LASTEN PÄÄSIÄISLEHTI

VÄRITÄ KUVA

JEESUS YLLÄTTI SURULLISET OPPILAANSA
Jeesuksen oppilaat kulkivat kohti Emmauksen
kylää, kun Jeesus ilmestyi heille. Jeesus kysyi:
”Mistä te puhutte?”
Miehet pysähtyivät surullisina.
Kleopas sanoi:
”Etkö sinä tiedä, mitä
Jerusalemissa on tapahtunut?”
”Tänään on kolmas päivä siitä, kun
kaikki tämä tapahtui.
Tänä aamuna muutamat
naiset menivät haudalle.
He eivät löytäneet Jeesuksen ruumista.

He näkivät enkeleitä,
jotka sanoivat, että
”JEESUS ELÄÄ!”

Sitten Jeesus selitti heille, mitä vanhat profeetat
olivat kirjoittaneet Messiaasta.
Jeesus aikoi jatkaa matkaa. Mutta miehet
pyysivät:
”Jää meidän luoksemme. Ilta alkaa hämärtää.”
He menivät yhdessä sisälle.

Aterialla Jeesus otti leivän,
kiitti Jumalaa,
mursi leivän ja
antoi sen heille.

Silloin he tunnistivat Jeesuksen. Samassa Jeesus
hävisi näkyvistä.
Miehet sanoivat toisilleen:
”Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun
hän selitti meille kirjoituksia.”

RUKOILLAAN NÄIN
Jeesus, sinä olet hyvä paimen.
Sinä pidät meistä huolta niin kuin
paimen pitää huolta lampaista.
Me emme itse tunne tietä,
mutta sinä ohjaat meitä.
Me emme tunne vaaroja,
mutta sinä suojelet meitä.

JUMALA ON KUIN PAIMEN,
JOKA SUOJELEE MEITÄ

Jeesus, pidä meidät lähelläsi.
Jos me eksymme omille teillemme,
kutsu meidät takaisin luoksesi.
Kiitos, että sinä rakastat meitä.
Aamen.
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Herra, sinä olet minun paimeneni.
Minulta ei puutu mitään.
Sinä viet minut vihreille niityille ja
veden äärelle. Saan levätä siellä.
Sinä ohjaat minua oikeaa tietä.
En pelkää mitään, koska sinä olet minun
kanssani. Sinä suojelet minua kuin
paimen lampaita.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi
ympäröi minut elämäni jokaisena päivänä.

Janne J. Nurmi

KUKKO KIEKUU – YLLÄTYS!

PÄÄSIÄISRISTIKKO
Apua ristikon ratkaisemiseen löydät Raamatusta mm.
Markuksen evankeliumin luvuista 14–16.
1. Mies joka kavalsi Jeesuksen ja auttoi
vangitsemaan hänet.
2. Kaupunki jonne Jeesus ratsasti
aasilla.
3. Puutarha jossa Jeesus rukoili ennen
vangitsemistaan.
4. Nyt vietettävä juhla.
5. Kuoriutuu munasta.
6. Jeesuksen pitkäkorvainen ratsu.
7. Ihmiset heiluttivat näitä, kun Jeesus
ratsasti pitkäkorvaisella ratsullaan.
8. Rai_______ kylvetään
pääsiäiseksi.

9. Uuden elämän vertauskuva, joka voi
pääsiäisenä olla suklainen.

10. Keltainen pääsiäiskukka
11. Se oli vieritetty pois haudan suulta.
12. Naiset ottivat tätä mukaansa
voidellakseen Jeesuksen ruumiin.
13. Vuorokaudenaika jolloin naiset
menivät Jeesuksen haudalle.
14. Yksi niistä naisista, joka lähti
Jeesuksen haudalle.
15. Mikä hohtavan valkoinen olento oli
Jeesuksen haudan luona?
16. Paikka jonne Jeesus enkelin
kertoman mukaan menisi heidän
edellään ja missä he tulisivat
näkemään Jeesuksen.
17. Naiset säikähtivät, mutta enkeli
sanoi: ”Älkää……
18. Jeesuksen haudalle menneistä naisista
kahdella oli tämä nimi.
19.

20. Jeesuksen ______ oli tyhjä.
21. Lepopäivä jonka jälkeen naiset
lähtivät Jeesuksen haudalle.

Pystysuoraan muodostuu
pääsiäisen ilosanoma!

PÄÄSIÄISTEHTÄVIÄ LAPSILLE !

Jokaisella rivillä on yksi kuva, joka ei
kuulu joukkoon. Mikä?

Jatka pääsiäismunan kuviot
valmiiksi. Väritä.

