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Kertomus Daavidin elämästä on täynnä dramatiikkaa, toimintaa ja jännitystä. Jokin opetusaiheista voi olla 
lapsille tuttu, mutta muut ovat ehkä vähemmän tunnettuja. Kun tutkimme Daavidin elämää, näemme heikk-
ouksia ja vahvuuksia – tarkastelemme häntä niin tappion kuin voitonkin hetkinä. Huomaamme, että Daavid 
oli ihminen aivan kuin mekin. Opimme, millainen Daavidin usko Jumalaan oli. Rukoilemme, että nämä op-
pitunnit toisivat kunniaa Jumalalle ja monet lapset oppisivat tuntemaan Jeesuksen omana Paimenenaan, ja 
olisivat Jumalan mielen mukaisia lapsia Daavidin esimerkin siivittämänä (1. Sam. 13:14).

Käyttö koulussa: 
Raamatunkertomuksen kulku on tekstissä valkoisella pohjalla. Harmaalla taustalla merkityt tekstit on 
tarkoitettu seurakuntakäyttöön. Voit hyödyntää niitä oman harkintasi mukaan. Poimi niistä ideoita siitä, 
miten kertomus voi liittyä lapsen elämään. Pohdi asioita yhdessä oppilaiden kanssa. Tarkastele myös kuvia 
ja tee niihin liittyviä kysymyksiä.

Käyttö seurakunnassa:

Opeta ja sovella päätotuus jokaisella oppitunnilla
Älä tyydy ainoastaan kertomaan lapsille Raamatun kertomuksia. Opeta perusteellisesti joka opetuskertaan 
liittyvä totuus ja sovella se huolellisesti lapsen elämään. Harmaa pohjaväri tekstin alla auttaa huomaamaan, 
missä kohdassa kertomusta voit opettaa ja soveltaa kertomuksen päätotuutta. ”PT” tarkoittaa päätotuu-
den opettamista; ”PTU” osoittaa, missä totuus on sovellettu uskovalle lapselle, ja ”PTE” osoittaa, missä 
se on sovellettu lapselle, joka ei tunne Jeesusta. Voit vapaasti muuntaa näitä sovelluksia omalle lapsiryh-
mällesi sopiviksi. Jos ehdotettu sovellus esimerkiksi liittyy lähinnä poikien elämään ja sinun ryhmässäsi on 
vain tyttöjä, se kannattaa muuttaa. Myös jos sovellus sopii vanhemmille lapsille, ja sinun ryhmäsi lapset 
ovat pieniä, on hyvä miettiä toinen sovellus tilalle. Tee vapaasti muutoksia.

Kerro evankeliumi lapselle, joka ei tunne Jeesusta
Monet lapset tietävät vain vähän tai eivät mitään siitä, mitä Raamattu opettaa pelastuksesta. Jos opetat 
säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää (kuten Good News Clubia® tai raamattukerhoa), opetuksesi tulee 
olla syvällistä. Yhden opetustuokion aikana et kuitenkaan pysty opettamaan perusteellisesti monia totu-
uksia. Viikoittaisissa opetuksissa voit kattaa seuraavat evankeliumin osa-alueet, niin että lapset oppivat 
tietämään, miten voi pelastua.

Jumala
Opeta lapsille Jumalasta, hänen ominaisuuksistaan ja työstään. Lasten tulee tietää, että Jumala on pyhä, 
oikeudenmukainen, vanhurskas, voimallinen ja rakastava. Jumala on henkilökohtaisesti kiinnostunut 
jokaisesta ihmisestä.

Jeesus Kristus
Opeta lapsille Jeesuksen persoonasta ja työstä. Lasten tulee tietää, että Jeesus on samanaikaisesti Jumala 
ja ihminen ja että hän on ollut aina olemassa. Jeesus syntyi neitsyestä ja eli täysin synnittömän elämän.

Hän kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista. Jeesus nousi ylös taivaaseen ja rukoilee 
siellä meidän puolestamme. Jeesus tulee takaisin.

Johdanto
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Synti
Opeta lapsille, että he ovat luonnoltaan ja myös käytännössä syntisiä ja kapinassa Jumalaa vastaan. Synnin 
seurauksena on ero Jumalasta.

Pelastus
Opeta lapsille, että he voivat pelastua vain Jeesuksen sovitustyön perusteella. Heidän tulee katua syntejään, 
uskoa Jeesukseen ja vastaanottaa hänet. Tästä seurauksena lapset haluavat elää Jumalan sanalle kuuliaista 
elämää. 

Opeta Jeesukseen uskovia lapsia kasvamaan uskossaan
Uskovia lapsia tulee opettaa elämään Jeesukselle. He voivat oppia ymmärtämään syvemmin Jumalan sanan 
suuria totuuksia. Opeta heille näitä totuuksia huolellisesti ja näytä, miten ne liittyvät lasten jokapäiväiseen 
elämään. ”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, 
ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydel-
linen ja kaikkeen hyvään kykenevä” (2. Tim. 3:16–17).

Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH)
Opetuksesi seurauksena lapsilla voi olla kysymyksiä pelastuksesta tai uskovan elämästä. Kerro, että autat 
heitä mielelläsi. Tämä kannattaa tuoda esiin ohjelman alkupuolella erillään raamatunkertomuksesta.

Jos kuitenkin mainitset sielunhoitomahdollisuudesta raamatunkertomuksen yhteydessä, on äärimmäisen 
tärkeää, että lapsi ymmärtää tarjoamasi keskustelumahdollisuuden olevan eri asia kuin Jumalan antama 
pelastuskutsu. Jos pidät nämä kaksi asiaa erillisinä, lapsen mielessä ei tule sekaannusta Jeesuksen luokse 
tulemisen ja sinun luoksesi tulemisen välillä. Älä koskaan anna lapselle sellaista käsitystä, että pelastuak-
seen hänen täytyy keskustella jonkun kanssa tai jos hän on keskustellut sinun kanssasi, hän on pelastunut. 
Älä myöskään koskaan painosta lasta äläkä vetoa pelkkiin tunteisiin. Mainitse vain yksinkertaisesti, että 
oli kysymys mistä asiasta tahansa, lapsi voi tulla luoksesi juttelemaan. Pidä huoli siitä, että sinulla on aikaa 
etkä ole liian kiireinen. 

Esimerkiksi kun puhut lapsille siitä, kuinka Daavid oli yksi Herran lampaista, voit kysyä myös, tuntevatko 
lapset Herran ja kuuluvatko he hänelle. Samassa yhteydessä voit sanoa jotakin tämäntapaista: ”Ehkä et 
vielä tunne Herraa, Paimentasi. Ehkä Jumala on puhunut sinulle ja haluaisit pelastua, mutta sinulla on vielä 
kysymyksiä. Kuuntele tämänpäiväinen raamatunopetus tarkasti. Jos opetuksen lopussa et vieläkään tiedä, 
miten voi pelastua synneistä, haluan auttaa sinua. Tule istumaan näille tuoleille, kun muut ovat lähdössä 
kotiin. Kun näen sinut istumassa, tulen kertomaan lisää pelastuksesta.”

Tämän opetustekstin lopusta löydät vielä yhteenvedon sielunhoidon vaiheista.

Havaintovälineet
• Kierrekirja

- Tutustu kuviin etukäteen ja harjoittele sivun kääntämistä niin, ettet paljasta tulevia kuvia liian aikaisin.

- Tulosta havainnollistettu päätotuus USB-tikulta. Voit kiinnittää sen valkotaululle tai seinälle sinitarralla. 
Aseta päätotuus näkyviin, kun ensimmäisen kerran opetat päätotuutta (katso ”PT” marginaalissa). Pidä 
se esillä ja viittaa siihen aina, kun opetat päätotuutta. 

tai

• PowerPoint-kuvat

- Kuvat löytyvät oppitunneittain USB-tikulta. PowerPoint-kuvat ovat samat kuin kierrekirjakuvat, mutta 
niitä on muutama kuva enemmän kuin kierrekirjakuvia. Kierrekirjakuvista poikkeavat, ylimääräiset 
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PowerPoint-kuvat on merkitty erikseen tekstin marginaaliin. Jokaisen PowerPoint-kuvan oikeassa 
alanurkassa on pieni risti, joka sisältää hyperlinkin oppitunnin päätotuuteen. Voit klikata ristiä tai sitä 
ympäröivää aluetta missä oppituntisi vaiheessa hyvänsä. Kun klikkaat nuolta tai sen ympäristöä pääto-
tuussivulla, pääset takaisin aiempaan kuvaan.

• USB-tikun GoodNewsClub-lisämateriaalit-kansiossa on paljon tulostettavia havaintovälineitä, joista 
monet voi tulostaa joko A3- tai A4-kokoisina ja joko värillisinä tai mustavalkoisina (mv-tunnus tiedoston 
nimessä). Tutustu kunkin oppitunnin lisämateriaaleihin hyvissä ajoin.
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Yleiskatsaus

Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Israel valitsee 
kuninkaan

1. Sam. 8–10

Saulin 
tottelemattomuus

1. Sam. 12–15

Jumala valitsee 
kuninkaan

1. Sam. 16

Daavid ja Goljat

1. Sam. 17:1–54

Ystävä ja 
vihollinen

1. Sam. 18:1–16; 
19:1–10; 20

Daavid säästää 
vihollisensa 
hengen

1. Sam. 21:1–22:2; 
22:17–19; 23:1–24; 
22; 26:1–25

Jumalan tie on 
parempi kuin 
ihmisen valitsema 
tie.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Käänny 
syntiseltä tieltäsi Jumalan tielle.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Elä niin 
kuin Jumala haluaa sinun elävän.

Lue koko Psalmi 23 Raamatusta, mutta 
älä ala opettaa 1. jaetta ennen kuin 
seuraavalla kerralla.

Synnistä seuraa 
rangaistus.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Ota vastaan 
Jeesuksen lahja, iankaikkinen elämä. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kiitä 
Jeesusta, joka kärsi rangaistuksesi.

”Herra on minun paimeneni, ei minulta 
mitään puutu.” Ps. 23:1

Jumala näkee ja 
tuntee sydämesi.

Jumala kehottaa 
lapsiaan olemaan 
armollisia muita 
kohtaan.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Et pysty 
noudattamaan tätä kehotusta ennen 
kuin opit tuntemaan Jumalan armon 
itseäsi kohtaan.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Anna 
anteeksi niille, jotka vihaavat tai 
satuttavat sinua.

”Hän virvoittaa minun sieluni, hän 
ohjaa minua oikeaa tietä nimensä 
kunnian tähden.” Ps. 23:3

Jumala kehottaa 
lapsiaan 
rakastamaan 
toisiaan.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Rakasta 
kaikkia uskovia.

Ole kuin Daavid 
– luota elävään 
Jumalaan.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Ainoa tapa 
pelastua on uskoa Jeesukseen, Jumalan 
Poikaan.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Luota 
Jumalaan, joka antaa sinulle rohkeuden 
tehdä oikein.

”Hän vie minut vihreille niityille, hän 
johtaa minut vetten ääreen, siellä saan 
levätä.” Ps. 23:2

Lapsi, joka ei tunne Jeesusta: Jumala näkee 
sydämesi syntisyyden – tarvitset Jumalaa 
muuttamaan elämäsi ja antamaan sinulle 
uuden sydämen. 

Lapsi, joka uskoo Jeesukseen: Jumala näkee, 
että sydämesi on puhdas, koska Jeesus 
on pelastanut sinut. Jos teet syntiä, 
tunnusta se Jumalalle.

Kerratkaa Ps. 23:1.

Kerratkaa Ps. 23:1–2.



7

Oppitunti 1
Israel valitsee kuninkaan

Raamatunkohdat
1. Sam. 8–10

Päätotuus
Jumalan tie on parempi kuin ihmisen valitsema tie.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Käänny syntiseltä tiel-
täsi Jumalan tielle.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Elä niin kuin Jumala 
haluaa sinun elävän.

Raamatunlause
Suosittelemme, että Daavidin elämän yhteydessä 
opetat lapsille psalmin 23.

Tämän ensimmäisen tunnin yhteydessä lue Raama-
tusta koko psalmi 23, mutta älä opeta ensimmäistä 
jaetta ennen kuin seuraavalla kerralla.

Selitä lapsille, että nämä jakeet on kirjoittanut Daa-
vid, joka oli paimen. Hän kutsuu Herraa paime-
nekseen ja sanoo olevansa yksi Herran lampaista. 
Kaikki, jotka kuuluvat Herralle, voivat sanoa kuin 
Daavid: ”Herra on minun paimeneni” (Ps. 23:1).

Havaintovälineet
•  Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat

• Päätotuuden esillä oleminen auttaa lapsia muis-
tamaan sen. 

 Jos käytät kierrekirjaa, tulosta havainnollistet-
tu päätotuus USB-tikulta kansiosta GNC-lisä-
materiaalit joko A3- tai A4-koossa värillisenä 
tai mustavalkoisena ja kiinnitä se valkotaululle 
tai seinälle sinitarralla, kun ensimmäisen kerran 
opetat päätotuutta (katso ”PT” marginaalissa). 
Viittaa siihen aina, kun opetat päätotuutta.

 Jos käytät PowerPoint-kuvia, klikkaa hyperlink-
kiä opettaessasi päätotuutta.

• Myös sovellus uskovalle lapselle ja numerot ”1”, 
”2” ja ”3” löytyvät USB-tikun lisämateriaaleista 
ja ne voi tulostaa havaintovälineiksi. Uskovan 

lapsen sovellus on jo valmiiksi mukana Power-
Point-esityksessä.

• Kartta (Tulosta USB-tikulta lisämateriaaleista.)

Tuntirunko

Johdanto
Oletko koskaan halunnut toimia omalla tavallasi?

Tapahtumien kulku
1  Kansa pyytää kuningasta.  PT
2  Samuel rukoilee.

3  Kustannukset, joita kuninkaasta seuraa

4  Kansa haluaa kuninkaan kaikesta huolimatta. 
  PTE
5  Jumala sanoo Samuelille: ”Huomenna ...”

6  Saul etsii aaseja.

7  Saul tapaa Samuelin.  PTU
8  Saul voidellaan.

Huippukohta
Saul valitaan – mutta missä hän on?

Lopetus
Saul julistetaan kuninkaaksi.        PTU, PTE
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Oppitunti
Oletko koskaan halunnut toimia omalla tavallasi? Minä olen. Ville 
halusi myös. Hän oli isänsä puutyöpajassa. Villestä oli ihanaa katsella, 
kun hänen isänsä teki puusta erilaisia esineitä.

Eräänä päivänä isän ollessa kiireinen Ville otti sahan ja palan puuta. 
Hän kuvitteli, että osaisi tehdä samanlaisia esineitä kuin isänsä. ”Vil-
le, lopeta! Pitelet sahaa väärällä tavalla – anna, kun minä näytän”, 
isä huusi. ”Ei hätää, isä. Kyllä minä tiedän, mitä teen”, Ville vastasi. 
Hän yritti nopeasti sahata puun poikki. Mutta voi ei! Saha luiskahti ja 
osui Villen sormeen. Ville oli halunnut sahata puun omalla tavallaan. 
Olisi ollut parempi kuunnella isää ja tehdä asia oikein.

Kauan sitten myös israelilaiset halusivat valita oman tiensä. Noin 450 
vuoden ajan he olivat asuneet maassa, jonka Jumala oli heille anta-
nut. Jumala oli valinnut heille johtajat, jotka näyttivät, kuinka Jumala 
halusi heidän elävän.

Samuel oli ollut israelilaisten johtajana pitkän aikaa, mutta nyt hän 
oli jo vanha. Ihmiset ajattelivat, että he eivät enää tarvinneet profeet-
taa johtamaan heitä. He ajattelivat, että olisi hyvä saada hallitsijaksi 
kuningas, aivan niin kuin muillakin kansoilla oli. Kansan vanhimmat 
tulivat profeetan luokse.

Kuva 1-1
”Sinusta on tullut vanha, eivätkä poikasi ole seuranneet sinun jälkiä-
si. Anna meille kuningas meitä johtamaan”, he sanoivat.

Kuningas! Eivätkö nämä ihmiset tienneet, että Jumala oli heidän ku-
ninkaansa? Heidän kansansa oli erilainen kuin muut kansat. Israeli-
laisilla ei ollut koskaan ollut ihmistä kuninkaana. Heidän hallitsijansa 
oli Jumala, joka oli antanut heille myös lait. Ihmishallitsija voisi olla 
ilkeä ja julma. Ihminen voisi johdattaa heidät tekemään syntiä, mutta 
Jumala ei. 

Jumalan tie on parempi kuin ihmisen valitsema tie. Jumalan tie on 
aina hyvä ja oikea, koska Jumala on täydellinen eikä tee koskaan vir-
heitä. Hän on pyhä ja viisas, siksi kaikki, mitä hän tekee, on täydel-
listä. Kahteen kertaan Raamatussa sanotaan: ”Jumalan ohjeet ovat 
täydelliset” (2. Sam. 22:31, Ps. 18:31). Yksikään kuningas ei kykenisi 
johtamaan heitä niin kuin Jumala. Kansa teki virheen pyytäessään 
kuningasta. He tekivät väärin halutessaan olla kuten muutkin kansat.

Samuel oli todella harmissaan kansan synnistä. Vuosia hän oli uskol-
lisesti palvellut Jumalaa. Hän oli johtanut näitä ihmisiä ja opettanut 
heitä tottelemaan Jumalaa, koska Jumalan tie on aina paras. Samue-
lista täytyi tuntua, että kansa oli hylännyt hänet johtajanaan.

Samuel ei kuitenkaan sanonut kenellekään mitään, vaan kääntyi ru-
koillen Jumalan puoleen.

Puhu vaihtelevalla äänellä, jotta saat 
lasten huomion heti alussa.

Pidä yllä katsekontaktia lapsiin niin 
paljon kuin mahdollista.

PT
Näytä päätotuus: ”Jumalan tie on 
parempi kuin ihmisen valitsema tie”.

Alle kouluikäisten kanssa voit 
polvistua ja rukoilla yhtyen Samuelin 
rukoukseen.

”Kuningas!” Peitä suusi kädellä 
järkytystä esittäen.

PowerPoint hyperlinkki

PowerPoint-kuva 1-1a
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Kuva 1-2
Nyt Jumala oli vihainen Israelin kansalle. He olivat tehneet syntiä 
pyytäessään kuningasta (1. Sam. 12:19, Hoos. 13:11). Kansa halusi 
elää oman tahtonsa, ei Jumalan tahdon mukaan. He halusivat joh-
tajakseen kuninkaan Jumalan sijasta. Samuelin täytyi olla yllättynyt 
Jumalan antamasta rukousvastauksesta.

”Tee niin kuin he pyytävät”, Jumala kehotti Samuelia. ”Eivät he 
ole hylänneet sinua vaan minut, kun eivät enää halua pitää minua 
kuninkaanaan. He tekevät nyt sinulle saman, mitä ovat tehneet mi-
nulle siitä alkaen, kun toin heidät pois Egyptistä: kerran toisensa 
jälkeen he ovat hylänneet minut ja palvelleet muita jumalia. Mut-
ta suostu heidän pyyntöönsä. Varoita kuitenkin heitä vakavasti ja 
muistuta heitä siitä, millaiset oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka 
heitä hallitsee.”

Kuva 1-1 (uudestaan)
Samuel seisoi Israelin vanhimpien edessä ja kysyi, ymmärtävätkö he 
todella, mitä ovat pyytämässä, kun he sanovat haluavansa kuninkaan. 
Samuel kyseli, mahtavatko he ymmärtää, millaista kuninkaan alamai-
sena oleminen on. Kuningas ottaa heidän poikansa sotamiehiksi ar-
meijaan. Tyttäret hän ottaa hajuvoiteiden valmistajiksi ja ruuanlaitta-
jiksi. Parhaat pellot ja viinitarhat hän ottaa ja antaa ne omille palve-
lijoilleen. Kuningas määrää raskaita veroja, ja kansan vanhimmatkin 
joutuvat kuninkaan orjiksi.  Samuel varoitti: ”Silloin te nostatte hätä-
huudon kuninkaanne vuoksi, jonka olette itsellenne valinneet, mutta 
sinä päivänä Herra ei vastaa valitukseenne.”

Eikö kansa nyt muuttaisi mielensä? Eiväthän he tosissaan halunneet 
kuningasta?

”Ei, kuningas meidän täytyy saada!” he vastasivat. ”Vasta silloin me 
olemme muiden kansojen veroisia, kun oma kuninkaamme hallitsee 
meitä, käy edellämme ja johtaa sotiamme. Me haluamme olla niin 
kuin muutkin kansat.”

Voi miten tyhmiä kansan johtajat olivat! He tiesivät, mitä Jumala 
halusi. He tiesivät, että oli parempi totella Jumalaa, mutta he valitsi-
vat oman tiensä. He eivät halunneet kuunnella varoituksia. Miksi he 
tekivät näin?

Anna lasten vastata.

Koska he olivat syntisiä, aivan kuten sinä ja minä. Olemme kaikki luon-
nostamme syntisiä, ja syntiset haluavat elää oman tahtonsa mukaan.

Jumala sanoo, että meidän tulisi rakastaa häntä koko sydämestämme. 
Hänen tulisi olla kaikkein tärkein meidän elämässämme, tärkeämpi 
kuin mikään tai kukaan muu. Mikä on sinun tilanteesi? Onko sinulla 
Jumalalle aikaa päivittäin vai ovatko jalkapallo tai tietokonepelit sinul-
le tärkeämpiä? On niin helppoa rakastaa hyviä asioita enemmän kuin 

Lausu Samuelin sanat ilmeikkäästi, 
tunnetta ilmaisten.

Lapset oppivat näyttelemällä tämän 
kohdan – peittämällä korvansa 
tai ristimällä käsivartensa ja 
pudistamalla päätään osoittaakseen, 
että ovat päätöksensä tehneet.

PTE
Ensimmäinen Jumalan luoma 
ihminen valitsi tottelemattomuuden 
Jumalaa kohtaan. Siitä 
lähtien jokaisella meistä on jo 
syntyessämme ollut halu tehdä 
syntiä, ja siksi me myös valitsemme 
tehdä syntiä. Jeesus kuoli, jotta 
voisimme saada syntimme anteeksi 
(1. Kor. 15:3–4).

PowerPoint-kuva 1-1b
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Jumalaa. Jumala sanoo, että meidän tulisi rakastaa lähimmäisiämme 
yhtä paljon kuin itseämme, mutta meidän syntinen sydämemme saa 
meidät rakastamaan enemmän itseämme. Oletko koskaan halunnut ot-
taa ensimmäiseksi tai saada enemmän kuin muut, kun on jotain hyvää 
syötävää? Tai oletko koskaan vihannut jotakuta tai jopa tapellut hänen 
kanssaan? Meidän tapamme elää on erilainen kuin se, miten Jumala 
haluaisi meidän elävän. Me olemme aivan yhtä syntisiä ja itsepäisiä kuin 
israelilaiset, jotka halusivat kuninkaan.

Kuva 1-2 (uudestaan)

Kun Samuel rukoili uudelleen, Jumala kertoi hänelle, että kansa saisi 
kuninkaan. Samuel oli varmasti surullinen, kun hän lähetti kansan 
vanhimmat kotiin.

Pian Jumala puhui uudelleen Samuelille: ”Huomenna tähän aikaan 
lähetän luoksesi erään benjaminilaisen miehen, ja sinun tulee voidel-
la hänet kansani Israelin hallitsijaksi.” (Benjamin oli yksi 12 heimos-
ta, jotka muodostivat Israelin kansan.)

”Huomenna ... mies ... voitele kuninkaaksi?” Samuelilla oli varmasti 
paljon kysymyksiä mielessään, mutta hän saattoi ainoastaan odottaa.

Jumala oli kuitenkin jo työn touhussa. Kaksi päivää aikaisemmin, 
osana Jumalan suunnitelmaa, pari aasia oli lähtenyt harhailemaan ja 
kadonnut. Jumala tiesi, missä aasit olivat, mutta vielä tärkeämpää oli, 
että hän tiesi, kuka yrittäisi etsiä niitä.

Kuva 1-3
Aasit kuuluivat Kis-nimiselle tärkeälle miehelle. Aaseja ei löytynyt 
mistään lähistöltä, ja siksi Kis lähetti poikansa Saulin ja yhden palve-
lijoista etsimään aaseja.

He etsivät laaksoista ja kiipeilivät vuorilla. He vaelsivat tasangoilla, 
mutta yhtään aasia ei löytynyt. Kolmen päivän etsimisen jälkeen Saul 
oli valmis luovuttamaan.

”Käännytään jo takaisin kotiin”, hän sanoi palvelijalle, ”muuten isä 
alkaa hätäillä meidän vuoksemme ja unohtaa aasit.”

