OPETUS PERHEKIRKKOON
Henkilöt:
- 1 henkilö omissa vaatteissaan (Janne) ja hänellä raamattu
- 1 henkilö, jolla mustat vaatteet päällä
- kertoja
Tarvitaan:
- papereita, joissa lukee isolla esimerkiksi RIIDAT, PAHAN PUHUMINEN, VALEHTELU,
KIUKKU, ANTEEKSIANTAMATTOMUUS, KATEUS, ILKEYS, papereissa takana teipit,
jotta ne saa helposti kiinnitettyä mustaan pukeutuneen miehen selkään
- seuraava taisteluvarustus, jonka voi tehdä pahvista tai koota jo olemassaolevista
esineistä (esim. pyöräilykypärä): vyö, haarniska, jalkineet eli kengät, kilpi, kypärä, miekka
- Power Point -esitys, jossa kuva sotilaasta sekä jokaisesta sotavarustuksen osasta.
Vaihtoehtoisesti voi pyytää Jannea riisumaan varustuksen viimeisen taistelun jälkeen ja
käyttää sitä konkretisoimaan opetusta.
Aloitus: keskellä lavaa seisoo aivan tavallinen uskova mies/poika omissa vaatteissaan.
Lavan toisessa reunassa odottaa mustiin pukeutunut mies.
Kertoja: Tässä on Janne. Janne tuli uskoon lapsena ja on siitä lähtien kulkenut Jeesuksen
kanssa. Janne rukoilee, lukee Raamattua ja viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Katsopa
Jannea oikein tarkasti. Pystytkö näkemään Jannessa jotakin, mikä tekee hänestä ihan
erityisen uskovaisen? Et varmaan pysty erottamaan mitään erityistä, sillä Janne on
tavallinen uskovainen ihminen. Itse asiassa, täällä voisi olla ihan kuka tahansa uskovainen
ihminen, lapsi tai aikuinen, tyttö tai poika, mutta pyysin Jannen tällä kertaa tänne
esimerkiksi.
Monet uskovat toivovat, että voisivat elää mukavaa ja helppoa elämää ilman suuria
ongelmia. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä jokaista meitä kohtaa välillä pahoja
asioita, jotka hyökkäävät meidän elämäämme. Katsotaanpa, mitä niitä esimerkiksi voivat
olla:
Kertoja nostaa jokaisen lapun, esittelee sen ja kiinnittää sen jälkeen mustiin pukeutuneen
miehen selkään.
- RIIDAT
- PAHAN PUHUMINEN
- VALEHTELU
- KIUKKU
- ANTEEKSIANTAMATTOMUUS
- KATEUS
- ILKEYS
Kertoja: Nämä asiat on meille kaikille tuttuja, sillä ne hyökkäävät meitä vastaan usein.
Katsotaan, mitä tapahtuu, kun nämä asiat hyökkäävät Jannea vastaan.
Mustiin pukeutunut mies ”hyökkää” Jannen kimppuun. Mitä oikeamman näköinen
taistelukohtaus, sen parempi, mutta taistelusta ei kannata tehdä liian pelottavaa. Lopulta

mustiin pukeutunut mies voittaa Jannen, joka jää maahan makaamaan. Mustiin
pukeutunut mies siirtyy lavan sivuun.
Kertoja: Mitä ihmettä?! Näinkö tässä aina käy? Pahat asiat voittavat uskovaisetkin eikä
meillä ole mitään mahdollisuutta taistella vastaan! Jannen mieli on maassa, tuntuu, että
aina kun kiukku tai valehtelu tai ilkeys hyökkää päälle, hänellä ei ole mitään mahdollisuutta
puolustautua. Se saa mielen ihan melkein mustaksi. Janne nousee ylös ja näyttää
masentuneelta.
