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Johdanto

Elisa – Elian seuraaja
Siirtyessämme Eliasta kertovista oppitunneista Elisaan näemme suuren muutoksen. Elia teki monta ih-
mettä ja teki vaikutuksen kokonaiseen kansaan, mutta entä Elisa? Vaikuttaa siltä, että hän palveli enemmän 
yksilöitä, yhtä ihmistä kerrallaan. Ensialkuun tällainen muutos tuntuu taantumiselta, mutta itse asiassa 
tilanne on melko samanlainen hengellisessä lapsityössä. Monesti lapsityöntekijä joutuu miettimään, onko 
hänen työllään mitään vaikutusta. Usein vaikuttaa siltä, että tulokset ovat niin vaatimattomia nykypäivän 
lasten suuriin tarpeisiin verrattuna. Mutta Jumala ei näe työtämme näin. Hän näkee lapsen yksilönä ja 
iloitsee jokaisesta sielusta, joka on saanut kuulla evankeliumin ja jota on autettu kasvamaan.

Jumala oli suunnitellut, milloin hän halusi käyttää Eliaa Israelin kansan historiassa. Samoin Elisaa varten 
oli tietty aika. Elisan palvelutyön kautta Jumala kosketti jopa vihollista, Syyriaa, rakkaudellaan ja huolen-
pidollaan (katso oppitunnit 4 ja 5).

Jumala antoi Elisalle kaksinkertaisen annoksen voimaansa Elian saamaan verrattuna, jotta tämä pystyi to-
teuttamaan hänelle tarkoitetun työn. Samalla tavalla Jumala antaa myös meille riittävästi armoa ja voimaa, 
jotta me voimme tehdä työtämme lasten parissa johtaen heitä Jeesuksen luokse, yksi kerrallaan!

Raamatun totuuksien opettaminen
Jos pelkästään kerromme raamatunkertomuksia lapsille, emme kanna täyttä vastuutamme opettajina. On 
ehdottoman tärkeää, että lapset oppivat kertomuksiin sisältyvät totuudet ja että heille näytetään, mitä nämä 
totuudet merkitsevät lasten jokapäiväisessä elämässä. Yhden oppitunnin aikana ei tietenkään ehdi käymään 
läpi kaikkea kertomukseen liittyvää opetusta, joten jokaista oppituntia varten on valittu yksi päätotuus. 
Päätotuuden opettaminen on punottu koko kertomukseen, mutta valmistelujesi helpottamiseksi opetus-
osuudet on merkitty kirjaimilla PT. Nämä merkinnät on tehty myös kunkin oppitunnin ensimmäisellä 
sivulla olevaan tuntirunkoon. Päätotuutta on myös sovellettu sekä uskoville lapsille (PTU) että niille, jotka 
eivät vielä tunne Jeesusta (PTE) ja ne on merkitty ko. kirjainyhdistelmillä. Sovelluksen kohderyhmä on 
tehty selväksi myös käyttämällä sellaisia lauseita kuin ”Jos et vielä tunne Jeesusta Pelastajanasi…” tai ”Jos 
uskot Jeesukseen …”. Opetus- ja sovelluskohdat on merkitty tekstiin harmaalla taustalla. Voit vapaasti 
muokata sovelluksia opetusryhmäsi lasten tarpeiden mukaan. On hyvin tärkeää, että Jumalan sanaa sovel-
letaan lasten elämään.

Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH)

Kun esität evankeliumin, osa lapsista todennäköisesti uskoo sen heti. He eivät välttämättä tarvitse sen enempää 
apua pelastussanoman ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Osalla kuitenkin saattaa olla kysymyksiä, joista 
he haluaisivat keskustella, tai he toivovat, että joku rukoilisi heidän kanssaan. 

Uskovat lapset saattavat tarvita neuvoja elämäänsä. He eivät ehkä tiedä, miten Raamattu opettaa toimimaan 
jossain tilanteessa. Heillä voi olla huolia ja he toivovat jonkun rukoilevan puolestaan. Tällaisen avun ja tuen 
saaminen kerho-ohjaajalta on erittäin tärkeää varsinkin silloin, jos lapsella ei ole muita uskovia ihmisiä lähellään. 

Lasten on tärkeää tietää, että he voivat tulla juttelemaan kanssasi hengellisistä asioista ja omista huolistaan. Il-
moita selvästi milloin ja missä voit jutella heidän kanssaan. Keskustelumahdollisuuden tarjoaminen ei tarkoita 
samaa kuin lasten kutsuminen seuraamaan Jeesusta. Varmistu, ettei lapsille tule väärää käsitystä asiasta. Sie-
lunhoitokeskusteluun tuleminen ei ole ainoa tapa, jolla lapsi voi löytää yhteyden Jeesuksen kanssa.
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Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka ei tunne Jeesusta
”Haluaisitko sinäkin elää Jeesuksen kanssa, mutta et tiedä, miten pääset hänen luokseen? Autan sinua mielelläni 
ja  kerron asiasta tarkemmin askartelun aikana. Voit tulla istumaan tänne salin etuosaan, niin tulen jutte-
lemaan kanssasi. Minä en voi ottaa pois syntejä – vain Jeesus voi sen tehdä – mutta neuvon sinua ja voimme 
rukoilla yhdessä.” 

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen
”Vaikka uskot sydämessäsi Jeesukseen, sinulle voi tulla välillä epäilyksiä, onko Jeesus sittenkään kanssasi. 
Välipalan aikana voit tulla juttelemaan kanssani. Näytän sinulle Raamatusta jakeita, jotka rohkaisevat sinua 
ja voimme vielä rukoilla yhdessä.”

Raamatunlauseet
Jokaista oppituntia varten on ehdotettu raamatunlause, jonka voi opettaa lapsille. Kolmen ensimmäisen 
oppitunnin kuluessa opetellaan yksi jae ja kolmen viimeisen oppitunnin aikana toinen. Ehdotetut opetus-
menetelmät löytyvät niistä oppitunneista, joissa jakeet esiintyvät ensimmäisen kerran (oppitunnit 1 ja 4).

Havaintovälineet
Harjoittele havaintovälineiden käyttöä etukäteen. Jos käytät kierrekirjaa, tutustu kuviin etukäteen ja har-
joittele sivun kääntämistä niin, ettet paljasta tulevia kuvia liian aikaisin. 

Flanello-ohjeet löytyvät opetustekstin marginaalista ja asettelumallit tämän tiedoston lopusta. Flanelloku-
vien	kanssa	voi	käyttää	flanellille	piirrettyjä	taustakuvia	tai	yksiväristä	flanellotaulua.

Jos käytät PowerPoint-kuvia, voit valita kahden vaihtoehdon väliltä.

1. Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat ja kansikuvan.

2. Toinen vaihtoehto sisältää myös päätotuuden, sovellukset ja raamatunlauseen.

Kunkin kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva, joka sisältää hyperlinkin. Jos klikkaat tätä kuvaa, se vie 
sinut oppitunnin päätotuussivulle. Päätotuussivun nuolta klikkaamalla pääset takaisin sille sivulle, jolla olit 
alun perin.

Lisäapua
Marginaalissa on taustatietoa ja lisäideoita siitä, miten tehdä tunti mielenkiintoisemmaksi.

Nämä neuvot on suunniteltu erilaiset oppimistavat huomioon ottaen. Tehokasta oppimista varten joiden-
kin lasten täytyy voida nähdä tai kirjoittaa, toisten kuulla tai puhua, toisten koskea tai pitää käsissään, ja 
joidenkin täytyy saada osallistua aktiivisesti.

Voit hyödyntää näitä ideoita sen mukaan, miten aikaa riittää.

Kertauskysymykset
Jokaista oppituntia varten on kertauskysymykset. Hyvin tehty kertaus on ihanteellinen tapa vahvistaa ope-
tusta. Samalla se on lapsista hauskaa. Kertauksen yhteydessä väärinkäsitykset ja puutteet lasten tiedoissa 
tulevat ilmi ja voit saman tien korjata niitä.

Käyttö koulussa: 
Raamatunkertomuksen kulku on tekstissä valkoisella pohjalla. Harmaiden alueiden eli seurakuntakäyttöön 
tarkoitettua tekstiä voit käyttää soveltavasti. 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

Jumala valtuuttaa 
Elisan

2. Kun. 2:13-25 

Elisa ja lesken öljy

2. Kun. 4:1-7

Elisa herättää 
henkiin 
sunemilaisen 
naisen pojan 

2. Kun. 4:8-37

Naaman parantuu 
spitaalista

2. Kun. 5:1-16

Elisa luottaa 
Jumalan 
suojelukseen

2. Kun. 6:8-23

Usko hyvä uutinen

2. Kun. 6:24-7:16

Jumala siunaa niitä, 
jotka palvelevat 
häntä.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Kuuntele niiden neuvoja, jotka 
palvelevat Jumalaa, ja usko Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Älä pelkää totella Jumalaa – hän siunaa 
ja käyttää sinua.

”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi 
varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi 
Herraan.” Snl. 3:5

Jumala on luvannut 
huolehtia lastensa 
tarpeista. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, ja hän tekee sinusta 
Jumalan lapsen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luota Jumalaan, joka aina huolehtii 
sinun tarpeistasi.

Jos olet jo opettanut oppitunnin 1, 
kertaa jae Snl. 3:5.

Jos opetat tämän oppitunnin 
itsenäisenä oppituntina, voit käyttää 
jaetta ”Minun Jumalani on Kristuksen 
Jeesuksen tähden antava teille 
taivaallisen kunniansa rikkaudesta 
kaiken, mitä tarvitsette” Fil. 4:19.

Jumala on 
kaikkivoimainen 
ja voi tehdä sen, 
mikä ihmiselle on 
mahdotonta.

Jumalalla on hyvä 
uutinen niille, jotka 
tarvitsevat sitä. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko hyvä uutinen Jeesuksesta, niin 
pelastut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Kerro hyvä uutinen Jeesuksesta niille, 
jotka tarvitsevat sitä.

Kertaa Joh. 3:16

Jumalalla on voima 
suojella lapsiaan 
kaikissa tilanteissa. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Jumala suojelee sinua, jos sinusta tulee 
hänen lapsensa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luota Jumalan suojelukseen. 

Jumala voi 
puhdistaa 
epäpuhtaan. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jumala puhdistaa sinut synnistäsi, jos 
uskot Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Voit kertoa ystävillesi, että Jumala voi 
puhdistaa heidät.

”Jumala on rakastanut maailmaa niin 
paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän.” Joh. 3:16

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, niin Jumala pelastaa 
sinut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Luota siihen, että Jumala voi käyttää 
vaikeita tilanteita luodakseen jotain 
hyvää.

Kertaa Snl. 3:5

Kertaa Joh. 3:16
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Oppitunti 1
Jumala valtuuttaa Elisan

Raamatunkohta
2. Kun. 2:13-25

Päätotuus
Jumala siunaa niitä, jotka palvelevat häntä.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Kuuntele niiden neuvoja, jotka palvelevat Jumalaa, 
ja usko Jeesukseen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 

Älä pelkää totella Jumalaa – hän siunaa ja käyttää 
sinua.

Raamatunlause
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan 
turvaa koko sydämestäsi Herraan.” Snl. 3:5

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	 1-1,	 1-2,	 1-3,	 1-4	 ja	 1-5	 (kierrekirja	 tai	

PowerPoint)

tai

•	 Flanellokuvat:	ES-1,	ES-2,	ES-3,	ES-4,	ES-5,	
ES-6, ES-7 ja ES-8

ja

•	 Tulostettu	 tai	 näkyviin	 kirjoitettu	 päätotuus	
(esim. kokoa A4), PowerPointissa hyperlinkki

•	 Israelin	kartta

Tuntirunko
Johdanto

Elisa katsoo ylös taivaalle.

Tapahtumien kulku
1 Elisa kulkee Jordanin halki.  PT
2 Profeetanoppilaat vaativat saada etsiä Eliaa. 

3 He eivät löydä häntä.                          PTE 

4 Jerikon miehet kertovat huonon veden 
ongelmasta. 

5 Elisa pyytää uutta vatia ja suolaa.  PTU
6 Elisa heittää suolaa veteen. 

7 Jumalaa puhdistaa veden.  PTU
8 Elisa menee Beteliin, ja pikkupojat pilkkaavat 

häntä.  PTE, SH
9 Elisa kiroaa heidät, koska he eivät kunnioita 

Jumalaa. 

Huippukohta
Kaksi karhua surmaa 42 poikaa.

Lopetus
Elisa jatkaa matkaa Karmelinvuorelle ja
palaa sitten Samariaan.           PTU, PTE
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Raamatunlauseen opettaminen
Raamatunlause
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.” Snl. 3:5

Johdanto
”Etkö usko minua?” Pekka katsoi pikkuveljeään. ”Luota minuun. Voit syödä tämän madon. Se on her-
kullinen!”

Pikkuveli pudisti päätään. Hän tiesi kokemuksesta, että hänen isoveljensä ei aina toiminut hänen parhaak-
seen. Hän ei luottanut veljeensä.

Joskus meidän on vaikea luottaa toisiin, mutta on joku, johon voimme aina luottaa. Hän on Jumala. Lue-
taan Raamatusta, mitä Jumala kertoo meille itsestään.

Esittely
Lue Snl. 3:5 Raamatusta. Selitä, että jae on kokonaan totta, koska se on Jumalan sanaa. Anna lasten lukea 
jae yhdessä sinun kanssasi havaintovälineeltä.

Selitys
Turvaa… Herraan – Jumala on meidän Herramme. Hän haluaa meidän turvaavan häneen, uskovan, että 
kaikki, mitä hän on sanonut Raamatussa, on totta.

koko sydämestäsi – voimme luottaa Jumalaan täydellisesti, koko sydämestämme, sillä hän on täydellinen 
Jumala, joka rakastaa meitä. Hän haluaa vain meidän parastamme.

älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan – Jotkut ihmiset pitävät itseään hyvin älykkäinä, niin älykkäinä, että 
he kykenevät selviytymään ilman muiden apua. He ajattelevat, etteivät he tarvitse Jumalaa. He ajattelevat, 
että he voivat tukeutua omaan ymmärrykseensä sen sijaan, että turvaisivat Jumalan apuun ja ohjaukseen. 
Mutta he ovat täysin väärässä. Jumala on ainoa, joka tietää, mikä on meille parasta. Kun luemme Raamat-
tua, opimme, mikä on oikein ja mikä väärin. Jumala on luonut meidät, ja hän ymmärtää meitä paremmin 
kuin me itse.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jos et koskaan ole päättänyt uskoa Jumalaan, voit tehdä tämän tärkeän pää-
töksen. Luota Jumalaan ja usko, että Jumalan Poika Jeesus kuoli sinun puolestasi. Jeesus voi antaa kaikki 
tekemäsi vääryydet anteeksi. Tänään raamatunkertomuksessa kuulet lisää Jumalan Poikaan, Jeesukseen, 
uskomisesta.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos uskot Jeesukseen ja olet saanut syntisi anteeksi, voit myös päättää luottaa 
häneen joka päivä. Luota siihen, että Jumala auttaa sinua tottelemaan häntä ja tekemään sitä, mikä on oi-
kein. Hän tietää, mikä on sinulle parasta. Pyydä Jumalaa auttamaan sinua toimimaan oikein.

Toisto
”Stop ja aja”

Toista jae yhdessä lasten kanssa muutaman kerran. Käytä sitten ”stop”- ja ”aja”-merkkejä toistoissa.

Niin kauan kuin pyörität kättä itseäsi kohti (kuten poliisi antaa autolle merkin ajaa lähemmäksi), lapset 
toistavat jaetta. Mutta heti, kun annat kädelläsi ”stop”-merkin (käsi pystyssä kämmen lapsiin päin, käm-
menselkä itseesi päin), lasten täytyy lopettaa toistaminen. Kun taas näytät ”aja”-merkkiä, lapset jatkavat 
toistamista siitä, mihin pysähtyivät.

Kun jae alkaa olla lapsille tuttu, voit käyttää monimutkaisempia ”stop”-  ja ”aja”-merkkien vaihteluvälejä. 
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Oppitunti
Elisa tuijotti ylös taivaalle. Hän saattoi tuskin uskoa silmiään! Jumala 
oli juuri tuulenpyörteessä ottanut ylös taivaaseen hänen rakkaan 
ystävänsä ja opettajansa, profeetta Elian! Elisan on täytynyt olla in-
noissaan ystävänsä puolesta, mutta myös surullinen sen tähden, että 
hän nyt olisi ilman ystäväänsä.

Kuva 1-1

Elisa nosti ylös Elian viitan, joka oli jäänyt maahan. Se oli sama viitta, 
jonka Elia oli levittänyt Elisan harteille osoittaakseen, että Jumala oli 
valinnut Elisan työntekijäkseen Elian poismenon jälkeen.

Kun Elisa käveli takaisin kohti Jordania, hän varmaan tunsi itsensä 
yksinäiseksi. Tullessaan joen rantaan Elisa tiesi, että hänen täytyi 
jotenkin päästä joen poikki. Vain vähän aikaisemmin Jumala oli avan-
nut tien Jordanin poikki, kun Elia oli lyönyt vettä viitallaan. Elisa tie-
si, että hän tulisi palvelemaan Jumalaa, tekemään hänelle työtä, aivan 
kuten Elia oli tehnyt. Mutta tulisiko Jumala, joka oli ollut uskollinen 
Elialle, toimimaan myös Elisan kautta? Elisa otti viitan, kuten Elia oli 
tehnyt, ja löi vettä. Välittömästi Jumala näytti, että hän oli myös Eli-
san kanssa, ja avasi Elisalle tien joen poikki! Kuinka mahtava Jumala 
onkaan! Silloin Elisa varmistui siitä, että hän oli Jumalan valitsema 
uusi profeetta, joka välittäisi Jumalan viestit kansalle.

Kuva 1-2

Kun Elisa tuli joen toiselle puolelle, 50 miestä, joita kutsuttiin profee-
tanoppilaiksi, odottivat häntä. He olivat olleet Elian oppilaita ja opis-
kelleet Jumalan sanan opettamista kansalle. He olivat kunnioittaneet 
Eliaa suuresti Jumalan profeettana. Nyt he näkivät, että Jumala jakoi 
joen vedet Elisaa varten. Miehet kumarsivat syvään Elisan edessä, 
koska he tiesivät, että Elisa tulisi palvelemaan Jumalaa – tekemään 
työtä hänelle – kuten Elia oli tehnyt. Jumala todella siunasi Elisaa.

Jumala siunaa niitä, jotka palvelevat häntä. Jokaisen, joka uskoo Jee-
sukseen Pelastajanaan, tulisi palvella Jumalaa. Kaikkivoimainen Ju-
mala ansaitsee sen. Hän on kuninkaiden Kuningas. Tämän maailman 
tavallisella kuninkaalla on paljon ihmisiä palvelemassa häntä. Jumala 
on paljon suurempi kuin yksikään kuningas maan päällä. Jumalaa voi 
palvella monella tavalla. Jotkut ihmiset päättävät tehdä työtä hänelle 
vaikkapa pastoreina tai lähtemällä sairaanhoitajiksi toiseen maahan 
tai auttamalla köyhiä ihmisiä ja kertomalla Jeesuksesta. Jumala ohjaa 
toisia ihmisiä jäämään kotiin ja palvelemaan häntä elämällä tavallista 
elämää. Ehkä heistä tulee raamattukerhon tai pyhäkoulun opettajia, 
jotka kertovat lapsille Jeesuksesta. On monia tapoja palvella Jumalaa, 
ja hän siunaa niitä, jotka palvelevat häntä. 

Elisa oli päättänyt palvella Jumalaa, ja profeetanoppilaat olivat jo 
nähneet, kuinka Jumala oli siunannut Elisaa ja auttanut häntä pääse-
mään Jordanin poikki.

Suositus: Opeta ensin oppitunnit 
Elian elämästä ja sitten vasta tämä 
sarja Elisan elämästä.

Kertaa Elian elämän 
päätapahtumat lasten kanssa 
ennen tätä oppituntia. Kertaukseen 
on hyvä sisällyttää se, miten 
Jumala kutsui Elisan (Elia – elävän 
Jumalan profeetta, oppitunti 4).

Laita Elisa (ES-1) ja viitta (ES-2) 
paikoilleen.

Lisää profeetanoppilaat (ES-3).