”Kuule”, palvelija vastasi, ”tuossa kaupungissa asuu kuuluisa Juma-
lan mies. Kaikki, mitä hän sanoo, käy toteen. Poiketaan vielä siellä. 
Ehkä hän pystyy neuvomaan, minnepäin meidän pitäisi mennä.” 

Saul hyväksyi ehdotuksen ja niin he lähtivät Ramaan. Kun he nou-
sivat rinnettä ylös kaupunkiin, heitä vastaan tuli tyttöjä, jotka olivat 
menossa kaivolle hakemaan vettä.

”Onkohan näkijä kotona?” miehet kysyivät.

”On”, tytöt vastasivat, ”menkää vain suoraan eteenpäin. Mutta pitä-
kää kiirettä! Hän on tullut tänään kaupunkiin, sillä tänä päivänä kansa 
viettää juhlaa uhrikukkulalla. Kansahan ei voi ruveta syömään ennen 
kuin hän tulee siunaamaan uhrin.” 

Näytä lapsille kartasta, missä Rama 
sijaitsi.

Näytelkää Saulin, hänen palvelijansa 
ja nuorten naisten kohtaaminen.
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Saul ja palvelija kiiruhtivat kaupunkiin. Ensimmäinen mies, jonka he 
näkivät, oli Samuel. Saul ja palvelija eivät kuitenkaan tienneet, että 
tämä oli se mies, jota he etsivät.

Kuva 1-4
Kun Samuel katseli Saulin tuloa, Jumala puhui hänelle: ”Tuossa on 
se mies, josta sinulle puhuin. Hän saa johtaa kansaani.” Juuri sil-
loin Saul tuli Samuelin luokse. ”Voitko sanoa minulle, missä näkijä 
asuu?” Saul kysyi.

”Minä olen se näkijä”, Samuel sanoi. ”Mene edelläni uhrikukkulalle, 
niin te saatte syödä tänään minun kanssani. Aamulla saat jatkaa mat-
kaasi, ja silloin myös vastaan kysymyksiin, jotka askarruttavat mieltä-
si. Älä ole enää huolissasi aasiesi takia, jotka ovat olleet kolme päivää 
kateissa, sillä ne ovat löytyneet. Kenellepä Israelissa kuuluisi kaikkein 
paras, ellei sinulle ja sinun suvullesi!”

Saul oli hämmästynyt! Kuinka Jumalan mies saattoi tietää aaseista? Ja 
mitä hän tarkoitti sanoessaan: ”Kenellepä Israelissa kuuluisi kaikkein 
paras, ellei sinulle ja sinun suvullesi!”? Saulilla ei ollut aavistustakaan 
siitä, että hänestä tulisi kuningas. Hän ei edes ajatellut olevansa mi-
tenkään tärkeä ihminen. Kansa halusi kuninkaan, ja Jumala antaisi 
sen heille.

Kuninkaan kautta israelilaiset saisivat opetuksen. Jumala näyttäisi-
heille, että Jumalan suunnitelma oli parempi kuin heidän itsekkäät 
suunnitelmansa. Oli väärin, että israelilaiset olivat tottelemattomia 
Jumalalle ja halusivat toimia oman tahtonsa mukaan.

Jos uskot Jeesukseen, sinunkin on hyvä ymmärtää, että  Jumalan tie 
on parempi kuin sinun oma tiesi. Sinun tulisi elää niin kuin Jumala 
tahtoo sinun elävän.

Riku uskoi Jeesukseen. Hän tiesi, että Jumala halusi hänen tottelevan 
vanhempiaan, opettajiaan ja koulun sääntöjä. Mutta Riku halusi kuu-
lua jengiin. Hän ei kertonut toisille, että hän uskoi Jeesukseen, koska 
hän pelkäsi, että hänelle naurettaisiin. Niinpä Riku oli mukana, kun 
jengi teki opettajalle kiusaa.

Tilanne karkasi käsistä, kun eräänä viikonloppuna muutamat pojista 
rikkoivat koulun ruokalan ikkunan. Riku oli tuolloin mukana ja yksi 
niistä, jotka jäivät kiinni. Hän oli pulassa ja kovasti häpeissään. Nyt 
Riku ymmärsi, että koska hän uskoi Jeesukseen, hänen ei olisi kos-
kaan pitänyt liittyä jengiin. Jumala käytti tätä tilannetta opettaakseen 
Rikua elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Myös israelilaiset joutuivat oppimaan, että Jumalan osoittama tie on 
paras vaihtoehto. Siksi Jumala antoi heille kuninkaan, jota he olivat 
kovasti pyytäneet.

Tuleva kuningas oli kovin hämmästynyt kaikesta, mitä tapahtui. Hän 
ihmetteli, miksi häntä kohdeltiin kuin jotakuta huomattavaa henki-

Näytä hämmentyneeltä, siltä Saulkin 
varmasti näytti.

PTU
Näytä sovellus Jeesukseen uskoville 
lapsille: 
”Elä niin kuin Jumala haluaa sinun 
elävän.”

PowerPoint-kuva 1-4a

PowerPoint-kuva 1-PTU
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löä. Kun Saul ja hänen palvelijansa tulivat aterialle, he huomasivat 
noin 30 ihmistä jo paikalla odottamassa aterian alkua. Kuinka ou-
dolta Saulista tuntuikaan, kun hänet ja hänen palvelijansa ohjattiin 
kaikkein tärkeimmille istumapaikoille. Eikä ainoastaan tämä häm-
mästyttänyt heitä, vaan myös se, että keittäjän käskettiin antaa erityi-
nen osa lihasta Saulille.

Jumalan mies oli varannut tämän lihapalan Saulia varten jo silloin, 
kun tätä juhlaa alettiin suunnitella. Saul oli hämmästyneempi kuin 
koskaan. Kaikesta huolimatta hän oli vain maanviljelijän poika aaseja 
etsimässä. Ja nyt hän oli täällä ihmisten ympäröimänä juttelemassa 
Samuelille, Jumalan miehelle. Saul jopa yöpyi Samuelin kotona, en-
nen kuin lähti seuraavana aamuna kotiin.

Aamulla Samuel, Jumalan mies, saattoi Saulin ja palvelijan ulos kau-
pungista. Samuel halusi keskustella kahden kesken Saulin kanssa, ja 
siksi palvelija lähetettiin edelle. ”Pysähdy hetkeksi, niin minä ilmoi-
tan sinulle Jumalan sanan”, Samuel sanoi.

Kuva 1-5
Samuel otti viittansa sisältä eläimen sarven, jonka sisällä oli oliiviöl-
jyä. Hän meni Saulin luokse, kohotti kätensä ja valutti öljyä Saulin 
päähän.

Tuohon aikaan öljyn valuttaminen päähän oli merkki siitä, että öljyllä 
voideltu oli valittu erityistehtävään. Saul ”voideltiin” kuninkaaksi.

”Nyt Herra on voidellut sinut oman kansansa hallitsijaksi”, Samuel 
sanoi. Todistaakseen sanansa Samuel kuvaili, mitä Saulille tapahtuisi 
myöhemmin sinä päivänä. 

”Kun lähdet luotani, tapaat kaksi miestä”, Samuel sanoi. ”He sano-
vat sinulle: ’Ne aasit, joita lähdit etsimään, ovat löytyneet, mutta isäsi 
ei niitä enää muistakaan. Nyt hän on huolissaan, ja miettii, mitä voisi 
tehdä poikansa hyväksi.’ Kun sitten jatkat matkaasi, sinua vastaan tu-
lee kolme miestä. Yhdellä heistä on mukanaan kolme karitsaa, toisel-
la kolme uhrileipää ja kolmannella viiniruukku. He tervehtivät sinua 
ystävällisesti ja antavat sinulle kaksi leipää. Saapuessasi kaupunkiin 
tapaat joukon profeettoja. Heidän edellään soivat harput ja rummut, 
huilut ja lyyrat, ja he ovat hurmoksissa. Silloin Herran henki valtaa 
sinut ja sinäkin joudut hurmoksiin ja muutut toiseksi ihmiseksi.”

Tämä kaikki kummastutti Saulia, mutta Samuel jatkoi: ”Kun nämä 
ennusmerkit toteutuvat, tee, mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on 
sinun kanssasi. Mene sen jälkeen edelläni Gilgaliin. Minä tulen sinne 
luoksesi uhraamaan poltto- ja yhteysuhreja. Odota seitsemän päivää, 
niin tulen sinne ja ilmoitan, mitä sinun pitää tehdä.”

Kotimatkalla Saul huomasi, että kaikki tapahtui juuri niin kuin hä-
nelle oli kerrottu. Kun hän lopulta saapui kotiin, hänen perheensä  
näki Saulin muuttuneen. Hänessä oli jotain erilaista, mitä he eivät 
osanneet selittää. Saul ei kertonut heille, miten hänet oli juuri voidel-
tu kuninkaaksi.

Käytä lisämateriaaleista tulostettua 
oinaansarvea havainnollistaessasi 
voitelua.

”Voideltu” tarkoittaa olla Jumalan 
valitsema, johonkin erityistehtävään.

Aseta tulostamasi numerot ”1”, ”2” ja 
”3” taululle samalla, kun kerrot nämä 
kolme merkkiä (2 miestä, 3 miestä, 
joukko profeettoja).
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(Ei kuvaa.)
Mutta eräänä päivänä kaikkien piti saada tietää. Se päivä koitti, kun 
Samuel, Jumalan mies, kutsui koko Israelin kansan koolle.

Samuel nousi ja sanoi: ”Herra, Israelin Jumala, on sanonut näin: 
’Minä toin Israelin pois Egyptistä ja vapautin teidät niin Egyptin 
kuin muidenkin teitä sortaneiden valtakuntien alaisuudesta.’ Mutta 
nyt te olette hylänneet Jumalanne, joka on pelastanut teidät kaikista 
onnettomuuksista ja vaaroista. Te olette sanoneet: ’Ei, anna meille 
kuningas!’ Asettukaa siis nyt Herran eteen heimoittain ja suvuittain.”

Samuel katseli jonossa olevia heimoja. Kansa ihmetteli, kenestä tulisi 
kuningas.

Ensiksi valinta osui Benjaminin heimoon. Kaikki tämän heimon 
perheet asettuivat Samuelin lähelle. Sitten valittiin Kisin perhe. Lo-
pulta Saul julistettiin uudeksi kuninkaaksi. Mutta ... missä hän oli? 
Saulia ei näkynyt. Tiedätkö missä hän oli?

Jumala tiesi ja hän ilmoitti kansalle: ”Tuolla hän on, piilossa varus-
teiden seassa.” 

Ehkäpä Saul oli ujo tai peloissaan sen suhteen, mitä tulevaisuus toi-
si tullessaan. Ihmiset juoksivat etsimään häntä ja toivat hänet koko 
kansan eteen. Kun hän seisoi kansan keskellä, hän oli päätänsä pi-
tempi kaikkia muita.

Kuva 1-6
”Näettekö, millaisen miehen Herra on valinnut?” Jumalan mies huu-
si. ”Koko Israelissa ei ole hänen veroistaan!” Saul oli paljon muita 
miehiä pidempi. Hän oli hyvin komea, juuri sellainen mies, jonka 
kansa tahtoi kuninkaaksi.

”Eläköön kuningas”, kansa huusi. Kansa iloitsi, sillä nyt heilläkin oli 
oma kuninkaansa kuten muillakin kansoilla. 

Lähes kaikki menivät onnellisina koteihinsa.

Mutta Jumalan mies oli varmasti erittäin surullinen nähdessään, 
kuinka Israelin kansa valitsi oman tahtonsa mukaan miehen kunin-
kaakseen. Heidän olisi pitänyt luottaa ainoastaan Jumalaan. Jumala 
oli luonut heidät ja valinnut heidät omaksi kansakseen. Ainoastaan 
Jumala tiesi, mikä heille olisi parasta, mutta kansa halusi pitää pään-
sä.

Onko Jumala tänään osoittanut sinulle, että vaikka uskot Jeesukseen, 
olet välillä tottelematon hänelle ja haluat toimia oman mielesi mu-
kaan?

Jumalan tie on paljon, paljon parempi kuin oma tiesi. Älä ole kuin 
israelilaiset. Älä ole kuin Riku, joka halusi toimia oman tahtonsa 
mukaan ja oli mukana jengissä, kunnes Jumala antoi hänelle kovan 

Alle kouluikäiset nauttivat 
saadessaan etsiä Saulia. Anna 
jonkun lapsista esittää Saulia ja 
piiloutua.

PTU

Pimennä PowerPoint-
näyttö hetkeksi. 

PowerPoint-kuva 1-PTU
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opetuksen. Haluatko juuri nyt, hiljaa sydämessäsi, pyytää Jumalaa 
antamaan sinulle anteeksi? Pyydä, että hän auttaa sinua elämään tah-
tonsa mukaan. 

Jos et usko Jeesukseen, et pääse eroon omasta syntisestä tiestäsi. 
Oma tiesi johtaa pois Jumalan luota. Jeesus haluaa, että annat hä-
nen muuttaa elämäsi. Hän toivoo sinun uskovan häneen Pelastajana. 
Jeesus kantoi kaikkien meidän syntisten ansaitseman rangaistuksen. 
Hän kuoli puolestamme.

Vain Jeesus voi auttaa sinua elämään oikein – Jumalan tahdon mu-
kaan. Haluaisitko uskoa Jeesukseen juuri nyt? Voit sanoa hänelle 
näin: ”Rakas Jeesus, tiedän, että olen kulkenut väärää tietä. Olen syn-
tinen ja tarvitsen sinua pelastamaan minut ja viemään minut oikealle 
tielle. Uskon, että sinä kuolit puolestani. Pelasta minut nyt.”

Jeesus sanoi: ”Minä olen tie” (Joh. 14:6). Sillä hetkellä, kun uskot 
Jeesukseen, alat kulkea Jumalan tietä. Se tie on paras ja ainoa oikea 
tie. Haluatko uskoa jo tänään?

Kertauskysymykset
Muokkaa kysymyksiä vapaasti omalle lapsiryhmällesi sopiviksi. 

1  Raamatunopetuksessa puhuttiin kansasta, joka halusi tehdä 
oman tahtonsa mukaan. Mitä he halusivat? (He halusivat kunin-
kaan.)

2  Miksi Samuel oli pettynyt, kun kansa vaati saada kuninkaan? 
(Hän sanoi Jumalan olevan heidän kuninkaansa ja että oli väärin 
haluta hallitsijaksi ihmistä Jumalan sijasta.)

3  Miksi kansa halusi kuninkaan? (He halusivat olla kuten kaikki 
muutkin kansat, joilla oli kuningas johtajanaan.)

4  Samuel varoitti heitä siitä, mitä kuningas merkitsisi kansan kan-
nalta. Mainitse muutama esimerkki kuninkaan oikeuksista. (Ku-
ningas ottaisi heidän poikiaan ja tyttöjään sotilaiksi, keittäjiksi 
ja jopa orjiksi. Hän ottaisi heidän peltonsa ja viinitarhansa ja 
määräisi raskaita veroja.)

5  Miksi me haluamme toimia oman tahtomme mukaan emmekä 
Jumalan tahdon mukaan? (Kuljemme oman tahtomme mukaan, 
koska olemme luonnostamme syntisiä.)

6  Miksi Jumala salli aasien joutua kadoksiin? (Siksi, että Samuel ja 
Saul tapaisivat.)

7  Mitä Samuel teki Saulille merkiksi siitä, että Saulista tulisi kunin-
gas? (Kaatoi öljyä hänen päähänsä.)

8  Missä Saul piileskeli, kun kansa halusi nähdä uuden kuninkaan-
sa? (Varusteiden joukossa.)

PTE
Kutsu lapsia tulemaan Jeesuksen 
luokse. Jos sinulla ei ole 
mahdollisuutta henkilökohtaiseen 
ohjaukseen, voit pyytää lapsia 
rukoilemaan hiljaa mielessään 
perässäsi tämän rukouksen. Aina 
kun mahdollista, tarjoa lapsille 
mahdollisuus tulla keskustelemaan 
kanssasi.

Katso ”Miten ohjaan lapsen 
Jeesuksen tuntemiseen” tämän 
opetustekstin lopusta.

PowerPoint-kuva 1-PTE

Kertauskisa

Kilpajuoksu Kaanaan
Tulosta lisämateriaaleista kertauspeli 
joko A3-koossa tai kahtena A4-
kokoisena puolikkaana.

Daavid 1 -lautapeli
Lisämateriaaleista löytyy myös 
suomalainen värikäs lautapeli, 
jota voitte pelata milloin vain 
opittua kerraten. Kunkin oppitunnin 
kertauskysymykset on laitettu 
korteille, jotka voi tulostaa pelin 
mukana. Daavid 1 -lautapeli jatkuu 
Daavid 2 -pelilaudalla. Kaksi 
pelilautaa voi laittaa rinnakkain, 
jolloin pelistä tulee pidempi.
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9  Jos Jeesukseen uskova lapsi tekee jotain väärin, niin kuin Riku 
teki, mitä hänen tulee tehdä? (Kertoa Jumalalle olevansa todella 
pahoillaan, pyytää Jumalalta anteeksiantoa ja apua toimia toisin 
seuraavalla kerralla.)

10  Kuinka voi kääntyä omalta syntiseltä tieltään Jumalan tielle? (Tu-
lee hylätä synti ja pyytää Jeesusta pelastamaan.)

GoodNewsClub®-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tukitehtävä ”Piirrä!” ja tehtävämoniste 
”Katso kelloa!” vanhemmille lapsille tai ”Sanat ja muodot” nuorem-
mille lapsille. Sieltä löytyvät myös ideat roolileikkiin ja askarteluun.

Tukitehtävät

Piirrostehtävä
Anna jokaiselle lapselle neljään osaan jaettu paperi (tai anna jokaisel-
le neljä pienempää paperia). Pyydä lapsia piirtämään seuraavat asiat:

1  Piirrä, mitä israelilaiset halusivat.

2  Piirrä kuva Rikusta kulkemassa omaa tietään.

3  Piirrä kuva itsestäsi tai jostakusta kaveristasi kulkemassa omaa 
tietä.

4     Piirrä kuva ihmisestä, joka kulkee Jumalan tietä. 

Viisausjakeet
Jaa lapset ryhmiin, joissa on kussakin eri-ikäisiä lapsia, nuorempia 
ja vanhempia. Kirjoita yksitellen seuraavat raamatunkohdat taululle, 
niin että lapset ehtivät etsimään ne Raamatuistaan.

Psalmi 105:1
Psalmi 119:11
Psalmi 150:1
Sananlaskut 3:5
Matteus 7:7
Matteus 19:19
Matteus 22:37
Johannes 14:1
Efesolaiskirje 6:1
1. Tessalonikalaiskirje 5:17
1. Tessalonikalaiskirje 5:22
Jaakobin kirje 1:5
Jaakobin kirje 1:22
1. Johanneksen kirje 1:9

Kun kukin ryhmä on löytänyt jakeen, keskustelkaa, miten se liittyy 
viisauteen. 
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Pietari käskee
Tämä oppitunti vertaili ”Jumalan tietä” ja ”omaa tietäni”.

Leikkikää ”kapteni käskee” -leikkiä. Kerro lapsille, että he saavat toimia 
käskyn mukaan vain, jos käsky alkaa sanoilla ”Jumalan tiellä pitää…”.
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Raamatunkohta
1. Sam. 12–15

Päätotuus
Synnistä seuraa rangaistus.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Ota vastaan Jeesuksen 
lahja, iankaikkinen elämä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kiitä Jeesusta, joka 
kärsi rangaistuksesi.

Raamatunlause
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään 
puutu.” Ps. 23:1

Havaintovälineet
•  Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat

•  Jos käytät kierrekirjaa, tulosta havainnollistettu 
päätotuus USB-tikun GoodNewsClub-lisäma-
teriaaleista ja kiinnitä se valkotaululle tai seinäl-
le sinitarralla, kun ensimmäisen kerran opetat 
päätotuutta (katso ”PT” marginaalissa). Viittaa 
siihen aina, kun opetat päätotuutta.

 Jos käytät PowerPoint-kuvia, klikkaa hyperlink-
kiä opettaessasi päätotuutta.

•  Tulosta sovellus uskovalle lapselle USB-tikun 
lisämateriaaleista havaintovälineeksi. Uskovan 
lapsen sovellus on jo valmiiksi mukana Power-
Point-esityksessä.

•   Tulosta havainnollistettu raamatunlause ja raa-
matunlauselaput lapsille USB-tikun lisämateriaa-
leista. Raamatunlauseen voit tulostaa joko A3- tai 
A4-koossa, värillisenä tai mustavalkoisena. Sama 
raamatunlause löytyy USB-tikulta PowerPoint-
esityksenä.

Tuntirunko

Johdanto
Kansalla oli kuningas.

Tapahtumien kulku
1  Samuel opettaa kansaa.  PT
2  Ukkosta ja salamointia  PTE
3  Kansa tunnustaa syntinsä – Samuel varoittaa.

4  Filistealaiset hyökkäävät. Saul on tottelematon 
– ”Pojastasi ei tule kuningasta.”  PTU

5  Saul lähtee surmaamaan amalekilaisia. Jumala 
puhuu Samuelille.

6  Samuel tuo esiin Saulin tottelemattomuuden. 
 PTE

Huippukohta
Samuel surmaa Agagin.

Lopetus
Samuel jättää Saulin, jonka Jumala on hylännyt. 

PTE

Oppitunti 2
Saulin tottelemattomuus
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Oppitunti
Kuva 2-1
”Hurraa! Kauan eläköön kuningas! Jumala kuningasta varjelkoon!” 
Vihdoinkin israelilaisilla oli oma kuningas!

Saul ei ollut enää arka maanviljelijän poika.

Hän oli koonnut valtavan 330 000 miehen armeijan ja kukistanut 
pahat ammonilaiset, jotka olivat hyökänneet Israelin maahan. Kansa 
ajatteli, että oli ihanaa, kun heillä oli kuningas, joka johti heitä taiste-
luissa. Kun taistelu oli voitettu, Samuel, Jumalan mies, kutsui kansan 
koolle Gilgaliin.

Oli jälleen aika tuoda kansalle viesti Jumalalta. 

 ”Tässä teillä nyt on valitsemanne kuningas, jota itsellenne pyysitte”, 
Samuel huusi. ”Herra on antanut teille kuninkaan.” Viestiin kuului 
myös vakava varoitus: ”Jos te aina kunnioitatte, palvelette ja totte-
lette Herraa, Jumalaanne, ettekä kapinoi hänen käskyjään vastaan, 
silloin Herra on teidän ja teidän kuninkaanne kanssa. Mutta jos ette 
tottele Herraa vaan kapinoitte hänen käskyjään vastaan, Herran käsi 
sattuu teihin ja kuninkaaseenne.”

Jos haluat, voit lukea nämä sanat Samuelin puheesta (1. Sam. 12:13–15).

Jumalan viesti oli erittäin selvä. Raamatusta näemme, että tämä sama 
viesti koskee myös sinua ja minua: Jumalaa vastaan kapinoimisesta 
seuraa rangaistus. Ehkä ajattelet, että tottelemattomuus ei ole ollen-
kaan syntiä. Kyllä se on! Muistatko, mitä Eedenin puutarhassa tapah-
tui? Aadam ja Eeva asuivat siellä. Heillä oli hyvä olla niin kauan, kun-
nes he tekivät vastoin Jumalan tahtoa. Jumala oli kieltänyt heitä syö-
mästä tietyn puun hedelmää, mutta he molemmat söivät siitä puusta. 
Molemmat rikkoivat Jumalan käskyn – tämä oli ihmisen ensimmäinen 
synti. Jumala joutui rankaisemaan heitä. Koska Aadamista ja Eevasta 
tuli syntisiä, kaikki ihmiset ovat sen jälkeen olleet luonnostaan synti-
siä. Kaikilla meillä on jo syntyessä mieli, joka ei halua totella Jumalaa. 
Raamattu kutsuu meitä kaikkia ”tottelemattomuuden lapsiksi” (Ef. 
2:2). Raamatussa esimerkiksi neuvotaan meitä kunnioittamaan ja tot-
telemaan isää ja äitiä (2. Moos. 20:12). Jos emme tee niin, emme nou-
data Jumalan käskyä, ja se on syntiä. Jumala varoittaa meitä siitä, että 
synnistä seuraa rangaistus, aivan niin kuin hän varoitti israelilaisiakin.