Kertoja: Jannella on kuitenkin tapana lukea Raamattua. Eräänä päivänä hän lukee
Raamattua Efesolaiskirjeestä. Siellä kerrotaan taistelusta ja annetaan hyviä ohjeita
taistelun voittamiseen. Paavali kirjoittaa uskovaisille (Janne lukee ääneen Ef. 6:11-18a):
Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen
juonia vastaan.
Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän
pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis
yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään
vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen.
Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden
haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa
kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet.
Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää
tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin.
Kertoja: Ohhoh! Janne on aivan ihmeissään. Raamatussa Paavali sanoo, että kaikkien
uskovien pitää taistella näitä pahoja asioita vastaan. Paavali antaa myös ihan selkeitä
neuvoja, miten tulee taistella ja vielä kertoo, mitkä ovat parhaat taisteluvarustukset.
Janne päättää toimia. Hän etsii ja pukee ylleen (Kertojan mainitessa varusteen Janne
pukee sen ylleen):
- vyön
- haarniskan
- jalkineet eli kengät
- kilven
- kypärän
- miekan
Kertoja: Tämän jälkeen Janne on valmis kohtaamaan häntä vastaan hyökkäävät pahat
asiat.
Mustiin pukeutunut mies hyökkää jälleen Jannen kimppuun, mutta tällä kertaa Janne
käyttää taisteluvarustustaan. Mitä näyttävämpi taistelu, sen parempi, mutta jälleen tulee
varoa, etteivät pienet lapset pelkää. Janne voittaa taistelun ja mustiin pukeutunut mies jää
maahan makaamaan. Janne osoittaa kohti taivasta ja poistuu lavalta.

Kertoja: Huomasit varmasti, että kun Jannella oli oikea taisteluvarustus, hän pystyi
voittamaan taistelun pahaa vastaan. Mitä tämä taisteluvarustus oikein tarkoittaa?
Taisteluvarustuksen osista jokainen kertoo ja kuvaa jotakin asiaa.
Kun meitä vastaan hyökkää pahoja asioita, meidän täytyy puolustautua. Siksi Raamattu
neuvoo meitä ottamaan yllemme seuraavan taisteluvarustuksen puolustautumista varten:
- TOTUUDEN VYÖ: tarkoittaa sitä, että tiedämme, mikä on totuus. Totuus on se, että
Jeesus on kuollut meidän kaikkien syntien puolesta ja noussut ylös kuolleista. Jeesus on
jo voittaja! Kun me olemme Jeesuksen puolella, olemme jo Voittajan puolella. Meillä ei
siis ole mitään syytä pelätä! Kun tulee hyökkäyksiä, meidän tulee keskittyä Jeesukseen.
- Totuuden vyö tarkoittaa myös sitä, että elämme joka päivä totuudessa ja esimerkiksi
puhumme aina totta.
- VANHURSKAUDEN HAARNISKA: tarkoittaa Jeesuksen tekoja eli Hänen kuolemaansa
meidän syntiemme puolesta. Aivan kuten haarniskakin puetaan ylle, sinä voit ottaa
omalle kohdallesi sen, että Jeesus on jo kuollut sinun syntiesi puolesta. Jos et ole vielä
uskossa, voit tänään pyytää Jeesusta elämääsi ja ikään kuin pukea Jeesus-haarniskan
yllesi. Haarniska eli Jeesuksen sovitustyö suojelee sinua pahalta.
- Jos olet jo antanut elämäsi Jeesukselle, eli sinulla on haarniska, on myös tärkeää, että
pidät välit kunnossa Jeesukseen joka päivä siten, että juttelet Hänen kanssaan kaikista
asioistasi.
- Välit muihin ihmisiin on myös tärkeää pitää kunnossa. Jos sinulla on huonot välit jonkun
ihmisen kanssa, voit tänään käydä sopimassa ne.
- JALKINEET: tarkoittavat sitä, että alamme palvella Jumalaa. Kerromme ihmisille erilaisilla
tavoilla Jeesuksesta. Jumala on antanut sinulle erilaisia lahjoja, joita voit käyttää tässä
asiassa.