PT 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki
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Mutta profeetanoppilaat ihmettelivät, minne Elia oli mennyt. He 
eivät tienneet, että hänet oli otettu taivaaseen. Profeetanoppilaat ajat-
telivat, että Jumala oli vienyt Elian toiseen paikkaan, ja he halusivat 
etsiä häntä. Mutta Elisa kielsi heitä menemästä. Sen sijaan, että olisi-
vat totelleet Elisaa, miehet vaatimalla vaativat saada lähteä etsimään 
Eliaa. Vain hetkeä aikaisemmin he olivat kumartaneet syvään Elisan 
edessä osoittaakseen hänelle kunnioitusta ja nyt he eivät totelleet 
häntä. Lopulta Elisa antoi heille luvan lähteä. Kolmen päivän toivot-
toman etsimisen jälkeen profeetanoppilaat palasivat. Jos he olisivat 
totelleet Elisaa, he eivät olisi tuhlanneet aikaa ja energiaa turhaan. 
He olivat oppineet läksynsä. Tästä eteenpäin he kuuntelisivat Elisan 
neuvoja, sillä tämä palveli Jumalaa.

Kuunteletko sinä sellaisten ihmisten neuvoja, jotka palvelevat Juma-
laa ja tekevät työtä hänelle? Ehkä olet käynyt monta kertaa raamat-
tukerhossa/pyhäkoulussa ja kuullut usein siitä, kuinka tärkeää on 
uskoa Jeesukseen ja pyytää häntä antamaan syntisi anteeksi ja puh-
distamaan elämäsi. Mutta ehkä et ole vielä tehnyt sitä. Voit tehdä sen 
tänään. Raamattuun on kirjattu Jeesuksen sanat: ”Sitä, joka luokseni 
tulee, minä en aja pois” (Joh. 6:37). Voit rukoilla ja pyytää Jeesusta 
antamaan syntisi anteeksi. Voit olla varma siitä, että näin tapahtuu. 
Silloin sinäkin voit alkaa palvelemaan Jumalaa ja hän siunaa sinua. 

Elisa palveli Jumalaa, ja monet ihmiset tarvitsivat hänen apuaan.

Elisa meni kauniiseen Jerikon kaupunkiin. Kaupungissa oli korkeita 
palmupuita ja värikkäitä kukkia, jotka saivat ilman tuoksumaan kuin 
parfyymi. Se oli ihana paikka asua lukuun ottamatta yhtä suurta 
ongelmaa. Tärkein lähde, josta kaupungin kaivot saivat vetensä, oli 
pilaantunut. Vedelle oli tapahtunut jotain, ja sen tähden viljelykasvit 
kuolivat ja veden juominen oli vaarallista.

Kuva 1-3

Jerikossakin jo tiedettiin, että Elisa oli nyt Jumalan profeetta. Kau-
pungin johtomiehet osoittivat kunnioitusta Elisalla pyytämällä hä-
neltä apua. He selittivät ongelman Elisalle sanoen: ”Tämä kaupunki 
sijaitsee hyvässä paikassa, mutta vesi on huonoa, ja siksi ihmiset ja 
karja kärsivät…” (kts. 2. Kun. 2:19).

Elisa varmasti tajusi, että nyt heillä oli hyvä tilaisuus kokea Jumalan 
voimaa ja huolenpitoa. Jumala kertoi Elisalle, mitä tämän tuli tehdä, 
ja Elisa pyysi miehiä tuomaan uuden vadin ja panemaan siihen suo-
laa. Tämä saattoi kuulostaa oudolta ratkaisulta, mutta Elisa totteli, 
mitä Jumala oli sanonut. 

Myös sinä voit totella Jumalaa. Jos uskot Jeesukseen, joka voi antaa 
syntisi anteeksi, ensimmäinen ja tärkein tapa palvella Jeesusta on 
totella häntä. Kuulet raamattukerhossa tai pyhäkoulussa paljon ope-
tusta siitä, miten Jumala haluaa sinun elävän. Opit, mikä on oikein ja 
mikä väärin. Palvelet Jumalaa, kun tottelet häntä toimimalla oikein. 
Muistatko, mitkä ovat asioita, joita sinun pitäisi tai ei pitäisi tehdä? 

Pienet lapset voivat näytellä 
etsimistä ja laskea kolme päivää. 

PTE 
Koska tämä oppitunti keskittyy 
uskovan kasvuun, evankeliumi 
on esitetty tiivistettynä. Siksi 
evankeliumia kannattaa painottaa 
toisessa kohtaa oppituntia, esim. 
laulun yhteydessä. 

Poista kaikki kuvat.

Anna vanhempien lasten etsiä 
Jeriko kartalta. 

Eri käännöksissä veden 
aiheuttamat ongelmat ovat erilaisia 
alkaen huonosta sadosta naisten 
keskenmenoihin saakka.

Laita Elisa (ES-1) ja Jerikon miehet 
(ES-4) paikoilleen.

PTU

Profeetanoppilaat uskoivat (kuten 
Obadja 1. Kun. 18:12), että 
Jumalan Henki oli siirtänyt Elian 
toiseen paikkaan, mahdollisesti 
kaukaiselle vuoristoalueelle. 
Elisa päättää olla kertomatta 
profeetanoppilaille, että Elia on 
otettu taivaaseen.
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Anna lasten kertoa.

Ehkä olet oppinut kerhossa, että sinun tulee totella vanhempiasi. Jos 
peset astiat, kun äitisi pyytää, palvelet Jumalaa. Tai ehkä olet kuullut, 
että Jumala ei halua meidän varastavan. Jos kieltäydyt lähtemästä sel-
laisen koulukaverin mukaan, joka aikoo viedä kaupasta karkkipussin 
maksamatta sitä, palvelet Jumalaa ja tottelet häntä.

Jos uskot Jeesukseen, Jumala siunaa sinua, kun palvelet ja tottelet 
häntä. Toisen ihmisen siunaaminen tarkoittaa hyvän tekemistä hä-
nelle. Kun tottelet Jumalaa, hän siunaa sinua eli tekee sinulle hyvää 
antamalla sinun kokea Jumalan rauhaa ja iloa. Jumala siunaa sinua, 
jos et lähde kaveriesi mukaan silloin, kun he suunnittelevat tekevän-
sä jotain väärää, vaikka se ei ole helppoa. Kun tottelet Jumalaa, hän 
antaa sinulle sisäisen ilon. Joskus Jumala jopa siunaa sinua auttamalla 
sinua jossakin, jossa tarvitset hänen apuaan. Jumala siunaa sinua, kun 
tottelet häntä. 

Elisa totteli Jumalaa toimimalla Jumalan ohjeiden mukaan.

Elisa kantoi suolavadin lähteelle ja heitti suolan veteen. Heittäessä 
hän sanoi: ”Näin sanoo Herra: ’Minä teen terveeksi tämän veden’” 
(2. Kun. 2:21).

Pitikö se paikkansa? Luetaanpa Raamatusta.

Lue 2. Kun. 2:22a.

Kyllä, Jumala teki ihmeen! Hän käytti suolaa veden puhdistamiseen 
niin, että sitä oli turvallista juoda ja käyttää peltojen kasteluun. Sen 
jälkeen Jerikossa ei koskaan enää ollut lähdevesiongelmaa. Koska 
Elisa totteli Jumalaa, Jumala siunasi ja käytti häntä auttamaan Jerikon 
asukkaita.

Jos päätät palvella Jumalaa, hän siunaa sinua ja auttaa sinun kauttasi 
muitakin. Kun palvelet Jumalaa tekemällä oikein, ihmiset alkavat 
huomata, että sinussa on jotain erilaista. He huomaavat, että sinä olet 
Jumalan lapsi, ja ehkä he haluavat tietää enemmän Jumalasta, koska 
sinä palvelet ja tottelet häntä. Keksitkö jonkin tilanteen, jossa voit 
palvella Jumalaa tekemällä oikein ja toiset siitä syystä huomaavat, että 
sinä olet hänen lapsensa?

Anna lasten kertoa.

Ehkä voit auttaa yksinäistä lasta luokassasi olemalla kaveri tai auttaa 
toista lasta kotiläksyjen kanssa. Jumala voi käyttää sinua monella 
tavalla auttamaan toisia. 

Jumalan avulla Elisa auttoi Jerikon asukkaita puhdistamalla heidän 
juomavetensä.

Elisa lähti Jerikosta ja kulki vuorilla kohti Betel-nimistä kaupunkia. 
Raamatussa kerrotaan, että kun hän kulki tietä pitkin, nuoria miehiä 
tai poikia tuli kaupungista. Heitä oli yli 40, ja he tulivat häiriköimään.

Kun annat lasten vastata 
kysymyksiin ja kertoa ajatuksiaan, 
he keskittyvät paremmin 
kuuntelemiseen, oppimiseen 
ja opetuksen soveltamiseen. 
Käytä lasten vastauksia tai 
tähän kappaleseen kirjoitettuja 
esimerkkejä seuraavassa 
opetuksessa.

Laita vati (ES-5) Elisan käteen.

Lue jae Raamatusta 
muistuttaaksesi lapsia siitä, että jae 
on Jumalan sanaa.

PTU 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki

Poista Jerikon miehet (ES-4) ja vati 
(ES-5).

Anna vanhempien lasten etsiä 
Betel kartalta. Tällainen tehtävä 
muistuttaa lapsia siitä, että nämä 
paikat ovat todella olemassa ja 
ihmiset todellisia. 

Laita pilkkaavat nuoret miehet 
(ES-6) paikoilleen.
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Kuva 1-4

He kohtelivat Elisaa erittäin epäkunnioittavasti. Kuuntele, mitä 
he huutelivat hänelle: ”Tule tänne, kaljupää! Tule ylös, kaljupää!” 
(2. Kun. 2:23 uusi ja vanha käännös). He pilkkasivat Jumalan työn-
tekijää. He ilmeisesti viittasivat siihen tapaan, jolla Elia oli otettu 
taivaaseen tarkoittaen, että jos Elisa on Jumalan profeetta, hänenkin 
pitäisi nousta taivaaseen. Nämä nuoret miehet tekivät syntiä Jumalaa 
vastaan – he tekivät hyvin väärin, kun he pilkkasivat Jumalan profeet-
taa sen sijaan, että olisivat totelleet häntä.

Sinäkin ehkä tiedostat, että kannattaisi kuunnella niiden neuvoja, 
jotka palvelevat Jumalaa ja ovat kertoneet sinulle, kuinka tärkeää 
on uskoa Jeesukseen saadaksesi syntisi anteeksi. Jos haluat uskoa 
Jeesukseen, mutta et tiedä, miten päästä alkuun, minä autan sinua 
mielelläni. Raamatunkertomuksen jälkeen istun tällä tuolilla (näytä 
tuolia), ja kun toiset tekevät jotakin muuta, sinä voit tulla juttelemaan 
kanssani. Näytän sinulle Raamatusta, miten voit uskoa Jeesukseen 
ja saada syntisi anteeksi. Sitten voit alkaa palvella häntä kuten Elisa.

Elisa palveli Jumalaa, mutta nämä nuoret miehet Betelin lähellä pilk-
kasivat häntä kunnioittamisen sijasta.

Elisa kääntyi ja katsoi nuoria miehiä. Hän pyysi Jumalaa rankaise-
maan heitä, koska he eivät kunnioittaneet Jumalaa. Ehkä he nauroi-
vat Elisalle, mutta äkkiä nauru ja kiusaaminen loppuivat.

Kuva 1-5

Kaksi karhua tuli metsästä ja hyökkäsi heidän kimppuunsa! Nuoret 
miehet eivät enää nauraneet Elisalle, vaan olivat hyvin peloissaan, ja 
42 heistä kuoli.

Kuinka surullista sen täytyi olla. Olen varma, että ne, jotka kuulivat 
siitä, eivät koskaan unohtaneet, kuinka tärkeää jokaisen on kunnioit-
taa Jumalaa ja hänen profeettaansa.

Elisa lähti tämän jälkeen Betelistä. Hän kulki Karmelinvuorelle ja 
palasi viimein Samariaan. Se oli Israelin pohjoisen kuningaskunnan 
pääkaupunki. Se oli myös paikka, jossa Jumala tulisi tekemään monia 
muita hämmästyttäviä asioita profeettansa Elisan kautta.

Sanan on täytynyt levitä nopeasti kaikkiin kaupunkeihin siitä, mitä jo 
oli tapahtunut kaikkialla siellä, minne Elisa oli mennyt. Ihmiset eivät 
lainkaan epäilleet, etteikö Elisa palvellut Jumalaa ja Jumala siunannut 
Elisaa.

Entä sinä? Jos uskot Jeesukseen ja olet saanut syntisi anteeksi, pal-
veletko häntä? Päätätkö toimia oikein? Silloin Jumalaa siunaa sinua. 
Hän käyttää sinua niin, että myös toiset tulevat tuntemaan hänet. 

Jos et ole koskaan tullut Jeesuksen luo ja pyytänyt syntejäsi anteeksi, 
voit tehdä sen tänään. Kerro Jeesukselle, että uskot häneen ja haluat 
saada syntisi anteeksi. Jos tarkoitat sitä koko sydämestäsi, hän antaa 

Lue jae Raamatusta.

PTE
SH

Korvaa Elisa (ES-1) kuvalla ES-7.

Lisää karhut (ES-8).

Poista kaikki kuvat.

PTU
Näytä päätotuus.

PowerPoint-hyperlinkki

PTE

Joissakin Raamatun käännöksissä 
näitä nuoria miehiä kutsutaan 
pikkupojiksi tai pikkulapsiksi. Mutta 
heprealainen sana, jota tässä 
käytetään, on ’naar’ tai ’nahar’. 
Sitä käytetään Iisakista, kun hän 
oli 28-vuotias, ja Joosefista, kun 
hän oli 39-vuotias. Tätä sanaa 
käytetään Raamatussa monta 
kertaa ja joka toisessa kohdassa 
se on käännetty ’nuoret miehet’. 
(Lähde: 1 & 2 Kings, J. Vernon McGee, 
Thru the Bible books, California.)
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sinulle anteeksi. Jeesus puhdistaa sinun elämäsi, ja silloin sinäkin voit 
alkaa palvella häntä.

Kertauskysymykset
1  Miten Jumala osoitti 50 profeetanoppilaalle, että Elisa palveli nyt 

Jumalaa kuten Elia oli tehnyt aiemmin? (Jumala avasi Elisalle tien 
Jordanin poikki.)

2  Miksi meidän tulisi palvella Jumalaa? (Jumala ansaitsee sen, koska 
hän on kuninkaiden Kuningas.)

3  Profeetanoppilaat eivät totelleet Elisaa. Mitä he tekivät? (He jät-
tivät Elisan ja lähtivät etsimään Eliaa.)

4  Miten me voimme palvella Jumalaa? (Tottelemalla häntä ja teke-
mällä oikein.)

5  Miten me tiedämme, mikä on oikein ja mikä väärin? (Me opimme 
siitä Raamatusta, esim. raamattukerhossa tai pyhäkoulussa.)

6  Minkä kaupungin asukkailla oli vesiongelma? (Jerikon)

7  Minkä ihmeen Jumala teki, kun Elisa heitti suolaa veteen? (Hän 
puhdisti veden niin, että sitä oli turvallista juoda.)

8  Miten Jumala siunaa niitä, jotka tottelevat häntä? (Jumala siunaa 
antamalla hyvän olon sisimpään ja ehkä muillakin tavoin.)

9  Miten voit saada syntisi anteeksi? (Pyytämällä Jeesusta antamaan 
syntini anteeksi ja puhdistamaan elämäni.)

10  Mitä väärää nuoret miehet tekivät Elisalle? (He pilkkasivat häntä.)

11  Mistä Raamatun kirjasta ja mistä luvusta ja jakeesta opettele-
mamme raamatunlause on? (Snl. 3:5)

12  Sano se ulkoa. (”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, 
vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.” Snl. 3:5)

Tukitehtävä
Tämä tukitehtävä voi auttaa lapsia löytämään tapoja palvella Jumalaa 
eri paikoissa.

Jaa kullekin lapselle alla esitetty taulukko. Käske heidän kirjoittaa 
kuusi paikkaa, jossa he viettävät aikaa seuraavalla viikolla. Sitten he 
heittävät vuorotellen noppaa. Kun lapsi esim. heittää numeron kaksi, 
hän voi merkitä paperiin ruksin numeron kaksi vieressä olevaan ruu-
tuun ja sanoa: ”Voin palvella Jumalaa _______________ (missä?)  
___________________ (miten?).”

Esim. ”Voin palvella Jumalaa koulussa tekemällä kotitehtävät joka 
päivä” tai ”Voin palvella Jumalaa leikkikentällä olemalla hyvä kaveri 
niille, joilla ei ole kavereita”.

Sitten on seuraavan lapsen vuoro. Muutaman kierroksen jälkeen on 
vaikeampaa saada oikea numero ja osua viimeisen paikan kohdalle. 

Kertauskisa
Salainen sana

Tee kertauskisakansio ja kortit 
Elisa-sarjan kanssa käytettäväksi 
(ks. malli tiedoston lopussa).

Laita ’palvella’-kortti 
kertauskisakansioon ja peitä se 
numeroiduilla läpillä niin, että kortti 
jää täysin peittoon.

Jaa lapset kahteen joukkueeseen 
ja esitä kysymykset joukkueille 
vuorotellen.

Kun lapsi vastaa kysymykseen 
oikein, hän saa valita numeron. 
Nosta ja jätä valittu läppä ylös.

(Jotta peli kestäisi mahdollisimman 
kauan, älä anna lapsen valita 
ensimmäistä läppää ennen kuin 
kaikki muut läpät on valittu.)

Jos lapsi luulee tietävänsä sanan, 
anna hänen tulla kuiskaamaan se 
sinulle. Jos sana on oikein, lapsen 
joukkue saa 500 pistettä, mutta älä 
kerro vastausta muille, jotta peli voi 
jatkua pitempään.

Jos salainen sana paljastuu ennen 
kuin kaikki kysymykset on kysytty, 
anna 500 pistettä jokaisesta jäljellä 
olevasta oikeasta vastauksesta.
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Sen mukaan, miten aikaa riittää, voit päättää, että jokainen lapsi heit-
tää noppaa vain kerran jokaisella kierroksella tai niin monta kertaa 
kuin tarvitaan, että hän saa oikean numeron.

Lapsi, joka ensimmäisenä saa ruksattua kaikki ruutunsa, on voittaja.

Voit myös jakaa lapset useampaan ryhmään.

Tehtävän lopuksi selitä lapsille, että he saavat viedä paperin kotiin ja 
rukoilla seuraavan viikon aikana joka päivä yhden paikan puolesta, 
että Jumala auttaisi heitä palvelemaan häntä siinä paikassa.

Numero Paikka          X

1  

2  

3  

4  

5  

6 

Esimerkki: 

Numero Paikka          X

1  koulu 

2  koti          X

3  raamattukerho/pyhäkoulu 

4  harrastus         X

5  isovanhempien koti 

6  jalkapallokenttä

Tämä lapsi on heittänyt noppaa jo kahdesti ja saanut numerot 2 ja 4. 
Hän tarvitsee vielä neljä oikeaa heittoa voittaakseen pelin.
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Oppitunti 2
Elisa ja lesken öljy

Raamatunkohta
2. Kun. 4:1-7

Päätotuus
Jumala on luvannut huolehtia lastensa tarpeista.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko Jeesukseen, ja hän tekee sinusta Jumalan lap-
sen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luota Jumalaan, joka aina huolehtii sinun tarpeis-
tasi.

Raamatunlause
Jos olet jo opettanut oppitunnin 1, ehdotamme, että 
jatkat jakeen Snl. 3:5 opettamista.

Jos opetat tämän oppitunnin itsenäisenä oppitun-
tina, voit käyttää jaetta ”Minun Jumalani on Kris-
tuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen 
kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette” Fil. 
4:19.

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	2-1,	2-2,	2-3,	2-4,	2-5	ja	2-6	(kierrekirja	ja	

PowerPoint)

tai

•	 Flanellokuvat:	ES-1,	ES-9,	ES-10,	ES-11	ja	ES-
12

ja

•	 Pieni	pullo	öljyä	ja	tyhjä	pullo

•	 Tulostettu	 tai	 näkyviin	 kirjoitettu	 päätotuus	
(esim. kokoa A4, voit tehdä sen ruukun malli-
seksi), PowerPointissa hyperlinkki

Tuntirunko
Johdanto

Tomi oli hyvin onnettoman näköinen.  PT

Tapahtumien kulku
1 Yksi profeetanoppilaista kuolee.

2 Leski ja hänen lapsensa ovat veloissa. 

3 Mies haluaa viedä pojat orjiksi.

4 Leski menee Elisan luo.  PTU 

5 Elisa käskee naista lainaamaan paljon
 tyhjiä astioita.  PTE, SH
6 Lapset keräävät paljon astioita.  PTU 

7 Leski kaataa öljyä astioihin.  PTU
8 Kun kaikki astiat ovat täynnä, öljyn tulo 

lakkaa.

9 Leski kertoo Elisalle, mitä on tapahtunut.

Huippukohta
Leski myy öljyn, ja velka maksetaan.