Kyllä, ihmiset kuulivat Samuelin välittämän varoituksen. Samuel ha-
lusi kansan kuitenkin olevan täysin varma siitä, että hänen puheensa 
oli totta. Näin hän sanoi:
Olisi hyvä lukea seuraavat sanat suoraan Raamatusta (1. Sam. 12:16–17).
”Pysykää vielä paikoillanne ja katselkaa ihmettä, jonka Herra tekee 
teidän nähtenne. Nyt on vehnänkorjuun aika. Mutta kun kutsun 
Herraa, hän lähettää ukkosen ja sateen. Siitä tiedätte, että pyytäes-
sänne itsellenne kuningasta olette pahasti rikkoneet Herraa vastaan.”

Innostuneesti
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”Ukkosta ja sadetta?” kansa ajatteli. ”Tähän aikaan vuodesta ei kos-
kaan sada.”

Samuel oli välittänyt Jumalan varoituksen, ja nyt hän rukoili. Taivas 
alkoi mennä pilveen. Raskaat tummat ukkospilvet peittivät aurin-
gon. Salamat välähtelivät taivaalla! Ukkonen jyrisi! Voi mikä myrs-
ky! Ihmiset olivat kauhuissaan. Tämä oli todellakin Jumalan antama 
varoitus.

Nyt kansa oli valmis kuuntelemaan, mitä Jumala sanoo. ”Rukoile pal-
velijoittesi puolesta Herraa, Jumalaasi”, he huusivat, ”jottei meidän 
tarvitsisi kuolla, vaikka kaikkien syntiemme lisäksi teimme senkin 
rikkomuksen, että pyysimme itsellemme kuningasta.” 

Kansa tiesi halunneensa kulkea omaa tietään Jumalan tien sijasta. 
”Palvelkaa aina Herraa kaikesta sydämestänne”, Samuel rohkaisi 
heitä. ”Suuren nimensä kunnian tähden Herra ei tahdo hylätä teitä, 
kun hän kerran on nähnyt hyväksi ottaa teidät omaksi kansakseen. 
Enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkai-
sin rukoilemasta puolestanne. Minä opetan teille sen, mikä on hyvää 
ja oikein. Mutta jos jatkatte pahoja tekojanne, teidät ja kuninkaanne 
pyyhkäistään pois.” 

Jumala varoittaa tänään myös meitä. Synti estää pääsemästä taivaa-
seen. Miksi Jumala kohtelee syntisiä tällä tavalla?

Voit antaa lasten ehdottaa mahdollisia syitä.

Siksi, koska Jumala on pyhä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on puhdas 
ja täydellinen. Jumala ei tee koskaan syntiä. Kaikki, mitä hän tekee, 
on oikein. Jumala ei koskaan salli syntiä siellä, missä hän on, eikä hän 
voi katsoa syntiä sormien läpi. Jumala ei koskaan sano, ettei muu-
tama synti haittaa. Kaikesta synnistä on seurauksensa, sillä Jumala 
vihaa syntiä. 

Ehkä sinusta tuntuu, ettet tee kovinkaan paljon syntiä. Kuitenkin 
lapsetkin ovat syntisiä. Anna rikkoi pöydällä olleen kristallimalja-
kon, mutta hän syytti siitä pikkuveljeään – hän valehteli. Raamatus-
sa Jumala sanoo: ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan”  
(2. Moos. 20:16). Se tarkoittaa: ”Älä kerro valheita kenestäkään.” 
Lapset, kuten Anna, saattavat valehdella tai olla vanhemmilleen 
tottelemattomia. On monta tapaa rikkoa Jumalan antamia käskyjä. 
Jumala kehottaa sinua kääntymään pois synnistä. Pyydä häntä an-
tamaan sinulle anteeksi ja pelastamaan sinut. Jumalan varoitus on 
tarpeellinen. Vaikka Jumala rakastaakin ihmistä, hän tuomitsee silti 
synnin. Oletko kiinnittänyt huomiota Jumalan varoitukseen? 

Jonkin aikaa israelilaiset muistivat Jumalan varoitukset. Kuningas 
Saul jatkoi kansan hallitsemista.

Aivan	Israelin	rajojen	takana	asuivat	filistealaiset.	Mahtavat	filistealai-
set olivat olleet Israelin vihollisia jo kauan. Nyt näytti siltä, että tulossa 
olisi	erittäin	raskas	sota,	koska	filistealaiset	olivat	koonneet	valtavan	

Nuoremmat lapset nauttivat 
tehdessään itse myrskyn ääntä.

PTE
Näytä päätotuus.

Nämä tapahtumat löytyvät 
Raamatusta (1. Sam. 13) ja antavat 
taustatietoa kertomukseen Saulin 
tottelemattomuudesta
amalekialaisten suhteen.
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armeijan. Kun Saulin miehet näkivät kaikki nuo sotavaunut, hevos-
miesten rivit ja tuhannet sotilaat, olivat he hyvin, hyvin peloissaan.
Itseasiassa jotkut sotilaista päättivät karata ennen taistelun alkua. He 
piiloutuivat luoliin, vuorille ja metsiin. Jopa ne, jotka pysyivät Saulin 
kanssa, vapisivat pelosta. He odottivat kuninkaansa aloitetta.

Mutta Saul ei tiennyt, mitä tehdä! Hänen oli käsketty odottaa seitse-
män päivää pappi Samuelin tuloa. Papin piti uhrata ja rukoilla ennen 
taistelun alkua. Kuninkaalla ei ollut oikeutta suorittaa uhrausta, sillä 
se oli ainoastaan pappien tehtävä. Jumala oli antanut tarkat ohjeet 
siitä, kuka sai toimittaa uhrin. Seitsemäntenä päivänä Saul ei voinut 
enää odottaa pidempään. Hän meni ja toimitti uhrin itse.

Ei kulunut kauaakaan, kun Samuel tuli, aivan kuten oli luvannutkin.

Kuva 2-2
”Mitä sinä olet tehnyt?” Samuel kysyi.

Saul kertoi Samuelille odottaneensa seitsemän päivää, eikä Samuelia  
ollut	näkynyt.	Saulin	mukaan	sotilaat	olivat	alkaneet	paeta	ja	filistealai-
set olivat tulossa yhä lähemmäksi. Saul ei ollut pystynyt odottamaan 
enää kauempaa. Niinpä hän oli uhrannut polttouhrin itse.

”Olet tehnyt tyhmästi!” Samuel sanoi ankarasti. ”Jos olisit noudatta-
nut Herran, Jumalasi, sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvista-
nut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt kuninkuutesi 
ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää 
hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä.”

Samuel kääntyi ja meni pois.

Kuningas Saulin tunnelmat olivat varmasti hyvin surulliset. Millaisia 
toiveita hänellä olikaan ollut urhean poikansa Jonatanin varalle. Nyt 
Jonatanista ei koskaan tulisi kuningasta, ja se oli Saulin syy. Hän sai 
rangaistuksen ja hän ansaitsi sen, koska oli ollut tottelematon Juma-
lalle.

(Ei kuvaa.)
Synnistä seuraa aina rangaistus. Kaikki me ansaitsemme rangais-
tuksen, sillä jokainen on tehnyt syntiä. Raamatussa sanotaan: ”Sillä 
kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” (Room. 
3:23). Tiesitkö, että jotkut ihmiset eivät kuitenkaan saa rangaistusta 
synneistään? Keitä he ovat? Annapa kun luettelen muutamia mah-
dollisia vastauksia. Sinä voit kertoa, olenko oikeassa vai en. 

”Lasten synnistä ei tule seurauksia – oikein vai väärin?”

Anna lasten vastata.

Väärin, koska Raamatussa sanotaan, että kaikki ovat syntisiä, lapset-
kin, ja kaikesta synnistä seuraa rangaistus.

Toinen vastaus: ”Jos ihminen on mielestään tarpeeksi hyvä Jumalalle 
ja rukoilee ja lukee Raamattua, hän voi välttyä synnin rangaistukselta 

Näytä päätotuus.
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– oikein vai väärin?” Väärin, koska kukaan ei voi itse päästä eroon 
synnistä, ei edes lukemalla Raamattua tai rukoilemalla.

”Ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, eivät joudu kärsimään syntiensä 
ansaitsemaa rangaistusta – oikein vai väärin?” Oikein. Jeesukseen 
uskovat säästyvät rangaistukselta.

Jumala lähetti Poikansa maailmaan pelastamaan ihmiset heidän syn-
neistään. Jeesus syntyi ilman syntiä eikä hän kertaakaan elämänsä 
aikana tehnyt mitään väärää. Silti hänen täytyi kuolla. Jumala laittoi 
Jeesuksen päälle kaikkien ihmisten synnit. Ristillä Jeesus huusi: ”Ju-
malani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” (Matt. 27:46). Jeesus jou-
tui eroon taivaallisesta Isästään, koska hän kärsi meidän syntiemme 
rangaistuksen. Siksi jokainen, joka uskoo Jeesukseen, pelastuu. Jos 
Jeesus on kärsinyt sinun syntisi seuraukset, kiitätkö häntä koskaan 
siitä? Kerrotko koskaan Jeesukselle, mitä se sinulle merkitsee, että 
hän kärsi rangaistuksesi? Kerro Jeesukselle, miten tärkeä hän on si-
nulle. Aina kun rukoilet, kerro, miten kiitollinen olet. Kiitä Jeesusta 
kaikesta, mitä hän on tehnyt puolestasi. Kiitä siitä, että syntisi on 
pyyhitty pois ainiaaksi.
Saulin syntejä Jumala ei pyyhkinyt pois. Jumala antoi Saulin hallita 
kansaa monta  vuotta, mutta ne eivät olleet onnellisia vuosia. Israel 
oli	jatkuvasti	sodassa	filistealaisten	ja	amalekilaisten	kanssa.

Jumala oli luvannut, että jonakin päivänä amalekilaiset saisivat ran-
gaistuksen (2. Moos. 17:8–16). He olivat monia vuosia aikaisemmin 
yrittäneet tuhota Jumalan kansan, israelilaiset, kun se vaelsi Egyptistä 
nykyiseen maahansa. Nyt oli koittanut se aika, jolloin amalekilaiset 
saisivat rangaistuksen teoistaan.

Eräänä päivänä Samuel tuli kuningas Saulin luokse. Samuelilla oli 
kuninkaalle tällainen viesti Jumalalta: ”Näin on Herra Sebaot pu-
hunut. Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Julista heidät ja heidän 
omaisuutensa Herralle kuuluvaksi uhriksi. Älä sääli heitä vaan tapa 
kaikki.” Mitään ei saanut jättää eloon!

Joskus Jumala sallii kansoille kauheita kohtaloita maanpäällisessä elä-
mässä. Pahinta on kuitenkin se, jos joutuu ikuisesti eroon Jumalasta. 

Saul kokosi tuhansien sotilaiden armeijansa ja lähti sotaan. Amaleki-
laiset kukistettiin täysin. Saul oli tyytyväinen itseensä. ”Olen tehnyt 
kaiken, mitä Jumala pyysi”, hän ajatteli itsekseen.

Kuva 2-4 (huomaa: kuva 2-3 tulee myöhemmin)

Mutta oliko Saul täysin noudattanut Jumalan ohjetta hävittää kaiken? 
Taistelun jälkeisenä yönä Samuel oli erittäin murheissaan.

Hän ei kyennyt nukkumaan, vaan rukoili pitkin yötä. Jumala oli ker-
tonut hänelle kuninkaan tottelemattomuudesta.

Alle kouluikäiset voivat esittää 
valvomista siten, että nousevat 
seisomaan ja kävelevät paikoillaan 
silmiään hieroen.

Näytä sovellus Jeesukseen 
uskovalle lapselle: ”Kiitä Jeesusta, 
joka kärsi rangaistuksesi”.

PTU

PowerPoint-kuva 2-PTU



Daavid - Jumalan mielen mukainen mies

22

Kuva 2-5
Aikaisin seuraavana aamuna Samuel meni kuningas Saulin luokse. 
Saul näytti olevan innoissaan. 

”Olen täyttänyt Herran käskyn”, Saul sanoi.

”Mitä tämä lampaiden määkinä sitten on?” ihmetteli Samuel. ”Entä 
lehmien ammuminen, joka tuolta kuuluu?”

”Ne on otettu amalekilaisilta. Miehet säästivät parhaat lampaat, son-
nit ja lehmät uhriksi Herralle, sinun Jumalallesi. Kaiken muun olem-
me tuhonneet.”

”Ole vaiti!” Samuel sanoi Saulille. ”Herra lähetti sinut toteuttamaan 
tätä käskyä: ’Julista Herralle kuuluvaksi uhriksi pahantekijät, nuo 
amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet hävittänyt viimeisen-
kin heistä.’ Miksi et totellut Herraa, vaan syöksyit ryöstämään saalista 
ja rikoit Herran tahtoa vastaan?”

Kuva 2-3
”Minähän tottelin Herraa ja lähdin minne hän minut lähetti”, kunin-
gas Saul vastasi. ”Toin sieltä Agagin, Amalekin kuninkaan, mutta kai-
ken muun tuhosin. Saaliista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa, 
parhaan osan siitä, mikä piti tuhota. Ne he halusivat uhrata Gilgalissa 
Herralle, sinun Jumalallesi.”

Voi Saul, mitä tulit tehneeksi! Jumala oli käskenyt tuhota kaiken, 
mikä kuului amalekilaisille, ja tuo käsky koski myös heidän kunin-
gastaan. Saul oli ollut tottelematon Jumalalle, mutta ei myöntänyt 
sitä. Hän teeskenteli, että oli tehnyt, niin kuin oli käsketty, ja yritti 
syyttää toisia. Ehkä Saul ei ymmärtänyt tehneensä väärin. Ehkä hän 
kuvitteli tehneensä jotakin hyvää tuodessaan parhaat eläimet uhrat-
taviksi Jumalalle. Hän oli kuitenkin väärässä. 
Ehkä sinäkin olet toivonut, että Jumala tarkastelisi vain kaikkia hy-
viä puoliasi ja unohtaisi syntisi. Jumalan silmissä et kuitenkaan kos-
kaan voi olla tarpeeksi hyvä, yritit miten kovasti tahansa. Kukaan 
ihminen ei voi itseänsä pelastaa. Onneksi jokainen meistä, sinä ja 
minä, voimme pyytää Jeesusta, Jumalan Poikaa, Pelastajaksi. Vain 
Jeesuksen ansiosta voimme päästä yhteyteen hyvän Jumalan kanssa, 
sillä Jeesus kärsi syntien rangaistuksen. Jumalan totteleminen on hy-
vin tärkeää, sillä Raamatussa sanotaan: ”Synnin palkka on kuolema” 
(Room. 6:23). 

Kuva 2-6
Niin juuri Samuelkin sanoi Saulille: ”Kumpi on Herralle mieleen, 
uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri.” Samuel to-
tesi Saulin hylänneen Jumalan sanan. Siksi Jumala aikoi hylätä Saulin 
kuninkaana.

Kuningas Saul sanoi olevansa pahoillaan ja pyysi Samuelia antamaan 
hänelle anteeksi. Saul ei kuitenkaan todellisuudessa ollut pahoillaan. 

”Miehet säästivät parhaat lampaat, 
sonnit ja lehmät uhriksi.” Mitä Saulin 
olisi kuulunut tehdä, ettei olisi ollut 
tottelematon?

PTE

Näytä päätotuus.

Pudista päätäsi, ei oikeasti 
pahoillaan.
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Hän pelkäsi vain sitä, mitä kansa ajattelisi ja mitä hänelle tapahtuisi. 
Saulin olisi kuulunut surmata kuningas Agag, mutta hän oli pitänyt 
tätä vankina näyttääkseen, että oli voittanut taistelussa amalekilaiset.

Samuel otti miekan ja surmasi itse pahan kuningas Agagin.

Tämän jälkeen Samuel poistui Ramasta, eikä enää koskaan tullut Sau-
lia tapaamaan. Hän oli kuitenkin hyvin surullinen. Joka päivä hän itki 
Saulin synnin tähden. Jumala oli kovin suuttunut Sauliin ja käänsi 
Saulille selkänsä. Hän jätti Saulin ilman apuaan ja siunaustaan. Miksi 
Saulille kävi niin? Hän ei totellut Jumalaa. Kannattaa siis ottaa vastaan 
Jeesuksen lahja, pelastus, joka on tarjolla jokaiselle.
Jos et ole vielä pyytänyt syntejäsi anteeksi ja pelastunut syntien seura-
ukselta, synnit erottavat sinut edelleen Jumalasta. Tule Jumalan luok-
se, niin uusi elämä voi alkaa.

Usko Jeesukseen, joka kärsi ristillä ihmisten syntien tähden. Jeesus 
elää ikuisesti ja on ainoa mahdollinen Pelastaja. Kerro Jeesukselle, 
että haluat kääntyä pois synnistä. Sano Jeesukselle, että uskot häneen 
Herranasi ja Pelastajanasi. Haluatko uskoa Jeesukseen tänään? Raa-
matussa sanotaan: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” (Ap. t. 
16:31).

Kertauskysymykset
1  Puhuimme useista kansoista, jotka sotivat israelilaisia vastaan. 

Mainitse	niistä	yksi.	(Ammonilaiset,	filistealaiset,	amalekilaiset.)

2  Muistatko vielä toisenkin? (Käytä tätä kysymystä, jos kyseessä 
on joukkueiden välinen kisa.)

3  Miksi on syntiä olla tottelematon vanhemmille? (Rikomme sil-
loin Jumalan käskyn. Jumala on sanonut: ”Kunnioita (tai tottele) 
vanhempiasi.”)

4  Miksi kansa oli ihmeissään ja peloissaan ukkosmyrskyn vuoksi? 
(He tiesivät, että se oli Jumalan varoitus, koska siihen aikaan ei 
yleensä ollut ukkosmyrskyjä.)

5  Miten Jumala nykyään varoittaa meitä synnistä? (Raamatun 
kautta, opettajien ja pappien kautta, jotka opettavat meille mitä 
Raamatussa sanotaan.)

6  Mitä kuningas Saul teki, jota hän ei olisi saanut tehdä, koska 
se oli ainoastaan pappien tehtävä? (Uhrasi polttouhrin kansan 
puolesta.)

7  Millaisen rangaistuksen Samuel kertoi Saulin saavan tottelemat-
tomuudestaan? (Hänen sukunsa ei saisi olla Israelin kuninkaana.)

8  Mistä Samuel tiesi, että Saul oli jälleen ollut tottelematon Ju-
malalle, eikä ollut hävittänyt kaikkea amalekilaisille kuuluvaa? 
(Jumala kertoi hänelle. Hän kuuli eläinten ääniä ja myöhemmin 
Saul kertoi hänelle kuningas Agagista.)

Kutsu lapsia Jeesuksen luokse. 
Kerro lapsille, miten toimia, jos he 
haluavat keskustella tarkemmin 
kanssasi. Keskustele jokaisen 
haluavan kanssa. (Katso ”Miten 
ohjaan lapsen Jeesuksen 
tuntemiseen” tämän opetustekstin 
lopusta.)

”Uskoa Jeesukseen” tarkoittaa 
uskomista Jeesukseen Pelastajana. 
Varmistu siitä, etteivät lapset 
sekoita asioita ja pidä Jeesukseen 
uskomista samanlaisena kuin usko-
mista kummituksiin, joulupukkiin jne.

Kertauskisa
Kruunauspeli
Muistuta lapsia, että kertomuksen 
alussa Saul kruunattiin kuninkaaksi. 
Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen 
ja anna molemmille paperikruunu, 
jonka voit tulostaa lisämateriaaleista. 
Kysy vuorotellen kysymyksiä 
kummaltakin ryhmältä.

Jos vastaus on oikein, lapsi saa tulla 
eteen ryhmänsä kruunu päässään. 
Lapsi saa seistä edessä niin kauan, 
kunnes seuraava hänen ryhmänsä 
lapsi vastaa oikein. 

Jatka, kunnes kaikkiin kysymyksiin 
on vastattu. Voit myös palkita lapset 
hyvästä käytöksestä jossain toisessa 
vaiheessa kerho-ohjelmaa antamalla 
jokaiselle kruunun.
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9  Oliko Saul heti valmis tunnustamaan tottelemattomuuden syn-
tinsä ja pyytämään Jumalalta anteeksi? (Ei. Hän syytti muita ja 
yritti selittää tehneensä hyvää.)

10  Onko meidänkin syytä sanoa Jumalalle anteeksi Saulin tavalla? 
Kun vain mainitsemme sanan ”anteeksi”, tarkoittaako se, että 
olemme automaattisesti saaneet syntimme anteeksi? (Jos pyy-
dämme anteeksi, meidän täytyy todella tarkoittaa sitä. Meidän 
on kaduttava syntejämme ja haluttava muuttua. Meidän on pyy-
dettävä Jeesusta pelastamaan meidät synnistä.)

GoodNewsClub®-lisämateriaalit
Huomaa lisämateriaalien tulostettava sanaristikkotehtävä ”Saul ku-
ninkaana” ja nuoremmille lapsille sopiva tehtävämoniste ”Ilo vai 
suru?”. Lisämateriaaleista löytyy myös oppituntiin liittyvä askarte-
luidea.

Tukitehtävät
Salattu synti
Tee sanaliuskoja (tai kirjoita sanat taululle tai korteille) ja laita sanat 
taululle tähän järjestykseen:

•  tottelemattomuus

•  varoitus

•  rangaistus

•  pelastus

Pähkinä: Ota kirjain, joka on kaikissa sanoissa viimeisenä ja lisää sen 
perään kirjain y. Ota kolmannen sanan kirjain, joka ei esiinny muissa 
sanoissa (niitä on kaksi, kumpikohan se on?). Ota neljänneksi kirjain, 
joka esiintyy kaikissa sanoissa, yhdessä jopa viidesti. Viimeinen eli 
viides kirjain löytyy vain keskimmäisistä sanoista. Minkä sanan sait? 
Oikea vastaus on: synti.

Pyydä lapsia keksimään jokaisesta ylläolevasta sanasta lause, joka liit-
tyy syntiin. Esimerkiksi:

•  Jumala sanoo, että tottelemattomuus on syntiä.

•  Jumala varoittaa, että synti on vakava asia.

•  Jumalan Poika kärsi synnin rangaistuksen.

•  Pelastus on Jumalan lahja Jeesukseen uskoville.

Keskustelu: Kiusaus olla tottelematta?
Milloin on tehnyt mieli olla tottelematta? Miksi on vaikeaa olla kuu-
liainen? Mitä voit tehdä, jotta et olisi tottelematon? Muistatko yhtään 
Raamatun jaetta, jossa Jumala lupaa auttaa?

Daavid 1 -lautapeli
Lisämateriaaleista löytyy myös 
suomalainen värikäs lautapeli, 
jota voitte pelata milloin vain 
opittua kerraten. Kunkin 
oppitunnin kertauskysymykset on 
laitettu korteille, jotka voi tulostaa 
pelin mukana. Daavid 1 - 
lautapeli jatkuu Daavid 2 -peli-
laudalla. Kaksi pelilautaa voi 
laittaa rinnakkain, jolloin pelistä 
tulee pidempi.
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Raamatunkohta
1. Sam. 16

Päätotuus
Jumala näkee ja tuntee sydämesi.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jumala näkee, että sydä-
mesi on syntinen – tarvitset Jumalaa muuttamaan 
elämäsi ja antamaan sinulle uuden sydämen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jumala näkee, että sy-
dämesi on puhdas, koska Jeesus on pelastanut sinut 
– jos teet syntiä, sinun tulee tunnustaa se hänelle.

Raamatunlause
Kerratkaa Ps. 23:1. Selitä jae uudelleen.

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat

• Jos käytät kierrekirjaa, tulosta havainnollistettu 
päätotuus USB-tikun lisämateriaaleista ja kiin-
nitä se valkotaululle tai seinälle sinitarralla, kun 
ensimmäisen kerran opetat päätotuutta (katso 
”PT” marginaalissa). Viittaa siihen aina, kun 
opetat päätotuutta.

 Jos käytät PowerPoint-kuvia, klikkaa hyperlink-
kiä opettaessasi päätotuutta.

• Tulosta sovellus uskovalle lapselle USB-tikun 
lisämateriaaleista havaintovälineeksi. Uskovan 
lapsen sovellus on jo valmiiksi mukana Power-
Point-esityksessä.

• Kartta (Tulosta se USB-tikulta.)

Tuntirunko

Johdanto
Samuel suree Saulia.

Tapahtumien kulku
1  Jumala puhuu Samuelille.  PT
2  Jumala lähettää Samuelin Betlehemiin.

3  Samuel katsoo Eliabia.  PT
4  Samuel tarkastelee kuutta muuta veljestä.   

 PTE
5  ”Tässäkö ovat kaikki poikasi?”

6  Paimenpoika Daavid  PTE
7  Daavid kutsutaan kotiin.

8  Jumala valitsee Daavidin.  PTE
9  Daavid voidellaan.

10  Daavid palaa lampaiden luokse.  PTU
11  Saul lähettää hakemaan Daavidia.

Huippukohta
Daavid soittaa musiikkia Saulille.

