesuksen kuollessa ristillä eikä vielä nytkään kun he olivat koolla lukittujen ovien 
takana. 

Tämä kertoo siitä, että kun pohdimme uskon asioita omalla järjellä ne tuntuvat vaikealta us-
koa ja käsittää, mutta Jumala voi avata meidän mielet ymmärtämään kirjoitukset. Sen Ju-
mala tekee antamalla meille Pyhän hengen.  

Niin hän teki myös opetuslasten kohdalla. Evankeliumi teksti kertoo: Nyt hän avasi heidän 
mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli 
kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista 
alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. 3. Te 
olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä 
kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.” 

Nyt opetuslapset ensi kertaa ymmärsivät miksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä ja nousta ylös 
kuolleista; jotta he ja koko maailman ihmiset voisivat saada synnit anteeksi ja päästä kerran 
taivaaseen. 

Oleellista on siis ensin ymmärtää ja vastaanottaa itse pelastuksen lahja, sillä siitä syntyy 
valta ilo sydämeen ja vasta sen jälkeen syntyy halu ja ilo jakaa tätä lahjaa; eli ilosanomaa 
Jeesuksesta muillekin. 

 Tuo on tosi mahtava juttu! Eikö raamatussa sanotakin, että ”Lahjaksi olette saaneet, 
lahjaksi antakaa”? 

Saarnaaja: Kyllä hyvin muistettu Ruut. Pelastus on lahja, usko on lahja ja myös se on Jeesuk-
sesta toisille kertominen on lahja, jonka Jeesus on meille antanut, sillä kun kerromme toi-
sille Jeesuksesta, silloin meidän omakin uskomme vahvistuu ja kasvaa.  

Me olemme osa Jumalan valtavan hienoa ja valtavan suurta suunnitelmaa. Jeesuksen en-
simmäiset ylösnousemuksen todistajat olivat Jeesuksen opetuslapset, sitten he kertoivat 
heidän läheisilleen ja kohtaamilleen ihmisille ja he taas kertoivat seuraaville, ja taas seuraa-
vat seuraaville, kunnes joku kertoi sinulle: että Jeesus on totta ja elää. Ja nyt me saamme 
lähteä kertomaan tästä ilosanomasta ja pelastuksen lahjasta taas seuraaville kohtaamil-
lemme ihmisille. 
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Saarna 2 

 
Päivän evankeliumiteksti: Joh. 20: 19-31 

Teema: Ylösnousseen todistajia 

 

 (Saku ja Ruut –käsinuket pohtivat lyhyesti päivän teemaa) 

Moi Saku!

Moi Ruut! Kivaa olla täällä Donkkis –kirkossa porukalla 

 Joo, niin on….(Mietteliäänä)….Kuule Saku, mitä sä vastaisit, jos joku sanois sulle, 
ettei se usko, että Jeesus oikeasti nousi kuolleista? 

 Häh….Mistä sulle Ruut tollanen kysymys tuli mieleen?

  No kun Noora, siis se meijän luokan Noora, kysyi multa perjantaina, että miks mä 
uskon, et Jeesus on noussut kuolleista. Ja sanoi, että se ei kyllä usko, että Jeesus oikeasti 
nousi haudasta. 

Sit kun mä vastasin, että näkihän opetuslapset Jeesuksen, Noora vastas, et ne varmaan 
vaan kuvitteli.  

Kello soi just silloin ja mä sanoin, et jutellaan tästä maanantaina lisää, mut en mä tiedä 
yhtään, mitä mä vastaisin. 

 Hmmm. Onneksi me ollaan nyt täällä Donkkis –kirkossa ehkä me voidaan saada 
tähän sun kysymykseen apua saarnasta? 

 Joo se olis kyllä tosi kiva ja tarpeen. Nyt taitaakin juuri Donkkis – kirkko alkaa… 

 

Lyhyt alustus evankeliumitekstiin:(saarnaaja pitää) 

Saku ja Ruut pohtivat Donkkis –kirkon alussa mitä voisivat vastata koulukaverilleen Noo-
ralle, joka pohti onko Jeesus oikeasti noussut kuolleista ja elääkö hän. Tiedätkö, Noora ei 
ole ainoa joka tätä on miettinyt ja miettii. Myös yksi Jeesuksen oppilaistakin nimeltään; 
Tuomas, epäili kerran samaa kuin Noora, että toiset olis vaan kuvitellut nähneensä Jeesuk-
sen. 

