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Tätä materiaalipakettia voi käyttää esim. Donkkis Big Night -illoissa, erilaisissa 

toimintapäivissä, kerhoissa ja leireillä. Materiaali on luotu tukemaan Donkin leirilahja 

Bulgarian -hanketta ja pitämään lähetystyötä esillä lasten parissa. 

Materiaali sisältää raamattuopetuksen, Sakun ja Ruutin -vuorosanat sekä 

toimintapisteideoita. 

Lisätietoja Donkin leirilahjasta löytyy https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-

kohteet/donkin-leirilahja-bulgariaan/ sekä ajankohtaista tietoa Facebook-sivuilta 

https://www.facebook.com/donkinleirilahjabulgariaan   

https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/donkin-leirilahja-bulgariaan/
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/donkin-leirilahja-bulgariaan/
https://www.facebook.com/donkinleirilahjabulgariaan
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Opetus: Mark. 9:2–8 

”Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja 

vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen 

ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin 

kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada 

aikaan. 

    Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat 

Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: ”Rabbi, on hyvä, että 

me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.” Hän ei 

näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. 

    Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä on 

minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!” Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he 

eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.” 

 

Jeesus valitsi mukaansa vain kolme opetuslasta ja lähti heidän kanssansa 

vuorelle rauhaan kauas muista. Pietari, Johannes ja Jaakob varmaan odottivat, 

että tämä olisi ihan tavallinen reissu, mutta saivatkin yllättyä siitä, että se oli 

kaikkea muuta kuin mitä osasivat odottaa. Tämä olikin yllätysten reissu. He 

saivat nähdä Jeesuksen uusin silmin. 

Muistatko miltä näyttää luonnossa lumi kevättalvella, kun aurinko paistaa siihen 

suoraan? Sehän on hohtavan valkoinen. Aurinko ja lumi saavat yhdessä 

aikaiseksi sellaisen kirkkauden, että niitä on vaikeaa katsoa silmiä siristämättä tai 

ilman aurinkolaseja. Äskeisessä tekstissä kerrotaan, että Jeesuksen vaatteet 

alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ja ettei kukaan maanpäällä voisi saada 

vaateensa yhtä valkoiseksi. Ne olivat niin hohtavan valkoisia, että uskoisin, että 

opetuslapsilla oli vaikeuksia katsoa suoraan Jeesukseen. 

Valkoinen on puhtauden väri. Se, että Jeesuksen vaatteet hohtivat valkoisina, 

kertoo hänen puhtaudestansa eli synnittömyydestä. Jeesus oli ainoa ihminen 

maan päällä, joka ei ollut koskaan tehnyt syntiä. Jeesus oli myös Jumalan poika, 

ja itse Jumala todisti tästä sanoen: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!”. 

Ja sen takia Jeesus pystyi kantamaan ristillä meidän kaikkien ihmisten synnit ja 

nousemaan kuolleista. Ja sen takia Jeesuksen kautta me saimme lahjan, 

pääsylipun Jumalan luo taivaaseen, jos uskomme Jeesukseen. Ja kun kerran 

sinne pääsemme, mekin saamme päällemme valkoiset vaateet. Taivaassa enää 
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ei muistella syntejä, ne on anteeksi annettu, joten mekin olemme siellä puhtaan 

valkoisissa vaateissa. 

Yhtäkkiä Jeesuksen seuraan ilmestyivät Elia ja Mooses, mikä hämmästytti 

opetuslapsia entistä enemmän. Elia ja Mooses keskustelivat Jeesuksen kanssa. 

Muistatko ketkä Elia ja Mooses olivat? Mooses oli se heppu, jolle Jumala antoi 10 

käskyä. Elia oli suuri profeetta. He ovat tärkeitä henkilöitä Vanhassa 

Testamentissa.  He elivät monta sataa vuotta ennen Jeesusta, joten heidän 

ilmestymisensä hämmensi Pietaria, Jaakobia ja Johannesta suuresti.  

Opetuslapset olivat hämmentyneitä, siitä mitä juuri tapahtui, mutta samaan 

aikaan vuorella oli hyvä olla. He eivät tienneet mitä ajatella, mutta tuo Jeesuksen, 

Mooseksen ja Elian keskustelu toi turvallisuuden tunnetta – siellä oli hyvä olla. 

Pietari meni jopa niin hämilleen, että alkoi puhumaan Jeesukselle majojen 

rakentamisesta.  