Lopetus
Saul ja Daavid yhdessä palatsissa         PTE

Oppitunti 3
Jumala valitsee kuninkaan
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Oppitunti
Kuva 3-1
”Kuinka kauan sinä aiot surra Saulia?” Jumala kysyi Samuelilta. 
”Minä olen hylännyt hänet, hän ei enää saa olla Israelin kuningas.” 

Muistatko, miksi Jumala hylkäsi Saulin?

Anna lasten kertoa Saulin synnistä.

Kyllä, koska Saul oli tehnyt syntiä. Hän ei ollut tehnyt, niin kuin 
Jumala oli käskenyt. On totta, että hän pyysi anteeksi, mutta Jumala 
tiesi, mitä Saulin sydämessä oli. Jumala tiesi, että hän yhä halusi kul-
kea omaa tietään eikä välittänyt Jumalan tiestä.
Jumala tietää kaikista ihmisistä kaiken. Hän loi meidät. Jumala teki 
meidän ruumiimme ja mielemme. Hän näkee ja tietää jokaisen aja-
tuksen, tunteen ja mielihalun, joka meillä on ollut. Siksi voidaan sa-
noa, että Jumala näkee sydämeemme.

Jumala tiesi, miksi Samuel oli surullinen. Se johtui Saulin synnistä. 
Mutta nyt Jumalalla oli Samuelille tehtävä.

”Täytä öljysarvesi ja lähde liikkeelle! Minä lähetän sinut betlehemi-
läisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta olen valinnut mieleni 
mukaisen kuninkaan”, Herra sanoi. ”Ota mukaasi vasikka ja sano, 
että olet tullut uhraamaan Herralle. Kutsu Iisai uhriaterialle, niin 
minä ilmoitan sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Voitele kuninkaaksi se, 
jonka sinulle osoitan.”

Kuva 3-2
Niinpä Samuel kaatoi öljyä siihen sarveen, jota hän käytti voitelemi-
seen, ja lähti Betlehemiin.

Kaikki valmistelut oli tehty, ja kaupungin vanhimmat oli kutsuttu. 
Myös Iisai ja hänen poikansa olivat paikalla.

Kuva 3-3
Samuel ei saanut silmiään irti vanhimmasta pojasta. Hänen nimensä 
oli Eliab. Eliab oli komea ja ilmeisesti hyvin pitkä. Raamatun aikaan 
vanhimmat pojat olivat perheessä kaikkein tärkeimpiä. Tämänkö 
miehen Jumala halusi kuninkaaksi?

”Hän se on”, Samuel ajatteli. Ehkäpä Samuel kuiskasi Herralle: 
”Eikö tämä olekin se, joka minun tulee voidella?”

Jumala vastasi Samuelille: ”Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, 
sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen 
katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen” (1. Sam. 16:7). 

Samuel oli väärässä. Hän arvioi ihmistä ulkonäön perusteella. Jumala 
näkee ja tuntee ihmisen sydämen.

PT
Laita päätotuus ”Jumala näkee ja 
tuntee sydämesi” näkyville.

Rama oli Samuelin kotikaupunki. 
Näytä Betlehem ja Rama kartalta. 
Betlehem sijaitsee Raman 
eteläpuolella.

Käytä oinaansarvea 
havainnollistamiseen, niin lasten 
on helpompi ymmärtää, mistä 
on kyse. USB-tikulta oppitunnin 
1 lisämateriaaleista löytyy 
askartelumalli.

PowerPoint hyperlinkki
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Mekin teemme usein niin. Me näemme, miltä ihminen näyttää ja 
mitä hän tekee. Kun katson teitä, näen lapsia, jotka haluavat tulla 
laulamaan ja kuuntelemaan raamatunopetusta. Mutta en näe tai tie-
dä teistä kaikkea. Ainoastaan yksi tietää kaiken – Jumala. Hän näkee 
millaisia sinä ja minä todella olemme. Hän näkee sydämeemme. Täs-
sä ei tarkoiteta sitä sydäntä, joka pumppaa verta. Kun Jumala sanoo, 
että hän näkee sydämeesi, hän tarkoittaa sillä todellista ”sinua” – sitä 
osaa sinusta, joka elää ikuisesti vielä kuolemankin jälkeen. Jumala 
näkee ja tietää, mitä sinä rakastat tai vihaat. Hän näkee ajatuksesi, 
kaikki toiveesi ja sen, miksi haluaisit tulla. Jokaisella meistä on syn-
tyjään syntinen sydän. Siksi ajatuksemme ja tekomme ovat syntisiä.
Tiedätkö, miksi kissa käyttäytyy kissan lailla, eikä jäniksen lailla?

Anna lasten vastata.

Oikein, se käyttäytyy kuin kissa, koska se on syntynyt kissaksi. Me 
teemme syntiä, koska olemme syntyneet syntisiksi – meillä on syn-
tinen sydän. Jotta tilanne voisi korjaantua, me tarvitsemme Jumalan 
antaman uuden sydämen. Jumalan täytyy muuttaa elämämme. Aino-
astaan Jumala voi auttaa meitä tottelemaan hänen ohjeitaan ja auttaa 
toimimaan oikein. Jumala näkee, millainen sydän minulla tai sinulla 
on. 

Jumala näki myös Eliabin sydämen. Hän ei halunnut Eliabia kunin-
kaaksi. 

Samuel kääntyi katsomaan toista poikaa. Hänen nimensä oli Abi-
nadab. Ehkäpä tämä oli Jumalan valitsema. Mutta ei! Viesti oli jälleen 
sama: ”Tätäkään Herra ei ole valinnut.”

Yksi toisensa jälkeen Iisain pojat käytiin läpi, mutta Jumala ei va-
linnut heistä ketään. Jumala kiinnitti huomiota syvemmällä oleviin 
asioihin, eikä pelkästään katsonut ulkonäköä tai vahvoja lihaksia. 
Jumala tiesi Iisain pojista kaiken, ja hän tietää kaiken myös sinusta. Ih-
misten edessä voi helposti teeskennellä olevansa kiltti tai hyvä, mutta 
Jumalaa ei voi huijata. Jumala näkee ihmisen ylpeyden ja kateuden. 
Hän kuulee, jos ihminen omassa mielessään nimittelee muita ilkeillä 
nimillä. Raamatussa Jumala on käskenyt meitä kunnioittamaan van-
hempiamme, mutta me emme aina tottele häntä. Teemme syntiä, ja 
Jumala tietää sen. Jumalalta et voi piilottaa mitään, sillä Jumala näkee 
ja tuntee sydämesi samalla tavalla, kuin hän tunsi noiden seitsemän 
veljeksen sydämet.
Jumala ei hyväksynyt ketään heistä. Hän oli valinnut jonkun muun, 
mutta kenet? Tätä Samuel ei voinut ymmärtää. Eikö Jumala ollut 
lähettänyt häntä Iisain taloon? Eikö Jumala ollut sanonut, että yksi 
Iisain pojista olisi uusi kuningas?

”Herra ei ole valinnut ketään näistä”, Samuel sanoi. ”Tässäkö ovat 
kaikki poikasi?” ”Vielä on yksi poika”, Iisai vastasi. ”Hän on nuorin.” 

PT
Osoita päätotuutta.

Pudista päätä ”ei”, kun pojat kulkevat 
Samuelin ohitse.

Alle kouluikäisten kanssa laske Iisain 
pojat.

PTE

PowerPoint hyperlinkki

PowerPoint-kuva 3-3a

Nosta yksi sormi – vielä yksi poika.
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Tätä poikaa ei oltu haettu uhrialttarin luokse. Tuohon aikaan siinä 
maassa nuorinta lasta pidettiin perheen vähiten tärkeänä jäsenenä.

”Hän on paimentamassa lampaita”, isä sanoi. Paimentaminen oli 
nuorimman pojan työtä. Hänen nimensä oli Daavid.

Kuva 3-4
Voitko kuvitella Daavidia johdattamassa joka aamu lampaat tarhas-
ta Betlehemin ympärillä oleville kukkuloille? Daavidin vastuulla oli 
ruokkia, juottaa ja pitää huolta lampaista. Toisinaan työ oli vaarallis-
ta, sillä kukkuloilla vaelteli karhuja ja leijonia, jotka etsivät lampaita 
syötäväkseen. Daavid teki kuitenkin työnsä uskollisesti, vaikeuksista 
huolimatta. 

Ehkäpä Daavidilla oli tuona päivänä harppu mukana laitumilla. 
Harppu oli hänen lempisoittimensa.

Daavidista oli ihanaa soittaa kaunista musiikkia ja laulaa. Hän lauloi 
Herralle. Daavid rakasti Herraa koko sydämestään. Hänenkin sydä-
mensä oli luonnostaan syntinen, mutta hän oli muuttunut. Daavid 
oli turvannut Jumalaan, että tämä puhdistaisi hänet synnistä. Eräänä 
päivänä Daavid sanoi Jumalalle: ”Minä luotan sinun armoosi, saan 
iloita sinun avustasi” (Ps. 13:6) (engl. pelastuksestasi Ps. 13:5). Juma-
la otti Daavidin synnin pois, ja hänen elämänsä muuttui. Daavidista 
tuli Jumalan silmissä puhdas. 
Jumala näkee myös sinut, mutta oletko sinä puhdas Jumalan silmissä 
kuten Daavid? Onko Jeesus saanut muuttaa elämäsi Jumalalle kelpaa-
vaksi? Ehkä haluaisit, että syntisi otettaisiin pois samalla tavalla kuin 
Daavidin synnit, mutta et tiedä, miten se tapahtuu. Jos tämän oppitun-
nin jälkeen et edelleenkään ole siitä varma, niin tule ja pyydä minua 
selittämään asia sinulle. Voit tulla tunnin jälkeen istumaan täällä edessä 
oleville tuoleille. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. On tärkeää 
noudattaa Daavidin esimerkkiä.

Pidä muutaman sekunnin mittainen tauko.

”Daavid! Daavid!” joku juoksi huutaen kukkuloilla. ”Daavid, sinua 
tarvitaan kotona – kiirehdi!”

Daavid lähti nopeasti kukkuloilta ja meni kotiin.

Daavid oli hyväkuntoinen ja terve. Kaikki ajattelivat, että hän oli 
myös komea.

Kuva 3-5
Heti kun Samuel näki Daavidin, hän tiesi Daavidin olevan hieno 
nuori mies. Nyt Samuel oli oppinut, ettei pidä arvioida ihmisiä ulko-
näön perusteella. Juuri silloin Herra puhui Samuelille: ”Tämä se on, 
voitele hänet.”

Miksi Jumala valitsi Daavidin kuninkaaksi? Siksikö, että hän oli ko-
mea, vahva ja urhea? Vai Daavidin monien taitojen vuoksi? 

Laulakaa tuttu ylistyslaulu. 
Laulaminen auttaa totuutta 
painumaan mieleen. 

PTE

SH

Lapset voivat näytellä kohtauksen, 
jossa palvelija tuo sanaa Daavidille.
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Ei kumpaakaan, vaan siksi, että hänen sydämensä oli oikeanlainen 
Jumalan silmissä. Muista, mitä Jumala sanoi: ”Ihminen katsoo ulko-
kuorta, mutta Jumala näkee sydämeen” (1. Sam. 16:7). Jumala tiesi, 
että Daavidilla oli oikeanlainen sydän. Daavid rakasti Jumalaa. Hän 
oli jo nuorena uskonut Jumalaan. Daavid tiesi, että Jumala pitäisi 
hänestä huolta aina, niin kuin paimen huolehtii lampaistaan. Itse 
asiassa yksi Daavidin tekemistä lauluista alkaa sanoilla ”Herra on 
minun paimeneni”. Tietääkö joku, mistä päin Raamattua nämä sanat 
löytyvät? Kyllä, aivan oikein – Ps. 23:1. 

Saako Jumala huolehtia sinustakin paimenen tavoin? Synti erottaa 
sinut Jumalasta, eikä hän voi huolehtia sinusta. Mutta juuri syntisiä 
varten Jumala lähetti maailmaan ainoan poikansa Jeesuksen. Hän 
tuli kantamaan synnin rangaistuksen. Jeesus kuoli ristillä syntisten 
puolesta, jotta voisimme saada synnit anteeksi ja elää uutta elämää. 
Jeesus nousi kuolleista, jotta kaikki voisivat kääntyä väärältä tieltään, 
uskoa häneen ja saada puhtaan sydämen. Uskotko Jeesukseen? Saa-
ko hän pelastaa sinut ja olla Paimenesi? Vain Jeesus voi muuttaa sy-
dämesi Jumalalle kelpaavaksi. Jumala näkee ja tietää, mikä sydämesi 
tila on, sillä hän näkee ja tietää kaiken.

Jumala oli koko ajan tiennyt, kenestä Iisain pojasta tulisi kuningas. 
Kun Samuel huomasi Daavidin olevan Jumalan valittu, hän otti sar-
ven ja valutti siitä öljyä Daavidin päähän.

Kuva 3-6
Voiteleminen oli merkki siitä, että jotain erityistä tulisi tapahtumaan 
voidellulle ihmiselle. Raamattu ei kerro meille, tiesikö Daavid voi-
telun syytä. Kansalle siitä ei ainakaan kerrottu. Kun uhraaminen ja 
juhla olivat ohi, Samuel palasi Ramaan. Sen jälkeen Raamatussa ei 
kerrota hänestä juuri mitään.

Kuva 3-4 (uudestaan)
Entä Daavid? Muuttiko hän asumaan palatsiin? Luopuiko hän pai-
menen työstään? Ei, hän palasi takaisin laitumille paimentamaan 
lampaitaan!

Miten tyytyväinen Jumalan täytyi olla nähdessään, miten Daavid toi-
mi. Daavid ei nurissut eikä valittanut, kun hänet lähetettiin takaisin 
lampaiden luokse. Hän ei sanonut ylpeällä äänellä: ”Minä olen nyt 
tärkeä mies, etsikää joku toinen paimentamaan lampaita!” Daavid 
jatkoi elämäänsä nöyrästi entiseen tapaan. 

Jos uskot Jeesukseen, oletko nöyrä, kuten Daavid, vai kehuskeletko 
muille, miten älykäs olet tai miten hyvin menestyt koulussa? Jumala 
näkee sydämeesi ja tietää sinusta kaiken. Hän näkee, että sydämesi 
on puhdas, koska uskot Jeesukseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
ettet koskaan enää tekisi syntiä. Jeesukseen uskovien ei pitäisi haluta 
tehdä syntiä, mutta joskus he kuitenkin tekevät niin. Olemme saaneet 
Jumalalta uuden sydämen, uuden luonnon, mutta koska olemme syn-

PTE
Keskustelkaa, mitkä asiat lasten 
elämässä tekevät Jumalan 
surulliseksi.

Esitä voitelutapahtuma.

PTU
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tyneet syntisiksi, haluamme yhä toisinaan tehdä väärin. Vaikka olem-
me saaneet syntimme anteeksi ja sydämemme on puhdas Jumalan 
silmissä, meistä ei koskaan tule täysin synnittömiä ennen kuin vasta 
taivaassa. Jumala vihaa syntiä, ja synnin takia suhteesi Jumalaan menee 
pilalle. Mitä on tehtävissä? Sinun ei tarvitse uudestaan pyytää Jeesusta 
pelastamaan itseäsi, vaan voit tunnustaa syntisi Jumalalle. Hän halu-
aa, että kerrot hänelle kaikki tekemäsi vääryydet. Jumala sanoo: ”Jos 
me tunnustamme (eli kerromme hänelle) syntimme, niin Jumala, joka 
on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 
meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh. 1:9). Jos sinä, joka uskot Jeesuk-
seen, tiedät tehneesi syntiä, pyydä Jumalaa antamaan sinulle anteeksi 
ja auttamaan sinua elämään Jumalalle kunniaksi, kuten Daavidkin eli.

Siitä päivästä alkaen, kun Daavid voideltiin, Jumalan Henki tuli hä-
nen päälleen ja pysyi hänen kanssaan. Jumala eli Daavidissa ja antoi 
hänelle voimaa tehdä niitä asioita, joita Jumala halusi hänen tekevän. 
Jos uskot Jeesukseen, Jumalan Pyhä Henki elää myös sinussa ja antaa 
sinulle voimaa elää Jumalan tahdon mukaan.

Eräs, jonka olisi pitänyt elää Jumalalle ja totella häntä, ei tehnyt niin. 
Hän oli kuningas Saul.

Synti Saulin sydämessä kasvoi suuremmaksi ja suuremmaksi. Tämän 
takia Saul oli ajoittain hyvin vihainen. Hänen palvelijansa pelkäsivät, 
että hän tulisi hulluksi. Sitten he saivat ajatuksen. 

Palvelijat sanoivat kuninkaalle: ”Antakoon siis kuninkaamme käs-
kyn, niin palvelijasi hakevat miehen, joka osaa soittaa harppua. Jos 
paha henki taas yllättää sinut, hän soittaa harppuaan ja sinun tulee 
hyvä olla.”  

”Kyllä”, Saul ajatteli. ”Etsikää taitava soittaja ja tuokaa hänet luok-
seni”, hän määräsi. 

Eräs hänen sotilaansa sanoi silloin: ”Minä tunnen betlehemiläisen 
Iisain pojan, joka osaa soittaa hyvin. Hän on urhea ja hyvä soturi, 
viisas puheissaan ja komeannäköinen, ja Herra on hänen kanssaan.”

Arvaatko ketä sotilas tarkoitti? Kyllä – Daavidia.

”Toimita luokseni poikasi Daavid, lammaspaimen”, kuului Iisain 
saama viesti. Pian Daavid saapui palatsiin.

Kuva 4-1
Saul piti Daavidista ja rakasti hänen soittoaan. Aina kun Saulilla oli 
paha olla, Daavid haettiin soittamaan hänelle.

Miten erikoinen tilanne! Jumala oli hylännyt kuningas Saulin tämän 
syntien vuoksi. Koittaisi päivä, jolloin Saul ei saisi enää olla Israelin 
kuninkaana. Hänen paikkansa annettaisiin miehelle, joka istui hänen 
jalkojensa juuressa harppua soittamassa. Saul ei tiennyt sitä! Toisella 
miehistä oli sydän, jonka Jumala tiesi olevan syntinen ja vääränlainen 
Jumalan silmissä. Toisen sydän taas oli Jumalan mielen mukainen.

Näytä sovellus Jeesukseen 
uskovalle lapselle: ”Jumala näkee, 
että sydämesi on puhdas, koska 
Jeesus on pelastanut sinut. Jos teet 
syntiä, tunnusta se Jumalalle.” 

PowerPoint-kuva 3-PTU
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Kun Jumala tänään katsoo sinun elämääsi, mitä hän näkee? Jos et 
usko Jeesukseen, Jumala näkee syntisen sydämesi. Jumala sanoo tun-
tevansa kaikkien sydämet (Ap. t. 1:24): ”Ei ole yhtäkään vanhurskas-
ta” (Room. 3:10). Ei lapsellakaan voi olla oikeanlaista sydäntä, ellei 
hän usko Jeesukseen Pelastajana ja Paimenena. Ainoastaan Jeesus 
voi muuttaa sydämesi Jumalan mielen mukaiseksi. Uskotko Jeesuk-
seen? Voitko sanoa: ”Herra on minun paimeneni” (Ps. 23:1)? Tai: 
”Uskon, että Jeesus on kuollut ristillä syntieni tähden ja voi pelastaa 
minu. Jeesus pitää huolen minun elämästäni.” Kukaan ei voi pelastaa 
itseään eikä päästä omin voimin eroon synneistään. Vain Jeesus voi 
uudistaa sydämesi. 

Haluatko tosissasi saada syntisi anteeksi ja Jumalalta uuden sydä-
men? Jos et ole ennen pyytänyt syntejäsi anteeksi ja Jeesusta Pe-
lastajaksesi, voit tehdä sen nyt. Rukoile hiljaa sydämessäsi ja kerro 
Jumalalle synnistäsi ja siitä, miten pahoillasi olet. Kiitä Jeesusta siitä, 
että hän kärsi ristillä rangaistuksen sinun synneistäsi. Pyydä Jeesusta 
antamaan sinulle anteeksi ja muuttamaan sydämesi Jumalan mielen 
mukaiseksi, samanlaiseksi kuin Daavidin sydän. Jumala on luvannut: 
”Minä annan teille uuden sydämen” (Hes. 36:26) – ikuisesti Jumalalle 
kelpaavan.

Kertauskysymykset
1  Miksi Samuel oli surullinen? (Koska kuningas Saul oli tehnyt 

syntiä ja Jumala oli hylännyt hänet.)

2  Mitä Jumala käski Samuelin tehdä? (Ottaa öljyä ja mennä voite-
lemaan yksi Iisain pojista.)

3  Mikä oli Iisain vanhimman pojan nimi? (Eliab.)

4  Samuel ajatteli Eliabin olevan se, joka hänen tuli voidella, koska 
hän oli pitkä ja komea. Mitä Jumala sanoi? (”Ihminen katsoo 
ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen” 1. Sam. 16:7.)

5  Missä Iisain nuorin poika oli sillä hetkellä? (Laitumella kaitse-
massa lampaita. Hänen nimensä oli Daavid.)

6  Mikä oli Daavidin lempisoitin? (Harppu.)

7  Muistatko Raamatun sanoja, jotka ovat Daavidin kirjoittamia? 
(Ps. 23 – mikä jae tahansa.)

8  Mihin Daavid meni sen jälkeen, kun Samuel oli voidellut hänet? 
(Takaisin lampaita kaitsemaan.)

9  Miksi Daavid haettiin kuningas Saulin palatsiin? (Soittamaan 
harppua Saulille ja helpottamaan hänen pahaa oloaan.)

10 Mikä suuri ero oli Daavidin ja Saulin elämällä? (Daavidin sydän 
oli Jumalan mielen mukainen, mutta Saulin ei.)

PTE
Rohkaise lapsia ottamaan Jeesus 
vastaan. Varaa aikaa ja paikka 
keskustelulle. 

Pidä huoli, etteivät mikään 
ryhmässäsi tapahtuva estä sinua 
olemasta käytettävissä, jos lapsilla 
on hengellisiä tarpeita.

Kertauskisa 
Jäätelöt
Tulosta lisämateriaaleista kuvat ja 
ohjeet jäätelöaiheista kertauskisaa 
varten.

Iisain pojat
Pyydä eteen riviin kahdeksan lasta 
esittämään Iisain poikia. 

(Jos kerhoryhmäsi on pieni, voit 
liimata taululle Post-it lappuja 
kuvaamaan Iisain poikia. Piirrä 
lappuihin tikku-ukot.) 

Loput lapsista vastaavat 
kysymyksiin. Kysy kysymys ja anna 
lasten miettiä vastaus. Yritä valita 
joka kerran eri vastaaja.

Jos vastaus on oikein, niin Iisain 
kahdeksan poikaa pysyvät edessä. 
Jos vastaus on väärin, niin Iisain 
ensimmäinen poika palaa paikalleen 
istumaan ja opettaja kertoo 
vastauksen.

Kisan päämääränä on pitää kaikki 
Iisain kahdeksan poikaa edessä 
seisomassa. 
 

PowerPoint-kuva 3-PTE
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GoodNewsClub®-lisämateriaalit
Huomaa lisämateriaalien tulostettavat ”Kirjainketju”-tehtävämonis-
teet isommille ja pienemmille lapsille.

Tukitehtävät
Sydänkuvat
Anna jokaiselle lapselle paperille piirretty sydän, joka on jaettu nel-
jään osaa. Voit myös tulostaa valmiin sydämen lisämateriaaleista.

Pyydä lapsia piirtämään neljä kuvaa, joissa ihmiset toimivat Jumalan 
mielen mukaisesti.

Kuka on syntinen?
Leikkaa lehdistä kuvia. Kuvat voivat olla vaikka seuraavanlaisia:

•  uskonnollinen hahmo (esim. pappi)

•  rukoileva ihminen

•  lapsi

•  vauva

•  aikuinen

Kirjoita jokaisen kuvan taakse sana ”syntinen”, ja laita kuvat taululle 
tai seinälle.

Pyydä lapsia kertomaan, kuka näistä ei ole syntinen. Poista yksi kuva 
kerrallaan. Kun poistat kuvan, jonka he valitsivat, niin näytä heil-
le taakse kirjoitettu sana ”syntinen”. Opeta lapsille, että kaikki ovat 
syntisiä, vaikka ulkomuoto näyttäisikin hyvältä.

Kun kaikki kuvat on otettu pois, niin kirjoita ”pelastettu” yhden 
hahmon taakse ennen ”syntinen” tekstiä (esim. lapsen kuvan taakse). 
Älä anna lasten nähdä, minkä kuvan valitsit.

