Kallisarvoinen helmi
Matt. 13:44-46
Olemme Jumalan silmissä
kallisarvoisia.
1-3lk. ja 4-6lk.; 45min
Niin kuin hopeaa (Elämän siiville, s.38)
Laskimet. Helmi ja hintalappu (=tavaroiden yhteissumma. Kuvat tavaroista,
joiden takana on hinta.

Jeesuksen vertaukset kuvaavat aina jotain Jumalan ominaisuutta tai kertovat jonkun totuuden Jumalasta tai ihmisistä. Ne eivät ota kerrallaan kantaa kaikkiin asioihin. Vertaus helmestä tai peltoon
kätketystä aarteesta eivät ole moraalisia esimerkkejä, nehän kertoisivat tällöin ahneudesta.
Vertauksen helmestä voi ymmärtää kahdesta näkökulmasta. Toisaalta voimme ajatella Jumalan
etsivän meitä kalliin helmen tavoin ja olevan valmis uhraamaan kaikkensa edestämme. Toisaalta
vertaus kertoo Jumalan valtakunnan ja Jumalan tuntemisen arvosta, sen rinnalla muu menettää
merkityksensä.

Opetus sisältää Saku ja Ruut –käsinukkekeskustelut opetuksen alkuun ja loppuun, raamattuvisan ja
kuvia opetuksen tueksi.
Laske helmen hinta: Pöydällä on jokin kaunis ”helmi” (lasikuula tms.) ja hintalappu. Näkyvillä on
kuvia kalliista asioista. Ota muutama lapsi käyttämään laskimia. Päättäkää yhdessä ryhmän kanssa,
minkä tavaran haluatte myydä. Laskinten käyttäjän kirjaavat tavarankuvan takaa löytyvän summan
ylös ja sanovat riittääkö se jo helmen ostoon. Lopulta joudutaan myymään kaikki tavarat, jolloin
rahat riittävät täsmälleen.

Kiitos Jumala siitä, että olit valmis uhraamaan kaiken edestämme. Auta meitäkin rakastumaan sinuun niin, ettemme pitäisi mitään sinun arvoisenasi. Aamen.

Alkurukous
Laulu: Niin kuin hopeaa (Elämän siiville, s.38)
Saku ja Ruut käsinuket (motivointi ja orientointi)
Kertomus (sisäistäminen)
Kerro omin sanoin:
”Olipa kerran rikas mies. Hän oli menestyvä kauppias. (KUVA: Mies)
Hänen ei olisi tarvinnut enää ikinä tehdä töitä ja silti hän olisi elänyt elämänsä yltäkylläisyydessä
elämänsä loppuun saakka. Hän omisti kaikkea mitä kuvitella saattaa! (KUVA: Tavarat)
Tällä kauppiaalla oli harrastus: hän keräili helmiä, erilaisia, erikokoisia ja -mallisia. (KUVA: Helmet)
Yhtenä päivänä kävellessään kadulla, hän huomasi erään arvotavaraliikkeen ikkunasta jotain käsittämättömän kaunista. Se oli upein helmi, mitä hän oli koskaan nähnyt. Keräilijänä ja asiantuntijana
hän tiesi, että kyseessä oli harvinaisuus, jollaista kenelläkään muulla ei ollut, ainutlaatuinen!
(TAVARA: Helmi pöydällä, hintalappu edessä nurinpäin.)
Hän marssi kauppaan ja sanoi: ”Minä haluan tuon helmen.”
Silloin myyjä katsoi häntä ylimielisesti ja kysyi: ”Onko sinulla muka rahaa?”
Mies hymähti: ”Tietysti on!” Sitten myyjä näytti helmen hintaa. (TAVARA: Käännä hintalappu.)
Silloin mies tajusi, että hänen rahansa eivät riittäisi helmeen. Hän lähti surullisena kotiinsa.
Koko yön hän valvoi ja mietti upeaa helmeä. Hän ei voisi elää onnellisena, jos hänellä ei olisi sitä
helmeä. Niinpä hän aamuyön pikkutunteina päätti, että myisi omaisuuttaan saadakseen helmen.
(KUVA: Tavarat)
Aamulla hän aloitti myyntiurakan:
- Muutama vapaaehtoinen laskija.
- Lapset valitsevan yksitellen myytäviä tavaroita. Kuvan takana oleva myyntiarvo paljastetaan ja laskijat laskevat sen yhteen.
- Vasta kun kaikki on myyty, rahat riittävät helmen ostoon.
Mies myi siis lopulta koko omaisuutensa. Sitten hän käveli kauppaan, osti unelmiensa helmen ja oli
ikionnellinen. (KUVA: Mies)
Opetus
Tämän tyylinen vertaus löytyy Raamatusta: Matt. 13:45-46 (KUVA: Raamatunkohta)
- ”Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.” (Matt. 13:45-46)
Kysymyksiä:
- Ketähän vertauksen kauppias tarkoittaa? (Jumala)
- Entä kuka on helmi? (Sinä)
- Mitä Jumala on antanut maksuksi meistä, että me voisimme olla hänen omiaan?
(Jeesuksen)

