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Aihe: Ei saa kiusata – olet arvokas- Jeesus kiusattujen ystävä 

Raamatunkohta: Hepr. 2:18 

Kohderyhmä: alakouluikäiset 

Oppimistavoite: Kuulija saa kuulla ja ymmärtää konkreettisella ja 
havainnollistavalla tavalla kuinka paljon Jeesus meitä 
rakastaa. Kuulija oppii, että toisten loukkaavat sanat ja teot 
eivät milloinkaan voi muuttaa sitä, että olet arvokas ja ihana. 
Kuulija oppii myös, että Jeesus auttaa ja lohduttaa kiusattuja 
ja yksinäisiä tänäänkin, mutta myös kohtaa rakkaudellisesti 
pysäyttäen kiusaajan. 

Tarvikkeet: 5 euron seteli 

Raamattuvisa: ☐  

Saku ja Ruut – vuoropuhelu: ☒  

Diaesitys: ☐ 

HUOM! Raamattuvisa, vuoropuhelut ja 
diaesitykset löytyvät donkki.net sivustolta, mikäli 
ruksitettu 

 

Saku ja Ruut vuoropuhelu ennen opetusta: 
 

RUUT: Moi Saku! 
 
SAKU: No, moi Ruut!( puhuu ajatuksissaan olevana) 
 
RUUT Hei Saku miks sä oot noin ajatuksissaan? Mitä sä mietit? 
 
SAKU:  No yhtä juttua vaan 
 
RUUT: No kerro nyt Saku! 
 
SAKU:  No sellaista, ehkä vähän erikoista juttua mietin, että mitä Jeesus ajattelee niistä 
jotka kiusaa toisia? Rakastaako Jeesus myös niitä? 
 
RUUT: Hä, mistä sulle tuollainen ajatus tuli mieleen? 

 
SAKU:  No älä nyt Ruut kaikkea utele! 
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RUUT: Eiku oikeesti, kerro? 
 
SAKU:  No se tuli mulle siitä mieleen, kun mä oon kiusannut aika paljon mun 
pikkusiskoa; Söpöä. Mä taas tahallaan piilotin sen unipupun, koska tiiän, että se on sille 
tosi tärkee. 
 
RUUT: Hä, miks Saku teet noin? Ei pikkusiskoa, eikä ketään saa kiusata. 
 
SAKU:: Mä tiiän, mutku...... 
 
RUUT: Oho! Nyt Donkkis taitaakin juuri alkaa. Kyllä sä Saku, ja ihan jokainen on 
tervetullut tänne, jos sä sitä nyt mietit. Mut tääl ei kyl saa kiusata ketää! Kysytään 
vaikka ohjaajalta, että mitä Jeesus ajattelee kiusaajista? Tai ehkä me saadaan jotain 
vastauksia just alkavasta Raamattuopetuksesta. 

 

 

Muuttumattoman arvokas 5 euron seteli 
 

Opettaja 1: Tervehdys! Heitä vitonen? 
 
Opettaja 2: (heittää femman) 
 
Opettaja 1: No kiitos, mutta tarkoitin kyllä ihan rahaa. Olisko sulla vitosen seteliä? 
 
Opettaja 2: Kyllähän multa sellainen lyötyy. 
 
Opettaja 1: Ennenkun kerron mihin tätä seteliä tarvitaan, niin vitosen heittäminen oli niin 
hauskaa, että tehdään kaikki sitä.  
 
Opettaja 2: Heittäkääs seuraavan 15s aikana ylävitoset ja sanokaa “moi” niin monen 
kanssa kuin ehdit.  
 
Opettaja 1: Aika lähtee nyt! 
 
Opetaja 2: Montako vitosta saitte? 
 
Opettaja 1: No mä sain vain tän yhden. Näettekös tämän puhtaan setelin.  (Näytä 
puhdasta seteliä) Ottaisitko tämän setelin jos mä antaisin tän sulle?  

 
Opettaja 2:(Jaska rypistää setelin.) 
 
Opettaja 1: Minkä arvoinen tämä seteli nyt on? Ottaisitko jos antaisin tän 
sulle? 
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Opettaja 2: Senkin halpa ja haiseva viiden euron kökköseteli. Oot vähänen ja jopa surkea. 
Sä et oo mitään satasen rinnalla!!! 
 
