
POJAN EVÄÄT 

- JEESUS,  HYVÄ PAIMEN VOI TEHDÄ HYVÄÄ MINUN KAUTTANI 

 

tavoite:  

-etsijä pyytää Jeesusta paimenekseen ja täyttämään suurimman tarpeen, antamaan puhtaan 

sydämen 

-uskova keksii tapoja jakaa omastaan ( ajasta, tavaroista, rahasta, uskosta) tulevalla viikolla. 

juoni: 

1. Johannes Kastaja on vasta kuollut, hänen opetuslapsensa hautaavat hänet ja tulevat 

kertomaan siitä Jeesukselle. 

2. Jeesuksen opetuslapset kertovat päivän kuulumisia, mitä olivat tehneet ja opettaneet 

eivätkä ole ehtineet syömäänkään. 

3. Jeesus sanoo: Tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikkaan levähtämään 

4. Ihmiset ovat kuullet Jeesuksen parantamisista ja lähtevät jalkaisin perään. 

5. Jeesus astuu maihin ja vastassa on paljon ihmisiä 

6. Jeesus säälii ( Ihmiset ovat kuin lampaat ilman paimenia) 

7. Jeesus paransi 

8. Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta 

9. Illalla opetuslapset ehdottavat, että kansa lähetetään kyliin ostoksille 

10. Jeesus käskee antamaan syötävää 

11. Andreas tuo pojan ja eväät, epäilee itsekin 

12. Jeesus käskee kansan istumaan 

13. Jeesus katsoo ylös taivaaseen, siunaa leivän ja murtaa ja antaa opetuslapsille jaettavaksi. 

14. Opetuslapset jakavat leivän 

15. Kaikki syövät itsensä kylläisiksi. 

16. Tähteistä kerättiin 12 täyttä korillista ohraleipää.  

17. Jeesus käski opetuslapset toiselle rannalle  

18. Jeesus jäi lähettämään kansan koteihinsa, he halusivat tehdä Jeesuksesta kuninkaan. 

19. Jeesus jää vuorelle yksin rukoilemaan. 

 

 

Johdanto:  (Näytelmä, joka toteutetaan neljällä vapaehtoisella. Lapsi 1 istuu pöydän ääressä 

edessään kaksi penaalia. Toinen penaali on pullollaan kyniä ja toinen kumeja. Lapsen kaulassa 

roikkuu iso pahvinen risti) 

Lapsi 1: (katsoo ihailevasti kyniä ja kumeja) 

Lapsi 2: (kulkee ohi) Hei lainaatko kynää? 

Lapsi 1: Hyvä, että ittelleni on, ei pysty 

Lapsi 2: Ok (menee pois) 



Lapsi 3: (kulkee ohi) Vippaatko kumia? 

Lapsi 1: Kelaas vähä, jos kaikki mun 100 kaveria pyytäis kumia. Se ois 200 euroo. EI PYSTY! Mä 

säästän just terotin penaalia. 

Lapsi 4: (kulkee ohi) Hei, mikä sulla on kaulassa? 

Lapsi 1: Ei kuulu sulle! 

Vetäjä: Kelataas vähän taakse päin (Lapset peruuttavat ”pikakelauksella” taakse päin)  

ja painetaas tätä nappia, mitäs siinä sanotaan?  

Videotykillä lause: 

 ”Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja niin, että teillä on aina kaikki, mitä 

tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.” 2 Kor 9:8 

 

Vetäjä: katsotaas tämä pätkä uudestaan, se ei ole ainakaan kelaus tai nopeutus, tuliskohan 

kirkkaamat värit? 

Lapsi 1: (katsoo ihailevasti kyniä ja kumeja) 

Lapsi 2: (kulkee ohi) Hei lainaatko kynää? 

Lapsi 1: Montako tarviit? 

Lapsi 2: Kiitos tää on hieno.  (ottaa kynän ja menee pois) 

Lapsi 3: (kulkee ohi) Vippaatko kumia? 

Lapsi 1: Haluutko tän? Tää on uusin ja kohta voin lainata terottimiakin. 

Lapsi 4: (kulkee ohi) Hei, mikä sulla on kaulassa? 

Lapsi 1: Tää on risti. Mä tykkään tosi paljon kumeista ja kynistä, mutta Jeesus on paras. 

Lapsi4: Mitä noi kirjaimet ja numerot tarkottaa? 

Lapsi 1: Se oli jotain siitä, että Jeesus on niin hyvä paimen, että on valmis vaikka kuolemaan 

lampaan puolesta.  Tuutko mun kanssa Donkkikerhoon? 

Lapsi 4. Mennään vaan. Mä en ihan tajunnu noita numeroita… 

Taululla  

Jeesus: 

”Minä olen se hyvä paimen” 

Joh 10:11 

Opetus:   

Jeesus on hyvä paimen. Millainen on hyvä paimen? Miten hän kohtelee lampaita? 



