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Kuka on kristitty?  

Kristinuskon historian kertausta draamallisesti 

Luokka-asteet: 7–9 

Kesto: 60–90 min 

Ops-yhteys: Sopii luterilaisen uskonnon sisältöalueen 1 Suhde omaan uskontoon kertaamiseen, 
osittain myös muihin kristinuskon oppimääriin. 

Tavoitteet: Harjoituksessa käytetään tietoja kristinuskosta ja pyritään huomaamaan, että eri ai-
koina kristityn tai oikean kristityn määrittely on ollut kiinni siitä, kuka on vallassa. Voidaan käsitellä 
uskon ja tekojen merkitystä määritelmässä. Huomataan myös, että vallankäyttö vaikuttaa siihen, 
miten ihmiset määrittelevät ja perustelevat identiteettiään. 

Harjoituksen kulku: 

Opettaja jakaa roolikortit ryhmille ja antaa ryhmien valmistautua n. 10 minuuttia. Roolikortin henki-
löä esittää joko yksi ryhmäläisistä tai koko ryhmä osana vuoropuhelua. Jos koko ryhmä esittää 
henkilöä, he voivat esimerkiksi jakaa muistettavat asiat keskenään. Vuoropuhelun toisena osa-
puolena voi toimia opettaja tai oppilas jostain toisesta ryhmästä. Tämä toinen osapuoli saa ohjeet 
juuri ennen vuoropuhelun esittämistä. Kunkin vuoropuhelun alussa opettaja kertoo, missä ajassa 
ja paikassa ollaan, ehkä kuvailee tilannetta muutenkin. 

Jos harjoitukseen halutaan lisätä pelillisyyttä, kukin ryhmä voi saada pisteitä sen mukaan, kuinka 
monta historialliseen ajankohtaan sopivaa tekijää ryhmä keksi. 

Opettaja voi ottaa käyttöön omalle ryhmälleen ja kerrattavaan alueeseen sopivat vuoropuhelut. 

Vuoropuhelut 1–2 Roomalainen kuulustelee kristityksi epäiltyä 

Roolikortti 1: marttyyri 

Olet kristitty 200-luvun Rooman valtakunnassa. Kristittyjen vainoissa naapurisi on ilmiantanut si-
nut. Olet intoutunut marttyyrikertomuksista ja haluat käyttää tämän tilaisuuden todistaa uskosi. Et 
suostu uhraamaan keisarin hengelle tai valtion jumalille. Voit kuitenkin mainita, että kristityt voivat 
kyllä rukoilla keisarin puolesta eli heillä ei ole mitään itse keisaria vastaan. 

Ryhmän tehtävä: 1.) Keksiä vähintään kaksi syytä, miksi henkilö ei voi uhrata keisarin hengelle tai 
valtion jumalille. 2.) Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä hetken päästä. 

  



 

 

Roolikortti 2: uskonsa kiistäjä 

Olet kristitty 200-luvun Rooman valtakunnassa. Kristittyjen vainoissa naapurisi on ilmiantanut si-
nut. Olet varustautunut tilanteeseen hankkimalla todistuksen siitä, että olet suorittanut vaaditut 
uhrit, vaikket itse käynytkään paikalla. Todistus ei kuitenkaan ole mukanasi. 

Ryhmän tehtävä: 1.) Keksiä vähintään kaksi seikkaa, jotka todistavat, että henkilö on hyvä Roo-
man kansalainen. 2.) Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä hetken päästä. 

Ohjeet roomalaiselle kuulustelijalle: 

Olet roomalainen virkamies 200-luvun Rooman valtakunnassa. Keisari on määrännyt saattaa vas-
tuuseen kaikki, jotka eivät uhraa keisarin hengelle tai valtion jumalille. Sinulle tuodaan kuulustelta-
vaksi kaksi henkilöä, jotka on ilmiannon perusteella vangittu. 

Tehtäväsi: 

 Kysy, ovatko he kristittyjä vai eivät. 

 Jos he ovat, joudut rankaisemaan heitä, mikä tarkoittaa lisää töitä. Siksi kysyt, voivatko he 
todistaa uhranneensa valtion jumalille tai vaikka uhrata tässä saman tien. Sinun on vaikea 
ymmärtää, miksi joku ei tekisi niin. 

 Saatuasi vastaukset julista tuomio. 