Aseta kaikki kuvat uudelleen taululle tai seinälle ja kysy lapsilta, kuka 
hahmoista on Jumalan mielen mukainen. Lapset voivat valita oikein, 
mutta se on vain arvaus. Ainoastaan sinä tiedät, mikä hahmoista on 
oikea.

Kerratkaa raamatunlause ”Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Juma-
la näkee sydämeen” (1. Sam. 16:7).

Kertauskisa
Daavid 1 -lautapeli
Lisämateriaaleista löytyy myös 
suomalainen värikäs lautapeli, 
jota voitte pelata milloin vain 
opittua kerraten. Kunkin oppitunnin 
kertauskysymykset on laitettu 
korteille, jotka voi tulostaa pelin 
mukana. Daavid 1 -lautapeli jatkuu 
Daavid 2 -pelilaudalla. Kaksi 
pelilautaa voi laittaa rinnakkain, 
jolloin pelistä tulee pidempi.
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Raamatunkohta
1. Sam. 17:1–54

Päätotuus
Ole kuin Daavid – luota elävään Jumalaan.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Ainoa tapa pelastua on 
uskoa Jumalan Poikaan, Jeesukseen Kristukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Luota Jumalaan, hän 
antaa sinulle rohkeuden tehdä oikein.

Raamatunlause
”Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut 
vetten ääreen, siellä saan levätä.” Ps. 23:2

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat
• Jos käytät kierrekirjaa, tulosta havainnollistettu 

päätotuus USB-tikun lisämateriaaleista ja kiin-
nitä se valkotaululle tai seinälle sinitarralla, kun 
ensimmäisen kerran opetat päätotuutta (katso 
”PT” marginaalissa). Viittaa siihen aina, kun 
opetat päätotuutta.

 Jos käytät PowerPoint-kuvia, klikkaa hyperlink-
kiä opettaessasi päätotuutta.

• Tulosta sovellus uskovalle lapselle USB-tikun 
lisämateriaaleista havaintovälineeksi. Uskovan 
lapsen sovellus on jo valmiiksi mukana Power-
Point-esityksessä.

• Tulosta havainnollistettu raamatunlause ja raa-
matunlauselaput lapsille USB-tikun lisämateri-
aaleista. Sama raamatunlause löytyy USB-tikulta 
PowerPoint-esityksenä.

Huomioita Goljatin pituudesta
•  Kyynärä – mitta kyynärpäästä sormenpäähän. 

Yleensä sen arvioidaan olevan noin 45 cm.
•  Vaaksa – yleensä puolet kyynärästä.

•  Goljatin pituudesta on käytetty pyöreitä lukuja 
kuten ”noin kolme metriä”.

Tuntirunko

Johdanto
”Tulkaa ulos ja taistelkaa, senkin jänishousut!”

Tapahtumien kulku
1  Goljatin haaste
2  Israelilaiset pelkäävät.  PT
3  Daavid lähetetään taistelualueelle.
4  Goljat häpäisee Israelin uudelleen.  PTE
5  Daavid: ”Kuka tämä on?”
6  Eliabin kritiikki
7  Daavid noudetaan Saulin luokse.
8  Daavid: ”Herra haluaa pelastaa.”  PTE
9  Daavid kokeilee Saulin sotavarustusta.
10  Daavid menee Goljatin luokse.  PTU
11  Goljat: ”Olenko minä koira?”
12  Daavid: ”Minä tulen Herran nimessä.”

Huippukohta
Daavid surmaa Goljatin.

Lopetus
Filistealaiset voitetaan.  PTU, PTE

Oppitunti 4
Daavid ja Goljat
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Oppitunti
Kuva 4-2
”Tulkaa ja taistelkaa, senkin jänishousut! Valitkaa joukostanne yksi, 
joka tulee tänne minua vastaan.” (Huuda nämä sanat.) Tämäntapaiset 
sanat kaikuivat ylös vuorenrinnettä alhaalta laaksosta. ”Jos hän voit-
taa minut taistelussa ja tappaa minut, meistä tulee teidän orjianne, 
mutta jos minä voitan ja tapan hänet, teistä tulee meidän orjiamme 
ja te joudutte palvelemaan meitä.”

Pidä pieni tauko.

Kukaan ei uskaltanut taistella. Kaikki olivat kauhuissaan. He piilek-
sivät kivien takana teltoissaan, jotka oli pystytetty vuorenhuipulle.
Israelin	sotilaat	katselivat	laakson	yli	toiselle	vuorelle,	jossa	oli	filis-
tealaisten armeijan leiri.

Nuo	filistealaiset	olivat	olleet	heidän	vihollisiaan	jo	vuosia	ja	jälleen	
he	halusivat	sotaa	israelilaisten	kanssa.	Kuitenkaan	filistealaisten	ar-
meija ei ollut ainoa pelottava asia. Kaukana alapuolella olevassa laak-
sossa joku oli huutanut kovaa ja pelottavasti. Aikamoinen jättiläinen 
nimittäin!

Mies oli noin kolme metriä pitkä ja uskomattoman vahva.

Vertaa hänen pituuttaan huoneeseen, jossa olette, tai johonkin muuhun lapsille 
tuttuun asiaan. Katso huomiot Goljatin pituudesta sivulta 33.

Hänellä oli pronssinen kypärä ja hänen vartaloaan peitti pronssinen 
haarniska. Jopa hänen jaloissaankin oli suojukset. Hänen keihäänsä 
oli paksu ja pitkä. Vyötärölle sidotussa tupessa hän kantoi painavaa 
ja terävää miekkaa. Miehen nimi oli Goljat.

Kuka uskaltaisi taistella noin pelottavaa miestä vastaan? Ei ainakaan 
kuningas Saul, vaikka hän epäilemättä oli pisin mies koko Israelissa. 
Eivät myöskään Eliab, Abinadab tai Samma, kolme Daavidin veljeä, 
jotka olivat nyt Saulin armeijassa. Kukaan Israelin sotilas ei halunnut 
ryhtyä taisteluun.
He katsoivat valtavaa jättiläistä ja unohtivat, että heidän Jumalansa 
oli paljon, paljon mahtavampi. Olihan tämä jättiläinen todella vai-
kuttava, mutta heidän Jumalallaan oli kaikki voima – Jumala kykenee 
mihin tahansa! Olivatko israelilaiset unohtaneet ne kertomukset, joi-
ta heidän vanhempansa ja isovanhempansa olivat kertoneet? Nämä 
kertomukset kuvasivat sitä, mitä Jumala oli Israelin kansan puolesta 
tehnyt menneinä vuosina. Eikö hän ollut pelastanut heidät valtavalta 
Egyptin armeijalta? Eikö Jumala ollut saanut vahvat Jerikon muu-
rit sortumaan heidän edessään? Eivät he ikinä olisi kyenneet voitta-
maan niitä taisteluita omin voimin. Kauan sitten israelilaiset olivat 
pyytäneet Jumalaa auttamaan heitä. He uskoivat Jumalan kykenevän 
tekemään mahdottomilta näyttäviä asioita, ja niin Jumala myös teki. 
Kansa oli tuolloin luottanut Jumalaan, mutta nämä säälittävät ja pe-

Puhu dramaattisesti, jylisevällä 
äänellä, matkiessasi Goljatia. 
Hiljennä sitten kuiskaukseksi 
jännitystä lisätäksesi.

Voit myös nauhoittaa Goljatin sanat 
ja lisätä taustalle musiikkia tai ääniä. 
Kun soitat tämän johdannon, muista 
säilyttää tiivis katsekontakti lasten 
kanssa. Valmistaudu jatkamaan 
kertomuksen kertomista sujuvasti 
nauhoitteen kuuntelun jälkeen.

Lisätäksesi sellaisten lasten 
mielenkiintoa, jotka ovat kuulleet 
kertomuksen ennenkin, ei kannata 
ehkä heti kertoa jättiläisen nimeä.

PT
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lokkaat Saulin armeijan sotilaat eivät luottaneet. Kuitenkin heidän 
Jumalansa oli elävä Jumala, joka oli luonut taivaan ja maan. Hän ei 
ollut	niin	kuin	filistealaisten	jumalat,	jotka	olivat	ihmisten	tekemiä.	
Heidän olisi kuulunut luottaa siihen, että elävä Jumala pelastaisi hei-
dät	filistealaisten	käsistä.

Mutta kukaan sotilaista ei ollut valmis kohtaamaan jättiläistä. Kukaan 
koko armeijassa ei uskonut Jumalan pärjäävän Goljatille. Kuitenkin 
taistelukentälle oli samanaikaisesti jo matkalla mies, joka luotti Juma-
laan. Hänellä oli sydän, joka oli Jumalan mielen mukainen. 

Kyllä, Daavid oli tulossa.

Soitettuaan musiikkia Saulille Daavid oli palannut lampaidensa luok-
se. Aikaisin tuona aamuna hän kuitenkin jätti lampaansa jonkun 
muun hoitoon, koska hänen isällään Iisailla oli hänelle tehtävä.

Kuva 4-3
”Ota tästä säkillinen paahdettuja jyviä ja kymmenen leipää ja vie ne 
kiireesti veljillesi leiriin”, sanoi hänen isänsä. ”Vie myös heidän pääl-
likölleen nämä kymmenen juustoa. Ota selville, miten veljesi voivat, 
ja tuo heiltä jokin merkki käynnistäsi.”

Mikä kuorma kannettavaksi! Ja mikä matka kuljettavaksi – lähes 30 
kilometriä vuorten yli! Mutta iloisena Daavid totteli isäänsä ja kiiruh-
ti leiriä kohti.

Tullessaan lähemmäksi Daavidin on täytynyt kuulla näiden kahden 
armeijan sotahuudot. Armeijat olivat asettuneet taistelulinjoihin 
vuorenrinteelle toisiaan vastapäätä.

Tilanne oli jatkunut samanlaisena jo lähes kuusi viikkoa. Armeijat 
olivat varmasti nuorelle miehelle melkoinen näky. Daavid jätti tuo-
misensa kuormaston vartijalle ja juoksi etsimään veljiään.

Yhtäkkiä kaikki tähyilivät alas laaksoon. Daavid kääntyi ja näki jätti-
läisen kulkevan raskaasti vastapäisestä leiristä heitä kohti.

Kuva 4-4
Painava haarniska kimalteli auringossa. Pelkkä haarniska painoi yli 
50 kg. Kuinka pelottavilta jättiläisen aseet näyttivätkään (keihäs oli 
valtava puunkappale ja sen rautainen kärki painoi lähes 7 kg)! Daavid 
ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt mitään tällaista. Sitten jättiläi-
nen pysähtyi ja mylvi jälleen samat sanat, joita muut olivat saaneet 
kuunnella joka aamu ja ilta viimeisten 40 päivän ajan.

”Minä olen nyt häpäissyt Israelin joukot. Lähettäkää jo mies tänne, 
niin että pääsemme taistelemaan!”

Jättiläinen	pilkkasi	Jumalaa	ja	hänen	kansaansa.	Hän	uskoi,	että	fi-
listealaisten jumalat olisivat mahtavampia kuin Israelin Jumala. Hän 
uskoi, että hänen kokonsa, voimansa, haarniskansa ja aseensa olisi-
vat ylivoimaisia. On kuitenkin väärin turvata ihmiseen tai johonkin 

Näytä päätotuus.

Edersheim mainitsee juuston 
”mahdollisesti muistuttavan 
sulatejuustoa.” 

Tarjoile pieniä leipäpaloja, jotka on 
voideltu sulatejuustolla. Ne auttavat 
lapsia lapsia muistamaan tämän 
yksityiskohdan kertomuksesta. 
Alle kouluikäisten kohdalla 
mieleenpainumista edistää myös se, 
kun he saavat haistaa ja maistaa.

Pyydä jotakuta lasta huutamaan 
jättiläisen sanat.

PowerPoint-kuva 4-2a

PTE
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

PowerPoint hyperlinkki



Daavid - Jumalan mielen mukainen mies

36

muuhun  kuin Jumalaan. Goljat teki syntiä Jumalaa vastaan. Keneen 
sinä turvaudut? Kuka sinun mielestäsi voi pelastaa syntien rangais-
tukselta? Ehkä sinusta tuntuu, ettet tarvitse pelastusta, varsinkin jos 
yrität olla oikein kiltti. Se ei kuitenkaan pidä paikkansa, sillä Raama-
tussa sanotaan: ”Mieletön se, joka itseensä turvaa” (Sananl. 28:26). 
Mieletön tarkoittaa tavallista syntistä ihmistä, joka ei usko Jumalaan. 
Sinun tulee olla Daavidin kaltainen ja uskoa elävään Jumalaan, joka 
antaa synnit anteeksi.

Et voi luottaa keneenkään tai mihinkään muuhun paitsi elävään Ju-
malaan saadaksesi syntisi anteeksi. Goljat oli mieletön eli typerys 
luottaessaan omaan voimaansa tai epäjumaliin. (Filistealaiset palvoi-
vat patsaita. Ne eivät olleet eläviä eivätkä siksi voineet tehdä mitään.)

”Minä häpäisen teidät, tulkaa ja taistelkaa”, Goljat mylvi jälleen. 
Daavid kuuli tuon jylisevän äänen. Muutama kauhistunut israelilai-
nen sotilas juoksi karkuun. Daavid oli raivoissaan.

”Mikä	tuo	filistealainen	oikein	on,	kun	hän	uskaltaa	pilkata	elävän	
Jumalan taistelurivejä?” Daavid ihmetteli ääneen.

Varmaankin sotilaat katsoivat häneen ihmeissään. Kukaan toinen is-
raelilaisista ei ollut puhunut näin – ei edes kuningas. Kuningaskaan 
ei tehnyt mitään, paitsi tarjosi suuren palkkion jättiläisen surmaajalle, 
mutta kukaan ei uskaltanut taistella jättiläistä vastaan. Kenellekään 
muulle kuin Daavidille ei juolahtanut mieleen turvata Jumalan apuun.

Silloin Eliab, Daavidin vanhin veli, puhui vihaisesti: ”Mitä sinä tänne 
tulit? Ja kenen huostaan jätit ne lammasparat siellä vuorilla? Minä 
kyllä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Sotaa katselemaan sinä 
vain olet tullut.”

Daavidin ei ollut helppo kuunnella näitä valheita, mutta hän vastasi 
rauhallisesti: ”Mitä minä nyt olen tehnyt? Eikö täällä saa edes pu-
hua?” Daavid yritti keskustella muiden ympärillään olevien sotilai-
den kanssa, mutta tilanne oli aina sama. Kaikki olivat yhtä peloissaan 
eivätkä halunneet taistella.

Tähän mennessä joku oli kertonut kuninkaalle Daavidin puheista.

Saul haetutti Daavidin luokseen ja yllättyi nuorukaisen ensimmäisis-
tä sanoista.

Kuva 4-5
”Kuninkaan ei pidä menettää rohkeuttaan! Minä, sinun palvelijasi, 
menen	taistelemaan	tuon	filistealaisen	kanssa.”	Daavid,	paimenpoi-
ka menisi taistelemaan! Se oli täysin mahdotonta!

”Ei	sinusta	ole	taistelemaan	tuon	filistealaisen	kanssa”,	Saul	sanoi.	
”Sinähän olet vasta poikanen, ja hän on ollut soturi nuoruudestaan 
asti.”

Daavid oli kuitenkin vakuuttunut olevansa oikeassa. Hän tiesi ole-
vansa jättiläistä nuorempi, pienempi ja heikompi, eikä hänellä ollut 

Eläydy esittämään Daavidin kysymys 
ja anna jonkun lapsista vastata.

Vaihtele äänensävyjäsi, jotta 
keskustelussa Eliab ja Daavid 
erottuvat.

PowerPoint-kuva 4-4 
(uudestaan)
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kokemusta sodassa taistelemisesta. Daavid tiesi kuitenkin voivansa 
luottaa Jumalaan. Hän halusi Saulinkin tietävän sen.

Daavid sanoi: ”Minä, sinun palvelijasi, olen paimentanut isäni lam-
paita. Kun leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani, minä läh-
din sen perään ja löin sitä ja tempasin lampaan sen kidasta. Kun 
se hyökkäsi kimppuuni, minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen 
hengiltä. Minä olen tappanut sekä leijonan että karhun (tauko). Tuon 
ympärileikkaamattoman	filistealaisen	käy	samoin,	koska	hän	on	pil-
kannut elävän Jumalan taistelurivejä.”

Saul näki Daavidin olevan tosissaan. Mutta miten tällainen nuori 
mies voisi tuhota jättiläisen? Daavid kertoi hänelle vastauksen.

”Herra, joka pelasti minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut 
myös	 tuon	filistealaisen	käsistä”	 (1.	Sam.	17:37).	Daavid	 tiesi,	että	
Jumala ei koskaan pettäisi häntä. Monesti aikaisemminkin Jumala oli 
antanut hänelle rohkeutta ja voimaa. Daavid saattoi luottaa Jumalaan 
tällaisina hetkinä, koska hän uskoi Jumalaan Pelastajanaan.
Daavid kutsui Jumalaa nimellä ”minun pelastukseni” (2. Sam. 22:3). 
Usko tarkoittaa luottamista johonkuhun toiseen, joka pystyy teke-
mään sen, mitä itse ei voi tehdä. Voitko pelastaa itsesi siltä rangais-
tukselta, jonka syntisi ansaitsevat? Ei, et voi. Onko ketään luotet-
tavaa Pelastajaa? Kyllä, vain Jeesus Kristus, Jumalan Poika, voi pe-
lastaa. Ristillä Jeesus kärsi syntiemme tähden. Uskotko, että Jeesus 
kuoli puolestasi ja voi pelastaa sinut? Usko Jeesukseen Pelastajanasi 
tänään. Hän haluaa ottaa pois syntisi ja tuoda sinut lähelle Jumalaa, 
aivan kuten Daavidinkin. Näin voit aloittaa uuden elämän, johon 
kuuluu luottamus Jumalaan kaikessa, jopa rohkeuden saamisessa. 

Juuri niin Daavid teki. Hän pyysi lupaa mennä taistelemaan jättiläistä 
vastaan.

Lopulta Saul sanoi: ”Mene, Herra olkoon kanssasi.” Ennen kuin Saul 
päästi Daavidin menemään, hän toi oman haarniskansa Daavidille. 
Saul ajatteli, että Daavid tarvitsee haarniskaa taistelussa.

Nopeasti Daavid puettiin Saulin raskaaseen haarniskaan. Pronssinen 
kypärä asetettiin hänen päähänsä. Daavid sitoi Saulin painavan mie-
kan vyölleen tunikansa päälle ja yritti kävellä. Se oli toivotonta!

”Minä en voi näissä edes kävellä. En ole koskaan käyttänyt tällaisia”, 
Daavid sanoi ja riisui ne yltään.

Daavid ottaisi ainoastaan sen varustuksen, joka hänellä aina oli mu-
kana laitumilla. Hänellä oli sauva ja linko, jolla hän heitti kiviä peto-
ja kohti suojellessaan lampaita. Ne riittäisivät. Mitähän Saul ajatteli 
Daavidin lähtiessä? Hän näki Daavidin kävelevän Israelin armeijan 
sotilaiden ohi ja jatkavan alas vuorenrinnettä laaksoa kohti.

(Ei kuvaa.)
Matkalla Daavid pysähtyi pienen vuoripuron luona. Hän valitsi viisi 
sileää kiveä ja sujautti ne vyötäröllään olevaan pieneen eväslaukkuun.

PTE

Voit pyytää muutamaa lasta 
näyttelemään tämän kohdan. 
Lisämateriaaleista löydät roolileikin 
henkilöt ja vuorosanat.

PowerPoint-kuva 4-PTE

Pimennä PowerPoint-
näyttö hetkeksi.
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Jättiläinen näki Daavidin tulevan ja lähti kävelemään häntä vastaan.
Molemmilla vuorenrinteillä jokainen silmäpari katsoi, kun nuo kaksi 
lähestyivät toisiaan. He näkivät mahtavan, haarniskalla peitetyn jät-
tiläisen kantamassa valtavaa keihästä ja miekkaa. He katselivat, kun 
paimenpoika ilman haarniskaa ja miekkaa lähestyi jättiläistä. Var-
maankin Daavidin sydän löi kiivaasti, mutta jos hän oli peloissaan, 
hän ei sitä näyttänyt.

Daavid luotti vain Jumalaan. Hän ei ollut riippuvainen haarniskan 
tuomasta suojasta eikä ollut omien kykyjensä varassa. Daavid tiesi 
olevansa paljon pienempi ja heikompi. Hän tiesi, ettei koskaan voisi 
omin voimin voittaa jättiläistä.
”Tuntuuko sinusta, joka uskot Jeesukseen, koskaan samalta? Koetko, 
että sinun tulisi tehdä jotain sellaista, mihin et pysty? Ehkä et ole 
koskaan koulussa kertonut kenellekään uskovasi Jeesukseen. Ehkäpä 
kukaan muu luokallasi ei usko. Mietit, että jos luokkalaiset tietäsivät 
uskostasi, kukaan ei olisi kanssasi. Jotkut heistä voisivat jopa pil-
kata ja nauraa sinulle. Ei ole helppoa kertoa uskosta, mutta Jumala 
antaa sinulle rohkeutta silloin, kun sitä tarvitset. Ei sinun tarvitse 
mennä seisomaan koko luokan eteen kertomaan Jeesuksesta. Jumala 
antaa sinulle sopivia tilanteita. Ehkä joskus joku kaverisi kiroilee tai 
käyttää väärin Jumalan nimeä tai kertoo rumia juttuja. Voit käyttää  
tilaisuuden hyväksesi ja sanoa kohteliaasti: ”Anteeksi, mutta toivon, 
ettet puhuisi tuolla lailla. Jeesus on minulle tärkeä – uskon häneen.” 
Vaatii rohkeutta sanoa jotain tuollaista, mutta Jumala auttaa sinua, 
jos luotat häneen. Daavid luotti aina Jumalaan, kun hän tarvitsi roh-
keutta, ja näin hän pystyi kohtaamaan jättiläisen. Hän jätti Goljatin 
voittamisen Jumalan käsiin.
Ne, jotka eivät luottaneet Jumalaan, ajattelivat varmaan, että Daavid 
on hullu. Kun Goljat näki vastustajansa, hänen kasvonsa vääristyivät 
raivosta.

”Katsokaa, kenet he lähettivät taistelemaan minua vastaan – pienen 
maalaispojan”, hän varmaan ajatteli. Kun Goljat näki sauvan Daavi-
din kädessä, hän huusi: ”Koirako minä olen, kun tulet minua vastaan 
keppi kädessä?” Hän kirosi ja kiroili Daavidille: ”Tule tänne, niin 
minä syötän sinun lihasi taivaan linnuille ja villipedoille.”

Goljat uhkasi tappaa Daavidin ja jättää hänen ruumiinsa susien ja 
korppikotkien syötäväksi.

Jos opetat hyvin pieniä lapsia, jätä tämä kohta pois. Samoin voit tehdä seuraa-
van kappaleen kohdassa, jossa puhutaan linnuista ja eläimistä, jotka syövät 
ruumiit. Hyppää yli myös myöhempi kohta, jossa Daavid hakkaa Goljatin 
pään poikki. 

Miten karmea ja paha mies! Miten pelottavaan tilanteeseen Daavid 
oli joutunut! Hän ei kuitenkaan juossut pakoon, vaan vastasi sel-
keällä äänellä: ”Sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara 
ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä.  

PTU
Anna lasten kertoa esimerkkejä 
”Goljattien” kohtaamisista. Tämä 
auttaa lapsia soveltamaan opetusta 
omaan elämäänsä.

Näytä havaintoväline, jossa on 
sovellus Jeesukseen uskovalle 
lapselle: ”Luota Jumalaan, hän antaa 
sinulle rohkeuden tehdä oikein.”

Ilmaise Goljatin viha ja halveksunta 
kasvojesi ilmeillä.

PowerPoint-kuva 4-PTU

PowerPoint-kuva 4-6a
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Kohota kätesi ja pyöritä sitä Daavidin 
linkoa matkien.

Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkannut. Tänä päivä-
nä Herra jättää sinut minun käsiini. Minä katkaisen kaulasi ja syötän 
sinut	ja	koko	filistealaisten	sotajoukon	raadot	taivaan	linnuille	ja	villi-
pedoille. Silloin koko maa saa tietää, että Israelilla on Jumala, ja koko 
tämä joukko tajuaa, että Herra voi auttaa ilman miekkaa ja keihästä. 
Sota on Herran vallassa, ja hän antaa teidät meidän käsiimme.” 

Tässä vaiheessa valtava jättiläinen oli täysin raivoissaan. Voimme ku-
vitella, kuinka hän otti lujan otteen keihäästään ja harppoi Daavidia 
kohti. Hän tuhoaisi tuon typeryksen, joka uskalsi puhua tuolla ta-
valla. 