Tästä tilanteesta kerrotaan raamatussa Johanneksen evankeliumissa luvussa 20: 19-31 
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”Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien ta-
kana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: 
”Rauha teille!” Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetus-
lapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähet-
tänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: 
”Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. 
Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” 

    Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut 
muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: ”Me näimme Her-
ran.” Mutta Tuomas sanoi: ”En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä 
sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.” 

    Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. 
Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” 
Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se 
kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!” Silloin Tuomas sanoi: ”Minun Herrani ja Juma-
lani!” Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, 
vaikka eivät näe.” 

    Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole ker-
rottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Ju-
malan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.” 

Saarna: (Saarnan kuvat/diat erillisenä power pointtina.) 

Mennäänpä ajassa taaksepäin 2000 vuotta, sinne Jeesuksen ajan Israeliin, Jerusalemiin…. 

Kuva 1 

Jeesus oli pitkäperjantaina naulittu ristille yhdessä rikollisten kanssa. Ristiinnaulitseminen 
oli tapa, jolla kuolemaan tuomitut rikolliset tapettiin. Se oli tosi kivulias tapa kuolla. 

Mutta oliko Jeesus rikollinen? 

Ei. Ihan totta. Jeesus ei ollut rikollinen, mutta Jeesus kuoli ristillä, että me saatais anteeksi ja 
päästäis kuoleman jälkeen taivaaseen. 

Ihmiset ja Jeesuksen opetuslapset eivät silloin heti vain ymmärtäneet sitä.  

Jeesus oli kyllä puhunut heille jo aiemmin tulevasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan-
kin, mutta se oli niin ihmeellistä, etteivät he olleet ymmärtäneet sitä. 

Kuva 2 
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Sunnuntai-illalla opetuslapset, siis Jeesuksen oppilaat, aikuiset miehet, olivat koolla lukittu-
jen ovien takana. Ovet olivat lukossa, koska he pelkäsivät, että heidätkin vangittaisiin kuten 
Jeesus.  

He olivat äärimmäisen pettyneitä. He olivat kolme vuotta kulkeneet Jeesuksen kanssa ja 
kuunnelleet Jeesuksen opetuksia ja nähneet lukemattomia ihmeitä.  

He olivat toivoneet, että Jeesus oli luvattu Messias-kuningas. Sitten aivan yhtäkkiä Jeesus oli 
vangittu, tuomittu valheellisten syytösten tähden ja ristiinnaulittu ja kuollut. Kaikki tuntui 
olevan ohi. 

He olivat myös hämmentyneitä.  

Aamulla muutamat naiset olivat kertoneet, että Jeesuksen hauta on tyhjä ja että he näkivät 
enkelin, joka sanoi, että Jeesus on noussut kuolleista. Pietari ja Johanneskin olivat käyneet 
tarkistamassa, että hauta oli tyhjä. Voisiko olla totta, että Jeesus eläisi? 

Yksi opetuslapsista, Tuomas, lähti käymään jossakin.  

Kun hän tuli takaisin, kaikki ystävät hymyilivät ja näyttivät käsittämättömän iloisilta. Mitä 
ihmettä heille oli tapahtunut? Kaikki alkoivat selittää Tuomaalle yhteen ääneen: Me 
näimme Herran. … 

Kuva 3 

Yhtäkkiä Jeesus seisoi täällä meidän keskellämme, vaikka ovet olivat lukossa ja sanoi: 
”Rauha teille!”  

Kuva 4 

Sitten hän näytti meille kätensä, joissa oli naulanjäljet ja kylkensä, jossa oli keihään piston 
jälki. Jeesus sanoi myös, että hän lähettää meidät julistamaan ihmisille, että heidän syntinsä 
annetaan anteeksi. 

Kuva 5 

Tuomas ei pystynyt yhtymään toisten iloon. Hän ei pystynyt uskomaan todeksi, että Jeesus 
olisi noussut kuolleista. Hän sanoi: ”En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja 
pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.” 

Päivät kuluivat. Toiset olivat vakuuttuneita siitä, että Jeesus oli ylösnoussut ja eli. Tuomaan 
päässä risteili ehkä monenlaisia ajatuksia:  
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Olivatko muut tärähtäneet vai oliko se, mitä he kertoivat sittenkin totta? He vaikuttivat 
kaikki niin varmoilta.  

Miksi Jeesus oli tullut juuri silloin, kun Tuomas ei ollut muiden seurassa?  

Miksi Jeesus ei tullut uudelleen?  

Oliko Tuomaalla mitään mahdollisuutta saada selville totuutta? 

  Näkikö ketkään muut ihmiset kun opetuslapset Jeesusta sen jälkeen, kun Jeesus 
oli noussut kuolleista? 

