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Tämän	Daavidin	elämästä	kertovan	toisen	kierrekirjan	tai	flanellosarjan	kertomukset	eivät	luultavasti	ole	
lapsille yhtä tuttuja kuin ensimmäisen osan Daavid, Jumalan mielen mukainen mies kertomukset, joista esi-
merkkinä voi mainita kertomukset Daavidista ja Goljatista sekä Daavidin ja Jonatanin ystävyydestä.  Kui-
tenkin nämäkin opetukset ovat hyödyllisiä sekä niille lapsille, jotka uskovat Jeesukseen, että niille, jotka 
eivät vielä tunne häntä. Jumala haluaa, että me otamme opiksemme sekä Daavidin voitoista että tappioista.

Tässä toisessa sarjassa on poikkeuksellisesti kahdeksan oppituntia, joista voit halutessasi jättää tunnit 1b 
ja 3b pois. Niissä käsitellään okkultismia ja seksuaalista moraalittomuutta. Jos ryhmässäsi on vanhempia 
lapsia ja varhaisnuoria, voi kuitenkin olla tärkeätä käsitellä näitä teemoja.

Uskomme, että Jumala siunaa sekä sinua että ryhmäsi lapsia, kun opetat näitä oppitunteja. Lapset tarvitse-
vat sankarin, jonka esimerkkiä seurata. Rukoilemme, että Daavidista tulisi heidän sankarinsa. Daavid oppi 
luottamaan Herraan sekä hyvinä että vaikeina aikoina.

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 taustaväri auttaa huomaamaan, missä 
kohdassa kertomusta voit opettaa ja soveltaa kertomuksen päätotuutta. PT tarkoittaa päätotuuden opetta-
mista. 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 lapsiryhmällesi 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
Kertomukset ovat sisältönsä vuoksi helpommin sovellettavissa Jeesukseen uskoville lapsille. Oppitun-
neissa on kuitenkin myös sovelluksia lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta. Käytä silloin aikaa evankeliumin 
perusteelliseen ja selkeään selittämiseen, ja rukoile, että lapset ymmärtäisivät. Ota myös kerho-ohjelman 
muissa osissa esille evankeliumin perusasioita, vaikka yhden oppitunnin aikana onkin mahdotonta opettaa 
kaikkia totuuksia tehokkaasti.

Laulakaa sellaisia lauluja, jotka sisältävät evankeliumin. Selitä myös laulujen sanat. Voitte lisäksi opetella 
ulkoa valitsemiasi evankelioivia raamatunjakeita, kuten Room. 3:23, 5:8 ja 6:23.

Seuraavia perusasioita sinun kannattaa opettaa lapsille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta:

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

Johdanto



Daavid kuninkaana - vaikeuksia ja voittoja

4

Jeesus Kristus
Opeta lapsille Jeesuksen persoonasta ja työstä. Lasten tulee tietää, että Jeesus on samanaikaisesti Jumala ja 
ihminen ja että hän on aina ollut 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.

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 sekä vastaanottaa hänet. Tästä seurauksena syntyy halu 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 huolellisesti näitä totuuksia 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 täydelli-
nen 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.

Jos mainitset sielunhoitomahdollisuudesta raamatunkertomuksen yhteydessä, on äärimmäisen tärkeää, 
että lapsi ymmärtää tarjoamasi keskustelumahdollisuuden olevan eri asia kuin Jumalan antama pelastus-
kutsu. 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 pelastuakseen hänen 
täytyy keskustella jonkun kanssa tai jos hän on keskustellut sinun kanssasi, hän on pelastunut. Älä myös-
kään 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. 

Tekstissä on ehdotettu sopivaa kohtaa sielunhoitomahdollisuuden tarjoamiseen merkitsemällä marginaa-
liin lyhenne SH.

Tämän opetustekstin lopusta löydät vielä yhteenvedon sielunhoidon vaiheista.

Havaintovälineet
Tätä	opetustekstiä	voi	käyttää	sekä	flanellokuvien	että	kierrekirjan	tai	PowerPoint-kuvien	kanssa.	Tutustu	
käyttämiisi kuviin etukäteen. 

Jos käytät kierrekirjaa, harjoittele sivun kääntämistä niin, ettet paljasta tulevia kuvia liian aikaisin. 

Jos	käytät	flanellokuvia,	laita	ne	kertomuksen	mukaiseen	järjestykseen.Opetustekstin	marginaalissa	on	oh-
jeet	flanellokuvien	käyttöön.	On	tärkeää,	että	tiedät,	kuka	on	kuka	ja	missä	vaiheessa	kertomusta	tarvitset	
mitäkin kuvaa. Opetustekstin lopussa on malli kuvien asettelusta, harjoittele niiden sijoittamista taululle. 
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Taustakuvia	on	mahdollista	ostaa	tai	itse	piirtää	flanellikankaalle,	mutta	kertomus	toimii	kyllä	mainiosti	
käyttämällä yksiväristäkin taustaa. 

Jos käytät PowerPoint-kuvia, löydät ne oppitunneittain USB-tikulta. PowerPoint-kuvat ovat käytännössä 
samat kuin kierrekirjakuvat, pienet poikkeamat on merkitty tekstin marginaaliin. Jokaisen PowerPoint-
kuvan oikeassa alakulmassa on pieni risti, joka sisältää hyperlinkin oppitunnin päätotuuteen. Voit klikata 
ristiä tai sitä ympäröivää aluetta missä oppituntisi vaiheessa hyvänsä. Kun klikkaat nuolta tai sen ympä-
ristöä päätotuussivulla, pääset takaisin aiempaan kuvaan. Myös sovellus uskovalle lapselle löytyy Power-
Point-esityksestä. Voit halutessasi siirtää sen itsellesi luontevaan kohtaan esitystä. Huomaa, että kolmesta 
raamatunlauseesta on tehty valmiit PowerPoint-esitykset jakeiden ulkoaopettelun helpottamiseksi. Liitä 
ne omaan PowerPoint-esitykseesi. PowerPoint-muistiinpanoruuduista löytyy lisäohjeita niiden käytöstä.

Lisähavaintovälineet
Tulosta havainnollistettu päätotuus USB-tikulta. Voit kiinnittää sen valkotaululle tai seinälle sinitarralla. 
Voit	myös	liimata	sen	taakse	flanellia	tai	flanellokuvista	jäänyttä	ympäryspaperia	tai	käyttää	flanellotarraa.	
Aseta päätotuus näkyviin joko kertomuksen alussa tai silloin, kun ensimmäisen kerran opetat päätotuutta 
(katso PT marginaalissa). Pidä se esillä ja viittaa siihen aina, kun opetat päätotuutta. 

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

Kertauskysymykset
Jokaista oppituntia varten on kertauskysymyksiä. Niitä voidaan käyttää oppitunnin päätteeksi tai seuraa-
valla kerralla ennen uutta opetusta.

Hyvin tehty kertaus on ihanteellinen tapa vahvistaa opetusta. Samalla se on lapsista hauskaa. Voit käyttää 
kertausta siihen, että…

1. selvität, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.

2. opettajana tiedät, mitä sinun on korostettava enemmän, jotta lapset muistavat paremmin.

3. luokassa on hauskaa. Lapset pitävät kilpailuista ja odottavat tätä osiota. Mutta tämä on muutakin kuin 
vain leikki – kyse on oppimisesta.

Tässä opetustekstissä on kysymyksiä vain oppituntien teksteihin liittyen. Olisi hyödyllistä ottaa mukaan 
myös lauluja, raamatunjakeita ja muuta opetettua koskevia kysymyksiä. Näin lapset ymmärtävät, että jo-
kainen tunnin osio on tärkeä, ja opettaja saa selville, paljonko lapset ovat ymmärtäneet. Hyödynnä myös 
kertauskisaideoita, jotka löytyvät USB-tikun lisämateriaaleista.

GoodNewsClub-lisämateriaalit
USB-tikulla on joka tuntia varten tehtävämonisteita eri ikäisille lapsille. Valitse ja tulosta niistä omalle ryh-
mällesi sopivat tehtävät. 

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.
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Yleiskatsaus

Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Daavid 
filistealaisten	
keskuudessa

1. Sam. 27:1–7
1. Sam. 28:1–2
1. Sam. 29:1–11
1. Sam. 30:1–19

Varo huonoa 
seuraa.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Älä anna 
huonon seuran estää sinua uskomasta 
Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Älä anna 
huonon seuran estää sinua elämästä 
Jeesukselle.

Kerratkaa Ps. 23:1–3  tai
”Hyvä on sen osa, joka ei vaella 
jumalattomien tavoin, ei astu syntisten 
teille, ei istu pilkkaajien parissa.” Ps. 1:1
tai jos et ole aiemmin opettanut tunteja 
1–6 ”Daavid, Jumalan mielen mukainen 
mies” -materiaalista, voit nyt aloittaa  
Ps. 23:1 opettamisen.

Saul kysyy neuvoa 
tietäjältä

1. Sam. 28:1–25
1. Sam. 31:1–7
2. Sam. 1:12, 17–27 

Pahojen henkien 
kuunteleminen on 
vaarallista.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Älä 
kuuntele pahoja henkiä, se estää sinua 
kuulemasta Jumalan ääntä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Älä 
kuuntele pahoja henkiä, sillä se ei 
miellytä Jumalaa.

”Älkää kääntykö vainajahenkien 
puoleen älkääkä kysykö neuvoa 
tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne…”

3. Moos. 19:31

Daavidista tulee 
kuningas Jumalan 
sanan mukaisesti
2. Sam. 2:1–4, 8–10
2. Sam. 3:1, 6–12, 
17–39, 2. Sam. 4:5–7 
2. Sam. 5:1–12
2. Sam. 7:1–13

Jumalan sana ei 
petä koskaan.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jumala 
lupaa pelastaa sinut, jos käännyt hänen 
puoleensa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Usko 
Jumalan kaikkiin lupauksiin.

”Vaikka minä kulkisin pimeässä 
laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, 
sillä sinä olet minun kanssani. Sinä 
suojelet minua kädelläsi, johdatat 
paimensauvallasi.” Ps. 23:4 tai
”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän 
käden alle, niin hän ajan tullen korottaa 
teidät.” 1. Piet. 5:6

Liitonarkku 
ryöstetään ja 
tuodaan takaisin

1. Sam. 4:2–11
1. Sam. 5:1–6:21
2. Sam. 6:1–19
4. Moos. 4:5, 15, 20

Jumala on pyhä. Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Tee 
parannus synneistäsi, jotka erottavat 
sinut Jumalasta. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Myös sinun 
tulee olla pyhä.

Kerratkaa edellisen kerran jae, joko  
Ps. 23:4 tai 1. Piet. 5:6

tai opeta

”Minun ajatukseni eivät ole teidän 
ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole 
minun teitäni, sanoo Herra.” Jes. 55:8

Daavid ja Batseba

2. Sam. 11:1–27
2. Sam. 12:1–24

Älä tee aviorikosta. Lapselle, joka ei tunne Jeesusta, ja lapselle, 
joka uskoo Jeesukseen: 
Jumala haluaa sinun elävän puhdasta 
elämää. Käänny pois epäpuhtaudesta, 
joka erottaa sinut Jumalasta.

Tällä ylimääräisellä tunnilla voit ottaa 
raamatunlauseeksi 1. Tim. 5:22b:
”...jotta et joutuisi osalliseksi toisten 
synteihin. Pidä itsesi puhtaana.” 

Daavid ja 
Mefiboset

2. Sam. 4:4
2. Sam. 9:1–13
2. Sam. 16:1–4
2. Sam. 19:15, 24–30
 

Jumala on hyvä 
syntisille.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jumala 
ottaa sinut lapsekseen, jos uskot 
Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Ole Jumalalle kiitollinen hänen 
hyvyydestään sinua kohtaan.

”Sinä valmistat minulle pöydän minun 
vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet 
pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun 
maljani on ylitsevuotavainen.” Ps. 23:5 
tai ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä 
ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, 
niin kuin Jumalakin on antanut teille 
anteeksi Kristuksen tähden.” Ef. 4:32
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Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Yleiskatsaus

Absalomin kapina 
Daavidia vastaan
2. Sam. 14:25–26
2. Sam. 15:1–37
2. Sam. 16:15–20
2. Sam. 17:1–22
2. Sam. 18:1–33
2. Sam. 19:15

Älä kapinoi kuten 
Absalom.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Kapinointi 
aiheuttaa kärsimystä ja eron Jumalasta. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Ole 
Jumalalle kuuliainen.

Kerratkaa edellisen kerran jae, joko  
Ps. 23:5 tai Ef. 4:32

tai opeta

”Herra on minun valoni ja apuni, ketä 
minä pelkäisin?” Ps. 27:1

Salomosta tulee 
kuningas Daavidin 
jälkeen

1. Aik. 22:2–23:5
2. Sam. 17:11b–29
1. Kun. 1:33, 34
1. Kun. 2:1–4
1. Aik. 29:28
Luuk. 1:26–33
Luuk. 11:31
Sak. 14:9
Ilm. 11:15

Jeesus on 
Kuningas.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Eräänä 
päivänä sinun on kumarrettava Jeesusta 
Kuninkaanasi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Tottele 
Jeesusta.

”Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi 
minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä 
saan asua Herran huoneessa päivieni 
loppuun asti.” Ps. 23:6

tai

”Sinä osoitat minulle elämän tien, 
sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun 
oikealla puolellasi ikuinen onni.”
Ps. 16:11
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Raamatunkohdat
1. Sam. 27:1–7
1. Sam. 28:1–2
1. Sam. 29:1–11
1. Sam. 30:1–19

Päätotuus
Varo huonoa seuraa.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Älä anna huonon seu-
ran estää sinua uskomasta Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Älä anna huonon seu-
ran estää sinua elämästä Jeesukselle.

Raamatunlause
Kerratkaa Ps. 23:1–3 (voit tulostaa USB-tikulta lisä-
materiaaleista palapelin apuvälineeksi)

tai

”Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien ta-
voin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien pa-
rissa.” (Ps. 1:1)

tai

Jos et ole aiemmin opettanut tunteja 1–6 materi-
aalista Daavid, Jumalan mielen mukainen mies, voit nyt 
aloittaa Ps. 23:1 opettamisen.

Anna lasten toistaa jakeet, kun näytät havainto- 
välineen. Anna lasten selittää jakeiden merkitys, jot-
ta saat selville, minkä verran he ovat ymmärtäneet.

Havaintovälineet
•  Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 1-1, 1-2, 1-4, 

1-5 ja 1-6
tai

•  Flanellokuvat: D-18, D-82, D-83, D-84, D-89, 
D-90, D-91 ja D-92

•  Mahdolliset	flanellotaustat:	ulkonäkymä	ja	palat-
sinäkymä

•  Jos sinulla on flanellosarja Daavid, Juma-
lan mielen mukainen mies, voit käyttää kuvia  
D-38a ja D-65

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 
lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-
sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy hy-
perlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

•  Kartta (tulosta USB-tikulta lisämateriaaleista 
joko värillisenä tai mustavalkoisena A4- tai A3-
koossa)

•  Sanaliuskat (tulosta USB-tikulta lisämateriaaleis-
ta) ks. s. 12 

Tuntirunko
Johdanto

Venla ja Riku  PT                         

Tapahtumien kulku
1	 Epätoivoissaan	Daavid	pakenee	filistealaisten	

maahan.          

2 Daavidille ja hänen miehilleen annetaan  
Siklagin kaupunki.  PTU

3  Filistealaiset valmistautuvat hyökkäämään 
Israeliin.  PTU 

4 Filistealaiset vastustavat Daavidin ja tämän 
miesten mukanaoloa.

5	 Daavid	jättää	filistealaisten	armeijan.

6 Daavid palaa Siklagiin, jonka amalekilaiset 
ovat ryöstäneet. 

7  Daavidin seuraajat haluavat kivittää hänet. 
  PTE

Huippukohta
Daavid katuu ja kääntyy Jumalan puoleen.      
  PTU

Lopetus
Daavid ajaa amalekilaisia takaa ja saa kaiken
takaisin. PTU, PTE

Oppitunti 1a
Daavid filistealaisten keskuudessa
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Oppitunti
Venlalla ja Rikulla oli pieni koiranpentu, jonka nimi oli Reksi. Se oli 
hyvin tottelevainen ja hyväkäytöksinen. Esimerkiksi ruoka-aikaan se 
odotti aina, että perhe oli syönyt ensin, ja tuli sitten katsomaan, oliko 
sille jäänyt tähteitä. Se ei haukkunut tai kerjännyt eikä yrittänyt nous-
ta tuolille ruoka-aikoina. Mutta Venla ja Riku ja heidän vanhempansa 
olivat lähdössä lomalle lentokoneella, eivätkä voineet ottaa Reksiä 
mukaansa. Naapurit, joilla myös oli koira, suostuivat ottamaan Rek-
sin hoitoon.

Loman jälkeen Venla ja Riku odottivat Reksin näkemistä. Mutta mil-
lainen yllätys heitä kohtasikaan! Reksistä oli tullut meluisa, karkea ja 
tottelematon. He tuskin saattoivat uskoa, että se oli sama koira! Tie-
dätkö, miksi sen käytös oli muuttunut niin huonoksi? Koska se oli 
ollut kaksi viikkoa toisen koiran kanssa, joka oli karkea, kovaääninen 
ja tottelematon! Huono seura oli opettanut sille huonoja tapoja!

Sinullekin voi käydä samoin, eikö vain? Jos ajaudut huonoon seu-
raan, voit joutua hankaluuksiin. 

Näin tapahtui Daavidillekin, miehelle, josta Jumalan ilmoituksen 
mukaan oli tulossa Israelin kuningas.

Muistatko Daavidin ja kuinka hänen täytyi paeta Saulia, pahaa kunin-
gasta? Saul yritti tappaa hänet ja ajoi häntä takaa. Muistatko, kuinka 
Jumala suojeli Daavidia ja auttoi häntä jopa olemaan ystävällinen 
Saulille?

Mutta eräänä päivänä Daavid alkoi kovasti pelätä. Hän ei enää usko-
nut Jumalan antamaan lupaukseen kuninkaaksi tulemisesta. Daavid 
unohti, kuinka ihmeellisesti Jumala suojeli häntä, ja sanoi itsekseen: 
”Joskus saan kuitenkin surmani Saulin kädestä” (1. Sam. 27:1). Ja 
hän teki hyvin tyhmän päätöksen. 

Daavid	 päätti	muuttaa	 asumaan	filistealaisten	 keskuuteen.	He	 oli-
vat israelilaisten, Jumalan kansan, julmia vihollisia. Vielä huonompi 
ajatus oli ottaa mukaan Daavidin 600 sotilasta perheineen. Niinpä 
he	eräänä	päivänä	livahtivat	hiljaa	Israelista	ja	kulkivat	filistealaisten	
maahan.

Kuva 1-1
Daavid	 ja	 hänen	miehensä	menivät	 erään	filistealaisen	kuninkaan,	
Akisin, luokse.

Akis oli varmasti hyvin iloinen saadessaan tämän mahtavan sotu-
rin miehineen luokseen. He voisivat todella auttaa häntä taisteluissa. 
Niinpä Akis antoi Daavidille Siklag-nimisen kaupungin asuttavaksi.

Minkä tyhmyyden Daavid olikaan tehnyt! Kuvittele, Jumalan mies 
Jumalan kansan vihollisten keskuudessa!
Jumala kehottaa meitä Raamatussa monta kertaa pysymään erossa 
huonosta seurasta (Sananl. 1:10–11, 14–15 ja Ef. 5:6–7, 11). Jos olet 

Taustatietoa: Useita vuosia oli 
kulunut siitä, kun profeetta Samuel 
voiteli Daavidin Israelin kuninkaaksi. 
Koska kuningas Saul oli kateellinen 
Daavidille ja oli yrittänyt tappaa 
tämän, Daavid joutui pysyttelemään 
piilossa. Daavid, Jumalan mielen 
mukainen mies -materiaalin 
viimeisellä oppitunnilla Daavid oli 
säästänyt kuningas Saulin hengen, 
vaikka hänellä olisi ollut tilaisuuksia 
vahingoittaa tätä. Daavid odotti yhä 
Jumalan määräämää oikeaa aikaa, 
jolloin hänestä tehdään koko Israelin 
kuningas.

PT

Näkymä 1

(ulkotausta)

Laita taululle Daavid (D-81).

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

Laita taululle sotilaat (D-82) ja perheet 
(D-83). Voit käyttää myös ”Daavid, 
Jumalan mielen mukainen mies” 
-materiaalin flanellokuvia (D-38a) ja 
(D-65).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(palatsitausta)

Laita taululle Akis (D-84).

Auta lapsia löytämään Siklag 
kartalta.

PTU
Näytä havaintovälinettä, jossa on 
päätotuus: ”Varo huonoa seuraa.” 
PowerPoint hyperlinkki
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Jeesuksen oma, ole tarkkana sen suhteen, kenet valitset ystäviksesi. 
Jos kuljet sellaisten ihmisten seurassa, jotka eivät välitä Jumalasta, 
puhuvat rumia tai ovat tottelemattomia vanhemmilleen tai opetta-
jalleen, huomaat pian tekeväsi itse samalla tavalla. Daavidin tavoin 
saatat ohjata muitakin huonoon seuraan.

Kuva 1-4
Eräänä	päivänä	filistealaiset	päättivät	 lähteä	sotaan.	Arvaatko,	ketä	
vastaan he aikoivat taistella? Israelilaisia, Jumalan kansaa eli Daavidin 
ja miesten omaa kansaa vastaan! Daavid-parka! Mitä hän nyt tekisi?

Ennen kuin Daavid ehti miettiä, miten hän välttyisi taistelemasta 
omaa kansaansa vastaan, kuningas Akis tuli hänen luokseen ja sanoi:  
”Sinun ja miestesi pitää lähteä sotaan minun joukkojeni mukana. 
Minä teen sinusta vakituisen henkivartijani” (1. Sam. 28:1–2).

Niin armeija lähti pitkälle marssille taistellakseen israelilaisia vastaan.

Daavidilla oli paha ongelma. Jumala on viisas varoittaessaan meitä 
huonosta seurasta, sillä se voi aiheuttaa hankalia ongelmia.

Saara rakasti Jeesusta, mutta oli oikein hyvä ystävä naapurin aika vil-
lin tytön kanssa. Saara, naapurin tyttö ja muutamat muut tapasivat 
usein piilopaikassa. Joskus jutut siellä saivat Saaran tuntemaan olon-
sa epämukavaksi. Kerran tai kahdesti he lukivat lehtiä, joista Saara 
tiesi, ettei Jeesus pitäisi niistä, mutta hän ei sanonut mitään. Hän 
ei enää lukenut Raamattua kuin harvoin, eikä hän puhunut usein 
Jumalallekaan. Hän vietti yhä enemmän aikaa piilopaikassa. Hänen 
rakkautensa Jeesukseen heikkeni, eikä hän varmasti koskaan puhu-
nut Jeesuksesta näille tytöille. Varo huonoa seuraa – se vie sinut pois 
Jumalan luota. Etsi mieluummin itsellesi hyvää seuraa, joka tuo sinut 
lähemmäs Jumalaa.

Kun	filistealaiset	 päälliköt	 näkivät	Daavidin	Akisin	 armeijassa,	 he	
sanoivat Akisille: ”Tuo mies ja hänen sotilaansa eivät voi olla mei-
dän armeijassamme! Etkö muista, että tämä on se suuri soturi, josta 
kansa lauloi: ’Saul kaatoi miehiä tuhansin, Daavid kymmenin tuhan-
sin’?	Hän	on	se	sotilas,	joka	tappoi	meidän	filistealaisen	jättiläämme,	
Goljatin! Tämä mies voi kääntyä meitä vastaan taistelussa ja alkaa 
taistella israelilaisten, oman kansansa, puolella. Siihen vaaraan me 
emme voi antautua. Lähetä hänet kotiin!”

Akis	halusi	pitää	nämä	rohkeat	sotilaat	rinnallaan,	mutta	filistealais-
ten päälliköt pysyivät vaatimuksessaan, ja Daavid miehineen lähetet-
tiin takaisin Siklagiin.

Kuva 1-5
Kun Daavid ja hänen miehensä tulivat lähelle Siklagia, he näkivät sa-
vua kaupungin yläpuolella. Mitä oli tapahtumassa? Lähemmäksi tul-
tuaan he näkivät savun nousevan heidän kotikaupunkinsa raunioista!

Heidän poissaollessaan amalekilaiset olivat valloittaneet osan maata. 

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(palatsitausta)

Laita taululle Daavid (D-81), hänen 
sotilaansa (D-82), Akis (D-84) ja 
filistealaiset sotapäälliköt (D-89 ja D-90).

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi. 

 

PTU
 

Näytä uudelleen päätotuutta. 
PowerPoint hyperlinkki

Poista Akis (D-84) ja filistealaiset 
päälliköt (D-89 ja D-90).

Näkymä 4

Laita taululle rauniot (D-91).



Daavid kuninkaana - vaikeuksia ja voittoja

12

He olivat polttaneet kaupungin, vieneet pois kaiken heidän omaisuu-
tensa ja kaikki eläimet. Ja mikä pahinta: missään ei näkynyt naisia eikä 
lapsia. Amalekilaiset olivat varmaan tappaneet tai vieneet heidät. Daa-
vid ja hänen miehensä olivat kauhuissaan. Raamattu kertoo, että he 
itkivät, kunnes heillä ei enää ollut kyyneleitä (1. Sam. 30:4).

Ja tilanne muuttui Daavidin kannalta vielä huonommaksi!

Daavidin sotilaat puhuivat keskenään tähän tapaan: ”Tämä kaikki on 
Daavidin	syytä!	Hän	toi	meidät	tänne	filistealaisten	maahan.	Hän	vei	
meidät tälle marssille Akisin kanssa, eikä jättänyt ketään vartioimaan 
kaupunkia. Amalekialaiset huomasivat, ettei kukaan ole puolustamas-
sa kaupunkia. He ovat tappaneet tai vieneet pois perheemme ja ryös-
täneet kaiken omaisuutemme!” Daavidin miehet olivat niin surullisia 
ja vihaisia, että uhkasivat kivittää Daavidin kuoliaaksi!

Eivät he kuitenkaan tehneet niin, vaikka mieli olisi tehnyt. Miten ka-
malassa tilanteessa Daavid olikaan! Paljon huonommin asiat eivät olisi 
voineet olla, vai kuinka?

Tämä kaikki tapahtui siksi, että Daavid meni vihollisen alueelle.

