
 

 

 

Leipä elämän vertauskuvana 

- työskentely ryhmille 
Tavoite 

Pohtia jokapäiväisen leivän erilaisia merkityksiä Egyptissä, Suomessa ja eri kulttuureissa. 
Oppia leivästä Jumalan huolenpidon välineenä.  

 

 

Alue: Egypti 

Tarvikkeet:  

- Litteää Lähi-idän leipää itse leivottuna (ohje ”Egyptiläisen leivän resepti) tai etnisestä kaupasta 
ostettuna. 

- Taustainfo ”Leivän merkitys koptikirkossa” joko datatykillä heijastettuna tai itselle printattuna. 
- Raamatusta Matt. 6:9-13 
- Taustainfo ”Jokapäiväinen leipä Isossa Katekismuksessa” joko datatykillä heijastettuna tai 

itselle printattuna 
- Osallistujille kynä ja paperia 

 

Kohderyhmä: 

Aikuiset, 
rippikoulu- ja 
nuorisotyö, piiri tai 
ryhmä 

 

 

Käyttötilanne: 

-työskentely, 
hartaus 

 

 

Kesto: 

Ennakkotyöskentel
yn kanssa yli 90 
min 

Ilman 
ennakkotyöskentel
yä ja lisätehtäviä 
noin 60 min 

Lisätehtävän 
kanssa yli 90 min 

 

 

Teema: 

Arvot, Raamattu, 
raamatunkäyttö, 
lähimmäisyys, 
usko, kulttuuri 

 



 

 

 
Lisätehtävän tarvikkeet 

- Seurakunnan normaalin viikkomessun käytännöt, ehtoollisleipä korvataan itse leivotulla leivällä 
- Taustainfo ”Turvallisen paaston säännöt” 
 

Työskentelyn kulku 

1. Valmistautuminen etukäteen 5-180min 
- Leipokaa yhdessä egyptiläistä leipää esim. ”Egyptiläisen leivän resepti” -ohjeen mukaan. 

Jos ei ole mahdollista leipoa, voitte hankkia Lähi-Idän leipää etnisestä kaupasta tai 
marketista. Mikä tahansa vaalea, litteähkö leipä sopii työskentelyyn. 
 

2. Aloitus 2min 
- Tervetulotoivotus, yleiset ohjeet ja työskentelyn tavoitteet. 

 
3. Virittäytyminen noin 10min 
a) Jos teette lisätehtävän, jätä tarpeeksi leipää sivuun ehtoollista ja aamiaista varten.  
b) Laita leipä kiertämään. Ensimmäisellä kierroksella ohjeista osallistujia katselemaan ja 

tunnustelemaan leipää. Pyydä osallistujia keskittymään siihen miltä leipä tuoksuu ja 
tuntuu.  

c) Toisella kierroksella pyydä osallistujia murtamaan leivästä palasia ja maistelemaan sitä. 
Pyydä heitä keskittymään siihen miltä leipä tuntuu suussa ja miltä se maistuu. 

d) Kysy lopuksi, mitä ajatuksia ja tunteita leipään keskittyminen herätti. Keskustelkaa yhdessä. 
 
 

4. Työskentely 10 min 
a) Kerro taustainfon ”Leivän merkitys koptikirkossa” avulla egyptiläisestä leipäperinteestä ja 

siitä kuinka siunattua leipää jaetaan ihmisten arkeen. Voit heijastaa infon datatykillä tai 
kertoa omin sanoin. 

b) Lue Raamatusta kohta, jossa Jeesus opettaa Isä Meidän -rukouksen (Matt. 6:9-13). Pyydä 
kuulijoita huomioimaan erityisesti jae, jossa puhutaan jokapäiväisestä leivästä.  

c) Lue ääneen referoiden tai heijasta datatykillä taustainfo ”Jokapäiväinen leipä Isossa 
Katekismuksessa”, jossa avataan sitä, mitä kaikkea jokapäiväinen leipä tarkoittaa.  

 
 
 
 

 



 

 

5. Syventäminen 20min 
a) Pyydä osallistujia keskustelemaan pareittain/pienellä porukalla äsken kuullun 

perusteella siitä, mitkä välttämättömät asiat ovat heidän elämässään 
”jokapäiväistä leipää”. Pyydä jokaista paria/ryhmää listaamaan ainakin 3 asiaa.  

b) Pyydä samoja pareja/ryhmiä pohtimaan vielä mitä asioita listallasi olisi, jos 
asuisit egyptissä? Entäpä jossain muussa maassa, vaikka Kiinassa tai 
Amerikassa? 

c) Pyydä ryhmiä esittelemään listansa vuorotellen. Kokoa lopuksi yhteen mitä 
eroja ja yhtäläisyyksiä listoissa oli. 

d) Nosta esiin se, mitä listojen asiat kertovat siitä mikä elämässä on tärkeää ja 
Jumalan lahjoista ihmisille. Miten Egyptin koptien tapa jakaa siunattua leipää 
yhteisössä liittyy leivän merkitykseen ja Jumalan lahjoihin? 

 
6. Yhteenveto 2min 
- Kokoa yhteen ja vedä johtopäätökset siitä mitä olette käsitelleet ja oppineet 

 
7. Päätös 1 min 
- Kiitä osallistujia ja kerro, että Pipliaseuran työstä Egyptissä löytää lisätietoa nettisivuilta 

piplia.fi.  
 

Lisätehtävä: Ehtoollinen ja aamiainen 
 

- Leipokaa ja pitäkää leipätyöskentely illalla.  
- Viettäkää seuraavana aamuna yhdessä messua, johon valmistaudutaan 

paastoamalla aamu. Käy osallistujien kanssa läpi taustainfo ”Turvallisen paaston 
säännöt”. 

- Nauttikaa leivottua leipää ehtoollisella ja jos mahdollista, syökää vielä yhdessä 
aamiainen, jossa syödään loput leivät. 

- Keskustelkaa lopuksi, minkälaisia ajatuksia kokemus herätti? Miltä tuntui nauttia 
ehtoollisleipää ensimmäisenä asiana paaston jälkeen?  

- Kysy mitä ajatuksia osallistujissa herättää termi ”break the fast” = breakfast? 

 


