
ERILAISINA YHDESSÄ -leiriopetus 2019 
 
Lasten kasvuympäristö on moninaistunut ja sen seurauksena kaveripiiristä löytyy hyvinkin 
erilaisia lapsia. Leirillä opitaan, että Jumala on luonut kaikki ihmiset upealla tavalla ja sen 
vuoksi jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja juuri omanlaisenaan hyvä. Olemme 
ainutlaatuisia monella tavalla. Näytämme erilaisilta, puhumme, ajattelemme, tunnemme ja 
käyttäydymme eri tavoilla ja jokaisella ovat myös ihan omat kiinnostuksen kohteet.  
 
Opetus on suunnattu 7–10-vuotiaille ja kokonaisuuteen kuuluu kolme raamattutuntia. 
Ensimmäisellä tunnilla syvennytään miettimään, miten tärkeää meille on tulla hyväksytyksi 
sellaisena kuin olemme. Jokainen meistä on ainutlaatuinen ja Jumalan silmissä arvokas. 
Toisella tunnilla opitaan rohkeasti lähestymään kaikkia kavereita, vaikka he meidän 
mielestämme olisivatkin erilaisia. Kolmas tunti kehottaa jatkamaan ystävyydentiellä 
epäonnistumisten jälkeenkin. Jeesus ymmärtää meitä ja on kärsivällinen kanssamme 
opettaessaan meitä elämään toistemme kanssa ystävinä. Leirin teemalaulu on Ihan 

erilainen, san. Marjo Koskinen, säv. Marko Loukamaa, sov. Juha Kananen. 
 
Raamattutunti kestää tunnin, joka koostuu 45 minuutin näytelmäosuudesta ja 15 minuutin 
ryhmätyöosuudesta. Näytelmäosuudessa seikkaillaan ensin nykyajassa, sitten Jeesuksen 
aikana, ja lopuksi palataan taas nykyisyyteen. Jeesuksen ajan tapahtumia lähestytään 
opetuslasten näkökulmasta, ja ne näytellään leirillä. Nykyaikaan sijoittuvat näytelmät 
toteutetaan joko ennen leiriä videointina tai leirillä näytellen. Jos näytelmien järjestäminen 
leirillä on haastavaa, voidaan nykyaikaiset näytelmät myös kertoa tarinoina. Ehkä myös 
leiriläisiä voisi ottaa mukaan näyttelemään. Raamattutunnit löytyvät videoituina 
YouTubesta hakusanoilla: raamis15a1, raamis15a3, raamis15a2. 
 
Raamattutunnin päätteeksi tehdään ryhmätehtäviä, joiden aikana askarrellaan mitalipaidat, 
sydämet ja tähdet. Raamistilaan viritetään pyykkinaru, johon tuotokset ripustetaan jokaisen 
raamattutunnin jälkeen. Ryhmyreitä ohjataan keskustelemaan opitusta aiheesta ja 
avustamaan tehtävien tekemisessä. 
 
Leirillä on hyvä hyödyntää vahvasti myös Jees-lehteä. Tilaukset: mediamyyntisihteeri 
Maija-Liisa Ketoja 0440 611 673, maija-liisa.ketoja@aikamedia.fi tai Aikamedian 
asiakaspalvelu 020 7619 800, asiakaspalvelu@aikamedia.fi. 
 
Leiriopetuksen ovat koonneet Marjo Koskinen ja työryhmä. Rukoillaan yhdessä, että leiri 
olisi siunaukseksi paikkakuntasi lapsille! 
  



TUNTI 1: UNIIKKI – JUMALAN LUOMUS 
 
Opetus: Jokaisessa on erilaista kuin muissa, eikä kukaan ole erilaisuuden ulkopuolella. 
Jumala on luonut meidät kaikki ainutlaatuisiksi. 
 
Opettajan aloitus ja rukous: 
Koululuokalle oli tulossa uusi poika. Luokka odotti kovasti uutta luokkakaveria, koska he 
halusivat luokan omaan jalkapallojoukkueeseen uuden pelaajan. Poika tuli luokkaan ja 
kaikki hämmästyivät, koska hän istui pyörätuolissa. Oppilaat olivat pettyneitä. Meni viikko 
ja välitunnilla luokkakaverit huomasivat, että pojalla oli upea kokoelma jääkiekkokortteja. 
Kaikki olivat ihastuksissaan. Uusi poika näytti erilaiselta, mutta olikin samanlainen kuin 
muut. Hänellä oli samat kiinnostuksen kohteet kuin muillakin.  
 
Raamattutuntilaulu: Ihan erilainen 
 
Nykyaikainen näytelmä: 
 
Erityistarvikkeita: irtokorva, hammasvärit, joilla maalataan Lepalle puuttuvia hampaita ja 
kapteeni Koukkunokan nenä. 
 
Roolit: 
Merirosvo Lepa 
Merirosvokoulun opettaja 
Merirosvo Näpsy 
Merirosvo Urho 
Merirosvo Kebu 
 
Lepa tule paikalle surullisen näköisenä. 
 