Kyllä, tosi monet. Raamatussa kerrotaan, että niiden 40 päivän aikana, jolloin hän oli nous-
sut kuolleista, muttei ollut vielä mennyt taivaaseen, hän näyttäytyi monta kertaa monille 
ihmisille, yhdenkin kerran yli 500 ihmistä oli koolla, kun ylösnoussut Jeesus tuli heidän luok-
seen. 

 Mut vähän epäreiluu, ettei Tuomas nähnyt Jeesusta, vaikka oli Jeesuksen 
opetuslapsi.

Kuva 6 

Viikon kuluttua Jeesus yhtäkkiä opetuslasten ollessa koolla lukittujen ovien takana….. 

Kuva 7 

Ilmestyi Jeesus heidän keskelleen ja sanoi: ”Rauha teille!”  

Jeesus sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kyl-
keeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!” Jeesus siis tiesi, mitä Tuomas oli sanonut ja ajatel-
lut. Tuomas hymyili onnellisena. 

Kuva 8 

Tuomas sanoi: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!”  

Tuomas uskoi, hän näki omin silmin, että Jeesus eli. Jeesukseen saattoi koskea, hänellä oli 
ruumis, keho.  

Ylösnousemuskeho oli aika samannäköinen kuin tavallinen kehokin, Jeesukseen pystyi kos-
kemaan…. 

Kuva 9 
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 ja hän myös söi opetuslasten kanssa. Erilainen se oli esim. siinä, että Jeesus pystyi kulke-
maan ovien läpi eikä ylösnousemuskeho voinut enää kuolla. 

Kuva 10 

Tuomas ymmärsi nyt myös, että Jeesus on Jumala. Ja Jeesus on hänen Jumalansa. Tuomas 
halusi elää Jeesuksen omana. 

Jeesus sanoi: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Onnellisia ne, jotka uskovat, vaikka eivät 
näe.” 

 Eli siis me ollaan onnellisia. Jeesus on munkin Jumala. Mutta  varmaan Noorankin 
olis helpompi uskoa, jos se vois nähdä Jeesuksen ja koskee Jeesukseen niin kuin Tuomas. 

Sä voit, Ruut, kertoa Nooralle, millainen muutos opetuslasten elämässä tapahtui. Pelkäävät 
opetuslapset muuttuivat vähän myöhemmin rohkeiksi, kun he saivat Pyhän Hengen ja alkoi-
vat rohkeasti julistaa, että Jeesus elää ja että Jeesukseen uskomalla saa synnit anteeksi ja 
pääsee taivaaseen. Opetuslapset olivat niin varmoja Jeesuksen ylösnousemuksesta, että oli-
vat valmiita kuolemaankin sen tähden. Jotkut heistä tapettiin, koska he julistivat, että Jee-
sus on noussut kuolleista. Kaikki eivät siitä pitäneet. 

Kautta aikojen miljoonat ihmiset ovat saaneet vakuuttua, että Jeesus elää ja on heidän 
kanssaan. 

Tiedätkö, Ruut, me saadaan kohdata Jeesus niin kuin Tuomaskin, oikeastaan Jeesuksen koh-
taaminen on meille helpompaakin. 

Ai? Miten niin?

Silloin kun Jeesus oli täällä maan päällä, hän oli vain yhdessä paikassa kerrallaan. Mutta nyt 
kun hän on noussut taivaaseen, me voidaan olla häneen yhteydessä ihan missä paikassa 
vaan. Me voidaan puhua hänelle ja hän kuulee meidän rukoukset ja vastaa meille. Raamat-
tua lukemalla me opitaan tuntemaan häntä enemmän. Hän haluaa ja pystyy auttamaan 
meitä. Hänelle ei ole mikään mahdotonta, onhan hän voittanut kuoleman vallan. 

Kun me uskotaan Jeesukseen, me saadaan elää myös kuoleman jälkeen ja olla ikuisesti Jee-
suksen kanssa taivaassa. Mekin saadaan ylösnousemuskehot. Taivaassa ei ole enää mitään 
pahaa, surullista tai kurjaa. Siellä on kaikki aina onnellisia. 

Tuomas oli tärkeä ja rakas Jeesukselle. Sinä olet myös tärkeä ja rakas Jeesukselle. Hän tie-
tää, mitä sinä ajattelet ja tunnet tälläkin hetkellä. Hän haluaa kohdata tänään sinut kuten 
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hän kohtasi Tuomaan. Sinäkin voit sanoa Jeesukselle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani.” 
Hän on kanssasi. 