Varo huonoa seuraa! Ehkä et koskaan ole turvannut Jeesukseen Pelas-
tajana, ja esteenä on pelko siitä, mitä ystäväsi sanovat. Jos he estävät 
sinua tulemasta Jeesuksen luokse, olet huonossa seurassa. Vai oletko 
ehkä toisella tavalla huonossa seurassa: valheiden, tottelemattomuu-
den, petosten, kateuden ja vihan seurassa? Oletko tällaisessa seuras-
sa? Silloin seurasi ei rohkaise sinua hakeutumaan Jumalan lähelle. Etsi 
mieluummin itsellesi hyvää seuraa.

Jumala vihaa syntiä, koska se pitää sinut erossa hänestä. Mutta Jumala 
rakastaa sinua! Hän rakastaa sinua niin paljon, että lähetti ainoan Poi-
kansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä sinun syntiesi tähden. 

Sinä ansaitsisit rangaistuksen syntiesi tähden, mutta Jeesusta rangais-
tiin sinun puolestasi. Ja nyt Jumala voi antaa sinulle anteeksi.

Sinun tulee muuttaa suuntaa, sillä Jumalan lähellä ei voi olla syntiä. 
Käänny Jeesuksen puoleen ja usko, että Jeesus voi ottaa syntisi pois ja 
pelastaa sinut. 

Daavid oli saavuttanut yhden elämänsä surullisimmista hetkistä. Hän 
oli kaukana kotoa pakanakansan keskuudessa. Hänen perheensä oli 
kadoksissa tai kuollut, kaupunki oli palanut, ja hänen seuraajansa pu-
huivat hänen kivittämisestään. Tänä synkkänä päivänä Daavid teki 
jotakin hyvin tärkeää. Hän katui ja kääntyi Jumalan puoleen (1. Sam. 
30:6).

Kenen muun luokse Daavid saattoi mennä apua saadakseen? Jumala 
oli valmis kuuntelemaan häntä. Daavid kertoi Jumalalle olevansa pa-
hoillaan siitä, että oli lakannut luottamasta Jumalan suojeluun, ja siitä, 
että oli muuttanut asumaan Jumalan kansan vihollisten luokse. Asu-
minen näiden jumalattomien ihmisten kanssa oli aiheuttanut hänelle 
hyvin paljon hankaluuksia ja tuonut todellista surua hänen elämäänsä.

Lapset samastuvat tilanteeseen, kun 
he esittävät Daavidin miehiä (itkevät, 
syyttävät Daavidia, uhkaavat kivittää 
hänet), ja Daavidia, joka reagoi 
rukoilemalla Jumalaa.

PTE

Tulosta USB-tikulta lisämateriaa-
leista sanaliuskat eli pienet 
ihmishahmot, joilla on nimet: valheet, 
tottelemattomuus, petos, kateus 
ja viha. Kiinnitä ne flanello- tai 
valkotaululle flanello- tai sinitarralla.

Korvaa Daavid (D-81) polvistuneella 
Daavidilla (D-92).
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Onko Jumala puhunut sinulle siitä, että vietät aikaasi huonossa seu-
rassa? Tietenkään Jumala ei tarkoita, ettei sinun tulisi olla ystävällinen 
ihmisille, jotka eivät usko Jeesukseen. Jos et olisi heille ystävällinen, 
kuinka pystyisit koskaan tuomaan heitä Jeesuksen luokse? Mutta Ju-
mala haluaa, että olet tarkkana ystävyyssuhteittesi kanssa. Kysy Ju-
malan neuvoa.

Puhuvatko jotkut ystäväsi rumasti, kiroilevatko he? Onko joillakin 
heistä huonot tavat? Ovatko he epäkohteliaita ja tottelemattomia? 
Häiriköivätkö jotkut heistä koulussa? 

Älä vietä aikaa heidän kanssaan! Muuten sinusta tulee heidän kal-
taisensa. Jos Jumala puhuu sinulle jostakin ystävyyssuhteesta, joka 
ei ole sinulle hyväksi, ota Daavidista mallia ja kerro Jumalalle olevasi 
pahoillasi. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle hyviä ystäviä.

Vanhempana alat miettiä seurusteluasioita ja valitset itsellesi tyttö- 
tai poikaystävän. Huolehdi siitä, että valitset sellaisen, joka myös 
rakastaa Jeesusta. Jos alat seurustella jonkun kanssa, joka ei välitä 
Jumalasta, hän voi vaikuttaa todella vahingollisesti sinun hengelli-
seen elämääsi. 

Kerran eräs Maija-niminen tyttö, joka rakasti Jeesusta, alkoi seurus-
tella Mikko-nimisen pojan kanssa. Maija tiesi, että Mikko ei uskonut 
Jeesukseen, mutta hän piti Mikosta paljon, ja heistä tuli yhä lähei-
semmät ystävät. Maija tiesi, ettei hänen pitäisi seurustella sellaisen 
pojan kanssa, joka ei usko Jeesukseen, mutta hän vakuutteli itselleen 
todistavansa Mikolle Jeesuksesta, niin että Mikkokin alkaisi uskoa. 
Maija ja Mikko rakastuivat. Mikko kosi Maijaa. Maija suostui ja oli 
varma, että eräänä päivänä Mikkokin pelastuisi. Mutta niin ei käynyt! 
Mikko ei halunnut tietää Jumalasta mitään, eikä hän halunnut käydä 
kirkossa. Mikko halusi Maijankin käyvän baareissa ja paikoissa, jotka 
eivät ole hyväksi sellaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Pikkuhiljaa Maija 
lakkasi käymästä kirkossa. ”Minä voin rukoilla ja lukea Raamattuani 
kotona”, hän ajatteli. Lopulta sekin jäi! Mikko ei pelastunut, sen si-
jaan Maijan rakkaus Jeesusta kohtaan laimeni. Kunpa Maija vain olisi 
kuunnellut Jumalan varoitusta huonosta seurasta!

Valitse ystäväsi hyvin huolellisesti – erityisesti vanhempana, kun 
mietit  poika- tai tyttöystävää, jonka kanssa haluaisit mennä jonakin 
päivänä naimisiin. 

Daavid kysyi nyt Jumalalta,  pitäisikö hänen lähteä amalekilaisten pe-
rään ja yrittää pelastaa vaimot ja lapset, jos he ovat vielä elossa.

Jumala vastasi: ”Lähde heidän peräänsä! Sinä saat heidät kiinni ja 
vapautat vangit” (1. Sam. 30:8).

Jumalan viesti varmasti rohkaisi Daavidia. Hän sai tietää, että per-
heet olivat yhä elossa ja heidät voitaisiin palauttaa. 

PTU

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

Näytä havaintovälineeltä sovellus 
lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
”Älä anna huonon seuran estää 
sinua uskomasta Jeesukseen.”
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He lähtivät ajamaan amalekilaisia takaa, ja Jumala ohjasi heidät 
paikkaan, jonne vihollinen oli leiriytynyt. Meneillään oli suuri juhla. 
Amalekilaiset eivät odottaneet Daavidin ja tämän miesten palaavan 
niin nopeasti sodasta. Kaikki vaimot ja lapset olivat siellä.

Daavidin sotilaat valmistautuivat taisteluun. He aikoivat taistella vai-
mojensa ja kotiensa puolesta. Niinpä he taistelivat lujasti ja pitkään, 
puolitoista vuorokautta keskeytyksettä. Jumala antoi heille ihmeelli-
sen voiton, niinpä he pystyivät voittamaan vihollisen ja pelastamaan 
rakkaimpansa. 

Kuva 1-6
Perheet olivat takuulla onnellisia siitä, että he olivat jälleen yhdessä 
ja jännityksen ja vaaran päivät olivat ohitse. Pian Daavid pääsi lähte-
mään	kokonaan	pois	filistealaisten	maasta.	Hän	oli	siitä	varmasti	hy-
vin iloinen. Päätös elää sellaisen kansan keskuudessa, joka ei rakasta-
nut Jumalaa, oli aiheuttanut ainoastaan vaikeuksia ja onnettomuutta.

Muista tämänpäiväinen Jumalan varoitus: varo huonoa seuraa! Jos 
rakastat Jeesusta, ole tarkka ystäviesi valinnassa ja etsi sellaista seu-
raa, joka tuo sinut lähemmäs Jumalaa. Jos et ole vielä Jeesuksen oma, 
älä pelkää ystäviesi sanomisia. Älä anna ystäviesi pitää sinua erossa 
Jeesuksesta. Jätä myös nuo toiset ”ystävät”, väärät asiat, joissa riiput 
kiinni, kuten valheet, petkuttaminen tai mitä se sinun kohdallasi on-
kaan. Usko Jeesukseen. Jotkut ystäväsi voivat nauraa sinulle tai he 
eivät enää halua olla ystäviä kanssasi, mutta kun uskot Jeesukseen 
Pelastajanasi, hän on sinun ystäväsi ikuisesti. 

Kertauskysymykset
1 Minkä väärän päätöksen Daavid teki kertomuksemme alussa? 

(Hän	asettui	asumaan	filistealaisten	maahan.)

2  Miksi Daavid meni sinne? (Hän oli peloissaan ja lakannut luot-
tamasta Jumalan suojeluun.)

3 Mitä Jumala haluaa sinun ja minun oppivan Daavidin virheestä? 
(Vastaus on sanoissa, jotka ovat näkyvillä: ”Varo huonoa seu-
raa.”)

4  Miksi meidän pitää varoa huonoa seuraa? (Huono seura ei roh-
kaise Jeesukseen uskovia elämään Jeesuksen mielen mukaan.)

5		 Muistatko	filistealaisen	kuninkaan	nimen	tai	sen	kaupungin	ni-
men, jonka kuningas antoi Daavidille? (Kuningas Akis, Siklag)

6  Akis pyysi Daavidia tekemään jotakin hyvin väärää. Mitä? (Tais-
telemaan israelilaisia, Jumalan kansaa, vastaan.)

7  Daavidin ei tarvinnut taistella omaa kansaansa vastaan, mutta 
mitä hän näki, kun hän tuli takaisin Siklagiin? (Viholliset olivat 
polttaneet kaupungin, vieneet heidän perheensä ja omaisuuten-
sa pois.)

PTU, PTE
Näytä jälleen päätotuutta.

PowerPoint hyperlinkki

Laita taululle perhe (D-83).

Poista kaikki kuvat.

Kertauskisa

Daavid 2 -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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8 Mitä Daavidin miehet uhkasivat tehdä Daavidille, kun he näki-
vät, mitä oli tapahtunut? (Kivittävänsä hänet.)

9 Tällä vaikealla hetkellä Daavid teki viisaasti. Mitä? (Kääntyi 
 Jumalan puoleen ja puhui hänelle.)

10 Kun Daavid oli kääntynyt Jumalan puoleen, minkä lupauksen 
hän sai? (Hän saisi kaiken takaisin.)

11 Saara joutui naapurissa hankaluuksiin. Kertomuksesta kuulit, 
mitä hän teki. Mitä hänen sen sijaan olisi pitänyt tehdä? (Kun 
hän tiesi, mitä tytöt naapurissa tekivät, hän olisi voinut päät-
tää olla menemättä sinne leikkimään. Tai hän olisi voinut sanoa: 
”Tulen leikkimään, mutta jos alatte lukea niitä huonoja lehtiä tai 
kertoa niitä rumia juttuja, minun täytyy lähteä.”)

GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Kuviot ja kirjaimet” joko 
isompien lasten tai alle kouluikäisten versiona.

Tukitehtävä
Roolileikki
Anna lasten esittää yksi tai molemmat sketsit.

Ensimmäisen sketsin jälkeen voit keskustella lasten kanssa siitä, miten 
Saaran olisi tullut toimia naapurissa tai miten hän olisi voinut valita 
parempaa seuraa. Toisen sketsin jälkeen kysy lapsilta, mitä Jussin olisi 
pitänyt sanoa, kun hänen ystävänsä pyysivät häntä heittämään kiviä.

a) Saara (kertomus on sivulla 11)

Näytös 1

Naapurin tyttö pyytää Saaraa (joka uskoo Jeesukseen) piilopaikkaan.

Näytös 2

Tytöt lukevat piilopaikassa lehtiä, joita ei pitäisi lukea, huutavat ja 
loukkaavat toisiaan.

Näytös 3

Saara menee nukkumaan liian myöhään, liian väsyneenä, huonolla 
tuulella haluamatta lainkaan lukea Raamattua tai rukoilla.

b) Jussi – joka haluaisi uskoa Jeesukseen, mutta huono seura 
ei rohkaise häntä

Näytös 1

Jussi on raamattukerhossa. Opettajaa voit esittää sinä, oikea opettaja, 
tai joku lapsista.

Näytös 2

Jussi tulee takaisin kotiin ja leikkii ystävien kanssa, jotka ovat huonoa 
seuraa – karkeita ja äänekkäitä. Hän kertoo heille, että hänestä on 
mukavaa käydä raamattukerhossa ja kuulla Jeesuksesta. Hän tahtoisi 
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pyytää Jeesusta elämäänsä. Ystävät nauravat ja pilkkaavat häntä ja 
pyytävät häntä heittämään kiviä vanhan miehen puutarhassa olevaa 
puuta kohti.

Näytös 3

Jussi lähtee ystäviensä mukaan ja seuraa heidän huonoja teitään.

Tukitehtävä vanhemmille lapsille
Miekkaharjoitus
Kokeilkaa miekkaharjoitusta Sananlaskujen ja Efesolaiskirjeen ja-
keilla (jakeet on mainittu myös sivulla 10).

Sananl. 1:10–11, 14–15
Ef. 5: 6–7, 11                                             

Lapset etsivät jakeet. Se, joka löytää jakeen ensimmäisenä, lukee sen 
vasta, kun kaikki ovat löytäneet sen, ja saa palkintopisteen. Hänen 
on myös lyhyesti kommentoitava lukemaansa jaetta. Eniten pisteitä 
saanut on voittaja.

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.
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Tämä ylimääräinen oppitunti on suunnattu ensi-
sijaisesti vanhemmille lapsille.

Raamatunkohdat
1. Sam. 28:1–25
1. Sam. 31:1–7
2. Sam. 1:12, 17–27

Päätotuus
Pahojen henkien kuunteleminen on vaarallista.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Älä kuuntele pahoja 
henkiä, se estää sinua kuulemasta Jumalan ääntä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Älä kuuntele pahoja 
henkiä, sillä se ei miellytä Jumalaa.

Raamatunlause
”Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen älkääkä 
kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseän-
ne…” 3. Moos. 19:31

Havaintovälineet
•  Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 1-2, 1-3 ja 2-1

tai

•  Flanellokuvat: D-81, D-82, D-85, D-86, D-87, 
D-88 ja D-93

•		 Mahdollinen	flanellotausta:	ulkonäkymä

•  Leikkaa kahden noin 9-vuotiaan lapsen kuvat 
lehdestä havaintovälineeksi, kun kerrot Tanjasta 
ja Nikosta.

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 
lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-
sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy hy-
perlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

•  Kartta (tulosta USB-tikulta lisämateriaaleista 
joko värillisenä tai mustavalkoisena A4- tai A3-
koossa)

Huomautus opettajalle
Koska tämä on erityinen oppitunti okkultismin 
vaaroista, emme suosittele Psalmin 23 opiskelemis-
ta tällä kerralla. Lapset voisivat sen sijaan opetella 
jakeen 3. Moos. 19:31. Jos ryhmäsi lapset ovat hy-
vin pieniä tai eivät joudu okkultismin kanssa teke-
misiin (älä jätä tätä oletuksen varaan – he saattavat 
tietää siitä enemmän kuin luulemmekaan!), voit jät-
tää tämän tunnin väliin. Muista, että noituuden har-
joittaminen, pyrkimys kuulla kuolleiden ääniä mee-
dioiden kautta, horoskooppien lukeminen, tarot-
korteista ennustaminen, quija-lautojen käyttö jne. 
lisääntyvät hälyttävästi. Ryhmäsi lapsille kannattaa 
kertoa Jumalan selkeästä varoituksesta Raamatussa, 
ettei meidän tule olla missään tekemisissä tällaisten 
asioiden kanssa.

Tuntirunko
Johdanto

Tanjan ja Nikon tarina             PT, PTE, SH

Tapahtumien kulku
1	 Saul	pelkää	filistealaisten	armeijaa.														

2 Saul pyytää neuvoa Jumalalta.

3 Jumala ei vastaa Saulin tottelemattomuuden 
takia. PTE

4 Saul kysyy neuvoa tietäjältä. PTE
5 Tietäjä auttaa Saulia pääsemään yhteyteen 

Samuelin kanssa.

6 Samuel ennustaa, että Israel kokee tappion. 
  PT                

7 Israel kärsii tappion.

Huippukohta
Saul, Jonatan ja hänen poikansa tapetaan.

Lopetus
Daavid suree kuultuaan uutiset.    PTU, PTE

Oppitunti 1b
Saul kysyy neuvoa tietäjältä
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Oppitunti
Halutessasi voit käyttää kahden noin yhdeksänvuotiaan lapsen lehdestä lei-
kattua kuvaa.

Niko ja Tanja ryntäsivät keittiöön, missä äiti paistoi lettuja iltapalaksi. 
Molemmat olivat pelästyneen näköisiä. Äiti vilkaisi lapsia ja huomasi 
oudon ilmeen heidän kasvoillaan.

”Mikä teitä pidätteli näin myöhään?” hän kysyi. ”Odotin teidän tule-
van paljon aikaisemmin.”

Niko ja Tanja katsoivat toisiaan syyllisen näköisinä. Sitten Niko sa-
noi: ”Me olimme eräänlaisissa juhlissa Marian luona. Siellä oli monia 
lapsia, mutta Marian vanhemmat eivät olleet kotona. Me teimme jo-
takin outoa.”

”Mitä sitten?” äiti kysyi nyt todella huolissaan.

Tarja vastasi: ”No, me istuimme pöydän ympärillä ja pidimme toi-
siamme kädestä. Maria sanoi, että voisimme esittää vaikeita kysymyk-
siä, ja jokin vastaisi niihin. Vastauksen piti olla kyllä- tai ei-vastaus. 
Jos vastaus olisi ’kyllä’, pöytään koputettaisiin. Jos vastaus olisi ’ei’, 
koputuksia olisi kaksi.”

”Mutta kuka koputti pöytään?” äiti kysyi.

”Me emme tiedä, äiti”, Niko vastasi hyvin hiljaa. ”Meidän täytyi sam-
muttaa valot, istua hyvin hiljaa ja keskittyä kovasti. Se oli todella aa-
vemaista. Se ei voinut olla kukaan meistä, koska pidimme toisiamme 
kädestä kiinni. Maria kysyi: ’Tulenko aina asumaan täällä?’ Kuului 
kaksi kovaa koputusta. Sitten hän kysyi, tulisiko hän asumaan jos-
sakin toisessa maassa. Kuului yksi kova koputus. Sen jälkeen meitä 
todella pelotti, ja me sanoimme hänelle, että meidän täytyi lähteä.”

Lapset katsoivat äidin kasvoja ja näkivät, että hän puristi huuliaan 
lujasti yhteen ja näytti hyvin vakavalta.

”Olen hyvin iloinen siitä, että te kaksi tulitte sieltä pois”, hän sanoi. 
”En halua, että koskaan enää teette mitään sellaista. Te ette tienneet, 
mistä oli kyse, mutta pöytää on voinut koputtaa paha henki.”

”Paha henki!” lapset huudahtivat silmät suurina hämmästyksestä.

”Kyllä vain, lapseni”, äiti vakuutti. ”On olemassa pahoja henkiä, joita 
emme voi nähdä. Meidän tulee varoa, ettemme ole missään tekemi-
sissä niiden kanssa, emmekä pyydä niitä välittämään meille mitään 
viestejä.” 

Kuningas Saul teki niin. Muistatko vielä hänet? Minäpä kerron siitä. 
Mutta ennen sitä haluan sanoa jotakin. Täällä voi tänään olla joku, 
joka ei vielä tunne Jeesusta. Tai täällä voi jopa olla joku, joka on 
joutunut tekemisiin pahojen henkien kanssa. Jos tahdot Jeesuksen 
pelastavan sinut synneistäsi ja jos et tiedä, mitä pitäisi tehdä, haluan 
auttaa sinua. Tule istumaan eturiviin, kun toiset lapset ovat lähteneet. 

PT
Näytä havainnollistettua päätotuutta 
”Pahojen henkien kuunteleminen on 
vaarallista”. 

PowerPoint hyperlinkki

        PTE
 

SH
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Silloin tiedän, että tahdot minun näyttävän sinulle Raamatusta, miten 
voit löytää Jeesuksen elämääsi.

Muistako,	kuinka	filistealaiset	suunnittelivat	lähtevänsä	sotaan	israe-
lilaisia, Jumalan kansaa, vastaan sen jälkeen, kun Daavid oli asettunut 
filistealaisten	maahan?

Kuva 1-2
Kun	Saul	kuuli	uutisen,	että	tuhansia	filistealaisten	joukkoja	oli	tu-
lossa taistelemaan häntä ja hänen armeijaansa vastaan, hän pelkäsi 
kovasti.	Raamatussa	sanotaan:	”Kun	Saul	näki	filistealaisten	joukot,	
hän pelästyi ja hänen sydämensä vapisi” (1. Sam. 28:5).

Miksi luulet hänen vapisseen niin paljon? Saul ei ollut totellut Ju-
malaa. Nyt hän halusi tietää, kuinka taistelussa kävisi, mutta Jumala 
ei kertonut hänelle. Aikaisemmin Jumala oli usein puhunut Saulille, 
mutta Saul ei ollut kuunnellut eikä totellut. Nyt Jumalalla ei ollut 
hänelle enää viestejä. Niinpä Saul päätti tehdä jotakin hyvin kum-
mallista ja väärää. Hän tiesi, ettei Jumala pitäisi siitä, mutta hän halusi 
kokeilla siitä huolimatta. Oliko siis mikään ihme, ettei Jumala antanut 
hänelle mitään uusia käskyjä?

Ehkä sinäkin joskus mietit, miksi Raamattu tuntuu sinusta tylsältä 
eikä Jumala puhu sinulle sen kautta. Onko näin siksi, ettet sinäkään 
Saulin tavoin tottele sitä, mitä Jumala sinulle sanoo? Tottelematto-
muus on syntiä ja siitä tulee tietoisesti kääntyä pois. Kerro Jumalalle, 
että olet valmis kuuntelemaan ja tottelemaan häntä. 

Kuva 1-3
Saul päätti yrittää saada viestin kuolleelta! Hän ajatteli profeetta Sa-
muelia, joka oli tällöin jo kuollut. Samuel oli eläessään välittänyt Sau-
lille viestejä Jumalalta, mutta Saul ei useinkaan ollut totellut niitä. Nyt 
Saul ajatteli, että Samuel, vaikka olikin kuollut, voisi jollakin tavalla 
antaa hänelle ohjeita taistelun suhteen. Niinpä hän lähetti palvelijan-
sa etsimään tietäjää tai meediota, joka voisi tuoda Samuelin takaisin 
neuvomaan häntä.

Saulin palvelijat tiesivät kertoa tällaisen naisen asuinpaikan. Saul 
päätti naamioitua, jotta nainen ei tuntisi häntä. Sitten hän meni tuon 
naisen luokse.

Ensin nainen pelkäsi toteuttaa Saulin pyyntöä, mutta Saul taivutteli 
häntä.

”Kenelle haluaisit puhua?” nainen kysyi.

”Samuelille”, Saul vastasi.

Hetken kuluttua nainen kertoi näkevänsä vanhan miehen nousevan 
maasta viittaan kääriytyneenä.

”Se on todellakin Samuel”, Saul ajatteli.

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

Näkymä 1
(ulkotausta)

Laita taululle Samuel (D-85) ja hänen 
armeijansa (D-86).

PTE

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(ulkotausta)

Tietäjä tai ennustaja on henkilö, joka 
väittää pystyvänsä kertomaan, mitä 
tulevaisuudessa tapahtuu.

Laita taululle tietäjä (D-87) ja 
Saul (D-88).
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Jumala sanoo meille hyvin selvästi Raamatussa, ettei meillä tule olla 
mitään tekemistä sellaisten ihmisten kanssa, jotka yrittävät saada 
viestejä kuolleilta. Hyvin usein heillä on outoja voimia, mutta nämä 
voimat eivät tule Jumalalta, vaan pahoilta hengiltä. Ihmistä, joka yrit-
tää saada viestejä kuolleilta, sanotaan meedioksi tai noidaksi. Hän ei 
ole sellainen noita, jollaisten näet sarjakuvissa ratsastavan luudilla. 
On olemassa todellisia noitia, jotka saavat voimansa Paholaiselta. He 
voivat olla aivan tavallisen näköisiä ihmisiä, mutta he puhuvat kuol-
leiden äänistä, joita he kuulevat. He ovat Paholaisen palveluksessa. 
Nuo äänet eivät ole kuolleiden ihmisten ääniä, vaan yleensä pahojen 
henkien ääniä. Älä koskaan ole missään tekemisissä tällaisten asioi-
den kanssa. 

Jumala varoittaa meitä, että jos me käännymme meedioiden puoleen, 
ne saastuttavat (likaavat) meidät (3. Moos. 19:31).

Voit opettaa jakeen tässä kohdassa tai kertomuksen lopussa.

Jos siis joku kutsuu sinua mukaan ennustamiseen tai jos heillä on 
aikomuksena käyttää horoskooppeja, tarot-kortteja tai quija-lautoja 
tai jos he kertovat saavansa vastauksia tulevaisuutta koskeviin kysy-
myksiin koputuksien kautta, niin pysy kaukaina tällaisista asioista! 
Ne ovat vaarallisia. 

Jos et vielä ole Jumalan lapsi etkä ole pyytänyt Jeesusta Pelastajak-
sesi, älä koskaan kuuntele meedioita, henkiä tai ennustajia. He estä-
vät sinua kuulemasta Jumalan ääntä. Jumala puhuu meille Raama-
tun kautta, ja sitä ääntä kannattaa kuunnella. Jumala kehottaa sinua 
kääntymään pois kaikesta väärästä ja tulemaan hänen luokseen. Näin 
saat anteeksi ja tulet puhtaaksi. Ennustajat johdattelevat sinut syvälle 
syntiin ja monenlaisiin ongelmiin, mutta Jumala voi puhdistaa sinut.

