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Pyhäkouluseurat 
 

TARINA PIENESTÄ IHMISESTÄ JA JUMALASTA (blogista mukaellut Riitta Yliluoma) 

 
Hahmot: Ihminen ja Jumalaa kuvaava pilvi.  
 
Pieni ihminen on kuin kuka tahansa meista. Hän oli kuullut Taivaan Isästä ja 
tiesi että Taivaan Isän luokse voi päästä. Eräänä päivänä Pieni Ihminen 
halusi lähteä etsimään Jumalaa. Hän otti mukaansa kissansa, sekä onkensa, 
sillä hän piti kalastamisesta. Hän ei tarkalleen tiennyt miten voisi löytää 
Taivaan Isän, mutta hän päätti yrittää. Pieni ihminen oli herännyt aamulla, 

pukenut päälleen ja syönyt aamupalan. Oli kesäinen ja aurinkoinen päivä ja Pieni Ihminen lähti matkaan. 
Pieni ihminen lähti etsimään ulkoa Taivaan Isää. Matkalla etsiessään hän lauleskeli koulussa oppimaansa 
virttä….” (1. SYDÄN) Sen virren sanat menivät näin….”Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, Jumalan 
kämmenellä ei pelkää ihminen”….  
 
Se oli pienen Ihmisen mielestä lohduttava laulu ja siitä tuli hänelle aina turvallinen olo. Pieni ihminen jatkoi 
matkaansa ja löysi kallioisen paikan aivan meren rannalta. Hän huomasi, että se oli hyvä kalapaikka, ja aikoi 
kalastaa ihan pienen hetken… Paikka olikin hyvä kalapaikka ja pian Pieni Ihminen saikin kalan., Hän iloitsi 
siitä suuresti, ja aivan ääneen kiitti Taivaan Isää: ” Kiitos tästä upeasta kalasta (2. SYDÄN)  
 
Pieni ihminen oli jo kulkenut jonkun matkaa ja hänellä alkoi olla nälkä. Onneksi hän olikin ottanut mukaansa 
eväitä! Hänellä oli vähän mehua ja leipää mukana! Ennen ruokailua pieni ihminen muisti, että ruokahan piti 
myös siunata! Miten se pyhäkoulussa opittu ”rukoustalo” menikään, sillä tavoin oli aina mukavaa laittaa 
kädet ristiin.  Ensin tehtiin katto, sitten laitettiin kattohirret toisten lomaan ja niin talo olikin valmis”, Pieni 
ihminen puheli itsekseen. Sitten hän siunasi ruuan: ”Siunaa Jeesus ruokamme” (3. SYDÄN)  
 
Pieni Ihminen oli tehnyt jo reissua, hän oli kulkenut kauas, ja ajatteli, että on varmaan jo aika lähteä kotiin. 
Hieman pahoillaan hän ajatteli, enkö löytänytkään Taivaan Isää tänään, kun olisin niin halunnut jutella 
hänen kanssaan. Hän huokaili tätä asiaa näin: (4. SYDÄN)  
 
Illalla vielä ennen nukkumaan menoa Pieni Ihminen luki iltarukousta kotona: ”Rakas Jeesus siunaa meitä, 
anna meille enkeleitä, siivilläsi meitä peitä, älä meitä koskaan heitä.” (5 SYDÄN) Mutta sitten Pieni Ihminen 
alkoi miettiä päiväänsä. Hänhän olikin koko ajan kulkenut Taivaan Isän kanssa ja jutellut tälle! Päivän 
mittaan näistä (5 asiaa) oli muodostunut rukoussilta!  
 
Rukouksen kautta meillä on yhteys Taivaan Isään.  
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