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Pohdintaa:  
Miksi Jeesus halusi kertoa ihmisille 
tämän vertauksen?  

Miksi me ihmiset joskus vertailemme 
toisiamme? Kilpailemme, kuka on hyvä? 

Mikä ero on alkuperäisellä ja kopiolla?
Kumpi oli ensin? 

Mitä kiva, kaunista, rohkaisevaa voisit 
sanoa vaikka sun perheenjäsenille? 
 

  Toiminta ideoita: 

 Ikuisia kertomuksia Jeesuksen 
vertaukset h ps://
www.youtube.com/watch?
v=xeC7Hvdbjrc   

 Mie  ja kirjoita / piirrä : Missä olet 
hyvä / mitä osaat? Mikä sinussa on 
parasta,hyvää? Pyydä, e ä joku/
jotkut sanovat sinusta hyviä asioita 
ja kirjoita niitä ylös. ! Joskus emme 
itse näe niitä hyviä puolia itsessäm-
me niin kuin toiset. Säästä paperi ja 
kun tulee ”huono päivä” niin lue 
mitä hyviä ju uja sussa on. :)  

 Tee hedelmäsalaa :  voit pilkkoa 
pieneksi erilaisia hedelmiä kul-
hoon / tai osta kaupasta valmis 
hedelmäcoctail –purkki. Annostele 
lautaselle/kulhoon esim. vaniljajää-
telöä ja hedelmäsalaa a vierelle. 
Tai voit syödä hedelmäsalaa n il-
man jäätelöä. Kaikki käy!  

 

LASTEN RAAMIS 
 SU 3 1 .5 .2020  

 Matt. 13:45-46  Kauppias löysi kallisarvoisen helmen 

Jeesus  opetti jälleen vertauksen, opettavan kertomuksen  ihmisille. 
Hän halusi  kertoa heille taivasten valtakunnasta, millainen se on. Ih-
miset kuuntelivat aivan hipihiljaa mitä Jeesus sanoisi. 

Jeesus kertoi: Taivasten valtakunta on myös tälläinen. Kauppias etsi 
kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi 
kaiken minkä omisti ja osti sen.  

Kaikki olivat ihmeissään. Moni varmasti mietti, jos kauppiaalla oli 
paljon arvokkaita, upeita helmiä, miksi hän halusi luopua kaikesta mitä 
hänellä oli saadakseen tuon yhden kallisarvoisen helmen? Mikä teki 
tästä yhdestä helmestä  ainutlaatuisen?  Ehkä jotkut kuiskuttelivat kes-
kenään ja kyselivät toisiltaan, mitä Jeesus tarkoitti.  

Jeesus varmaan huomasi ihmisten kasvoilta, että he olivat ihmeissään ja 
eivät ihan ymmärtäneet Jeesuksen kertomaa vertausta. Mitä luulet, 
olisiko Jeesus halunnut kertoa ihmisille, että on olemassa jotakin ainut-
laatuista, jota ei ole olemassa kuin vain yksi ainoa? Sanoisin kyllä :) 
Jeesus varmasti halusi kertoa, että tuo yksi kallisarvoinen helmi oli ai-
noa koko maailmassa. Tiedätkö mikä tai kuka voisi olla tuo kallisar-
voinen helmi? Sinä. Kyllä, sinä! Olet ainutlaatuinen, kallisarvoinen ja 
sinua on vain yksi täällä maailmassa.  Ei ole eikä tule toista sinua :) 
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja kallisarvoinen. Joskus joku voi 
haluta näyttää joltakin toiselta, olla kopio jostakin ihmisestä. Mutta 
kopio ei ole koskaan alkuperäinen.  Eli olet just hyvä, paras itsesi juuri 
sellaisena kuin olet—sun ei tarvitse olla kukaan muu.  

Entäpä kauppias ja helmen myyjä vertauksessa?  

Jumala rakasti ja rakastaa edelleen jokaista ihmistä tosi paljon. Jeesus 
oli valmis menemään ristille ja antamaan henkensä jokaisen ihmisen 
puolesta, sinun ja minun. Meistä jokaisesta on maksettu äärimmäisen 
kallis hinta. Me ihmiset olimme ja edelleen olemme niin tärkeitä Ju-
malalle, että Hän teki kaikkensa saadakseen jälleen yhteyden meihin. 
Jeesuksen kautta välirikko Jumalan ja ihmisen välillä korjaantuu. Kun 
ihminen sanoo: Jeesus, Haluan antaa elämäni sinulle. Tule asumaan 
sydämeeni ja anna anteeksi pahat tekoni. Niin silloin ihminen tulee 
uskoon eli pääsee Jeesuksen jengiin. Silloin ihminen tarttuu Jeesuksen 
ojennettuun käteen ja yhteys Jumalan kanssa toimii taas.  Aivan kuin 
kauppias osti kallisarvoisen helmen ja lähti iloisena, onnellisena jat-
kamaan matkaansa. 

 Kiitos Jeesus, että olet luonut minut juuri tälläiseksi kuin olen, ainut-
laatuiseksi. Kiitos, että olen arvokas ja tärkeä. Joskus kun haluan olla 
joku muu tai toisenlainen, niin muistuta mua, että olen just paras ja 
hyvä omana itsenäni eikä mun tarvitse olla kukaan muu.                             
Riittää , että olen minä.              Amen. 