Tiedätkö, miten hän puhdistaa sinut? Tapoja on vain yksi: Jeesuk-
sen, Jumalan rakkaan Pojan kautta. Jeesus jätti kotinsa taivaassa ja 
tuli tänne maailmaan. Jeesus eli maan päällä yli 30 vuotta. Hän ei 
koskaan tehnyt mitään pahaa. Hänen sanansa, ajatuksensa ja tekonsa 
miellyttivät aina taivaallista Isää. Sitten eräänä päivänä Jeesus tarjou-
tui ottamaan sen rangaistuksen, jonka sinä ja minä ansaitsemme syn-
tiemme vuoksi. Se rangaistus oli kuolema. Jeesus kuoli ja naulittiin 
ristille meidän puolestamme. Hän kärsi, ei omien syntiensä tähden, 
vaan meidän syntiemme tähden. Koska Jeesus kuoli sinun puolesta-
si, Jumala voi antaa sinulle anteeksi. Hän pyytää sinua kääntymään 
pois pahuudesta. Tule Jumalan luokse ja pyydä häntä puhdistamaan 
itsesi ja antamaan sinulle ikuinen elämä. Tottele hänen rakastavaa 
ääntään ja tule hänen luokseen tänään! 

Kun Saul näki viittaan kietoutuneen oudon hahmon, hän oli var-
ma, että kyseessä oli Samuel. Saul selitti: ”Olen suuressa ahdingossa. 
Filistealaiset käyvät sotaa minua vastaan. Minä kutsuin sinua, jotta 
ilmoittaisit, mitä minun pitää tehdä.”

Käheä vanha ääni vastasi, että hänellä on Saulille viesti. Hän kertoisi 
kolme hyvin epämiellyttävää asiaa. Ensinnäkin Saul menettäisi val-

PT

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

Näytä päätotuus ”Pahojen henkien 
kuunteleminen on vaarallista”. 
PowerPoint hyperlinkki

PTE
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taistuimensa, koska hän oli ollut tottelematon Jumalalle. Daavidista 
tulisi uusi kuningas Saulin jälkeen, minkä Saul jo tiesikin.

Toiseksi,	filistealaiset	voittaisivat	Saulin	ja	tämän	armeijan.

Kolmanneksi, Saul ja hänen poikansa kuolisivat taistelussa seuraa-
vana päivänä.

Kun Saul kuuli nämä kamalat uutiset, hän kaatui maahan ja makasi 
siinä vapisten, peloissaan ja kykenemättä liikkumaan. Pitkän ajan ku-
luttua hänen palvelijansa ja nainen auttoivat hänet pystyyn. Hän söi 
ja meni ulos pimeään yöhön.

Yö oli pimeä, mutta Saul oli vielä paljon suuremmassa pimeydessä. 
Hän oli kaukana Jumalasta, joka on valo. Siksi hän oli pimeydessä. 
Älä koskaan tee niin kuin Saul. Älä ole missään tekemisissä henkien, 
meedioiden tai ennustajien kanssa, äläkä kenenkään sellaisen kanssa, 
joka väittää pystyvänsä tuomaan sinulle viestejä toisesta maailmasta. 
Äläkä katsele lehtiä, kirjoja, videoita tai tv-ohjelmia, joissa kerrotaan 
taikuudesta, noidista, loitsuista tai muusta vastaavasta. Jos teet sel-
laista, se ei miellytä Jumalaa, joka on tehnyt niin paljon sinun tähtesi. 
Tällaisesta voi koitua vakavia seurauksia. Joudut kulkemaan pimey-
dessä, kaukana Herrasta, kuten Saulkin kulki. 

Seuraavana	päivänä,	kun	Saul	lähti	sotilaineen	taistelemaan	filistealai-
sia vastaan, hän oli varmasti peloissaan ja kauhuissaan. Häviäisikö 
hän taistelun?

Taistelu	raivosi,	ja	filistealaiset	olivat	voitolla.	Jotkut	jousimiehet	täh-
täsivät jousineen Saulia ja haavoittivat häntä pahasti nuolillaan. Saul 
tiesi, ettei hän toipuisi kamalista haavoista, ja siellä taistelukentällä 
hän surmasi itsensä omalla miekallaan.

Samana päivänä kuolivat Jonatan, kaksi muuta prinssiä ja monet 
muut sotilaat. Se oli surun ja tappion päivä koko Israelin maalle.

Miksi Saul ja Jonatan kuolivat tuona päivänä? Siksikö, että ääni tie-
täjän talossa sanoi niin? Ei tietenkään! Koska Saul oli jatkuvasti tot-
telematon	Jumalalle,	Jumala	itse	antoi	filistealaisten	voittaa	Saulin	ja	
israelilaisten armeijan.

Kuva 2-1
Taistelun jälkeen lähetti lähti pitkälle matkalle viemään uutisia Daa-
vidille Siklagiin. Daavid oli palannut omalta sotaretkeltään eikä hän 
vielä	tiennyt,	miten	Akis	ja	muut	filistealaiset	päälliköt	olivat	onnis-
tuneet taistelussaan Saulia, Jonatania ja israelilaisten sotajoukkoja 
vastaan.

Sitten Daavid näki miehen juoksemassa häntä kohti. Sen täytyi olla 
lähetti, joka toi uutisia.

Lähetti vielä haukkoi henkeään, kun Daavid kysyi häneltä jännitty-
neenä: ”Mitä on tapahtunut? Kerro!” (2. Sam. 1:4)

PTU
 

Näytä sovellus Jeesukseen uskovalle 
lapselle: ”Älä kuuntele pahoja henkiä, 
sillä se ei miellytä Jumalaa”.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3 (ulkotausta)

Laita taululle Saul (D-85) ja hänen 
armeijansa (D-86).

Alle kouluikäiset voivat esittää 
marssivia sotilaita.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4
(ulkotausta)

Auta lapsia löytämään Siklag kartalta.

 

Lapsi tai avustaja voi esittää tämän 
tapahtuman.

Laita taululle sotilaat (D-82), Daavid (D-
81) ja lähetti (D-93).
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Nuori juoksija vastasi: ”Sotilaat pakenivat taistelukentältä, ja paljon 
miehiä kaatui. Myös Saul ja hänen poikansa Jonatan ovat kuolleet.” 
Lähetti antoi myös otsarivan, joka oli ollut Saulin päässä, ja renkaan, 
jonka hän oli ottanut Saulin käsivarresta. Ne olivat todisteina Saulin 
kuolemasta.

Mitähän nuori lähetti odotti Daavidin tekevän? Huudahtaisiko hän: 
”Mahtavaa! Julma kuningas on kuollut! Nyt minä saan olla kuningas. 
Hän vainosi minua vuosia, mutta nyt hän on kuollut!” Ei! Daavid 
repäisi vaatteensa suuren surunsa merkiksi ja itki ja suri ja paastosi 
(ei syönyt) niin Saulin kuin Jonatanin kuoleman aiheuttaman surun 
vuoksi. Miten ihana anteeksiantava luonne! Käyttäydytkö sinä näin, 
jos joku, joka on aiheuttanut sinulle harmia tai ollut sinulle ilkeä, 
joutuu vaikeuksiin? Oletko pahoillasi hänen puolestaan?

Näin Daavid käyttäytyi, ja näin Herra haluaisi sinunkin käyttäytyvän. 
Sen jälkeen Daavid kirjoitti kauniin psalmin Saulin ja Jonatanin, rak-
kaan ystävänsä, muistoksi. Psalmissa hän puhuu heistä molemmista, 
ei ainoastaan Jonatanista, ystävästään. Hän kirjoitti:

”Saul ja Jonatan, eläessään rakastetut ja ylistetyt,
eivät kuollessaankaan eronneet.
He olivat nopeampia kuin kotkat,
väkevämpiä kuin leijonat.”
(2. Sam. 1:23)

Mutta tämä oli kuningas Saulin surullinen loppu. Hän teki paljon 
pahaa ja päätyi lopulta kysymään neuvoa tietäjältä sen sijaan, että 
olisi kysynyt neuvoa Jumalalta.
Ota sinäkin opiksi hänen kokemuksestaan! Älä ole yhteydessä en-
nustajiin tai niihin, jotka toimivat pahojen henkien kanssa. Jos uskot 
Jeesukseen, sellainen murehduttaa Herraa ja vaikuttaa haitallisesti 
hengelliseen elämääsi. Jos et vielä ole Jeesuksen oma, kuuntele aino-
astaan Jumalan ääntä, kun hän sanoo: ”Sitä, joka luokseni tulee, minä 
en aja pois.” Voit tulla Jeesuksen luokse tänään. Hän ei käännytä 
sinua pois. 

Kertauskysymykset
1 Mitä Niko ja Tanja olivat tehneet kertomuksessa, jonka kerroin 

teille aluksi? (Esittäneet kysymyksiä pimeässä huoneessa ja kuul-
leet koputuksia vastaukseksi.)

2 Miten heidän äitinsä selitti nuo koputukset siinä pimeässä huo-
neessa? (Se oli pahojen henkien työtä.)

3 Miksi Saul halusi kuulla Samuelia? (Jumala ei enää puhunut hä-
nelle, koska hän oli ollut tottelematon. Saul tahtoi saada ohjeita 
taisteluun.)

4  Saul meni tapaamaan meediota. Mikä on meedio? (Ihminen, 
joka yrittää saada viestejä kuolleilta tai henkimaailmasta.)

Poista kaikki kuvat.

Kertauskisa
Joukkojen tarkastus
Jaa ryhmä joukkueisiin.

Esitä kysymykset joukkueille 
vuorotellen.

(Joukkue voi yhdessä keskustella 
ja päättää vastauksesta tai jokainen 
lapsi voi miettiä oman vastauksensa. 
Pyri kysymään joka kerta eri 
lapselta, mutta muista, että lapset 
ovat keskenään erilaisia. Jotkut 
lapset eivät uskalla tai halua vastata, 
toiset taas arastelevat, vaikka 
kuitenkin toivoisivat sinun kysyvän 
heiltä.)

 PTU
 

 PTE
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5 Mitä ääni vastasi Saulille? Mainitse kolme asiaa. (Hän menettäi-
si valtaistuimensa. Filistealaiset voittaisivat israelilaiset. Saul ja 
Jonatan kuolisivat taistelussa.)

6 Osaatko tämänpäiväisen raamatunlauseen ulkoa? (’Älkää kään-
tykö vainajahenkien puoleen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, 
ettette saastuttaisi itseänne…’ 3. Moos. 19:31)

7  Miten Saul kuoli? (Nuolet haavoittivat häntä, ja sitten hän heit-
täytyi omaan miekkaansa.)

8 Mitä Daavid teki, kun hän kuuli Saulin ja Jonatanin kuolemasta? 
(Hän repäisi vaatteensa, suri ja paastosi.)

9 Mitä voimme oppia siitä, miten Daavid reagoi vihollisensa kuol-
lessa? (Meidän ei tule iloita, kun jotakin epämiellyttävää tapah-
tuu jollekulle, joka on tehnyt meille pahaa.)

10 Mitkä tärkeät sanat olin kirjoittanut näkyviin? (’Pahojen henkien 
kuunteleminen on vaarallista’ eli Jumala ei halua meidän kuunte-
levan pahojen henkien viestejä.)

11 Miksi on vaarallista etsiä tietoa paikoista tai ihmisiltä, jotka saat-
tavat olla tekemisissä pahojen henkien kanssa? (Koska he ovat 
Jumalan vihollisia. Jumala haluaa, että etsimme vastauksemme 
Raamatusta.)

12 Mitä sinun kuuluu tehdä, jos ystäväsi pyytää sinua spiritistiseen 
istuntoon tai lukemaan kanssaan horoskooppeja? (Sano ’ei’ ja 
kerro heille miksi ei. Vastaa jakeen 3. Moos. 19:31 sanoin.)

GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Hämähäkinverkko”.

Varaa kullekin joukkueelle oma kuppi 
ja jonkin verran pieniä tavaroita 
(leikkisotilaita, pikkukiviä tai kolikoita) 
esittämään sotilaita.

Kun lapsi vastaa kysymykseen 
oikein, hän saa laittaa sotilaan 
kuppiin. Vaihtoehtoisesti hän saa 
heittää noppaa. Silmäluku on 
joukkueen saama sotilasmäärä. 

Joukkue, jolla on eniten sotilaita 
kupissaan, on voittaja. 

Kertauskisa

Daavid 2 -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
2. Sam. 2:1–4, 8–10
2. Sam. 3:1, 6–12, 17–39
2. Sam. 4:5–7
2. Sam. 5:1–12
2. Sam. 7:1–13

Päätotuus
Jumalan sana ei petä koskaan.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jumala lupaa pelastaa 
sinut, jos käännyt hänen puoleensa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Usko Jumalan kaikkiin 
lupauksiin.

Raamatunlause
”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pel-
käisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. 
Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensau-
vallasi.” Ps. 23:4

tai

”Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin 
hän ajan tullen korottaa teidät.” 1. Piet. 5:6

Selitä jae huolellisesti.

Havaintovälineet
•  Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 2-2, 2-3, 2-4, 

2-5, 2-6 ja 3-1

tai

•  Flanellokuvat: D-94, D-95, D-96, D-97, D-98, 
D-99, D-100, D-101, D-102, D-103, D-104, 
D-105, D-106, D-107 ja D-108

•		 Mahdolliset	flanellotaustat:	ulko-	ja	palatsinäky-
mä

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 
lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-

sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy hy-
perlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

•  Kartta (tulosta USB-tikulta lisämateriaaleista 
joko värillisenä tai mustavalkoisena A4- tai A3-
koossa)

•  Jos opetat raamatunlauseena Ps. 23:4, tulosta 
havaintoväline lisämateriaaleista. Huomaa, että 
sama raamatunlause löytyy myös PowerPoint-
versiona. Voit yhdistää sen haluamallasi tavalla 
PowerPoint-esitykseesi.

 Tuntirunko

Johdanto
Onko isäsi joskus luvannut jotakin?  PT

Tapahtumien kulku
1      Daavid julistetaan Juudan kuninkaaksi. PTE    

2    Abner tekee Isbosetista Israelin
 kuninkaan.  PT
3  Käydään pitkä sota. Daavid vahvistuu.

4  Abner karkaa Daavidin puolelle.

5 Abner surmataan.  PTU
6  Isboset surmataan.

7  Daavid kruunataan koko Israelin
 kuninkaaksi. PT

Huippukohta
8 Daavid valloittaa Siionin (Jerusalemin) pää-

kaupungikseen.

9  Daavid rakentaa palatsinsa.

10 Daavid suunnittelee temppelin rakentamista.

Lopetus
Jumala sanoo ’ei’.  PTU, PTE

Oppitunti 2
Daavidista tulee kuningas Jumalan sanan mukaisesti
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Oppitunti
Onko isäsi joskus luvannut jotakin, kuten: ”Vien sinut retkelle lau-
antaina” tai ”Lähdemme Espanjaan lomalle” tai ”Teemme jotain 
erityistä syntymäpäivänäsi”? Pystyikö hän pitämään lupauksensa? 
Äitimme ja isämme yrittävät kovasti pitää lupauksensa, mutta joskus 
ilmaantuu odottamattomia asioita, eivätkä he aina pysty pitämään 
lupauksiaan. Mutta näin ei ole Jumalan laita. Jos Jumala sanoo jo-
takin, se aivan varmasti tapahtuu. Jumala on mahtava eikä hän voi 
epäonnistua.

Muistatko, mitä Jumala oli luvannut Daavidille monta vuotta aikai-
semmin ja mikä ei ollut vielä toteutunut? Kyllä, että Daavidista tulisi 
Israelin kuningas. Aikoiko Jumala pitää tämän lupauksen? Tietenkin, 
hänen sanansa ei petä koskaan. 

Eräänä päivänä Daavid kysyi Jumalalta: ”Voinko mennä johonkin 
Juudan kaupunkiin?”

”Mene”, Jumala vastasi. Daavidin piti mennä Hebronin kaupunkiin.

Daavid	oli	varmaan	hyvin	iloinen,	kun	pääsi	viimeinkin	pois	filiste-
alaisten maasta ja sai muuttaa taas Israeliin.

Kun Daavid, hänen miehensä ja kaikki perheet saapuivat omaan 
maahansa, Juudan heimon päälliköt tulivat toivottamaan heidät ter-
vetulleiksi.

He kertoivat Daavidille, että he haluavat Daavidin kuninkaakseen.

Kuva 2-2
Daavid voideltiin kuninkaaksi Hebronissa. Daavid oli varmasti hy-
vin mielissään. Oliko Jumalan hänelle antama lupaus nyt toteutunut? 
Ei vielä! Juuda oli vain pieni osa Israelin maasta. Mutta Jumalan sana 
ei jää toteutumatta. Kun Jumala lupaa, että jotakin tapahtuu, niin se 
myös tapahtuu. Jumalan sana ei petä koskaan.

Raamatussa lukee: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät 
katoa” (Matt. 24:35). Jumala on kaikkivaltias, joten hän pystyy aina 
toteuttamaan lupauksensa. Siksi Raamattu on niin ihmeellinen kirja, 
ja Jumalan lupaukset ovat meille niin kallisarvoisia. Yksi Jumalan lu-
pauksista on: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelas-
tuu” (Room. 10:13). Voit olla varma siitä, että tämä pitää paikkansa. 
Jos et vielä usko Jeesukseen, voit huutaa Jumalaa avuksesi ja Jumalan 
sana lupaa pelastuksen. Huutaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, 
että pyydät Jumalaa pelastamaan sinut, ikään kuin huutaisit: ”Herra, 
pelasta minut synneistäni!” Mitä jos huutaisit näin jo tänään!

Jos haluaisit uskoa Jeesukseen ja pelastua synneistä, etkä tiedä, mitä 
tehdä, olen valmis auttamaan sinua. Kun toiset menevät välipalalle, 
jää paikallesi. Jos näen sinun istuvan, tiedän, että haluat saada selville 
lisää pelastumisesta. Selitän Raamatun avulla, mitä sinun tulee tehdä, 
ja mitä Herra lupaa tehdä.

Näkymä 1 (ulkotausta)

Laita taululle Daavid (D-94).
PT

Näytä havainnollistettu päätotuus 
”Jumalan sana ei petä koskaan”. 
PowerPoint hyperlinkki

Alle kouluikäisistä voi olla hauskaa 
polvistua nöyrästi eteesi.

Auta lapsia löytämään Hebron 
kartalta.

Laita taululle israelilaiset (D-95, D-96 ja 
D-97).

PTE
Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

SH

Poista kaikki kuvat.
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Abner oli ollut Saulin armeijan kenraali, ja hän päätti jatkaa taistelua 
Daavidia vastaan, vaikka Saul olikin kuollut. Niinpä hän otti Isbo-
setin, Saulin pojan, joka oli jäänyt henkiin, ja teki hänestä Israelin 
kuninkaan jäljelle jääneen maan osalta.

Nyt Israelissa oli siis kaksi kuningasta: osa kansasta seurasi Daavidia 
ja toinen osa Isbosetia.

Olen varma, että jotkut ihmiset ajattelivat: ”Miten Daavid voi olla 
kuningas? Isboset on todellinen kuningas.”

Mutta kukaan ei voi estää Jumalan suunnitelmia. Kun Jumala sanoo 
jotain, voimme olla varmoja, että se toteutuu. Siksi Raamattu on eri-
lainen kuin muut kirjat. Voimme olla aivan varmoja, että Raamattu 
pitää paikkansa. Kun luet Jeesuksen lupauksen takaisin tulemisesta 
(Joh. 14:3), voit olla varma siitä, että Jeesus tulee. Ihmiset saattavat 
nauraa ajatukselle, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että Jeesus tulee 
takaisin. Tällä kertaa hän tulee kuninkaana, ei syntyäkseen vauvaksi. 

Isboset oli heikko kuningas, ja Abner teki kaikki päätökset. Daavi-
din ja Isbosetin välille syttyi pitkä sota. Raamatussa kerrotaan, että 
Daavid vahvistui vahvistumistaan, kun taas ne, jotka taistelivat häntä 
vastaan, heikkenivät heikkenemistään.

Kuva 2-3
Eräänä päivänä Isboset ja Abner, hänen kenraalinsa, riitelivät rajusti.

Lopulta Abner sanoi kuninkaalle, että hän aikoo tästä lähtien tehdä 
työtä Daavidille. Hän ei halunnut enää auttaa Isbosetia.

Abner alkoi nyt yllyttää Israelin eri heimojen päälliköitä tekemään 
Daavidista koko maan kuningasta.

Abner sanoi: ”Te olette jo kauan halunneet Daavidia kuninkaaksen-
ne. Toimikaa siis nyt, sillä Herra on sanonut Daavidille: ’Minä annan 
palvelijani	Daavidin	pelastaa	kansani	Israelin	filistealaisten	ja	kaikki-
en sen vihollisten käsistä.’” 

Kahdenkymmenen henkivartijan kanssa hän meni myös Daavidin 
luokse.

Abner kertoi Daavidille, että hän toisi koko Israelin yhteen, jotta he 
voisivat sopia siitä, että Daavidista tulisi kaikkien yhteinen kuningas. 
Tietenkin Daavid otti Abnerin hyvin vastaan ja järjesti suuret juhlat hä-
nen kunniakseen. Myöhemmin Daavid lähetti hänet jatkamaan hyvää 
työtään sen eteen, että heimot yhdistyisivät ja Daavidista tulisi heidän 
kuninkaansa.

Pian Abnerin lähdön jälkeen Joab, Daavidin kenraali, palasi voitok-
kaasta taistelusta. Hän kuuli, että Abner oli käynyt Daavidin luona ja 
että hänet oli otettu hyvin vastaan.  

Joab oli raivoissaan. Hän ryntäsi Daavidin palatsiin.

”Mitä sinä olet tehnyt?” Joab huusi. ”Abner tuli sinun luoksesi, ja 
sinä annoit hänen mennä kaikessa rauhassa! Tunnethan sinä Abne-

Näkymä 2
(palatsitausta)

Laita taululle Abner (D-99) ja Isboset 
(D-100).

PT
Näytä päätotuus.         
PowerPoint hyperlinkki

Laita taululle kruunu (D-108).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3 (ulkotausta)

Laita taululle Abner (D-99) ja päälliköt 
(D-101).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4 (ulkotausta)

Laita taululle Daavid (D-98) ja Abner 
(D-99).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 5
(palatsitausta)

Laita taululle Daavid (D-98) ja Joab 
(D-102).
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rin, Nerin pojan! Hän tuli sinua harhauttamaan, urkkimaan liikkeitäsi 
ja ottamaan selkoa kaikesta mitä teet.” Joab kiiruhti ulos. 

Kuva 2-4
Joab lähetti viestinviejiä Abnerin perään tuodakseen hänet takaisin. 
Joab teeskenteli haluavansa hänkin puhua Abnerin kanssa. Mutta 
yllättäen hän hyökkäsi Abnerin kimppuun ja tappoi hänet. 

Kun Daavid kuuli uutisen, hän oli hyvin surullinen ja suri Abneria 
samalla tavalla, kuin oli surrut Saulia. Daavid oli todella anteeksianta-
vainen mies, eikö ollutkin? Nyt Abner oli kuollut. Abner oli  ahkeroi-
nut sen eteen, että Daavid olisi kruunattu koko Israelin kuninkaaksi. 
Oliko tämä uusi takaisku Daavidin kannalta? Ei varsinaisesti!

Ei Abner ollut luvannut, että Daavidista tulee kuningas. Kyseessä oli 
Jumalan lupaus, joka toteutuisi Jumalan määräämänä aikana.
Jos tiedät olevasi pelastettu, etsi Jumalan lupauksia, kun luet päivit-
täin Raamattua. Yritä painaa lupaukset mieleesi – kirjoita ne muistiin 
tai merkitse ne Raamattuun – ja tulet huomaamaan, että Jumala pitää 
jokaisen lupauksensa. Kun olet peloissasi, Jumalan lupaus ”Älä pel-
kää, minä olen sinun kanssasi…minä vahvistan sinua” (Jes. 41:10) 
auttaa sinua. Kun sinun on vaikeaa elää uskovana, muista Jumalan 
lupaus:  ”Minä  nostan  kunniaan  ne,  jotka  minua  kunnioittavat” 
(1. Sam. 2:30). Kaikki lupaukset koskevat sinua eikä yksikään niistä 
petä, sillä kyseessä on Jumalan sana. 

Abner oli nyt kuollut, ja yli seitsemän vuotta oli kulunut siitä, kun 
Daavidista oli tullut Juudan heimon kuningas. Mutta Jumalan Daa-
vidille antama lupaus tulisi täyttymään.

Kuva 2-5
Pohjoisen kuningas Isboset tapettiin, ja nyt kaikki Israelin heimojen 
päälliköt tulivat Daavidin luokse Hebroniin ja sanoivat: ”Jo aikai-
semmin, silloin kun Saul vielä oli kuninkaamme, sinä johdit Israelia 
sen sotaretkillä. Herra on sanonut sinulle: ’Sinä olet kaitseva minun 
kansaani Israelia, ja sinusta tulee Israelin hallitsija.’” He halusivat 
Daavidin kuninkaakseen. Niinpä Hebronissa järjestettiin suuret juh-
lat, ja kruunajaisiin saapui kansaa jokaisesta heimosta. 

Kuva 2-6  
Pappi vuodatti öljyä Daavidin päähän, ja Daavidista tuli koko maan 
kuningas. Varmastikin kaikki ihmiset hurrasivat ja taputtivat uudelle 
kuninkaalleen. Tämä oli yksi heidän maansa historian hienoimmista 
päivistä.

Jumala oli sanonut, että Daavidista tulisi kuningas, ja nyt se oli toteu-
tunut! Jumalan sana ei petä koskaan. Jumala ei valehtele eikä muu-
ta mieltään. Kukaan ei voi estää häntä tekemästä sitä, mitä hän ai-
koo tehdä. Kauan ennen Jeesuksen syntymää Jumala lupasi lähettää 
Vapahtajan – ja niin hän teki. Jumala sanoi, että Vapahtaja syntyisi 

Poista Joab (D-102).

Poista Daavid (D-98).

Näkymä 6
(ulkotausta)

PTU
Näytä päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jakeet Raamatustasi.

Laita taululle Daavid (D-98) ja 
israelilaiset (D-95, D-96 ja D-97).

Korvaa Daavid (D-98) polvistuneella 
Daavidilla (D-103). Laita taululle pappi 
(D-104) ja aseta sarvi (D-105) hänen 
käteensä.

Poista kaikki kuvat.

PT
Näytä päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki
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Betlehemissä. Missä Jeesus syntyi? Juuri siellä! Satoja vuosia ennen 
kuin Jeesus tuli maan päälle, Jumala sanoi, että hän kuolisi syntis-
ten puolesta, ja niin juuri tapahtui. Koko Raamattu on totta, se on 
Jumalan sanaa. Jotkut ihmiset ajattelevat, että osa siitä ei ole totta, 
mutta eräänä päivänä jokainen tulee näkemään, että Jumalan sana on 
kokonaan totta, eikä petä.