Lopetus
Leski ja hänen poikansa voivat elää sillä rahalla, 
joka jää tähteeksi.            PTU, PTE
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Oppitunti
Tomi käveli koulusta kotiin hyvin surullisen näköisenä ja potki pieniä 
kiviä pitkin tietä. Äkkiä hänen isonveljensä kaveri Samuli kulki ohi.

”Mikä hätänä?” Samuli kysyi.

”Meillä on matikan koe koulussa huomenna, ja minä olen ollut sai-
raana kaksi viikkoa. Minulla ei ole harmainta aavistusta siitä, miten 
yhtälöitä ratkaistaan. Tarvitsisin jonkun neuvomaan minua, mutta 
kellään luokkakavereista ei ole aikaa auttaa minua”, Tomi vastasi.

”Minä voin auttaa sinua”, Samuli sanoi. ”Minä pidän matikasta, ja jos 
tarvitset apua, minä autan sinua!”

”Haluatko sinä auttaa minua?” Tomi kysyi kasvot kirkastuen.

”Kyllä, ilman muuta. Minä tulen teille myöhemmin tänään.”

Joskus tällaista tapahtuu. Tarvitsemme jotain, emmekä yhtään keksi, 
miten toimia. Toisinaan ystävä tai perheenjäsen voi auttaa meitä, 
mutta joskus tarvitsemme sellaista, minkä vain Jumala voi antaa. 
Raamatussa kerrotaan, että Jumala haluaa huolehtia kaikista lastensa 
tarpeista. Kuinka ihmeellistä onkaan tuntea sellainen Jumala!

Elisa tiesi, että Jumala voi täyttää niiden tarpeet, jotka luottavat Ju-
malaan. Elisa oli jo nähnyt, kuinka Jumala oli täyttänyt Jerikon asuk-
kaiden tarpeet, kun hän puhdisti kaupungin veden.

Kun Elia ja Elisa työskentelivät yhdessä, he kouluttivat miesryhmää 
opettamaan Jumalan sanaa kansalle. Näitä miehiä kutsuttiin profee-
tanoppilaiksi. Monilla heistä oli perhe, ja siksi heillä usein oli toinen 
työ, jolla he ansaitsivat rahaa perheen tarpeisiin.

Kuva 2-1

Eräänä päivänä tapahtui jotakin hyvin surullista yhdelle näistä per-
heistä. Tämän perheen isä, joka oli yksi profeetanoppilaista, kuoli.  
Raamatussa ei kerrota, kuinka hän kuoli. Ehkä hän oli tullut hyvin 
sairaaksi tai ehkä hänelle tapahtui jokin onnettomuus. Perheen äiti oli 
nyt leski ilman perheestä huolehtivaa aviomiestä. Elämä oli hyvin ko-
vaa leskelle ja hänen kahdelle pojalleen. Jonkin aikaa perhe varmaan 
pystyi elämään sillä rahalla, jonka poikien isä oli ansainnut, mutta 
pian raha alkoi loppua. Ei ollut rahaa ruokaan ja vaatteisiin eikä 
laskujen maksuun. Ainoa, mitä perheellä oli jäljellä, oli pullollinen 
ruokaöljyä. Noihin aikoihin kauan sitten öljy oli hyvin tärkeää. Sitä 
käytettiin ruuanlaitossa, lampuissa valoa antamaan ja muihin tarkoi-
tuksiin. Siksi nainen saattoi myydä öljyn ja saada siitä vähän rahaa. 
Mutta se öljymäärä, joka hänellä oli, ei ollut riittävä laskujen mak-
suun. He olivat velkaa ison summan rahaa jollekin ihmiselle. Ehkä 
tämä henkilö oli toimittanut heille ruokaa, mutta perhe ei pystynyt 
maksamaan hänelle. Nyt velkoja tuli kärsimättömäksi odottaessaan 
rahaa, joka hänen olisi pitänyt saada. Lopulta hän sanoi leskelle ot-
tavansa tämän pojat orjikseen, jos velkaa ei makseta. Mikä kamala 

PT
Näytä päätotuus.

PowerPoint-hyperlinkki

Laita leski (ES-9) ja pojat (ES-10) 
paikoilleen.

On mahdollista, että tämä profeetta 
oli yksi kuningatar Isebelin uhreista 
(ks. 1. Kun. 18:4).

Ruukussa on voinut olla 
öljyä, jota profeetat käyttivät 
erityisseremonioihin tai saattaa 
olla, että isä kasvatti ja puristi 
oliiveja saadakseen öljyä myyntiin. 
Jos mahdollista, tuo pieni 
pullollinen öljyä lapsille näytille. 
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uhkaus! Epätoivoissaan leski meni profeetta Elisan luo saadakseen 
apua.

Kuva 2-2

Ehkä leski itki tullessaan Elisan luo ja sanoi: ”Minun mieheni, sinun 
palvelijasi, on kuollut. Sinä tiedät, kuinka hartaasti hän palveli Herraa. 
Nyt velkoja aikoo viedä molemmat poikani orjikseen” (2. Kun. 4:1).

Elisan on täytynyt tulla hyvin surulliseksi. Elisa tiesi, että ellei leski 
saisi rahoja kasaan, eivät maan laitkaan voisi suojella häntä poikien 
menettämiseltä.

Tämä nainen rakasti Jumalaa, mutta millaisia ongelmia hänellä oli-
kaan! Hänellä ei ollut rahaa, hän oli veloissa ja hänen pojistaan saat-
taisi pian tulla orjia. Oliko Jumala pettänyt hänet, vai oliko ongelma 
liian suuri Jumalalle?

Ei, Jumala ei koskaan pettäisi häntä, eikä hän koskaan petä sinuakaan, 
jos olet ottanut Jeesuksen vastaan Pelastajanasi. Mikään ongelma ei 
ole liian suuri Jumalalle. Voit luottaa häneen! Jumala lupaa Raama-
tussa, että hän antaa sinulle kaiken, mitä todella tarvitset. Luetaanpa 
ihana lupaus jakeesta Fil. 4:19: ”Minun Jumalani on Kristuksen Jee-
suksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, 
mitä tarvitsette.” Jumala tietää, mitä sinä todella tarvitset, ja hän lu-
paa täyttää kaikkien lastensa tarpeet. Miten hän voi sen tehdä? Jumala 
voi tehdä mitä vain ”taivaallisen kunniansa rikkauden” tähden, sillä 
hän on kaikkivoimainen Jumala. Raamatussa sanotaan, että Jumala 
on kuin täydellinen isä niille, jotka uskovat häneen. Sinun taivaallinen 
Isäsi haluaa sinun tietävän, että hän pitää aina lupauksensa ja haluaa 
antaa sinulle sellaista, mitä todella tarvitset.

Anna lasten kertoa, millaisia tarpeita heillä on. 

Jumala halusi auttaa myös leskeä, joka niin epätoivoisesti tarvitsi 
hänen apuaan. Leski tuli Elisan luo kertomaan tarpeistaan.

”Mitä minä voisin tehdä hyväksesi?” Elisa kysyi leskeltä. ”Mitä sinul-
la on talossasi?”

”Ei minulla, palvelijallasi, ole kotona muuta kuin pullollinen ruoka-
öljyä” , hän vastasi surullisesti.

Mutta Jumalalla oli auttamissuunnitelma.

Elisa käski lesken koota mahdollisimman paljon tyhjiä astioita. 
”Mene nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Kerää niitä 
niin paljon kuin voit”, Elisa neuvoi häntä. Kuuntelepa, mitä Elisa 
käski tehdä kaikille noille astioille: ”Mene sitten poikiesi kanssa si-
sään ja sulje ovi perässäsi. Kaada kaikkiin astioihin öljyä ja siirrä täysi 
astia aina syrjään” (2. Kun. 4:4).

Jumalalla oli erityinen suunnitelma naista ja hänen poikiansa varten. 
Jumala tiesi, että naisella oli ongelma, jolle tämä ei voinut tehdä mi-

Poista pojat (ES-10). Laita Elisa 
(ES-1) paikalleen.

PTU

Pyydä vanhempaa lasta etukäteen 
valmistautumaan lukemaan jae 
Raamatusta. Auta häntä löytämään 
jae, jos tarpeen.

Näytä päätotuus.

PowerPoint-hyperlinkki

Lue Elisan ja naisen välinen 
keskustelu ääneen jakeesta 
2. Kun. 4:2. 

Lue ääneen Raamatusta tai anna 
lapsen lukea 2. Kun 4:4.

Poista Elisa (ES-1).
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tään. Kuitenkin nainen oli yksi Jumalan lapsista. Jumala rakasti naista 
hyvin paljon ja aikoi täyttää tämän tarpeet erikoisella tavalla.

Ehkä mietit, miten sinäkin voisit olla Jumalan lapsi ja saisit tun-
tea Jumalan rakkauden ja huolenpidon. Vastaus löytyy Raamatusta: 
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla 
Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen” (Joh. 1:12). Sinun 
täytyy ottaa Jeesus vastaan Pelastajanasi tullaksesi Jumalan lapseksi. 
Toisin sanoen sinun täytyy pyytää Jeesusta antamaan anteeksi kaikki 
syntisi, kaikki väärät asiat, jotka olet tehnyt. Kerro Jeesukselle, että 
tarvitset syntien anteeksiantamusta. Kerro hänelle, että uskot häneen 
ja haluat ottaa hänet vastaan elämääsi. Kun otat Jeesuksen vastaan, 
sinusta tulee Jumalan lapsi. 

Jos et tiedä, miten Jeesuksen voi ottaa vastaan, haluan auttaa sinua. 
Kerhon loppupuolella voit tulla istumaan johonkin näistä eturivin 
tuoleista. Kun toiset tekevät jotakin muuta, minä selitän sinulle uu-
destaan, miten Jumalaa voi oppia tuntemaan, ja näytän, mitä Raa-
mattu neuvoo sinua tekemään. Kun pyydät Jeesusta antamaan sinulle 
synnit anteeksi, hän pitää sanansa ja antaa anteeksi, koska hän rakas-
taa sinua niin paljon! 

Jumala rakasti myös leskeä. Hän täytti lesken tarpeet, koska hän tiesi, 
ettei tämä pystynyt tekemään yhtään mitään kauhealle ongelmalleen.

Kuva 2-3

Elisan ohjeet saattoivat kuulostaa oudoilta lesken korvissa, mutta 
tämä totteli heti. Hän meni kotiin ja varmaankin huusi pojat luokseen 
ja käski näiden lähteä kylälle eri naapureiden koteihin.

Tullessaan naapurin taloon pojat ovat saattaneet kysyä kohteliaasti: 
”Voisimmeko saada lainaksi teidän tyhjiä öljyastioitanne? Äitimme 
tarvitsee niitä. Tuomme ne aivan varmasti takaisin, kun hän ei enää 
tarvitse niitä.” Talo toisensa jälkeen pojat esittivät saman pyynnön. 
Ehkä leski kulki heidän kanssaan ja kertoi naapureilleen kamalasta 
ongelmastaan ja siitä, miten profeetta oli neuvonut häntä lainaamaan 
tyhjiä astioita. Monet naapurit auttoivat antaen leskelle niin monta 
astiaa kuin voivat. He ovat varmaan olleet uteliaita sen suhteen, mi-
ten tyhjät astiat auttaisivat häntä ratkaisemaan ongelmansa. Jotkut 
varmaan kieltäytyivät auttamasta ajatellen, että leski oli todella typerä. 
Mutta ohjeet olivat Jumalalta, ja siksi niitä kannatti noudattaa.

Sama koskee meitä. Jos haluamme Jumalan auttavan jossakin, mei-
dän tulee myös noudattaa hänen ohjeitaan. Ehkä tiedät, että Jumala 
haluaa sinun tekevän jotakin. Ehkä olet jopa lukenut jonkin raama-
tunkohdan ja tiedät, että Jumala haluaa sinun tottelevan sitä. Kun 
tottelet Jumalaa, hän voi auttaa sinua. Jos Jumala on pyytänyt sinua 
tekemään jotakin, on oikein tehdä se – vaikka ystäväsi pitäisivät sitä 
tyhmänä.

Ehkä jotkut naapurit ajattelivat, että leski oli typerä, mutta tyhjien as-

PTE

SH

Laita pojat (ES-10) paikalleen.

PTU

Lisää pöytä ja astiat (ES-11).
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tioiden määrä hänen kodissaan kasvoi hitaasti. Kun he olivat lainan-
neet kaiken, mitä saattoivat löytää, leski ja hänen poikansa menivät 
sisään ja sulkivat oven.

Kuva 2-4

Leski nosti ylös pienen öljypullon – ainoan, joka hänellä oli ollut jäl-
jellä – ja alkoi huolellisesti kaataa sitä yhteen tyhjistä astioista, joita he 
olivat keränneet. Hänen poikiensa on täytynyt seurata lumoutuneina, 
mitä tulisi tapahtumaan. Mitä luulet lesken odottaneen tapahtuvan, 
kun hän kaatoi öljyä?

Anna lasten vastata.

Leski odotti Jumalan jollakin tavalla huolehtivan hänen tarpeestaan. 
Hän tiesi, että Jumala oli Elisan kautta välittänyt hänelle suunnitel-
mansa. Noudattaessaan Jumalan suunnitelmaa nainen varmaankin 
tiesi Jumalan pitävän hänestä huolen.

Jumala pitää huolen kaikkien lastensa tarpeista. Ihmisillä on monia 
erilaisia tarpeita, ja jos sinä olet Jumalan lapsi, hän lupaa täyttää kaikki 
sinun todelliset tarpeesi. Tunnetko itsesi yksinäiseksi ja kaipaat hyvää 
ystävää? Pyydä Jumalaa täyttämään tämä tarpeesi. Jumala haluaa olla 
ystäväsi, mutta hän haluaa myös, että sinulla on hyviä ihmisystäviä. 
Me emme tiedä, miten Jumala vastaa tai milloin hän vastaa. Mutta jos 
olet Jumalan lapsi, voit olla varma, että ”minun Jumalani on Kristuk-
sen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta 
kaiken, mitä tarvitsette” (Fil. 4:19). Jumala täyttää sinun tarpeesi. 

Pelottaako sinua joskus, kun kävelet kotiin pimeässä? Tarvitsetko 
Jumalan lohdutusta? Pyydä Jumalaa rauhoittamaan sinua, kun olet 
peloissasi. Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan ja pyytänyt syntejäsi 
anteeksi, Jumala täyttää sinun tarpeesi – myös vaikeina aikoina. Kun 
tarvitset jotakin, puhu Jumalalle. Häneltä voi pyytää apua! Jumala 
kyllä tietää jo ongelmasi, mutta hän haluaa, että sinä puhut hänelle 
tarpeistasi ja tunteistasi. Jopa silloin, kun tapahtuu vaikeita asioita, 
voit olla varma siitä, että Jumala on rinnallasi ja haluaa täyttää tarpee-
si. Joskus Jumala täyttää tarpeesi aivan toisin kuin sinä olit kuvitellut. 
Voit kuitenkin olla varma yhdestä asiasta: jos Jumala on täydellinen 
Isäsi taivaassa, hän tietää, mikä sinulle on parasta, ja sinä voit luottaa 
häneen.

Lesken on täytynyt luottaa siihen, että Jumala pitää huolen hänen tar-
peistaan. Hän tiesi, että jollakin tavalla Jumala huolehtisi ongelmasta. 
Hän kaatoi öljyä odottaen Jumalan täyttävän hänen tarpeensa.

Kun tyhjä astia oli täyttynyt öljyllä, leski näki, että hänen pienessä 
pullossaan oli vielä öljyä. Hän pyysi poikaansa antamaan hänelle 
toisen tyhjän astian. Kun se tuli täyteen, hän pyysi seuraavaa, sitten 
seuraavaa ja seuraavaa, ja vielä seuraavaa! Hänen poikiensa silmien 
on täytynyt avautua hämmästyksestä suuriksi, kun he katsoivat, kuin-
ka astia toisensa jälkeen täyttyi öljyllä. Miten niin paljon öljyä saattoi 

Korvaa leski (ES-9) kuvalla ES-12.

Voit tuoda pienen pullon ruokaöljyä 
ja kaataa sitä hitaasti toiseen 
astiaan, kun kerrot kertomusta. Voit 
pyytää yhtä lasta auttamaan! 

PTU 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki

Oppitunnilla 3 puhutaan tarkemmin 
siitä, että Jumala sallii vaikeitakin 
asioita.
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tulla yhdestä pienestä pullosta? Tällaisia ihmeitä tekee vain meidän 
uskollinen Jumalamme!

Pian kaikkialla lesken ja hänen poikiensa ympärillä oli öljyllä täytet-
tyjä astioita.

”Anna minulle vielä yksi astia”, hän sanoi toiselle pojalleen.

Mutta poika vastasi: ”Ei ole enää yhtään!”

Silloin öljyn tulo lakkasi. Leski ja hänen poikansa katselivat kaikkia 
astioita ympäri huonetta.

Jumala teki ihmeen: öljyä riitti, kunnes kaikki astiat olivat täysiä! Hän 
täytti naisen tarpeen täydellisesti, aivan kuten hän täyttää sinun tar-
peesi, jos uskot häneen.

Kuva 2-5

Leski kiirehti etsimään Elisaa. Hän kertoi tälle kaiken, mitä oli ta-
pahtunut.

”Myy nyt öljy ja maksa velkasi”, Elisa sanoi. ”Sinä ja poikasi voitte 
elää sillä, mitä jää jäljelle” (kts. 2. Kun. 4:7).

Kuva 2-6

Mikä suuri päivä se olikaan leskelle ja hänen pojilleen. Heidän on 
täytynyt kiireesti viedä öljynsä torille, jossa he myivät sen hyvään 
hintaan. Ilo sydämessään leski varmaan meni suoraan sen henkilön 
luo, jolle hän oli velkaa. ”Tässä on täysi maksu kaikesta, mitä olen 
sinulle velkaa”, hän saattoi sanoa. ”Jumala antoi rahat minulle!” Öl-
jyn myymisen jälkeen naisella ja hänen pojillaan oli riittävästi rahaa 
elämiseen. Jumala iloitsi täyttäessään heidän tarpeensa!

Samoin Jumala iloitsee voidessaan täyttää sinun tarpeesi, jos olet 
hänen lapsensa. Mitä sinulle tapahtuukin, muista, että voit luottaa 
Jumalaan myös vaikeina aikoina. Kun tarvitset jotain, puhu siitä 
Jumalalle. Jumala on uskollinen ja pitää lupauksensa. Muista, että 
Raamatussa sanotaan: ”Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen 
tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä 
tarvitsette” (Fil. 4:19). Ehkä juuri nyt mielessäsi on jokin asia, jota 
tarvitsisit. Hetken kuluttua rukoilemme hiljaa, ja sinä voit puhua siitä 
Jumalalle. 

Jos et ole ottanut Jeesusta vastaan ja pyytänyt häntä antamaan synte-
jäsi anteeksi, silloin suurin tarpeesi on tulla Jumalan lapseksi. Haluat-
ko ottaa Jeesuksen vastaan? Pyydä Jeesusta antamaan syntisi anteeksi 
ja tekemään sinusta Jumalan lapsen jo tänään. 

Rukoilkaa hetki.

Pidä pieni tauko, jotta tämän 
ihmeen todellisuus painuisi lasten 
mieliin ja sydämiin. 

Poista kaikki kuvat. Laita leski (ES-
9) ja Elisa (ES-1) paikoilleen.

Lue jae ääneen Raamatusta 
osoittaaksesi, että kertomus on 
tosi.

Poista kaikki kuvat.

PTU

PTE
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Kertauskysymykset
1  Mitä lesken pojille tapahtuisi, ellei leski pystyisi maksamaan vel-

kaansa? (Heistä tulisi sen henkilön orjia, jolle leski oli velkaa.)
2  Ketä Jumala käytti auttamaan leskeä tämän rahantarpeessa? (Eli-

saa)
3  Mitä lesken kotoa löytynyttä Jumala käytti lesken tarpeen täyttä-

miseen? (Pullollista öljyä.)
4  Jos ihminen ei usko Jumalaan, mikä on hänen suurin tarpeensa? 

(Saada syntinsä anteeksi.)
5  Miten Jumala huolehti tarpeestamme saada syntimme anteeksi? 

(Hän lähetti Jeesuksen maksamaan meidän synneistämme.)
6  Mitä Elisa käski lesken tehdä? (Lainata tyhjiä astioita naapureilta 

ja täyttää ne öljyllä.)
7  Mitä tapahtui, kun leski kaatoi öljyä astioihin? (Jumala vaikutti 

niin, että öljyä riitti, kunnes astiat olivat täysiä.)
8  Mitä sinun tulisi ensimmäiseksi tehdä, kun tarvitset jotain? (Pu-

hua asiasta Jumalalle ja kysyä häneltä, mitä sinun tulisi tehdä.)
9  Sano opettelemamme raamatunlause. (”Älä jätä elämääsi oman 

ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.” 
Snl. 3:5)

10  Jos Jumala jo tietää, mitä tarvitset, miksi sinun pitäisi puhua hä-
nelle? (Hän haluaa sinun puhuvan hänelle ongelmistasi.)