Tumps - tumps - tumps jättiläisen askeleet tömisivät kovalla pölyisel-
lä maalla. Hänen haarniskansa kolisi, kun hän kohotti kätensä heit-
tääkseen painavan keihäänsä.

Daavid juoksi, ja nopeasti hän juoksikin! (Tauko.) Hän ei kuitenkaan 
juossut karkuun, vaan kohtaamaan tuon jättiläisen.

Kuva 4-6
Daavid otti laukustaan kiven ja asetti sen linkoonsa. Taitavasti hän 
sinkosi kiven jättiläistä kohti. Kivi kiisi ilman halki ja iskeytyi Golja-
tin otsaan juuri kypärän alapuolelle. Jättiläinen rysähti maahan kuin 
kaatuva puu (tauko) ja jäi makaamaan paikalleen.

Daavid juoksi Goljatin vierelle, kohotti jättiläisen painavan miekan 
ja löi pään poikki. Filistealaisten sankari oli kuollut – paimenpoika 
oli surmannut hänet. Filistealaiset sotilaat eivät olleet uskoa silmiään. 
He jättivät telttansa ja lähtivät juoksemaan pakoon. Israelin miehet 
eivät olleet hänet enää peloissaan. He nousivat piiloistaan ja päästivät 
suuren	huudon.	He	 ajoivat	 takaa	filistealaisia	 ja	 surmasivat	monia	
heistä.	Mahtava	filistealaisten	armeija	oli	tuhottu.	Daavid	oli	sankari.	
Näytti siltä, että koko kansa ylisti häntä.

Mutta miten Daavid kykeni tällaiseen voittoon? Yksinkertaisesti 
luottamalla Jumalaan. Hän oli sanonut Goljatille: ”Sota on Herran 
vallassa, ja hän antaa teidät meidän käsiimme” (1. Sam. 17:47). 
Daavid oli oikeassa. Hän luotti Jumalaan, eikä Jumala pettänyt häntä. 
Jos uskot Jeesukseen, turvaa Jumalaan kaikissa vaikeuksissasi. Hän 
antaa sinulle rohkeutta, kun olet yksin. Jumala antaa sinulle voimaa 
vastustaa kiusauksia. Sano Herralle, niin kuin Daavid sanoi: ”Herra, 
minun Jumalani, sinuun minä turvaan” (Ps. 7:2). Ole kuin Daavid – 
luota Jumalaan jatkuvasti. 

Ehkä oletkin erilainen kuin Daavid etkä ole koskaan turvannut Ju-
malaan. Synnistä et pääse eroon omin voimin, mutta Jeesus kantoi 
syntien rangaistuksen ristillä. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja 
nyt hän elää ikuisesti. Jos uskot Jeesukseen, saat kaikki syntisi anteek-
si. Hän pelastaa sinut ja huolehtii sinusta aina. Vähän myöhemmin 
Daavid kirjoitti: ”Herra ... pelastaa heidät, kun he pakenevat hänen 
suojiinsa” (Ps. 37:40). Tämä voi toteutua sinun elämässäsi tänään. 

PTU
Jeesukseen uskovia lapsia on 
oppitunnin aikana rohkaistu 
luottamaan Jumalaan, kun 
heiltä vaaditaan rohkeutta. Auta 
lapsia soveltamaan tätä viikolla 
tukitehtävien avulla.

PTE
Esitä lapsille kutsu ottaa Jeesus 
vastaan. Tästä löytyy lisäohjeita 
aikaisempien tuntien yhteydestä 
ja opetustekstin lopusta kohdasta 
”Miten ohjaan lapsen Jeesuksen 
tuntemiseen”.
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Haluatko uskoa Jumalan Poikaan, Jeesukseen, Pelastajanasi? Voit us-
koa häneen siinä tuolilla istuessasi. Turvaudu Jeesukseen juuri nyt!

Kertauskysymykset
1  Mikä vihollisjoukko hyökkäsi Israeliin? (Filistealaiset.)

2		 Miksi	filistealaiset	olivat	varmoja	sotavoitosta?	(Heidän	joukois-
saan oli jättiläinen.)

3  Miten Israelin armeija suhtautui Goljatiin? (He pelkäsivät häntä.)

4  Miksi israelilaiset olivat väärässä pelätessään? (Heidän olisi pitä-
nyt luottaa Jumalaan.)

5  Miksi Daavid tuli sotaleiriin? (Tuomaan veljilleen ruokaa.)

6  Miksi Daavid oli vihainen kuullessaan jättiläisen sanat? (Koska 
tämä pilkkasi elävää Jumalaa.)

7  Mitä kuningas Saul ajatteli Daavidista taistelemassa Goljatia vas-
taan? (Saul ajatteli, että  Daavid oli liian nuori, eikä Daavid ollut 
saanut sotilaskoulutusta.)

8  Mitä Goljat sanoi tekevänsä Daavidille? (Antavansa tämän ruu-
miin lintujen ja eläinten syötäväksi.)

9  Miksi Daavid pystyi voittamaan valtavan jättiläisen? (Koska hän 
luotti Jumalan antavan hänelle voiton.)

10  Mitä tapahtui jättiläisen surman jälkeen? (Filistealaiset voitettiin 
ja Daavidista tuli sankari.)

GoodNewsClub®-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämonisteet ”Daavid ja Goljat” sekä 
isommille lapsille että leikki-ikäisille. Sieltä löytyvät myös roolileikin 
vuorosanat.

Tukitehtävät
Jättiläispalapeli
Keskustelu: Milloin tarvitset rohkeutta? Millaisia sinun elämäsi pe-
lottavat ”jättiläiset” ovat?  Miten Jumala voi auttaa sinua silloin, kun 
pelkäät?
Anna jokaisen lapsen piirtää suurelle paperille kuva jostakin asias-
ta, jota hän pelkää. Lapsi leikkaa kuvan viiteen/kymmeneen palaan 
ja vaihtaa palapelin toisen lapsen kanssa. Lapset kokoavat toistensa 
palapelit.

Rohkeuden sanat
Anna lasten etsiä ja keskustella raamatunjakeista, joissa kerrotaan 
Jumalasta ja rohkeana olemisesta. Esimerkiksi: Sananl. 28:1, 1. Kor. 
16:13, Fil. 1:27–28, 2. Tim. 1:7 ja Joos. 1:9.

Kertauskisa

Paimenen pussi
Hanki kasa sileitä kiviä ja kaksi 
paperipussia – yksi kummallekin 
joukkueelle. 

Kysy kysymyksiä vuorotellen 
kummaltakin joukkueelta. 

Jos vastaus on oikein, lapsi 
saa laittaa kiven joukkueensa 
”paimenen pussiin”. 

Kun kaikki kysymykset on kysytty, 
laske kivet kummastakin pussista. 

Joukkue, jolla on enemmän kiviä on 
voittaja.

Daavid 1 -lautapeli
Lisämateriaaleista löytyy myös 
suomalainen värikäs lautapeli, 
jota voitte pelata milloin vain 
opittua kerraten. Kunkin oppitunnin 
kertauskysymykset on laitettu 
korteille, jotka voi tulostaa pelin 
mukana. Daavid 1 -lautapeli jatkuu 
Daavid 2 -pelilaudalla. Kaksi 
pelilautaa voi laittaa rinnakkain, 
jolloin pelistä tulee pidempi.
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Raamatunkohdat
1. Sam. 18:1–16
1. Sam. 19:1–10
1. Sam. 20

Päätotuus
Jumala kehottaa lapsiaan rakastamaan toisiaan.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Tämän oppitunnin pää-
totuutta on sovellettu Jeesukseen uskovalle lapselle. 
Koska tämän totuuden perusteellinen opettaminen 
on hyvin tärkeää, tällä oppitunnilla on keskitytty 
siihen. Ei kuitenkaan pidä laiminlyödä niitä lapsia, 
jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Sisällytä johonkin 
toiseen kerho-ohjelman vaiheeseen lyhyt, yksinker-
tainen opetus heille.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Rakasta kaikkia Jee-
sukseen uskovia.

Raamatunlause
Kerratkaa Ps. 23:1–2.

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat

• Jos käytät kierrekirjaa, tulosta havainnollistettu 
päätotuus USB-tikun lisämateriaaleista ja kiin-
nitä se valkotaululle tai seinälle sinitarralla, kun 
ensimmäisen kerran opetat päätotuutta (katso 
”PT” marginaalissa). Viittaa siihen aina, kun 
opetat päätotuutta.

 Jos käytät PowerPoint-kuvia, klikkaa hyperlink-
kiä opettaessasi päätotuutta.

• Tulosta sovellus uskovalle lapselle USB-tikun 
lisämateriaaleista havaintovälineeksi. Uskovan 
lapsen sovellus on jo valmiiksi mukana Power-
Point-esityksessä.

Tuntirunko

Johdanto
Janne ja Teemu     PT

Tapahtumien kulku
1  Jonatanista ja Daavidista tulee ystävät.    PTU
2  Kateellinen Saul yrittää surmata Daavidin.

3  Saul käskee Jonatanin surmata Daavidin.

4  Jonatan varoittaa Daavidia. PTU
5  Jonatan keskustelee Saulin kanssa.

6  Saul yrittää uudelleen surmata Daavidin.

7  David odottaa Jonatania.  PTU
8  Daavid ja Jonatan tekevät suunnitelmia
 ja antavat lupauksia.  PTU
9  Saul yrittää surmata Jonatanin.

Huippukohta
Jonatan tuo uutisia Daavidille.

Lopetus
Daavid ja Jonatan eroavat.            PTU

Oppitunti 5
Ystävä ja vihollinen
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Oppitunti
Teemu ja Janne rakastivat jalkapalloa. 

Molemmat pojat olivat maalivahteja. Kun koulussa pelattiin harjoi-
tusotteluita, he olivat aina vastakkaisissa joukkueissa 

Taas koitti se aika vuodesta, jolloin oteltiin naapurinkoulun jouk-
kuetta vastaan. Kumpi heistä valittaisiin pelaamaan oman koulun 
joukkueeseen tänä vuonna? Vain toinen heistä pääsisi pelaamaan. 
Molemmat pojat olivat hyviä maalivahteja ja molemmat uskoivat Jee-
sukseen. He kävivät samassa raamattukerhossakin.

Päivää ennen ottelua koulun ilmoitustaululle kiinnitettiin pelaajalis-
ta. Kaikki ahtautuivat katsomaan, ketkä pääsevät pelaamaan. Janne 
työntyi tungoksen läpi katsomaan listaa. Maalivahdin nimi oli aina 
listan ensimmäisenä. Voi, Teemu oli valittu! Janne poistui äkkiä pai-
kalta, ettei kukaan olisi huomannut kyyneleitä hänen silmissään. Hän 
oli hyvin pettynyt ja kateellinen Teemulle. ”En enää koskaan puhu 
Teemulle”, hän ajatteli.

Sinä iltana raamattukerhossa Janne oppi raamatunlauseen Joh. 15:12, 
jossa Jeesus sanoo: ”Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakas-
tanut teitä.” Hänelle kerrottiin, että Jumala kehottaa lapsiaan rakas-
tamaan toisiaan.

Seuraavana päivänä pelissä Teemu pelasi loistavasti. Aina kun Teemu 
onnistui torjunnassa, Janne toivoi itse olevansaa maalissa. Silti Janne 
hurrasi yhtä äänekkäästi kuin kaikki muutkin. Pelin jälkeen Janne 
odotti Teemun tulevan kentältä. ”Hyvin pelattu, Teemu!” hän sanoi. 
Hän oli oppimassa toisten rakastamista Raamatun kehottamalla ta-
valla. Oikeastaan hän käyttäytyi kuin eräs nuori mies, josta voimme 
lukea Raamatusta. Hänen nimensä oli Jonatan.

Jonatan oli prinssi.

Hän oli vahva, hyväkuntoinen ja erittäin taitava käyttämään jousta ja 
nuolta. Hän oli rohkea soturi ja hyvä johtaja. Jonatan luotti Jumalaan 
samoin kuin Daavidkin. Hän oli kuningas Saulin vanhin poika, joten 
hänestä olisi pitänyt tulla Israelin seuraava kuningas.

Mutta kenestä tulisi seuraava kuningas? Kyllä, Daavidista. Koska 
Saul oli tehnyt syntiä olemalla tottelematon Jumalan käskyille, Jona-
tanista ei koskaan voinut tulla kuningasta. 

Raamattu ei kerro, tiesikö Jonatan, että Daavidista tulisi seuraava ku-
ningas. Raamattu kuitenkin kertoo Saulin olleen erittäin tyytyväinen 
Daavidin surmattua Goljatin. Hän kutsui Daavidin asumaan palat-
siin.

Jonatan kuuli isänsä ja Daavidin keskustelun ja tiesi löytäneensä ys-
tävän. Hänelle ei merkinnyt mitään, että Daavid oli vain paimenpoi-
ka. Jonatan rakasti Daavidia hyvin, hyvin paljon. Osoittaakseen sen 
Jonatan otti kauniin kuninkaallisen viittansa ja antoi sen ystävälleen.

Jos ryhmässäsi on enimmäkseen 
tyttöjä, muuta nimet tyttöjen nimiksi.  
Jos sinulla on sekaryhmä, on 
parempi vedota poikiin, sillä yleensä 
tytöt jaksavat kuunnella paremmin.

PT
Näytä päätotuus: ”Jumala kehottaa 
lapsiaan rakastamaan toisiaan”.

PowerPoint hyperlinkki
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Kuva 5-1
Joonatan antoi Daavidille myös sotapaitansa, vyönsä, miekkansa ja 
jopa oman suosikkiaseensa – jousensa. Tuohon aikaan tällainen teko 
merkitsi suurinta kunnioitusta toista kohtaan. Jonatanin lahja mer-
kitsi: ”Sinä olet mahtavin ystävä, jonka voin koskaan saada”.

Antaminen on rakkauden ja ystävyyden osoitus. Jos rakastat jotaku-
ta, haluat myös antaa hänelle jotain. Jumala haluaa lastensa osoitta-
van rakkauttaan toisia uskovia kohtaan antamalla niille, joilla ei ole. 
Jotkut ensimmäisistä uskovista toimivat niin. Heti Jeesuksen taivaa-
seenastumisen jälkeen monet ihmiset Jerusalemissa alkoivat uskoa. 
Heistä tuli Jumalan lapsia, ja niin kuin Raamatussa heitä kutsutaan, 
veljiä ja sisaria Jumalan perheessä. Nämä uudet uskovat ihmiset ja-
koivat jakoivat rahansa, ruokansa ja vaatteensa niiden kanssa, joilla 
oli puutetta. Ehkä sinäkin voisit tehdä samoin? Jos vaikka tunnet 
jonkun Jeesukseen uskovan tytön tai pojan, jolla ei ole tusseja tai 
jotain keräilykortteja, ja sinulla on niitä paljon, voit ehkä antaa hänel-
le muutaman. Miksi uskovien tulisi olla anteliaita toisia Jeesukseen 
uskovia kohtaan? Jeesus sanoi: ”Rakastakaa toisianne, niin kuin minä 
olen rakastanut teitä” (Joh. 15:12). Miten Jeesus rakasti sinua? Eikö 
hän lähtenyt taivaasta sinun vuoksesi? Eikö hän kuollut sinun takia-
si? Eikö hän anna sinulle ikuisen elämän? Kun me ajattelemme, mitä 
Jeesus antoi meille, se auttaa meitä antamaan toisille, aivan niin kuin 
Jonatan antoi Daavidille.

Daavid ei ainoastaan muuttanut takaisin palatsiin asumaan Saulin ja 
Jonatanin luokse, vaan hänestä tuli myös yksi Saulin armeijan päälli-
köistä. Kaikki olivat iloisia. Kun sotajoukko oli matkalla kotiin Gol-
jatin kanssa käydyn taistelun jälkeen, reitin varrella olevien kaupun-
kien naiset olivat tulleet tervehtimään kuningasta. 

Goljat	 oli	 kuollut	 ja	 filistealaiset	 olivat	 paenneet.	 Taistelu	 oli	 ohi,	
niinpä naiset tanssivat ja lauloivat ilosta. Soittimien äänten yläpuolel-
le kohosivat sanat: 

”Saul kaatoi miehiä tuhansin, Daavid kymmenintuhansin.”

He olivat mielissään, koska Daavid oli surmannut jättiläisen, mutta 
Daavidin kehuminen sai Saulin hyvin vihaiseksi. Hän oli kateellinen, 
koska Daavidia kehuttiin enemmän kuin häntä. Hänhän oli kuningas 
ja kehut olisivat kuuluneet hänelle. Ehkä juuri silloin Saulin mie-
leen iski ajatus: ”Ei kai vain Daavidista tule seuraavaa kuningasta?” 
Hän varmaan muisti Samuelin sanat, että Jumala aikoi hylätä Saulin 
kuninkaana, koska tämä oli hylännyt Jumalan sanan. Jos Samuelin 
sanat olivat totta, Jonatanista ei koskaan tulisi kuningasta. ”Voisiko 
Daavidista tulla kuningas?” hän mietti. Vihaiset, kateelliset ajatukset 
pyörivät Saulin mielessä koko kotimatkan.

Seuraavana päivänä paha henki valtasi jälleen Saulin.

PTU
Näytä sovellus Jeesukseen 
uskoville lapsille: ”Rakasta kaikkia 
Jeesukseen uskovia”.

Anna lasten toistaa naisten laulu.

Kirjoita taululle tai paperille ”1000” 
(Saulin tuhat) kirjoita yhdeksän 
kertaa lisää 1000 (Daavidin 
kymmenen tuhatta).

PowerPoint-kuva 6-2a
Puhu dramaattisesti.

PowerPoint-kuva 5-PTU
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Daavid otti harppunsa ja alkoi soittaa niin kuin aina ennenkin. Eh-
käpä musiikki rauhoittaisi Saulin? Mutta ei!

Saul otti keihään käteensä ja lähestyi Daavidia.

Kuva 5-2
Saul heitti keihään huoneen poikki yrittäen surmata Daavidin, mutta 
kahdesti Daavid väisti tieltä ja pakeni.

Daavidin täytyi olla peloissaan, mutta Saul pelkäsi vielä enemmän.

Hän pelkäsi Daavidia, koska hän tiesi Jumalan olevan tämän nuo-
ren miehen kanssa, mutta ei hänen kanssaan. Ehkä Saul pelkäsi, että 
Daavid surmaisi hänet ja veisi kuninkuuden. Daavidilla ei ollut aiko-
mustakaan tehdä niin. Hän olisi helposti voinut surmata Saulin, mut-
ta hän ei tehnyt niin. Saul ei kuitenkaan ottanut riskiä. Hän lähetti 
Daavidin pois palatsista. Koko armeijan komentamisen sijasta Daa-
vidista tehtiin tuhatpäisen sotilasjoukon kapteeni. Tässäkin työssä 
Daavid menestyi, ja koko Israelin kansa rakasti häntä. 

Saulilla oli toinenkin syy lähettää Daavid pois. Saul ajatteli: ”Miksi 
minun pitäisi tappaa hänet? Filistealaiset voivat tehdä sen.” Hän jopa 
järjesti	 tilanteen,	 jossa	 filistealaiset	 varmasti	 surmaisivat	Daavidin.	
Mutta Daavid ei kuollut. Hän voitti jokaisen taistelun. 

Kuva 5-3
Tämä oli liikaa Saulille.

Hän antoi ohjeet palvelijoilleen Daavidin surmaamiseksi. Hän jopa kut-
sui poikansa Jonatanin luokseen ja käski häntä tappamaan Daavidin. 

Jonatan ei kuitenkaan voinut tehdä niin, vaikka se merkitsi tottele-
mattomuutta isää kohtaan. Hänen täytyi totella Jumalaa, ja Jumala 
kieltää meitä murhaamasta ihmisiä. Eihän Jonatan voinut edes har-
kita ystävänsä tappamista!

Kuva 5-4
Sen sijaan Jonatan lähti ulos, etsi Daavidin ja varoitti häntä vaarasta.

”Isäni Saul aikoo surmata sinut. Pidä varasi huomisaamuna, kätkey-
dy ja pysy piilossa”, Jonatan sanoi. ”Minä lähden yhdessä isäni kans-
sa ulos kaupungista sinnepäin, missä sinä olet, ja puhun siellä hänelle 
sinusta. Jos saan jotakin selville, kerron sen sinulle.

Kun Daavid juoksi pakoon ja piiloon, hän varmaan ajatteli, miten 
hienoa oli omistaa näin luotettava ja uskollinen ystävä. Hyvä ystävä 
ei jätä hädän hetkellä.

Oletko sinä tällainen ystävä? Oletko valmis seisomaan Jeesukseen 
uskovan ystäväsi rinnalla, kun kaikki muut sanovat epäystävällisiä 
ja valheellisia asioita hänestä? Leikkisitkö silti Villen kanssa, vaikka 
kaikki koulukaverisi haluaisivat sinun jättävän hänet yksin? Jumala 
haluaa sinun rakastavan toisia uskovia huolimatta hinnasta, jonka 

1. Sam. 18:12 – Saul pelkäsi 
Daavidia.

”Jumalan lähettämä paha henki” 
(1. Sam. 18:10) – Matthew Henryn 
selitysteos sanoo: ”Jos Jumala ja 
hänen armonsa eivät hallitse meitä, 
synti ja paholainen ottavat meidät 
valtaansa. Jumala salli paholaisen 
vaivata ja kauhistuttaa Saulia 
monenlaisilla oikuilla ja mielihaluilla.”

PTU
Näytä sovellus Jeesukseen 
uskovalle lapselle.
PowerPoint-kuva 5-PTU
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joudut siitä maksamaan. Pyydä Jumalaa auttamaan sinua olemaan 
Jonatanin kaltainen luotettava ja uskollinen ystävä.

Kuva 5-3 (uudestaan)
Jonatan teki, kuten oli luvannut.

Hän muistutti isäänsä siitä, mitä Daavid oli tehnyt hänen hyväkseen, 
erityisesti surmaamalla jättiläisen. ”Älköön kuninkaani tehkö vää-
ryyttä palvelijalleen Daavidille, sillä hänkään ei ole tehnyt vääryyttä 
sinulle, vaan kaikki hänen tekonsa ovat koituneet sinun parhaakse-
si. Miksi nyt vuodattaisit viatonta verta ja syyttä riistäisit Daavidilta 
hengen?” Jonatan kysyi.

Saul kuunteli poikansa sanoja ja lupasi Jumalan edessä, että Daavidia 
ei surmattaisi.

Daavid tuotiin takaisin palatsiin. Mennyt oli unohdettu, vai oliko? 
Saul ei pitänyt lupaustaan. Taas hän yritti surmata Daavidin. Daavid 
pakeni palatsista ja kaupungista, koska Saul lähetti sotilaansa tappa-
maan häntä. Daavid pakeni Ramaan, missä myös Samuel asui. Saulin 
sotilaat seurasivat häntä, mutta sielläkin Jumala suojeli Daavidia.

Nyt Daavid alkoi todella pelätä.

Mitä hän voisi tehdä? Minne hän voisi mennä? Välittömästi Daavid 
ajatteli ystäväänsä. Jonatan kyllä auttaisi häntä, se oli varmaa. Daavid 
halusi olla Jonatanin kanssa. Jos sinä rakastat jotakuta, haluat todella 
olla hänen kanssaan.
Jumalan lasten tulisi osoittaa rakkauttaan toisiaan kohtaan olemalla 
yhdessä toistensa kanssa. Missä sinä voit viettää aikaa toisten Jeesuk-
seen uskovien kanssa?

Voit antaa lasten tehdä ehdotuksia. He voivat ehdottaa kirkkoa, pyhäkoulua 
tai raamattukerhoa.

Sinun tulisi viettää aikaa toisten kanssa, jotka myös rakastavat Jee-
susta. On tärkeää tavata uskovia ja olla heille ystävällinen kaikkialla. 
Tiedätkö, mitä tapahtuu, kun pidät yhteyttä muihin? Tulet huomaa-
maan, ettet joudu kohtaamaan vaikeuksia yksin. Kun voit kertoa 
ongelmistasi muille uskoville, siitä on usein apua. Ehkä sinulla on 
jokin ongelma eikä kukaan näytä välittävän. Sinun on hyvä tietää, 
että minä ainakin välitän ja haluan olla avuksi. Jos haluat keskustella 
ongelmastasi, voimme keskustella siitä välipalan aikana tai milloin 
vain. Keskustelen mielelläni kanssasi. Kun sinulla on uskovia ystäviä, 
jotka rakastavat sinua, vaikeat ajat tuntuvat helpommilta.
Daavid tiesi tämän, ja siksi hän kiiruhti Jonatanin luokse.