Opettaja: Hei Lepa! Mehän tunnetaan toisemme! Sä olit viime kesänäkin täällä… Sä 
näytät kovin surulliselta… Mikä sua vaivaa? 
 
Lepa mumisee jotakin surullisena. Näpsy, Urho ja Kebu tulevat äänekkäästi paikalle, 
huomaavat Lepan, pyytävät häntä irvistämään ja alkavat sitten kiusata häntä, koska hän 
on erilainen kuin muut (hampaat). 
 
Näpsy: Mä sen sijaan sulaudun massaan ja olen samanlainen kuin muut! Mulla on 
nimittäin kaksi silmää! Nouskaa kaikki ylös, joilla on kaksi silmää! 
 
Lapset nousevat seisomaan. 
 
Näpsy: Ha haa, katsokaa nyt! Me ollaan ihan samanlaisia! 
 
Urho: irtokorva. Urho pyytää niitä lapsia nousemaan ylös, joilla on irtokorva. 
 
Kebu (keksii hyvän idean): hampaat (irvistää). Kebu pyytää kaikkia niitä nousemaan ylös, 
joilla on hampaat. 
 
Lepa (ilostuu vähän saadessaan uuden idean): Ne, joilla on sieraimet alaspäin saavat 
nousta ylös. 



Urho: Kuulkaas veljet ja sisko! Oletteko kuulleet siitä merirosvojen 
maailmankonferenssista? 
 
Muut eivät tietenkään ole kuulleet mitään. Urho kertoo, että huomenna on alkamassa 
merirosvojen maailmanlaajuinen konferenssi Fontane-saarella. Urho jatkaa kertomalla, 
että konferenssin kunniavieras on kaikkien aikojen kuuluisin merirosvo, kaikkien merien 
kauhu kapteeni Koukkunokka, joka kiertää testaamassa, kuka uusi merirosvo otetaan 
jäseneksi merirosvojen neuvostoon ja pääsee osallistumaan konferenssiin. Merirosvot 
hehkuttavat kukin vuorollaan: Koukkunokalla on kolme tärkeintä merirosvon ominaisuutta; 
hän on kaikkein rohkein, taitavin miekkailija ja rikkain merirosvo koko maailmassa 
(miekkailukilpailun voitto, aarteita luolat täynnä jne.). 
 
Urho: Olen kuullut, että Koukkunokka liikkuu täällä meillä päin. 
 
Merirosvot päättävät yhdessä, että Lepan suu pitää peittää, ettei merirosvokunkku 
Koukkunokka näe Lepan rikkinäisiä hampaita. Lepan suun päälle laitetaan liina. Urho saa 
soiton kännykkään, että merirosvokunkku Koukkunokka on tulossa. Soitetaan fanfaari, 
jonka aikana Koukkunokka tulee paikalle. Urho, Lepa, Näpsy ja Kebu hiljentyvät 
hämmästyksestä. Kapteeni Koukkunokka ei olekaan rikkaan näköinen. 
 
Merirosvot: Hei, miks sä oot ton näköinen? Miten sä voit olla rikas, kun sulla on tollaset 
vaatteet? 
 
Koukkunokka: Jos mä pukeutuisin kultaan, niin arvaatte kai miten mulle kävisi. Mut 
ryöstettäisiin. Hei, te ootte erehtyneet, todellinen merirosvous on täällä sydämessä! Mutta, 
kertokaa nyt, keitä te oikein olette? (Merirosvot esittäytyvät.) 
 
Koukkunokka (kysyy Lepalta): Mikäs liina sinulla on suun edessä?  
 
Lepa: Mulla on nää rikkinäiset hampaat. 
 
Koukkunokka: Ei meriä hampailla seilata. Olet hyvä tyyppi hampaista huolimatta!  
 
Merirosvot poistuvat.  
 
Raamisopettaja (johdattaa raamatunajan näytelmään): Se, miltä ihminen näyttää, ei ole 
välttämättä sitä, mitä ihminen on. Jeesuksen aikaan oli yksi ihmisryhmä, joiden kanssa 
kukaan ei halunnut olla tekemisissä. Niihin ei saanut edes koskea. Oli kuitenkin olemassa 
joku, joka ei pelännyt erilaisuutta. 
 
Raamattunäytelmä: Jeesus ja spitaaliset 
Tekstit Raamatussa: Luuk. 17:11–19 
 
Roolit: 
Jeesus 
Johannes 
Andreas 
Kolmas opetuslapsi 
Tamir (=spitaalinen 1) 
Spitaalinen 2 



Spitaalinen 3 
Spitaalinen 4 
Spitaalinen 5 
Spitaalinen 6 
 
Jeesus ja opetuslapset kävelevät kohti Jerusalemia. 
 
Andreas (pysähtyy ja muutkin seisahtavat): Kuule Jeesus, miten se nyt olikaan sen 
anteeksiantamisen kanssa? 
 