11  Mitä Jumala antaa sisimpääsi, kun kerrot hänelle ongelmistasi 
ja tarpeistasi, jopa silloin, kun et saa sitä vastausta, jota odotit? 
(Rauhan)

12  Mainitse jokin ongelma, joka lapsella voi olla. (Pimeänpelko, van-
hemmat menettävät työpaikkansa jne.)

Tukitehtävä 
Lupaukset
Kiinnitä pieneen lääkepurkkiin tai muuhun astiaan lappu, jossa lukee 
”Jumala lupauksia”. Tulosta tämän tiedoston lopusta löytyvät lupa-
ukset, leikkaa laput irti ja laita astiaan.

Laita lapset istumaan piiriin ja purkki kiertämään. Laulakaa samalla 
jotakin aiheeseen sopivaa laulua. Kun laulu loppuu, se, jolla purkki 
on, voi vetää ulos raamatunjaelapun ja lukea sen. (Jos joukossa on 
lapsia, jotka eivät osaa lukea, huolehdi siitä, että lapset ovat pareit-
tain niin, että lukutaitoinen on lukutaidottoman parina.) Keskustele 
lasten kanssa siitä, mitä luettu lupaus merkitsee heille. Sitten purkki 
siirtyy seuraavalle lapselle ja luetaan seuraava lupaus.

Jos olet lähiaikoinan opettanut jonkin lupauksen sisältävän raama-
tunlauseen tai useita sellaisia, kannattaa korvata osa jakeista niillä, 
jotka ovat jo entuudestaan lapsille tuttuja. Näin voit vahvistaa lasten 
oppimista.

Kertauskisa
Öljyastioiden kerääminen

Laita öljyastiakortti
kertauskisakansioon ja numeroidut
läpät niin, että kortti on täysin
peitossa.

Jaa lapset kahteen joukkueeseen
ja esitä kysymykset joukkueille
vuorotellen.

Kun lapsi vastaa oikein, hänen
joukkueensa saa 500 pistettä.
Lapsi saa sanoa kaksi numeroa
kertauskisakansiosta. Tavoitteena
on saada pari eli kaksi samanlaista
öljyastiaa. Laske läpät alas ja
anna seuraavalle joukkueelle
mahdollisuus vastata kysymykseen
ja yrittää paria.

Kun pari löytyy, jätä läpät ylös ja
anna joukkueelle ylimääräiset 500
pistettä.

Jos kysymyksiä on vielä jäljellä,
kun kaikki parit ovat löytyneet,
anna 500 pistettä jokaisesta jäljellä
olevasta oikeasta vastauksesta.

Joukkue, jolla lopussa on eniten
pisteitä, on voittaja.
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Oppitunti 3  
Elisa herättää henkiin sunemilaisen naisen pojan

Raamatunkohta 
2. Kun. 4:8-37

Päätotuus
Jumala on kaikkivoimainen ja voi tehdä sen, mikä 
ihmiselle on mahdotonta.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko Jeesukseen, niin Jumala pelastaa sinut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luota siihen, että Jumala voi käyttää vaikeita tilan-
teita luodakseen jotain hyvää.

Raamatunlause
Kertaa Snl. 3:5.

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	3-1,	3-2,-	3-3,	3-4,	3-5	ja	3-6	(kierrekirja	

ja PowerPoint)
tai
•	 Flanellokuvat:	ES-1,	ES-13,	ES-14,	ES-15,	ES-

16, ES-17, ES-18, ES-19, ES-20, ES-21, ES-22, 
ES-23 ja ES-24

ja
•	 Viinirypäleitä,	rusinoita	tai	muita	kuivattuja	he-

delmiä, keksejä ja vettä tarjottavaksi lapsille

•	 Israelin	kartta

•	 Tulostettu	 tai	 näkyviin	 kirjoitettu	 päätotuus	
(esim. kokoa A4), PowerPointissa hyperlinkki

Ohje opettajalle
Koska oppitunti käsittelee henkiin herättämistä, sinun tu-
lee tarjota mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun, erityisesti 
niille lapsille, jotka surevat sukulaista tai ystävää.

Selitä sielunhoitokeskustelussa näille lapsille, ettei Jumala aina 
herätä ihmisiä kuolleista tässä elämässä. Henkiin herätetyn 
ihmisen täytyy kuolla uudelleen. Ylösnousemuksessa näin ei 
enää ole. Silloin Jumala herättää iankaikkiseen elämään jokai-
sen, joka uskoo häneen.

Rohkaise niitä lapsia, jotka eivät tunne Jeesusta, ottamaan 

hänet vastaan Pelastajanaan, jotta he voivat olla aina Jumalan 
kanssa taivaassa, missä ei ole itkua eikä kyyneleitä.

Auta uskovia lapsia vahvistumaan uskossaan osoittaen Raa-
matusta, kuinka Jumala on luvannut olla aina heidän kanssaan 
(Hepr. 13:5b-6) jopa surun aikoina.

Jos ryhmässäsi ei ole lapsia, joille läheisen kuolema olisi ajan-
kohtainen aihe, voit tarjota mahdollisuutta sielunhoitokeskus-
teluun tavalliseen tapaan.

Tuntirunko
Johdanto

Jälleen kuuma päivä.

Tapahtumien kulku
1 Sunemilainen nainen huolehtii Elisasta ja 

rakentaa erityisen huoneen tätä varten.

2 Elisa haluaa korvata hänen 
ystävällisyytensä, mutta nainen kieltäytyy 
kaikista suosionosoituksista. 

3 Elisa lupaa, että nainen tulee saamaan lapsen. 
 PTU, PTE
4 Vuoden kuluttua sunemilainen nainen 

synnyttää poikavauvan.

5 Monta vuotta myöhemmin poika sairastuu
 ja kuolee.  PTU
6 Nainen ratsastaa etsimään Elisaa. 

7 Nainen kohtaa Elisan ja itkee poikansa 
menetystä.

8 Elisa ja Gehasi palaavat Sunemiin naisen 
 kanssa.  PTU

Huippukohta
Jumala käyttää Elisaa herättämään pojan henkiin.

Lopetus
Nainen kutsutaan huoneeseen terveen 
poikansa luo.
Nainen kumartaa syvään osoittaakseen
kiitollisuuttaan Jumalalle ja hänen palvelijalleen 
Elisalle.             PTU, PTE
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Oppitunti

Oli jälleen kuuma ja aurinkoinen päivä, kun Jumalan profeetta Elisa 
käveli pölyisillä teillä matkaten kaupungista kaupunkiin tehden työtä 
Jumalalle. Muistathan, että Jumala oli kutsunut Elisan palvelemaan 
häntä. Tänä kyseisenä päivänä Elisa saapui Sunemin pieneen maan-
viljelyskylään, joka sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä Jisreelis-
tä, missä oli kuninkaan palatsi. Elisa ei vielä tiennyt, että Jumala tekisi 
yhden ihmeellisimmistä ihmeistään Elisan kautta tässä hiljaisessa, 
pienessä kylässä!

Elisa lähestyi rikkaan maanviljelijän ja hänen vaimonsa taloa. Ehkä 
nainen näki profeetan, joka näytti väsyneeltä ja oli kuumissaan mat-
kansa jälkeen. Nainen kutsui – tai oikeammin pyytämällä pyysi – 
Elisaa tulemaan sisälle syömään hänen ja hänen miehensä kanssa ja 
lepäämään vähäksi aikaa.

Kuva 3-1

Hän saattoi kertoa, kuinka Jumala oli muuttanut Jerikon veden juo-
tavaksi ja täyttänyt köyhän leskinaisen astiat öljyllä.

Tämän tapaamisen jälkeen Elisa aina liikkuessaan Sunemin lähistöllä 
vieraili tämän miehen ja vaimon luona.

Nainen tiesi, että Elisan elämän täytyi olla kovaa ja joskus yksinäistä, 
kun hän matkasi paikasta toiseen. Jumala antoi hänelle ajatuksen, 
miten hän ja hänen miehensä voisivat rohkaista profeettaa. Nainen 
sanoi miehelleen: ”Usko minua, tuo Jumalan mies, joka aina poikke-
aa meillä, on pyhä. Emmekö voisi rakentaa hänelle pienen kattohuo-
neen ja viedä hänelle sinne vuoteen, pöydän ja tuolin ja lampun? Sil-
loin hän voisi tänne poiketessaan vetäytyä sinne” (ks. 2. Kun. 4:9-10).

Kuva 3-2

Hänen miehensä suostui, ja he rakensivat huoneen ylös talon ta-
saiselle katolle. Kun se oli valmis, he laittoivat huoneeseen joitakin 
huonekaluja: sängyn, tuolin, pöydän ja lampun. Elisan on täytynyt 
olla erittäin tyytyväinen, kun hän palasi Sunemiin ja näki uuden 
huoneensa.

Eräänä päivänä Elisa tuli Sunemiin palvelijansa Gehasin kanssa. He 
menivät tähän kattohuoneeseen, ja Elisa asettui makuulle lepäämään. 
Hän oli niin kiitollinen Jumalalle tämän naisen ja hänen miehensä 
ystävällisyydestä. Hän halusi tehdä heille jonkun vastapalveluksen. 
Mutta mitä? Elisa pyysi Gehasia kutsumaan naisen paikalle.

Kuva 3-3

Elisa pyysi palvelijaansa kysymään, mitä hän voisi tehdä naisen hy-
väksi, kun nainen on näin runsaasti osoittanut heille kunnioitusta. 
Gehasin piti tiedustella, onko naisella jotain pyydettävää kuninkaalta 
tai sotaväen päälliköltä. Elisa oli halukas puhumaan kenelle tahansa, 
sen mukaan mitä vain nainen pyytäisi.

Laita Elisa (ES-1) paikalleen.

Anna vanhempien lasten etsiä 
tämä kylä kartalta. Sunem oli 
maanviljelysalue noin 5 km 
Jisreelin palatsista pohjoiseen. 
Elisa melko varmasti pysähtyi siellä 
usein, kun hän liikkui Samarian ja 
Jisreelin välillä.

Voit tarjota lapsille viinirypäleitä, 
rusinoita tai muita kuivattuja 
hedelmiä, keksejä ja vettä. 

Korvaa Elisa (ES-1) kuvalla ES-13. 
Laita nainen (ES-15) ja hänen 
miehensä (ES-14) paikoilleen.

Poista nainen (ES-15) ja hänen 
miehensä (ES-14). Laita vuode 
(ES-16) ja pöytä (ES-17) 
paikoilleen.

Tämän huoneen rakentaminen 
oli tältä pariskunnalta uhraus. 
Itämailla talon katto oli kuuman 
ilmaston takia suosituin osa 
taloa. Vaikka kalustus ei vaikuta 
ihmeelliseltä, se oli enemmän 
kuin mitä tavallisesti tällaisessa 
huoneessa oli ja osoittaa tämän 
pariskunnan anteliaisuutta ja 
heidän kunnioitustaan Jumalan 
profeettaa kohtaan. 

Laita Elisa (ES-1), nainen (ES-15) 
ja Gehasi (ES-18) paikoilleen.

Poista kuva (ES-13).
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Mutta nainen oli hyvin varakas ja hyvin nöyrä. Ei ollut mitään, mitä 
hän ja hänen miehensä olisivat tarvinneet. Hän sanoi Elisalle: ”Mi-
nähän elän täällä rauhassa omieni parissa.”

Nainen lähti pois, mutta Elisa jatkoi keskustelua Gehasin kanssa 
siitä, kuinka he voisivat osoittaa arvostustaan tälle pariskunnalle. 
Gehasilla oli idea. Naisella ja hänen miehellään ei ollut lapsia. He 
olivat nyt vanhoja, eivätkä varmaan koskaan pystyisi saamaan lapsia.

”Hänellä ei ole lasta”, Gehasi sanoi.

Luultavasti jokainen nainen Israelissa halusi lapsia, ja niin tämäkin 
nainen halusi!

”Kutsu hänet sisään”, Elisa sanoi Gehasille.

Elisa sanoi naiselle: ”Tulevana vuonna tähän samaan aikaan sinulla 
on oma poika sylissäsi” (2. Kun. 4:16).

Nainen saattoi tuskin uskoa sitä! Voisiko niin todella tapahtua? Var-
maankin hänen sydämensä alkoi lyödä kiivaammin ja hänen silmänsä 
loistivat onnesta. Kaikkien näiden lapsettomien vuosien jälkeen hä-
nestä tulisi äiti! Tuntui mahdottomalta, että Jumala voisi tehdä jotain 
niin ihmeellistä. Nainen tiesi, että hänen täytyisi oppia luottamaan 
kaikkivoimaiseen Jumalaan.

Jos olet jo pyytänyt Jeesusta pelastamaan sinut synneistäsi, haluat 
oppia luottamaan Jumalaan yhä enemmän. Voit olla varma siitä, että 
Jumala voi kääntää kaikki elämäsi vaikeat tilanteet hyviksi, sillä hän 
on kaikkivoimainen. 

Mutta mitä Jumalan kaikkivoimaisuus tarkoittaa? Se tarkoittaa, ettei 
mikään ole voimakkaampi tai suurempi kuin Jumala. Hän voi tehdä 
mitä vain. Mahtavinta on se, että Jumala voi pelastaa sinut synnistäsi. 
Synti on ongelma, koska se erottaa sinut täydellisestä Jumalasta. Mut-
ta Jumala haluaa auttaa sinua ja ottaa pois syntisi. Voit pyytää hänen 
Poikaansa Jeesusta ottamaan pois syntisi, pelastamaan sinut. Jeesus 
voi sen tehdä, sillä hän kuoli ristillä sinun edestäsi. Ristillä Jeesus otti 
päälleen meidän syntimme. Jos hän olisi ollut tavallinen ihminen, hän 
ei olisi pystynyt tekemään sitä. Mutta koska hän on kaikkivoimai-
sen Jumalan Poika, hän pystyi tekemään sen. Hän vuodatti verensä 
omasta tahdostaan ja kuoli, jotta sinä voisit saada anteeksi tekosi, 
jotka eivät miellytä Jumalaa. Kuolemansa jälkeen Jeesus heräsi kuol-
leista ja nyt, tänään, hän on taivaassa. Jos pyydät Jeesusta ottamaan 
pois syntisi, voit olla varma siitä, että hän tekee sen. Hän voi sen 
tehdä, koska hän on kaikkivoimainen ja kuoli ristillä sinun edestäsi. 

Sunemilaisen naisen täytyi luottaa siihen, että kaikkivoimainen Juma-
la täyttäisi lupauksensa ja antaisi heille pojan.

Mitä luulet, pitikö Jumala naiselle antamansa lupauksen?

Anna lasten vastata.

Elisalla oli hyvät suhteet maan 
virkamiehiin. Jumala oli vahvistanut 
Elisan arvovallan hänen 
profeettanaan.

Poista nainen (ES-15).

Laita nainen (ES-15) paikalleen.

Lue jae ääneen Raamatusta. 

PTU 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki

PTE

Poista kaikki kuvat.
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Kyllä! Jumala pitää aina lupauksensa. Lopulta koitti se päivä, jolloin 
luvattu poikavauva syntyi. Pariskunta oli varmasti onnensa kukku-
loilla!

Muutama vuosi kului, ja pikkupoika kasvoi yhtä vanhaksi kuin muu-
tamat teistä. Hänestä oli mukavaa mennä isän pelloille sadonkorjuun 
aikaan. Poika varmaan nautti miesten työnteon katselemisesta ja 
auttamisesta, ehkä sitomalla pieniä viljalyhteitä.

Kuva 3-4

Eräänä päivänä poika lähti leikkuuväen luo isäänsä tapaamaan. Au-
rinko saattoi paistaa pellolla erittäin kuumasti. Poika tunsi äkkiä 
terävää kipua päässään. Hän valitti isälleen: ”Voi kuinka päähäni 
koskee!”

Isä sanoi silloin palvelijalleen: ”Kanna hänet äitinsä luo.”

Palvelija nosti pojan käsivarsilleen ja kantoi hänet kotiin äidin luo. 
Naisen on täytynyt olla hyvin huolissaan, kun hän katsoi poikaansa, 
joka tuskissaan piteli päätään. Nainen yritti lohduttaa poikaa ja piti 
häntä sylissä. Huolimatta äidin rakkaudesta ja huolenpidosta poika 
kuoli keskipäivällä.

Nainen oli murheen murtama. Tämän lapsen Jumala oli luvannut 
hänelle – lapsi oli ihme – ja nyt lasta ei enää ollut. Miten tällaista 
saattoi tapahtua? Miksi näin tapahtui? Naisella oli varmasti paljon 
kysymyksiä mielessä. Hän oli myös hyvin, hyvin surullinen. Miten 
kamalan vaikea hänen tilanteensa oli!

Sinunkin elämässäsi on voinut tapahtua jotakin kamalan surullista. 
Ehkä joku läheinen, jota rakastat hyvin paljon, on muuttanut pois, tai 
jopa kuollut. Olet voinut kohdata myös muita vaikeuksia.

Keskustelkaa vaikeista tilanteista, joita lapset saattavat kohdata koto-
na tai koulussa. Valmistaudu itse kertomaan esimerkkejä. Lapsi voi 
epäonnistua kokeessa, sairastua tai joutua onnettomuuteen. Isä voi 
menettää työnsä, äiti voi sairastua, isoäiti voi kuolla jne.

Kun elämässäsi on vaikeuksia, saattaa vaikuttaa siltä kuin Jumala olisi 
lakannut rakastamasta eikä enää pitäisi huolta. Silloin missään ei enää  
tunnu olevan mitään järkeä. Mutta Jumala ei menetä hallintaansa, 
hänhän on kaikkivoimainen.

Saatat olla vihainen Jumalalle ja miettiä, kuinka sinun tilanteestasi 
voisi mitenkään syntyä mitään hyvää. Mutta Jumala on kaikkivoimai-
nen, ja jos uskot Jumalaan, voit pyytää häntä auttamaan sinua – ai-
van kuten nainen teki meidän tämänpäiväisessä kertomuksessamme. 
Jumala on aina sinun kanssasi aivan kuten hän on luvannut. Viime 
kerralla puhuimme siitä, kuinka Jumalan lupauksiin voi luottaa. Ju-
mala on luvannut olla meidän kanssamme kaikissa tilanteissa. Hän 
on kaikkivoimainen ja voi käyttää vaikeita tilanteita luodakseen jotain 
hyvää. Raamatussa Jumala lupaa: ”kaikki koituu niiden parhaaksi, 

Laita isä (ES-19) paikalleen.

Lisää poika (ES-20).

Alle kouluikäiset voivat esittää 
sairasta poikaa.

Poista kaikki kuvat.

PTU

Muista, että monet lapset 
ajattelevat vaikeiden tilanteiden 
olevan Jumalan rangaistus. 
Oikaise tämä väärinkäsitys. 

Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki
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jotka rakastavat Jumalaa” (Room. 8:28). Jos uskot Jeesukseen, luota 
siihen, että kaikkivoimainen Jumala tuo esiin jotain hyvää vaikeista-
kin tilanteista. Muista raamatunlauseemme.

Sanokaa Snl. 3:5 yhdessä.

Voit luottaa Jumalaan silloinkin, kun se tuntuu sinusta mahdotto-
malta. Hän on kaikkivoimainen ja hän auttaa sinut vaikeiden aikojen 
läpi. Hän voi vaikuttaa niin, että jotakin hyvää syntyy jopa hyvin 
surullisesta tilanteesta.

Sunemilaisen naisen tilanne oli hyvin surullinen. Hän oli lohduton 
Jumalan ihmeellisesti antaman lapsen kuoleman tähden. Nainen 
kantoi pienen pojan ruumiin ylös Elisan huoneeseen, laittoi hänet 
Elisan vuoteelle ja sulki oven.

Nainen huusi miestään ja sanoi: ”Pane joku palveluspoika tuomaan 
tänne aasi. Minun on nyt kiireesti mentävä Jumalan miehen luo. 
Tulen kyllä pian takaisin.” Hänen miehensä kysyi häneltä, miksi hän 
halusi mennä. Nainen ei kertonut hänelle heidän pojastaan. Hän 
sanoi vain: ”Ole huoleti.” Syvällä sydämessään tämä surullinen äiti 
luotti Jumalan auttavan häntä.

