Pyhäseikkailu-kirjepyhäkoulukirje maaliskuu 2021

Terve! Vaikka, emme päässeetkään Hiihtolomalla Tallinnaan, kävimme kuitenkin junalla
Helsingissä ja olimme yötä airbnb-huoneistossa. Oli kiva tavata serkkuja. Emme päässeet luonnontieteelliseen museoonkaan koronan takia, mutta olen käynyt siellä kerran. Se on hieno paikka, ja suosittelen käymään, kunhan se
taas avautuu! Helsingissä minua hämmensivät kadulla istuvat kerjäläiset. Heitä on siis Suomessakin! En ole nähnyt
kerjäläisiä aikaisemmin. He vain istuivat hiljaa pää alaspäin ja käsi ojossa pieni rahakippo vierellään. Iisakki ihmetteli asiaa isoon ääneen. Minua hävetti.
Äiti pakotti meidätkin käyttämään junassa maskeja. Kyllästyimme Iisakin kanssa paluumatkalla tabletilla pelaamiseen, mutta kinastellahan jaksaa aina. Äiti ja isä yrittivät hillitä meitä, mutta Iisakkia on joskus niin kiva härnätä.
Aloimme pitää niin kovaa meteliä, että käytävän toisella puolella istuva tiukan näköinen mummu ärähti meille vihaisesti. Hän käski meitä olemaan häiritsemättä toisia matkustajia. Isän katse oli niin tiukka, että katsoimme parhaaksi lopettaa nahistelun. Sitten äiti pyysi anteeksi käytöstämme ja kyllähän me itsekin anteeksipyynnön esitimme. Katselimme tylsistyneinä junan ikkunasta maisemia. Kyllästytti!
Sitten äiti alkoi puhua meitä komentaneen mummun kanssa. Mummu kertoi hiljaisella äänellä jääneensä vasta leskeksi eli hänen miehensä oli kuollut. Hän oli tulossa ainoan poikansa perheen luota, joka asui monen sadan kilometrin päässä. Yhtäkkiä se mummu alkoi itkeä ikäväänsä ja yksinäisyyttään. Sitten hän pyysikin meiltä anteeksi,
että oli ärähtänyt meille.
Mummu tarjosi karkkia ja kertoi, että hänellä oli nyt jo ikävä lastenlapsiaan, jotka olivat suurin piirtein samanikäisiä meidän kanssamme. Mummu olikin yksinäinen ja se näkyi vihaisuutena! Äiti ja mummu jatkoivat keskusteluaan. Iisakilla oli mukana Lasten Raamattu. Isä ehdotti, että lukisimme yhden kertomuksen Bartimaioksesta, koska
olimme puhuneet kerjäläisistä. Mirjami lupasi tehdä meille tietokilpailun kertomuksesta. Muistin laulun, joka alkoi
että, ”Bartimaios nuorena jo oli sokea”. Laulussa sanottiin, että hänellä ei ollut paljon ystäviä.
Kertomus menee näin (Markus 10:46-52): Sokea kerjäläinen istui Jerikon ja Jerusalemin tien varrella, kun Jeesus
kulki sitä tietä suuren väkijoukon seuraamana. Kun kerjäläinen ymmärsi, että ohikulkija oli Jeesus, hän ei pyytänytkään rahaa vaan alkoi huutaa: ”Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!” Ihmiset käskivät miestä olemaan
hiljaa, mutta Bartimaios huusi vain entistä kovemmin. (Mieleeni tuli, miten meidänkin metelöintiämme oli vaikea
saada loppumaan, vaikka kyse oli eri asiasta.) Sitten Jeesus pysähtyi ja pyysi ihmisiä kutsumaan Bartimaioksen
luokseen. Jeesus kysyi häneltä: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” Kerjäläinen vastasi haluavansa nähdä. Jeesus
sanoi, että Bartimaioksen usko on parantanut hänet, ja samalla hetkellä Bartimaios sai näkökyvyn. Hän lähti iloisena seuraamaan Jeesusta.
Tulipa paljon mietittävää. Olisikohan niille kerjäläisille Helsingissä pitänyt antaa rahaa? Yksinäisyys voi tehdä ihmisen vihaiseksi. Kun lähdimme junasta, se äidin kanssa jutellut mummu näytti jo paljon iloisemmalta ja toivotti
meille hyvää kevättä. Onkohan se vasta rinnakkaisluokalle muuttanut poikakin yksinäinen, kun hän riehuu usein
välitunnilla. Uskaltaisinkohan mennä juttelemaan hänelle? Voisin kysyä Aapoa kaveriksi.
PS. Voitin muuten sen Bartimaios-tietokilpailun, vaikka Iisakki väitti kilpailun olleen epäreilua, koska olen vanhempi.
Iloista pääsiäistä, toivoo Pietu

PYHÄSEIKKAILUTEHTÄVÄT maaliskuu 2021
Tehtävä 1: Paritehtävä
Sokea Bartimaios ei nähnyt mitään, ennen kuin Jeesus paransi hänet. Minkälaista Bartamaioksen elämä
mahtoi olla lapsena?
Sido kaulahuivi parisi silmille niin, että hän ei näe mitään (tai laita pipo silmille) ja pyydä sokkona olevaa
kaveriasi sulkemaan silmänsä. Pyydä sitten kaveriasi ottamaan kynästä kiinni niin, että hän voisi kirjoittaa
kynällä. Auta sokkona olevan kaverin kädessä olevan kynän kärki johonkin tähden sakaroista (terävä
kärki) ja pyydä häntä piirtämään tähti sen ääriviivoja pitkin silmät sidottuina nostamatta kynää välillä
paperista.
Ota kaulahuivi pois kaverin silmiltä. Tutkikaa piirrostehtävän lopputulosta. Miltä piirtäminen sokkona
tuntui?

Tehtävä 2: Täydennystehtävä
Lue Markus 10:46-52 ja vastaa kysymyksiin
a) Kun sokea Bartimaios sai kuulla, että Jeesus on lähellä, hän huusi, että
_ _ _ S _ _ , D _ _ _ _ _ _ _ _ O _ _ _ _ _ _ _ HD _ _ _ _ U _ !
b) Ihmiset yrittivät saada Bartimaioksen olemaan hiljaa. Mitä Bartimaios teki?
H _ _ V _ _ _ H _ _ _ I E _ _ I _ _ _ K _ _ _ _ _ _ N.
c) Mitä Jeesus kysyi Bartimaiokselta ennen kuin Jeesus paransi hänet?
MITÄ____________________________________________________________________________________________________________________________?
Bartaimaios kutsui Jeesusta sellaisella nimellä, joka tarkoitti, että Jeesus on Jumalan lupaama kuningas ja
pelastaja. Mikä tämä nimi oli?
a. Ihmisen Poika
b. Daavidin Poika
c. Jumalan Poika

