
Kuka on ikionnellinen?

Matt. 5:1-12

Onnellisuutemme perustuu Jumalaan, 

ei olosuhteisiin.

7-9v.; 40min

Kuulkaa keitä mestari (Virsi 516)

Purkki, jossa sisällä jotain arvokasta;

Yhdistä parit –monisteita (kts. liite); 

Lohdutuspurkit/-alttarit ja laput niihin 

(kts. liite), Raamattuja 

Autuas = onniteltava, ikionnellinen, hyvä on sen osa (ei tunne) (Janatuinen; ilosanomapiiri.fi) 

Autuaaksijulistus löytyy ainakin Matteukselta ja Luukkaalta. Matteuksella se aloittaa Vuorisaarnan. 
Luukkaan versio on lyhyempi. Teema voi sivuta kärsimyksen ongelmaa (”Miksi hyvä Jumala sallii 
kärsimyksen?), joten kannattaa vähän etukäteen miettiä vastauksia lasten mahdollisiin kärsimysky-
symyksiin. 

Supermies –leikki: Aloitetaan kulkemalla tilassa lentäen kuten Supermies; toinen käsi edellä hie-
man etukenossa. Leikinjohtaja antaa komennon tehdä muodostelmia, jonka jälkeen palataan Su-
permies-komennolla takaisin kulkemaan yksin. 
2:Ritari: kaksi, toinen polvistuu ja seisova lyö toisen ritariksi 
3:Liikennevalot: kolme muodostaa välkkyvät liikennevalot 
4:Kanootti: neljä menee peräkkäin kuin seisoisivat kanootissa ja alkaa soutaa 
5:Kukka: viisi, neljä tekee käsillään terälehdet keskellä olevan ympärille. 

 

Yhdistä parit: Luetaan raamatunkohta ja yritetään ulkomuistista yhdistää autuas ja onnittelu. (kts. 
liite) 

 

Lohdutuspurkit: Hartaudellinen osuus, jonka voi tehdä opetuksen päätteeksi tai erikseen. Jokainen 



ottaa lapun lohdutuspurkista (kts. liitteet). Valitse lappu siitä purkista, joka tuntuu nyt tarpeellisim-

malta ja on lähimpänä omaa elämää. Purkkeja voi ajatella laajemmin: köyhä voi olla hengellisessä 

elämässä, ystävien puuttuessa ym.; nälkäinen voi kaivata Jumalan läsnäoloa, hyväksyntää, rak-

kautta, voimaa ym. itkevät voivat olla muutenkin murheellisia, masentuneita ym. vihatut voivat 

olla kiusattuja, syrjittyjä ym. Laput luetaan ääneen vuoron perään. Jos paljon väkeä, voi laittaa rau-

hallista musiikkia ja antaa lasten kiertää läpi lohdutuspurkit/-alttarit. Voi myös kierrättää kynttilää, 

laittaa musiikkia tms. tunnelmaa. 

 

Mistä ihminen tulee onnelliseksi? 

Ovatko kaikki kärsivät onnellisia vai vain ne, jotka uskovat Jeesukseen? 

Milloin kärsimystä on tarpeen selittää? Milloin on hyvä kulkea hiljaa vierellä? 

 

Kiitos Jeesus, että sinä kuljet vierellämme vaikeinakin aikoina. Auta meitä luottamaan sinuun ja it-
kemään murheemme sinulle. Kiitos lohdutuksestasi ja avustasi, jonka lupaat antaa. Opeta ja kas-
vata meitä myös kärsimysten ja vaikeuksien kautta. Auta meitä olemaan lähellä kaikkia kärsiviä ja 
surevia. Aamen. 



Alkurukous 

Leikki: Supermies, ritari, liikennevalot, kanootti, kukka –leikki 

 Viimeisellä komennolla voi muodostaa ryhmät ryhmäkeskustelua varten. 

 

Ryhmäkeskustelu: (motivointi ja orientointi) 

 Keskustelkaa isosen johdolla tai keskenänne. 