Kuva 5-4 (uudestaan)
”Mitä minä olen tehnyt? Minkä rikoksen tai vääryyden olen tehnyt 
isääsi vastaan, kun hän tavoittelee minun henkeäni?” Daavid kysyi. 

PTU
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”Jumala varjelkoon!” Jonatan vastasi. ”Ei sinun henkesi ole vaarassa. 
Isäni ei tee koskaan mitään kertomatta siitä minulle. Miksi hän nyt 
salaisi minulta tämän asian? Se ei voi olla totta”, Jonatan huudahti. 

Daavid selitti Jonatanille, että Saul tiesi heidän ystävyydestään eikä ha-
lunnut järkyttää Jonatania. Siksi Saul salasi asian pojaltaan. ”Niin totta 
kuin Herra elää ja sinä elät, vain askel on minun ja kuoleman välillä”, 
Daavid sanoi surullisella äänellä. 

Jonatan näki Daavidin olevan todella peloissaan. Epätoivoisesti 
Jonatan halusi auttaa häntä. ”Minä teen puolestasi kaiken, mitä vain 
tahdot”, Jonatan lupasi. 

Daavidilla oli suunnitelma. Hän kertoi: ”Huomenna on uudenkuun 
päivä, ja minun on määrä aterioida kuninkaan kanssa. Auta minua 
piiloutumaan kaupungin ulkopuolelle. Minä pysyn siellä ylihuomis- 
iltaan saakka. Jos isäsi kyselee minua, sano hänelle: ’Daavid pyysi 
minulta luvan käväistä kaupungissaan Betlehemissä, koska hänen 
sukunsa viettää siellä uhrijuhlaa.’ Jos isäsi tyytyy siihen vastaukseen, 
minä voin olla rauhassa, mutta jos hän raivostuu, tiedät sinäkin, että 
hänellä on paha mielessä. Näytä, että olet todella ystäväni! Olethan 
tehnyt kanssani liiton Herran nimessä. Mutta jos sittenkin olen syyl-
listynyt johonkin rikokseen, tapa sinä minut – älä jätä minua isäsi 
käsiin!”

Tässä saattoi olla Jonatanin tilaisuus. Tämä ystävyyssuhde aiheutti han-
kaluuksia isän kanssa, ja tilanne voisi helposti huonontua. Sitä paitsi 
Jonatan näytti tietävän, että Daavidista tulisi kuningas hänen sijastaan. 
Jos Daavid kuolisi nyt, Jonatanista voisi tulla seuraava kuningas.

”Älä tuollaista puhu! Jos vähänkin huomaan, että isäni hautoo jota-
kin pahaa sinua vastaan, kerron siitä varmasti sinulle!” Jonatan sanoi 
vakuuttavasti. 

Jonatan oli tehnyt lupauksen eikä koskaan rikkoisi sitä. Jumalan las-
ten tulee osoittaa rakkautta toisiaan kohtaan siten, etteivät he kos-
kaan riko lupauksiaan. Jos lupaat Jennalle tulla katsomaan hänen ur-
heilukilpailuaan, sinun tulee pitää lupauksesi, vaikka samaan aikaan 
ilmaantuisi vaihtoehtoista kivaa tekemistä. Todelliset ystävät tekevät 
kaikkensa pitääkseen lupauksensa.
Tämä oli yksi syy siihen, että Jonatan ei koskaan vahingoittaisi Daa-
vidia. Toinen syy oli siinä, että hän todella rakasti Daavidia. Hän ei 
kestäisi nähdä Daavidia vahingoitettavan millään tavalla.

Kun he kävelivät yhdessä niityillä, Jonatan lupasi, että mitä tahan-
sa tapahtuisi, hän kertoisi siitä Daavidille. Hän pyysi Daavidia lu-
paamaan, että hän aina osoittaisi ystävällisyyttä Jonatanille ja hänen 
perheelleen. Tuona päivänä he uudistivat lupauksensa toisilleen. Oli 
vaikeaa tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuisi. Voisivatko he koskaan 
enää tavata? Uutisten välittäminen Daavidille voisi olla Jonatanille 
vaarallista. Mutta Jonatanilla oli suunnitelma.

PTU

PowerPoint-kuva 5-4a
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”Huomenna sinua kysellään, kun paikkasi on tyhjä. Ylihuomenna 
sinua kysellään vielä varmemmin. Tule silloin tänne samaan paik-
kaan, jossa olit piilossa aikaisemminkin, ja istu tuon kivikasan luo-
na”, Jonatan sanoi. ”Minä ammun kolme nuolta sinnepäin niin kuin 
ampuisin maaliin. Sitten lähetän pojan etsimään nuolia. Jos huudan 
pojalle: ’Nuoli on tännempänä, ota se siitä’, voit tulla esille, sillä kaik-
ki on hyvin, ja niin totta kuin Herra elää, sinulla ei ole mitään hätää. 
Mutta jos huudan pojalle: ’Nuoli on kauempana’, lähde silloin pa-
koon, Herra lähettää sinut matkaan.” 

Jonatan sanoi vielä: ”Mistä nyt olemme keskenämme sopineet, siitä 
Herra on ikuisena todistajana.” Niin ystävät erosivat ja Daavid katosi 
näkyvistä.

Uudenkuun juhlassa kuningas istuutui pöydän ääreen syömään. 
Jonatan oli paikalla, samoin Abner, armeijan kapteeni, mutta Daa-
vidin paikka oli tyhjä. Saul huomasi sen, mutta ei sanonut mitään 
ensimmäisenä päivänä.

Kuva 5-5
Juhlan toisena päivänä Saul sanoi pojalleen: ”Minkä takia Iisain poi-
ka ei ole tullut aterialle, ei eilen eikä tänäänkään?” 

Jonatan kertoi hänelle Betlehemin juhlasta.

Saul raivostui Jonatanille.

”Niin kauan kuin Iisain poika on hengissä, et sinä eikä sinun kunin-
kuutesi ole turvassa”, hän huusi. ”Lähetä miehet hakemaan hänet 
heti tänne. Nyt hän on kuoleman oma!”  

”Miksi hänen täytyy kuolla? Mitä hän on tehnyt?” Jonatan kysyi. 

Silloin se tapahtui! Saul oli niin vihainen, että kohotti keihäänsä ja 
heitti sen kohti Jonatania, mutta hän pakeni.

Jonatan oli hyvin vihainen.

Nyt hän tiesi varmuudella, että hänen isänsä tahtoi surmata Daavi-
din. Jonatan lähti juhlasta eikä syönyt mitään koko päivänä. Hän oli 
järkyttynyt siitä tavasta, jolla hänen isänsä kohteli Daavidia.

Seuraavana aamuna Jonatan meni ulos niitylle lähelle sitä kivikasaa, 
jonka takana Daavid oli piilossa.

Jonatanilla oli poika mukanaan.

Kuva 5-6
Jonatan asetti nuolen jouseensa ja ampui. Daavid katseli piilostaan. 
Hän varmasti näki pojan juoksevan. Ehkäpä hän näki välähdyksen 
nuolesta, joka lensi ilman halki. Mihin se putosi? Sitten hän kuuli sanat:

”Nuoli on vielä kauempana! Pidä kiirettä! Nopeasti, älä viivyttele 
siellä!”

Emme tiedä, menikö Daavid 
Betlehemiin. Hän olisi ehtinyt käydä 
siellä ja tulla takaisin.
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Tämä oli Jonatanin viesti Daavidille, että hänen täytyi paeta. Daavid 
katseli poikaa. Tämä juoksi takaisin Jonatanin luokse ja kiiruhti sitten 
aseen kanssa pois, kohti palatsia. 

Kun kaikki oli hiljaista, Daavid pujahti pois kivikasan takaa ja kumar-
tui Jonatanin jalkoihin. Kolme kertaa hän kumarsi kasvonsa maahan. 
Raamatun aikaan ihmiset usein kumarsivat toisilleen, mutta ei kol-
mea kertaa niin kuin Daavid teki. Sitten Daavid nousi, ja molemmat 
miehet halasivat toisiaan ja itkivät suurta suruaan, kun joutuivat eroa- 
maan toisistaan.

Heillä oli enää muutama yhteinen hetki aikaa. Vielä kerran he muis-
tuttivat toisiaan lupauksesta, jonka olivat toisilleen antaneet. Sitten 
he erosivat.

He ja heidän jälkeläisensä osoittaisivat aina ystävällisyyttä toisilleen. 
Näkisivätkö he toisiaan enää koskaan?

Miten surullinen tämä päivä olikaan näille kahdelle ystävykselle! 
Mutta he olisivat aina ystäviä, vaikka olisivat erossakin.
Oletko sinä ystävä toisille Jeesukseen uskoville? Jos uskot Jeesukseen, 
pyydä Herraa auttamaan sinua olemaan aina uskollinen, luotettava ja 
todellinen ystävä. Pyydä, että hän auttaisi sinua rakastamaan kaikkia 
uskovia. Joistakin uskovista voi tulla sinulle ihania läheisiä ystäviä, 
ehkä jopa yhtä läheisiä kuin Daavid ja Jonatan olivat. Toisista ei kos-
kaan tule yhtä läheisiä ystäviä, mutta silti sinun tulee osoittaa rak-
kautta heillekin. Muista, että te kaikki olette samaa perhettä – he ovat 
sinun veljiäsi ja sisariasi Jumalan perheessä. Muista, mitä Jeesus on 
tehnyt puolestasi. Hän rakasti sinua ja antoi itsensä sinun vuoksesi. 
Hänen käskynsä on: ”Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen ra-
kastanut teitä” (Joh. 15:12). Joskus voi olla vaikeaa totella tätä käskyä. 
Rukoillaan ja pyydetään Jumalalta apua: ”Rakas Jeesus, kiitos siitä, 
että rakastit meitä niin paljon, että kärsit ristillä meidän puolestamme. 
Auta meitä kaikkia, jotka uskomme sinuun, rakastamaan toisia us-
kovia. Anna meille anteeksi, ettemme aina rakasta, niin kuin meidän 
tulisi. Opeta meitä rakastamaan, niin kuin sinä rakastat. Amen.”

Kertauskysymykset
1  Mikä oli prinssin, kuningas Saulin vanhimman pojan, nimi? 

(Jonatan.)

2  Mihin Daavid meni, kun taistelu oli voitettu? (Takaisin palatsiin 
Saulin ja Jonatanin kanssa.)

3  Mistä naisten laulusta Saul tuli kateelliseksi? (Saul kaatoi miehiä 
tuhansin, Daavid kymmenintuhansin.)

4  Miten Daavid yritti ilahduttaa Saulia? (Soittamalla harppua.)

5  Koska Saul oli kateellinen Daavidille, mitä hän yritti tehdä? (Sur-
mata hänet keihäällä.)

PTU
Näytä sovellus Jeesukseen uskoville 
lapsille

Kertauskisa

Ystävyyspeli
Daavid ja Jonatan olivat parhaita 
ystäviä. He eivät olleet kateellisia 
toisilleen. Daavidin kuninkuus 
ei harmittanut Jonatania, vaikka 
hänestäkin olisi voinut tulla 
kuningas. 

Yksinkertaisella tavalla tämä peli 
kannustaa lapsia iloitsemaan 
vastapuolen menestyksestä.

Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen.

Kysy kysymyksiä vuorotellen 
kummaltakin ryhmältä.

Kun lapsi vastaa oikein, vastapuolen 
ryhmä saa sata pistettä.

Se joukkue voittaa, jolla on lopussa 
enemmän pisteitä.

PowerPoint-kuva 5-PTU
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6  Miksi Saul oli sekä peloissaan että kateellinen Daavidille? (Hän 
tiesi Jumalan olevan Daavidin kanssa.)

7  Mitä Jonatan pyysi Daavidia lupaamaan? (Että hän osoittaisi 
aina ystävällisyyttä Jonatanille ja hänen perheelleen.)

8  Miksi Saul raivostui Jonatanille, kun Daavid ei tullut juhlaan? 
(Koska hän sanoi, että Daavidin eläessä Jonatanista ei tulisi kos-
kaan kuningasta.)

9  Miten Jonatan osoitti Daavidille, että tämän tuli paeta henken-
sä edestä? (Hän ampui kolme nuolta ja sanoi nuorelle pojalle: 
”Nuoli on vielä kauempana.”)

10  Kenen rakkaudesta Jonatanin rakkaus muistuttaa meitä? (Jee-
suksen rakkaudesta.)

GoodNewsClub®-lisämateriaalit 
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Hassut kirjaimet” isom-
mille lapsille ja ”Rakkaudenosoitukset” leikki-ikäisille.

Tukitehtävät

Ole ystävä
Pyydä lapsia kuvailemaan, mitä tarkoittaa olla ystävä.

Anna jokaiselle lapselle kynä ja paperia. Pyydä heitä piirtämään kuva 
toisten auttamisesta.

Piirustus voi olla yksinkertainen – siinä voi käyttää jopa tikku-ukkoja.

Keskustelu/näytelmä: Esimerkkejä kateudesta
Keskustelkaa muista Raamatun esimerkeistä, joissa myös esiintyy 
kateutta – vanhempi ja nuorempi veli (Luuk. 15:11–32), Martta ja 
Maria (Luuk. 10:38–42), Kain ja Abel (1. Moos. 4:3–8).

Mitä kateus sai nämä ihmiset tekemään? Mitä olisi pitänyt tehdä?

Keskustelkaa lasten kamppailuista kateuden kanssa. Voitte myös 
esittää pieniä näytelmiä. 

Tyytyväisyystehtävä
Varaa käyttöön aikakauslehtiä, saksia, isoja pahveja ja liimaa.

Pyydä lapsia katselemaan lehtiä ja leikkaamaan niistä kuvia asioista, 
joita heillä jo on ja joista he voivat olla kiitollisia – esim. leluja, perhe, 
ystäviä, ruokaa jne.

Lapset voivat liimata kuvia pahville ja tehdä kollaasin, jonka voi ri-
pustaa oman huoneen oveen. Aina kun he ovat kateellisia muille, he 
voivat katsoa kollaasiaan ja olla kiitollisia siitä, mitä heillä on.

Daavid 1 -lautapeli
Lisämateriaaleista löytyy myös 
suomalainen värikäs lautapeli, 
jota voitte pelata milloin vain 
opittua kerraten. Kunkin oppitunnin 
kertauskysymykset on laitettu 
korteille, jotka voi tulostaa pelin 
mukana. Daavid 1 -lautapeli jatkuu 
Daavid 2 -pelilaudalla. Kaksi 
pelilautaa voi laittaa rinnakkain, 
jolloin pelistä tulee pidempi.
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Raamatunkohdat
1. Sam. 21:1 – 22:2
1. Sam. 22:17–19
1. Sam. 23:1 – 24:22
1. Sam. 26:1–25

Päätotuus
Jumala kehottaa lapsiaan olemaan armollisia toisia 
kohtaan.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Et voi toteuttaa Juma-
lan kehotusta, ennen kuin olet kokenut Jumalan ar-
mon itseäsi kohtaan.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Anna anteeksi niille, 
jotka vihaavat tai satuttavat sinua.

Raamatunlause
”Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua 
oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.” Ps. 23:3

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat

• Jos käytät kierrekirjaa, tulosta havainnollistettu 
päätotuus USB-tikun lisämateriaaleista ja kiin-
nitä se valkotaululle tai seinälle sinitarralla, kun 
ensimmäisen kerran opetat päätotuutta (katso 
”PT” marginaalissa). Viittaa siihen aina, kun 
opetat päätotuutta.

 Jos käytät PowerPoint-kuvia, klikkaa hyperlink-
kiä opettaessasi päätotuutta.

• Tulosta sovellus uskovalle lapselle USB-tikun 
lisämateriaaleista havaintovälineeksi. Uskovan 
lapsen sovellus on jo valmiiksi mukana Power-
Point-esityksessä.

• Tulosta havainnollistettu raamatunlause ja raa-
matunlauselaput lapsille USB-tikun lisämateri-
aaleista. Sama raamatunlause löytyy USB-tikulta 
PowerPoint-esityksenä.

Tuntirunko

Johdanto
Piiloutuminen

Tapahtumien kulku
1  Daavid pakomatkalla PT
 - Nob ja Adullam
 - Keila
 - Jonatanin vierailu

2  Daavid piiloutuu luolaan – Saul saapuu.

3  Daavid leikkaa palan Saulin viitasta.     PTU
4  Daavid puhuu Saulille.

5  Saul näyttää katuvan.                            PTE
6  Daavid löytää Saulin nukkumassa.

7  Daavid kieltäytyy surmaamasta Saulia. PTU

Huippukohta
Saul sanoo: ”En enää koskaan yritä vahingoittaa 
sinua.”

Lopetus
Saul ja Daavid lähtevät eri teitä.          PTU, PTE

Oppitunti 6
Daavid säästää vihollisensa hengen 



Daavid - Jumalan mielen mukainen mies

52

Määrittele osa luokasta luolaksi, 
jotta alle kouluikäiset voivat näytellä 
tämän kohdan.

Oppitunti
Oletko koskaan mennyt piiloon?

Anna kahden tai kolmen lapsen kertoa, miksi ja mihin he piiloutuivat.

Yleensä piiloutuminen liittyy leikkiin tai toisen yllättämiseen. 

”Minun täytyy piiloutua”, Daavid ajatteli.

Mutta tässä ei ollutkaan kyse leikistä eikä hauskanpidosta. Daavid 
pelkäsi. Saul vihasi häntä ja aikoi surmata hänet. Daavidilla ei ollut 
ystäviä, jotka olisivat voineet auttaa, eikä hänellä ollut aseita. Hän 
pakeni Nobiin, kaupunkiin, jossa asui ainoastaan pappeja ja heidän 
perheitään.

Surullista kyllä, Daavid valehteli papille siitä, miksi oli tullut sinne. 
Ahimelek-pappi luuli, että kuningas Saul oli lähettänyt Daavidin, ja 
oli siksi ystävällinen. Hän antoi Daavidille ruokaa ja miekan, joka oli 
kuulunut Goljatille.

Ei mennyt kauaakaan, kun Daavid näki yhden Saulin miehistä vakoi-
levan häntä. Daavidin täytyi lähteä. Hän kiiruhti Gatiin.

Gat	sijaitsi	filistealaisten	maassa.	Daavid	teki	tyhmästi,	kun	meni	sin-
ne. Jälleen kerran hänet tunnistettiin.

”Miten pääsen pakoon?” Daavid mietti itsekseen.

Sitten hän sai ajatuksen. Daavid teeskenteli olevansa hullu. Hän 
käyttäytyi enemmän villieläimen kuin ihmisen tavoin. Filistealaiset 
päästivät hänet mielellään lähtemään, mutta minne hän voisi mennä? 

Viisaasti Daavid päätti palata omaan maahansa. Hän pysytteli poissa 
kaupungeista ja piileskeli luolassa, jota kutsuttiin Abullamin luolaksi.

Kuva 6-1
Jotenkin Daavidin perhe sai tietää hänen olinpaikkansa, ja he liittyi-
vät seuraan.

Sitten mukaan liittyi toisia, jotka halusivat auttaa Daavidia. Pian hä-
nellä oli 400 miehen ryhmä. Daavid alkoi kouluttaa heitä sotilaiksi, 
niin että he voisivat auttaa häntä pakenemaan Saulia. Hänellä ei ollut 
aikomustakaan hyökätä Saulin kimppuun tai surmata tätä. Daavid 
halusi osoittaa Saulille armoa, vaikka Saul ei ansainnutkaan ystävälli-
syyttä. Miksi Saul ei ansainnut armoa Daavidilta?

Anna lasten vastata.

Kuva 6-2 
Oikein. Saul yritti surmata Daavidin. Hän melkein surmasi poikansa 
Jonatanin, koska tämä auttoi Daavidia. Hän jopa surmasi 85 pappia 
Nobissa, koska he olivat auttaneet Daavidia.
Saul ei ollut armollinen, mutta Daavid oli armollinen Saulille. Daavid 
tiesi, että Jumalan lasten tulee aina olla armollisia toisia kohtaan, ja 
siksi hän pysytteli poissa Saulin tieltä.

Näytä karttaa ja auta lapsia 
paikallistamaan Nob ja Gat.

PT
PowerPoint hyperlinkki
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Jonkin	ajan	kuluttua	Daavid	sai	tietää,	että	filistealaiset	hyökkäsivät	
Keilaan. Keila oli muurien ympäröimä kaupunki.  

Kaupunki oli vain muutaman kilometrin päässä heidän luolastaan. 
Mitä Daavidin pitäisi tehdä? Pitäisikö hänen auttaa kaupunkilaisia? 
Hänen	miehensä	eivät	olleet	koskaan	taistelleet,	ja	he	pelkäsivät	filis-
tealaisten armeijaa. Daavid toimi viisaasti. Hän rukoili. Jumala neu-
voi häntä lähtemään taisteluun.

Jumala	 lupasi	toimittaa	filistealaiset	Daavidin	käsiin,	 ja	niin	todella	
tapahtui. Filistealaiset tuhottiin ja Keila pelastui. Daavid ja hänen 
miehensä muuttivat kaupunkiin asumaan.

Joku kertoi Saulille, että Daavid asuu Keilassa. Saul sanoi: ”Jumala 
on antanut hänet minun käsiini. Hän on mennyt kaupunkiin, jonka 
muureissa on portit ja salvat. Nyt hän on loukussa!” Saul suunnitteli 
saartavansa heidät, mutta Daavid kuuli suunnitelmasta. ”Mitä mi-
nun pitäisi tehdä?” hän pohti. Jälleen kerran Daavid rukoili ja pyysi 
Jumalalta neuvoja. ”Herra, Israelin Jumala, kuule palvelijaasi! Olen 
saanut tietää, että Saul aikoo tulla hävitysretkelle Keilaan minun ta-
kiani. Luovuttavatko Keilan asukkaat minut hänen käsiinsä?” Jumala 
paljasti Daavidille, että kaupunkilaiset tosiaan luovuttaisivat hänet 
Saulille. Niinpä Daavid ja hänen miehensä lähtivät pakoon, ennen 
kuin Saul ehti lähellekään Keilaa.

Daavid joukkoineen kuljeksi maaseudulla. Nyt heidän lukumääränsä 
oli kasvanut jo 600 mieheen. 

Päivä toisensa jälkeen Saul etsi Daavidia, mutta Jumala piti Daavidin 
turvassa. Elämä oli varmasti erittäin vaikeaa. Daavid ja miehet asui-
vat erämaassa ja piileskelivät luolissa ja maan koloissa. He liikkuivat 
kivien ja pensaiden suojassa. 

Eräänä päivänä Daavid koki ihanan yllätyksen. Arvaatko, kuka löysi 
hänen piilopaikkansa? Se oli Jonatan, hänen paras ystävänsä.

”Älä pelkää!” Jonatan sanoi Daavidille. ”Isäni Saul ei tavoita sinua, 
vaan sinusta tulee Israelin kuningas ja minusta sinun lähin miehesi. 
Myös isäni Saul tajuaa sen.” Jonatan rohkaisi Daavidia luottamaan 
Jumalaan. Taas nämä kaksi nuorta ystävää uudistivat antamansa lu-
pauksen. He lupasivat osoittaa aina ystävällisyyttä ja armoa toistensa 
perheille. Sitten Jonatanin täytyi lähteä ja palata kotiin.

Daavid jatkoi piilopaikkojen etsimistä. Hän tarvitsi turvapaikkoja, 
koska Saulilla oli nyt 3000 erityisesti valittua miestä apuna, ja he oli-
vat lähestymässä. 

Daavid löysi mielestään erinomaisen piilopaikan. 

Luola oli syvä ja pimeä.

Nopeasti ja hiljaa Daavid ja hänen miehensä ryömivät pimeyteen 
luolan perälle.

Kirjoita taululle tai paperille ”600” 
(Daavidin miehet).

Kirjoita vielä neljä kertaa lisää 
”600” (Saulin armeija = 3.000) 
aikaisemman ”600” viereen.
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He olivat varmoja, että heitä ei nähtäisi, mutta he näkivät itse luolan 
sisäänkäynnin. Ehkäpä Saulin armeija kulkisi ohi. Mutta ei!

”Joku tulee.”

He kuulivat askelten tulevan lähemmäs, ja sitten he näkivät miehen 
seisomassa kirkkaassa auringonvalossa luolan suuaukolla.

Kuva 6-3
Se oli Saul! Hän oli tulossa sisään! Löytäisikö hän heidät? Saul pysäh-
tyi. Hän ei etsinytkään ketään, hän oli vain tullut luolaan tarpeilleen.

Kun Saul meni pimeään nurkkaan, hänellä ei ollut aavistustakaan 
siitä, että Daavid miehineen oli hänen takanaan. Daavidin miehet 
ajattelivat, että tässä oli liian hyvä mahdollisuus hukattavaksi.