Kuva 3-1
Daavid otti tehtävänsä kuninkaana hyvin vakavasti. Hän tiesi, että 
Jumala oli asettanut hänet kuninkaaksi (2. Sam. 5:12). Yksi ensim-
mäisistä asioista, jonka hän teki, oli ylhäällä vuorella sijaitsevan kau-
pungin valtaus. Koska kaupunki oli niin huolellisesti linnoitettu, sen 
valtaaminen tuntui lähes mahdottomalta. Kuitenkin Daavid miehi-
neen onnistui valloituksessa, ja kaupungille annettiin nimeksi Jerusa-
lem, Daavidin kaupunki. Siitä tuli koko maan pääkaupunki.

Jerusalemissa Daavid alkoi rakentaa itselleen kaunista palatsia par-
haimmista materiaaleista. Siihen käytettiin kiveä, ihanaa setripuuta ja 
kallisarvoisista metalleista tehtyjä koristeita.

Kun palatsi oli valmis, Daavid kutsui profeetta Natanin luokseen. 

”Sinä näet, että minä asun setripuisessa palatsissa mutta Jumalan ark-
ku asuu teltassa”, Daavid sanoi. Daavid ajatteli, että paikka, jonne 
ihmiset tulevat rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa, saisi olla suuri, 
vahva temppeli – palatsiakin kauniimpi.

Hän todella halusi miellyttää ja kunnioittaa Jumalaa, eikö vain? Na-
taninkin mielestä ajatus oli hieno.

Hän sanoi Daavidille: ”Tee vain kaikki mitä on mielessäsi, sillä Herra 
on kanssasi” (2. Sam. 7:3).

Mutta Natan ei ollut pysähtynyt kysymään Jumalalta, halusiko hän 
Daavidin rakentavan temppeliä. Illalla mentyään jo vuoteeseen Na-
tan mietti, oliko hän mahtanut neuvoa Daavidia oikein. Halusiko 
Jumala todella Daavidin rakentavan temppelin?

Jumala itse puhui Natanille ja sanoi, ettei Daavidin pidä rakentaa 
temppeliä. Jumala oli aivan tyytyväinen siihen, että ihmiset palvelivat 
häntä teltassa. Jumala aikoi siunata Daavidia ja olla hänen kanssaan, 
mutta Daavid ei tulisi rakentamaan temppeliä, vaan yksi hänen po-
jistaan, josta tulisi kuningas Daavidin kuoltua.

Seuraavana aamuna Natan meni uudelleen tapaamaan Daavidia. 
Ehkä häntä vähän nolotti, että hän oli neuvonut Daavidia pyytä-
mättä Jumalaa ohjaamaan heitä. Natan oli antanut Daavidille väärän 
neuvon. Nyt hän selitti Daavidille Jumalan yöllisen viestin. Kuningas 
Daavid tyytyi siihen, ettei itse pääsisi rakentamaan temppeliä. Sen 
sijaan hänen poikansa saisi rakentaa sen. Daavid pystyi kuitenkin 
auttamaan paljon. Hän huolehti siitä, että iso osa tarvittavasta mate-
riaalista oli valmiina.

Ota risti (D-107) pois. Laita taululle 
Daavid (D-98).

Laita taululle risti (D-107).

Poista Daavid (D-98).

Näkymä 7 (palatsitausta)

Laita taululle Daavid (D-98) ja Natan 
(D-106).
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Daavid ei rakentanut temppeliä, sillä Jumala sanoi ’ei’. Jumalan sana 
ei petä. Tämä on hyvä muistaa. Sanassaan Jumala antaa meille varoi-
tuksia ja lupauksia. Meidän tulee huomioida molemmat, varoitukset 
ja lupaukset, sillä kummatkin toteutuvat. Jumala varoittaa, että syn-
tisenä et voi päästä Jumalan luokse taivaaseen. Mutta jos käännyt 
synneistäsi Jeesuksen puoleen, sinua koskee ihana lupaus. Jumala 
varmistaa sen toteutumisen. Lupaus kuuluu näin: ”Jokainen, joka 
huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” (Room. 10:13). Huudatko 
tänään Jumalan puoleen, että hän voisi pelastaa sinut? 

Kertauskysymykset
1 Joskus ihmiset lupaavat jotakin, mitä eivät voi pitää. Keksitkö 

syitä, miksi näin käy? (Jokin tekee lupauksen toteuttamisen mah-
dottomaksi tai he muuttavat mielensä tai unohtavat.)

2 Miksi Jumala pitää aina lupauksensa? (Hän on kaikkivaltias eikä 
mikään voi estää hänen suunnitelmiaan. Hän ei unohda eikä 
muuta mieltään.)

3 Mitä Daavidille tapahtui, kun hän tuli takaisin Siklagista Hebro-
niin asumaan? (Juudan kansa teki hänestä kuninkaan.)

4 Kuinka kauan Daavid oli Juudan heimon kuninkaana? (Yli seit-
semän vuotta, tarkkaan ottaen seitsemän ja puoli vuotta.)

5 Oliko Jumalan Daavidille antama lupaus toteutunut kokonaan, 
kun Daavidista tuli Juudan kuningas? (Vain osittain, koska Ju-
mala oli luvannut, että Daavidista tulisi koko Israelin kuningas.)

6 Voitko antaa toisen esimerkin lupauksesta, jonka Jumala piti? 
(Esim. lupaus siitä, että Jumala lähettää Poikansa, joka syntyy 
Betlehemissä ja kuolee ristillä syntisten puolesta. Jokainen lupa-
us siitä, että hän auttaa ja vahvistaa niitä, jotka luottavat häneen.)

7 Voitko antaa esimerkin Jumalan varoituksesta, joka myös tu-
lee toteutumaan? (Esim. varoitus, että hän tuomitsee maailman 
jonakin päivänä. Varoitus siitä, että synnit on saatava anteeksi, 
muuten emme voi olla Jumalan kanssa. Varoitus siitä, että jos 
emme usko Jumalaan, hän ei voi pelastaa meitä.)

8 Mitä Abner teki maan pohjoisosassa aiheuttaen pitkän sodan? 
(Hän nimitti Isbosetin, Saulin pojan, koko muun maan kunin-
kaaksi.)

9 Mitä Abner teki jouduttuaan riitaan Isbosetin, Saulin pojan, 
kanssa? (Hän jätti Isbosetin ja alkoi tehdä työtä Daavidin hyväk-
si, jotta Daavidista tulisi koko kansan kuningas.)

10  Kuka oli Joab ja mitä hän teki? (Hän oli Daavidin kenraali, joka 
surmasi Abnerin.)

11 Mainitse kaksi asiaa, jotka Daavid teki tultuaan koko maan ku-
ninkaaksi. (Hän valloitti Jerusalemin. Hän rakennutti itselleen 
palatsin.)

Poista kaikki kuvat.

PTU, PTE

Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

Lue jae Raamatustasi.

Kertauskisa
Kysykää kuninkaalta
Tee kruunu ohuesta pahvista 
jonkun lapsen päähän laitettavaksi. 
Päällystä kruunu kultafoliolla tai 
vastaavalla materiaalilla.

Anna lasten valita kuningas ja yksi 
lapsista asettaa kruunun kuninkaan 
(tai kuningattaren) päähän.

Lapset voivat sen jälkeen esittää 
kuninkaalle kysymyksiä Daavidin 
elämästä. Jos kuningas osaa 
vastata oikein, hän saa pitää 
kruununsa, ja toinen lapsi esittää 
uuden kysymyksen. Jos kuningas ei 
osaa vastata oikein, hän luovuttaa 
kruununsa lapselle, joka esitti 
kysymyksen. Hän on nyt kuningas, 
ja häneltä kysytään seuraavaksi.

Voit antaa lasten esittää näitä 
kertauskysymyksiä tai antaa heidän 
miettiä omia kysymyksiään.

Daavid 2 -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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12  Mitä Natan unohti tehdä, kun hän kehotti Daavidia rakenta-
maan temppelin? (Hän unohti kysyä Jumalalta, halusiko Jumala 
Daavidin tekevän niin.)

GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Ristinollaruudukot” joko 
isompien lasten tai lukemaan opettelevien versiona.

Tukitehtävä
Nöyryysnäytelmä
Raamatunlauseemme (1. Piet. 5:6) kehottaa meitä nöyrtymään, ja Ju-
mala sitten voi korottaa meidät.

Jaakobin kirjeen toinen luku varoittaa suosimasta ketään, korotta-
masta toisia ihmisiä toisten yläpuolelle. Anna lasten näytellä jakeet 
Jaak. 2:1–9. Anna lapsille käsikirjoitus ja aikaa harjoitella lukemista 
ja osansa näyttelemistä. Vaihtoehtoisesti joku voi lukea jakeet lasten 
esittäessä osat pantomiimina.
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Raamatunkohdat
1. Sam. 4:2–11
1. Sam. 5:1–6:21
2. Sam. 6:1–19
4. Moos. 4:5, 15, 20

Päätotuus
Jumala on pyhä.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Tee parannus synneis-
täsi, jotka erottavat sinut Jumalasta.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Myös sinun tulee olla 
pyhä.

Raamatunlause
Kerratkaa edellisen viikon jae, joko Ps. 23:4 tai  
1. Piet. 5:6

tai opeta

”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, ei-
vätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Her-
ra.” Jes. 55:8

Havaintovälineet
•  Kierrekirjan kuva 3-1 sekä irralliset lisäkuvat 

3a-1, 3a-2, 3a-3 ja 3a-4 (voit halutessasi liimata 
lisäkuvat pahville), PowerPointissa kuvat ovat 
valmiina

tai

•  Flanellokuvat: D-109, D-110, D-111, D-112, 
D-113, D-113, D-114, D-115 ja D-116

•		 Mahdolliset	flanellotaustat:	ulkonäkymä

•  Tanjan ja Nikon kuvat, joita käytettiin oppitun-
nilla 1b

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 
lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-
sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy hy-
perlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

Tuntirunko

Johdanto
Tanja ja Niko käyvät kirkossa.  PT
Liitonarkku tuodaan israelilaisten leiriin.     PT

Tapahtumien kulku
1 Filistealaiset ryöstävät arkun.      PTU
2 Arkku viedään Dagonin temppeliin.

3  Dagon kaatuu ja rikkoutuu arkun edessä.     
  PT
4  Jumala lähettää paiseita ja kuoleman 

filistealaisten	keskuuteen.

5  Arkku lähetetään takaisin vaunuilla.

6 Israelilaiset ottavat arkun vastaan.

7 Jotkut katsovat arkun sisälle ja kuolevat.     
  PT
8  Daavid tuo arkun takaisin vaunuilla.

9 Ussa koskettaa arkkua ja kuolee.  PTE
10 Arkku jätetään Obed-Edomin taloon. 

Huippukohta
Daavid tuo arkun Jerusalemiin.

Lopetus
Daavid asettaa arkun ilmestysmajaan.
  PTU, PTE

Oppitunti 3a
Liitonarkku ryöstetään ja tuodaan takaisin
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Oppitunti
Niko ja Tanja kävivät kirkossa joka sunnuntai vanhempiensa kanssa.

Käytä niitä lasten kuvia, joita käytit oppitunnilla 1b.

Heitä oli neuvottu astumaan hiljaa sisälle ja istumaan puhumatta. 
Heidän tuli muistaa, että Jumala on pyhä. Jumalan asumusta ja läs-
näoloa tuli kunnioittaa. Lomalla perhe meni toiseen kirkkoon ja 
huomasi, että jotkut ihmiset käyttäytyivät levottomasti laulaessaan 
hengellisiä lauluja. He eivät näyttäneet keskittyvän Jumalaan laulaes-
saan tai  kunnioittavan häntä rukouksen aikana. Niko ja Tanja tunsi-
vat olonsa erittäin vaivautuneiksi, koska heille oli aina opetettu, että 
vaikka Jumala rakastaakin meitä hyvin paljon, hän on myös pyhä, ja 
meidän tulee kunnioittaa häntä. 

Se on totta, eikö olekin! Tämän Jumala halusi itse opettaa kansalleen, 
Israelin lapsille.

Monta	vuotta	ennen	kuin	Daavidista	tuli	kuningas,	israelilaiset	ja	fi-
listealaiset olivat taistelleet keskenään. Siihen aikaan Jumalan kansa ei 
ollut	totellut	Jumalan	lakia,	ja	Jumala	oli	sallinut	filistealaisten	voittaa	
taistelussa. Israelilaisten sotilaiden leirissä tunnelma oli masentunut, 
mutta sitten he keksivät voittoisan suunnitelman.

Viestinviejä juoksi leiristä ja katosi kukkulan taakse. Hän tuli pian 
takaisin, mutta nyt hän liikkui melko hitaasti, ja hänen kanssaan oli 
toisia ihmisiä. He kantoivat hartioillaan jotakin, joka oli peitetty si-
nisellä vaatteella.

Lisäkuva 3a-1 (tai kuva 3-1)
Huolestunut ilme sotilaiden kasvoilla vaihtui iloksi. Kun kuormaa 
kantavat miehet tulivat lähemmäksi, koko armeija alkoi huutaa ja 
hurrata. Raamatussa sanotaan, että maa järisi heidän hurraa-huu-
doistaan!

Lähelle	leiriytyneet	filistealaiset	kuulivat	huudon	ja	ihmettelivät,	mitä	
tapahtuu. He saivat tietää, että sinisen vaatteen peittämä esine oli 
Jumalan arkku. Minäpä selitän, mitä se tarkoittaa.

Monta vuotta aikaisemmin Jumala oli käskenyt kansaansa valmista-
maan arkun. (Nyt emme puhu Nooan arkista, vaan toisesta arkista, 
jota tässä kutsutaan Jumalan arkuksi.) Se oli tehty puusta ja päällys-
tetty kullalla. Kansi oli valmistettu puhtaasta kullasta, ja sen päällä oli 
kerubeja (enkelin kaltaisia olentoja). Tätä arkkua pidettiin erityisessä 
teltassa, jonka nimi oli ilmestysmaja. Ilmestysmajassa oli kaksi osaa, 
ja ainoastaan yksi henkilö saattoi mennä siihen osaan, jossa arkkua 
pidettiin. Tämä henkilö saattoi mennä sinne vain kerran vuodessa, 
ja häntä kutsuttiin ylipapiksi. Kukaan muu ei koskaan saanut näh-
dä tätä hyvin erityistä arkkua. Arkun sisällä oli useita esineitä, mm. 
kaksi kivitaulua, joihin Jumalan laki oli kirjoitettu. Niiden tehtävä oli 
muistuttaa kansaa siitä, että heidän Jumalansa, joka oli aina heidän 
kanssaan, oli pyhä Jumala.

Näkymä 1
(ulkotausta)

Laita taululle sotilaat (D-110).

Laita taululle sotilaat (D-019) ja arkku 
(D-111).

PT
 

Näytä havainnollistettu päätotuus 
”Jumala on pyhä”.

PowerPoint hyperlinkki
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Pyhä tarkoittaa sitä, että Jumala on erilainen, erillään ihmisistä. Hän 
on puhdas ja hyvä. Jumala on niin puhdas, ettei hän voi edes katsoa 
syntiä. Joskus me katsomme televisiosta asioita, joita emme unek-
sisikaan tekevämme, mutta meistä on mukava katsoa niitä. Mutta 
Jumala on niin puhdas, ettei hän voi kestää syntiä. Hän on pelkkää 
hyvyyttä. Hän on pelkkää valoa. Mikään synti ei voi tulla Jumalan 
lähelle, hänen pyhyytensä polttaisi sen. 

Israelilaiset huusivat hurjasti, koska he ajattelivat, että nyt kun arkku 
oli heidän kanssaan, he aivan varmasti voittaisivat taistelun. Filistea-
laiset pelkäsivät. He puhuivat keskenään: ”Leiriin on tullut jumalia” 
(1. Sam. 4:7). He olivat kuulleet suurista ihmeistä, joita Jumala oli 
tehnyt kansalleen, mutta he ajattelivat, että hän oli vain yksi jumala 
muiden joukossa. He eivät ymmärtäneet, että Jumala on ainoa Juma-
la ja täydellisen pyhä. Filistealaiset päättivät olla rohkeita sotilaita ja 
taistella kovemmin kuin koskaan.

Pian taistelu alkoi uudelleen. Kenen luulet voittaneen tällä kertaa? 
Israelilaiset	odottivat	helppoa	voittoa,	ja	filistealaiset	puolestaan	mel-
kein pelkäsivät tulevaa tappiotaan. Mutta ei! Israelilaiset lyötiin taas. 
Tällä kertaa 30 000 sotilasta tapettiin ja Jumalan arkku varastettiin! 
Mikä kamala onnettomuuksien päivä!

Miksi Jumala salli oman kansansa hävitä? Syy oli heidän tottelemat-
tomuudessaan. He kantoivat Jumalan lakeja arkussa. Mutta toimin-
nallaan ja sydämissään he eivät näitä lakeja totelleet. He valehtelivat, 
pettivät ja varastivat. Pahinta oli, ettei Jumala ollut ensimmäisellä si-
jalla heidän elämässään.

Me Jeesukseen uskovat emme kanna Jumalan sanaa sisältävää arkkua. 
Ehkä kuitenkin kannat Jumalan sanaa mielessäsi. Ajattelet: ”Tiedän 
paljon Jumalasta. Olen oppinut monia raamatunkertomuksia. Osaan 
paljon raamatunjakeita ulkoa.” Se on hyvä asia, mutta Jumalalle pal-
jon tärkeämpää on se, totteletko hänen sanaansa. Jumala on puhdas 
ja pyhä. Hän odottaa myös sinun olevan puhdas ja pyhä. Mietitkö 
niitä jakeita ja kertomuksia, joita yhdessä opettelemme, ja pyydätkö 
Jumalaa auttamaan sinua niiden noudattamisessa? Muistatko viime 
kerran opetuksesta, ettei Jumalan sana petä koskaan? Kiitätkö häntä 
siitä? Kun käsittelimme huonon seuran karttamista, päätitkö mieles-
säsi totella tätä Jumalan käskyä? Tärkeintä ei ole se, kuinka paljon 
Jumalan sanaa on mielessäsi, vaan se, miten se toteutuu elämässäsi 
käytännössä. 

Filistealaiset kantoivat arkun iloisina omaan maahansa muun sota-
saaliin mukana. He asettivat arkun yhden Dagon-nimisen pakanalli-
sen jumalansa temppeliin ja sulkivat oven.

Kun he seuraavana aamuna avasivat temppelin ovet, mitä he näki-
vätkään! Dagon oli kaatunut kasvoilleen maahan arkun eteen. He 
nostivat sen uudelleen ylös. Seuraavana aamuna, kun ovet avattiin, 
Dagon oli taas maassa. Tällä kertaa sen pää ja kädet olivat katkenneet 

PT
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

Poista kaikki kuvat.

PTU

Näytä sovellus Jeesukseen 
uskovalle lapselle ”Myös sinun 
tulee olla pyhä”.
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ja	vain	sen	vartalo	oli	jäljellä!	Niinpä	filistealaiset	siirsivät	arkun	muu-
alle. Mutta kaikkialle, minne arkku vietiin, Jumala lähetti sairautta ja 
kuolemaa.
Mitä Jumala yritti opettaa näille ihmisille? Sitä, ettei hän ole vain 
yksi jumala muiden joukossa. Hän on ainoa tosi Jumala, kaiken Luo-
ja, puhdas ja pyhä. Muut jumalat, kuten Dagon, ovat voimattomia 
epäjumalia. Ne ovat vain puuta tai kiveä. Nekään epäjumalat, joilla 
on pää, eivät pysty näkemään, kuulemaan tai ajattelemaan. Nekään, 
joilla on kädet, eivät pysty tekemään mitään.
Ja vanhalla Dagon-paralla ei enää ollut edes kivipäätä tai käsiä jäljellä!

Lopulta	 filistealaiset	 päättivät	 lähettää	 arkun	 takaisin	 Israeliin.	He	
löysivät puhtaat uudet vaunut, laittoivat arkun niihin ja valjastivat 
kaksi lehmää vaunuja vetämään. Vaunut lähetettiin tietä pitkin kohti 
Israelia. Kun vaunut tulivat rajalle, lähimmässä kaupungissa asuvat 
israelilaiset ottivat ne vastaan iloiten. Mutta jotkut miehet unohtivat, 
mitä Jumala oli sanonut, ja katsoivat arkkuun sisälle. He kaatuivat 
kuolleina maahan!

Tällä vakavalla tavalla Jumalan täytyi muistuttaa omaa kansaansa sii-
tä, että hän on pyhä Jumala ja hänen sanaansa tulee totella ja hänen 
läsnäoloaan kunnioittaa.
Kuolemantapausten vuoksi israelilaiset pelkäsivät siirtää arkkua 
eteenpäin. Niinpä arkku jäi erään miehen taloon lähes sadaksi vuo-
deksi – aina siihen asti, kun Daavidista tuli kuningas Jerusalemissa.

Daavid tahtoi kunnioittaa Herraa. Hän tiesi arkun sijainnin ja halusi 
sen olevan pääkaupungissa Jerusalemissa. Niinpä Daavid suunnitteli 
arkun takaisin tuomista. Daavid lähti 30 000 miehen kanssa matkaan 
kaupunkiin, jossa arkku oli. Arkkua varten tehtiin uudet vaunut, joita 
härät vetivät.

Lisäkuva 3a-2
Daavid ja 30 000 miestä marssivat arkun edellä. Myös orkesteri soitti 
ylistyslauluja Jumalalle monenlaisilla soittimilla. Oli suuri ilon päivä, 
kun arkkua tuotiin kohti Jerusalemia, sen oltua poissa niin monta 
vuotta.

Mutta Daavid teki vakavan virheen. Hän ei noudattanut ohjeita, jot-
ka Jumala oli antanut arkun kuljettamisesta. Jumala oli monta vuotta 
aikaisemmin sanonut, että kun arkkua täytyi siirtää, se piti peittää  
sinisellä vaatteella, arkun sivuilla oleviin renkaisiin piti laittaa kanto-
tangot ja papeiksi nimitettyjen miesten piti kantaa arkkua harteillaan. 
Heidän erityistehtävänään oli arkusta huolehtiminen. Mutta Jumala 
sanoi, etteivät hekään saaneet koskaan koskea arkkuun.

Daavid ei totellut ohjeita. Hän joko unohti tai ajatteli, ettei se ollut 
tärkeää. Hän laitatti arkun vaunuihin ja härät vetämään niitä. Kun 
suuri kulkue eteni, vaunut tärähtivät äkkiä epätasaisella maalla, ja ark-
ku alkoi liukua. Lähellä ollut mies nimeltä Ussa ojensi kätensä estääk-

Laita taululle Daavid (D-112), miehet (D-
115), vaunut ja arkku (D-113) ja Ussa 
(D-114).

 

 PT
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

PT
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

Anna lasten pitää kädessään 
sinistä kangasta, se auttaa heitä 
muistamaan tämän yksityiskohdan.

Näkymä 2
(ulkotausta)
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seen arkkua liukumasta ja kuoli välittömästi. Raamatussa sanotaan, 
että Jumala oli vihainen Ussalle ja löi tämän kuoliaaksi.

Lisäkuva 3a-3
Miksi Ussa kuoli? Sitä myös Daavid kysyi. Syynä oli arkun kosketta-
minen. Jumala oli selvästi sanonut, ettei siihen saa koskea.
Jumalan täytyi opettaa kansalleen, että hän on pyhä, eivätkä he voi 
suhtautua häneen kevyesti. Jumalan lähellä ei voi olla syntiä. Ja Jumala 
kirjoitutti tämän kertomuksen Raamattuun, jotta myös sinä ja minä 
voisimme oppia, että Jumala on pyhä. Jos elämäsi täyttyy synnistä, 
et voi olla Jumalaa lähellä. Rikotko Jumalan lakia esimerkiksi valeh-
telemalla, kapinoimalla, varastamalla tai pettämällä? Synti on hyvin 
vakava asia pyhän Jumalan silmissä, ja se pitää sinut erossa Jumalasta.

Mutta vaikka oletkin tehnyt syntiä, jota Jumala vihaa, koska hän on 
niin puhdas, Jumala kuitenkin rakastaa sinua hyvin paljon. Hän lähet-
ti Jeesuksen rangaistavaksi sinun syntiesi tähden. Jeesus kuoli ristillä 
sinun puolestasi. Voit jo tänään kääntyä hänen puoleensa, tunnustaa 
syntisi ja pyytää häntä antamaan sinulle anteeksi ja ottamaan sinut 
lapsekseen. Jumala pelastaa sinut tänään, sillä hän lupaa: ”Jokainen, 
joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” (Room. 10:13). 

Nyt Daavid oli peloissaan ja päätti olla jatkamatta matkaa arkun 
kanssa Jerusalemiin. Arkku jätettiin Obed-Edom -nimisen miehen 
taloon. Jumala siunasi häntä ja hänen perhettään sinä aikana, kun 
arkku oli hänen kodissaan. Kolmen kuukauden kuluttua Daavid 
päätti yrittää uudelleen arkun tuomista Jerusalemiin. Tällä kertaa hän 
teki sen oikein.

Lisäkuva 3a-4
Daavid totteli Jumalan ohjeita arkun kuljettamisesta. Jälleen kuljet-
tiin suurena kulkueena. Musiikki soi trumpettien raikuessa ja ihmiset 
tanssivat ilosta, kun arkkua kannettiin hitaasti ylös kukkulaa kohti 
Jerusalemia. Arkku sijoitettiin erityiseen telttaan, jonka Daavid oli 
rakennuttanut sitä varten. Sinä päivänä uhrattiin monia eläimiä, kun 
ihmiset palvoivat ja kiittivät Jumalaa.

Arkun takaisin tuominen oli kestänyt pitkään, ja matkan varrella useat 
ihmiset olivat kuolleet, koska eivät olleet totelleet Jumalan sanaa. Oli-
vatko he lopultakin oppineet, että Jumala on hyvin pyhä ja puhdas?

Sinä, joka rakastat Herraa, ymmärrätkö, että Jumala on pyhä ja että hän 
odottaa myös sinun olevan pyhä? Hän asuu sinussa Pyhän Henkensä 
kautta ja voi auttaa sinua elämään hyvää, puhdasta ja pyhää elämää. 