 Millainen ihminen on onnellinen? Mitä onnellisella ihmisellä on? (ruokaa, rahaa, perhe, työ, 
ystäviä jne.) 

 Meillä on tietty käsitys onnellisuudesta. ”Sitten, kun minulla on sitä ja tätä, niin olen onnel-
linen. Tuolla on kaikkea, hän on varmaan onnellinen.” 

 Tänään katsomme, keitä Jeesus sanoo autuaiksi eli ikionnellisiksi tai onniteltaviksi. 

 

Raamatunkohta ryhmissä: (sisäistäminen) 

 Lukekaa ryhmissä raamatunkohta: Matt. 5:1-12 

 Sulkekaa sitten raamattu ja tehkää tehtävä: Yhdistä parit 

 Tarkistetaan oikeat vastaukset 

 

Opetus (sisäistäminen) 

Jeesus kutsuu saarnassaan autuaiksi eli onniteltaviksi/ikionnellisiksi mm. nälkäisiä, murheellisia, 
vainottuja ja köyhiä. 

 Miten se on mahdollista? Mitä onnellista on olla murheellinen? 

 Kärsivät ovat onnellisia sen vuoksi, että Jumala on luvannut olla heidän apunaan ja 
lohtunaan. Hän ei unohda kärsiviä. 

 

Arvoton purkki – arvokas sisältö –vertaus: Näettekö tämän vanhan purkin. Se ei näytä tärkeältä tai 
arvokkaalta. Mutta katsokaa sisälle: arvokkaita koruja/rahoja. Tavallinen purkki pitää sisällään 
jotain arvokasta. Sisältö säilyttää purkin arvon, vaikka kävisi mitä (pilkkaa, kaada, sotke purkkia).  

 Se mitä Jeesukseen uskovalle tapahtuu ulkoisesti, ei vaikuta arvoomme ja tärkeyteemme. 
Se ei myöskään kerro uskomme määrästä. 

  Me olemme onniteltavia, kun meissä asustaa Jeesus itse. Hänen kanssaan pelastumme ja 
siksi meitä voi sanoa ikionnellisiksi ulkoisista vaikeuksista huolimatta. 

 

Kärsimyksen syitä on vaikea aina tietää.  

 Osa itse aiheutettuja tai toisten ihmisten aiheuttamia (alkoholismi, varkaudet, 
ympäristötuhot ym.). Ne ovat syntiemme seurausta ja jälkipyykkiä. Synti tuottaa aina tuhoa 
ja kärsimystä meille itsellemme tai muille ihmisille.  

 Joskus kärsimys on selittämätöntä (sairaudet, luonnonmullistukset ym.) 



 Joskus kärsimykset voivat lähentää meitä Jumalan kanssa. Itkevä, nälkäinen, vainottu ja 
köyhä tukoilee Jumalaa hädässään ja voi saada siten itselleen avun myös kaikkein 
suurimpaan ongelmaamme: syntiin. 

 Ristillä Jeesus tuli onnettomaksi ja Jumalan hylkäämäksi meidän syntiemme tähden. Jumala 
antoi Jeesuksen tulla onnettomaksi, että me voisimme olla ikionnellisia uskomalla Häneen. 

 

Uskovillakin on murheita ja kärsimystä elämässään.  

 Jeesus lupaa kulkea vierellämme niiden lävitse. 

 Lisäksi Hän lupaa köyhille, murheellisille, nälkäisille ja vainotuille, että he saavat lopulta 
vaivoistaan korvauksen ja suruunsa lohdutuksen. Jeesus pitää siitä huolen viimeistään 
taivaassa. 

 

Laulu: Kuulkaa keitä mestari (Virsi 516) 

 

Loppurukous: (kertaus) 

Otetaan jokainen lappu lohdutuspurkista (kts. liitteet). Valitse lappu siitä purkista, joka tuntuu nyt 

tarpeellisimmalta ja on lähimpänä omaa elämää.  