(Lapsilta vastauksia: suojelee vihollisilta, pitää huolta, johdattaa, etsii kadonneet, lohduttaa, 

parantaa… 

(Daavid vanhan testamentin lammaspaimen, josta tuli kuningas teki laulun hyvästä paimenesta, 

joka kuvaa myös Jeesusta. Jeesus täyttää kaikki tarpeet, huolehtii hyvistä laitumista, vedestä, 

levosta, suojelee vihollisilta, parantaa, lohduttaa, johdattaa, lupaa huolehtia tulevaisuudessakin) 

 

I  Jeesus huolehtii omistaan 

Opetuslapset ovat olleet opettamassa ja parantamassa. Ihmisiä, tulijoita ja menijöitä on ollut niin 

paljon etteivät he ole ehtineet syödäkään. Johanneksen, Jeesuksen serkun ystävät tuovat suru-

uutisen; Herodes on leikkauttanut pään irti Johannekselta ja Johannes Kastaja on haudattu. 

Jeesus rakastaa omiaan. Hän näki, mitä opetuslapset tarvitsivat. Hän näkee mitä sinä tarvitset ja 

haluaa ja kykenee auttamaan kaikissa tilanteissa.  Opetuslasten piti päästä pois ihmisvilinästä. 

Jeesuksella oli siihen ratkaisu: 

Dia 1            Tulkaa yksinäisyyteen autioon paikkaan levähtämään.  

He lähtivät veneellä ja saivat olla yhdessä kenenkään häiritsemättä ja jutella.  Päivät koulussa ja 

harrastuksissa on vilinää ja kotona on vilinää. Ette ehkä asu järvenrannalla, että voisit levähtää 

veneessä. Keksittekö paikkoja, missä koululainen voisi hiljentyä ja rukoilla ja lukea Raamattua 

kenenkään häiritsemättä? Siinä Hyvä paimen voi toimia sinun tavallisessa päivässäsi, neuvoa, 

lohduttaa, johdattaa..  

Raamatussa kerrotaan, mitä kävi(Mark 6:33): 

”Mutta heidän lähtönsä huomattiin ja monet tunsivat heidät. 

Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista ja väkijoukko ehti perille ennen heitä.” 

 

 

II Jeesus haluaa kaikki ihmiset laumaansa 

 

Dia 2 En tiedä oliko veneessä  evästä vai jäikö ruokatauko haaveeksi. Jeesus ja opetuslapset olivat 

lähteneet lepäämään ja rannalla odottikin paljon ihmisiä, paljon sairaita, paljon avunpyytäjiä, jotka 

olivat kuulleet Jeesuksen parantaneen monia. Jeesuksella hyvällä paimenella oli jo paljon lampaita, 

ihmisiä, jotka uskoivat häneen ja seurasivat häntä. Silti Jeesus hyvä paimen haluaisi kaikki ihmiset 

laumaansa, haluaisi johdattaa ja huolehtia kaikista ihmisistä ihan jokaisesta, sinutkin Jeesus 

haluaisi omakseen.  

Markuksen evankeliumin kohta  jatkuu näin: (Mark 6:34) 

 ”Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset , hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat 

niin kuin lammaslauma paimenta vailla” 



Dia 4 (lampaat) 

Minkälaisia ovat lampaat, joilla ei ole paimenta?  (säntäilevät päämäärättömästi, voivat joutua 

suden ruuaksi, eivät osaa itse etsiä hyvää ruohoa, voivat eksyä ja harhailla) 

Jesajan kirjassa (Jes 53:6) kuvaillaan ihmisiä: 

”Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. ” 

Me synnymme sellaisina kuin lampaat ilman paimenta, osaamme olla tottelemattomia 

vanhemmille, kiusata toisia, lyödä potkia  ja ärsyttää.  Jesajan kirjan jae 

kokanaisuudessaan menee näin: 

”Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen.  

Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.” 

 

(Musta paperi  havainnollistus?) 

 

Jeesus näki, mitä ihmiset tarvitsivat kaikkein eniten, hyvää paimenta. 

Dia 5.  

Jeesus on sanonut:  

                         ” Minä olen se hyvä paimen,  

oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta” 

Jeesus on kuollut sinunkin puolestasi. Ihmiset menivät juoksujalkaa Jeesuksen luokse. Me emme 

voi juosta Jeesuksen luokse hyvän paimenen laumaan. Miten siihen voi liittyä? 

( Voi rukoilla ja pyytää Jeesus ota minut sinun laumaasi, haluan seurata sinua hyvää paimenta)  

Jeesus on sanonut:  

(Joh 6:37) 

"Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.”  

Dia 6 Jeesus opetti rannalla ihmisille Jumalan valtakunnasta, Jeesuksen laumasta, miten sinne 

pääsee, millainen se on. Raamatussa kerrotaan, että kaikki, jotka olivat avun tarpeessa, parannettiin. 