- USKON KILPI: tarkoittaa sitä, että me voimme aina ja jokaisessa hankalassakin
tilanteessa uskoa ja luottaa Jumalaan. Siihen, että Jeesus on Voittaja ja voimallinen
auttamaan meitä kaikissa tilanteissa. Silloinkin, kun meillä on elämässä tosi isoja ja
vaikeita asioita, otetaan kilpi turvaksi ja uskotaan ja luotetaan Jumalan voimaan ja
apuun.
- PELASTUKSEN KYPÄRÄ: tarkoittaa uskoa Jeesukseen, sitä, että olemme ottaneet
Jeesuksen vastaan elämämme suojaksi, kuin kypärän. Se tarkoittaa myös sitä, että
meidän tulee olla tarkkana siitä, millä täytämme ajatuksemme. Sinun tulee suojella omia
ajatuksiasi vääriltä asioilta ja täyttää ajatukset hyvillä asioilla, esimerkiksi Raamatulla.
Sotilaskaan ei laita päänsä päälle pommia vaan kunnon kypärän, joka suojelee hänen
päätään.
Taisteluvarustuksessa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään puolustautumisesta, me voimme
myös hyökätä. Taisteluvarustus hyökkäämiseen eli miten voidaan hyökätä pahoja asioita
vastaan silloin, jos niitä tulee meidän elämäämme:
- HENGEN MIEKKA: tarkoittaa Raamattua. Lue Raamattua, opettele kaikkia niitä asioita,
joita siellä on. Jos ajatuksiisi tai elämääsi tulee pahoja asioita, voit käyttää Raamattua
tehokkaasti niitä asioita vastaan. Silloin myös tiedät, mitä kaikkea Raamattu sisältää ja
voit käyttää sitä tehokkaasti!

- Hyökkäämisessä tarvitaan myös RUKOUSta. Rukoile silloin, kun elämääsi tulee vaikeita
ja pahoja asioita. Hyökkää rukouksen avulla siten, että rukoilet vaikeiden asioiden ja
ihmisten puolesta ja kiität Jumalaa siitä, että Hän taistelee sinun kanssasi ja puolestasi.
- Hyökkäämisessä auttaa myös se, että pyydät Jumalalta, että täytyt PYHÄLLÄ
HENGELLÄ. Siinä on todella suuri hyökkäämisvoima!
- Hyökkäämisessä auttaa myös YLISTYS. Ylistyksessä keskitytään ajattelemaan Jeesusta
ja olemaan Jeesuksen kanssa. Silloin olet kaikkein parhaimmassa mahdollisessa
seurassa, Voittajan kanssa, ja sinun sydämessäsi on oikea asenne!
Yhteenveto: Jokaisen lapsen ja aikuisen elämässä on pahoja asioita. Raamattu kuitenkin
neuvoo meitä, miten voimme puolustautua ja hyökätä niitä asioita vastaan, jotta emme
aivan musertuisi niiden alle. Muista totuuden vyö eli se, että Jeesus on jo Voittaja! Muista
vanhurskauden haarniska eli pidä välit kunnossa Jumalaan ja ihmisiin. Muista jalkineet eli
Jeesuksesta kertominen muille. Muista uskon kilpi: Jeesus pystyy auttamaan sinua aivan
kaikissa tilanteissa. Muista pelastuksen kypärä: täytä ajatukset Jeesuksen sanoilla ja
hyvillä asioilla, ei pommeilla. Muista Hengen miekka eli Raamattu, joka on sinulla
taisteluvarustuksena. Muista rukous ja ylistys. Näiden asioiden avulla sinä voit Jumalan
kanssa voittaa pahat asiat. Kun sinä uskot Jeesukseen, olet jo Voittajan puolella eikä sun
tarvitse pelätä mitään pahaa!