Onko sinulle joskus käynyt niin, että jossain paikassa on niin hyvä olla, että et 

haluaisi lähteä sieltä pois? Minulle on joskus leireillä käynyt niin, että siellä on 

niin mukavaa olla, että en olisi halunnut lähteä kotiin leirin loputtua. Olisin 

halunnut vielä jäädä leirille kaikkien ihanien ihmisten kanssa, mutta arkeen oli 

palattava. Leirit ovat vähän niin kuin juhlaa. Vähän samalla tavalla kävi 

Pietarillekin. Hänkään ei olisi halunnut lähteä pois vuorelta. Oli niin hyvä olla 

siellä Jeesuksen, Mooseksen, Elian, Johanneksen ja Jaakobin kanssa. Pietari 

halusi alkaa tekemään majoja kaikille, jotta voisivat olla siellä pidempään, mutta 

sitten… 

Yhtäkkiä kuului Jumalan ääni pilvestä, ja kaikki oli pilven peitossa. Jumalan 

rakkaus Jeesusta kohtaa näkyy sanoissa: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa 

häntä!”. Siinä Jumala kertoi Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle, että Jeesus on 

Messias, eli voideltu. Jumala tulisi voitelemaan eli antamaan Jeesuksen koko 

maailman pelastajaksi ristillä. Siksi myös Jumala kehotti opetuslapsia kuulemaan 

mikä Jeesuksen sanoma on sekä olemaan kuuliaisina Jeesukselle.  

Onko helppoa olla kuuliaisena vanhemmilleen tai opettajilleen? Kuuliaisuus on 

meille ihmisille haastavaa, mutta kun siinä onnistumme, se on palkitsevaa. Ei ole 

helppoa aina totella mitä vanhemmat tai opettajat sanovat. Ja joskus meidän 

tekee mieli tehdä juuri päinvastoin kuin mitä meille on sanottu. Silloin kun 

emme tottele vanhempia tai kun valehtelemme tai puhumme pahaa kavereista, 

me teemme syntiä. Synti tahraa meidän sydämemme. Se samalla tarkoittaa, että 

meidän taivaan vaatteemme likaantuvat. Meidän vaatteemme eivät olekaan 

hohtavan valkoisia, niin kuin Jeesuksella, vaan ne ovat harmaat ja likaiset.  
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Mutta Jeesus ei halunnut, että me jäämme yksin likaisten vaatteidemme eli 

syntien kanssa. Hän tuli meidän takiamme maailmaan ja kuoli ristillä kantaen 

kaikki syntimme. Hän voitti synnin nousemalla kuolleista ja sillä tavalla varmisti 

meille pääsyn taivaaseen. Jeesuksen ristillä vuodatettu veri pesee meidän likaiset 

vaatteemme eli syntiset sydämemme puhtaaksi. Me voimme rukouksessa 

pyytää Jeesukselta anteeksi kaikki syntimme ja luottaa hänen rakkauteensa ja 

armoonsa.  

Yhtäkkiä pilvi, Elia ja Mooses olivat poissa. Enää eivät Jeesuksen vaatteet olleet 

hohtavan valkoisia. Kaikki oli taas normaalia. Tai ainakin näytti siltä. Pietari, 

Jaakob ja Johannes olivat edelleen hämillään tapahtuneesta. 

Kirkastusvuorikokemus oli vähän niin kuin erityinen juhla, vain kolme Jeesuksen 

opetuslapsista näki sen. He saivat nähdä Jeesuksen uusin silmin. He saivat 

nähdä Jeesuksen kirkkauden. Tämän ainutlaatuisen tapahtuman jälkeen heidän 

kaikkien oli palattava arkeen, juhla oli ohi. Näille kolmelle opetuslapsille jäi siitä 

hyvät muistot ja varmasti riitti pohdittavaa keskenään, mitä tämä kaikki 

tarkoitti… Se selvisi heille sitten myöhemmin, kun Jeesus oli noussut kuolleista, 

että Jeesus on Messias, voideltu Pelastaja! Mitä sinulle tarkoittaa se, että Jeesus 

on Pelastaja? 

Jeesus lupasi tulla hakemaan meidät, jotka uskotaan häneen, Taivaaseen, kun 

aika koittaa ja silloin mekin saamme hohtavan valkoiset vaatteet. Niissä 

vaatteissa ei ole tahran tahraa, vaan ne ovat täydellisen valkoiset. Niin kauan 

kuin mitä me vielä elämme, me voimme kasvaa uskossa Jeesukseen. Me voimme 

myös kuulla Jumalan puhetta, niin kuin Pietari, Jaakob ja Johanneskin, 

esimerkiksi lukemalla Raamattua säännöllisesti ja rukoilemalla. Mikä on sinuun 

lempikertomus Raamatusta? 