Rukoillaan: 
Jeesus, kiitos, että sinä olet voittanut kuoleman ja sinä elät. Kiitos, että rakastat minua ää-
rettömän paljon. Jeesus, minäkin haluan elää sinun omanasi. 
Auta minua uskomaan ja luottamaan sinuun silloinkin, kun tulee epäilyksiä mieleen. Amen. 
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Saarna 3 
Teema: rukous ja usko 
 
Päivän evankeliumiteksti: Matt. 15: 21-28 

 

 (Saku ja Ruut –käsinuket pohtivat lyhyesti päivän teemaa) 

Moi Saku!

Moi Ruut! Kivaa olla täällä Donkkis –kirkossa porukalla 

 Joo, niin on….(Mietteliäänä)….Mä oon muuten Saku miettinyt rukoilemista. Mitä 
luulet kuuleeko Jumala kaikki rukoukset? 

 Mielenkiintoinen kysymys Ruut! Miks toi asia nyt tuli sun mieleen?

  No, kun mä en oo ihan varma siitä asiasta ja tuntuu välillä, että kuuleeko Jumala 
mun rukoukset kun ne asiat ei mee niin kuin mä toivoisin. 

 Hmmm. Onneksi me ollaan nyt täällä Donkkis –kirkossa ehkä me voidaan saada 
tähän sun kysymykseen apua saarnasta? 

 Joo se olis kyllä tosi kiva ja tarpeen. Nyt taitaakin juuri Donkkis – kirkko alkaa… 

 

Alkujuonto: Lämpimästi tervetuloa tähän kaikenikäisten ja koko perheen Donkkis –kirk-
koon. Tänään Donkkis –kirkon aiheena on rukous ja usko. …. Aloitamme Donkkis –kirkon 
laulamalla alkulaulun………  Jumala siunatkoon Donkkis-kirkkomme! 

Lyhyt alustus evankeliumitekstiin:(saarnaaja pitää) 
Jos Jeesus istahtaisi nyt sun viereesi ja sä voisit kysyä, kertoa tai pyytää häneltä mitä 
vaan, mitä sä sanoisit. Mieti hetki ja kerro sitten sun vieruskaverille. Ja jos haluat 
pitää sen salaisuutena, niin sekin on ok. 
 
Tiedättekö mitä, Jeesus on täällä Pyhän Henkensä kautta ja kuulee kaikki sun 
kysymykset ja pyynnöt. Sitä on rukous: asioiden kertomista Jumalalle. Tämän päivän 
evankeliumiteksti kertoo myös rukouksesta.  
 
Evankeliumiteksti:  
 
21 Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. 22 Siellä muuan 
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kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: "Herra, Daavidin Poika, armahda 
minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni." 23 Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. 
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: "Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme 
ja huutaa." 24 Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan 
kadonneita lampaita varten." 25 Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen 
eteen ja sanoi: "Herra, auta minua!" 26 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa 
lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." 27 "Ei olekaan, Herra", vastasi nainen, "mutta 
saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia." 28 Silloin Jeesus sanoi 
hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä tytär 
oli terve. 
 
Saarna: 
 
Tämä raamatunkohta herättää paljon kysymyksiä. Se, mikä on mahtavaa 
rukouksessa on se, että me voidaan myös pyytää vastauksia niihin kysymyksiin joita 
meillä on. Rukoillaan.  
 
Pyydä 4 avustajaa (esim. junnuja) tulemaan eteen ja haastattele heitä: 
 
Ootteko te koskaan rukoilleet? 
Milloin te yleensä rukoilette? 
Missä te yleensä rukoilette? 
Tuntuuko teistä aina siltä, että Jumala kuulee mitä te rukoilette? 
 
-Kiitos. 
 
Nyt on junnujen vuoro kysyä saarnaajalta. 
 
Junnu: Miksi Jeesus ei vastannut kanaanilaiselle naiselle?  
 
Saarnaaja: Tämän päivän evankeliumitekstissä kerrotaan, että Kanaanilainen nainen 
rukoili Jeesusta, että paha henki lähtisi hänen lapsestaan, mutta Jeesus ei vastaa. 
Kenestä teistä on joskus tuntunut siltä, ettei Jeesus vastaa? Minustakin tuntuu usein, 
että Jeesus ei vastaa minun rukouksiini, mutta todellisuudessa: Jeesus vastaa aina. 
Millä tavoin Jeesus vastaa? Joskus Jeesus vastaa meidän rukouksiin kyllä. Joskus hän 
vastaa odota ja joskus ei. Sekin, että Jeesus on hiljaa, tarkoittaa jotain näistä 
vastauksista.  
 
Junnu: Kuuliko Jeesus kanaanilaisen naisen huutoa?  
 
