
Kotipyhäkoulu vk 20 
Seurakunta kertoo Jumalasta 
 
Huom. Tämä on kevään viimeinen kotipyhäkoulu. Hyvää ja siunattua kesää!  
 
Aikuiselle tiedoksi 
Raamatun teksti: Apt.16:16-34 
Tunnin oppimistavoitteet: 
- Seurakunnan tehtävänä on kertoa Jumalasta 
 

Raamatun kertomus 
- Katsotaan Nasta Raamis –kertomus Paavalista ja Silaksesta vankilassa: 
https://www.tv7.fi/arkki/nasta-raamis/laulavat-vangit_p34148/  

 
Jutellaan 
- Yksi seurakunnan tehtävistä on kertoa Jeesuksesta kaikille maailman ihmisille. Näin kokonaiset 
perheet alkoivat uskoa Jeesukseen ja sanoma levisi ja levisi. Nyt mekin saamme uskoa 
Jeesukseen. Keneltä olette ensimmäisen kerran kuulleet Jeesuksesta? Milloin se tapahtui ja mitä 
silloin ajattelitte? 
- Oletteko joskus saaneet kertoa jollekin Jeesuksesta? Miten Jeesuksesta voi kertoa muille? 
 

Rukoillaan 
- Kiitetään siitä, että olemme kuulleet Jeesuksesta ja saamme uskoa häneen. Pyydetään Jumalalta 
rohkeutta kertoa muille ihmisille Jeesuksesta.  
 
Tietovisa toukokuun kotipyhiksistä. 
1. Miten Pyhä Henki tuli ensimmäisten uskovien ylle? a. Tulen liekissä b. Sadepisaroina c. 
Kultakruunuina 
2. Miksi seurakunta on uskovien koti? a. Seurakunnassa tarjotaan ruokaa niin kuin kodissakin b. 
Kirkossa on katto ja seinät c. Jumala yhdistää meidät perheeksi  
3. Missä voi rukoilla? a. Kotona b. Kirkossa c. Missä vain 
4. Miten Pietari auttoi rampaa? a. Antamalla rahaa b. Rukoilemalla hänen puolestaan c. 
Viemällä lääkäriin 
5. Miksi Paavali ja Silas olivat vankilassa? a. Koska he olivat kertoneet Jeesuksesta b. He olivat 
varastaneet hedelmiä kojusta c. He olivat laulaneet liian kovaa kadulla 
6. Mitä vanginvartijalle tapahtui? a. Hänet teljettiin itse vankilaan b. Hänet erotettiin työstään c. 
Hän ja hänen perheensä alkoi uskoa Jeesukseen 
 
Rikkinäinen Jeesus-puhelin. Asetutaan riviin. Ensimmäinen rivissä keksii lyhyen Jeesukseen 
liittyvän lauseen ja kuiskaa sen eteenpäin vierustoverille yhden kerran. Seuraava kuiskaa lauseen 
eteenpäin sellaisena kuin on sen kuullut. Viimeinen rivissä sanoo lauseen ääneen. 
 
Posteljooniviesti. Jeesuksesta kertominen on kuin viestin välittämistä. Tehkää huoneeseen 
viestirata, jossa on yhtä monta etappia kuin leikissä osallistujia, sekä maali. Jokainen asettuu 
omalle etapilleen. Olette posteljooneja, jotka kuljettavat kirjekuorta päänsä päällä ilman että pidätte 
siitä kädellä kiinni. Jos kirje tippuu, sen saa nostaa uudelleen paikoilleen ja jatkaa matkaa. 
Ensimmäisellä etapilla oleva lähtee kuljettamaan kirjettä seuraavalle etapille ja antaa kirjeen 
eteenpäin seuraavalle pelaajalle. Näin jatketaan, kunnes kirje on päässyt maaliin. 
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