Jeesus: Etkö muista Andreas? Jos joku, vaikka tämä Johannes tässä (taputtaa 
Johannesta olkapäälle) tekee väärin, nuhtele häntä ja jos hän katuu tekoansa, niin anna 
hänelle anteeksi. 
 
Opetuslapset nyökyttelevät. 
 
Jeesus: Ja kuulkaas vielä tätä! Vaikka joku seitsemän kertaa päivässä tekisi väärin sinua 
kohtaan ja tulisi seitsemän kertaa sinun luoksesi ja sanoisi, että katuu tekoansa, niin 
siinäkin tapauksessa, anna hänelle anteeksi. 
 
Opetuslapset ovat mietteliäitä. Jeesus ja opetuslapset jatkavat matkaa. Joukko mölyäviä, 
likaisia, spitaalisia miehiä saapuu. 
 
Spitaalinen 1: Hei, minne päin se Jeesus meni? 
 
Spitaalinen 2: Kyllä mä olen sitä mieltä, että tätä tietä pitkin se on kulkenut kohti 
Jerusalemia. (Viittoo tietä eteenpäin.) 
 
Spitaalinen 3: Kaverit hei! Missä mun korva on? ONKO KUKAAN NÄHNYT MUN 
KORVAA? 
 
Koko joukko pysähtyy. 
 
Spitaalinen 2: Mitä? Putosko se? 
 
Myös muut ihmettelevät pudonnutta korvaa. 
 
Spitaalinen 1: Eihän tässä ole nyt mitään järkeä! Unohdetaan se korva! Meidän pitäis 
löytää Jeesus! Sitähän varten tätä matkaa tehdään. Tulkaa nyt! 
 
Joukko lähtee uudelleen liikkeelle. 
 
Spitaalinen 4 (osoittaa kohti Jeesusta): Hei! Nyt näkyy jo! Tuolla on Jeesus!  
 
Spitaalinen 2: Ei me voida mennä tän lähemmäs, mehän ollaan sairaita. 
 
Spitaalinen 1 (huitoo Jeesukselle): Jeesus! Hei! Me ollaan täällä!  
 
Jeesus ja opetuslapset huomaavat spitaaliset ja kääntyvät kuuntelemaan. Opetuslapset 
menevät Jeesuksen taakse hiukan epäröiden. 



 
Jeesus (katsoo spitaalinen 1:stä.): Terve Tamir ja kaverit! Mitä asiaa teillä on? 
 
Spitaalinen 1: Hei, Jeesus tuntee mut! Se tietää mun nimen! (Katsoo hetken 
innostuneesti kavereitaan ja jatkaa sitten.) Jeesus, opettaja, armahda meitä! 
 
Jeesus: Menkää nyt saman tien synagogaan (=omaan seurakuntaanne) ja näyttäkää 
papeille, mitä teille on tapahtunut! 
 
Spitaaliset ovat ihmeissään, kääntyvät pois, ottavat muutaman askeleen ja huomaavat 
parantuneensa. Koko joukko pysähtyy. 
 
Spitaalinen 3: Mun korva! Se mun korva, joka kai putos matkalla on täällä, ihan siellä 
missä sen pitääkin! Kaverit kattokaa nyt! (Irrottaa sidettä päästään ja kiskoo korvaansa 
innoissaan.) 
 
Spitaalinen 5: Ja mulla on kaikki mun sormet! (Katsoo ja levittelee sormiaan.) Tää on 
ihme! 
 
Spitaalinen 6: Me ollaan kaikki parannuttu! 
 
Spitaalinen 2: Nyt pojat vauhtia! Mennään sinne pappien luo, niin kuin Jeesus sanoi. Ja 
sitten mä ainakin haluan kotiin! Mä haluan nähdä mun perheen! 
 
Spitaaliset lähtevät innoissaan kävelemään pois. Spitaalinen 1 (=Tamir) kävelee 
muutaman askeleen muiden mukana, mutta seisahtuu sitten paikalleen. Muut jatkavat 
matkaa. Tamir seisoo mietteliäänä paikallaan, katsoo käsiään, koittaa käsillä kasvojaan, 
alkaa hymyillä, riemastuu ja juoksee sitten takaisin kohti Jeesusta ja opetuslapsia. 
 
Spitaalinen 1: Mä oon parantunut! Käsittääkö tätä kukaan? (Katsoo ympärilleen yleisöön, 
harppoo sitten viimeiset askeleet Jeesuksen luo ja polvistuu.) Jeesus! Sä paransit mut! 
Miten mä voin koskaan kiittää sua tarpeeksi! Ylistys Jumalalle! 
 
Jeesus (hymyilee Tamirille): Tamir! Sinä tulit takaisin! Mutta missä sinun kaverisi ovat? 
Eivätkö kaikki parantuneet? (Katsoo opetuslapsia ja jatkaa.) Tämä muukalainen, 
samarialainen Tamir, on ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa. 
 