Purkkeja voi ajatella laajemmin:  

 köyhä voi olla hengellisessä elämässä, ystävien puuttuessa ym.; 

 nälkäinen voi kaivata Jumalan läsnäoloa, hyväksyntää, rakkautta, voimaa ym. 

 itkevät voivat olla muutenkin murheellisia, masentuneita ym. 

 vihatut voivat olla kiusattuja, syrjittyjä ym. 

Laput luetaan ääneen vuoron perään. Jos paljon väkeä, voi laittaa rauhallista musiikkia ja antaa las-

ten kiertää läpi lohdutuspurkit/-alttarit. Voi myös kierrättää kynttilää tms. tunnelmaa. 

  



 

Luetaan Luukkaan autuaaksijulistus: Luuk. 6:20-22 

 Lapset valistsevat kaksi kiinnostavinta autuaaksijulistusta (köyhät, nälkäiset, itkevät, 
vihatut). Ohjaaja kirjoittaa isoille kartongeille valitut: ”Autuaita ovat xx”.  

o Ajan säästämiseksi ohjaaja voi valita jo valmiiksi muutaman. 

 Ohjaaja kirjoittaa myös muutaman herättelevän kysymyksen kartonkiin (kts. alta). 

 Lapset saavat kynät ja voivaat lähteä katsomaan papereita. Kommentointi tapahtuu ääneti, 
kirjoittaen paperille teeman ja apukysymyksten herättämiä ajatuksia. (kts. Mykkä 
keskustelu http://rll.fi/wp-content/uploads/2016/08/Mykk%C3%A4-keskustelu.pdf ) 

 Käydään kirjoitettuja ajatuksia yhdessä läpi. 

 

Tehtävän purku: 

1. Köyhät (hengessä): 

 Mikä on köyhyyden hyvä puoli? Mikä on rikkauden paha puoli? 

 Materiaalinen köyhyys voi saada odottamaan Jumalan huolenpitoa.  

 Hengellisesti köyhä ei ylpeile vaan on nöyränä Jumalan edessä. Kun ihminen ei ole täynnä 

itseään, voi Jumala antaa hengellistä hyvää ja Jumalan valtakunnan aarteita. 

 Kysymys on pitkälti asenteesta: köyhä voi katkeroitua ja rikaskin voi olla kiitollinen. Kyse on 

nöyryydestä. 

 ”Kaiken tämän on minun käteni tehnyt, niin nämä ovat syntyneet, sanoo Herra. Köyhää 

minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa.” (Jes. 66:2) 

 

2. Nälkäiset (vanhurskauden): 

 Miljoonat ihmiset näkevät nälkää. Miten Jeesus voi kutsua heitä onnellisiksi? 

 Mikä voi tyydyttää rakkauden ja hyväksynnän nälkämme? 

 Nälkäinen haluaa, pyytää ja etsii Jumalaa. Jumala lupaa, että ne jotka etsivät Häntä hengel-

liseen/rakkauden/hyväksynnän nälkäänsä, tulevat ravituiksi. Jumala vastaa nälkäisen ru-

kouksiin. 

 ”Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälis-

sään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” (Joh. 6:35) 

 

3. Itkevät (murheelliset) 

 Miltä sinusta tuntuisi itkiessäsi, jos joku tulisi viereesi ja sanoisi: ”Olet onnellinen, kun it-

ket”? 

 Jumala lupaa itkeville lohdutuksen, viimeistään taivaassa. Surun hetkellä onnelliseksi sano-

minen kuulostaa lähinnä pään aukomiselta. Kyse on kuitenkin toivosta ja lohdutuksesta, 

http://rll.fi/wp-content/uploads/2016/08/Mykk%C3%A4-keskustelu.pdf


 ”Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja 

Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.” (Ilm.7:17) 

 

4. Vihatut ja vainotut 

 Onko jossain todella ihmisiä, jotka hyppivät riemusta, kun heitä haukutaan ja vainotaan? 

Jos on, niin mikä saa heidät toimimaan tuolla tavalla? 