Opettaja 1: Minkä arvoinen tämä seteli nyt on? Ottaisitko jos antaisin tän sulle? Arvo pysyi 
samana. Jos menen kauppaan kassan hoitaja hyväksyy tämän rahan viiden euron 
arvoisena… 
 
Opettaja 2: (Nirhaa sitä kengän alla) 
 
Opettaja 1: Ottaisitko setelin vielä? 
 
Opettaja 2: (Sylkäise seteliä leikisti) 
 
Opettaja 1: Entä ottaisitko vielä? Ihminen on niin kuin tuo seteli. Meitä ei aina kohdella niin 
kuin meitä tulisi kohdella ja niin kuin olisi meidän kalliin arvomme mukaista. 
 
Opettaja 2: Siitä huolimatta, että sinua on haukuttu, tönitty, kiusattu vaikka kuinka paljon, 
se ei vaikuta sinun arvoosi. Sinulla on muuttumaton ja katoamaton arvo Jumalan luomana 
ihmisenä. 
  
Opettaja 1: Toisten haukkumiset saavat meidät tuntemaan itsemme pieneksi – aivan kuin 
kutistumme. Mutta se ei vaikuta siihen arvoon mikä sinulla todellisuudessa on. Olet 
edelleen arvokas ja ihana Jumalan luoma ihminen.  
 
Opettaja 2: Jesajan kirjassa luvussa 43 jakeessa 4 sanotaan tämä todella upeasti: ” Koska 
olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas..” (Jes. 43:4) 
 
Opettaja 1: Sinä olet Jumalalle mittaamattoman arvokas ja rakas, sillä ”tiedättehän, ettei 
teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla 
tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, 
kalliilla verellä.”(1Piet. 1:18) 
 
Opettaja 2: Arvomme ihmisinä perustuu siihen, että olemme Jumalan kuviksi luotuja, 
hänen taideteoksiaan ja rakkaita lapsiaan. Lisäksi meistä on maksettu kallis hinta, Jeesus. 
Tavarankin arvo on se, mitä siitä ollaan valmiina maksamaan. 
 
Opettaja 1: Arvosi ei siis perustu omaan menestykseesi, mitä osaat, harrastat, miltä 
näytät, millainen olet jne. vaan siihen että Jumala pitää sinua arvokkaana. Jos sinusta 
joskus tuntuu ettei sinusta ole mihinkään, sinua kiusataan, parjaat itse itseäsi tms. niin 
muista, että Jumala lohduttaa sinua näillä sanoilla. Olet hänelle arvokas, kallis ja rakas. 
 
Opettaja 2: Jep. Kun Jeesus on kanssamme, olemme kuin Herran kukkarossa. (laitaa 
setelin lompakkoon) “Isän taskuun, Pojan laskuun”. 

 
 
Opettaja 1: Jeesuksella on hyvä sana myös kaikille niille, jotka ovat 
osallistuneet toisten kiusaamiseen tavalla tai toisella ja, jotka nyt 
huomaavat ja tuntevat, että ovat tässä tehneet väärin.  
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Opettaja: 2 Jeesus sanoo; sitä joka luokseni tulee sitä minä en aja pois. Jeesus tahtoo 
antaa sinulle anteeksi kaikki kiusaamisesi. Jeesus rakastaa sinua. Toisten kiusaamisen 
sijaan Jeesus tahtoo auttaa sinua olemaan kaikkia kohtaan ystävällinen sekä auttaa sinua, 
että voit pyytää anteeksi niiltä ihmisiltä joita olet kiusannut. Jeesukselle jokainen on yhtä 
arvokas ja äärettömän rakas ihminen 
 
(Voidaan laulaa välissä laulu: Isän sydän (Jippii –kuoron laulu löytyy mm. youtubesta) 
”Lapsilleen on Taivaan Isä hellä rakastaa hän koko sydämellä kilttiä ja tuhmaa, sitäkin ken 
uhmaa Isällä on sydäntä jos kellä….”) 

 

Kiusattujen ystävä 
 

Tiedätkö, että meille on annettu ystävä, joka on kiusattujen ystävä?  

Hän on Jeesus. Jeesus on aina kanssasi. Silloinkin kun sinua kiusataan. Hän ei hylkää koskaan! 

Jeesus on myös ystävä, joka tahtoo kohdata ja pysäyttää erityisellä rakkaudella myös ne, jotka 
kiusaavat muita.  