Jeesus (auttaa Tamirin ylös maasta ja tarttuu tätä olkapäähän): Nouse ja mene! Sinun 
uskosi on pelastanut sinut! 
 
Tamir: Mä en ikinä unohda, mitä sä teit mulle. Kiitos sulle Jeesus vielä kerran! 
 
Tamir lähtee juoksemaan kavereidensa perään. Jeesus ja opetuslapset poistuvat jatkaen 
matkaa kohti Jerusalemia. 
 
Nykyajan näytelmän jatko: 
Merirosvot ja Koukkunokka saapuvat paikalle. Koukkunokka selittää rohkeustestistä. 
Avustaja tuo sisään hämähäkkilaatikon. Koukkunokka selittää, että laatikosta pitää ottaa 
avain/timantti. Avustaja laittaa kokeeksi kätensä laatikkoon, jolloin hämähäkki puree ja 
avustaja menee tajuttomaksi ja raahataan ulos. Merirosvot pelästyvät. Urho, Näpsy ja 



Kebu keksivät tekosyitä, miksi eivät voi osallistua testiin. Lepa on ainoa, joka uskaltaa ja 
poimii avaimen / timantin. Koukkunokka kertoo, että Lepa pääsee mukaan merirosvojen 
neuvostoon ja mukaan konferenssiin (mainetta ja kunniaa jne.). 
 
Opettajan loppukoonti:  

- Miksi merirosvot menivät hiljaisiksi, kun ne näkivät Koukkunokan? 
- Mitä Lepalla oli enemmän kuin muilla merirosvoilla? 
- Jeesus antoi tosi hienon esimerkin: Jeesuksen rohkeus oli kaikkein rohkeinta. Hän 

uskalsi olla erilaisten ystävä. 
 
Ryhmätehtävä 
Leikatkaa pahvista paita, jossa on joko valmiina mitali tai piirrätte sen itse. Piirtäkää ja 
kirjoittakaa mitaleihin, mistä asioista te haluaisitte saada palkintoja. Paidat kiinnitetään 
pyykkipojilla pyykkinaruun raamistilaan. 
  



TUNTI 2: TUTUSTU ROHKEASTI 
 
Opetus: Kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää. Erilaiseen ihmiseen tutustuminen vaatii aitoa 
kohtaamista, mistä syntyy laupeus toista kohtaan. Näin Jeesus teki. 
 
Opettajan aloitus ja rukous: 
Koulun välitunnilla Matti ja Pekka rakensivat hienoja hiekkalinnoja. Veikko katseli sivusta ja 
sanoi pojille: ”Teillä on ihan tyhmät leikit. Jos joku näkis mun leikkivät hiekkalinnalla, niin 
mua haukuttaisiin vauvaksi…” Veikko potkaisi linnan rikki ja meni pois. Matti ja Pekka 
kertoivat tapahtuneesta opettajalle. Opettaja jutteli Veikon kanssa ja Veikko kertoi, että 
hiekkalinnaleikki oli ihan typerä. Viimein Veikko kuitenkin tunnusti, että halusi leikkiä 
yhdessä Matin ja Pekan kanssa. Opettaja kehotti Veikkoa pyytämään anteeksi Matilta ja 
Pekalta. Veikko pyysi anteeksi ja tunnusti, että oli ollut ilkeä sen vuoksi, että oli vain 
halunnut päästä leikkiin mukaan. 
 
Raamattutuntilaulu: Ihan erilainen 
 
Nykyaikainen näytelmä: 
Roolit: 
Näpsy 
Urho 
Kebu 
Koukkunokka 
 
Näpsy, Urho ja Kebu tulevat paikalle. Näpsy ja Kebu kaipailevat Lepaa, joka on 
Koukkunokan kanssa merirosvokonferenssissa. Kaikki hehkuttavat siitä, miten Lepa 
uskalsi laittaa kätensä hämähäkkilaatikkoon. 
 
Urho: Ei vois vähempi kiinnostaa se hampaaton Lepa. Eikä mua kiinnosta se 
merirosvokonferenssikaan. Yhtään ei oo ikävä! Jutellaan jostain muusta. 
 
Näpsy saa WhatsApp-viestin Lepalta, joka ilmoittaa, että he ovat tulossa kotiin. Muut 
innostuvat, mutta Urho ei.  
 
Koukkunokka ja Lepa saapuvat. Lepa kertoo innoissaan kokemuksistaan. Urho ilmeilee 
taustalla. 
 
Koukkunokka: Sain kuningasidean! Hankin konferenssista uuden hienon laitteen ja nyt 
voisimme yhdessä kokeilla sitä! Mitäs sanotte? Meille merirosvoille on tärkeää pitää 
merirosvohenkeä yllä! 
 
Muut innostuvat, mutta Urho ei. Näpsy, Kebu ja Lepa lähtevät ulos hakemaan uutta 
laitetta, Urho jää paikalleen. 
 
Koukkunokka (juttelee yleisölle): Urholla on nyt joku huonosti. Katsokaa nyt sitä. 
Murjottaa tuolla yksinään. (Kävelee Urhon luo). Urho, mä haluan sut mukaan porukkaan! 
 