Kuva 3-5

Nainen ja palveluspoika matkustivat Sunemista laajan laakson halki 
kohti Karmelinvuorta etsimään Elisaa. Matka vei noin viisi, kuusi 
tuntia.

”Taluta sinä aasia. Et saa pysähtyä kesken matkan, ellen minä käske”, 
nainen sanoi palveluspojalleen.

Karmelinvuorelta Elisa saattoi nähdä jo kaukaa jonkun lähestyvän 
aasilla. Elisa tunnisti naisen ja sanoi Gehasille. ”Eikö tuo ole se su-
nemilainen nainen? Mene joutuin häntä vastaan ja kysy, mitä hänelle 
ja hänen miehelleen ja pojalleen kuuluu.”  

Vaikka nainen oli hyvin surullinen, hän vastasi Gehasille, että heille 
kuului pelkkää hyvää. Miksi? Luultavasti hänellä ei ollut minkäänlais-
ta epäilystä siitä, etteikö Jumala muuttaisi kaikkea hyväksi.

Nainen jatkoi matkaa. Nähdessään Elisan hän laskeutui aasin selästä, 
lyyhistyi maahan ja syleili Elisan jalkoja.

Gehasi aikoi työntää naisen pois, mutta Elisa sanoi: ”Anna hänen 
olla. Hän on murheissaan, mutta Herra on salannut minulta hänen 
surunsa eikä ole kertonut siitä minulle. ”

Sitten nainen kertoi Elisalle, että poika, jonka Jumala oli luvannut 
hänelle, oli kuollut.

Välittömästi Elisa käski Gehasin ottaa Elisan puisen sauvan ja lähteä 
lapsen luo. ”Aseta sauvani pojan kasvoille”, Elisa käski palvelijaansa.

Gehasi otti sauvan ja kiirehti matkaan. Mutta nainen kieltäytyi lähte-
mästä ilman Elisaa, joten tämä suostui lähtemään mukaan.

Raamatun selitysteosten kirjoittaja 
Matthew Henry sanoo: ”Nainen 
ei valmistautunut kuolleen lapsen 
hautajaisiin, vaan hänen kuolleista 
heräämiseensä.”

Laita nainen ja palvelija ja aasi 
(ES-21) paikalleen.

Alle kouluikäisistä on hauskaa 
näytellä aasilla ratsastamista. 

Karmelille oli matkaa noin 32 km, ja 
se oli ilmeisesti paikka, missä Elisa 
suoritti palvelustehtävää. Tai ehkä 
hän meni sinne yksinäisyyteen ja 
rukoilemaan. 

Poista nainen ja palvelija (ES-
21). Laita Elisa (ES-1) ja Gehasi 
(ES-18) paikoilleen.

Poista Elisa (ES-1). Laita nainen ja 
palvelija (ES-21) paikalleen.

Poista kaikki kuvat. Laita 
Elisa (ES-1) ja nainen (ES-22) 
paikoilleen.

Poista kaikki kuvat. Laita vuode 
(ES-16), pöytä (ES-17), Gehasi 
(ES-18) ja kuollut lapsi (ES-23) 
paikoilleen.



Elisa - uskollisen Jumalan profeetta

26

Gehasi tuli ensimmäisenä lapsen luo. Hän asetti sauvan lapsen kas-
voille, kuten Elisa oli käskenyt. Mitä tapahtui? ”Tämä ei äännähtä-
nytkään, mitään elonmerkkiä ei näkynyt” (2. Kun. 4:31). 

Gehasi lähti talosta ja tapasi Elisan ja naisen matkalla. Hän kertoi 
Elisalle, että lapsi oli edelleen kuollut.

Saavuttuaan talolle Elisa meni ylös huoneeseen ja sulki oven. Hän 
katsoi surullisena pientä poikaa, joka makasi hiljaa vuoteella. Tietäen, 
että Jumala on kaikkivoimainen, Elisa luotti siihen, että Jumala voi 
tuoda jotakin hyvää esiin tästä surullisesta, vaikeasta tilanteesta.

Jos tunnet Jeesuksen Pelastajanasi, luota siihen, että Jumala voi käyt-
tää vaikeita tilanteita luodakseen jotain hyvää. Joskus elämässäsi ta-
pahtuu vaikeita asioita. Ehkä koulussa on joku, joka koko ajan tekee 
elämän sinulle hyvin hankalaksi. Pyydä Herraa auttamaan ja anta-
maan sinulle rauha ja kärsivällisyyttä tässä tilanteessa. Ehkä ne, joiden 
kanssa leikit, pilkkaavat uskovia. Luota silloin siihen, että Herra aut-
taa sinua todistamaan heille Jeesuksesta. Ehkä joku perheenjäsenesi 
on lähtenyt, etkä voi millään tottua tilanteeseen. Tuntuu siltä, ettet 
enää koskaan osaa olla onnellinen. Luota siihen, että Herra antaa 
sinulle voimia jatkaa.

Näiden esimerkkien sijaan voit viitata niihin tilanteisiin, joista keskustelitte 
aikaisemmin.

Jumala on kaikkivoimainen ja uskollinen, ja sinä voit turvautua hä-
neen kaikissa tilanteissa. Hän on Jumala ja hän hallitsee kaikkia ti-
lanteita.

Silloinkin, kun asiat eivät mene sinun haluamallasi tai odottamallasi 
tavalla, voit kiittää Jumalaa siitä, että hän on sinun kanssasi ja rakas-
taa sinua. Luota Jumalan apuun. Kun jotakin vaikeaa tapahtuu, tee 
kuten Elisa: rukoile ihan ensimmäiseksi! Kerro asiasta Jumalalle. 
Kiitä Jumalaa siitä, että hän antaa sinulle voimaa ja rohkeutta selvitä 
vaikeuksista. Kerro Jumalalle, että luotat hänen tuovan jotain hyvää 
esiin tästäkin tilanteesta, vaikket tietäisi, miten se voi olla mahdollis-
ta. Anna sitten Jumalan toimia, sillä hän on kaikkivoimainen. Ehkä 
Jumala tuo sinut tässä tilanteessa lähemmäksi itseään ja vahvistaa 
sinua. Ehkä joku voi oppia tuntemaan Jumalan Pelastajanaan vaikean 
tilanteen johdosta. Voi kestää kauan aikaa ennen kuin näet sen hyvän, 
mitä Jumala tekee – ehkä et koskaan näe sitä, mutta Jumala toimii 
omalla ajallaan ja tavallaan. Hän tietää, mikä on sinulle parasta. Luota 
vain kaikkivoimaiseen Jumalaan, joka käyttää vaikeata tilannettasi 
luodakseen jotain hyvää. 

Jos esimerkiksi olet sairastunut ja sinun täytyy pysytellä sängyssä 
muutaman päivän ajan, voiko Jumala kääntää tilanteen hyväksi? Kyllä! 
Ehkä sinulla on aikaa katsoa hyödyllisiä videoita tai lukea hyvä kirja.

Jos epäonnistuit kokeessa, voiko Jumala tuoda siitä tilanteesta esiin 
mitään hyvää?

Poista Gehasi (ES-18). Laita Elisa 
(ES-1) paikalleen.

PTU

Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki

Lue jae Raamatusta. 
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Anna lasten ehdottaa vastauksia, mutta ole itse valmis vastaamaan.

Kyllä! Hän voi opettaa sinulle, kuinka tärkeää on opiskella enemmän 
ja alkaa valmistautua kokeisiin aikaisemmin.

Jos olet kadottanut rahaa, voiko Jumala käyttää tällaista tilannetta 
hyväksesi?

Anna lasten ehdottaa vastaus.

Kyllä! Jumala voi opettaa sinua olemaan myötätuntoisempi sellaista 
ystävää kohtaan, joka on kadottanut rahaa tai jotakin muuta tärkeää. 

Elisa luotti siihen, että Jumala voisi käyttää tätäkin vaikeata tilannetta 
luodakseen jotain hyvää. Hän rukoili, ja Jumala neuvoi, miten toimia.

Elisa asettui makaamaan pojan päälle. Hän pani suunsa pojan suul-
le, silmänsä hänen silmilleen ja kämmenensä hänen kämmenilleen. 
Voimme vain kuvitella, miten vaikealta tämä Elisasta tuntui. Hyvin 
ilmeisesti hän tiesi, että näin Jumala halusi hänen toimivan. Luetaan-
pa Raamatusta, mitä tapahtui.

Lue jae Raamatusta.

”Kun hän painautui poikaa vasten, tämän ruumis lämpeni” (2. Kun. 
4:34).

Äkkiä Elisa saattoi tuntea, kuinka lämpö palasi lapsen elottomaan 
ruumiiseen.

Elisa nousi seisaalleen ja käveli huoneessa kerran edestakaisin, to-
dennäköisesti rukoillen, että Jumala tekisi ihmeen. Sitten hän palasi 
lapsen luo ja asettui jälleen makaamaan pojan päälle.

Äkkiä poika aivasti seitsemän kertaa ja avasi silmänsä. Kaikkivoimai-
nen Jumala käytti Elisaa herättämään pojan henkiin!

Kuva 3-6

Elisan on täytynyt olla riemuissaan! Hän käski Gehasin kutsua lapsen 
äidin paikalle. Nainen tuli ylös huoneeseen, ja Elisa sanoi hänelle: 
”Ota poikasi” (2. Kun. 4:36).

Iloinen nainen polvistui Elisan eteen ja kumarsi maahan asti kiitol-
lisena avusta ja Jumalan tekemästä ihmeestä. Sitten hän nosti pojan 
syliinsä ja meni ulos. Sunemilainen nainen oli luottanut kaikkivoimai-
seen Jumalaan, ja Jumala oli osoittanut, että hän pystyi käyttämään 
tätä surullista, vaikeata tilannetta luodakseen jotain hyvää.

Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, luota siihen, että kaikkivoimainen 
Jumala voi käyttää vaikeita tilanteita luodakseen jotain hyvää. Kun 
sinulla on vaikeaa kotona tai koulussa, muista, että Jumala on kaikki-
voimainen ja on luvannut auttaa sinua. Kerro Jumalalle vaikeuksista-
si. Kiitä Jumalaa siitä, että hän auttaa sinua ja antaa sinulle voimia ja 
rohkeutta selvitä tilanteesta.

Tällainen tapa parantaa voi 
vaikuttaa meistä oudolta, mutta 
henkilökohtainen yhteys tai 
kontakti kuolleeseen lapseen 
on itse asiassa kuva siitä, mitä 
Jeesus on tehnyt meille. Kun me 
olimme kuolleita rikkomuksiimme 
ja synteihimme, henkilökohtainen 
yhteys Jeesukseen toi meille 
elämän. Hänessä meillä on elämä! 
(Lähde: 1 & 2 Kings, J. Vernon 
McGee, Thru the Bible books, 
California.)

Korvaa kuollut lapsi (ES-23) 
kuvalla ES-24.

Alle kouluikäisistä on hauskaa 
aivastaa seitsemän kertaa. 

Lisää nainen (ES-22).

Poista kaikki kuvat.

PTU
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Jos Jeesus ei vielä ole sinun Pelastajasi, haluatko kääntyä synneistäsi 
tänään ja uskoa Jeesukseen, joka voi pelastaa sinut? Raamatussa 
sanotaan jakeessa Apt. 16:31: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelas-
tut.” Jos haluat uskoa Jeesukseen ja pelastua, voit kertoa sen hänelle 
juuri nyt tai esimerkiksi sitten, kun tulet kerhosta kotiin. Hän kuulee 
sinua ja pelastaa sinut, sillä hän on kaikkivoimainen. 

Kertauskysymykset
1  Mitä sunemilainen nainen ja hänen miehensä tekivät Elisalle? 

(Antoivat hänelle ruokaa ja rakensivat huoneen taloonsa häntä 
varten.)

2  Miten huoneesta tehtiin Elisalle sopiva? (Sinne laitettiin sänky, 
tuoli, pöytä ja lamppu.)

3  Kun Elisan palvelija kysyi naiselta, mitä he voisivat tehdä hänen 
hyväkseen, mitä nainen pyysi? (Ei mitään.)

4  Mitä Elisa lupasi naiselle? (Jumala antaisi hänelle pojan.)

5  Mikä on tärkein lahja, jonka Jumalan lupaa kaikille niille, jotka us-
kovat hänen Poikaansa? (Pelastus synnin rangaistukselta ja pääsy 
taivaaseen kuoleman jälkeen)

6  Mitä surullista perheelle tapahtui? (Poika kuoli.)

7  Mitä nainen teki, kun poika kuoli? (Hän meni Elisan luo pyytä-
mään apua.)

8  Mitä Jumala haluaa sinun tekevän, kun sinulle tapahtuu surullisia 
asioita? (Hän haluaa sinun rukoilevan ja luottavan siihen, että hän 
auttaa sinua selviytymään vaikeista ajoista.)

9  Miten voit luottaa Jumalan lupauksiin silloinkin, kun asiat eivät 
mene niin kuin sinä odotat? (Muistamalla, että Jumala pitää aina 
lupauksensa ja käyttää jopa pahojakin tilanteita luodakseen jotain 
hyvää.)

10  Mitä Elisa käski Gehasin tehdä? (Asettaa Elisan sauva lapsen 
kasvoille.)

11  Mitä Elisa teki, kun hän tuli taloon ja näki lapsen kuolleena? (Hän 
rukoili ja asettui lapsen päälle.)

12  Mitä äiti teki, kun lapsi heräsi henkiin? (Hän polvistui Elisan 
eteen ja kumarsi maahan asti, niin kiitollinen hän oli Jumalan 
tekemästä ihmeestä.)

PTE

Kertauskisa
Klemmareiden nosto

Jaa lapset kahteen joukkueeseen: 
esim. vaaleanpunaiseen ja 
siniseen.

Aseta noin 20 värillistä muovista 
klemmaria (tai paperinpalaa) 
pussiin. Huolehdi siitä, että niiden 
joukossa on paljon näitä kahta 
väriä, vaaleanpunaisia ja sinisiä.

Ensimmäisen joukkueen 
määrittämiseksi kysy ensimmäinen 
kysymys koko ryhmältä. Lapsi, joka 
nostaa ensimmäisenä kätensä ylös 
ja vastaa kysymykseen oikein, saa 
ottaa klemmarin pussista.

Jos vaaleanpunaisen joukkueen 
jäsen nostaa vaaleanpunaisen 
klemmarin, vaaleanpunainen 
joukkue saa 500 pistettä. Mutta 
jos hän nostaa sinisen klemmarin, 
sininen joukkue saa 500 pistettä. 
Muista väreistä ei tule pisteitä.

Anna joukkueiden vuorotella. Kun 
kaikki kysymykset on kysytty, 
eniten pisteitä saanut joukkue on 
voittaja.
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Tukitehtävä
Pyydä lapsia auttamaan sinua tekemään lista erilaisista vaikeista ti-
lanteista, joita lapsilla tänä päivänä voi olla (esim. ongelmia koulussa, 
vanhempien avioero, vammaisuus). Kirjoita lasten ehdotukset tau-
lulle tai isolle paperille.

Jaa lapset kolmen tai neljän lapsen ryhmiin ja käske jokaisen ryhmän 
valita yksi edellä mainituista tilanteista. Anna jokaisen ryhmän esittää 
tilanne siten, että he ensin esittävät ongelman ja sitten, miten Jumala 
voi käyttää sitä tilannetta luodakseen jotain hyvää. Ohjaa lapsia va-
litsemaan realistisia ratkaisuja, eikä sellaisia, joita tapahtuu harvoin. 
Lapset voivat esittää esimerkiksi, kuinka jotakin hyvää voi tapahtua 
silloin, kun elämässä on edelleen vaikeuksia. Esimerkiksi jonkun ys-
tävä muuttaa toiseen kaupunkiin, ja entiseen kaupunkiin jäävä ystävä 
tuntee itsensä yksinäiseksi. Mutta vaikean tilanteen ansiosta lapsi 
kasvaa lähemmäksi Jumalaa ja voi jopa auttaa toista lasta, joka myös 
tuntee itsensä yksinäiseksi.

Kun lapset harjoittelevat, sinä ja aikuiset avustajat autatte ryhmiä.

Anna lopuksi kunkin ryhmän esittää tilanne pienen näytelmän muo-
dossa toisille ryhmille. Kommentoi mahdollisuuksien mukaan jokai-
sen ryhmän esitystä päätotuuteen viitaten.
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Oppitunti 4
Naaman parantuu spitaalista

Raamatunkohta 
2. Kun. 5:1-16

Päätotuus
Jumala voi puhdistaa epäpuhtaan.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Jumala puhdistaa sinut synnistäsi, jos uskot Jeesuk-
seen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Sinun tulee kertoa ystävillesi, että Jumala voi puh-
distaa heidät.

Raamatunlause
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän.” Joh. 3:16

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	4-1,	4-2,	4-3,	4-4,	4-5	ja	4-6	(kierrekirja	ja	

PowerPoint)

tai

•	 Flanellokuvat:	 ES-1,	 ES-18,	 ES-25,	 ES-26,	
ES-27, ES-28, ES-29 ja ES-30

ja

•	 Kauniita	vaatteita	ja	kulta-	ja	hopeaesineitä	pa-
perikassissa

•	 Tulostettu	 tai	 näkyviin	 kirjoitettu	 päätotuus	
(esim. kokoa A4), PowerPointissa hyperlinkki

•	 Sanaton	kirja	 tai	neljä	paperiarkkia:	kullanväri-
nen, musta, punainen ja valkoinen

•	 Israelin	kartta

Tuntirunko
Johdanto

Onko sinulla koskaan ollut ongelmaa, jota et 
osannut ratkaista?

Tapahtumien kulku
1 Naaman, rikas, kuuluisa ja hyvä sotilas,
 sairastaa spitaalia.  PTE
2 Hänen vaimonsa palvelija on Israelista tuotu 

vanki. 

3 Palvelija kertoo, että Elisa pystyisi parantamaan 
Naamanin.  PTU, PTE

4 Naaman kertoo Syyrian kuninkaalle, mitä 
tyttö on sanonut. 

5 Naaman lähetetään Israelin kuninkaan luo 
kirje mukanaan.

6 Naaman menee Elisan luo. 

7 Elisan palvelija kertoo Naamanille, mitä 
tämän tulee tehdä.

8 Naaman on loukkaantunut ja
 vihainen Elisalle, mutta tottelee
 lopulta.  PTU, PTE, SH

Huippukohta
Jumala puhdistaa Naamanin spitaalista.

Lopetus
Naaman ymmärtää, ettei Jumalaa ole missään 
muualla kuin Israelissa.

Elisa kieltäytyy ottamasta vastaan Naamanin 
lahjoja.

Naaman palaa takaisin Syyriaan kertomaan,
mitä on tapahtunut.           PTU, PTE
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Raamatunlauseen opettaminen
Raamatunlause
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3:16

Johdanto
Mieti lempisukulaista tai -ystävää.

Tauko.

Välitätkö hänestä niin paljon, että olet valmis tekemään mitä tahansa hänen tähtensä? Jumalan rakkaus 
sinua kohtaan on niin suuri. Hän rakastaa sinua jopa enemmän kuin sinä pystyt rakastamaan ketään ih-
mistä. Hän rakastaa sinua enemmän kuin kukaan ihminen pystyy rakastamaan sinua. Meidän tämän päivän 
raamatunlauseemme auttaa sinua ymmärtämään, kuinka paljon Jumala rakastaa sinua.

Esittely
Selitä, että jae on kokonaan totta, koska se on Jumalan sanaa. Näytä lapsille, miten jakeen voi löytää, ja lue 
se sitten Raamatustasi. Anna lasten lukea jae yhdessä sinun kanssasi havaintovälineeltä.

Selitys
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon – Jumala rakastaa kaikkia maailman ihmisiä, myös sinua.

että antoi ainoan Poikansa – hän rakastaa sinua niin paljon, että hän lähetti ainoan Poikansa kuolemaan sinun 
syntiesi edestä.

jottei yksikään, joka häneen uskoo – ’yksikään’ tarkoittaa jokaista, joka päättää uskoa, että Jeesus kuoli ja nousi 
ylös kuolleista maksaakseen hänen syntinsä.

joutuisi kadotukseen – kun uskot Jeesukseen, sinun ei tarvitse joutua ikuiseen eroon Jumalasta.

vaan saisi iankaikkisen elämän – sen sijaan sinä saat syntisi anteeksi ja pääset jonakin päivänä Jumalan luo 
taivaaseen elämään ikuista elämää Jumalan kanssa. 