Saarnaaja: Raamatussa sanotaan, että kanaanilainen nainen huutaa niin kovaa, että 
opetuslapset eivät enää kestä. Pakkohan hänen oli kuulla! Samalla tavalla Jeesus 
kuulee meidänkin rukoukset, vaikka me ei niitä ääneen huudettaisikaan. Jeesus 
kuulee kaikki meidän sydämen pienetkin huokaukset. Sellaisetkin mitä me ei sanota 
ääneen. 
 
Junnu: Rakastiko Jeesus kanaanilaista naista?  
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Saarnaaja: Kun lukee tätä raamatunkohtaa, tuntuu, että Jeesus kohteli tuota naista 
aika tylysti. Esimerkiksi kun hän sanoo kanaanilaiselle naiselle: "Ei ole oikein ottaa 
lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." Se ei kuitenkaan tarkoita, että Jeesus ei 
olisi rakastanut kanaanilaista naista tai, että Jeesus olisi halunnut haukkua naista. 
Jeesus tuli maan päälle suorittamaan tärkeää ja hyvin suunniteltua tehtävää: Koska 
juutalaiset olivat Jumalan valitsema kansa, Jeesuksen oli määrä ensin kertoa 
taivaasta ja siitä, että sinne pääsee hänen kauttaan heille. Mutta Jeesus ei halunnut, 
että se jäisi vain juutalaisten omaksi tiedoksi, vaan halusi, että juutalaiset kertoisivat 
sen hyvän sanoman muille. Jeesus halusi pelastaa myös kanaanilaiset. Lue: Joh 
3:16.  
 
Jeesuksella on suunnitelma myös jokaisen meidän elämää varten. Hän tietää mikä on 
meille parasta. Aina me ei ymmärretä Jumalan suunnitelmia ja saatetaan rukoilla, 
jotain sellaista, mikä ei kuulu Jumalan suunnitelmaan. Silloin Jumala saattaa vastata, 
että ei tai odota. Eikä siitä kannata suuttua, vaan muistaa, että Jumalalla on hyvät 
suunnitelmat meidän elämään. 
 
Junnu: Kannattaako sitten edes rukoilla?  
 
Saarnaaja: Raamatussa sanotaan pyytäkää niin teille annetaan: Luuk 11:9. 
Raamatussa kehotetaan meitä samalla rukoilemaan, että Jumalan tahto tapahtuisi: 
Matt. 6:10.  
 
Junnu: Miksi Jeesus kehui kanaanilaisen naisen uskoa?  
 
Saarnaaja: Vaikka Jeesus ei aluksi vastannutkaan, nainen jatkoi rukousta. Meidänkin 
on tärkeää jatkaa rukoilemista silloinkin kun tuntuu, että Jeesus ei vastaa. Kuka täällä 
huoneessa on rukoillut yhtä asiaa monta kertaa? Kuka on rukoillut jotain asiaa yli 
vuoden? Kuka on rukoillut jotain asiaa yli 10 vuotta? Tämä raamatunkohta kannustaa 
meitä jatkamaan rukousta, silloinkin kun tuntuu, ettei Jumala kuule tai hän pyytää 
meitä odottamaan.  
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(Viisi eri vapaaehtoista lasta/aikuista voi kukin vuorollaan lukea 
synnintunnustuksen ja tuoda esineen alttarille) 
 

 Taivaallinen Isä, tuon eteesi tämän köyden, merkkinä 
siitä, että monet väärät ja huonot asiat kahlitsevat mi-
nua. Jumala anna syntini anteeksi ja auta minua teke-
mään hyvää. 

Taivaallinen Isä. tuon eteesi tämän kepin, merkkinä 
siitä, että liian usein olen vahingoittanut ihmisiä ympärilläni 
sanoilla, teoilla ja välinpitämättömyydellä. Jumala anna an-
teeksi ja auta minua olemaan ystävä. 

Taivaallinen Isä, tuon eteesi tämän lautasen merkkinä 
siitä etten ole halunnut jakaa antamiasi lahjoja muille, 
vaikka olisi mistä jakaa ja toisella ei ole ollenkaan. Jumala 
anna anteeksi ja auta minua antamaan omastani. 

Taivaallinen Isä, tuon eteesi tämän kellon merkkinä siitä 
että liian usein minulla ei muka ole aikaa toisille, vaikka oi-
keasti olisikin. Anna anteeksi ja auta minua olemaan läsnä 
muille. 

Taivaallinen Isä, tuon eteesi tämän avaimen merkkinä  
siitä, että helposti lukitsen sydämeni läheisiltä ihmisiltä ja 
Sinulta Jumala. Anna anteeksi ja vahvista uskoani. 