Ihminen on syntiensä takia synnin omistuksessa, hän ei voi olla Jumalan kanssa tekemisissä.
Jumala oli valmis maksamaan kaikkensa saadakseen meidät luokseen taivaaseen. Jeesus antoi henkensä maksuksi meistä ja osti meidät omikseen.
 ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään,
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16)
Sinä olet ”helmi tyyppi”
- Jumalan mielestä sinusta kannatti maksaa, vaikka me emme pitäisi itseämme arvokkaina
- Tuotteen arvo on se, mitä siitä ollaan valmiit maksamaan.
o Vanha Charizard Pokemon-kortti myytiin 1600€:lla. Se on siis arvokas, vaikka oikeasti vain pala pahvia.
- Me olemme Jumalan Pojan hengen arvoisia.
o ”Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.” (1.Piet.1:18-19)
Vertaus toimii toisinkin päin: me olemme kauppias ja Jumala on helmi.
- Meidän tulisi pitää Jumalaa kalleimpana aarteenamme.
- Jumala toivoo, että uskoisimme Jeesukseen ja siten ottaisimme vastaan pelastuksen lahjan.
o Iltasanomat: Romukauppias oli ostanut hienon kullatun pääsiäismunan. Hän yritti
myydä sen saadakseen 500$ voittoa, muttei onnistunut. Muna jäi lojumaan koristeena keittiön hyllylle. Myöhemmin hän päätti yrittää myydä munan uudelleen.
Nettiä selaillessa hänelle paljastui, että pääsiäismuna oli ns. Fabergen muna, joita
on maailmassa 50 kpl (8 kadonnutta). Niitä omistaa esimerkiksi Iso-Britannian kuningatar Elisabet. Esineen arvo on 24 miljoonaa.
- Jumalan tunteminen ja pelastus ovat maailman arvokkaimpia asioita. Jumala antaa ne lahjaksi. Joskus lahja voi unohtua koristeeksi ja sen arvo olla meille tietämätön. Lehtijutun
mies oli tietämättään miljonääri.
- Otetaan mekin tämä arvokas lahja vastaan ja käyttöön.
Saku ja Ruut –käsinuket (kertaus)
Raamattuvisa (opitun arviointi)
Loppurukous
Liitteet:
Saku ja Ruut –käsinukkevuorosanat
Raamattuvisa
Opetuksen kuvat