Mutta jos et usko Jeesukseen, käänny synneistäsi tänään Jumalan 
puoleen saadaksesi anteeksi. Jos et tee niin, synti estää sinua pääse-
mästä Jumalan yhteyteen, Jumalaa lähelle. 

Laita Ussan (D-114) tilalle kuollut 
Ussa (D-116).

Poista Ussa (D-116).

Poista vaunut ja arkku (D-113) ja laita 
tilalle arkku, jota kannetaan (D-111).

PTU
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

 

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

PTU

PTE

Poista kaikki kuvat.
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Kertauskysymykset
1 Miksi Israelin sotilaat huusivat eräänä päivänä niin kovaa leiris-

sään? (Koska liitonarkku tuotiin sinne.)

2 Nimeä yksi esine, joka oli arkussa. (Kivitaulut, joissa oli Jumalan 
käskyt.)

3  Mitä israelilaiset odottivat tapahtuvan nyt, kun arkku oli hei-
dän leirissään? (He odottivat, että heidän tappiollinen asemansa 
kääntyisi	voitoksi	filistealaisista.)

4 Miksi Jumala salli heidän jälleen hävitä? (Koska he eivät totelleet 
Jumalaa. Hänen lakinsa oli arkussa, mutta ei heidän sydämes-
sään ja elämässään.)

5	 Minne	filistealaiset	laittoivat	arkun?	(Jumalansa	Dagonin	temp-
peliin.)

6 Mitä Dagonille tapahtui? (Se kaatui arkun eteen, toisella kerralla 
sen pää ja kädet katkesivat.)

7	 Mitä	Jumala	opetti	filistealaisille?	(Että	hän	ei	ole	vain	yksi	juma-
lista, vaan ainoa tosi Jumala, kaiken Luoja.)

8  Kun	filistealaiset	lähettivät	arkun	takaisin,	se	jäi	pieneen	kaupun-
kiin lähes sadaksi vuodeksi. Miksi se jäi sinne? (Jotkut ihmiset kat-
soivat arkun sisälle ja kuolivat, joten ihmiset pelkäsivät arkkua.)

9 Miten arkkua piti kantaa Jumalan ohjeiden mukaisesti? (Arkku 
piti pitää sinisellä vaatteella peitettynä. Papeiksi kutsutut miehet 
kantoivat sitä hartioillaan kantotankojen avulla, jotka oli pujo-
tettu arkun sivulla olevien renkaiden läpi.)

10 Minkä vakavan virheen Daavid teki ja mitä siitä seurasi? (Hän 
päätti kuljettaa arkkua vaunuissa. Ussa kosketti arkkua ja kuoli 
välittömästi.)

11 Mitkä tärkeät sanat oli kirjoitettu näkyville? Toistin ne useaan 
kertaan. (Jumala on pyhä.)

12 Jos Jumala on pyhä, mitä hän odottaa meidän tekevän? (Jumala 
odottaa meidänkin olevan pyhiä. Jos ei tunne Jeesusta, on ensin 
käännyttävä synneistä, jotka erottavat meidän pyhästä Jumalas-
ta.)

GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Hassut ilmeet” joko isom-
pien lasten tai lukemaan opettelevien versiona.

Tukitehtävä
Näytelmä
Kohtaus 1  Jotkut lapsista voivat näytellä oppitunnin johdannon, jossa 
Niko ja Tanja kiinnittävät huomiota toisiin lapsiin, jotka eivät keskity 
eivätkä käyttäydy kunnioittavasti kirkossa tai pyhäkoulussa. 

Kohtaus 2  Kirkon jälkeen he selittävät hyvin hienotunteisesti ja koh-
teliaasti toisille lapsille, ettei niin pidä käyttäytyä, koska Jumala on 
pyhä. He voivat kertoa heille kertomuksen Ussasta.

Kertauskisa
Istu/seiso
Jaa lapsiryhmä joukkueisiin ja anna 
jokaisen ryhmän istua yhdessä.

Esitä kysymyksiä vuorotellen kullekin 
joukkueelle.

Kun lapsi vastaa kysymykseen 
oikein, hän tai toinen lapsi 
hänen joukkueestaan voi nousta 
seisomaan. Jos hän vastaa väärin, 
yhden hänen joukkueensa lapsen 
täytyy istuutua.

Kun kaikki joukkueen lapset 
seisovat, hän voi pyytää toisen 
joukkueen pelaajaa istumaan, kun 
hän vastaa oikein. Vastaavasti jos 
vastaus on väärä, mutta kaikki 
hänen joukkueensa pelaajat istuvat, 
vastajoukkueen pelaaja saa nousta 
seisomaan.

Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, 
joukkue, jossa suurin osa pelaajista 
seisoo, on voittaja.

Daavid 2 -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
2. Sam. 11:1–27
2. Sam. 12:1–24

Päätotuus
Älä tee aviorikosta.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta, ja lapselle, joka uskoo Jee-
sukseen:
Käänny pois epäpuhtaudesta, joka erottaa sinut Ju-
malasta.

Jumala haluaa sinun elävän puhdasta elämää. 

Raamatunlause
Tällä ylimääräisellä tunnilla voi pitää taukoa psal-
mista 23 ja opetella raamatunlauseena 1. Tim. 
5:22b: ”...jotta et joutuisi osalliseksi toisten syntei-
hin. Pidä itsesi puhtaana.”

Havaintovälineet
•  Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 3-2, 3-3, 3-4, 

3-5 ja 3-6
tai
•  Flanellokuvat: D-117, D-118, D-119, D-120 ja 

D-121    

•		 Mahdolliset	 flanellotaustat:	 kattotasannenäky-
mä, sisänäkymä ja palatsinäkymä

•  Tanjan kuva, jota käytettiin oppitunnilla 1b, ja 
kuva toisesta samanikäisestä tytöstä

•  Jos sinulla on flanellosarja ”Daavid, Juma-
lan mielen mukainen mies”, voit käyttää kuvia 
D-28-a-b-c-d

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 
lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-
sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy 
hyperlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

Tuntirunko

Johdanto
”Mikä sinua vaivaa, Janette?”  PT

Tapahtumien kulku
1 Daavid jää Jerusalemiin.       

2 Daavid tekee aviorikoksen Batseban kanssa. 
  PTU
3  Hän suunnittelee Urian kuoleman.            

4 Batsebasta tulee Daavidin vaimo. PTE, SH
5  Lapsi syntyy.

6  Natan nuhtelee Daavidia.

Huippukohta
Daavid katuu ja Jumala antaa anteeksi.  PTU

Lopetus
Lapsi kuolee Daavidin rukouksista huolimatta. 
  PT

Evankeliumin esittäminen
Lippu taivaaseen

Käytä tätä esimerkkiä johdantona evankeliumin kutsun 
esittämiseen tai jossain muussa kerho-ohjelman kohdassa. 
Tulosta ja leikkaa mallilippu sivulta 46. Pidä sitä ylhäällä 
niin, että lapset näkevät sen.

Jos tahdon mennä elokuviin, huvipuistoon tai ur-
heilukilpailuihin, mitä tarvitsen? Anna lasten vastata.

Aivan oikein, tarvitsen pääsylipun. Ilman lippua 
en pääse sisään. Taivaaseen pätee sama sääntö. On 
olemassa ”lippu”, jonka tarvitsen päästäkseni sisäl-
le, mutta se on toisenlainen kuin tämä pääsylippu. 
Kuuntele, kun luen tämän raamatunjakeen, ja koeta 
arvata, mitä tarvitset päästäksesi taivaaseen.

Lue Joh. 3:36 Raamatustasi. Anna lasten vastata.

Jae sanoo, että sinä tarvitset pojan – Jeesuksen! 

Ainoa tapa saada syntisi anteeksi, jotta pääsisit tai-
vaaseen, on uskoa Jeesukseen.

Oppitunti 3b
Daavid ja Batseba
Tämä ylimääräinen oppitunti soveltuu erityisesti varhaisnuorille. 
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Oppitunti
Johdannossa voit käyttää samaa Tanjan kuvaa, jota käytit aiemmilla tunneilla, 
sekä toista samanikäisen tytön kuvaa.

”Mikä sinua vaivaa, Janette?” Tanja kysyi.

Janette, Tanjan paras ystävä koulussa, näytti hyvin surulliselta. Väli-
tunnin aikaan Janette oli laskenut päänsä alas pulpetille ja nyyhkyttä-
nyt hiljaa. Hän ei ollut syönyt mitään ja näytti todella kurjalta.

Koska Tanja käyttäytyi jatkuvasti hyvin ystävällisesti ja lohdutti Ja-
nettea, Janette lopulta kertoi, mikä oli hätänä.

”Meidän perheessämme on tapahtunut jotakin kamalaa”, hän sanoi. 
”Isä on juuri muuttanut pois kotoa toisen naisen luokse ja jättänyt 
äidin ja minut. Minulla on niin ikävä isää!”

On monia koteja, joissa isä on jättänyt perheensä, muuttanut toisen 
naisen luokse ja rakastaa tätä naista vaimonsa sijaan. Tai joskus äiti 
lähtee toisen miehen perään.
Perheen hajoaminen tuntuu aina kurjalta. Siitä aiheutuu usein pal-
jon murhetta perheenjäsenille, mutta myös Jumalalle. Jumala neuvoo 
Raamatussa hyvin selvästi: ”Älä tee aviorikosta” (2. Moos. 20:14 ja 
5. Moos. 5:18). Se tarkoittaa, että aviomiehen tulee olla uskollinen 
vaimolleen. Hänen ei koskaan pidä mennä sänkyyn tai rakastella 
toisen naisen kanssa. Eikä vaimolla pidä koskaan olla toista miestä 
aviomiehensä lisäksi.

Jumala on luonut avioliiton, jotta miehellä olisi yksi erityinen nainen 
vaimonaan, jota rakastaa ja josta huolehtia. Ja naisella olisi samalla 
tavalla yksi erityinen mies, jota hän rakastaa ja jonka kanssa hän elää 
– ei toista miestä. Näin Jumala opettaa meille sanassaan. Jopa Daavid 
toimi räikeästi Jumalan tahdon vastaisesti tekemällä aviorikoksen. 

Kuva 3-2
Kaikki alkoi keväällä. Daavidin sotilaat olivat jälleen kerran marssi-
neet taisteluun, ja Daavid oli palatsissaan Jerusalemissa.

Eräänä iltana Daavid meni ulos kävelemään palatsin tasaisella ka-
tolla. Kun hän katsoi kohti naapuritaloa, hän näki kauniin naisen 
peseytymässä.

”Kuka tuo nainen on?” hän kysyi palvelijaltaan.

”Hän on Batseba, Urian vaimo”, oli vastaus.

Daavid oli naimisissa, ja hän tiesi nyt myös Batseban olevan nai-
misissa, mutta kaikesta huolimatta Daavid lähetti palvelijansa hake-
maan Batseban palatsiin, jotta hän voisi rakastella tämän kanssa.

Daavidin synti alkoi katsomisella. Seuraavaksi hän päästi pahoja aja-
tuksia mieleensä, ja lopulta se johti aviorikokseen. Ole varovainen 
sen suhteen, mitä katselet, sillä usein ongelmat alkavat juuri katso-
misella. Videopätkät ja TV-ohjelmat, joita katsot, ja lehdet, joita ko-

Näkymä 1
(kattotasannetausta)

Laita taululle Daavid (D-117).

Poista Daavid (D-117).

Näkymä 2
(sisätausta)

Laita taululle Daavid (D-117) ja Batseba 
(D-118).

Huom!

Tällä oppitunnilla puhutaan 
suoraan esimerkiksi aviorikoksesta 
ja seksuaalisesta puhtaudesta.  
Sinun tehtäväsi on valita esimerkit 
opetuksen soveltamisesta lasten 
iän mukaan. Seksuaalinen puhtaus 
on tärkeä asia, jota täytyy opettaa 
nykyajan lapsille. Pyydä Jumalalta 
viisautta ymmärtää, kuinka paljon 
sanoa ja miten ilmaista asiat.

PT
Näytä havainnollistettu päätotuus 
”Älä tee aviorikosta”. 

PowerPoint hyperlinkki

Lue 2. Moos. 20:14 tai 5. Moos. 5:18 
Raamatustasi.

PTU
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tiinne tulee, voivat olla täynnä sopimattomia kertomuksia ja kuvia. 
Jos uskot Jeesukseen, ja TV-ohjelmassa tai videolla näytetään jotain 
sellaista, mistä Jumala ei pitäisi (samankaltaista kuin se, että mies 
rakastelee naisen kanssa, joka ei ole hänen vaimonsa), sulje TV tai 
tietokone, jos mahdollista. Päätä, ettet kännykälläkään katso sellaista. 
Älä myöskään kuuntele törkeitä seksivitsejä. Lähde pois tai pyydä ka-
veriasi olemaan kertomatta sellaisia sinulle. Älä itsekään kerro niitä. 

Jumala haluaa sinun olevan puhdas ajatuksissa ja teoissa. Jeesus sa-
noi, että väärät ajatukset ovat yhtä pahoja kuin väärät teot (Matt. 
5:28). Pyydä taivaallista Isääsi antamaan sinulle voimaa kiusauksissa, 
jotta voit olla katsomatta jotakin törkeää tai tekemättä väärin vain 
sen vuoksi, että toisetkin tekevät niin. Jumala lupaa auttaa sinua, jos 
vain pyydät. Hän sanoo: ”Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra 
kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä” (Ps. 34:18). 

Batseba meni takaisin kotiin sinä yönä.

Kuva 3-3
Mutta eräänä päivänä Batseba lähetti kuninkaalle viestin, jossa sa-
nottiin, että Batseba odottaa lasta. Daavid oli lapsen isä, ei Batseban 
aviomies Uria.

Tilanne oli muuttumassa todella vaikeaksi, vai mitä?

Uria oli sotilas, ja hän oli taistelemassa Joabin, Daavidin parhaan 
kenraalin, johdolla. Niinpä Daavid lähetti viestin Joabille, että tämän 
piti päästää Uria muutamaksi päiväksi lomalle. Kuningas Daavid ha-
lusi Urian Jerusalemiin raportoimaan sodan kulusta.

Uria tuli ja antoi kuninkaalle täyden selonteon sodan kulusta.

”Mene kotiisi ja pese matkan pölyt jaloistasi”, Daavid sanoi. 

Mutta Uria ei mennyt kotiin, vaan nukkui toisten palvelijoiden kans-
sa palatsin oven edustalla.

Seuraavana päivänä kuningas kysyi: ”Miksi et mennyt kotiisi?” Uria 
vastasi, ettei hän voi mennä kotiin rentoutumaan, kun toiset sotilaat 
ja jopa kenraali Joab ovat ulkona sotilasleirissä. 

Jälleen Daavid pyysi häntä jäämään koko päiväksi palatsiin. Hän 
syötti Urialle hyvää ruokaa, antoi hänelle paljon viiniä juotavaksi ja 
kehotti häntä menemään kotiin ja viettämään yön vaimonsa kanssa.

Jos ryhmässäsi on hyvin pieniä lapsia, ja seuraavan kappaleen ajatukset ovat 
liian aikuismaisia, voit jättää sen väliin.

Ymmärräthän, että Daavid halusi ihmisten luulevan, että lapsi, jon-
ka Batseba synnyttäisi, sai alkunsa, kun Uria tuli kotiin ja vietti yön 
Batseban kanssa. Mutta myös sen yön Uria nukkui palatsin oven 
edustalla, eikä mennyt kotiin nukkumaan Batseban kanssa.

Daavid tajusi, että lapsen syntyessä kaikille olisi ilmeistä, ettei Uria 
voinut olla lapsen isä, koska hän ei ollut ollut kotona vaimonsa luo-

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(palatsitausta)

Laita taululle Daavid (D-117) ja Uria 
(D-119).

Anna jonkun lapsista esittää 
Daavidia, kun tämä sanoo Urialle: 
”Mene kotiisi ja pese matkan pölyt 
jaloistasi.”

Lapsi jatkaa: ”Miksi et mennyt 
kotiisi?”

Näytä havaintovälinettä, jossa 
on sovellus lapselle, joka uskoo 
Jeesukseen: ”Jumala haluaa sinun 
elävän puhdasta elämää.”

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.
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na moneen kuukauteen. Niinpä Daavid suunnitteli seuraavan pahan 
teon. Hän päätti surmauttaa Urian. Hän kirjoitti Joabille kirjeen, jos-
sa sanottiin: ”Sijoittakaa Uria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua 
ja vetäytykää sitten itse kauemmas, niin että hänet lyödään hengiltä.”

Uria-parka vei tämän sinetöidyn kirjeen Joabille. Ei hän varmaan kä-
sittänyt kuljettavansa ohjeita siitä, millä tavalla hänet tulisi surmata!

Kun Joab sai kirjeen, hän toimi Daavidin käskyn mukaisesti. Vihol-
lisen nuolet surmasivat Urian, kun hän seisoi yksin vaarallisessa pai-
kassa eturintamassa. Daavid todella syyllistyi murhaan, eikö totta?  

Juuri Daavidhan itse teki pätevän suunnitelman Urian surmaami-
seksi.

Kun Batseba kuuli miehensä kuolleen, hän suri tätä. Mutta sitten 
eräänä päivänä Daavid tuli ja pyysi häntä lähtemään kanssaan palat-
siin. Batsebasta tuli Daavidin vaimo.

Vain harvat ihmiset tiesivät kaikkea tapahtunutta ja miten Daavid 
oli tapattanut Urian saadakseen Batseban vaimokseen. Mutta Jumala 
tiesi, ja me luemme Raamatusta: ”Herran silmissä Daavidin teko oli 
paha” (2. Sam. 11:27).

Sitä se todellakin oli. Hän oli nyt rikkonut kahta Jumalan käskyä 
vastaan: hän oli tehnyt aviorikoksen ja murhan.
Yksi synti johtaa toiseen. Oletko huomannut? Jos et tee läksyjäsi, 
koska sinua laiskottaa, sitten voit joutua valehtelemaan salataksesi 
laiskuutesi, ja niin tilanne etenee. Yksi synti johtaa toiseen. Tai ehkä 
olet katsonut jotakin sopimatonta tai tyhmää videolta tai lehdestä. 
Se jää pyörimään mieleesi. Sitten ehkä kerrot ruman vitsin tai teet 
jotakin, jota häpeät myöhemmin. Katse johtaa ajatukseen, ja ajatus 
johtaa tekoon. Aivan kuten Daavidin synti ei miellyttänyt Jumalaa, 
niin eivät sinunkaan väärät tekosi miellytä häntä.

Kuten Daavidin tapauksessa, ehkä vain harvat ihmiset tietävät sinun-
kaan synnistäsi, mutta Jumala aivan varmasti tietää, ja se, mitä teet, 
ei miellytä häntä. Jumala tietää kaiken synneistäsi, mutta hän myös 
rakastaa sinua. Jumala lähetti tähän maailmaan Jeesuksen, ainoan 
Poikansa, juuri sinun tähtesi. Jeesus eli yli kolmekymmentä vuotta, 
eikä sinä aikana koskaan ajatellut yhtään väärää ajatusta tai sano-
nut yhtään väärää sanaa. Jeesus oli synnitön, mutta hän meni ristille 
sekä sinun että minun syntien tähden. Hän kantoi sen rangaistuksen, 
jonka me ansaitsimme synneistämme. Jeesus ei kuitenkaan enää ole 
kuollut, vaan hän nousi kuolleista ja elää ikuisesti.

Koska Jumalan ainoa Poika otti sinun rangaistuksesi, Jumala voi an-
taa sinulle anteeksi. Tule tänään Jumalan luokse! Kerro hänelle, että 
kadut pahoja tekojasi. Voit pyytää Jumalaa antamaan sinulle anteeksi 
ja tulemaan elämääsi ja olemaan kanssasi aina. Kun Jumala asuu si-
nussa, hän voi antaa sinulle voimaa voittaa kaikki ympärilläsi olevat 
kiusaukset.

Poista Uria (D-119).

Poista Daavid (D-117).

Näkymä 4
(palatsitausta)

Laita taululle Daavid (D-117) ja Batseba 
(D-118).

Ole kirjoittavinasi Daavidin viesti 
kirjakääröön, kääri se sitten rullalle ja 
ojenna avustajalle. 

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

PTU

Näytä havainnollistettu sovellus 
lapselle, joka uskoo Jeesukseen.
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Haluaisitko tietää enemmän siitä, miten voi saada enemmän tilaa 
elämässäsi? Onko sinulla kysymyksiä kiusausten voittamisesta? Voit 
jutella kanssani opetuksen jälkeen. Tule istumaan eturivin penkeille.

Kuva 3-4
Muutaman kuukauden kuluttua Daavid ja Batseba saivat poikavau-
van. Se oli tavallaan onnellinen päivä, mutta todellisuudessa Daavid 
oli tuntenut olonsa kurjaksi jo pitkään. Hän tiesi tehneensä väärin. 
Niihin aikoihin hän kirjoitti useita psalmeja, joissa hän kertoi, miten 
synti sai tuntemaan hänet onnettomaksi ja kurjaksi. Synti tuntui kuin 
suurelta painolta, joka veti häntä alaspäin. Niin synti aina tekee. Me 
olemme sisimmässämme onnettomia, koska omatuntomme sanoo 
meille, että olemme tehneet väärin ja että Jumalakin on meihin tyy-
tymätön.

Eräänä päivänä Daavid sai vieraan palatsiinsa. Vieras oli profeetta 
Natan. He olivat hyviä ystäviä ja juttelivat usein keskenään.

Kuva 3-5
Natan kertoi Daavidille jotain tärkeää. ”Eräässä kaupungissa oli kak-
si miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja här-
kiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän 
oli ostanut. Hän elätti karitsaa, ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä 
hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan, 
se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rik-
kaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista 
lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka 
oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki 
siitä vieraalleen aterian.” 

Kun Daavid kuuli tästä, hän raivostui. ”Niin totta kuin Herra elää, se 
mies, joka noin teki, on kuoleman oma”, hän sanoi.

Kuva 3-6
Natan katsoi Daavidia suoraan silmiin. ”Se mies olet sinä”, hän sanoi. 
Natan kertoi viestin olevan Jumalalta. Daavid oli kuin tuo rikas mies, 
koska Jumala oli antanut hänelle niin paljon hyvää. Jumala suojeli 
Daavidia Saulilta, teki hänestä kuninkaan, antoi hänelle koko maan 
hallittavaksi ja monia muita siunauksia. Mutta Daavid otti köyhältä 
mieheltä, Urialta, sen vähän, mitä hänellä oli. Daavid vei hänen vai-
monsa, jota hän rakasti kovin paljon. Jumala aikoi rangaista Daavidia 
siitä, mitä tämä oli tehnyt. Daavid tulisi käymään sotia jatkuvasti, ja 
jopa oman perheen jäsenet nousisivat häntä vastaan.

Daavid tiesi tehneensä väärin. Jumala oli jo puhunut hänelle siitä, 
ja nyt hän puhui siitä uudestaan profeetta Natanin kautta. Daavid 
totesi surullisesti: ”Olen tehnyt syntiä Herraa vastaan.”

Natan vastasi: ”Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun 
tarvitse kuolla.”

SH

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 5 (palatsitausta)

Laita taululle Daavid (D-117) ja Natan 
(D-121).

Natanin kertomuksen tehoa voit 
lisätä lammaspehmolelulla.

Jos sinulla on materiaalin ”Daavid, 
Jumalan mielen mukainen mies” 
flanellokuvat, voit käyttää lampaiden kuvia 
(D-28-a-b-c-d) flanellotaulun reunalla.
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Daavid ei tunnustanut syntiään Natanille. Ei Natan antanut anteeksi, 
vaan Jumala itse.

Viimein Daavid valitsi tehdä oikein, eikö vain? Hän tunnusti vilpittö-
mästi syntinsä Jumalalle. Herra lupaa: ”Jos me tunnustamme syntim-
me, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit 
anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh. 1:9).

Nyt Daavid saattoi sanoa: ”Autuas se…jonka synnit on pyyhitty 
pois” (Ps. 32:1).
Daavid rakasti Jumalaa, ja kuitenkin hän lankesi syntiin. Onko sinulle 
käynyt näin, vaikka oletkin aidosti Jumalan lapsi? Ehkä tekosi ei ole 
niin kamala kuin Daavidin, mutta kuitenkin syntiä, joka ei miellytä 
Jumalaa. Tunnusta Daavidin tavoin syntisi Herralle ja pyydä häntä 
puhdistamaan sinut.

Kun olet aikuinen, menet todennäköisesti naimisiin. Jumala haluaa 
sinun olevan uskollinen miehellesi tai vaimollesi. Sinun ei tule elää 
kenenkään toisen kanssa, vain tuon erityisen henkilön kanssa. Päätä 
tämä asia jo etukäteen. 

TV:ssä näet usein naimisissa olevia miehiä, jotka elävät toisen naisen 
kanssa, joka ei ole heidän vaimonsa, tai naimisissa olevia naisia, joilla 
on toinen mies rakastajanaan. Sellainen on väärin. Raamatussa sitä ni-
mitetään aviorikokseksi, ja se tekee Jumalan hyvin surulliseksi. Tämä 
ei miellytä Herraa, eikä sellainen ole sinua varten. 

Natanilla oli vielä yksi asia kerrottavana. ”David”, hän sanoi. ”Jumala 
on antanut sinulle anteeksi, mutta sinun syntisi tähden vauva kuolee!”

Synti tuo kärsimystä! Jos esimerkiksi käytät huumeita ja tunnustat sen 
sitten vilpittömästi Jumalalle ja pyydät häntä antamaan sinulle an-
teeksi, hän tekee niin, mutta terveytesi tulee todennäköisesti olemaan 
huono kehossasi olevan myrkyn takia. Tai toinen esimerkki voisi olla 
mies, joka elää useiden naisten kanssa. Jos mies vilpittömästi kääntyy 
Herran puoleen, Jumala antaa hänelle anteeksi, mutta huonon elä-
mänsä seurauksena mies on voinut saada vaarallisia tauteja.

Daavid rukoili ja paastosi, mutta seitsemäntenä päivänä vauva kuoli, 
aivan kuten Jumala oli sanonut. Miten surullinen vaihe Daavidin elä-
mässä! 

Muista kääntyä pois kaikista vääristä asioista, jotka eivät miellytä Ju-
malaa ja erottavat sinut hänestä. 

Kertauskysymykset
1  Minkä synnin Daavid teki ottaessaan toisen miehen vaimon? 

(Aviorikoksen.)

2 Mikä oli naisen nimi? (Batseba)

3  Mikä oli aviomiehen nimi? (Uria)

Poista Daavid (D-117) ja vaihda tilalle 
polvistunut Daavid (D-120).