Vuoropuhelu 3: Virantäyttö Roomassa 300-luvun lopulla 

Roolikortti 3: kunnianhimoinen nuorukainen 

Haluat tulla nimitetyksi hyvään virkaan Rooman valtakunnassa 300-luvun lopulla. Tiedät, että si-
nun pitää päästä jonkun arvostetun henkilön suosioon, jotta hän voi suositella sinua avoimeksi 
tuleviin virkoihin. Tapaat nyt arvovaltaisessa asemassa olevan henkilön ja pyrit vakuuttamaan hä-
net siitä, että olet hyvä kansalainen ja hänen mielensä mukainen henkilö, esimerkiksi kunnon kris-
titty. Meneillään on kiista siitä, ketkä ovat oikeita kristittyjä, ja tiedät tämän arvovaltaisen henkilön 
kannattavan nikealaista uskontunnustusta. Sen mukaan Kristuksen jumaluudesta ei ole epäilystä. 

Ryhmän tehtävä: 1.) Keksiä vähintään kaksi asiaa, jotka osoittavat arvovaltaiselle henkilölle, että 
roolihenkilönne on nikealaista uskontunnustusta kannattava kristitty ja muutenkin luotettava. 2.) 
Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä hetken päästä. 

Ohjeet ”patronukselle”: 

Olet arvovaltainen roomalainen. Olet tutustumassa nuorukaiseen, joka haluaisi löytää uran Roo-
man valtakunnan palveluksessa. Hän vaikuttaa lahjakkaalta ja eteenpäin pyrkivältä, mutta haluat 
auttaa eteenpäin vain niitä, jotka ovat kristittyjä ja kannattavat nikealaista uskontunnustusta eli 
erityisesti uskovat Kristuksen jumaluuteen. 

Tehtäväsi: 

 Kysy, millaisia toiveita nuorukaisella on tulevaisuuden suhteen. 

 Kysy, onko nuorukainen kastettu ja millaista uskontunnustusta hänelle on opetettu. 

 Saatuasi vastaukset ilmoita, aiotko auttaa häntä. 

  



 

 

Vuoropuhelut 4–5: Harhaoppisuussyytöksiä katolisessa kirkossa keskiajalla ja 
uuden ajan taitteessa 

Roolikortti 4: harhaopista syytetty 

Elät jossain päin läntistä kristikuntaa keskiajalla. Sinua syytetään harhaoppiseen lahkoon kuulu-
misesta. Olitkin uteliaisuudesta osallistunut kotiseudullasi vaikuttavan lahkon menoihin, mutta se 
jäi väliaikaiseksi. Nyt haluat osoittaa, että olet koko elämäsi ollut kunnon kristitty. 

Ryhmän tehtävät: 1.) Keksiä vähintään kaksi asiaa, jotka keskiajan katolisessa kirkossa kuuluivat 
uskonnollisiin velvollisuuksiin. 2.) Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä hetken päästä. 

Roolikortti 5: protestantti 

Kuulut 1500-luvulla johonkin protestanttiseen suuntaukseen (voitte valita vapaasti). Asut alueella, 
jossa se on kielletty. Sinua syytetään harhaopista. Puolustaudut kertomalla, miksi juuri sinun 
suuntauksesi edustaa oikeita kristittyjä. 

Ryhmän tehtävät: 1.) Miettiä vähintään kaksi tämän protestanttisen suuntauksen uskoa tai tapaa 
ja niiden perustelut. 2.) Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä hetken päästä. 

Ohjeet harhaoppisten kuulustelijalle: 

Tehtäväsi: 

 Kerro, että kuulusteltavaa epäillään sellaisesta uskosta ja uskonnon harjoittamisesta, joka 
ei ole kirkon opetuksen mukaista. 

 Kysy, pitääkö tämä paikkansa. 

 Kysy, onko tähän jotain lisättävää. 

 Saatuasi vastaukset ilmoita, aiotko auttaa häntä. 

Vuoropuhelu 6: Kysymys siviilivihkimisestä 1900-luvun alun Suomessa 

Roolikortti 6: naimisiin haluava 

Olet vakaumuksellinen ateisti 1900-luvun alun Suomessa. Et ole käynyt rippikoulua omantunnon 
syistä. Nyt sinulla olisi rakastava kumppani (vastakkaista sukupuolta, 1900-luvun alun Suomessa 
kun ollaan), joka haluaisi solmia kanssasi avioliiton, mutta sitä varten olisi käytävä rippikoulu ja 
osallistua ehtoolliselle. 

Ryhmän tehtävät: 1.) Keksiä vähintään kaksi syytä, miksi ei halua teeskennellä kristittyä käymällä 
rippikoulu. 2.) Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä hetken päästä. 