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Jeesukseen uskominen on ainoa tapa puhdistua synnistä ja saada ikuinen 
elämä. Jos et vielä usko Jeesukseen Pelastajanasi, voit aloittaa tänään! Minä selitän raamatunkertomuksen 
yhteydessä tänään, mitä Jeesukseen uskominen tarkoittaa ja miten siinä pääsee alkuun.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Jos jo uskot Jeesukseen, tänään on hyvä päivä päättää kertoa jollekulle toisel-
le Jeesuksesta. Kerro jollekulle kaverille tällä viikolla, kuinka paljon Jumala rakastaa häntä ja että Jumala 
haluaa antaa hänelle ikuisen elämän.

Toisto
”Näytä ja sano”

Opeta jae viittomakielen viittomien avulla. Opeta yksi uusi viittoma kullakin toistokerralla. Jos ryhmässä 
on pieniä lapsia, voit jättää joitakin viittomia pois.

           Jumala                  rakastaa                         maailmaa                         antoi       Poika                 häneen           uskoa                 joutua                      iankaikkinen elämä
       (Jumalaan)                              kadotukseen

Kuvat kirjasta Sign Language Made Simple by Edgar D. Lawrence, Gospel Publishing House, Springfield, MO 65802. Julkaistu luvalla.
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Oppitunti
Onko sinulla joskus ollut ongelma, jota et ole osannut ratkaista? 
Sellaisessa tilanteessa me tavallisesti pyydämme jonkun apua – ehkä 
vanhemman tai opettajan. Mutta ajatellaanpa, että sinun ongelmasi 
olisi niin iso, ettei kukaan toinenkaan ihminen pystyisi ratkaisemaan 
sitä. Niin tapahtui tämänpäiväisen raamatunkertomuksemme mie-
helle, jonka nimi oli Naaman.

Kuva 4-1 

Raamatussa kerrotaan, että Naaman oli armeijan kenraali Syyrian 
maassa. Hän oli suuri sotilas ja Syyrian kuninkaan suosikki. Hän oli 
vahva ja rohkea taistelija, ja Herra oli sallinut hänen armeijansa saada 
voiton vihollisista. Naaman oli varakas mies. Hänellä ja hänen vai-
mollaan oli varmaan hieno koti ja paljon palvelijoita. Mutta Naama-
nilla oli myös hyvin suuri ongelma. Raamatussa kerrotaan meille, että 
”Naaman oli mahtava soturi mutta sairasti spitaalia” (2. Kun. 5:1b).

Spitaali on ihosairaus, joka aiheuttaa kipeitä haavoja. Koska sairau-
den seurauksena ihokudokset kuolevat, ihminen menettää joskus 
jopa tulehtuneita sormia tai varpaita. Naamanin aikaan spitaalia ei 
voitu parantaa. Sairaus leviäisi hitaasti koko hänen ruumiiseensa, ja 
toiset voisivat helposti saada tartunnan. Hänen sairautensa on täyty-
nyt aiheuttaa paljon surua ja pelkoa Naamanille ja hänen vaimolleen.

Vaikka Naaman oli tärkeä, varakas mies ja kuninkaan ystävä, hän ei 
pystynyt tekemään mitään spitaalille. Mikä kamala ongelma! Se syn-
kensi hänen elämäänsä.

Tiesitkö, että sinulla ja minulla on kamala ongelma, joka on vielä 
spitaalia pahempi?

Pidä tauko nähdäksesi, osaisiko joku lapsista vastata.

Mistä tiedät, että sinulla on spitaalia pahempi ongelma? Mietipä niitä 
kaikkia vääriä asioita, joita teet. Raamatussa sitä kutsutaan synniksi, 
ja tumma väri muistuttaa meitä tästä ongelmasta, sillä synti varjostaa 
elämäämme.

Näytä Sanattoman kirjan tummaa sivua (tai tummaa paperia).

Jokaisen tähän maailmaan syntyneen ihmisen sisimmässä on syntiä – 
paitsi Jeesuksen. Sinä ja minä olemme syntymästä alkaen halunneet 
tehdä asiat omalla tavallamme Jumalan tavan sijasta. Raamatussa sa-
notaan: ”Kaikki ovat tehneet syntiä” (Room. 3:23). Mitä asioita sinä 
teet omalla tavallasi sen sijaan, että toimisit Jumalan tavalla?

Anna lasten esittää esimerkkejä.

Synti on vakava asia, sillä se erottaa meidät Jumalasta, joka on pyhä ja 
toimii aina oikein. Jumala ei voi olla lähellä syntiä, eikä taivaassakaan 
voi olla syntiä, sillä muuten meille tutut maanpäälliset ongelmat pi-
laisivat taivaan. On tärkeää, että sinun syntisi pestään pois, sillä synti 
on kamala ongelma. Se on vielä pahempi asia kuin spitaali! 

Laita Naaman (ES-25) ja hänen 
vaimonsa (ES-26) paikoilleen.

Syyriaa nimitetään Raamatussa 
Aramiksi. Naaman asui 
todennäköisesti pääkaupungissa 
Damaskoksessa tai sen lähellä. 
Anna lasten etsiä tämä alue 
kartalta. 

Lue jae Raamatustasi.

PTE

Anna lasten selittää, mitä synti 
tarkoittaa. Ole valmis esittämään 
muita esimerkkejä synnistä, jos 
lapset eivät osaa vastata tai 
vastaavat väärin. 
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Spitaali oli Naamanin vakava ongelma. Vaikka hän oli tärkeä ja vara-
kas mies, hän ei pystynyt tekemään mitään sairaudelle.

Naaman jatkoi Syyrian armeijan palveluksessa kenraalina. Hänen 
maansa kävi sotaa pienemmän maan, Israelin, kanssa. Hänen armei-
jansa valtasi Israelin, vangitsi ihmisiä ja kuljetti heidät palvelijoiksi 
varakkaiden, tärkeiden syyrialaisten koteihin.

Kuva 4-2

Eräs Israelista tuotu vanki oli nuori tyttö. Raamatussa ei kerrota 
hänen nimeään. Ehkä hän oli leikkinyt lähellä kotiaan tai tehnyt ko-
tiaskareita, kun syyrialaiset vaunut jyristivät alas hänen kotikatuaan 
ja tiukkailmeinen sotilas tarttui häneen kiinni ja vei pois. Sen on täy-
tynyt olla hyvin pelottavaa! Arvaatko, kenen taloon tämä nuori tyttö 
Syyriassa vietiin? Kyllä, hänet vietiin Naamanin taloon Naamanin 
vaimon palvelijaksi. Ehkä hän lakaisi lattioita, laittoi ruokaa tai pesi 
vaatteita Naamanin vaimon apuna.

Pian tulonsa jälkeen nuori tyttö ymmärsi, että tässä kodissa oli iso 
ongelma. Ehkä hän huomasi, kuinka surullisia Naaman ja tämän vai-
mo olivat. Saattaa olla, että hän kuuli toisten palvelijoiden puhuvan 
Naamanin kamalasta sairaudesta.

Nuori tyttö oli hyvin huolissaan Naamanista. Ehkä hän rukoili Naa-
manin puolesta. Jumala muistutti tyttöä eräästä israelilaisesta mie-
hestä, joka pystyisi auttamaan Naamania. Tyttö oli usein kuullut 
profeetta Elisasta. Tyttö tiesi, että Elisa palveli todellista ja elävää 
Jumalaa ja että Jumala oli tehnyt ihmeellisiä asioita tämän kautta. 
Tyttö oli varmaankin kuullut, kuinka Elisa oli jakanut Jordanin kahtia 
ja kulkenut kuivaa maata pitkin, kuinka hän oli puhdistanut Jerikon 
veden ja kuinka Jumala oli antanut hänelle voiman herättää nuoren 
pojan henkiin! Tietenkin Jumala voisi käyttää Elisaa parantamaan 
Naamanin! Tyttö meni heti Naamanin vaimon luo kertomaan asiasta.

Kuva 4-3

Nuori tyttö puhui Naamanin vaimolle rohkeasti sanoen: ”Kunpa 
herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa! Se 
mies parantaisi hänet spitaalista” (2. Kun. 5:3).

Kertoessaan Naamanin vaimolle Jumalastaan ja hänen profeetas-
taan, tämä nuori tyttö todisti. Hän kertoi sen, mitä tiesi, toiselle, joka 
tarvitsi tätä tietoa.

Eikö olekin ihmeellistä, että Jumala oli lähettänyt tämän tytön palve-
lijaksi Naamanin taloon,  missä hän saattoi kertoa Jumalan profee-
tasta? Jumala todella rakasti Naamania ja välitti hänestä.

Jumala rakastaa myös sinun ystäviäsi, jotka eivät ole kuulleet Jeesuk-
sesta. Jos uskot Jeesukseen ja olet saanut syntisi anteeksi, voit tehdä 
jotakin Jumalalle. Hän haluaa sinun todistavan hänestä aivan samoin 
kuin tämä pieni tyttö. Jeesuksesta todistaminen on sitä, että kertoo 
hänestä muille.

Vaikka spitaali oli halveksittu 
sairaus Syyriassa, tartunnan 
saaneiden ihmisten ei tarvinnut 
elää erityksissä muista kuten 
Israelissa. 
Jumala oli antanut Israelin 
vihollisen Syyrian voittaa Israelin, 
koska Israel oli kääntynyt pois 
Jumalasta epäjumalien palvontaan.

Lisää palvelija (ES-27) paikalleen.

Poista Naaman (ES-25) ja hänen 
vaimonsa (ES-26).

Lisää Naamanin vaimo (ES-26).

Lue jae ääneen Raamatusta.

Anna lasten etsiä Samaria kartalta.

PTU
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Yksi tapa todistaa on kertoa se, mitä itse olet oppinut Jumalasta, 
jollekulle toiselle, joka tarvitsee Jumalaa. Sinä voit kertoa muille, 
kuinka he voivat uskoa Jeesukseen – aivan kuten sinäkin uskot! Raa-
matussa sanotaan: ”Minun todistajani, sanoo Herra, olette te” (Jes. 
43:10). Jumala on valinnut sinut palvelemaan häntä olemalla hänen 
todistajansa.

Ehkä et osaa kertoa toisille Jeesuksesta. Voit pyytää Jumalaa anta-
maan sinulle rohkeutta kutsua kaverisi kuulemaan hänestä tänne 
meidän kerhoomme tai seurakuntaan. Se on toinen tapa todistaa. 
Ehkä mielessäsi on perheenjäsen tai ystävä, jonka voisit kutsua tällä 
viikolla. 

Aivan kuten tämä pieni tyttö kertoi, kuinka Naaman voisi puhdistua 
spitaalistaan, minä täällä tänään kerron sinulle Jumalasta, joka voi 
poistaa sinun syntisi. Jumala rakastaa sinua todella paljon. Hän näkee, 
että sinun elämässäsi on syntiä, joka täytyy pestä pois, jotta voisit olla 
yhdessä Jumalan kanssa. Jumala haluaa sinun pääsevän taivaaseen 
hänen luokseen. Taivas on ihmeellinen paikka – kaikki on täydellistä 
ja hyvää. Jopa taivaan kadutkin on tehty kullasta, ja siksi tämä sivu 
muistuttaa meitä taivaasta ja Jumalasta.

Näytä Sanattoman kirjan kullanväristä sivua (tai kullanväristä paperia).

Raamatussa sanotaan: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon” 
(Joh. 3:16). Jumala rakastaa sinua niin paljon ja hän haluaa sinun us-
kovan Jeesukseen ja puhdistuvan synneistäsi, saavan ne anteeksi, niin 
että voit päästä kuoltuasi Jumalan luo taivaaseen. Tämä on todella 
hyvä uutinen sinulle! 

Myös nuorella tytöllä oli hyviä uutisia, kun hän kertoi Naamanin 
vaimolle, kuinka Naaman voisi puhdistua spitaalistaan.

Olen varma, että Naamanin vaimon on täytynyt olla hyvin, hyvin 
innoissaan ja hän varmasti nopeasti kertoi hyvän uutisen Naamanille.

Naaman kertoi innoissaan kuninkaalleen hyvän uutisen.

”Sinun täytyy heti lähteä Israeliin!” kuningas vastasi. ”Minä kirjoitan 
kirjeen Israelin kuninkaalle sinun mukaasi.”

Naaman otti kirjeen, joitakin palvelijoita ja paljon arvokkaita lahjoja 
ja lähti vaunuissaan Samariaan, jossa Israelin kuningas asui. Matka 
kesti epäilemättä useita päiviä.

Kuva 4-4

Saavuttuaan palatsiin Naaman seisoi Israelin kuninkaan edessä ja 
esitti tälle kirjeen. Kun Israelin kuningas luki Syyrian kuninkaan 
kirjettä, hänen silmiensä on täytynyt levitä suuriksi hämmästyksestä. 
Kirjeessä sanottiin: ”Tämän kirjeen tuo sinulle palvelijani Naaman. 
Olen lähettänyt hänet luoksesi, jotta parantaisit hänet spitaalista.” 
Kuningas oli järkyttynyt. ”Olenko minä muka Jumala, jolla on elämä 
ja kuolema vallassaan, kun hän lähettää spitaalisen minun parannet-

PTE

Poista kaikki kuvat.

Laita Naaman (ES-25) ja kuningas 
(ES-28) paikoilleen.

Jostakin syystä Israelin kuningas, 
Joram, ei ajatellut profeetta Elisaa, 
kun hän luki Syyrian kuninkaan 
kirjeen. Ahabin poikana tämä 
kuningas ei välittänyt Jumalasta, ja 
usein Elisa asettui häntä vastaan. 
Israelin kuningas ajatteli, että 
kyseessä oli juoni, jonka varjolla 
voitiin aloittaa uusi sota, vaikka 
väliaikaisesti Syyrian kanssa olikin 
rauha.
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tavakseni!” kuningas sanoi. Ehkä hänen silmänsä kapenivat viiruksi, 
kun hän jatkoi: ”Hän (Syyrian kuningas) selvästikin vain hankkii 
riitaa kanssani!” Kuningas repäisi vaatteensa, mikä oli tapana, kun 
haluttiin osoittaa epätoivoa tai surua.

Tämän sekaannuksen aikana Elisa sai jotenkin kuulla Naamanista. 
Hän lähetti kuninkaalle viestin, jossa sanottiin: ”Lähetä tuo mies mi-
nun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta” 
(2. Kun. 5:8).

Kuninkaan on täytynyt tuntea helpotusta saadessaan Elisan viestin! 
Hän lähetti Naamanin Elisan talolle.

Naamanin hienot hevoset vetivät hänen kauniita vaunujaan nope-
asti pitkin tietä, kunnes vaunut jylisten pysähtyivät profeetan talon 
oven eteen. Naaman, luultavasti univormuunsa pukeutuneena, astui 
maahan ja käveli Elisan ovelle. Hänen palvelijansa seurasivat kantaen 
kulta- ja hopealahjoja ja hienoja vaatteita, jotka Syyrian kuningas oli 
lähettänyt. Naaman odotti profeetta Elisan tulevan ulos ja huolehti-
van innokkaasti tärkeästä vieraastaan. 

Kuva 4-5

Mutta Elisa ei tullut ulos. Sen sijaan palvelija (ehkä Gehasi) toi Elisan 
viestin Naamanille. Hän sanoi: ”Mene Jordanille ja peseydy siellä 
seitsemästi. Silloin ihosi palaa entiselleen, ja olet taas puhdas ja terve” 
(2. Kun. 5:10).

Naaman oli loukkaantunut! Ehkä hän käveli edestakaisin, kun hän 
vihaisena huusi palvelijoille, jotka seisoivat hiljaa hänen ympärillään. 
”Minä luulin hänen sentään tulevan ulos luokseni ja rukoilevan Her-
raa, omaa jumalaansa. Minä luulin, että hän liikuttaa kättään sairaan 
paikan päällä ja sillä tavoin ottaa pois spitaalin.” Naaman ei ymmär-
tänyt, miksi hänen pitäisi peseytyä likaisessa Jordanissa. Omasta mie-
lestään hän voisi yhtä hyvin peseytyä Damaskoksen joissa! Naaman 
oli raivoissaan. Hän ei halunnut totella Elisan neuvoa.

Ehkä sinun ystäväsi ja perheesi eivät ole kiinnostuneita, kun kerrot 
heille Jumalasta tai kutsut heitä kuulemaan hänestä. Mitä sinä voit 
silloin tehdä?

Anna lasten vastata.

On kaksi tärkeää asiaa, jotka voit tehdä: rukoilla heidän puolestaan 
ja pyytää Jeesusta auttamaan, että voit olla hyvänä esimerkkinä, kun 
olet yhdessä heidän kanssaan. Monet lapset ja aikuiset ovat nähneet, 
kuinka rukous ja hyvä esimerkki ovat saaneet aikaan sen, että joku on 
kiinnostunut Jumalasta. Voit olla todistaja, kun elät Jeesuksen tahdon 
mukaisesti. Voit osoittaa toisille, että Jumala rakastaa heitä – jopa 
silloin, kun he eivät halua kuunnella sinua. 

Naaman ei halunnut kuunnella Elisan palvelijaa. Hän kääntyi pois 
raivoissaan. Miksi Naaman oli niin vihainen? Hän oli loukkaantunut 

Lue jae ääneen Raamatusta. 

Poista kaikki kuvat. Laita Naaman 
ja palvelija (ES-29) paikalleen.

Pienistä lapsista on hauskaa 
pitää käsissään kauniita vaatteita 
ja kulta- ja hopeaesineitä. Laita 
esineet paperikassiin ja ota ne yksi 
kerrallaan esiin.

Korvaa Naaman ja palvelija 
(ES-29) kuvalla ES-25. Lisää 
Gehasi (ES-18).

Ohjaa yhtä lasta sanomaan koko 
ryhmän edessä Gehasin ohjeet: 
”Mene Jordanille ja peseydy siellä 
seitsemästi.” 

Poista Gehasi (ES-18).

PTU
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siitä, ettei Elisa tullut henkilökohtaisesti tapaamaan häntä. Hän oli 
myös vihainen, koska hän ei halunnut toimia niin kuin Elisan pal-
velija käski. Hän halusi, että hänet parannetaan hänen haluamallaan 
tavalla. Mutta Naamanilla oli vain yksi mahdollisuus parantua tai 
puhdistua spitaalista, ja se oli Jumalan määräämä tapa.

Samoin Jumala on antanut vain yhden mahdollisuuden puhdistua 
synneistä. Puhdistuminen tapahtuu Jumalan Pojan, Jeesuksen kautta. 
Jeesus on Jumalan täydellinen Poika. Jotkut ihmiset ajattelevat, että 
jos he käyvät kirkossa, se puhdistaa heidät. Tai jos he tekevät paljon 
hyvää, se puhdistaa heidät. Mutta se ei ole totta. On vain yksi mah-
dollisuus puhdistua synneistä. Jeesus otti kantaakseen rangaistuksen 
sinun synneistäsi kuollessaan ristillä. Jeesuksen veri vuodatettiin ja 
tämä sivu muistuttaa meitä Jeesuksen kuolemasta meidän puoles-
tamme.

Näytä Sanattoman kirjan punaista sivua (tai punaista paperia).

Kun Jeesus riippui ristillä, Jumala laittoi Jeesuksen päälle kaikki ne 
vääryydet, joita sinä ja minä olemme tehneet tai ajatelleet. Jeesus kärsi 
omasta tahdostaan rangaistuksen synnistä, jotta sinun ei tarvitse sitä 
tehdä. Hän vuodatti verensä, jotta sinä voit saada syntisi anteeksi ja 
puhdistua. Raamatussa sanotaan: ”Jeesuksen, hänen Poikansa, veri 
puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7). Tämä sivu muistut-
taa meitä siitä. 

Näytä Sanattoman kirjan puhdasta sivua (tai valkoista paperia).

Kun Jeesus oli kuollut, hänet haudattiin. Kolmen päivän kuluttua 
hän nousi kuolleista. Tänään Jeesus on taivaassa Isänsä kanssa. Hän 
haluaa antaa sinun syntisi anteeksi ja asua sydämessäsi. Käänny pois 
synneistäsi ja pyydä Jeesusta antamaan anteeksi kaikki ne pahat teot, 
joita olet tehnyt. Hän voi puhdistaa sinut puhtaammaksi kuin tämä 
puhdas sivu ja korjata suhteesi Jumalaan. Kerro Jeesukselle, että 
uskot hänen voivan puhdistaa sinut ja antaa syntisi anteeksi. Pyydä 
Jeesusta tekemään niin ja muuttamaan sinua. Sitten voit elää palvel-
laksesi häntä.

Jos et tiedä, miten pyytää Jeesusta ottamaan pois syntisi, autan sinua 
mielelläni. Voit tulla juttelemaan kanssani tämän opetuksen jälkeen 
(kerro mihin). Jeesus on ainoa, joka voi puhdistaa sinut synneistäsi.