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

PTU
 

Näytä havaintovälinettä, jossa 
on sovellus lapselle, joka uskoo 
Jeesukseen.

 

PTE

Poista kaikki kuvat.
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4  Minkä viestin Daavid lähetti Urian mukana Joabille? (Että Uria 
tuli laittaa taistelussa eturintamaan ja jättää yksin niin, että vihol-
lisen nuolet surmaisivat hänet.)

5  Kun Daavid teki aviorikoksen, keitä kaikkia vastaan hän teki 
syntiä? (Jumalaa vastaan, Batsebaa vastaan johtaessaan hänetkin 
tekemään syntiä, Batseban miestä vastaan, palvelijoitaan vastaan 
olemalla heille huono esimerkki.)

6  Millainen olo Daavidilla oli synnin jälkeen? (Hän tunsi olonsa 
kurjaksi.)

7 Minkä kertomuksen Natan kertoi hänelle? (Kertomuksen rik-
kaasta miehestä ja köyhästä miehestä, jolla oli vain yksi karitsa.)

8 Millä tavalla Daavid oli kuin tuo rikas mies? (Jumala oli siunan-
nut häntä varjeluksella, tehnyt hänestä kuninkaan jne., mutta 
sitten Daavid vie Urialta kaiken kallisarvoisen.)

9  Kuinka Jumala voi antaa anteeksi meidän syntimme? (Vain 
Jeesuksen kautta. Hän kuoli meidän syntiemme tähden, kuten 
myös Daavidin syntien tähden.)

10 Natan kertoi Daavidille, että jotakin pahaa tapahtuisi hänen syn-
tinsä vuoksi. Mitä? (Ensisijainen seuraus olisi vauvan kuolema. 
Daavid myös joutuisi koko elämänsä ajan käymään taisteluita ja 
jotkut hänen omat perheenjäsenensä nousisivat häntä vastaan.)

11  Kuinka kauan vauva eli? (Seitsemän päivää sen jälkeen, kun Na-
tan oli puhunut Daavidille.)

12  Anna esimerkki siitä, kuinka syntimme tuo kärsimystä jopa sen 
jälkeen, kun Jumala on antanut sen anteeksi. (Huumeiden käyttö 
ja vapaat seksisuhteet voivat aiheuttaa sairauksia.)

GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Koodin purku”.

Tukitehtävä
Keskustelu: kuuntele ja tottele
Pyydä lapsia kertomaan, kuinka seuraavat Raamatun henkilöt tot-
telivat Jumalaa: Jeesus (Luuk. 22:42, Fil. 2:8), Abraham (1. Moos. 
22:1–18) ja Nooa (1. Moos. 6:22).

Kysy, miten ihminen, joka uskoo Jeesukseen, voi nykyään tietää, mitä 
Jumala haluaa hänen tekevän. Herätä lisäajatuksia keskustelemalla 
siitä, miten Jumala puhuu meille Raamatun, Pyhän Hengen, ystävien, 
vanhempien ja eri tilanteiden kautta.

Jos aikaa riittää, anna lasten esittää roolileikkinä tilanne, johon lapsi 
voi joutua, ja havainnollistaa esityksen kautta, miten Jumala voi pu-
hua meille kaikilla näillä eri tavoilla.

Kertauskisa
Valitse oikea tapa
Tarvitset kaksi kirjekuorta, joista 
toiseen on kirjoitettu ”Oikea tapa” ja 
toiseen ”Väärä tapa”.

Laita ”Oikea tapa” -kuoreen 
paperisuikaleita, joissa on 
plusmerkkisiä numeroita ja ”Väärä 
tapa” -kuoreen paperisuikaleita, 
joissa on miinusmerkkisiä numeroita. 
Voit tulostaa valmiit numerot 
lisämateriaaleista.

Pidä kirjekuoria selkäsi takana 
ja kun lapsi vastaa kysymykseen 
oikein, niin pyydä häntä eteen 
valitsemaan käsi ja vetämään 
numero esiin kuoresta, joka on 
hänen valitsemassaan kädessä.

Plusmerkkiset numerot 
lisätään joukkueen pisteisiin 
ja miinusmerkkiset numerot 
vähennetään pisteistä.

Joukkue, jolla on eniten pisteitä 
kisan lopussa, on voittaja.

Daavid 2 -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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Tukitehtävä
Äiti, saanko?
Keskustelkaa siitä, miksi Jumala haluaa meidän tottelevan vanhem-
piamme (Kol. 3:20, Ef. 6:1–3 ja Sananl. 6:20–22). Leikkikää sitten 
leikkiä ”Äiti, saanko?” 

(Lapset menevät riviin huoneen toiselle laidalle, ja opettaja, ”äiti”, on 
vastakkaisella puolella huonetta. Äiti antaa kullekin lapselle vuorol-
laan käskyn, esimerkiksi: ”Jussi, astu kolme lyhyttä askelta.” Ennen 
kuin lapsi tottelee käskyä, hänen täytyy kysyä: ”Äiti, saanko?” Äiti 
vastaa: ”Kyllä.” Jos lapsi unohtaa kysyä, hänen täytyy palata lähtö-
pisteeseen. Pyri muotoilemaan käskysi niin, että jokaisella lapsella on 
samat mahdollisuudet edetä kohti maaliviivaa, äidin luokse. Voittaja 
on lapsi, joka ensimmäisenä pääsee maaliviivalle.)

32
01

8 Yksi
henkilö

Lippu taivaaseen

(Oppitunti 3b, s. 39)
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Raamatunkohdat
2. Sam. 4:4
2. Sam. 9:1–13
2. Sam. 16:1–4
2. Sam. 19:15, 24–30

Päätotuus
Jumala on hyvä syntisille.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jumala ottaa sinut lap-
sekseen, jos uskot Jeesukseen 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Ole Jumalalle kiitolli-
nen hänen hyvyydestään sinua kohtaan.

Raamatunlause
”Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien 
eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja mi-
nun maljani on ylitsevuotavainen.” Ps. 23:5

tai

”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja 
antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on 
antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.” Ef. 4:32

Selitä, että Jumala valmistaa tien kansalleen, jopa 
vihollisten keskellä, ja täyttää heidän tarpeensa.

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 4-1, 4-2, 4-3, 

4-4, 4-5 ja 4-6

tai

• Flanellokuvat: D-122, D-123, D-124, D-125, 
D-126, D-127, D-128, D-129, D-130, D-132 ja 
D-133

•		 Mahdolliset	flanellotaustat:	ulkonäkymä	ja	palat-
sinäkymä

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 
lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-
sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy hy-
perlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

•  Tulosta sanaliuskat ”köyhä”, ”rampa” ja ”vihol-
linen”	lisämateriaaleista.	Kiinnitä	ne	flanellotau-
lulle	flanellotarralla,	valkotaululle	tai	seinälle	sini-
tarralla. Laita sanaliuskat taululle siinä vaiheessa, 
kun asiat mainitaan opetuksessa.

•  Jos opetat raamatunlauseena Ps. 23:5, tulosta 
havaintoväline lisämateriaaleista. Huomaa, että 
sama raamatunlause löytyy myös PowerPoint-
versiona. Voit yhdistää sen haluamallasi tavalla 
PowerPoint-esitykseesi.

Tuntirunko
Johdanto
Mefibosetin	elämä	alkaa	huonosti!

Tapahtumien kulku
1		 Mefiboset,	Jonatanin	poika,	rampautuu	lap-

sena.

2   Kun Daavidista tulee kuningas, hän etsii 
Jonatanin poikia.  PTE

3	 Köyhä	ja	rampa	Mefiboset,	Daavidin	vihol-
lisen perheestä, tulee Daavidin eteen.  PTE     

Huippukohta
4		 Daavid	adoptoi	Mefibosetin	pojakseen.
  PTE, PTU
5		 Siba,	Mefibosetin	palvelija,	kertoo	Mefibose-

tista valheita Daavidille.

6		 Mefiboset	on	edelleen	uskollinen	Daavidille.	
  PTE, PTU

Oppitunti 4
Daavid ja Mefiboset
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Oppitunti
Mefibosetin	elämä	alkoi	huonosti!	Mefiboset	oli	yksi	Jonatanin	po-
jista.

Nimi	on	vaikea	lausua,	eikö	totta?	Sanotaan	se	yhdessä:	Me-fi-bo-set!

Eräänä	päivänä,	kun	Mefiboset	oli	vasta	viisivuotias,	hän	kuuli	ko-
vaa meteliä, huutoa ja itkua sen huoneen ulkopuolelta, jossa hän oli 
leikkimässä.	Mefiboset	ei	varmaankaan	tiennyt,	että	juuri	silloin	heil-
le kerrottiin järkyttävän huonoja uutisia. Filistealaiset olivat lyöneet 
Israelin armeijan, ja Saul, Jonatan ja hänen veljensä olivat kuolleet. 
(Muistatko tuon kertomuksen?)

Kuvittele, miten palatsissa surtiin, kun siellä kuultiin armeijan tappi-
osta ja kuningas Saulin ja hänen poikansa Jonatanin ja toisten prins-
sien kuolemasta. Kansa oli kauhuissaan.

He	ajattelivat:	”Pian	filistealaiset	ovat	täällä	ja	surmaavat	myös	mei-
dät, ryöstävät ja vievät pois kaiken, minkä voivat. Meidän on paetta-
va, kun vielä voimme.”

Silloin	Mefibosetin	lastenhoitaja	nosti	hänet	nopeasti	syliinsä	ja	juok-
si hänen kanssaan piiloon. Hoitaja varmaan sääli tätä pientä poikaa, 
joka oli menettänyt isänsä. Hoitajan juostessa hänen otteensa pojasta 
heltisi, ja poika putosi maahan.

Kuva 4-1
Mefiboset	satutti	 itsensä	pahasti,	 ja	viiltävä	kipu	tuntui	hänen	mo-
lemmissa jaloissaan. Hän ei pystynyt nousemaan ylös. Hänen on täy-
tynyt itkeä tuskissaan. 

Hoitaja nosti pojan nopeasti uudelleen ylös ja juoksi eteenpäin. Var-
maan	pieni	Mefiboset	nyyhkytti,	kun	hoitaja	kantoi	häntä	sylissään.	
Mutta he eivät voineet pysähtyä, koska he olivat vaarassa. Ehkä hoi-
taja saattoi tuntea kädellään katkenneet luut, mutta siitä huolimatta 
heidän oli päästävä turvaan.

Lopulta he tulivat turvalliseen piilopaikkaan, joka sijaitsi kaukana palat-
sista.	Viikot	ja	kuukaudet	kuluivat,	ja	vähitellen	kipu	hävisi	Mefibosetin	
jaloista.	Pikku	Mefiboset	ei	kuitenkaan	voinut	kävellä,	juosta	tai	leikkiä	
niin kuin toiset lapset. Hän tulisi olemaan rampa loppuelämänsä. 

Mefibosetista	huolehtivat	ihmiset	tunsivat	pojan	olevan	edelleen	vaa-
rassa, eikä hän voinut palata palatsiin. He kuulivat Daavidin olevan nyt 
kuninkaana	ja	pelkäsivät,	että	jos	Daavid	kuulisi	Mefibosetin	olevan	
edelleen elossa, hän murhauttaisi tämän. Siihen aikaan uuden kunin-
kaan noustessa valtaan hän etsi edellisen kuninkaan pojat ja surmautti 
heidät, jotta heistä ei koskaan voisi tulla kuninkaita hänen sijaansa.

Kuva 4-2
Daavid oli nyt koko maan kuningas. Jumala oli asettanut hänet sille 
paikalle ja siunannut häntä suuresti.

Näkymä 1
(ulkotausta)

Laita taululle hoitaja Mefiboset sylissään 
(D-122).

Nosta viisi sormea pystyyn, kun 
kerrot pojan iän.

Poista hoitaja Mefiboset sylissään (D-122), 
ja laita tilalle hoitaja (D-123) ja maassa 
oleva poika (D-124).

Poista hoitaja (D-123) ja maassa oleva 
poika (D-124), ja laita tilalle flanellokuva 
D-122.

Poista kaikki kuvat. Laita taululle 
aikuinen Mefiboset (D-133).

Poista Mefiboset (D-113).

Näkymä 2 (palatsitausta)

Laita Daavid valtaistuimelle (D-125 ja 
D-126).
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Kuva 4-3
Mefiboset	 ei	 tiennyt,	 ettei	Daavid	 suunnitellut	 hänen	 vahingoitta-
mistaan. Päinvastoin! Daavid muisti lupauksen, jonka hän oli an-
tanut ystävälleen Jonatanille vuosia aikaisemmin. Hän oli luvannut, 
että jos Jonatan saisi surmansa, Daavid huolehtisi hänen perhees-
tään. (Jonatan oli luvannut toimia samoin, jos Daavid saisi surman-
sa.) Daavid ajatteli usein sitä, kuinka hyvä ystävä Jonatan oli ollut 
hänelle, ja tahtoi pitää lupauksensa.

Ystävänsä Jonatanin vuoksi Daavid oli halukas ottamaan vastaan ke-
net tahansa Jonatanin perheenjäsenistä. Miten sitten pyhä Jumala on 
valmis tekemään hyvää syntisille? Poikansa, Jeesuksen, tähden. Jee-
susta	rangaistiin	meidän	syntiemme	tähden.	Mefiboset	ei	ollut	teh-
nyt mitään ansaitakseen Daavidin ystävällistä vastaanottoa. Mekään 
emme ole tehneet mitään sen eteen, että Jumala ottaisi meidät vas-
taan. Päinvastoin, me olemme tehneet paljon väärää ja ansaitsemme 
rangaistuksen. Mutta Jumalan hyvyys on valtavaa. Hän suunnitteli 
tavan, jolla syntiset voivat pelastua. Hän antoi oman Poikansa ran-
gaistavaksi ristille meidän syntiemme tähden. Jumala ottaa vastaan 
jokaisen, joka uskoo Jeesukseen. Jos tulet juuri sellaisena kuin olet, 
kaikkine synteinesi, Jumala ottaa sinut vastaan, koska hänen Poikan-
sa kuoli sinunkin puolestasi. 

Daavidin palvelijat alkoivat etsiä, olisiko Saulin perheestä enää ke-
tään jäljellä. Lopulta he toivat palatsiin Siba-nimisen miehen, joka oli 
Saulin omaisuuden hoitaja.

Kuva 4-4
Daavid kysyi Sibalta: ”Eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, 
jolle voisin olla ystävällinen, Jonatanin tähden?”

Siba oli varmaan hämmästynyt. Hän oli ehkä odottanut kuninkaan 
sanovan: ”Kerro, onko Saulin perheestä ketään jäljellä, jotta voin 
päästä heistä lopullisesti eroon.” Mutta Daavidilla ei ollut tällaisia 
aikeita.  

Siba vastasi: ”On yksi poika, joka on rampa.”

”Missä hän on?” Daavid kysyi.

Siba selitti, että hän asui pienessä kylässä maalla, missä hän oli kasva-
nut piilossa, eikä koskaan ollut tullut lähelle Jerusalemia.

”Mene ja tuo hänet tänne”, Daavid määräsi.

Mefibosetin	täytyi	tehdä	pitkä	matka	Jerusalemin	palatsiin.	Varmasti	
hän tärisi pelosta tullessaan sisään. Ehkä hän ajatteli: ”Nyt kun ku-
ningas on löytänyt minut, hän varmaan surmauttaa minut.”

Kuva 4-5
Heti	 tullessaan	Daavidin	 luokse	palatsiin	Mefiboset	heittäytyi	kas-
voilleen Daavidin eteen. Miksi luulet hänen olleen niin peloissaan?

PTE
Näytä havainnollistettua päätotuutta 
”Jumala on hyvä syntisille”.

PowerPoint hyperlinkki

Laita taululle Siba (D-127).

Poista Siba (D-127).

Näkymä 3

Laita taululle Mefiboset (D-128).
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Mefiboset	oli	vihollisperheestä.	Hän	oli	kuningas	Saulin	pojanpoika.	
Saul oli paha kuningas, joka oli vihannut Daavidia, ajanut häntä takaa 
vuorilla ja yrittänyt vuosia saada Daavidin kiinni tappaakseen hänet. 

Mefiboset	oli	rampa.	Hän	ei	pystynyt	edes	kävelemään	tai	tekemään	
työtä. Mitä Daavid tekisi sellaisella hyödyttömällä ihmisellä, paitsi 
että hankkiutuisi hänestä eroon? 

Mefiboset	oli	köyhä,	koska	hänen	vihollisperheen	jäsenenä	täytyi	pii-
leskellä eikä hän pystynyt työntekoon. Hänellä ei ollut rikkauksia eikä 
mitään annettavaa Daavidille, jotta kuningas olisi arvostanut häntä.

Tiedätkö,	että	Mefiboset	kuvaa	myös	sinua	ja	minua	tulemassa	Juma-
lan eteen? Olemmeko me vihollisia? Jokainen, joka ei ole syntynyt 
uudesti Jumalan perheeseen ja tullut hänen lapsekseen, on Raama-
tun mukaan Jumalan vihollinen. Jumalan vihollinen ei toimi Jumalan 
tahdon mukaan, rikkoo hänen lakiaan ja kääntää selkänsä hänelle. 
Vihollinen kulkee omaa tietään ja keskittyy miellyttämään itseään. 
Jumalan vihollinen ei rakasta Jumalaa.

Oletko sinä rampa? Ehkä sanot: ”En minä ole rampa. Pystyn kä-
velemään, hyppimään ja juoksemaan.” Minä en tarkoita fyysistä 
(ruumiissasi olevaa) vammaa. Tarkoitan hengellistä vammaa. Hen-
gellisesti rampa ei pysty kulkemaan Jumalan tietä, vaikka haluaisikin, 
ennen kuin syntyy uudesti. Ehkä yrität olla kiltti, mutta lankeat yhä 
uudelleen syntiin. Paholainen saa sinut kompastumaan, koska olet 
niin heikko. Sellaisena olet hengellisesti rampa.

Ja köyhä. Kyllä, sinäkin olet köyhä. Et siksi, ettei sinulla ole rahaa tai 
taloa, vaan siksi, ettei sinulla ole mitään annettavaa Jumalalle, jotta 
hän vastapalvelukseksi pelastaisi sinut. Et pysty ostamaan pelastus-
tasi rahalla, kirkossa käymisellä, kilttinä olemisella tai millään muul-
lakaan hyväntekemisellä. 

Kun	Mefiboset	vapisten	makasi	Daavidin	edessä,	Daavid	ojensi	kä-
tensä ja sanoi: ”Älä pelkää!” Miten ihania tervetulotoivotuksen ja 
ystävällisyyden sanoja! Daavid jatkoi: ”Minä haluan osoittaa sinulle 
ystävyyttä isäsi Jonatanin tähden. Minä annan sinulle isoisäsi Saulin 
koko maaomaisuuden, ja saat aina syödä minun pöydässäni” (2. Sam. 
9:7).

Mefibosetin	suu	varmaan	loksahti	auki	hämmästyksestä.	Hän	ei	to-
dellakaan ollut odottanut sellaista ystävällisyyttä, eikä myöskään mi-
tenkään ansainnut sitä.

Hän saattoi vain sanoa: ”Mikä olen minä, sinun palvelijasi, kun kään-
nyt tällaisen koiranraadon puoleen?”

Myös Jumala, taivaan Kuningas, haluaa kohdella sinua ystävällisesti, 
vaikket ansaitsekaan hänen rakkauttaan ja armoaan. Jumala haluaa, 
että olisit kuin prinssi hänen perheessään, että saat anteeksi ja olet hä-
nen ystävänsä. Tuletko nöyränä hänen eteensä jo tänään? Tiedäthän 
olevasi köyhä ja ettet voi itse tehdä mitään pelastuaksesi. Ymmärrät-

Laita taululle sana vihollinen.

Laita taululle sana rampa.

Laita taululle sana köyhä.

PTE

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

 

PTE
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kö olevasi Jumalan vihollinen, koska olet pahoittanut hänen mielensä 
monta kertaa. Olet myös hengellisesti rampa, sillä et ole kulkenut oi-
keaa tietä ja olet kompuroinut ja langennut moniin synteihin. Jos tulet 
hänen luokseen juuri sellaisena kuin olet, hän ottaa sinut vastaan.

Daavid	 otti	Mefibosetin	 vastaan,	 koska	 hän	 oli	 rakastanut	 syvästi	
tämän isää Jonatania. Jumala ottaa sinut vastaan Jeesuksen takia. Hän 
kuoli ristillä sinun syntiesi ja Jumalaan kohdistuvan kapinointisi täh-
den. Voit tulla tänään Jumalan luokse Jeesuksen kautta, ja hän ottaa 
sinut vastaan ja antaa sinulle anteeksi.

Juteltuaan	Mefibosetin	kanssa	Daavid	kutsui	Siban	ja	sanoi:	”Kaiken	
sen, mikä on kuulunut Saulille ja hänen suvulleen, minä annan her-
rasi pojalle. Viljele poikiesi ja orjiesi kanssa hänen maataan ja korjaa 
sato,	niin	että	herrasi	poika	saa	siitä	toimeentulonsa.	Mefiboset,	her-
rasi poika, saa kuitenkin aina syödä minun pöydässäni.”

Kuva 4-6
Mikä	ihana	asia	olikaan	tapahtunut	Mefibosetille!	Kuningas	Daavid	
oli ottanut hänet vastaan ja järjestänyt asiat niin, että hänestä huo-
lehdittaisiin koko hänen loppuelämänsä! Hän oli nyt varakas poika, 
jolla oli maata, palvelijoita ja karjaa.

Kun uskot Jeesukseen Pelastajanasi, Jumala antaa sinun syntisi an-
teeksi ja ottaa sinut vastaan. Mutta ei siinä kaikki! Jumala tekee sinut 
myös lapsekseen, jolloin pääset Jumalan perheeseen (Joh. 1:12)! Tai-
vaallinen Isäsi pitää sinusta huolen ikuisesti. Hän huolehtii siitä, että 
sinulla on kaikkea, mitä tarvitset. Hän vie sinut taivaalliseen kotiinsa, 
jossa saat asua hänen kanssaan ikuisesti. On paljon parempi asia olla 
Jumalan lapsi kuin maallisen kuninkaan lapsi, sillä Jumala on kaikki-
valtias Kuningas kaikkien yläpuolella! 

Ja	niin	vuodet	kuluivat.	Mefibosetin	elämä	ei	kuitenkaan	aina	ollut	
helppoa. Kerran Siba petti hänet ja kertoi hänestä valheita Daavi-
dille,	mutta	Mefibosetin	rakkaus	ja	uskollisuus	Daavidia	kohtaan	ei-
vät	koskaan	muuttuneet.	Mefiboset	rakasti	Daavidia,	ei	ainoastaan	
maan, varakkuuden ja ruuan vuoksi, vaan siksi, että Daavid oli niin 
ystävällinen ja hyvä häntä kohtaan.

Kun olet tullut Jumalan perheeseen, kuulut siihen ikuisesti. Opit 
tuntemaan taivaallisen Isäsi paremmin ja rakastat häntä aina vain 
enemmän. Ymmärrät, kuinka hyvä Jumala on ollut sinulle, ja kiität 
häntä usein. Jos tiedät kuuluvasi Jumalan perheeseen, kiitä Jumalaa 
juuri nyt hänen suuresta hyvyydestään sinua kohtaan. 

Jos tiedät, ettet kuulu Jumalan perheeseen, tuntuuko Jumala puhu-
van siitä sydämellesi? Tiedät, ettet ansaitse paikkaa Jumalan perhees-
sä, mutta haluaisit olla siinä mukana. Sinä voit tulla Jumalan lapseksi, 
jos käännyt pois kaikesta väärästä ja uskot Jeesukseen. Jeesus poistaa 
syntisi. Silloin tunnet Jumalan suuren hyvyyden elämässäsi ja olet 
hänen lapsensa. 

Näkymä 4
Poista valtaistuimella istuva Daavid 
(D-125) ja laita tilalle seisova Daavid 
(D-129). Poista Mefiboset (D-128) ja laita 
tilalle Mefiboset (D-130).

Laita taululle Siba D-127

Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

Laita taululle aasi kuormineen (D-132).

PTU

PTU

PTE

Poista kaikki kuvat.
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Kertauskysymykset
1		 Minkä	ikäinen	Mefiboset	oli	pudotessaan?	(Viisivuotias)

2  Mitä ikäviä uutisia hoitaja oli kuullut, että hänen täytyi lähteä 
karkuun	Mefibosetin	kanssa?	(Filistealaiset	olivat	voittaneet	is-
raelilaiset, ja Saul ja Jonatan olivat kuolleet.)

3	 Aikuisenakin	Mefiboset	koki,	ettei	hän	voinut	palata	palatsiin.	
Miksi? (Hän pelkäsi, että uusi kuningas Daavid surmauttaisi hä-
net.)

4   Minkä lupauksen Daavid oli antanut Jonatanille? (Jos Jonatan 
kuolisi, Daavid huolehtisi hänen perheestään.)

5			 Mainitse	kolme	asiaa,	jotka	saivat	Mefibosetin	tuntemaan	itsen-
sä hyödyttömäksi ja pelkäämään Daavidin edessä. (Hän oli vi-
hollisperheestä, hän oli rampa ja hän oli köyhä.)

6   Millä tavalla me olemme Jumalan, taivaallisen Kuninkaan, vi-
hollisia? (Me emme tottele hänen lakiaan, emme miellytä häntä 
emmekä rakasta häntä.)

7  Millä tavalla olemme köyhiä Jumalan edessä? (Me emme voi an-
taa hänelle mitään tai tehdä mitään saavuttaaksemme pelastuk-
sen ja hyväksynnän Jumalan edessä.)

8  Millä tavalla olemme rampoja Jumalan silmissä? (Me emme kul-
je, emmekä pysty kulkemaan Jumalan teitä. Me lankeamme koko 
ajan syntiin ja kiusauksiin.)

9  Miten Jumala kohtelee meitä, jos tulemme nöyrästi hänen eteen-
sä? (Hän osoittaa meille rakkauttaan ja hyväksyy meidät.)

10			Nimeä	kolme	asiaa,	jotka	Daavid	antoi	Mefibosetille.	(Hän	an-
toi ruokaa joka päivä, maata ja palvelijoita sekä hyväksyi tämän 
pojakseen.)

11 Nimeä kolme asiaa, jotka Jumala antaa meille, kun tulemme hä-
nen luokseen Jeesuksen kautta. (Hän hyväksyy meidät lapsik-
seen, hän antaa meille anteeksi ja pitää meistä huolen.)