 Vaino todistaa vahvasti, että ihmisen usko Jeesukseen on todellista ja oikeaa. Jeesus herät-

tää aina tunteita ja hänen seuraajansa saavat kokea vihaakin.  

 ”Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on 

kirkkauden Henki, Jumalan Henki.” (1.Piet.4:14) 

 

 



 

KÖYHÄT 

”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.” (Luuk. 6:20) 

 

”Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja pelasta-
jani. Jumalani, älä viivy!”  

(Ps. 40:18) 

 

”Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin: -- Minä asun korkeu-
dessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden 

hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen.”  

(Jes.57:15) 

 

”Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan 
köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille va-

pautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista.”  

(Jes. 61:1) 

 

”Kaiken tämän on minun käteni tehnyt, niin nämä ovat syntyneet, sanoo Herra. Köyhää minä kat-
son, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa.”  

(Jes. 66:2) 

 

NÄLKÄISET 

”Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne: teidät ravitaan.” (Luuk. 6:21) 

 

”Kuulkaa, kaikki janoiset! Tulkaa veden ääreen! Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa il-
maiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi siitä, 

mikä ei ole leipää, vaihdatte työstä saamanne palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi? Kuulkaa mi-
nua, niin saatte syödä hyvin, te saatte nauttia parhaista herkuista.” 

(Jes.55:1-2) 

 

”Sen tähden Herra, minun Jumalani, sanoo näin: -- Minun palvelijani saavat syödäkseen, mutta te 
näette nälkää, minun palvelijani saavat juodakseen, mutta te kärsitte janoa, minun palvelijani iloit-

sevat, mutta teidän osanne on häpeä.” 

(Jes. 65:13) 

 

”Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka 
uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” 

(Joh. 6:35) 

 



 

ITKEVÄT 

”Autuaita te, jotka nyt itkette: te saatte nauraa.” (Luuk. 6:21) 

 

”Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kan-
taen, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään.”  

(Ps.126:5-6) 

 

”Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Siionin sureville kyynelten 
sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. 
Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaak-

seen kirkkautensa.”  

(Jes. 61:2-3) 

 

”Totisesti, totisesti: te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, 
mutta tuskanne muuttuu iloksi.”  

(Joh.16:20) 

 

”Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala 
pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.”  

(Ilm.7:17) 

 

VIHATUT 

”Autuaita olette te, kun teitä vihataan ja herjataan - - palkka, jonka taivaassa 
saatte, on suuri.” (Luuk. 6:22) 

 

”Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. "Älkää heitä pelätkö 
älkääkä hämmentykö”"  

(1.Piet.3:14) 

 

”Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelas-
tuu.”  

(Matt.10:22) 

 

”Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on mi-
nut lähettänyt.”  

(Joh.15:21) 

 

”Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden 
Henki, Jumalan Henki.”  

(1.Piet.4:14)



 

YHDISTÄ ONNELLINEN JA LUVATTU PALKKIO: 
 
Autuas:    Palkkio: 
 
Nälkäinen ja janoinen  Jumalan lapsen nimi  
 
 
Murheellinen   Armahdus 
 
 
Kärsivällinen   Lohdutus 
 
 
Puhdas sydäminen  Ravitseminen 
 
 
Köyhä    Maan periminen  
 
   
Vainottu   Taivasten valtakunta 
 
 
Rauhantekijä  Jumalan näkeminen 
 
 
Toisia armahtavat  Taivasten valtakunta 

YHDISTÄ ONNELLINEN JA LUVATTU PALKKIO: 
 
Autuas:    Palkkio: 
 
Nälkäinen ja janoinen  Jumalan lapsen nimi  
 
 
Murheellinen   Armahdus 
 
 
Kärsivällinen   Lohdutus 
 
 
Puhdas sydäminen  Ravitseminen 
 
 
Köyhä    Maan periminen  
 
   
Vainottu   Taivasten valtakunta 
 
 
Rauhantekijä  Jumalan näkeminen 
 
 
Toisia armahtavat  Taivasten valtakunta 

 

 