Ohje kumppanille: 

Haluaisit naimisiin nais-/miesystäväsi kanssa (vastakkaista sukupuolta, 1900-luvun alun Suo-
messa kun ollaan). Matkassa on kuitenkin mutkia, koska kumppanisi ei ole käynyt rippikoulua, ja 
sitä vaaditaan. Hän on vakaumuksellinen ateisti, eikä haluakaan konfirmoitua. 

Tehtäväsi: 

 Kerro, että haluaisit naimisiin nais-/miesystäväsi kanssa. 

 Kysy, miksi hän ei voi ajatella käyvänsä rippikoulua. 

 Yritä ymmärtää kumppaniasi, vaikka se on vaikeaa. Saatuasi vastauksen kerro, hylkäätkö 
hänet. 



 

 

Vuoropuhelu 7: Nuoren uskonnonvapaus nyky-Suomessa 

Roolikortti 7: nuori, joka haluaa erota kirkosta 

Olet 14-vuotias nuori nykypäivän Suomessa ja haluaisit erota luterilaisesta kirkosta heti, kun täy-
tät 15. Tarvitset siihen kuitenkin vanhempiesi suostumuksen ja tiedät, etteivät vanhempasi ole oi-
kein innostuneita. 

Ryhmän tehtävät: 1.) Keksiä vähintään yksi syy, miksi henkilö haluaisi erota kirkosta, ja yksi syy, 
miksi vanhempien kannattaisi antaa siihen lupa. 2.) Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä 
hetken päästä. 

Ohje vanhemmalle: 

Olet 14-vuotiaan nuoren vanhempi nykypäivän Suomessa. 

Tehtäväsi: 

 Kerro, että tiedät lapsesi haluavan erota kirkosta. 

 Ehdota, että hän kävisi ensin rippikoulun ja päättäisi vasta sitten. 

 Kuunneltuasi perusteluja kerro, aiotko antaa luvan erota kirkosta. 

Vuoropuhelu 8: Turvapaikkahaastattelu 

Roolikortti 8: turvapaikanhakija 

Olet turvapaikanhakija 2010–2020-luvun Suomessa. Olet odottanut turvapaikkapäätöstä pitkään, 
saanut sinä aikana tukea kristillisestä seurakunnasta (voitte valita, mistä) ja kääntynyt kristityksi. 
Lähtömaassasi on paljon väkivaltaa, ja erityisen hankalaa siellä on uskonnollisilla vähemmistöillä. 
Et halua mistään hinnasta joutua takaisin lähtömaahasi. Vainotuksi joutuminen on peruste turva-
paikalle. 

Ryhmän tehtävät: 1.) Keksiä vähintään kaksi seikkaa, jotka osoittavat, että et ole kääntynyt kristi-
tyksi vain saadaksesi turvapaikan. 2.) Painaa rooli mieleen ja esittää tätä henkilöä hetken päästä. 

Ohje turvapaikkahaastattelijalle: 

Sinun pitää selvittää, onko hakija todella kääntynyt kristityksi vai ainoastaan näön vuoksi. Sinun 
on työssäsi epäiltävä kaikkea, mutta muuten pysyttävä neutraalina. 

Tehtäväsi: 

 Pyydä hakijaa kertomaan, miten hän kääntyi kristityksi Suomessa. 

 Kysy, onko jotain lisättävää. 

 Kerro, mitä aiot jälkikäteen kirjoittaa lausuntoosi: pidätkö kääntymystä aitona? 

  



 

 

Purku: 

Jokaisen vuoropuhelun jälkeen kerrataan esitetyt perustelut ja korjataan mahdolliset aikakauteen 
sopimattomat yksityiskohdat. Lopuksi keskustellaan vielä esim. seuraavista kysymyksistä: 

 Mitä yhteistä kaikilla vuoropuheluilla oli? (esim. kyse uskovaisen määrittelystä, kyse val-
lasta) 

 Kaikki roolikorttien henkilöt olivat asemassa, jossa he joutuivat ottamaan huomioon, miten 
vallankäyttäjät määrittelivät uskonnon, kristinuskon tai uskonnon merkityksen. Millä eri ta-
voilla se vaikutti heihin? (esim. joku joutui pelkäämään, joku ehkä valehtelemaan, joku tuli 
ehdottomammaksi vakaumuksessaan) 

 Olisivatko jotkut vallankäyttäjät voineet käyttää valtaa viisaammin? 

 Määrittelevätkö tavalliset ihmiset nykyään uskontoa tai oikeaa uskontoa? (esim. some-
keskustelut, suvivirsikeskustelu, oppikirjoissa tavallinen jako kristillisiin ja kristillisperäisiin 
uskontoihin) 

 Mitä tästä harjoituksesta voi oppia? (faktaa ja asenteita) 

 