Koukkunokka ja Urho poistuvat. 
 



Opettaja (johdattaa raamatunajan näytelmään): Raamatussa kerrotaan Matteus nimisestä 
miehestä, joka käyttäytyi niin, etteivät muut ihmiset hyväksyneet sitä ollenkaan. Oli 
kuitenkin yksi henkilö, joka rakasti Matteusta hyvin paljon huolimatta siitä, että hän 
käyttäytyi eri tavalla 
 
Raamattunäytelmä: Matteus ja Jeesus 
Tekstit Raamatussa: Matt. 9: 9–13 
 
Roolit: 
Matteus 
Jeesus 
nainen 
mies 
opetuslapsi 1 
opetuslapsi 2 
fariseus 1 
fariseus 2 
kerjäinen 1 
kerjäläinen 2 
 
Erityistarvikkeet: Naisen peruukki, rahat 
 
Matteus istuu pöytänsä takana tulliasemalla. Paikalle tulee nainen veroja maksamaan. 
 
Matteus: Päivää! Tulitte siis hoitamaan veromaksunne. 
 
Matteus katsoo papereitaan mietteliäänä ja laskee. 
 
Nainen: Sanokaa nyt vaan, kuinka paljon, niin päästään tästäkin. 
 
Matteus: Laskujeni mukaan se tekee kolme hopearahaa. 
 
Nainen: Ei voi olla totta! Minulla ei ole kuin kaksi. Ottakaa nämä, enempää ei ole. 
 
Nainen laskee rahat pöydälle ja on lähdössä. 
 
Matteus: Hetkinen, hetkinen! Pysähtykää! 
 
Matteus menee naisen luo ja katsoo naista tarkkaan. 
 
Matteus: Teilläpäs on mielenkiintoiset hiukset. Selvästi erilaiset kuin aikaisemmin. 
 
Matteus kohottaa naisen peruukkia, löytää sieltä rahakätkön ja ottaa rahat käteensä.  
 
Matteus: Haa!!! Mitä minun silmäni näkevätkään! Rahakätkö!  
 
Nainen (nolona, teeskentelee yllättynyttä): Voi hyvänen aika! Siellähän ne minun 
kadonneet rahani olivatkin. Enpäs meinannut muistaa. 
 
Matteus menee takaisin pöytänsä ääreen ja laskee naisen rahoja. 



Matteus: No niin, löytyihän se puuttuva hopearaha. Ottakaa loput rahanne ja muistakaa: 
minua ei kannata petkuttaa! Tiedän kyllä ihmisten metkut. 
 
Nainen poistuu nolona paikalta. Paikalle saapuu mies. 
 
Matteus: No niin, lisää veronmaksajia. Yritättekö tekin petkuttaa, mitä! 
 
Mies: En ymmärrä mistä puhutte. Minä tulin maksamaan veroni, siinä kaikki. 
 
Matteus: Hmm, katsotaanpas… Siitä on pitkä aika, kun olette viimeksi maksanut veroja. 
Viisi hopearahaa, kiitos. 
 
Mies: Laskekaapas uudestaan! Tuo summa ei voi pitää paikkaansa! Ei minulla ole 
sellaisia rahoja. 
 
Matteus: Minä olen hyvin huolellinen laskuissani. Viisi hopearahaa, nopeasti nyt! 
 
Mies kaivaa taskustaan yhden hopearahan ja toisesta taskustaan kaksi hopearahaa. 
 
Mies: Olen köyhä mies. Ei minulla ole tämän enempää. 
 
Matteus: Jotenkin minusta vaan tuntuu, että jokin on nyt vikana. 
 
Mies: En ehdi nyt jäädä juttelemaan tämän enempää. Näkemiin! 
 
Mies nilkuttaa nopeasti poispäin. Matteus katsoo hänen peräänsä. 
 
Matteus: Stop! Seis! Mikäs siellä kengässä painaa? 
 
Mies: Miten niin? Liikavarpaat vähän sattuvat, ei muuta… 
 
Matteus menee miehen luo. 
 
Matteus: Ottaisitko tuon kengän jalastasi? 
 
Mies: En ottaisi! 
 
Matteus: Saat syytteen virkamiehen vastustamisesta, ellet nyt heti paikalla ota kenkää 
jalastasi! 
 
Mies ottaa kengän pois, Matteus nostaa kengän ylös ja löytää rahakätkön. 
 
Matteus: Ihmekös, että nilkutit niin pahasti. Sinullahan on puoli omaisuutta kengässäsi! Jo 
toinen petkuttaja tänään. Kyllä minä teidänlaisenne ihmiset tunnen! 
 
Matteus laskee rahoja miehen yrittäessä selittää. 
 
Mies: Tämä kaikki on minun vaimoni syytä. Hän piilottelee rahoja aina joka paikkaan. En 
minä suinkaan olisi tehnyt sellaista. 