12  Minkä totuuden opimme Jumalasta tämän oppitunnin kautta? 
(Jumala on hyvä syntisille.)

GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Kirjaimet solmussa”.

Tukitehtävä
Kertomus
Kirjoita kertomuksen tapahtumat (kts. tuntirunko, sivu 47) tyhjien 
paperien alalaitoihin ja jaa ne lapsille. Anna heidän piirtää kuvia, jot-
ka kuvaavat papereille kirjoitettuja tapahtumia.

Kerää paperit, sekoita ne ja ripusta pyykkipoikien avulla satunnai-
seen järjestykseen narulle. Pyydä vapaaehtoisia auttamaan niiden jär-
jestämisessä oikeaan järjestykseen.

Kertauskisa
Sukupuu
Tulosta lisämateriaaleista tai piirrä 
kaksi sukupuuta (yksi kullekin 
joukkueelle). Kummassakin puussa 
tulee olla 12 oksaa allekkain.

Kun joukkue vastaa oikein, lisää 
Daavidin haaran hyviä kuninkaita 
tämän joukkueen sukupuuhun. 
Järjestys on seuraava alkaen rungon 
juuresta ja kohoten oksa oksalta 
ylöspäin:

Daavid, Salomo, Asa, Josafat, 
Joas, Amasja, Ussia, Jotam, Hiskia, 
Manasse, Josia ja Jeesus.

Voittaja on joukkue, jolla on eniten 
nimiä sukupuussaan.

Daavid 2 -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
2. Sam. 14:25–26
2. Sam. 15
2. Sam. 16:15–20
2. Sam. 17:1–22
2. Sam. 18
2. Sam. 19:15

Päätotuus
Älä kapinoi kuten Absalom.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Kapinointi aiheuttaa 
kärsimystä ja eron Jumalasta. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Ole Jumalalle kuuliai-
nen.

Raamatunlause
Kerratkaa edellisen kerran jae, joko: Ps. 23:5 tai  
Ef. 4:32

tai opeta

”Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäi-
sin?” Ps. 27:1

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 5-1, 5-2, 5-3, 

5-4, 5-5 ja 5-6

• Flanellokuvat: D-134, D-135, D-136, D-137, 
D-138, D-139, D-140, D-141, D-142, D-143, 
D-144, D-145, D-146, D-147, D-148 ja D-149

•	 Mahdolliset	flanellotaustat:	ulkonäkymä,	palatsi-
näkymä ja kaupunkinäkymä

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 
lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-
sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy hy-
perlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

Tuntirunko
Johdanto

Pidätkö kunnon vakoilutarinasta? 

Tapahtumien kulku
1  Daavidin poika Absalom on hyvin suosittu.

2 Hän houkuttelee puolelleen kansan sydämet. 
  PTU, PTE
3  Absalom pyytää päästä Hebroniin.
  PTU, PTE
4  Ahitofel pettää Absalomin.

5  Daavid pakenee.

6 Daavid itkee.  PTE
7 Husai menee Absalomin luokse Daavidin
 vakoojana.

8  Absalom hyväksyy Husain huonon neuvon.

9  Husai lähettää tiedon Daavidille.

10 Taistelua lietsotaan kahden armeijan välillä.

11 Absalom tarttuu hiuksistaan kiinni puuhun.     

Huippukohta
12 Absalom kuolee.  PTE, SH
13  Daavid kuulee uutisen ja suree.

Lopetus
Daavid palaa Jerusalemiin kuninkaana.  PT

Oppitunti 5
Absalomin kapina Daavidia vastaan
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Oppitunti
Pidätkö kunnon vakoilutarinasta? Tämän päivän kertomuksessam-
me on vakooja. Kuuntele ja tarkkaile kuten kunnon salapoliisi kon-
sanaan, kuka kertomuksemme henkilöistä on tuo nokkela vakooja.

Kuva 5-1
Daavidilla oli hyvin komea poika nimeltä Absalom.

Kaikki olivat sitä mieltä, että hän oli jotakuinkin komein mies koko 
maassa. Absalom oli hyvin ylpeä kauneudestaan ja pitkistä, tuuheista 
hiuksistaan. Itse asiassa hän oli niin ylpeä hiuksistaan, että hänellä oli 
tapana punnita hiukset, kun ne vuosittain leikattiin! Kansanjoukot 
tulivat katsomaan ja ihailemaan häntä. 

He katselivat, kun Absalom ajoi vaunuissaan, ja 50 miestä juoksi 
hänen edellään ja huusi kansalle, että prinssi Absalom oli tulossa.

Absalom oli myös hyvin suosittu. Hänellä oli tapana nousta ylös 
aikaisin aamulla ja seisoa kaupungin portilla. Ihmiset kokoontuivat 
sinne keskustelemaan ongelmista, ja siellä riidat ja ongelmat selvitet-
tiin. Absalomilla oli tapana kutsua luokseen ne, joilla oli ongelmia, ja 
keskustella heidän kanssaan.

Absalom oli heidän kanssaan samaa mieltä ja sanoi: ”Uskon sinun 
olevan oikeassa. Ikävää, että kuningas ei ole lähettänyt ketään te-
kemään hyvää päätöstä tässä asiassa. Jos minä olisin tämän maan 
tuomari, huolehtisin siitä, että sinua kohdeltaisiin tässä asiassa oi-
keudenmukaisesti.”

Jos joku kumarsi Absalomille, hän nosti tämän nopeasti ylös, suuteli 
poskelle ja oli hyvin ystävällinen. Raamatussa sanotaan, että toimies-
saan näin, Absalom houkutteli puolelleen kansan sydämet (2. Sam. 
15:6). Hän todella pyrki saamaan heidät tottelemaan ja kunnioitta-
maan itseään enemmän kuin kuningasta, isäänsä Daavidia.

Absalom oli hyvin petollinen: ulospäin hän oli ystävällinen, mutta 
sisimmässään ylpeä, itsekäs, kapinallinen ja kunnianhimoinen. Hän 
todella nautti suosiostaan.

Mahdatko sinä olla samanlainen? Koulussa teet joitakin asioita vain 
suosion takia. Ehkä jopa pilkkaat opettajaa tai et tottele häntä. Toiset 
pitävät sinua nokkelana ja sinä pidät siitä, mutta opettajan näkökul-
masta olet kapinallinen.

Tiedätkö, että Jumala sanoo meille Raamatussa, että meidän tulee to-
tella esivaltaa (Room. 13:1–2)? Opettajat kuuluvat tuohon esivaltaan! 
Teet syntiä Jumalaa vastaan myös silloin, kun et noudata opettajasi 
ohjeita tai kunnioita häntä. Kun kapinoit koulussa, niin samalla ka-
pinoit Jumalaa vastaan ja tämä on vakava asia. Jos rakastat Jeesusta, 
osoitat sen tottelemalla opettajaa. 

Näkymä 1
(ulkotausta)

Laita taululle Absalom (D-134).

Laita taululle ihmiset (D-135, D-136 ja 
D-137).

Poista kaikki kuvat.

Alle kouluikäiset voivat vuorotellen 
esittää vilpillisesti käyttäytyvää 
Absalomia, joka tervehtii ihmisiä 
portilla. 

PTU, PTE
Näytä päätotuus ”Älä kapinoi kuten 
Absalom”.

PowerPoint hyperlinkki

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jakeet Raamatustasi.
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Kuva 5-2
Absalom todella halusi päästä kuninkaaksi. Hän alkoi suunnitella, 
miten voisi nousta kapinaan isäänsä vastaan.

Eräänä päivänä hän meni Daavidin luokse ja pyysi: ”Tahtoisin men-
nä Hebroniin täyttämään lupauksen, jonka olen tehnyt Herralle. Lu-
pasin näet, että minusta tulee jälleen hänen palvelijansa.”

Onnellisena Daavid päästi hänet Hebroniin palvomaan ja palvele-
maan Herraa.

Daavid oli onnellinen ajatellessaan, että tämä hänen komea poikansa 
tahtoi seurata Herraa. Mutta Absalom oli huijannut isäänsä. Hän oli-
kin vain käynnistämässä suunnitelmaansa tulla kuninkaaksi Daavidin 
sijaan. Absalom kapinoi isäänsä vastaan ja petti tätä.
Akselikin teki niin. Hän sanoi isälleen olleensa puistossa, vaikka ei 
ollut siellä päinkään. Hän ei myöskään tullut kotiin siihen aikaan, 
kun häntä oli käsketty tulemaan. Emma puolestaan kertoi äidilleen, 
että hänen ystävänsä antoivat hänelle suklaata, vaikka todellisuudessa 
hän oli ostanut suklaan äidin laukusta ottamillaan rahoilla. Emma ei  
halunnut siivota huonettaan, vaikka häntä oli kehotettu moneen ker-
taan.  Jumala sanoo: ”Kunnioita (tottele) isääsi ja äitiäsi” (2. Moos. 
20:12, 5. Moos. 5:16). Jumala toistaa tätä käskyä useaan kertaan Raa-
matussa. Vanhempia vastaan kapinoiminen on kapinoimista Jumalaa 
vastaan. Ehkä vanhempasi eivät seuraa Jeesusta, mutta sinä seuraat. 
Voit osoittaa rakkauttasi Jumalaa kohtaan tottelemalla vanhempiasi. 

Heti lähtönsä jälkeen Absalom alkoi organisoida kapinaa Daavidia 
vastaan. Absalom lähetti viestinviejiä kaikkialle kiihottamaan kansaa 
kuningasta vastaan.

He sanoivat kansalle, että tarvittaisiin uusi kuningas, joka olisi suo-
sittu, ystävällinen ja komea, kuten nuori Absalom. Hän olisi parempi 
kuningas kuin vanha Daavid. Absalom ja hänen kannattajansa suos-
tuttelivat monia ihmisiä mukaan kapinaan.

Jopa Ahitofel, yksi niistä viisaista miehistä, jotka antoivat Daavidil-
le hyviä neuvoja tämän tarvitessa apua viisaiden päätösten teossa, 
suostuteltiin liittymään Absalomin kapina-armeijaan.

Absalom kapinoi isäänsä vastaan, joka oli samalla myös kuningas. 
Absalom rikkoi lakia. Maan lakien rikkominen on syntiä myös Juma-
laa vastaan. Poliisia tulee kunnioittaa ja totella eikä lyöttäytyä sellais-
ten ihmisten seuraan, jotka joutuvat lain kanssa vaikeuksiin.

Kuva 5-3
Lopulta kun kapinasuunnitelmat olivat jo pitkällä, Daavidkin kuuli, 
mitä oli tekeillä. Mikä kauhea järkytys olikaan kuulla, että Daavidin 
oma poika Absalom oli noussut häntä vastaan ja suostutellut monia 
Ahitofelin kaltaisia miehiä kapinaan kuningastaan vastaan. Daavid 
päätti, että sillä hetkellä oli viisainta paeta nopeasti Jerusalemista.

Näkymä 2 (palatsitausta)

Laita taululle Absalom (D-134) ja 
Daavid (D-138).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(ulkotausta)

Laita taululle Absalom (D-134) ja kansa 
(D-135, D-136 ja D-137).

Poista kaikki kuvat.

Anna vanhemman lapsen luettavaksi 
paperille kirjoitetut Absalomin sanat, 
joissa hän pyytää isältään lupaa 
mennä Hebroniin.

Osoita päätotuuden sanaa ”kapinoi”. 
PowerPoint hyperlinkki
PTU, PTE

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jakeet Raamatustasi.

Näytä havainnollistettu sovellus 
lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
”Olemalla kuuliainen osoitat olevasi 
pelastettu.”

Ahitofelin petos Daavidia kohtaan 
on saattanut johtua perheriidasta. 
Ahitofel oli Batseban isoisä, ja 
hänen poikansa Eliam (Batseban 
isä) oli yksi Daavidin mahtimiehistä 
ja todennäköisesti Urian ystävä. 
Daavidin toiminta, joka oli tuottanut 
Batseballe häpeän ja Urialle 
kuoleman, on saattanut inhottaa 
Ahitofelia siinä määrin, että se johti 
petokseen.
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Todella monet ihmiset olivat kuitenkin yhä uskollisia Daavidille. 
Hän saattoi luottaa sotilaisiin, jotka olivat taistelleet hänen rinnallaan 
monissa taisteluissa, joten hän sanoi: ”Tulkaa, meidän on paettava, 
muuten emme voi pelastua Absalomin käsistä. Pitäkää kiirettä, tai 
hän ehtii saavuttaa meidät. Silloin olemme tuhon omat, ja hän hävit-
tää miekalla koko kaupungin.” 

Niinpä Daavid ja monet hänen miehistään pakenivat kaupungista. 
Surullisina he marssivat matkoihinsa jättäen Jerusalemin taakseen. 
Mikä kamala kokemus on jättää kotinsa ja kaupunkinsa siksi, että 
omat maamiehet ovat nousseet kapinaan! Kun he olivat ylittäneet 
Kidron-joen ja alkoivat nousta ylös Öljymäkeä, luemme Raamatus-
ta: ”Koko maa itki suureen ääneen” (2. Sam. 15:23). Daavidkin itki 
katkerasti kulkiessaan eteenpäin.

Kapinoivat lapset aiheuttavat pahoja haavoja. Jos sinulla on hyvä isä 
ja äiti, sinun tottelemattomuutesi voi särkeä heidän sydämensä. Ole 
tarkkana, ettet tuo surua kotiisi. Mieti, miltä Jumalasta täytyy tun-
tua, kun lapset kapinoivat vanhempiaan, opettajiaan, lakia ja, mikä 
pahinta, häntä itseään vastaan. Jumala on pyhä ja hyvä, ja kapinointi 
todella murehduttaa häntä.

Mutta Jumala ei ole heikko kuten Daavid. Kun kapinoit Jumalaa vas-
taan, hän ei luovuta ja anna sinun tehdä mielihalujesi mukaan. Jumala 
rakastaa sinua ja haluaa sinulle kaikkein parasta. Hän rakasti sinua 
riittävästi rangaistakseen rakasta Poikaansa, Jeesusta, sinun syntiesi ja 
kapinointisi tähden. Jumala kutsuu sinua kääntymään takaisin hänen 
puoleensa. Hän tahtoo antaa anteeksi ja tehdä sinusta oman lapsen-
sa. Kerro Jumalalle tänään, että olet pahoillasi kapinoinnistasi. Tule 
Jumalan luokse ja pyydä häntä ottamaan sinut vastaan ja antamaan 
sinulle anteeksi. Jumala lupaa: ”Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja 
pois” (Joh. 6:37).

Kun Daavid ja hänen miehensä marssivat pois kaupungista, he kul-
kivat paljain jaloin, ja heidän päänsä oli peitetty. Tällä tavalla ihmiset 
osoittivat suruaan siihen aikaan.

Kun Daavid tuli mäen huipulle, eräs hänen neuvonantajistaan tuli 
häntä vastaan. Miehen nimi oli Husai.

Husai suri, hänen vaatteensa oli reväisty, ja hänen päänsä päällä oli 
tuhkaa. Husai oli Daavidin uskollinen ystävä ja osoitti surunsa sen 
johdosta, että Daavid oli lähdössä pois Jerusalemista. Daavid kysyi 
Husailta: ”Palaa kaupunkiin ja sano Absalomille: ’Kuningas, minä 
haluan palvella sinua. Ennen olin isäsi palvelija, nyt olen sinun palve-
lijasi.’ Silloin voit auttaa minua ja tehdä tyhjäksi Ahitofelin neuvot.”

Daavid arveli, että Absalom pitäisi Husaita viisaana ja kokeneena 
miehenä ja kysyisi hänen neuvoaan. Husai voisi antaa Absalomille 
huonoja neuvoja ja välittää salaa Daavidille tietoa Absalomin suun-
nitelmista, jotta Daavid voisi olla valmiina.

Husai suostui iloisena ja kiirehti takaisin Jerusalemiin.

Näkymä 4
(ulkotausta) 

Laita taululle Daavid (D-139) ja kansa 
(D-140, D-141, D-142, D-143, D-144, 
D-145 ja D-146).

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

PTE

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 5
(ulkotausta)

Laita taululle Daavid (D-147).

Laita taululle Husai (D-148).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 6
(kaupunkitausta)

Näytä havaintoväline, johon on 
kirjoitettu näkyviin sovellus lapselle, 
joka uskoo Jeesukseen.

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.
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Tietääkö kukaan teistä hyvistä salapoliiseista jo, kuka vakooja on? 
Kyllä, se on Husai. Kun Husai palasi Jerusalemiin, Absalom oli jo 
saapunut kaupunkiin ja oli valmis ottamaan vallan kuninkaana. 

Kuva 5-4
Husai meni heti Abslomin luokse ja huusi: ”Eläköön kuningas! Elä-
köön kuningas!”

Absalom ilahtui! Hän uskoi, että tämä hyvin tärkeä mies oli hänen 
puolellaan. Ja hänellä oli tietenkin myös Ahitofel, mies, joka antoi 
viisaita neuvoja.

Absalom alkoi laatia taistelusuunnitelmia Daavidin kukistamiseksi. 
Hän kääntyi heti Ahitofelin puoleen.

”Neuvo nyt, mitä meidän pitäisi tehdä”, hän pyysi.

”Sinun sijassasi ottaisin kaksitoistatuhatta valiomiestä ja lähtisin vielä 
tänä yönä ajamaan takaa Daavidia”, Ahitofel vastasi. ”Silloin pääsi-
sin yllättämään kuninkaan, kun hän on väsynyt ja voimaton. Hän 
joutuisi kauhun valtaan, ja kun hänen väkensä pakenisi, surmaisin 
ainoastaan kuninkaan itsensä. Sitten saisin kansan palaamaan sinun 
luoksesi.” 

Absalomin mielestä tämä kuulosti hyvältä hyökkäyssuunnitelmalta. 
Mutta hän päätti kysyä Husailta ja katsoa, mitä tämä ehdottaisi.

”Ahitofel teki tällaisen ehdotuksen. Noudatammeko hänen neuvo-
aan vai emme? Mitä sanot?” Absalom kysyi.

Husai tiesi, että Ahitofel oli antanut hyvän neuvon, joka johtaisi Daa-
vidin tappioon. Hän oli todella huolissaan.

”Tällä kertaa ei Ahitofelin neuvo ole hyvä”, Husai vastasi nopeasti. 
”Niin kuin tiedät, isäsi ja hänen soturinsa ovat rohkeita miehiä ja 
hurjia kuin erämaan karhu, jolta on ryöstetty pennut. Isäsi on myös 
kokenut sotilas eikä yövy samassa paikassa kuin muu väki. Nyt hän 
on varmasti kätkeytynyt johonkin kallionkoloon tai muuhun piilo-
paikkaan. Ja jos sinulta heti alussa kaatuu miehiä, ihmiset sanovat 
sen kuullessaan: ’Kauhea isku on kohdannut Absalomin kannattajia.’ 
Silloin urheimmankin miehen rohkeus pettää, vaikka hänellä olisi 
leijonan sydän. Tietäähän koko Israel, millainen soturi isäsi on ja 
kuinka urheita ovat hänen miehensä. Minä annan siis tämän neuvon: 
kokoontukoon sinun luoksesi koko Israel, ja lähde sinä itsekin mu-
kaan taisteluun. Kun tavoitamme hänet, missä hän sitten onkin, ei 
hän itse eikä yksikään hänen miehistään jää henkiin.”

Absalom oli kuullut kahden miehen neuvot. Husai varmaan pidätti 
hengitystään ja toivoi, että Absalom noudattaisi hänen huonoa neu-
voaan, jotta Daavidilla olisi aikaa valmistautua kunnolla tulevaan 
taisteluun.

Jumala valvoi tilannetta ja ohjasi Absalomia noudattamaan Husain, 
vakoojan, neuvoa. Husai oli todella iloinen, ja hänen onnistui lähettää 

Laita taululle Absalom (D-134) ja Husai 
(D-142).

Laita taululle Ahitofel (D-149).

Siirrä Ahitofel (D-149) lähelle Absalomia 
(D-134).

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 7 (ulkotausta)

Laita taululle Daavid (D-139), armeija 
(D-140) ja Joab (D-146).
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Daavidille viesti, jossa sanottiin, ettei hänen pidä jäädä paikoilleen, 
vaan kulkea eteenpäin, kunnes hän on ehtinyt valmistella armeijansa 
kunnolla suurta taistelua varten. Daavid noudatti Husain ohjeita.

He olivat metsäisessä osassa maata Jordan-joen toisella puolella. 
Daavid asetti Joabin ja kaksi muuta miestä kenraaleiksi joukkoja joh-
tamaan. Hän halusi itse marssia sotilaittensa kanssa taisteluun, mutta 
miehet sanoivat: ”Älä lähde! Jos me muut joudumme pakenemaan, 
sillä ei ole väliä, ja vaikka meistä kaatuisi puolet, silläkään ei olisi väliä. 
Mutta sinä vastaat kymmentätuhatta meikäläistä. Siksi on parempi, 
että jäät kaupunkiin. Ehkä voit auttaa meitä täältä käsin.” 

Niinpä Daavid myöntyi. Hän seisoi portilla, kun armeija marssi ulos. 
Kun kapteenit ohittivat hänet, hän sanoi kullekin heistä Absalomiin 
liittyen: ”Kohdelkaa minun vuokseni varoen sitä poikaa.”

Hän rakasti Absalomia edelleen hyvin syvästi, vaikka tämä oli kapi-
noinut häntä vastaan.

Absalomin armeija ei ollut Daavidin urhoollisten joukkojen veroi-
nen. Sinä päivänä Absalomin armeija menetti 20 000 miestä.

Taistelun aikana Absalom ratsasti muulillaan metsän läpi, ja kun 
muuli kulki matalalla olleen tammen oksan alitse, Absalom takertui 
hiuksistaan oksaan. Muuli laukkasi eteenpäin, ja Absalom jäi riippu-
maan oksasta. 

Kuva 5-5
Yksi Daavidin sotilaista näki, mitä oli tapahtunut, ja juoksi kerto-
maan Joabille: ”Minä näin Absalomin riippuvan tammessa.”

”Miksi et lyönyt häntä hengiltä?” Joab kysyi. ”Olisit saanut minulta 
kymmenen sekeliä hopeaa ja vyön.”

”Vaikka käsiini punnittaisiin tuhat sekeliä hopeaa, en ojentaisi kättäni 
kuninkaan poikaa vastaan”, nuori mies vastasi. ”Kuulimmehan me, 
kuinka kuningas antoi käskyn: ’Pitäkää minun vuokseni huolta siitä 
pojasta.’” 

Joab ei odottanut kauempaa. Hän ja kymmenen nuorta miestä syök-
syivät sinne, missä Absalom edelleen riippui puussa, ja surmasivat 
hänet. Sitten Joab puhalsi torveensa merkiksi siitä, että kapina oli 
ohi. Mikä surullinen loppu tämän nuoren kapinallisen elämälle!

Jumalaa vastaan kapinointi johtaa ongelmiin, sillä se erottaa sinut 
Jumalasta. Mieti vakavasti tätä asiaa. Muista, että Jeesus kärsi kapi-
nallisten ansaitseman rangaistuksen. Jeesus voi muuttaa kapinallisen, 
niin että hänestä tulee Jumalan lapsi.

Ehkä jo mietit näitä asioita ja haluat uskoa Jeesukseen Pelastajanasi. 
Mutta et ehkä ole varma, mitä pitäisi tehdä. Jos haluat minun aut-
tavan sinua, teen sen mielelläni ja näytän sinulle Raamatusta, mistä 
Jeesukseen uskomisessa on kysymys. Jos haluat apua, tule luokseni 

Poista Daavid (D-139).

Muuta ääntäsi tehostaaksesi 
kertomuksen dramaattisuutta.

PTE
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

 SH

Poista kaikki kuvat.
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tämän opetuksen jälkeen. Juttelen mielelläni kanssasi näistä tärkeistä 
asioista. (Nimeä tietty paikka, jossa olet valmiina niitä lapsia varten, jotka 
haluavat jutella.)

Kaupungin portilla Daavid odotti uutisia.

Vartija huusi vartiotornista näkevänsä miehen juoksevan heitä kohti. 
Daavid toivoi saavansa hyviä uutisia taistelukentältä.

Lähetti oli hengästynyt pitkästä juoksusta, mutta hän huohotti: 
”Kuulkoon herrani ja kuninkaani ilosanoman: Herran tuomio on tä-
nään vapauttanut sinut kaikista niistä, jotka nousivat sinua vastaan.”

”Onko Absalom turvassa?” Daavid kysyi. Hänen ensimmäinen ky-
symyksensä koski hänen poikaansa.

Hetken on täytynyt olla hiljaista ennen kuin lähetti vastasi hiljaa: 
”Käyköön kaikille herrani ja kuninkaani vihollisille ja vastustajille, 
niin kuin hänelle kävi!”

Daavid ymmärsi, että Absalom oli kuollut. 

Daavid meni porttirakennuksen yläkertaan ja itki. ”Poikani Absa-
lom, oma poikani Absalom! Kunpa olisin saanut kuolla sinun sijas-
tasi, Absalom, poikani, poikani!” (2. Sam. 19:1). 

Kuningas Daavid suri poikaansa syvästi. Isänä hän suri poikansa 
kuolemaa. Mutta ehkä vielä enemmän hän suri Absalomin kapinaa 
Jumalaa vastaan. 

Lopulta Joab sanoi Daavidille, että tämän täytyi lopettaa Absalomin 
sureminen ja osoittaa arvostusta sotilaille, jotka olivat taistelleet roh-
keasti puolustaessaan häntä. Daavid teki niin ja tuli alas kaupungin 
portille. 

Kuva 5-6
Pian koko kansa tuli Daavidin luokse, ja Daavid tuotiin riemusaatos-
sa takaisin Jerusalemiin kuninkaana.

Olen varma, että Daavidin sydämessä oli yhä surua, aina kun hän 
ajatteli Absalomia.
Kuuntele Jumalan varoitusta: ”Älä kapinoi.” Jos olet kapinoinut ja 
haluat kääntyä pois siltä tieltä, kerro se Jumalalle hiljaa sydämessäsi. 
Pyydä Jumalaa antamaan sinulle anteeksi ja muuttamaan sinut kapi-
noitsijasta hänen lapsekseen. Kun olet Jumalan lapsi ja kuulut hänel-
le, ole Jumalalle kuuliainen. 

Näkymä 8 (kaupunkitausta)

Laita taululle Daavid (D-139).

Laita lähetti taululle (D-141).

Poista lähetti (D-141).

Poista Daavid (D-139) ja laita tilalle 
sureva Daavid (D-147).