Naaman saattoi puhdistua spitaalista vain yhdellä tavalla, ja se oli 
Jumalan tapa. Mutta Naaman tahtoi parantua omalla tavallaan. Naa-
manin palvelijat yrittivät saada häntä muuttamaan mielensä. ”Her-
ramme!” he sanoivat. ”Jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin 
vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä? Saati sitten, kun hän sanoo, 
että sinun on puhdistuaksesi vain peseydyttävä!”

Kuva 4-4 uudelleen

Naaman tahtoi kovasti parantua, eikä tuntunut olevan muuta tapaa. 
Ehkä Naaman katsoi käsivarsiensa haavoja, kun hän päätti uskoa Eli-

PTE

SH

Korvaa Naaman (ES-25) kuvalla 
ES-29.
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san Jumalaa ja toimia Jumalan määräämällä tavalla. Naaman ja hänen 
palvelijansa astuivat takaisin vaunuihin ja ajoivat nopeasti Jordanille.

Joen rannalla Naaman astui alas vaunuista ja riisui varmaan päällys-
viittansa. Jättäen palvelijansa joen penkalle Naaman kahlasi veteen. 
Hän kastautui vedessä tuntien itsensä ehkä vähän hölmöksi, mutta 
kuitenkin toiveikkaaksi. Hän kastautui kerran … kahdesti … kolmes-
ti. Ehkä hän katsoi vartaloaan etsien merkkiä parantumisesta. Hän 
kastautui jälleen, neljännen kerran … viidennen kerran … kuuden-
nen kerran. Edelleenkään ei näkynyt mitään merkkiä muutoksesta.

”Ehkä profeetta oli väärässä – mutta seitsemästä kerrasta hän pu-
hui”, Naaman on saattanut ajatella.

Kuva 4-6

Naamanin palvelijoiden on täytynyt pidätellä henkeään, kun he kat-
soivat, miten heidän isäntänsä kastautui joessa seitsemännen kerran. 
Kuului vain vesipisaroiden lorinaa, kun Naaman nousi ylös joesta. 
Hän katsoi ihoaan. Mitä oli tapahtunut? Raamatussa sanotaan: ”Sil-
loin hänen ihonsa tuli lapsen ihon kaltaiseksi” (2. Kun. 5:14). Aivan! 
Rumat haavat olivat kadonneet! Hänen ihonsa oli puhdas ja sileä. 
Naamanin palvelijoiden on täytynyt hurrata!

Jumala oli puhdistanut Naamanin spitaalista!

Naaman oli ihastuksissaan! Hän tiesi, ettei joen mutainen vesi ollut 
parantanut häntä. Elisan Jumala oli parantanut hänet, koska hän oli 
tehnyt sen, mitä profeetta oli käskenyt hänen tehdä.

Hypäten takaisin vaunuihin Naamanin ja hänen palvelijoidensa on 
täytynyt ajaa iloisina takaisin Elisan talolle.

Tällä kertaa Elisa tuli ulos tapaamaan häntä. Naaman julisti Jumalan 
miehelle: ”Nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin 
Israelissa” (2. Kun. 5:15b). Naaman oli nähnyt todellisen, elävän 
Jumalan voiman. Hän näki, kuinka Jumala uskollisesti pitää sanansa. 
Naaman palaisi Syyriaan, ei enää palvellen vääriä jumalia, vaan ainoaa 
todellista ja elävää Jumalaa.

Naaman tarjosi Elisalle tuomiaan lahjoja, mutta Elisa kieltäytyi niistä. 
Hän halusi Jumalan saavan kaiken kunnian Naamanin parantumi-
sesta. Naaman oli puhdistunut, koska hän toimi Jumalan käskyn 
mukaan.

Jos Jumala on jo puhdistanut sinut synneistäsi, voitko toimia Jumalan 
todistajana tällä viikolla? Sinun ystäväsi ja perheesi tarvitsevat tietoa 
siitä, kuinka he voivat uskoa ja saada iankaikkisen elämän. Jumala 
sanoo, että sinä voit olla hänen todistajansa kertoaksesi toisille Juma-
lasta. Pyydätkö Herraa auttamaan, että voit kertoa yhdelle ystävällesi 
tällä viikolla, kuinka hän voi puhdistua synneistään?

Voit puhdistua synneistäsi, kun toimit Jumalan ohjeiden mukaan. 
Meidän opettelemamme raamatunlausekin kertoo, mistä on kysy-
mys. 

Anna lasten etsiä Jordan kartalta. 

Poista Naaman ja palvelija 
(ES-29).

Tuo ääneesi jännityksen tuntua. 

Pienistä lapsista on hauska laskea 
kanssasi. 

Laita Naaman (ES-30) paikalleen.

Lue jae Raamatustasi. 

Esitä huipennus juhlallisesti! 

Korvaa Naaman (ES-30) kuvalla 
ES-29.

Korvaa Naaman ja palvelija 
(ES-29) kuvalla ES-25. Lisää Elisa 
(ES-1).

Poista kaikki kuvat.

PTU

PTE
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Sanokaa Joh. 3:16 yhteen ääneen.

Usko Jeesukseen, Jumalan Poikaan. Kerro hänelle, että kadut synte-
jäsi. Pyydä Jeesusta puhdistamaan sinut ja auttamaan sinua elämään 
uudenlaista elämää. Kerro Jeesukselle, että uskot hänen olevan Juma-
lan Poika. Muista: ”Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät 
kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7).

Kertauskysymykset
1  Mikä ongelma Naamanilla oli? (Vakava sairaus nimeltä spitaali.)

2  Mikä ongelma kaikilla ihmisillä edelleen on tänä päivänä? (Synti-
ongelma.)

3  Miten israelilainen tyttö päätyi Naamanin taloon? (Syyrialaiset 
ottivat hänet vangiksi ja veivät hänet Naamanin taloon tämän 
vaimon palvelijaksi.)

4  Mitä palvelustyttö teki auttaakseen Naamania? (Hän kertoi Naa-
manin vaimolle Elisasta, Jumalan profeetasta, joka pystyisi autta-
maan Naamania.)

5  Minkä hyvän uutisen sinä voit kertoa jollekulle tällä viikolla? 
(Kertoa Jeesuksesta ja siitä, miten voi saada iankaikkisen elämän.)

6  Miksi Jeesuksesta kertomista kutsutaan? (Todistamiseksi.)

7  Mitä voit tehdä, jos Jeesuksesta kertominen tuntuu pelottavalta? 
(Rukoilla.)

8  On kaksi tärkeää tapaa todistaa. Yksi tapa on sanoilla todistami-
nen. Mikä toinen tapa on? (Käytöksellä todistaminen.)

9  Miksi Naaman oli vihainen, kun Elisan palvelija käski hänen kas-
tautua Jordanissa seitsemän kertaa? (Hän tahtoi parantua omalla 
tavallaan ja odotti Elisan tulevan ulos ja tekevän jotakin hienoa 
hänelle, koska hän oli tärkeä henkilö.)

10  Mitä sinä ajattelet, miksi Naaman parantui kastautumalla seit-
semän kertaa Jordanissa? (Koska hän teki niin kuin Jumala oli 
käskenyt hänen tehdä.)

11  Kun Naaman oli parantunut, mitä hän sanoi Jumalasta? (”Nyt 
minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa.”)

12  Mitä luulet, miksi on niin tärkeää, että palvelustyttö kertoi Naa-
manille ja tämän vaimolle hänen maassaan asuvasta Jumalan mie-
hestä? (Ehkä hän oli ainoa, joka tunsi Jumalan ja saattoi kertoa 
asiasta.)

Kertauskisa
Sanattoman kirjan värien 
kerääminen

Laita kahdeksan pientä korttia 
kertauskisakansioon. Kortteja on 
aina kaksi samanväristä ja värit 
ovat kertomuksesta tuttuja (kulta, 
musta, punainen ja valkoinen). 
Aseta numeroidut läpät niin, että 
kortit ovat täysin piilossa.

Pelatkaa kuten oppitunnin 2 
”Öljyastioiden kerääminen” -peliä.
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Tukitehtävä
Tulosta tiedoston lopusta löytyvät kirjanmerkit. Anna yksi jokaiselle 
lapselle. Käske lasten värittää sydämet Sanattoman kirjan väreillä. 
Kysy lapsilta, mitä värit tarkoittavat, ja auta heitä kirjoittamaan mer-
kitykset kirjanmerkin taakse esimerkin mukaisesti.

Kerro lapsille, että tällä tavalla he muistavat, mitä Jeesus on tehnyt 
heidän puolestaan. Kirjanmerkin avulla he voivat myös kertoa muille 
Jeesuksen rakkaudesta.

Jumala asuu taivaassa ja 
rakastaa jokaista.

Jumala ei pidä niistä 
vääristä asioista, joita me 

teemme.

Jeesus, Jumalan Poika, 
voi antaa anteeksi kaikki 
väärät teot, joita olemme 

tehneet, 

jotta voimme olla puhtaita 
Jumalan silmissä.

keltainen

musta

punainen

väritön/
valkoinen
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Oppitunti 5
Elisa luottaa Jumalan suojelukseen

Raamatunkohta
2. Kun. 6:8-23

Päätotuus
Jumalalla on voimaa suojella lapsiaan kaikissa ti-
lanteissa.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jumala suojelee sinua, jos sinusta tulee hänen lap-
sensa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Luota siihen, että Jumala suojelee sinua.

Raamatunlause
Kertaa Joh. 3:16.

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	5-1,	5-2,	5-3,	5-4,	5-5	ja	5-6	(kierrekirja	ja	

PowerPoint)

tai

•	 Flanellokuvat:	 ES-1,	 ES-31,	 ES-32,	 ES-33,	
ES-34, ES-35, ES-36, ES-37, ES-38 ja ES-40

ja

•	 Israelin	kartta

•	 Tulostettu	 tai	 näkyviin	 kirjoitettu	 päätotuus	
(esim. kokoa A4, voit tehdä siitä suojelevan 
käden muotoisen opetuksen tehostamiseksi), 
PowerPointissa hyperlinkki

Tuntirunko
Johdanto

Pelätty Syyrian armeija lähestyy!

Tapahtumien kulku
1 Syyrian kuningas aloittaa sodan Israelia 

vastaan. 

2 Hän kertoo palvelijoilleen, missä hänen 
leirinsä tulee olemaan.  PTU

3 Elisa varoittaa Israelin kuningasta useita 
kertoja Syyrian suunnitelmista.           PTU

4 Syyrian kuningas luulee, että joku hänen 
leirissään raportoi israelilaisille. 

5 Palvelija kertoo kuninkaalle, että Elisa 
varoittaa Israelin kuningasta.              PTE

6 Hevoset ja vaunut lähetetään Dotaniin 
vangitsemaan Elisa. 

7 Elisa vakuuttaa hermostuneelle palvelijalleen, 
että heidän puolellaan on enemmän väkeä 
kuin syyrialaisilla.

8 Elisa rukoilee Jumalaa avaamaan palvelijan 
silmät.  PTU

9 Elisa rukoilee Jumalaa sumentamaan 
syyrialaisten sotilaiden silmät.

10 Elisa johdattaa vihollisarmeijan Samariaan.

11 Israelin kuningas valmistaa pidot 
syyrialaisille ja antaa heidän lähteä 
matkoihinsa.

Huippukohta
Jumala suojelee kansaansa – sota on ohi!

Lopetus
Jumalan voima ja uskollisuus suojelevat
Jumalan kansaa vihollisilta.           PTU, PTE

Jumalalla on voimaa 
suojella lapsiaan.
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Oppitunti

Pelätty Syyrian armeija lähestyi! Ehkä Elisan palvelija saattoi nähdä 
auringon heijastuvan heidän terävistä miekoistaan ja keihäistään. 
Pelko täytti hänen sydämensä. Palvelija saattoi tuskin uskoa sitä, mitä 
hän näki seuraavaksi! Milloinkaan elämässään hän ei unohtaisi tätä 
päivää tai näkyä!

Miten Elisa ja hänen palvelijansa päätyivät vihollistensa saartamiksi? 
Minkä ihmeellisen näyn palvelija näki? Kertomus alkaa Syyriasta.

Syyrialaiset olivat kauan olleet Jumalan kansan, israelilaisten, viholli-
sia, ja nämä kaksi valtiota olivat käyneet useita sotia monien vuosien 
aikana. Syyrian armeija oli tunkeutunut Israeliin useita kertoja ja 
ottanut yhä enemmän Israelin alueita hallintaansa.

Kuva 5-1

Nyt Syyrian kuninkaalla oli uusi suunnitelma. Hän halusi pystyttää 
salaisen leirin Israelin rajan läheisyyteen, jotta hän voisi tehdä yllä-
tyshyökkäyksen.

Syyrian kuningas kutsui upseerinsa keskustelemaan salaisesta suun-
nitelmasta. Hän kertoi heille, minne hän halusi armeijan leiriytyvän. 
Hän varmaan sanoi pilkahdus silmissään: ”Kylläpä Israelin armeija 
tulee hämmästymään, kun he kulkevat salaisen leirin ohi ja meidän 
armeijamme äkkiä ilmaantuu esiin ja hyökkää!”

Syyrian armeija odotti salaisessa paikassaan tehdäkseen yllätyshyök-
käyksensä Israeliin.

Pystyisikö kukaan suojelemaan Israelia?

Kyllä! Jollakulla oli valta ja voima suojella Israelia. Ja hänellä on valta 
ja voima suojella sinua. Tiedätkö, kenestä puhun?

Anna lasten vastata.

Puhun ainoasta todellisesta ja elävästä Jumalasta. Raamatusta me 
voimme lukea, että Jumalalla on voimaa suojella lapsiaan. Jos uskot 
Jumalaan ja olet pyytänyt Jeesusta Pelastajaksesi, olet Jumalan lapsi ja 
voit luottaa hänen suojelukseensa aina, kun tarvitset sitä.

Israelin kansa tarvitsi suojelusta, sillä heillä oli vihollinen, jonka 
suunnitelma oli tuhota heidät. Onnistuisiko se?

Syyrian armeija odotti salaisessa paikassaan hyökätäkseen heidän 
kimppuunsa.

Kuva 5-2

Kun Syyrian kuningas laati salaisia suunnitelmiaan, meidän kaikki-
tietävä Jumalamme kertoi ne suunnitelmat profeetalleen Elisalle, 
joka asui Dotanissa, lähellä Samarian palatsia! Jollakin tavalla Jumala 
kertoi Elisalle, missä vihollinen odotti.

Vangitse lasten mielenkiinto 
puhumalla jännittyneellä äänellä 
ikään kuin jotakin odottaen.

Anna lasten etsiä Syyria kartalta. 
Näytä, millainen välimatka 
Syyriasta oli Israelin pääkaupunkiin 
Samariaan. (Kertomuksen aikoihin 
Jerusalem ei ollut koko maan 
pääkaupunki, koska Juuda ja 
Israel olivat kaksi erillistä valtiota ja 
Jerusalem oli osa Juudaa.)

Laita Syyrian kuningas (ES-31) ja 
upseerit (ES-32) paikoilleen.

Poista kaikki kuvat.

PTU 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki

Laita Elisa (ES-33) paikalleen.

Anna lasten etsiä Dotan kartalta. 
Se sijaitsi noin 20 km pohjoiseen 
Samariasta ja oli Elisan 
väliaikainen asuinpaikka.
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Elisa lähetti välittömästi sanan Israelin kuninkaalle ja varoitti häntä, 
ettei tämä veisi armeijaansa lähelle sitä paikkaa, jossa syyrialaiset 
odottivat hyökätäkseen.

Israelin kuningas lähetti yhden sotilaistaan vakoilemaan aluetta sel-
vittääkseen, oliko Elisa puhunut totta. Kun sotilas tuli takaisin, hän 
kertoi Israelin kuninkaalle, että syyrialaiset olivat todellakin leiriyty-
neet sinne, aivan kuten Elisa oli sanonut.

Kun Israelin armeija ei tullutkaan paikkaan, johon vihollisjoukot oli-
vat leiriytyneinä, Syyrian kuningas siirsi armeijansa toiseen paikkaan. 
Mutta Jumala kertoi Elisalle uudesta suunnitelmasta, ja tämä varoitti 
taas Israelin kuningasta.

Yhä uudelleen Syyrian kuningas siirsi armeijaansa uuteen paikkaan, 
ja joka kerta Jumala kertoi paikan Elisalle, ja Elisa varoitti kuningasta.

Jumala halusi suojella kansaansa heidän vihollistaan vastaan, joka 
halusi tuhota heidät. Vain Jumalalla on sellainen valta ja voima.

On olemassa toinen vihollinen, jonka suunnitelma on tuhota Juma-
lan lapset. Jos olet pyytänyt Jeesusta pelastamaan sinut ja tekemään 
sinusta Jumalan lapsen, vihollisen suunnitelma on tuhota sinut. Hä-
nen nimensä on Saatana eli Paholainen, ja hän vihaa Jumalaa. Hän on 
paha enkeli, joka toimii Jumalan suunnitelmia vastaan. Hän haluaa 
tuhota sinut estämällä sinua elämästä Herralle. Mutta jos Jeesus on 
sinun Pelastajasi, luota Jumalaan, jolla on voimaa suojella sinua.

Mitä vääriä asioita Paholainen voi yrittää saada sinut tekemään?

Anna lasten vastata.

Mitä hyviä ja tärkeitä asioita Paholainen haluaa estää sinua tekemästä?

Anna lasten vastata ja lisää heidän vastauksiinsa muita esimerkkejä Paholai-
sen hyökkäyksistä. Käytä seuraavaa selitystä.

Yksi keino, jolla Paholainen yrittää tuhota sinut, on käyttää sinun 
omia halujasi tehdä väärin. Vaikka Jeesus asuukin sinussa, Paholainen 
silti houkuttelee sinua olemaan tottelematon Jumalalle, ja joskus sinä 
saatat antaa hänen houkutuksilleen periksi. Ehkä suutut pikkuvel-
jellesi väärällä tavalla tai ehkä et tee koulutehtäviäsi niin kuin pitäisi. 
Saadessaan sinut tekemään syntiä Paholainen yrittää pilata sinun 
ystävyytesi Jumalan kanssa.

Paholainen yrittää tuhota sinut myös herättämällä mielessäsi epäilyk-
siä sen suhteen, oletko todella Jumalan lapsi. Hän houkuttelee sinua 
olemaan lukematta Jumalan sanaa ja puhumatta Jumalalle rukouk-
sessa. Hän lannistaa sinut ja saa sinut ajattelemaan, että et voi voittaa 
synnillisiä ajatuksiasi ja tekojasi.

Joskus elämääsi saattaa tulla vaikeita asioita kuten onnettomuuksia 
tai sairauksia. Tai joku ihminen tekee sinulle jotain pahaa fyysisesti. 
Sellaista saattavat jotkut lapset yrittää koulussa tai jopa joku aikuinen, 
joka haluaa vahingoittaa sinua jollakin tavalla. Tällaisia asioita tapah-

Osoita Elisaa (ES-33).

PTU 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki

Pyri tekemään tästä sovelluksesta 
hyvin käytännönläheinen 
keskustelemalla asioista, 
joissa ryhmäsi uskovat lapset 
kokevat tappioita hengellisessä 
elämässään. 
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tuu, koska me elämme pahassa maailmassa. Paholainen voi kuitenkin 
käyttää näitä tilanteita sinun tuhoamiseesi siten, että hän synnyttää 
sinussa pelkoa ja saa sinut unohtamaan Jumalan.

Paholainen on voimakas vihollinen. Hänen hyökkäyksensä ovat niin 
voimakkaita, että sinä et pysty voittamaan häntä yksin. Mutta sinä et 
ole yksin, jos Jeesus, Jumalan Poika, asuu sisimmässäsi. Raamatussa 
sanotaan: ”Se (Jumala), joka on teissä, on suurempi kuin se (Paho-
lainen), joka on maailmassa” (1. Joh. 4:4). Jumalan lapsena luota ja 
turvaudu Jumalaan, jolla on valta ja voima suojella sinua. Paholaisen 
pahojen suunnitelmien ei tarvitse onnistua! Jumalalla on valta ja 
voima suojella sinua. 

Jumalalla oli valta ja voima suojella myös kansaansa Israelia.

Voitko kuvitella, miten Syyrian kuningas turhautui näistä epäonnis-
tuneista israelilaisten tuhoamisyrityksistä? Hän ei voinut ymmärtää, 
kuinka Israel aina sai selville hänen salaiset suunnitelmansa ja romutti 
hänen yllätyshyökkäyksensä. Vain yksi johtopäätös oli mahdollinen: 
hänen armeijassaan täytyi olla petturi! Joku kertoi hänen salaisuu-
tensa Israelille!

Kuva 5-1 uudelleen

Syyrian kuningas kokosi upseerinsa. Kuuntelepa, mitä hän sanoi 
heille. Hänen sanansa ovat täällä Raamatussa.