Matteus: Älä selittele! Otan tästä puuttuvat verorahat ihan itse. Yksi, ja kaksi. Ja koska 
yritit olla noin ovela, otan vielä yhden ylimääräisen! 
 
Matteus antaa loput hopearahat miehelle. 
 
Matteus: No niin! Mene matkoihisi siitä! Ja muista, että tämä ei saa enää toistua! 
mies: Mutta sinä otit minulta liikaa rahaa! 
 
Matteus: Hus! Mene nyt! 
 
Mies poistuu paikalta. Matteus menee takaisin pöytänsä ääreen. Paikalle saapuu Jeesus 
kahden opetuslapsen kanssa. Heidän jäljessään paikalle tulee myös kaksi fariseusta 
(jäävät seisomaan kauemmas muista). 
 
Jeesus: Terve Matteus! Mitä sinulle kuuluu tänään? 
 
Matteus: Terve! Täällähän minä teen työtäni ja kerään ihmisiltä verorahoja. Oletko sinä se 
Jeesus, josta kaikki puhuvat? 
 
Jeesus: Kyllä minä olen. Kuule Matteus. Minulla olisi sinulle ehdotus. 
 
Matteus katsoo kysyvästi. 
 
Jeesus: Lähde minun mukaani! Tule ja seuraa minua! 
 
Matteus: Minäkö? Veronkerääjä? Mies, josta kukaan ei pidä. 
 
Jeesus: Kyllä, juuri sinä! 
 
Matteus nousee seisomaan. 
 
Matteus: Haluaisin kutsua sinut kotiini aterialle. Sopiiko? Opetuslapset voivat tulla myös. 
 
Jeesus: Kiitos kutsusta. Me tulemme mielellämme. Mutta odota vielä hetki Matteus.  
 
Jeesus etsii katseellaan, menee ja ottaa mukaansa kaksi kerjäläistä. 
 
Jeesus: Haluatteko tulla mukaan aterialle? 
 
Kerjäläiset nyökyttelevät. Jeesus, Matteus ja kerjäläiset menevät edellä. Opetuslapset ja 
fariseukset tulevat perässä. Fariseukset pysäyttävät opetuslapset. 
 
Fariseus 1: Kuinka teidän opettajanne menee syömään veronkerääjän ja muiden 
syntisten kanssa? 
 
Jeesus kuulee kysymyksen ja katsoo fariseuksia. 
 
Jeesus: Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. Miettikää, mitä tarkoittaa kun 
sanon, että armahtavaisuutta minä tahdon, en uskonnollisten menojen toimittamista. En 



minä ole tullut kutsumaan sellaisia ihmisiä, jotka luulevat olevansa hyviä, vaan sellaisia, 
jotka ymmärtävät olevansa syntisiä. 
 
Jeesus, Matteus, kerjäläiset, opetuslapset ja fariseukset poistuvat. 
 

Nykyajan näytelmän jatko: 
Urho, Lepa, Näpsy, Kebu ja Koukkunokka tulevat paikalle trampan kanssa.  
 
Urho: Mä olen vähän ajatellut. Mä en oikeasti ole ihan sellainen, miltä näytän. Mua 
harmitti tosi paljon, kun Lepa pääsi sinne konferenssiin ja mä en. Siksi mä olin kiukkuinen. 
 
Muut ymmärtävät. Merirosvot kokeilevat tramppaa kukin vuorollaan. Urho hyppää 
viimeisenä ja tekee parhaat hypyt. 
 
Opettajan loppukoonti: 

- Miksi Urho oli harmissaan? 
- Pitivätkö ihmiset Matteuksesta?  
- Pitikö Jeesus Matteuksesta? 

 
Ryhmätehtävä: 
Leikatkaa pahvista sydän, johon kirjoitatte otsikoksi ”Jokainen on erilainen”. Kirjoittakaa 
sen jälkeen ominaisuuksia, millainen kukin itse on. Kiinnittäkää valmiit sydämet raamistilan 
pyykkinaruun. 
  



TUNTI 3: ÄLÄ LANNISTU! 
 
Opetus: En ole tarpeeksi rohkea olemaan erilaisen ystävä. Vaikka en aina pystykään 
olemaan Jeesuksen ystävä ja tekemään niin kuin hän haluaa, ei Jeesus kuitenkaan 
hylkää. 
 
Opettajan aloitus ja rukous: 
Kesän alussa Liisan naapuriin muutti uusi perhe. Perheessä oli tyttö nimeltään Fatima. 
Liisa ja Fatima leikkivät koko kesän yhdessä. Syksyllä Fatima tuli samalle luokalle kuin 
Liisa ja samalla kaikki muuttui. Fatiman kanssa ei leikkinyt kukaan. Liisakaan ei uskaltanut 
leikkiä Fatiman kanssa. Fatima oli Liisan käytöksestä ihmeissään. Liisa mietti: ”Mulla ei ole 
koskaan ollut niin kivaa kaveria kuin Fatima.” Liisa meni Fatiman luo ja pyysi häntä 
pukeutumaan samalla tavalla kuin muut. Fatima kysyi äidiltään asiasta ja äiti sanoi, ettei 
se käy. Liisa mietti, ettei voi olla Fatiman kaveri enää, koska hän on niin erilainen. Liisan 
äiti ehdotti, että Fatima kutsuttaisiin Liisan syntymäpäiväjuhlaan. Juhlan aikana Liisa ja 
kaverit huomasivat, että Fatima onkin samanlainen tyttö kuin muut. Tytöt pyysivät Fatimaa 
leikkimään kanssaan seuraavana päivänä koulussa. 
 