”Daavid, mene ja surmaa hänet”, he kuiskasivat. ”Jumala on jättänyt 
vihollisesi sinun käsiisi, niin että voit tehdä hänelle mitä tahdot.”

Daavid otti terävän puukon ja ryömi hiljaa kuninkaan taakse. Terä 
välähti nopeasti, kun Daavid leikkasi palan Saulin viitan helmasta. 
Saul ei huomannut mitään. Hän ei tiennyt, että hänen viitastaan oli 
juuri leikattu pala. Daavid ryömi takaisin miestensä luokse. Miehet 
olivat ällistyneitä. Daavid ei ollutkaan tappanut Saulia!

Miehet olivat valmiita käymään Saulin kimppuun Daavidin puolesta, 
mutta Daavid esti heitä ja piti heidät aloillaan. Miesten oli vaikea us-
koa, että kukaan haluaisi osoittaa Saulille armoa. Mutta niin Daavid 
teki, huolimatta kaikesta pahasta, mitä kuningas oli tehnyt. 
Miksi Daavid oli armollinen? Hän halusi olla armollinen, koska Juma-
lakin oli ollut häntä kohtaan armollinen. Daavidilla oli ollut miettimis-
aikaa, kun hän piileskeli Adullamin luolassa. Nobissa hän oli valeh-
dellut ja Gatissa hän oli toiminut hyvin tyhmästi. Hän oli pahoittanut 
Jumalan mielen monta, monta kertaa. Jumala ei ollut rankaissut häntä 
tavalla, jonka hän olisi ansainnut. Daavidin katuessa syntejään Jumala 
antoi hänelle anteeksi. Jumala oli ollut erittäin armollinen Daavidille. 

Tämän takia Daavid oli armollinen Saulille. Jos Jeesus on sinun Pelas-
tajasi, silloin sinunkin tulee toimia niin kuin Daavid. Kukaan ei yritä 
surmata sinua, mutta ehkä koulussa on joku, joka nauttii saattaessaan 
sinut vaikeuksiin opettajan kanssa väittämällä, että kopioit muilta oi-
keat vastaukset, tai levittämällä tavaroitasi ympäriinsä, niin että sinua 
syytetään epäsiistiksi. Tällaisessa tilanteessa tuntuisi ihanalta maksaa 
takaisin samalla mitalla, eikö niin? Hyviä kostoideoita varmaan löy-
tyy. Seis, pysähdytään! Kostaminen ei kannata, vaan tulee toimia niin 
kuin Jumala tahtoo. Parasta on olla armollinen, vaikka toinen ei an-
saitsisikaan ystävällisyyttä. Sen sijaan voi rukoilla sopivaa tilaisuutta 
kertoa tällaiselle kiusankappaleelle uskosta Jeesukseen ja halusta antaa 
anteeksi. Raamatussa kehotetaan: ”Olkaa toisianne kohtaan ystävälli-
siä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on 
antanut teille anteeksi Kristuksen tähden” (Ef. 4:32). Silloin toimit 
armollisesti, kuten Daavidkin toimi Saulia kohtaan.

Miksi Daavid leikkasi palan Saulin 
viitasta? Anna lasten vastata.

Näytä lapsille Saulin viitan palaa 
kuvaavaa kankaanpalaa. Lapset 
nauttivat käsillä kokeilemisesta. 
Pienimmistäkin se on hauskaa.

Kuiskaa Daavidin miesten sanat.

PTU

PowerPoint hyperlinkki

PowerPoint-kuva 6-PTU

Näytä päätotuus: ”Jumala kehottaa 
lapsiaan olemaan armollisia toisia 
kohtaan”.
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Itse asiassa Daavid tunsi, ettei hän edes ollut tarpeeksi armollinen. 
Viitan leikkaaminen kadutti häntä. Daavid kuiskasi miehilleen: ”Var-
jelkoon Herra minua kohottamasta kättäni häntä vastaan, sillä hän 
on Herran voideltu!” 

Shhh! Saul liikehti taas. Hän lähti luolasta. Daavid nousi ylös seura-
takseen häntä.

Luolan ulkopuolella Daavid huusi: ”Herrani, kuningas!” 

Saul hätkähti kuullessaan nimensä. Hän kääntyi ympäri ja näki mie-
hen kumartuneena maahan hänen edessään.

Kuva 6-4
Daavid kysyi: ”Miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat: 
’Daavid tahtoo sinulle pahaa’? Nyt voit omin silmin nähdä, että Her-
ra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua 
tappamaan sinut, mutta minä säästin sinut ja sanoin: ’En voi kohot-
taa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu.’ Katso 
nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni!” Daavid näytti 
Saulille kankaanpalaa, jonka hän oli leikannut Saulin viitasta.

Saul tuskin pystyi uskomaan totuutta. 

”Poikani Daavid, sehän on sinun äänesi!” Saul huusi ja alkoi sitten 
itkeä. ”Sinä olet oikeassa, minä väärässä!” hän tunnusti. ”Olet teh-
nyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle 
pahalla.” Saul tiesi Daavidin olleen hyvin ystävällinen. ”Kun Herra 
luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Palkitkoon Herra 
sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle! Nyt tiedän, että 
sinusta tulee kuningas. Vanno nyt minulle Herran kautta, ettet tuhoa 
minun jälkeläisiäni, sitten kun olen kuollut.” 

(Näin uusi kuningas yleensä teki, kun hän valloitti toisen kuninkaan 
maan.)

Daavid lupasi tämän Saulille mielellään. 

Näytti siltä kuin Saul katuisi syntejään.

Ehkäpä lyhyen aikaa Saul todella aikoi olla armollinen Daavidille, mut-
ta pian hän muuttui. Saul lähti uudelleen etsimään Daavidia surmatak-
seen hänet. Jos hän olisi todella katunut, hän ei olisi toiminut näin.

Saul ei ollut kääntynyt omalta syntiseltä tieltään Jumalan tielle. Hän 
vihasi edelleen Daavidia.
Myös sinä voit olla kuten Saul, jos et ole koskaan kääntynyt Jumalan 
puoleen. Tunnetko jonkun, jota on helpompi vihata kuin rakastaa? 
Ehkä joku on kateellinen sinulle, koska olet hyvä koulussa. Tällai-
nen ihminen voi olla hyvinkin epäkohtelias ja nimitellä toisia ikävillä 
nimillä. Onko sinun helppoa osoittaa hänelle ystävällisyyttä? Ei ole. 
Tekisi mieli itse nimitellä tai jopa rangaista häntä jollain tavalla. Kui-
tenkin Jumala neuvoo meitä olemaan aina armollisia ja ystävällisiä 

PTE
PowerPoint-kuva 6-PTEa
Kerro lapsille tilanteesta, jossa osoitit 
ystävällisyyttä jollekulle, joka kohteli 
sinua huonosti. Kerro tarkasti, kuinka 
henkilö reagoi tähän. Keskustelkaa 
muistakin tilanteista. Selitä samalla, 
että syy ystävällisyyden osoittamiseen 
ei ole se, että yrittäisimme muuttaa 
toista ihmistä, vaan se, että 
rakastamme Jumalaa.

PowerPoint-kuva 6-3a
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myös niille, jotka toimivat meitä vastaan. Kuinka se voisi onnistua? 
Itse emme siihen pystykään, sillä syntinen sydämemme haluaa tehdä 
Jumalan tahtoa vastaan. Synti on sitä, että paha maksetaan pahalla 
eikä olla armollisia.

Raamatussa kerrotaan miehestä, jolla oli tällainen sydän. Hän vihasi 
tiettyjä ihmisiä, löi heitä ja laittoi vankilaan. Joitakin jopa surmattiin. 
Mies vihasi heitä, koska he olivat uskovia. Hän ei osoittanut heille 
armoa, ennen kuin hän itse eräänä päivänä kohtasi Jumalan Pojan 
Jeesuksen. Silloin hän huomasi olleensa väärässä. Mies kääntyi syn-
nistään kulkemaan Jumalan tietä ja sai syntinsä anteeksi. Jumala oli 
hänelle armollinen. Tuosta päivästä lähtien hän oli aivan toinen mies. 
Hän rakasti uskovia ja oli ystävällinen ja armollinen niillekin, jotka 
löivät häntä ja laittoivat vankilaan. Mikä muutos hänessä tapahtui-
kaan! 

Myös sinä voit tänään muuttua samalla tavalla. Voit saada Jumalalta 
armon Jeesuksen takia. Jeesus kärsi sen rangaistuksen, jonka syntiset 
olisivat ansainneet, jotta jokainen, joka pyytää Jumalaa avuksi, saisi 
armon. Jumala jakaa armoaan runsain mitoin kaikille, jotka huutavat 
häntä avuksi (Ps. 86:5). Armoa riittää kaikille, jotka sitä pyytävät. Ha-
luatko sinä pyytää Jumalalta armoa tänään? Pyydä Jumalalta syntiesi 
anteeksiantoa. Sitten hän auttaa sinua osoittamaan armoa toisille. 
Jumala auttoi myös Daavidia osoittamaan sitä Saulille. Saul ei kuiten-
kaan ollut valmis osoittamaan armoa Daavidille.

Pian Saul sai selville, missä Daavid piileskeli. Daavidin miehet olivat 
kuitenkin vartiossa ja pystyivät kertomaan tarkasti, mihin Saul oli 
leiriytynyt. Daavid halusi nähdä omin silmin. Kurkistelemalla kivien 
takaa piilosta hän näki koko leirin.

Saul nukkui koko armeijansa ympäröimänä. Abner, hänen armeijan-
sa päällikkö, ja kaikki muutkin sotilaat olivat syvässä unessa! Edes 
vartijat eivät olleet hereillä. Minkäänlaista liikettä ei näkynyt. Ääntä-
kään ei kuulunut, paitsi 3000 nukkuvan miehen hengitys.

”Kuka lähtee minun mukanani tuonne Saulin leiriin?” Daavid kysyi.

Abisai ilmoittautui. Yön pimeydessä nuo kaksi miestä menivät käy-
mään vihollisleirissä. Mitä tapahtuisi, jos joku sotilaista heräisi? Daa-
vid ja Abisai etenivät varovasti ja menivät aivan leirin keskelle.

Siinä oli Saul. Saulin pään vieressä lojui vesipullo. Sen vieressä oli 
keihäs maahan iskettynä.

Daavid ja Abisai kävelivät suoraan nukkuvan Saulin luokse.

Kuva 6-5
Vieläkään kukaan ei liikkunut. Yksikään silmä ei auennut. Abisai ku-
martui lähelle Daavidin korvaa ja kuiskasi: ”Jumala on tänään luo-
vuttanut vihollisesi sinun käsiisi. Anna minun nyt keihästää hänet 
maahan yhdellä iskulla, niin toista ei enää tarvita!” 

Hiivi varpaillaan alle kouluikäisten 
kanssa.
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Tässä oli nyt Daavidin mahdollisuus päästä Saulista eroon. Kerran 
Daavid oli jo säästänyt Saulin hengen, ja mitä Saul oli tehnyt. Saul 
ei ollut osoittanut Daavidille armoa, ja siksi Saul ansaitsi kuoleman. 
Daavid kuiskasi: ”Älä surmaa häntä! Kuka on rankaisematta kohot-
tanut kätensä Herran voideltua vastaan?” Ja hän jatkoi: ”Vain Herra 
itse saa lyödä voideltunsa kuoliaaksi. Hänen hetkensä tulee ja hän 
kuolee, tai hän lähtee sotaan ja kohtaa tuhonsa siellä. Herra minua 
varjelkoon kohottamasta kättäni hänen voideltuaan vastaan! Mutta 
ota nyt hänen päänsä vierestä keihäs ja vesipullo, sitten lähdetään!” 

Kun he varovasti kulkivat nukkuvan armeijan keskeltä, Abisai var-
maan ihmetteli Daavidia. Jälleen Daavid oli osoittanut armoa Saulil-
le. Saul ei olisi ansainnut armoa luolassa eikä varmasti ansainnut sitä 
nytkään. Miksi Daavid oli armollinen?

Anna lasten vastata. Odota vastausta, jossa sanotaan, että hän oli armollinen, 
koska Jumala oli ollut hänelle armollinen.

Daavid teki niin kuin Jumala kehottaa kaikkia lapsiaan tekemään 
– armahtamaan ja olemaan jatkuvasti armollisia. Ehkä sinä uskot 
Jeesukseen ja olet ollut armollinen ikävälle kaverille, joka uhkailee 
sinua vähän väliä. Olet yrittänyt antaa hänelle anteeksi, mutta hän 
vain jatkaa kiusaamistaan, ja nyt sinusta tuntuu, että on aika maksaa 
takaisin. Tiedämme sen olevan väärin, sillä eräänä päivänä Pietari ky-
syi Jeesukselta: ”Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua 
kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle an-
teeksi? Peräti seitsemän kertaako?” ”Ei seitsemän, vaan seitsemän-
kymmentä kertaa seitsemän”, Jeesus vastasi (Matt. 18:21–22). 
Jeesus tarkoitti, että meidän tulee antaa anteeksi ja taas antaa an-
teeksi, ilman että laskemme, kuinka monta kertaa olemme antaneet 
anteeksi. Et voi koskaan antaa liikaa anteeksi. Kun Jeesus riippui 
tuskissaan ristillä, hän jopa rukoili, että hänen Isänsä antaisi anteeksi 
niille, jotka olivat naulinneet hänet ristille. Jeesus antaa anteeksi myös 
sinulle. Hän kärsi ristillä rangaistuksen sinunkin syntiesi vuoksi. Kun 
Jeesus pelasti sinut, hän antoi anteeksi kaikki sinun syntisi. Hän oli 
armollinen sinulle ja on armollinen yhä edelleen. Jeesukseen usko-
vana saat syntisi anteeksi, kun tunnustat ne Jumalalle. Kun muistat 
tämän, se auttaa sinua osoittamaan samanlaista armoa kuin Daavid 
osoitti Saulille.
Daavid olisi helposti voinut surmata Saulin, mutta kuningas oli yhä 
elossa ja syvässä unessa.

Vihdoin Daavid ja Abisai pääsivät ulos leiristä.

Yksikään sotilas ei ollut liikkunut. Jumala oli pitänyt heidät unes-
sa. Nopeasti nämä kaksi miestä kiipesivät kukkulan huipulle, josta 
avautui näköala leiriin. Kun he olivat turvallisen välimatkan päässä, 
Daavid katsoi alas ja huusi: ”Abner, kuuletko sinä?” Ääni kaikui laak-
sossa. Abner nousi pystyyn.

”Kuka sinä olet, kun noin huudat kuninkaalle?” Abner kysyi.

Näytä päätotuus.

Huuda, kädet suun edessä torvena: 
”Abner!”

PowerPoint hyperlinkki

PTU
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”Eikö sinun pitäisi olla mies, vailla vertaa Israelissa? Miksi et sitten 
suojellut kuningasta, herraasi, kun joku mies tuli äsken surmaamaan 
häntä?” Daavid kysyi. ”Katso nyt, mihin ovat joutuneet kuninkaan 
keihäs ja vesipullo hänen päänsä vierestä!” 

Ymmällään oleva, uninen Abner katseli ympärilleen. Hänen vieres-
sään Saul nousi hänkin katsomaan, mitä tapahtui.

Kuva 6-6
Keihäs ja vesipullo olivat poissa. Uudestaan katsoessaan hän näki 
niiden olevan Daavidilla. Daavid oli käynyt kuninkaan vieressä! Hän 
olisi voinut surmata tämän!

”Poikani Daavid, sehän on sinun äänesi!” Saul huusi. ”Niin on, ku-
ninkaani”, kuului vastaus.

”Miksi herrani ajaa takaa palvelijaansa? Mitä minä olen tehnyt? Tah-
donko minä sinulle pahaa?” Kun Saul kuunteli Daavidin puhetta, 
niin hän tiesi tehneensä jälleen syntiä. ”Minä olen tehnyt väärin”, 
Saul itki. ”Koska olet tänään säästänyt minun henkeni, en enää tee 
sinulle pahaa. Olen ollut mieletön ja tehnyt suuren rikoksen.” 

”Näetkö, tässä on kuninkaan keihäs!” Daavid huusi. ”Tulkoon joku 
miehistäsi tälle puolelle hakemaan sitä. Samoin kuin minä olen tä-
nään säästänyt sinun henkesi, niin säästäköön Herra minun henkeni 
ja pelastakoon minut kaikista vaaroista ja vaivoista.” 

Tähän Daavidin rukoukseen Jumala vastasi. Saul meni kotiin eikä 
nähnyt Daavidia enää koskaan. Daavid ja hänen miehensä pysyivät 
yhdessä. Seuraavien opetusten aikana me näemme, kuinka armol-
linen Jumala oli Daavidille. Jumala palkitsi armon armolla. Jeesus 
lupaa meille: ”Autuaita (tai onnellisia) ne, jotka toisia armahtavat: 
heidät armahdetaan” (Matt. 5:7).

Jos uskot Jeesukseen, osoita armoa toisille, jopa vihamiehillesi. 
Muista, miten hyvä ja armollinen Jumala on ollut sinulle, ja pyydä 
häneltä apua.

Ehkä olet enemmän Saulin kaltainen ja sinun on vaikeaa osoittaa 
armoa. Haluat aina tehdä, niin kuin ajattelet olevan parasta itsesi 
kannalta. Sinun kannattaa pyytää Jumalaa olemaan armollinen sinul-
le. Olet syntinen ja ansaitset rangaistuksen Jumalalta, mutta Jumala 
haluaa antaa anteeksi kaikille, jotka sitä häneltä pyytävät. Raamatussa 
syntinen mies rukoili kerran: ”Jumala, ole minulle syntiselle armol-
linen!” (Luuk. 18:13). Hän meni sinä päivänä kotiin täydellisesti an-
teeksi saaneena ja muuttuneena. 

Sinäkin voit mennä kotiin tänään samanlaisena kuin hän, jos uskot 
Jeesukseen, joka kuoli sinun puolestasi ja heräsi kuolleista. Haluaisit-
ko rukoilla näin: ”Rakas Jumala, sinä lähetit armossasi Poikasi kuo-
lemaan meidän syntiemme vuoksi. Armossasi sinä haluat pelastaa 
ne, jotka uskovat Jeesukseen Pelastajanaan. Auta minua uskomaan 
häneen tänään niin, että saan syntini anteeksi ja elämäni muuttuu.”

PTE
PowerPoint-kuva 6-PTEb
Anna aina lapselle mahdollisuus 
Jeesuksen vastaanottamiseen. 
Tässä asiassa ei yleensä kannata 
tehdä poikkeuksia.

Puhu Saulin sanat tunteella. 

Näyttele Abnerin säikähdys – avaa ja 
räpytä silmiäsi nopeasti,vapise, seiso 
pitkänä, kääntele päätä puolelta 
toiselle ja katso ympäri huonetta.

PTU
.
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Kertauskysymykset
1  Mikä oli sen kaupungin nimi, jossa papit asuivat ja johon Daavid 

pakeni? (Nob.)

2  Mitä pappi Ahimelek antoi Daavidille? (Ruokaa ja miekan.)

3  Ketkä liittyivät Daavidin mukaan Adullamin luolassa? (Hänen 
sukunsa ja 400 miestä.)

4		 Mitä	Daavid	teki	ennen	kuin	lähti	taisteluun	filistealaisia	vastaan,	
jotka olivat hyökänneet Keilaan? (Hän rukoili.)

5  Kuka löysi Daavidin piilopaikan ja rohkaisi tätä luottamaan Ju-
malaan? (Jonatan.)

6  Mitä Daavid teki Saulille, kun tämä tuli pimeään luolaan? (Leik-
kasi palan hänen viitastaan.)

7  Miksi Daavid oli armollinen Saulille? (Koska Jumala oli ollut 
armollinen hänelle.)

8  Mitä Daavid ja Abisai ottivat, kun Saul ja hänen armeijansa nuk-
kuivat? (Saulin vesipullon ja keihään.)

9  Mitä Abisai halusi tehdä Saulille? (Surmata hänet.)

10  Jeesus sanoi, että meidän tulee antaa anteeksi henkilölle, joka 
rikkoo meitä vastaan. Kuinka monta kertaa meidän tulee antaa 
anteeksi? (70 kertaa 7.)

GoodNewsClub®-lisämateriaalit 
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Langat sotkussa” isom-
mille lapsille ja ”Valmiina … paikoillasi … piirrä!” leikki-ikäisille.  
Sieltä löytyy myös raamatunlauseeseen liittyvä askartelu.

Tukitehtävät
Miekkaharjoitus
Pitäkää lasten kanssa miekkaharjoitus etsimällä seuraavat raama-
tunkohdat, joissa puhutaan Jumalan armosta meitä kohtaan ja siitä, 
kuinka meidän tulisi olla armollisia toisille. Voit myös lisätä raama-
tunkohtia.

(Auta lapsia ymmärtämään mitä kohdissa tarkoitetaan.)

Tit. 3:5 ”Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme täh-
den, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät 
puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti mei-
dät.”

Matt. 5:7 ”Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.”

Miika 6:8 ”Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä 
Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja 
hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.”

Kertauskisa

Pisteheitto
Tulosta lisämateriaaleista lattialle 
asetettava pelilauta ja peliohjeet 
joukkuekisaa varten.

Matkustus
Lapset istuvat lattialla ympyrässä. 

Sinua lähinnä oleva lapsi nousee 
seisomaan seuraavana olevan selän 
taakse.

Kysy kysymys.

Nämä kaksi lasta saavat vastata 
(yksi vastaus per lapsi). Ensin oikein 
vastannut menee seisomaan piirissä 
kolmantena istuvan lapsen taakse.

Nämä kaksi vastaavat seuraavaan 
kysymykseen ja ensiksi oikein 
vastannut menee seisomaan 
neljännen lapsen taakse.

Jos kumpikaan ei vastaa oikein, 
molemmat istuvat ja seuraavat kaksi 
lasta jatkavat leikkiä.

Leikki jatkuu, kunnes kaikki 
kysymykset on kysytty.

Daavid 1 -lautapeli
Lisämateriaaleista löytyy myös 
suomalainen värikäs lautapeli, 
jota voitte pelata milloin vain 
opittua kerraten. Kunkin oppitunnin 
kertauskysymykset on laitettu 
korteille, jotka voi tulostaa pelin 
mukana. Daavid 1 -lautapeli jatkuu 
Daavid 2 -pelilaudalla. Kaksi 
pelilautaa voi laittaa rinnakkain, 
jolloin pelistä tulee pidempi.



Daavid - Jumalan mielen mukainen mies

60

Luuk 10:37 ”Lainopettaja vastasi: ’Se, joka osoitti hänelle laupeutta.’ 
Jeesus sanoi: ’Mene ja tee sinä samoin.’ ”

Miekkaharjoituksen kulku: 

Opettaja komentaa: ”Miekat tuppeen!” (Raamatut kainaloon, opet-
taja sanoo raamatunkohdan), ”Miekat esiin!” (Raamatut kädessä, 
käsi suorana ylöspäin, kaikki yhdessä toistavat raamatunkohdan), 
”Hyökätkää!” (saa avata Raamatun ja etsiä kohdan). Harjoituksessa 
Raamattu on miekka, ja kilpaillaan, kuka löytää opettajan mainit-
seman raamatunpaikan ensimmäisenä. Kun suurin osa on löytänyt 
paikan, ensimmäiseksi kohdan löytänyt saa lukea sen ääneen.

Rakasta vihollisiasi
Kysy, mitä lapset tekisivät seuraavissa tilanteissa.

Pyydä heitä näyttelemään vastaukset, jotka ovat opetuksesi mukai-
sia: Jumala haluaa sinun olevan hyvä jopa sille, joka kohtelee sinua 
väärin.

•  Hyvä ystävä kompastuu ja kaatuu pihalla.

•  Poika, joka töni sinua ja vei keinusi, putoaa keinusta ja makaa 
voihkien maassa.

•  Luokallasi oleva tyttö, joka juuri nimitteli sinua, on surullinen 
unohdettuaan eväänsä kotiin.

Rakasta vihollisiasi -lautasenalunen
Anna jokaisen lapsen piirtää kuva jostakin edellisen tehtävän tilan-
teesta, jossa reagoidaan Jumalan mielen mukaisesti.

(Voit myös laminoida kuvat ja antaa ne lapsille seuraavalla kokoon-
tumiskerralla kotiin vietäviksi.)
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Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä
Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta
Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Ap. t. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen 
luokse).

Kerro pelastusvarmuudesta
Palaa jakeeseen, jota käytit. 
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla 
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä
Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä” (Hepr. 13:5)

Tulosta, leikkaa ja säilytä Raamattusi välissä. #
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