Poista Daavid (D-147).

Laita taululle Daavid (D-139), sotilaat 
(D-140) ja lähetti (D-141).

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

Ota kaikki flanellokuvat pois.

PT
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki
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Kertauskysymykset
1   Miksi Absalom oli niin suosittu? (Hän oli hyvin komea, jutteli 

ihmisten kanssa heidän ongelmistaan ja oli hyvin ystävällinen 
ulospäin, vaikkakin sisimmässään petollinen ja ylpeä.)

2   Mitä Absalom sanoi pettääkseen Daavidia, kun hän tahtoi läh-
teä Jerusalemista aloittaakseen kapinan? (Että hän tahtoi mennä 
Hebroniin pitääkseen lupauksensa palvella Jumalaa.)

3   Nimeä neljä ihmistä, joita vastaan miehet ja naiset tai pojat ja 
tytöt saattavat kapinoida. (Jumala, opettajat, vanhemmat, laki - 
poliisi, hallitus.)

4  Anna esimerkki siitä, mitä tarkoittaa opettajaa vastaan kapinoin-
ti. (Opettajan pilkkaaminen, tottelemattomuus häntä kohtaan, 
koulun sääntöjen noudattamatta jättäminen.)

5  Anna esimerkki siitä, mitä tarkoittaa vanhempia vastaan kapi-
nointi. (Vanhemmille valehteleminen, piittaamattomuus kotiin-
tuloajasta, rahan varastaminen suklaan ostamista varten, huo-
neen siivoamatta jättäminen jne.)

6   Miksi Daavid oli surullinen, kun Ahitofel liittyi Absalomiin? 
(Koska hän oli viisas neuvonantaja, johon Daavid oli luottanut.)

7   Mikä oli Husain tehtävä? (Vakoilla, estää Absalomia noudatta-
masta Ahitofelin neuvoja ja lähettää Daavidille tietoja Absalo-
min suunnitelmista.)

8  Minkä huonon neuvon Husai antoi Absalomille? (Hän neuvoi, 
ettei Absalomin pitäisi heti lähteä ja hyökätä Daavidia vastaan, 
vaan odottaa ja koota suuri armeija ja hyökätä myöhemmin.)

9  Miksi Daavid ei lähtenyt taisteluun armeijan mukana? (Miehet 
taivuttelivat hänet jäämään kaupunkiin ja sanoivat hänelle, että 
hän oli heille liian tärkeä taistelussa menetettäväksi.)

10 Absalomin kapinointi päättyi hyvin surullisella tavalla. Miten 
hän kuoli? (Joab surmasi hänet, kun hän riippui pitkistä hiuksis-
taan kiinni puussa.)

11   Mitä seuraa Jumalaa vastaan kapinoinnista? (Ero Jumalasta,  
ellemme pyydä Jumalalta anteeksi ja tule takaisin Jumalan luokse.)

12  Daavid oli hyvin surullinen kapinallisen poikansa kuolemasta. 
Mitä luulet Jumalan ajattelevan, kun sellainen ihminen kuolee, 
joka on kapinallinen Jumalaa kohtaan? (Jumalan täytyy myös olla 
hyvin surullinen, koska tämä ihminen on hylännyt hänet, vaikka 
Jumala on rakastanut häntä niin paljon.)

GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Aikajana”.

Kertauskisa 
Neljän suora 
Tulosta lisämateriaaleista pelilauta 
ja nappulat sekä peliohjeet 
ja lisäkysymykset. Pelatkaa 
kertauspeliä, kunnes voittajajoukkue 
selviää.

Daavid 2 -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. Aik. 22:2–23:5
2. Sam. 7:11–29
1. Kun. 1:33, 34
1. Kun. 2:1–4
1. Aik. 29:28
Luuk. 1:26–33
Luuk. 11:31
Sak. 14:9
Ilm. 11:15

Päätotuus
Jeesus on Kuningas.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Eräänä päivänä sinun 
on kumarrettava Jeesusta Kuninkaanasi. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Tottele Jeesusta.

Raamatunlause
”Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaik-
kina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran 
huoneessa päivieni loppuun asti.” Ps. 23:6

tai

”Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi 
on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen 
onni.” Ps. 16:11

Selitä jae huolellisesti.

Havaintovälineet
• Kierrekirja- tai PowerPoint-kuvat: 6-1, 6-2, 6-3, 

6-4, 6-5 ja 6-6

tai

• Flanellokuvat: D-150, D-151-a-b, D-152, D-153, 
D-154, D-155, D-156, D-157, D-158, D-159 ja 
D-160

•	 Mahdolliset	flanellotaustat:	ulkonäkymä,	palatsi-
näkymä ja katunäkymä

•  Tulosta havainnollistettu päätotuus ja uskovan 

lapsen sovellus USB-tikulta kansiosta Good-
NewsClub-lisämateriaalit (PowerPoint-esityk-
sessä ne ovat jo valmiina ja päätotuus näkyy hy-
perlinkkiä klikkaamalla milloin vain)

•  Jos opetat raamatunlauseena Ps. 23:6, tulosta 
havaintoväline lisämateriaaleista. Huomaa, että 
sama raamatunlause löytyy myös PowerPoint-
versiona. Voit yhdistää sen haluamallasi tavalla 
PowerPoint-esitykseesi.

Tuntirunko

Johdanto
Nikon ja Tanjan isoisä oli köyhä.

Tapahtumien kulku
1 Daavid kokoaa materiaalia temppelin raken-

tamista varten.

2  Daavidin neuvo Salomolle PT
3   Jumalan lupaus Daavidille PT 

4  Salomo nimetään kuninkaaksi.

5 Daavidin kuolema PTU
6  Temppeli tuhotaan ja kuningaskunta päättyy.                                          

Enkelin viesti Marialle
8 Jeesus on suurempi kuningas kuin Salomo.  
  PT

Huippukohta
Jeesus tulee takaisin ja hallitsee.  PTU

Lopetus
Kaikki tulevat tietämään, että Jeesus on
Kuningas.       PTE

Oppitunti 6
Salomosta tulee kuningas Daavidin jälkeen
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Oppitunti
Nikon ja Tanjan isoisä oli nuorena köyhä. Hän kävi koulua vain 
14-vuotiaaksi. Sen jälkeen hänen täytyi mennä töihin, vaikka hän oli-
si halunnut mennä lukioon. Kun hänen ensimmäinen poikansa (Ni-
kon ja Tanjan isä) syntyi, isoisä päätti, että hänen poikansa saisi mah-
dollisuuden hyvään koulutukseen. Hänen poikansa oli hyvä oppilas 
ja pääsi opiskelemaan yliopistoon. Hänestä tuli lääkäri. Hän pystyi 
tekemään monia sellaisia asioita, joita isoisä ei koskaan voinut tehdä.

Tavallaan näin tapahtui myös Daavidille. Eräs hänen pojistaan sai 
tehdä suuria asioita, joita Daavid olisi halunnut tehdä, mutta ei voi-
nut. Se ei kuitenkaan johtunut siitä, että hän olisi ollut köyhä, vaan 
siitä, että Jumala ei sallinut hänen tehdä niitä asioita.

Kuningas Daavid oli vanha mies.

Jumala oli antanut Daavidille levon vihollisista. Enää hän ei marssi-
nut sotaan, sillä nämä olivat rauhan aikoja. Mutta kuningas Daavid 
oli kiireinen, koska Jerusalemin kaupungissa oli monenlaista touhua 
käynnissä. 

Kuva 6-1
Daavid oli määrännyt miesjoukon leikkaamaan kauniita kiviä. Toi-
set miehet valmistivat raudasta tuhansia nauloja. Pronssia oli niin 
runsaasti, ettei sitä pystytty punnitsemaan. Setripuutukkeja oli mit-
taamattoman paljon, suunnattomat määrät. Mitä oli tapahtumassa?

Daavid selitti itse, mistä tässä kaikessa oli kysymys. Oli kysymys 
temppelistä, jonka hän oli halunnut rakentaa Jumalalle monta vuotta 
aikaisemmin. Koska Daavid rakasti Herraa niin paljon, hän halusi 
rakentaa temppelin Jumalan kunniaksi. Mutta Jumala oli sanonut, 
ettei Daavid saisi rakentaa temppeliä, mutta hänen poikansa tekisi 
sen. Nyt se hetki oli hyvin lähellä.

”Poikani Salomo on vielä nuori ja kokematon”, Daavid sanoi. (Sa-
lomo ei luultavasti ollut vielä 20-vuotias.) ”Herralle rakennettavan 
temppelin tulee olla niin mahtava ja kaunis, että sen maine leviää 
kaikkiin maihin. Siksi teen valmisteluja poikani puolesta.”

Daavid tiesi, ettei hän eläisi enää kauan. Hän odotti innokkaasti ai-
kaa, jolloin hän pääsisi Jumalan luokse, olemaan Herran huoneessa 
ikuisesti.

Daavidilla oli useita poikia. Jumala oli sanonut, että Salomo oli po-
jista se, josta tulisi kuningas hänen jälkeensä. 

Kuva 6-2
”Poikani”, Daavid sanoi, ”minä olisin tahtonut itse rakentaa temp-
pelin Herralle, Jumalalleni. Mutta minulle tuli Herran sana: ’Olet 
vuodattanut paljon verta ja käynyt suuria sotia. Sinä et saa rakentaa 
minulle temppeliä. Mutta sinulle on syntyvä poika, josta tulee rauhan 

Näkymä 1
(ulkotausta)

Laita taululle Daavid (D-150).

Laita taululle rakennusmateriaalit 
(D-151a ja D151b).

Alla kouluikäisistä on hauskaa koota 
materiaaleja (suuria laatikoita tai 
kuutioita, leikkityökaluja, nauloja ja 
puunpätkiä) temppeliä varten.

Laita taululle Salomo (D-152).
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mies. Minä annan hänen elää rauhassa kaikilta vihollisilta, joita hänen 
ympärillään on. Hänen nimensä on oleva Salomo, ja hänen aikanaan 
minä annan Israelin olla levossa ja rauhassa. Hän rakentaa minulle 
temppelin.’” 

Ajatus temppelin rakentamisesta saattoi pelottaa ja masentaa nuorta 
Salomoa. Kuinka hän koskaan voisi ottaa vastuulleen näin tärkeää 
tehtävää? Daavid näytti suunnittelevan aikaa, jolloin Salomo olisi val-
taistuimella.

Daavid rohkaisi häntä sanoen: ”Olkoon siis Herra sinun kanssasi, 
poikani! Suokoon hän sinulle menestystä, niin että saat rakennetuksi 
temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sanonut sinun te-
kevän. Kun Herra asettaa sinut Israelin hallitsijaksi, hän antakoon 
sinulle viisautta ja ymmärrystä ja auttakoon sinua noudattamaan 
Herran, Jumalasi, lakia.”

Voimme sanoa tämän kahdella sanalla: tottele Jumalaa. Se oli hyvä 
neuvo Salomolle ja se on hyvä neuvo sinulle ja minulle. 

”Ole vahva ja rohkea, älä pelkää äläkä lannistu!” Daavid näki var-
maankin pelkoa ja surua Salomon silmissä. Daavid ei halunnut Sa-
lomon olevan surullinen, vaan tuntevan samaa iloa, jota hän tunsi 
valmistellessaan temppelin rakentamista. Daavid kertoi Salomolle, 
kuinka paljon kultaa, hopeaa ja messinkiä hän oli kerännyt kivien, 
raudan ja pronssin lisäksi. Se oli valtava määrä.

”Sinä voit hankkia vielä lisää”, Daavid sanoi Salomolle. ”Sinulla on 
myös paljon työntekijöitä, kivenlouhijoita, kivenhakkaajia ja puusep-
piä sekä lukematon määrä käsityöläisiä, taitavia käsittelemään kultaa, 
hopeaa, pronssia ja rautaa. Ryhdy toimeen. Herra olkoon kanssasi!”

Kuva 6-3
Daavid kutsui Israelin johtomiehet koolle. Daavid kehotti  heitä 
kaikkia auttamaan poikaansa Salomoa.

”Onhan Herra, teidän Jumalanne, ollut teidän kanssanne. Kääntykää 
siis koko sydämestänne ja sielustanne Herran, Jumalanne puoleen, 
niin että voitte tuoda Jumalan liitonarkun ja Jumalan pyhät astiat 
temppeliin, joka on pyhitetty hänen nimelleen.”

Daavid jopa nimesi ne, jotka tulisivat työskentelemään temppelissä 
sitten, kun se olisi rakennettu. 24 000 miestä huolehtisi jumalanpal-
veluksista! 4 000 nimettiin soittamaan ja laulamaan ylistystä Herral-
le. Ylistys temppelissä tulisi olemaan henkeäsalpaavaa. Daavidilla oli 
paljon syitä ylistää Jumalaa. Ja niin on meilläkin! 

Daavid kirjoitti monia ylistyslauluja, joita temppelissä laulettaisiin. 
Meillä on niitä koko joukko Raamatussa Psalmien kirjassa. Joskus 
mekin käytämme joitakin hänen kirjoittamistaan lauluista Jumalan 
ylistämiseen.

PT

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(palatsitausta, sisänäkymä)

Laita taululle johtomiehet (D-154), 
Daavid (D150) ja valtaistuin (D-153).

Poista johtomiehet (D-154).

Kokoelma erilaisia pieniä 
esineitä auttaa lapsia paremmin 
ymmärtämään, minkä tyyppisiä 
tavaroita Daavid oli koonnut. 
Lapsista on hauska kosketella 
sileitä kiviä ja haistella puuta.

Auta lapsia löytämään Psalmien 
kirja omien Raamattujensa 
keskikohdasta.
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Valmistautuessaan Jumalan huoneen rakentamiseen Daavidin on 
täytynyt muistaa Jumalan lupaukset Daavidin huoneesta. Jumala pu-
hui siitä samana yönä, kun hän sanoi: ”Daavid ei tule rakentamaan 
minulle huonetta.”

Jumala sanoi: ”Kun sinun päiväsi maan päällä ovat ohi, poikasi hallit-
see valtaistuimellasi. Minä pidän kuningashuoneesi vahvana ikiaikoi-
hin asti.” Tämä oli Jumalan lupaus: ikuinen kuningashuone.

Daavid uskoi Jumalaa, vaikka hän ei pystynyt sitä ymmärtämään. 
Kuuntele hänen rukoustaan (2. Sam. 7:18–29): ”Mikä olen minä ja 
mikä on minun sukuni, kun olet tuonut minut tähän asti? Eikä tässä-
kään vielä ollut sinulle kyllin, vaan olet antanut suvulleni lupauksia, 
jotka tähtäävät kauas tulevaisuuteen.”

Daavid ei täysin käsittänyt Jumalan lupausta siitä, että hänen ku-
ningashuoneensa olisi ikuinen. Daavid oli tulossa vanhaksi ja tiesi 
kuolevansa pian. Entä hänen poikansa Salomo? Hänestä tulisi pian 
kuningas, mutta hänkin vanhenisi ja kuolisi. Ainoa ikuinen kuningas 
on Jeesus.

Jeesus on Kuningas niin kauan kuin maa pysyy ja kauemminkin. Hän 
on Kuningas aina ja ikuisesti. Mutta miten Jeesuksella on mitään te-
kemistä Daavidin perheen kanssa? Katsotaan, mitä tapahtui. 

Kun Daavid vanheni, hän tiesi kuolevansa pian ja pääsevänsä Herran 
luokse. Oli aika luovuttaa valtaistuin Salomolle, hänen pojalleen. 

Kuva 6-4
Salomo ratsasti Jerusalemiin. Torvet soivat ja johtomiehet huusivat: 
”Eläköön kuningas Salomo!”

Daavid puhui Salomolle Jumalasta näin: ”Kulje hänen teitään ja nou-
data hänen säädöksiään ja määräyksiään. Silloin toteutuu se, minkä 
Herra on minusta sanonut: ’Jos poikasi pysyvät oikealla tiellä ja ovat 
koko sydämestään ja sielustaan vilpittömiä minua kohtaan, Israelin 
valtaistuimella on aina oleva sinun sukuusi kuuluva mies.’”

Hyvin pian tämän jälkeen Daavid kuoli. Kansa suri häntä, mutta 
Daavid elää Herran huoneessa ikuisesti.
Jos kuulut Jumalan perheeseen, saat jonakin päivänä nähdä  Daa-
vidin taivaassa. Voit jutella hänen kanssaan kaikista näistä suurista 
seikkailuista, joista olemme puhuneet! 

Nyt Salomo oli kuningas. Hän eli rauhan aikana ja rakensi kauniin 
temppelin ja hallitsi viisaasti. Mutta elämänsä loppupuolella hän lak-
kasi tottelemasta Jumalaa. Salomon jälkeen Israeliin tuli muita kunin-
kaita, jotka erkaantuivat aina vain kauemmas Jumalasta. Jumala oli 
sanonut Daavidille, että kansaa rangaistaisiin, jos se olisi tottelema-
ton. Jumala todellakin rankaisi heitä heidän syntinsä tähden, kuten 
hän oli sanonut. Viholliskansat marssivat maahan ja voittivat heidät 
kerta toisensa jälkeen. Koko Israelin kansa joutui vangiksi. Heidät 
vietiin pois maasta, kuningas mukaan lukien. Palatsi tuhottiin, kaunis 

Poista Daavid (D-150) ja laita taululle 
rukoileva Daavid (D-155).

Näkymä 3

PT
Näytä päätotuus ”Jeesus on 
Kuningas”. 

PowerPoint hyperlinkki

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4 (katutausta)

Laita taululle Salomo (D-156) ja 
kansanjoukko (D-157).      

Poista kaikki kuvat.

PTU

Matki torven ääntä ja anna lasten 
huutaa: ”Eläköön kuningas Salomo!”
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temppeli ja jopa koko Jerusalemin kaupunki hävitettiin. Näytti siltä, 
että koko kuningaskunta oli hävinnyt (2. Kun. 25:1–11). Mutta kuin-
ka oli Jumalan ikuista kuningasta koskevan lupauksen laita?

Nyt kuulet jotakin aivan ihmeellisen jännittävää! Se tapahtui noin 
400 vuotta sen jälkeen, kun palatsi, temppeli ja kaupunki tuhottiin.

Jumala lähetti enkelin tuomaan viestiä nuorelle naiselle, jonka nimi 
oli Maria. Viesti oli tämä: ”Sinä synnytät pojan, ja sinä annat hänelle 
nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman 
Pojaksi.” Ja kuuntelepa näitä sanoja: ”Ja Herra Jumala antaa hänelle 
hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua 
ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua” (Luuk. 1:26–33).

Tässä on vastaus! Maria, Jeesuksen äiti, kuului Daavidin sukuun. 
Lapsen isä oli Jumala. Tämä lapsi oli erilainen kuin kukaan muu. Jee-
sus oli Jumala ja ihminen, hän oli synnitön. Vaikka Jeesus oli Kunin-
gas, hän syntyi talliin, ja vain harvat tiesivät hänen kuninkuudestaan.

Kun Jeesus kasvoi aikuiseksi, hän opetti kansalle monia asioita. Erää-
nä päivänä Jeesus totesi kuningas Salomon olleen rikas ja mahtava, 
mutta sanoi myös näin: ”Tässä teillä on enemmän kuin Salomo” 
(Luuk. 11:31). Kenestä hän puhui? Itsestään. Jeesus on suurempi ku-
ningas kuin Salomo oli koskaan ollut, sillä Jeesuksen kuningaskunta 
kestää ikuisesti. 

Kruunattiinko Jeesusta koskaan Jerusalemin, Israelin pääkaupungin, 
kuninkaaksi?

Kuva 6-5

Ei! Ainoa kruunu, jota Jeesus kantoi, oli orjantappurakruunu. 
Jeesus, Jumalan ainoa Poika, naulittiin ristille. Kun Jeesus kuoli, 
hänen ruumiinsa laitettiin puutarhahautaan. Kuinka siis Jeesus on 
ikuinen kuningas?

Me tiedämme, että Jumalan Poika ei pysynyt kuolleena! 

Jeesus Kristus nousi kuolleista, meni takaisin taivaaseen ja elää tänäkin 
päivänä. Jeesus on kaiken Herra: kuoleman, synnin ja paholaisen, sillä 
hän on voittanut ne kaikki. Hän hallitsee jokaisen sellaisen sydämessä 
ja elämässä, joka uskoo häneen Pelastajanaan. Jos Jeesus on Pelasta-
jasi, niin hän on myös Kuninkaasi. Se tarkoittaa sitä, että sinun tulee 
tehdä vain sellaista, mikä miellyttää Kuningastasi: puhua sellaista, mitä 
hän haluaa sinun puhuvan ja mennä sinne, minne hän haluaa sinun 
menevän. Ehkä sinun on vaikeaa olla ystävällinen toisille pojille ja ty-
töille koulussa. Muista kuitenkin, että Kuninkaasi haluaa sinun olevan 
ystävällinen toisille. Yritä totella häntä ja puhua ystävällisesti.

Kuva 6-6
Ja eräänä päivänä Jeesus tulee takaisin taivaasta. Hän ei tule pienenä 
lapsena kuten silloin, kun hän tuli Betlehemiin. Tällä kertaa hän tulee 
kunniakkaana Kuninkaana. 

Laita taululle risti (D-158).

Laita taululle ylösnoussut Kristus (D-159).

Laita taululle kruunu (D-160).

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jakeet Raamatustasi.

 

PT

Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki

Näytä havaintoväline, jossa 
lukee: ”Tottele Jeesusta” (sovellus 
Jeesukseen uskovalle lapselle).

 

PowerPoint-kuvat 6-5a ja 
6-5b

Lue (tai anna jonkun vanhemmista 
lapsista lukea) jae Raamatustasi.

PTU
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Eräänä päivänä jokainen, joka on koskaan elänyt, tulee tietämään, että 
Jeesus on Kuningas. Kaikki näkevät Jeesuksen, suuren Kuninkaan, 
joka hallitsee kaikkea. Se tulee olemaan hyvin järkyttävä hetki niille, 
jotka eivät uskoneet Jeesukseen Herrana ja Pelastajana. Oletko sinä 
yksi heistä vai tiedätkö kuuluvasi Jumalan puolelle? Kaikki joutuvat 
joka tapauksessa kumartamaan Jeesusta ja sanomaan, että Jeesus on 
Herra. Ne, jotka eivät usko Jeesukseen, eivät ole mukana ihanassa 
kuningaskunnassa, jossa Jeesus hallitsee ikuisesti. Emme kuitenkaan 
tiedä, milloin Jeesus on tulossa takaisin. Yritä valmistautua tuohon 
suureen päivään ja pyydä Jeesusta ottamaan pois syntisi ja olemaan 
Kuninkaasi ja Pelastajasi. Ole valmis tuota ihmeellistä päivää varten, 
jolloin koko maailma, jokainen koskaan elänyt ihminen, saa nähdä 
Jeesuksen, kuninkaiden Kuninkaan ja herrain Herran. 

Kertauskysymykset
1 Miksi Daavid keräsi suuria määriä puuta, kiviä, kultaa ja hopeaa? 

(Temppelin rakentamista varten.)

2  Miksi Jumala sanoi Daavidille, ettei hän tulisi rakentamaan 
temppeliä, vaan hänen poikansa? (Hän oli ollut liian monessa 
taistelussa ja vuodattanut liian paljon verta.)

3  Minkä hyvän neuvon Daavid antoi pojalleen Salomolle? (Tottele 
Jumalaa ja ole rohkea.)

4  Miten Daavid auttoi temppelin rakennustöiden valmisteluis-
sa sen lisäksi, että hän keräsi materiaalia ja rohkaisi poikaansa? 
(Daavid nimesi miehiä tekemään työtä temppelissä sen valmis-
tumisen jälkeen. He johtaisivat ylistystä ja soittaisivat. Daavid 
kirjoitti myös monia ylistyspsalmeja.)

5  Mitä erityistä Jumala lupasi Daavidille? (Jumala pitää Daavidin 
kuningashuoneen vahvana ikiaikoihin asti.)

6   Missä Daavid on nyt? (Herran huoneessa eli taivaassa ikuisesti.)

7  Mitä Salomon kuoleman jälkeen tapahtui? (Israelin kuninkaat 
eivät totelleet Jumalaa. Jumalan täytyi rangaista heitä ottamalla 
heiltä kuninkuus pois ja sallimalla ihmisten joutua vankeuteen.)

8  Miten Daavid liittyy Jeesukseen? (Maria, Jeesuksen äiti, oli Daa-
vidin jälkeläinen.)

9  Mitkä kolme sanaa näitte pahvilla (tai taululle kirjoitettuna)? 
(Jeesus on Kuningas.)

10 Missä Jeesus hallitsee nyt? (Kaikkien niiden sydämessä, jotka us-
kovat häneen.)

11   Kuka sanoi: ”Tässä teillä on enemmän kuin Salomo”?  (Jeesus)

12  Milloin Jeesus on koko ihmiskunnan Kuningas, jopa niiden, jot-
ka eivät usko häneen? (Kun Jeesus tulee takaisin taivaasta.)

Poista kaikki kuvat.

Kertauskisa
Tukkipuita temppelin 
rakentamista varten
Tulosta tukkipuut lisämateriaaleista 
tai piirrä tukkeja taululle. Piirrä viiva 
keskelle taulua ylhäältä alas. Jos 
käytät flanellotaulua, viivan voi tehdä 
villalangalla.

Kiinnitä tai piirrä taululle tukkipuu 
jokaisesta oikeasta vastauksesta ao. 
joukkueen puolelle. 

Joukkue, jolla on eniten tukkeja, 
voittaa.

Daavid 2 -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.

PTE
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GoodNewsClub-lisämateriaalit
Tulosta lisämateriaaleista tehtävämoniste ”Temppeli”.

Tukitehtävä
Kuvita Jumalan sanaa
Lue jakeita, jotka kehottavat meitä tottelemaan Jumalan sanaa (esim. 
2. Tim. 3:14–17, Ps. 119:105 ja Hepr. 4:12).

Anna lasten piirtää jokin ylläolevista jakeista.
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Daavid kuninkaana – vaikeuksia ja voittoja
Ohje	flanellokuvien	käyttäjille:	Voit	kiinnittää	alla	olevat	flanellonäkymät	oppitunneittain	muovitaskuun	

tai	kirjekuoreen,	jossa	säilytät	flanellokuviasi.
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Ohje	flanellokuvien	käyttäjille:	Voit	kiinnittää	alla	olevat	flanellonäkymät	oppitunneittain	muovitaskuun	

tai	kirjekuoreen,	jossa	säilytät	flanellokuviasi.
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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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