Paikalla oli 5000 miestä ja naisia ja lapsia yhteensä n. 15 0000-20 000. Avun tarpeessa olevia oli 

paljon.  

Dia 7 Alkoi tulla ilta ja 12 opetuslasta tulivat Jeesuksen luokse. He näkivät tilanteen 

mahdottomaksi, he olivat lähteneet autioon paikkaan. Ihmisillä alkoi olla nälkä Lähimpiin kyliin oli 

pitkä matka . He sanoivat Jeesukselle: ( Luuk 9:12) 

”Lähetä ihmiset pois, että he menisivät lähiseudun kyliin ja taloihin ja hankkisivat sieltä yösijan ja 

ruokaa. Tämä on aivan asumatonta seutua.” 



III Jeesus haluaa tehdä hyvää sinun kauttasi 

 

Dia 8 Jeesus antoi opetuslapsille käskyn: 

”Antakaa te heille syötävää.” 

Mitä arvelette paljonko maksaisi ateria Hesburgerissa 20 000:lle?  Neljän euron aterian saisi 

80 000:lla eurolla ja viiden euron aterian 100 000 eurolla.  

Dia 9 Ei ihme, että  Filippus  vastasi Jeesukselle, ettei melkein vuoden palkasta riittäisi edes pientä 

palaa kullekin. 

Miksi Jeesus antoi näin mahdottoman tehtävän – antakaa n. 20 000: lle ihmiselle syötävää? 

Raamatussa kerrotaan, että Jeesus sanoi sen koetellakseen. Hän tiesi, mitä aikoi tehdä ja varmaan 

tekin jo tiedätte.  Mutta opetuslapsilla ei ollut aavistustakaan. 

Sulje hetkeksi silmät. Sanon sanoja. Ajattele ihmistä, jota sanani kuvaa. 

köyhä 

yksinäinen 

ilkeä 

outo 

kiusattu 

surullinen 

huolestunut 

Ajattelitko jonkun jokaiselle sanalle? 

Mitä sinä voisit tehdä auttaaksesi heitä? 

Ehkä ajattelet, Olen vain lapsi, mitä minä voisin tehdä? 

Dia  10 Ehkä samoin ajatteli eräs poika väkijoukossa.  Andreas löysi hänet ja vei Jeesuksen luokse 

ja sanoi Jeesukselle: 

Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle 

joukolle? 

Sen ajan leivät olivat pieniä ja litteitä. Viisi pientä ohraleipää ja kaksi kalaa oli yhden ihmisen 

ateria. Olisi tarvittu n. 100 000 leipää 40 000 kalaa. 

Dia 11 Jeesus vastasi käskemällä opetuslapsia järjestämään ihmiset rinteelle vuoren rinteelle, jossa 

kasvoi rehevä nurmi, istumaan perhekunnittain.  

Poika antoi eväänsä Jeesukselle ja opetuslapset lähtivät ohjeistamaan ihmisiä. Jeesus hyvä paimen 

halusi ruokkia ihmiset.  



Opetuslapset näkivät, että ihmiset tarvitsevat ruokaa, mutta ajattelivat, että ihmisten ruokkiminen 

on mahdoton tehtävä. Ehkä sinäkin ajattelit äsken että mahdoton tehtävä kun mietittiin miten sinä 

voisit auttaa yksinäistä tai kiusattua tai köyhää. Jeesus voi käyttää sinuakin niin kuin pientä poikaa 

ja hänen eväitään toisten auttamiseen. 

Raamatussa sanotaan: 

”Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja niin, että teillä on aina kaikki, mitä 

tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.” 2 Kor 9:8 

Dia 12 Jeesus katsoi ylös, siunasi pojan eväät ja jakoi ne opetuslapsille, jotka jakoivat niitä ihmisille. 

Katsotaan, mitä tapahtui. 

 

(Katsotaan kohtaus Jeesuksen jäljissä videolta) 

Dia 13 Leipää ja kalaa riitti. Ohraleipiä kerättiin talteen 12 täyttä korillista ja kalaakin jäi. 

Jeesus voi antaa sinulle runsaasti sitä, mitä tarvitset niin, että voit tehdä paljon hyvää. Jumalalle 

kaikki on mahdollista. Kun näet tulevina päivinä koulussa lapsia, jotka tarvitsevat apua, rukoile, 

että Jeesus käyttäisi sinua niin kuin kertomuksen poikaa heidän auttamiseen. Jeesus on hyvä 

paimen, jolla on sekä voimaa, että halua auttamiseen. 

 

                         ” Minä olen se hyvä paimen,  

oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta” 

 

 

 

ÄLKÄÄ MYÖSKÄÄN UNOHTAKO TEHDÄ HYVÄÄ JA ANTAA OMASTANNE.  Hepr 13:16 

 

 

 

 

 

 

 

 


