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Pyhäkouluseurat 
 

VIISI LEIPÄÄ JA KAKSI KALAA (Riitta Yliluoma) 

*Pyhäkoulun alussa askarrellaan viisi leipää ja kaksi kalaa. Leiville ja kaloille varataan pienet pussit. Hartaus 
alkaa askartelupöydän äärestä. Kun eväät on pakattu, lähdetään kohti alttaria, jonka eteen on levitetty 
vihreä kangas niityksi. Pyhäkoululaiset istuvat kankaalle. Kun kertomuksessa opetuslapset kysyvät ihmisten 
eväistä, otetaan askartelu esille ja leivät ja kalat levitetään myös vihreälle kankaalle (tai etukäteen 
varattuihin kahteentoista pieneen koriin). 
 
Kuvitellaan että asut kaukana täältä, maassa jossa on lämmin. Elät siellä lämpimässä maassa noin 2000 
vuotta sitten.  
 
Keitä sinun perheeseesi kuuluu?  
 
Mitä sinä teet vapaa-ajalla?  
 
Olet kuullut, että kotikylääsi on tullut ihmeellinen mies. Mies, joka välittää kaikista, sellaisistakin joita toiset 
hyljeksivät. Muut aikuiset ovat sitä mieltä, että vain aikuinen, työtä tekevä mies on arvokas. Jos olet nainen, 
lapsi, sairas tai vanhus et ole juuri minkään arvoinen. Mutta tuo mies on erilainen, hänen mielestään 
jokainen on arvokas, ja erityisen arvokas on juuri sellainen joka toisten mielestä ei ole niin arvokas.  
Haluat lähteä tapaamaan tuota miestä. Haluat lähteä kuuntelemaan mitä tuo mies puhuu. Olet kuullut, että 
tuo mies tekee myös ihmeitä. Hän on parantanut useita sairaita. Pyydät äidiltäsi lupaa lähteä kuuntelemaan 
miestä. Antaakohan äiti luvan? Leikitään, että äiti antaa luvan, mutta hän ei itse pääse mukaan. Reitti 
niitylle, missä opettaja puhuu, on sinulle ihan tuttu. Äiti pakkaa mukaasi eväät. Tuossa maassa ei tuohon 
aikaan ollut kovin monenlaista ruokaa. Mutta asutte järven rannalla ja kalaa teillä on. Äiti antaa mukaasi 
kaksi kalaa ja viisi leipää. Pakkaa ne reppuusi. Lähde matkaan.  
 
Onko niitylle, missä opettaja puhuu, pitkä matka?  
 
Joko olemme perillä?  
 
Koko niitty on täynnä ihmisiä, paikalle on saapunut tosi paljon väkeä. Löydätkö istumapaikan itsellesi?  
 
Kukahan tuo mies on?  
 
Jeesus puhuu ja opettaa koko päivän. Jossain vaiheessa ihmisille tulee nälkä. Mutta sinä olet ainoa, jolla on 
ruokaa. Jeesuksen opetuslapset kulkevat kyselemässä onko kenelläkään eväitä mukana. Sinunkin luoksesi 
tulee joku heistä. Näytät reppusi tuolle miehelle. Mitähän se mies tekee repullasi? Hän vie sen Jeesuksen 
luokse. Jeesus kiittää Jumalaa ja siunaa ruoan. 
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Jeesus asettaa evääsi koriin ja alkaa murtaa leipää ihmisille. Ja nälkäiset ihmiset syövät. Kaikki syövät ja 
sinäkin saat vatsasi ihan täyteen. Kun lopetat ruokailun, edessäsi on yhä ruokaa. Opetuslapset keräävät yli 
jääneen ruoan ja arvaa mitä? Ruokaa jää 12 täyttä korillista. 
 
Rukous: Kiitos Isä, että siunaat minunkin ruokani ja elämäni. Anna minullekin taito jakaa hyvää toisille, niin 
kuin sinä teit. Aamen. 
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