 

Rukous: Rakas Jumala, kiitos siitä, että rakastat meitä. Kiitos, että meidän 

takiamme lähetit Jeesuksen kuolemaan ristillä kantaen kaikki syntimme ja 

nousemaan kuolleista! Kiitos, että Jeesuksessa kirkastit meille rakkautesi meitä 

kohtaan. Auta meitä ymmärtämään, miten suuri sinun rakkautesi on. Aamen. 
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Vuorosanat ennen opetusta 

Ruut: Hei Saku, miksi näytät niin mietteliäältä? 

Saku: Moi Ruut! No, mä mietin, että uskallanko ilmoittautua Donkki -leirille… 

Ruut: Miksi et uskaltaisi? Siellähän on kivaa. 

Saku: Mitä? Oletko ollut siellä? 

Ruut: Joo, kyllä, viime kesänä.  

Saku: Mitä siellä tehtiin? 

Ruut: Siellä leikittiin, pelattiin, opittiin uutta Raamatusta, askarreltiin ja paljon muuta. 

Hauskinta oli kuitenkin se, kun etsittiin Donkille porkkanoita pitkin pihaa, ja meidän 

ryhmämme voitti sen kisan.  

Saku: Oi, kuulostaa hauskalta. Paljonko porkkanoita löysitte? 

Ruut: 47. 

Saku: Wautsi! Muuten menitkö sinne yksin vai oliko sinulla kavereita? 

Ruut: Menin sinne yksin, mutta siellä tutustuin uusiin kavereihin. Alkuun luulin, että 

olisin koko leirin yksin, mutta heti tutustuin huonekavereihin. Ja meillä oli niin kivaa 

yhdessä. Se leiri oli paras. 

Saku: Kiva! Muuten, oletko menossa tänäkin kesänä leirille?  

Ruut: Tietenkin.  

Saku: No kai sitten minäkin uskallan tulla mukaan. Mennäänkö yhdessä? 

Ruut: Joo, mennään. Huippua, että tuut mukaan. Pääset samalla tutustumaan 

kavereihini Pinjaan, Ottoon ja Ainoon. Heihin tutustuin viime vuonna ja he ovat tulossa 

myös tänä kesänä leirille.  

Saku: Mahtavaa! Pitää pyytää äitiä ilmoittamaan minut leirille, kun palaan kotiin… 

Muuten, eikö kohta ala Donkkis Big Night? 

Ruut: Joo, niin alkaa. Pidetään kiirettä, niin keretään. 

Saku: Joo, täältä tullaan. 
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Vuorosanat opetuksen jälkeen 

Saku: Olipa mielenkiitoinen vuorikokemus Pietarilla, Johanneksella ja Jaakobilla. 

Ruut: Joo. Mitä sinulle kirkastusvuoresta jäi mieleen? 

Saku: En tiennytkään, että Pietari ei olisi halunnut lähteä pois vuorelta, että heillä oli 

yhdessä mukavaa siellä. Ja sitten Pietari halusi rakentaa heille kaikille majat… 

Ruut: Niinpä. Hänellä oli mukavaa siellä Jeesuksen, Mooseksen, Elian, Johanneksen ja 

Jaakobin kaa. Heh, muuten, minäkään en olisi haluat lähteä viime Donkki -leirin 

päätyttyä kotiin, kun oli niin mahtavaa leireillä. 

Saku: Oho! Oliko siellä niin kivaa? 

Ruut: Joo, oli. Mutta elämä ei voi olla yhtä leiriä. Jos se olisi aina leiriä, niin sitten ehtisi 

siihen väsähtää. Näin kuin leirejä on silloin tällöin, niitä voi odottaa innolla. En malta 

odottaa, että on jo kesä ja päästään yhdessä leirille. 

Saku: Joo, sitä minäkin odotan innolla. Ruut, mikä on sun mielestä parasta leireillä? 

Ruut: No, se että eri ihmiset tulevat yhteen leireilemään ja… Ja että yhdessä voimme 

oppia uutta Jumalasta ja Raamatusta… Niin kuin Pietari ja sen kaverit oppivat uutta 

Jeesuksesta vuorella ollessaan. 

Saku: Tarkoitatko sitä, kun Jeesuksen vaateet muuttuivat kirkkaan valkoisiksi ja Jumalan 

ääni kuului taivaalta? 

