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Pohdintaa:  
1. Miksi äidit ja isät halusivat , e ä 

Jeesus siunaisi lapsia? 

2. Miksi opetuslaspet sanoivat, e ei 
Jeesusta saisi häiritä ja hänellä ei ole 
aikaa? 

3. Mitä luulet, miltä lapsista tuntui, 
kun opetuslapset sanoivat niin? 
Entä kun Jeesus kutsuikin lapset 
luokseen iloisena? 

4. Mitä siunaus tarkoi aa?  

 Siunaus tarkoi a, e ä pyytää Jumalaa 
antamaan hyviä asioita jonkun ihmisen 
elämään esim. Jeesus siunaa Eevaa eli 
anna Jumala Eevan elämään hyviä asi-
oita. 
 

  Toiminta ideoita: 

 Jeesus siunaa lapsia  animaa o eng-
lanniksi  (video alkaa 2:34)  h ps://
www.youtube.com/watch?v=-
Bpd_wvLhUY   ja  h ps://
www.youtube.com/watch?
v=QPDL_xFCqhw  

 Kirjanmerkki –askarteluidea h ps://
www.youtube.com/watch?
v=6TqYdTPjOtg  

 Mie , ketä tai keitä voisit siunata 
vaikkapa iltarukouksessa ennen 
nukkumaanmenoa ja pyydä Jumalaa 
siunaamaan heitä. Joskus voi kertoa, 
e ä olen muistanut sua rukoukses-
sa. Voi olla, e ä se on iso rohkaisu 
hänelle ja tuo hyvänmielen.  
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 Matt. 19:13-15 , Mark. 10:13-16 , Luuk. 18:15-17    Jeesus siunaa lapsia. 

Oletko huomannut, että monissa paikoissa ja tilanteissa kerrotaan jonkun 
olevan vain lapsille tai aikuisille esim. ruoka-annos, huvipuiston tai tivolin 
laite jne.  Joskus voi harmittaa, ettei voi mennä johonkin laitteeseen, kun on 
vielä liian lyhyt tai sitten voi olla jo liian iso. Raamatussa kerrotaan vähän 
samanlaisesta tilanteesta, jossa oli aikuisia ja lapsia—kaikki he halusivat 
päästä lähelle Jeesusta.  

Jeesuksen ympärillä oli paljon ihmisiä kuuntelemassa ja moni heistä oli 
hakemassa Jeesukselta apua sairauteensa, ongelmiinsa ja moni oli ihan 
mielenkiinnosta katsomassa mitä ihmeitä Jeesus mahdollisesti tekisi. Ope-
tuslapset olivat Jeesuksen lähellä vähän kuin turvamiehet ja moni ihminen 
kertoikin asiansa ensin opetuslapselle, joka sitten johdatti ihmisen 
Jeesuksen luokse.  

Moni vanhempi halusi tuoda lapsensa Jeesuksen luokse, jotta Jeesus siu-
naisi heitä. Mitä siunaus tarkoittaa? Siunaus tarkoittaa, että pyytää Jumalaa 
antamaan hyviä asioita jonkun elämään. Nämä äidit ja isät halusivat, että 
Jeesus pyytäisi Jumalaa antamaan hyviä aisoita heidän lastensa elämään. 
Jokainen äiti ja isä haluaa, että omalla lapsella / lapsilla olisi kaikki hyvin.  

Ihmisiä oli paljon ja moni antoi tietä lapsia tuoville vanhemmille, mutta moni 
estikin eteenpäin menon. Myös opetuslapset huomasivat lapsia tuovat 
vanhemmat ja he sanoivat: “ Hei, ei Jeesuksella ole nyt aikaa lapsille. 
Näettehän kuinka paljon täällä on ihmisiä ja Hän on tosi kiireinen. Täällä on 
paljon aikuisia ja tärkeitä asioita.” Lapset olivat varmasti harmissaan ja 
heidän vanhempansa myös. Mutta onneksi Jeesuksella on hyvä kuulo ja 
Hän kuuli mitä opetuslapset ja monet ihmiset olivat sanoneet. Jeesus sanoi 
opetuslapsille, ettei noin saa tehdä. Antakaa lasten tulla mun luokse, älkää 
estäkö heitä, sillä heidän kaltaisten on taivasten valtakunta! Kaikki olivat 
ihmeissään Jeesuksen sanoista ja ihmiset tekivät tietä, jotta lapset pääsivät 
Jeesuksen luokse. Jeesus nauroi ja iloitsi lasten kanssa ja siunasi heitä lait-
taen kätensä heidän päänsä päälle. Lapset riemuitsivat ja istuivat Jeesuksen 
sylissä. Jeesus opetti tämän kautta ihmisille jotakin hyvin tärkeää: 1. 
Jokainen ihminen saa tulla Jeesuksen luokse, erityisesti lapset. 2. Jeesus 
iloitsee jokaisesta ja rakastaa meitä kaikkia. 3. Jeesuksella on aina aikaa just 
sulle, Hän ei ole koskaan liian kiireinen. 

Voi olla, että sulla on uusi juttu alkamassa nyt elokuussa, joka jännittää ja 
ehkä jopa pelottaa. Se voi olla koulun tai eskarin aloittaminen, päiväkodin 
aloittaminen, muutto uudelle paikkakunnalle, uuden harrastuksen aloitta-
minen, leirille meno tai jotain ihan muuta. Olipa se iso tai pieni juttu niin sun 
ei tartte olla yksin vaan Jeesus on sun kanssa. Hän haluaa olla sun vierellä 
ja mukana, kun aloitat koulun tai harrastuksen jne. On turvallista tietää, että 
Jeesus on joka hetki niin sun kuin mun kanssa ja pitää meistä kaikista hyvää 
huolta ja siunaa meitä.  Siunattua alkavaa syksyä sulle!! :) 