Raamattutuntilaulu: Ihan erilainen 
 
Nykyaikainen näytelmä: 
Roolit: 
Näpsy 
Urho 
Lepa 
Kebu 
Merirosvokoulun opettaja 
Sitruunaperhonen 
 
Opettaja (johdattaa näytelmään): Mennään muutama vuosi taaksepäin merirosvojen 
elämässä, jolloin he olivat merirosvokoulussa. 
 
Näpsy, Urho, Lepa, Kebu ja opettaja saapuvat. Näpsy, Urho, Lepa ja Kebu ovat 
miekkailuharjoituksissa ja harjoittelevat samalla valtaamaan laivaa. Opettaja seuraa 
harjoituksia. 
 
Sitruunaperhonen liihottelee sisään. Kebu näkee sitruunaperhosen ja lähtee seuraamaan 
sitä. Kebu bongaa myös muita perhoslajeja yleisöstä (yökkönen ym. lajeja). 
Sitruunaperhonen leijailee pois. 
 
Muut merirosvot: Tosi noloa! Toi vaan juoksee jonkun tyhmän perhosen perässä. 
 
Opettaja: Kebu, tulehan tänne. Perhosten tuijottelu ei kyllä sovi karskille merirosvolle. 
Katso, vaikka Näpsyä. Hän on tyttö, mutta silti tosi merirosvo. Pidetään tähän väliin 
juomatauko.  
 
Kukaan ei halua olla perhostentuijottelija Kebun kanssa. Kebu loukkaantuu ja menee 
sivummalle. Kebu ei ymmärrä, ettei pääse muiden seuraan vain siksi, että tykkää 
perhosista.  



Opettaja: Jatketaan harjoittelua. Seuraava ryhmätyö liittyy tähän kuvaan (näyttää kuvaa). 
Kapteeni Mustaparran laiva pitää vallata. Miten pystytte tekemään sen, kun miekkailu tai 
tykit eivät käy. Miten hämäätte puolustusta? 
 
Urho, Näpsy ja Lepa kertovat älyttömiä ideoita laivan valtaamiseksi. Kebu saa idean 
yöperhosista, jotka naamioituvat värinsä avulla. Muut eivät ensin kuuntele, mutta Kebu 
jatkaa. 
 
Kebu: Naamioidutaan mustaan, se on suojaväri, niin kuin yöperhosillakin. Hiivitään 
rantaan ja vallataan laiva! 
 
Opettaja: Hyvin keksitty! 
 
Urho, Lepa ja Näpsy toteavat, että vaikka Kebu onkin erilainen, on hänellä silti tosi hyviä 
juttuja. Muiden mielestä on ok, että Kebu on perhosten tuijottelija ja keräilijä. Hän kuuluu 
silti porukkaan. Poistuvat. 
 
Opettaja (johdattaa raamattunäytelmään): Kebu oli erilainen, mutta erilaisuus olikin 
vahvuus. Sen avulla löytyi ratkaisu ryhmätyöhön. Siirrytään seuraamaan raamatunajan 
näytelmää. On helppoa olla suositun ystävä. Mutta millaista on olla sellaisen ystävä, joka 
ei ole suosittu. 
 
Raamattunäytelmä: Pietari kieltää Jeesuksen 
Tekstit Raamatussa: Joh. 18: 15–27, Joh. 21: 15–19 
 
Näytös 1: 
 
Roolit: 
Jeesus 
Pietari 
Opetuslapsi 
Sotilas 1 
Sotilas 2 
Palvelustyttö 
Portinvartija 
Palvelija 1 
Palvelija 2 
 
Sotilaat tönivä käsistään sidottua Jeesusta edellään ylipappi Kaifaan luokse. 
 
Sotilas 1: Eteenpäin siitä! Kohta saat vastata tekemisistäsi ylipappi Kaifaalle. Vauhtia! 
 
Jeesus ja sotilas jatkavat matkaa. Toinen sotilaista jää ovelle ikään kuin vartioimaan pihan 
”porttia”. Sotilaiden perässä vähän matkan päässä tulevat Pietari ja toinen opetuslapsi. He 
käyvät samalla kiihtyneinä keskustelua. 
 
Pietari: Mitä nyt tapahtuu? Minne ne vievät Jeesusta? Miksi ne ottivat Jeesuksen kiinni? 
Syyttömän miehen! Minä kyllä puolustin Jeesusta tosissani! 
 