Saku ja Ruut –käsinuket alussa
SAKU: No moi Ruut! Mitens menee? Kiva nähdä taas!
RUUT: No moikka Saku. Mulla menee ihan hyvin, kai...
SAKU: No mikäs mättää? Näytät vähän apealta.
RUUT: No vähän huono mieli. Mun kaveri Riikka on lähdössä perheineen Lappiin laskettelemaan
hiihtolomalla. Se pyysi mua mukaan, mutta en saanu kotoa lupaa. On kuulemma liian kallista...
SAKU: Aa, voi harmi. Laskettelu on kyl tosi mukavaa, mut kyl se imee rahaakin: sukset tai lauta,
monot, laskettelulippu, matka Lappiin, majoitus, ruoka…
RUUT: No nii tiiän. Mut mä en ikinä saa mitään. Muistatko kun mun vanhemmat kieltäytyi hankkimasta mulle koiraa, kun sen ruokkiminen ja ylläpito on niin kallista?
SAKU: Juu muistan, mut eikö äitis ollu vähän allerginenkin koirille?
RUUT: No oli joo, mut silti. Miks mä oon niin köyhä? Miksen mä voi olla rikas? Silloin olisin kyl niin
paljon onnellisempi!
SAKU: No ei mullakaan nyt mitenkää hirveesti ”massia” ole. Saan kympin viikkorahaa ja sekin menee aina karkkiin. Toki vanhemmat ostaa, jos oikeasti tarvin jotain. Rikkaana olis kyl elämä niin paljon parempaa ja helpompaa.
RUUT: Niinpä! Sais oman koiran, sais matkustella ja aikuisena ostaa talon ja hienon auton.
SAKU: Ja vois syödä mitä vaan, kokeilla kaikkia kalliita harrastuksia ja ostaa kaikki uusimmat puhelimet ja pelit.
RUUT: Jep. Mut täytyy kai tyytyä köyhäilemään ja syömään kynsiä, kun ei oo muuhunkaan varaa.
Taidan mököttää kyl tän illan.. Mennään istumaan.
(lähtevät pois)

Saku ja Ruut -käsinuket lopussa
SAKU: Ruut! Mitens sun mökötysilta sujui?
RUUT: Moi Saku. No unohdin kyl, että mulla oli mökötys päällä. Tuli aika hyvä mieli tuosta Jeesuksen vertauksesta.
SAKU: Aa, no mikäs siinä kolahti?
RUUT: No on kiva kuulla, että Jumalalle olen kallisarvoisen helmi. Ei väliä, vaikka välillä mökötän,
olen kateellinen ja köyhä. Jumalalle olen kallisarvoinen. Niin tärkeä, että Jeesus halusi kuolla puolestani.
SAKU: Nii ja itseasiassa Jeesuksen uskovahan on rikas. Mikä voisi olla arvokkaampaa kuin Jumalan
ystävyys ja paikka taivaassa? Ei sitä ainakaan millään rahasummalla saa hankittua.
RUUT: Nii. Ja ehkä tämänkään elämän aikana se raha ei tuo varmaa onnea. Olis silti kiva päästä
sinne laskettelureissulle Lappiin.
SAKU: Nii. No voithan sä sitä vielä kysyä vanhemmiltas. Eihän niitä suksia tarvi itse ostaa, voit lainata mun serkun suksia tai mun lautaakin.
RUUT: Lautailu ei oo kyl mun juttu. Mut voinhan sitä kysyä. Ja jos en pääse, niin pitää keksiä sit jotain muuta. Ehkä voit opettaa mua lautailemaan ihan täälläkin.
SAKU: Hei, toi on sit sovittu!
RUUT: Klup, mitä tulikaan luvattua. Mut hei mennääns jo istumaan, ilta jatkuu.
(lähtevät pois)

Raamattuvisa

Raamattuvisa

NIMI: ______________________________________

NIMI: ______________________________________

1. Miksi Jeesus puhui usein vertauksin?
a) Hän halusi olla mysteerinen
b) Vertaukset auttavat ymmärtämään Jumalaa
c) Etteivät ihmiset ymmärtäisi mitään
2. Mitä kauppias kuvastaa Jeesuksen vertauksessa?
a) Ihmistä
b) Syntiä
c) Jumalaa
3. Miksi Jeesuksen piti kuolla?
a) Paholainen halusi niin.
b) Ihmisten syntien rangaistus piti kärsiä.
c) Jumalan suunnitelma meni mönkään.
4. Millä tavoin Jeesukseen uskova on rikas?
a) Jumala antaa hänelle omaisuutta ja onnea.
b) Hän saa syntinsä anteeksi ja pääsee taivaaseen.
c) Hän välttyy onnettomuuksilta.
5. Oletko arvokas Jumalan silmissä?
a) Olen kallisarvoinen helmi
b) Olen, jos teen mitä Jumala käskee
c) En.
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