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Tällä esimerkkitunnilla käytetään kierrekirjaa, joka vangitsee
oppilaiden huomion tehokkaasti isojen ja tekstittömien
kuvien avulla. Tilaa jää opettajan kerronnalle, yhteiselle
keskustelulle ja mielikuvitukselle.

Aihe: Elämän leipä
Opetuksen tavoitteet: (alla muutamia esimerkkejä)

Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta
Oppilas tietää, että yksi Jeesuksen ihmeistä oli ruokkimisihme.
Oppilas kuulee, että Jeesus voi Raamatun mukaan täyttää
sydämen tyhjyyden, koska hän on ”elämän leipä”.

Oppiaineksen keskeiset käsitteet:
Elämän leipä eli taivaallinen leipä, synti, ikuinen elämä.

Tarvittavat välineet:
Kristuksen tunteminen -kierrekirja sekä Väritä, leikkaa, liimaa,
tee käsilläsi -moniste ruokkimisihmeestä.
Oppitunnin kulku seuraavalla sivulla.

Oppitunnin kulku:

Elämän leipä

Johdanto: ”Kuinka monta kertaa päivässä sinä syöt?” (Lapset vastaavat.)
”Riittääkö tämän päivän ruoka pitämään sinut kylläisenä myös huomenna?” Jeesus on taivaallista leipää eli
hän tyydyttää nälän tuntea Jumala ja saada synnit anteeksi. Sydämen tyhjyys voi täyttyä jo täällä maan päällä. Lue Raamatusta Joh. 6:35: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään.”
1.		 Näytä kierrekirjan kuvaa 2-1. Jeesus halusi mennä hiljaiseen paikkaan opetuslastensa kanssa ja opettaa
heille monia tärkeitä asioita. Jeesus kulki opetuslastensa kanssa järven rantaan ja he nousivat veneeseen.
Lue opetustekstistä sivulta 6: ”Tuulen pullistaessa veneen purjeet, vene lipui pehmeästi järven kimaltelevaa
pintaa pitkin. Kuinka rauhallista järvellä olikaan! Varmasti he nauttivat Jumalan luomasta upeasta luonnosta samalla kun rentoutuivat veneessä. Opetuslapset olivat onnellisia saadessaan olla kahden Jeesuksen
kanssa.”
2.		 Kuva 2-2. Jeesuksen päästyä opetulastensa kanssa rantaan se oli täynnä odottavia ihmisiä. Ihmiset olivat
kuin lampaita ilman paimenta. Jeesus rakasti heitä ja vastaili heidän kysymyksiinsä.
3.		 Kuva 2-3. Ihmiset olivat kuunnelleet Jeesusta useita tunteja syömättä. Jeesus kysyi Filippukselta: ”Mistä
voisimme ostaa heille leipää?” ”Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa”, sanoi opetuslapsi
Andreas. Miten tämä määrä voisi riittää?
4.		 Kuva 2-4. Paikalla oli 5000 ihmistä. Jeesus pyysi Andreasta tuomaan pojan luokseen. Jeesus piti leipiä ja
kaloja käsissään, katsoi ylös taivaalle ja kiitti Jumalaa ruuista. Hän mursi leivät ja kalat ja laittoi ne pieniin
koreihin.
5.		 Kuva 2-5. Opetuslapset antoivat korien kiertää ihmisten joukossa, eikä ruoka loppunut. Jokainen söi itsensä kylläiseksi. Jeesus pyysi vielä keräämään tähteet, joita kertyi 12 korillista. Ihmiset halusivat ihmeitä
tekevän Jeesuksen kuninkaakseen! Mutta Jeesus oli tullut maailmaan suurempaa tarkoitusta varten, antamaan synnit anteeksi ihmisille ja täyttämään sydämen tyhjyyden.
6.		 Kuva 2-6. Väkijoukot löysivät Jeesuksen Kapernaumista. Jeesus sanoi (sivu 8): ”Te haluatte niin kovasti
saada leipää, joka kestää vain hetken. Jumalan leipä (Jeesus) on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän.”
7.		 Kuva 2-7. Monet ihmiset lähtivät, mutta opetuslapset jäivät Jeesuksen luo.
(8.		 Kuvat 2-8a ja 9b. Tämä kohta on valinnainen. ”Uskotko sinä, että Jeesus on Jumalan poika?”)
9. Kuva 2-9. Jumalan kanssa voi viettää aikaa mm. rukoilemalla ja lukemalla hänen sanaansa eli Raamattua.
Lopetus: Miksi Jeesus voi täyttää sydämen tyhjyyden? Koska hän on elämän leipä.
Yhteenveto: Jeesus on Jumalan Poika ja hän pystyi tekemään ihmeitä. Tämä kertomus löytyy Johanneksen
evankeliumista luvusta 6. Leivät ja kalat saatiin lapselta, pieneltä pojalta. Raamatun mukaan ihminen ei elä
pelkästä leivästä, vaan tarvitsee myös Jeesusta eli taivaallista leipää.
Voit ottaa tunnille mukaan myös leipäkorin, jossa on leipää ja kalanmuotoisia pikkukeksejä. Tunnin lopussa
leipä ja keksit syödään. Tästä aiheesta voi lasten kanssa tehdä myös pienen näytelmän.
Opitun vahvistaminen: Kertauskysymykset (sivu 9), mm. ”Miksi Jeesus meni opetulastensa kanssa järvelle?
(He olivat väsyneitä ja halusivat mennä lepäämään.) Mitä Jeesus teki viidellä pienellä leivällä ja kahdella kalalla? (Hän kiitti Jumalaa niistä, mursi ne, antoi niistä ensin opetuslapsille, jotka sitten jakoivat ne ihmisille).
Oppilaat tekevät monisteen ”Ruokkimisihme” Väritä, leikkaa, liimaa -monistepaketista.
Integrointi: Kuvaamataidossa tehdään savesta leipäkori ja sinne leipiä, kalaa tai muuta ruokaa. YLT:n tunnilla
puhutaan terveellisestä ruoasta, kouluruokailusta ja siitä, että nälkäisenä et jaksa myöskään opiskella. Onko
kaikilla maailman lapsilla tarpeeksi ruokaa? Tekeekö pelkkä ruoka sinut tyytyväiseksi? Entä millaista leipää
tänään oli ruokalassa? Kerätäänkö koulussa ruoantähteet ja jos, niin miten?
Muista: Älä aliarvioi lasten käsityskykyä ”elämän leivästä”, sydämen tyhjyydestä ja synnistä eli vääristä teoista. Keskustelkaa näistä asioista omin esimerkein. Myös aikuiset tekevät syntiä eli meillä kaikilla ihmisillä on
taipumus tehdä asioita väärin.
Lisätietoa käytettävästä materiaalista:
www.lastenmissio.fi (Kauppa/myyntituotteet)