Opetuslapsi: Niin ja sivalsit yhdeltä papin palvelijalta koko korvan pois! Pitäis sunkin 
vähän hillitä itseäsi! 
 
Pietari: Niin, mutta kun minä olen luvannut Jeesukselle, että annan vaikka henkeni hänen 
edestään. Vaikka Jeesus kyllä sanoi, että ennen kuin kukko tänään laulaa, niin minä kolme 
kertaa kieltäisin, että tunnen hänet. Miksi mä niin tekisin? Ei hyvää ystävää petetä. 
 
Opetuslapsi: Hei, ne vei Jeesuksen varmasti ylipappi Kaifaan luokse. Minä voisin mennä 
puhumaan tuolle sotilaalle, jospa se päästäisi meidät tuonne sisäpihalle. Voitaisiin kuulla 
vähän paremmin, mitä Jeesukselle tapahtuu. Täällä ulkona on niin kylmäkin. 
 
Sotilas päästää Pietarin ja toisen opetuslapsen sisäpihalle. Portin luona seisoo 
palvelustyttö, joka lähestyy Pietaria tarkkaa katsellen ja sanoo hieman ivalliseen sävyyn. 
 
Palvelustyttö: Hei, etkös säkin ole sen vangitun miehen opetuslapsia? 
 
Pietari: Ai mää vai? E- een! 
 
Pietari hämmentyy ja vetää päähinettään tiukemmin kasvojensa suojaksi. Hän menee 
nuotion luokse lämmittelemään. Nuotion ympärillä seisovat palvelijat katselevat kylmästä 
hytisevää Pietaria ja tönivät toisiaan. 
 
Palvelija 1: Näytät tutulta. Etkös säkin ole hänen opetuslapsiaan? 
 
Pietari: En ole. 
 
Palvelija 2: Mä näin sut siellä puutarhassa hänen kanssaan, älä väitä vastaan! Sivalsit 
mun sukulaismieheltä korvankin pois! 
 
Miehet lähestyvät uhitellen Pietaria. Pietari vetäytyy pelästyneenä. 
 

Pietari: En minä ole ollut missään puutarhassa. En edes tunne sitä miestä. 
 
Pietari kuulee kukon laulavan ja pysähtyy. Hän ymmärtää pettäneensä Jeesuksen 
luottamuksen, painaa häpeissään päänsä ja kiiruhtaa surullisena pois. 

Opettaja: Siirrytään nyt vähän ajassa eteenpäin. Mennään katsomaan, minkälaista 
keskustelua Jeesus ja Pietari kävivät siitä, kun Pietari kielsi tuntevansa Jeesuksen.  

Näytös 2: 

Roolit: 
Jeesus 
Pietari 
Johannes 
opetuslapsi 1 
opetuslapsi 2 
 

Opetuslapset ja Jeesus istuvat nuotion ympärille. Jeesus jakaa kaikille leipää. 
Opetuslapsien syödessä Jeesus nousee seisomaan. 



 
Jeesus: Pietari kuule, minulla olisi vähän asiaa. 
 
Pietari: Ahaa, selvä. Mitä asiaa? 
 
Pietari nousee myös seisomaan ja he ottavat muutaman askelen poispäin muista. Jeesus 
on hiljaa ja Pietari on hiukan ihmeissään. Sitten Jeesus pysähtyy ja katsoo Pietaria. 
 
Jeesus: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? 
(Jeesus viittaa kädellä muita opetuslapsia kohti.) 
 
Pietari (katsoo Jeesusta): Rakastan, Herra. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. 
 
Jeesus: Ruoki minun karitsoitani. 
 
Jeesus on hetken hiljaa, katsoo tiiviisti Pietaria ja kysyy toistamiseen. 
 
Jeesus: Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? 
 
Pietari (hiukan alakuloisena): Rakastan Herra. Kyllä sinä tiedät, että olet minulle rakas. 
 
Jeesus: Kaitse minun lampaitani. 
 
Hetken hiljaisuuden jälkeen Jeesus kysyy vielä kolmannen kerran. 
 
Jeesus: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? 
 
Pietari tulee surulliseksi, on hetken hiljaa ja vastaa. 
 
Pietari: Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. 
 
Jeesus: Ruoki minun lampaitani. 
 
Jeesus (tarttuu Pietaria olkapäästä): Seuraa minua.  
 
Pietari painaa katseena alas ja nyökkää. Jeesus alkaa kävellä poispäin. Pietari viittoo 
myös muita opetuslapsia lähtemään.  
 
Opettajan kysymykset näytelmästä: 

- Miksi Pietari sanoi, ettei tunne Jeesusta? 
- Antoiko Jeesus sen anteeksi? 

 
Ryhmätehtävä: 
Leikatkaa pahvista jokaiselle oma tähti ja kerätkää tähteen kaikkien erilaisten ystäviesi 
nimet. Ripustakaa tähdet pyykkinaruun. 