Tästä saatte kuulla tämän juuri ilmestyneen Donkki –lehden lyhyen Raamattuaukeaman kautta: 

 

- Donkki –lehden Syksy/2022 Kiusaaminen lehden Raamattuaukeaman opetus s. 22-
23.) 

- Nettilehtilinkki: 

                            https://issuu.com/utmyynti/docs/donkki3_22_pieni  

- Lukekaa opettajat, isoset, lukutaitoiset lapset jokainen yksi 
Raamattuaukeaman ”laatikko” ja jutelkaa lopuksi kysymys laatikon 
kysymyksestä yhdessä; 

Muistatko, miten Jeesus kohteli kiusaajia? (Muistellaan/luetaan kertomus 
Sakkeuksesta Luuk.19) 

o Jeesus on myös ystävä, joka tahtoo kohdata ja pysäyttää erityisellä 
rakkaudella myös ne, jotka kiusaavat muita. Jeesus kohtasi Sakkeuksen 
rakkaudella ja ystävällisyydellä. Jeesus tietää sen, että jos kohtaa toisen 
ystävällisesti on silloin toisen takaisin päin vaikeampi olla tyly ja jatkaa 
kiusaamista. Jeesus opettaa meitä viisaasti; kostakaa paha hyvällä(. 
Jeesus opettaa myös meitä rukoilemaan ja siunaamaan niitä, jotka 
kiusaavat(vainoavat) meitä(1 Piet. 3:9). Ja niin kävi, että Sakkeuksen 
sydän suli Jeesuksen osoittaessa hänelle rakkautta. Sakkeus ymmärsi, 
että oli toiminut väärin, pyysi anteeksi ja hän moninkertaisesti palautti 
rahat, niille joilta oli vääryydellä ne riistänyt. 
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Ps. Tämän Donkki lehden seuraavalta Raamattuaukeamalta (s. 34-35) voit lukea mm. mitä 
tapahtui tilanteessa jossa Daavidia kiusaava kuningas Saul meni tietämättään kakalle 
samaan luolaan, jossa Daavid piileskeli kiusaajaansa. Oman Donkki –lehden voit tilata 
kotiisi Donkki.net –sivun kautta tai lehden takakannen tilauslomakkeen avulla  

 

RAAMATTUVISA/_TEHTÄVÄPISTE: 

 
Sopivia aihetta kertaavia tehtäviä ovat Donkki-lehden tehtävät: 1. ja 2., 6 ja 7., 11. ja 12. 

Voit tarvittaessa kopioida tehtäviä pisteelle 

 

Saku ja Ruut vuoropuhelu Opetuksen jälkeen: 
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RUUT: Hi hii! Tänään oli kyllä tosi kivaa noilla toimintapisteillä ja nyyttäreilläkin oli 
kaikkia tosi ihania herkkuja 
 
SAKU: Joo, niin mustakin. Mutta mulle kyllä eniten antoi tänään toi Raamattuopetus 
 
RUUT Mitä sulle jäi Saku siitä mieleen? 
 
SAKU: No, se, että Jeesus, puolustaa, rohkaisee ja rakastaa niitä joita kiusataan, mutta ei 
Jeesus hylkää niitäkään, jotka on kiusannut toisia vaan antaa sitä pyytävälle anteeksi. 
Niin kuin Jeesus antoi anteeksi Sakkeuksellekin. 
 
RUUT: Hyvin todettu Saku! Mua melkein ihan itketti se 5 euron seteli juttu, että ei ketään 
saa kohdella niin rumasti. 
 
SAKU:: Joo, niin kyllä muakin. Oli mahtavaa kuulla, että meillä on Jumalassa turvapaikka 
ja muuttumaton kallis arvo , joka perustuu siihen, että me ollaan Jumalan upeita 
luomuksia ja Jeesuksen pelastustyöllä maksettuja. Ja huolimatta siitä, että vaikka 
olisimmekin joutuneet kohtaamaan kiusaamista, se ei määritä tai vähennä meidän 
arvoa. 
 
RUUT: Olipa hyvä kun taas tultiin Donkkikseen 
 
SAKU:  Oli kiva ilta! Nyt mun pitää kiirehtiä kotiin pyytämään Söpöltä kaikkea 
kiusaamistani anteeksi ja hakea unipupu piilosta pois. 
 
RUUT Jep. Moikka Saku! Moikka kaikille! 
  

 

 

 

 

 