Ruut: Joo, kyllä. Ja sitä, että Jeesus on meidän kaikkien Pelastaja. 

Saku: Olisi ollut kiva päästä omin silmin näkemään miten tämä kaikki tapahtui siellä 

kirkastusvuorella… Mutta hei, sain hyvän idean. Rakennetaanko maja meidän 

pihallemme ja leikitään siellä sitten? 

Ruut: Joo, ehdottomasti.  Mun pitää vaan soittaa äidille ja kysyä saanko tulla teille. 

Odota hetki… 

Ruut on hetken puhelimessa… 

Ruut: Joo, kyllä sain luvan. Lähdetään. Mitä tarvitsemme majan rakentamiseen?  

Saku: No, etsitään puuvajasta keppejä ja pressuja. Ja katostaan mitä löydetään… Majsta 

tulee varmaan huikea.  

Ruut: Joo, niin varmaan tulee. Voidaan sitten majassa leikkiä, että ollaan leirillä, sopiiko? 

Saku: Joo, tehdään niin. Hei odota, Ruut, älä juokse niin kovaa… 

Ruut: Tule Saku, mä oon niin innoissani, että haluan jo päästä rakentamaan 

majaamme… 

Saku: Täältä tullaan.  
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1. Majan rakentaminen: 

a. Tarvikkeet: erilaisia kankaita, tyynyjä, patjoja, narua, keppejä… 

b. Tehtävät: Rakentakaa yhdessä mieleinen maja. Majan voi rakentaa 

pöydän alle taikka virittää narujen avulla kankaat roikkumaan. Vain 

mielikuvitus on rajana. Kun saatte majan valmiiksi, voitte mennä sisään 

majaan ja leikkiä, että olette esim. leirillä tai Jeesuksen ja opetuslasten 

kanssa kirkastusvuorella. 

2. Askartelupiste:  

a. Tarvikkeet: Paperia, sakset, liimapuikot, kynät, puuvärit/tussit 

b. Tehtävä: Askarrelkaa paperista talo ja koristelkaa se. Ohjeet löytyvät 

YouTuben videosta: https://www.youtube.com/watch?v=0Vo9NC5TlvA  

3. Leirimuistelupiste: 

a. Tarvikkeet: iso kartonki/paperi/paperirulla, kynät, tussit/puuvärit 

b. Tehtävä: Jokainen voi miettiä mikä on ollut kivointa leireillä tai 

leirimuistoja sekä miettiä mitä toivoo tulevilta leireiltä. Ne asiat voi 

kirjoittaa tai piirtää isolle paperille.  

c. Lopussa voidaan yhdessä käydä läpi mitä ko. paperilta löytyy.  

4. Lähetyspiste – Donkin leirilahja Bulgariaan: 

a. Tarvikkeet: paperia, kyniä, värikyniä 

b. Pisteen vetäjä kertoo lyhyesti Donkin leirilahjasta. 

c. Haaste: Mitä me voisimme tehdä, että Bulgarian lapset pääsevät leireille? 

i. kävelyhaaste: Kävele kilometri, pari tai viisi Donkin leirilahjaa 

varten. Haasta aikuisia (vanhempia, isovanhempia, sukulaisia, 

kummeja, naapureita ym.) lahjoittamaan rahaa Leirilahjalle 

jokaisesta kävelemästäsi kilometristä. Tiedot miten voi lahjoittaa 

löytyy: https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/donkin-

leirilahja-bulgariaan/  

ii. kolehti 

d. Tehtävä: Kirjoittakaa/piirtäkää kortti/kirje Bulgarian lapsille. Kertokaa mitä 

te tykkäätte tehdä leireillä. Lähettäkää tuotokset Bulgariaan (osoitteen saa 

Kansanlähetyksestä) ilahduttamaan lapsia siellä. 

5. Löydä sokeripala -piste: 

a. Tarvikkeet: laatikko, sokeripaloja, pumpulia revittynä ja/tai styrox palloja 

ym. valkoista tavaraa, sekuntikello, silmäside 

b. Valmistelu: Levitä laatikkoon sekaisin sokeripalat, pumpulit ja styrox pallot 

niin, etteivät sokeripalat heti näy. 

c. Tehtävä: Löytää mahd. monta sokeripalaa laatikosta 30 sec aikana silmät 

sidottuina käsillä tunnustellen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vo9NC5TlvA
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/donkin-leirilahja-bulgariaan/
https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/donkin-leirilahja-bulgariaan/