”Sanokaa, kuka joukostanne on Israelin kuninkaan kätyri!” hän sanoi 
(2. Kun. 6:11). Toisin sanoen hän sanoi: ”Minä haluan tietää, kuka 
joukossamme on petturi!” Kuningas ei ymmärtänyt, että Jumala aut-
toi Elisaa ja Israelin kansaa heidän vihollistaan vastaan.

Myös sinulla on vihollinen, joka haluaa tuhota sinut! Hän on Saatana 
eli Paholainen. Jos et koskaan ole kääntynyt pois synneistäsi ja pyytä-
nyt Jeesusta antamaan sinulle anteeksi ja ja muuttamaan sinua, Paho-
lainen haluaa estää sinua tekemästä niin. Hän haluaa sinun jatkavan 
väärän tekemistä ja kulkevan eteenpäin synnin tiellä yhä kauemmaksi 
Jumalasta. Mutta se on hyvin vaarallista. Jos jatkat elämääsi synnissä, 
joudut ikuisiksi ajoiksi pois Jumalan läsnäolosta, kun elämäsi täällä 
maan päällä päättyy. Jumala on niin puhdas ja pyhä, ettei hän voi 
sietää tottelemattomuutta, kuten valehtelua, kiivastumista, rumien 
sanojen käyttämistä, tottelemattomuutta omille vanhemmille tai jo-
tain muuta väärää. 

Jumala haluaa sinun uskovan häneen, jotta voit päästä taivaaseen, 
kun kuolet. Uskominen Jumalaan tarkoittaa sitä, että turvaudut ja 
luotat häneen. Muistathan meidän raamatunlauseemme Joh. 3:16: 
”… Jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän.” Jeesukseen uskominen tarkoittaa sitä, että 
turvaudut ja luotat häneen ja pyydät häntä antamaan syntisi anteek-
si ja tekemään sinusta Jumalan lapsen. Jumala voi suojella sinua ja 
pelastaa sinut, aivan kuten hän kauan sitten pelasti Israelin kansan. 

Poista Elisa (ES-33).

Laita Syyrian kuningas (ES-31) ja 
upseerit (ES-32) paikoilleen.

Lue jae ääneen Raamatusta. 

PTE
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Syyrian kuningas ei käsittänyt, että Jumala auttoi Elisaa ja Israelin 
kansaa. Hän syytti miehiään pettureiksi.

Lopulta yksi hänen miehistään sanoi: ”Ei kukaan, herrani ja kunin-
kaani. Israelissa on profeetta Elisa, joka kertoo Israelin kuninkaalle 
kaiken senkin, mitä sinä puhut makuuhuoneessasi” (2. Kun. 6:12).

Syyrian kuningas oli hyvin vihainen. Kuinka tämä profeetta uskalsi 
tuhota hänen armeijansa suunnitelmat! ”Menkää ottamaan selvää, 
missä hän on, että voin lähettää miehiäni vangitsemaan hänet”, ku-
ningas käski. Hän varmaan ajatteli, että Elisalla oli jonkinlaisia tai-
kavoimia ja jos hän vangitsisi tai surmaisi tämän, hänen ongelmansa 
loppuisivat siihen. Kuningas ei tiennyt, että Elisa oli ainoan oikean 
ja todellisen Jumalan palvelija. Tällä Jumalalla oli valta paljastaa ku-
ninkaan salaisuudet Elisalle.

Kun kuningas sai tietää, että Elisa asui Dotanissa, hän käski suu-
ren sotilasjoukon hevosineen ja vaunuineen saartamaan kaupungin. 
”Tämä profeetta ei pääse armeijaani karkuun”, kuninkaan on täy-
tynyt ajatella. ”Minä lopetan hänen sekaantumisensa asioihin kerta 
kaikkiaan!”

Syyrian armeija saapui Dotaniin sinä iltana. He asettuivat asemiinsa 
vuoren rinteelle saartaen kaupungin joka puolelta ja odottivat aamun 
tuloa.

Kuva 5-3

Aikaisin aamulla Elisan palvelija heräsi ja meni ulos. Ehkä hän hau-
kotteli ja venytteli, kun hän huomasi jotakin – ehkä valonvälähdyk-
sen rinteessä. Hän katsoi ja näki kauhukseen vaunuja ja sotilaita 
kiiltävissä haarniskoissaan. Syyrialaisia sotilaita! Katsoessaan oikealle 
hän näki lisää sotilaita ja katsoessaan vasemmalle hän näki heitä vielä 
lisää! Kääntyessään ympäri palvelija saattoi nähdä, että heidät oli 
saarrettu joka puolelta!

Hänen sydämensä on täytynyt jyskyttää, kun hän ymmärsi, että Do-
taniin pian hyökättäisiin! Hän ryntäsi kertomaan Elisalle. ”Voi , her-
rani!” hän huusi. ”Mitä me nyt teemme?”

Kuva 5-4

Elisa oli rauhallinen. ”Älä pelkää”, hän vastasi, ”meillä on puolellam-
me enemmän väkeä kuin heillä” (2. Kun. 6:16).

Palvelijan on täytynyt olla hämmentynyt. ”Kuinka hän voi olla niin 
rauhallinen, kun vihollinen on hyökkäämässä? Ketä hän tarkoittaa 
meidän puolellamme olevalla väellä? Ei meillä ole täällä armeijaa 
taistelemassa puolestamme! Ei täällä ole ketään meitä puolustamas-
sa!” Palvelijan huolestuneessa mielessä on täytynyt risteillä monia 
levottomia ajatuksia. Elisa saattoi nähdä, ettei hänen palvelijansa 
ymmärtänyt. Elisa ei luottanut omaan voimaansa tai siihen, että Is-
raelin armeija suojelisi heitä vihollisen hyökkäystä vastaan. Hän luotti 
Jumalan suojelukseen.

Ehkä tämä mies oli ollut 
vakoilemassa Israelissa ja saanut 
siellä tietää, kuinka Jumala oli 
osoittanut valtansa ja voimansa 
Elisan kautta. 

Lue jae ääneen Raamatusta tai 
anna jonkun vanhemmista lapsista 
lukea se.

Poista kaikki kuvat.

Syyrian kuningas lähetti Dotaniin 
näin suuren joukon sotilaita 
ilmeisesti siksi, että hän pelkäsi, 
että Elisaa vartioitiin tai että kansa 
yrittäisi suojella profeettaansa. 

Laita Syyrian armeija (ES-34) ja 
vaunut (ES-35) paikoilleen.

Lisää palvelija (ES-36).

Palvelija on saattanut olla yksi 
niistä profeetanoppilaista, joita 
Elisa koulutti.

Lisää Elisa (ES-1).

Lue jae ääneen Raamatusta.
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Jumalan suojelus oli hyvin todellinen, joten hän rukoili: ”Herra, avaa 
hänen silmänsä, jotta hän näkisi.” Raamatussa kerrotaan, että Jumala 
avasi nuoren miehen silmät, ja tämä näki hämmästyksekseen, mistä 
Elisa puhui. Voitko arvata, mitä hän näki? Mitä luulet? Luetaanpa 
vastaus Raamatusta.

”Vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään” 
(2. Kun. 6:17b).

Kuva 5-5

Vuorilla heidän ympärillään oli kiiltäviä hevosia ja vaunuja – ei Syyri-
an armeija, vaan Jumalan armeija! Ne olivat tulisia hevosia ja vaunuja! 
Jumala oli lähettänyt Elisan ja tämän palvelijan ympärille taivaalliset 
vartiojoukot, jotka olivat valmiita taistelemaan suojellakseen heitä! 
Mitä luulet, oliko palvelija vielä peloissaan? Minä luulen, että ei! Nyt 
hän tiesi voivansa luottaa Jumalan suojelukseen.

Kun sinun vihollisesi Paholainen hyökkää, et voi luottaa omaan 
voimaasi tai toisten ihmisten suojelukseen. Jos olet Jumalan lapsi, 
luota häneen, jolla on valta ja voima suojella sinua. Jumala on aina 
kanssasi. Et ole hetkeäkään yksin vihollistasi vastaan. Jumala on kaik-
kivoimainen! Hän on Paholaista voimakkaampi. Jumala voi suojella 
sinua ihmisiltä tai tilanteilta, jotka voivat vahingoittaa sinua. Hän 
voi suojella sinua myös niin, ettet anna periksi syntisille haluillesi ja 
epäilyksillesi, peloillesi ja masennukselle, joita Paholainen mielellään 
käyttää tuhotakseen sinut. Pysy lähellä Jumalaa, niin hän voi auttaa 
sinua. Rukoile ja lue Raamattuasi, sillä rukous ja raamatunluku ovat 
voimakkaita aseita vihollista vastaan.

Jumala suojelee lapsiaan erityisellä tavalla jopa enkelien kautta. Ju-
malan enkelit ovat henkiolentoja, viestintuojia, jotka on luotu pal-
velemaan häntä. Jumala antaa enkeleilleen käskyn huolehtia hänen 
lapsistaan, varsinkin silloin, kun siihen on erityistä tarvetta. Sinä et 
voi nähdä enkeleitä, kuten palvelijakaan ei voinut nähdä Jumalan 
mahtavaa armeijaa, mutta he vartioivat sinua jatkuvasti. Raamatusta 
me voimme lukea: ”Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa 
niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät” (Ps. 34:8).

Kun Paholainen yrittää tuhota sinut, muista, että Jumala hallitsee 
kaikkea. Luota siihen, että hän auttaa sinua ja sano Paholaiselle ’ei’. 
Tämä ei tarkoita sitä, ettei ikäviä asioita koskaan tapahdu. Joskus 
Jumala sallii pahojen asioiden tapahtua, mutta Jumala myös lupaa 
käyttää jopa näitä tilanteita sinun parhaaksesi. Muistatko, kun ker-
roin pienestä pojasta, joka kuoli, mutta jonka Jumala herätti takai-
sin elämään? Jumalan Pyhä Henki auttaa sinua pysymään sisäisesti 
rauhallisena silloinkin, kun elät vaikeaa vaihetta elämässäsi. Et ehkä 
ymmärrä, miksi sinun elämässäsi on vaikeuksia tai kuinka voit kestää 
vihollisen hyökkäykset, mutta voit kuitenkin luottaa Jumalaan, jolla 
on valta ja voima suojella sinua.

Lue jae Raamatusta. 

Lisää enkelit, vaunut ja hevoset 
(ES-37 ja ES-38).

PTU 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint-hyperlinkki

Auta lapsia ymmärtämään, että 
Jumalan lupaama suojelus ei 
tarkoita sitä, että meillä ei koskaan 
ole vaikeita asioita elämässä. Anna 
aiheesta tasapuolinen kuva. 
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Jumalalla oli voimaa suojella myös Elisaa.

Syyrian armeija lähestyi, ja Elisa rukoili jälleen pyytäen Jumalaa su-
mentamaan sotilaiden silmät.

Elisa sanoi: ”Tulkaa minun perässäni, minä vien teidät sen miehen 
luo, jota te etsitte.”

Armeija seurasi sokeasti Elisaa 20 km:n matkan suoraan pääkaupun-
kiin Samariaan!

Kun he olivat tulleet kaupunkiin, Elisa rukoili jälleen, ja Jumala avasi 
sotilaiden silmät. Syyrialaiset ymmärsivät, missä he olivat: vihollis-
alueen sydämessä!

Kuva 5-6

Kun Israelin kuningas näki, että Elisa oli tuonut Syyrian armeijan 
hänen luokseen, hän oli ihastuksissaan hyvästä onnestaan. ”Tuleeko 
minun tappaa heidät?” hän kysyi Elisalta.

”Sitä älä tee”, Elisa vastasi. Hän halusi sotilaiden lähtevän elävinä, 
jotta he voisivat kertoa, mitä Israelin Jumala oli tehnyt. Elisa käski 
kuninkaan ruokkia vangit ja päästää heidät menemään. Kuningas 
valmisti suuret pidot. Kun vangit olivat syöneet ja juoneet kyllikseen, 
hän päästi heidät palaamaan Syyriaan.

Syyrialaisten sotilaiden on täytynyt kertoa kuninkaalleen kaikki ou-
dot tapahtumat. Kuningas ymmärsi, etteivät he voisi voittaa Israelin 
Jumalaa. Niinpä hänen armeijansa poistui Israelin alueelta.

Jumala oli suojellut kansaansa, sota oli ohi!

Jumalan kansan omat voimat tai taidot eivät olleet suojanneet heitä 
viholliselta, vaan Jumalan valta, voima ja uskollisuus olivat varjelleet 
heitä.

Jos sinä olet Jumalan lapsi, luotatko Jumalaan, jolla on valta ja voima 
suojella sinua? Ehkä jo tällä viikolla saatat kokea hyökkäyksen vihol-
lisesi Paholaisen taholta. Ehkä ihmiset tai tilanteet vahingoittavat 
sinua. Ehkä alat epäilemään, pelkäämään tai masennut, kun olet 
tehnyt jotakin väärin. Muista, että Jumala on aina sinun kanssasi ja 
hän valvoo kaikkea. Luota siihen, että Jumala auttaa sinua, ja sano 
Paholaiselle ’ei’. Tarkkaile tällä viikolla, miten Jumala suojelee sinua. 
Minulla on sinua varten paperi, jossa lukee ”Tällä viikolla Jumala 
suojeli minua ______________________ ” Kirjoita viivalle, miten 
olet huomannut Jumalan suojelevan sinua. Paperit ovat tuolilla oven 
vieressä. Voit ottaa yhden paperin kotiin lähtiessäsi, jos haluat tehdä 
tämän tehtävän. Ensi viikolla voimme yhdessä jutella siitä, miten 
Jumala on suojellut meitä. 

Jos et ole vielä Jumalan lapsi, silloin voit uskoa ja luottaa Jeesukseen 
tänään. Oletko valmis kääntymään pois synneistäsi? Uskotko Jee-
sukseen, joka kuoli puolestasi, kärsi rangaistuksen sinun synneistäsi 

Poista kaikki kuvat.

Laita Elisa (ES-1) ja syyrialaiset 
sotilaat (ES-34) paikoilleen.

Lisää Israelin kuningas (ES-40).

Poista kaikki kuvat.

PTU

PTE
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ja nousi kuolleista? Jos uskot, Jumala antaa sinulle syntisi anteeksi ja 
lahjoittaa sinulle ikuisen elämän. Sellaista elämää eletään taivaassa. 
Jumala ei koskaan jätä sinua. Hän alkaa vähitellen muuttaa elämääsi. 
Jumala on aina sinun kanssasi ja suojelee sinua.

Kertauskysymykset
1  Miten Syyrian kuningas suunnitteli hyökkäävänsä israelilaisten 

kimppuun? (Hän aikoi pystyttää salaisen leirin lähelle Israelin ra-
jaa.)

2  Kuka on Jumalaan uskovien vihollinen tänään? (Paholainen)

3  Mitä vääriä asioita Paholainen yrittää houkutella uskovia lapsia 
tekemään? (Yrittää houkutella esimerkiksi suuttumaan tai pettä-
mään tai epäilemään Jumalaa.)

4  Mitä hyviä ja tärkeitä asioita Paholainen haluaa estää Jumalan 
lapsia tekemästä? (Estää lukemasta Raamattua, rukoilemasta, tot-
telemasta, auttamasta muita jne.)

5  Mitä Syyrian kuningas teki joka kerta, kun israelilaiset saivat sel-
ville syyrialaisten salaisen väijyntäpaikan? (He etsivät uuden pii-
lopaikan ja muuttivat sinne.)

6  Mitä Syyrian kuningas suunnitteli tekevänsä Elisalle? (Hän suun-
nitteli hyökkäävänsä kaupunkiin, jossa Elisa asui, ja vangitsevan-
sa Elisan.)

7  Kun Paholainen yrittää tuhota sinut, mitä sinä voit tehdä? (Luot-
taa Jumalaan, muistaa, että Jumala valvoo kaikkea ja sanoa Paho-
laiselle ’ei’.)

8  Miksi Elisa oli niin rauhallinen ja hänen palvelijansa niin pelois-
saan, kun vihollinen piiritti heitä? (Elisa saattoi nähdä Jumalan 
taivaallisen armeijan, mutta palvelija ei.)

9  Keitä ovat ne näkymättömät sotilaat, joiden Jumala käskee suo-
jella sinua? (Jumalan enkeleitä)

10  Miksi uskovat ovat usein peloissaan, kun Paholainen hyökkää ja 
heidän tielleen tulee ongelmia? (He eivät muista, että Jumalalla 
on kaikki valta ja hän valvoo kaikkea, eivätkä siksi luota Jumalan 
apuun.)

11  Minne Elisa johti Syyrian armeijan? (Suoraan Samarian kaupun-
kiin)

12  Mitä Jumala haluaa sinun oppivan hänestä tämän kertomuksen 
perusteella? (Jumala on kaikkivaltias ja voi suojella kaikissa tilan-
teissa.)

Kertauskisa
Klemmari-zonk

Laita noin 20 värillistä klemmaria 
(tai paperiliuskaa) pieneen 
paperikassiin. Laita vain 
kolme vihreää klemmaria (tai 
paperiliuskaa) kassiin. Nämä kolme 
ovat ”zonk-klemmareita”.

Jaa lapset kahteen joukkueeseen 
ja esitä ensimmäiselle joukkueelle 
kysymys.

Se, joka ensimmäisenä nostaa 
kätensä ja vastaa kysymykseen 
oikein, saa valita klemmarin 
kassista. Hän ei saa valitessaan 
katsoa kassiin.

Jokainen klemmari (joka ei ole 
vihreä ”zonk-klemmari”) on 500 
pisteen arvoinen. Joukkueen jäsen 
voi nostaa niin paljon tai niin vähän 
klemmareita kuin hän ja joukkue 
haluavat. He voivat itse päättää, 
milloin lopettavat nostamisen. Kun 
joukkue päättää lopettaa, laske 
heidän saamansa pisteet ja laita 
sitten klemmarit takaisin kassiin.

Jos joukkueen jäsen kuitenkin 
nostaa vihreän ”zonk-klemmarin”, 
hänen täyttyy laittaa kaikki 
klemmarit takaisin kassiin, 
eikä joukkue saa pisteitä sillä 
kierroksella.

Kysy kysymyksiä vuorotellen 
kahdelta joukkueelta. Se joukkue 
voittaa, jolla on eniten pisteitä, kun 
kaikki kysymykset on esitetty.
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Tukitehtävä 1
Huolehdi siitä, että sinulla on tuolilla oven luona lapsia varten pape-
reita, joissa on lause ”Tällä viikolla Jumala suojeli minua näin: 
__________________________________________________ ”.

Muista kertoa lapsille, että jos he haluavat täyttää paperin viikon 
aikana ja tuoda sen kerhoon seuraavalla viikolla, te voitte keskustella 
kokemuksista.

Tukitehtävä 2
Anna lasten muodostaa piiri ja sido yhden vapaaehtoisen silmät. 
Laita kaikenlaisia esteitä piirin sisälle. Jätä kulkureitti esteiden väliin. 
Kerro lapselle, jonka silmät on sidottu, että johdatat häntä kulku-
reittiä pitkin puhumalla hänelle hiljaa. Hänen täytyy tehdä juuri niin 
kuin sinä sanot ja luottaa siihen, että sinä johdatat hänet turvallisesti 
reitin päähän ilman, että hän törmää esteisiin. Neuvo toisia lapsia 
huutelemaan äänekkäästi kaikenlaisia haluamiaan ohjeita, hyviä tai 
huonoja. Jos lapsi luottaa sinuun, hän pystyy kulkemaan reitin läpi.

Keskustelkaa tehtävän jälkeen siitä, kuinka meidän tulee oppia kuu-
lemaan Jumalan ääni Raamatun kautta, luottamaan siihen, mitä hän 
sanoo, ja olemaan kuuntelematta muita ohjeita, jotka saattavat olla 
vääriä.
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Oppitunti 6
Usko hyvä uutinen

Raamatunkohta 
2. Kun. 6:24-7:16

Päätotuus
Jumalalla on hyvä uutinen niille, jotka tarvitsevat 
sitä.

Sovellus
Lapsi, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko hyvä uutinen Jeesuksesta, niin pelastut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Kerro hyvä uutinen Jeesuksesta niille, jotka tarvit-
sevat sitä.

Vaihtoehtoinen sovellus
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Opeta lapsille, miten maailmassa on miljoonia ih-
misiä, lapsia ja aikuisia, joilla ei ole tarpeeksi ruokaa 
tai vettä eikä kunnollista kotia. Pyri herättämään 
heissä herkkyyttä ja halua rukoilla sekä osallistua 
koulussa, kaduilla, seurakunnassa tai pyhäkoulussa 
järjestettyihin keräyksiin.

Raamatunlause
Kertaa Joh. 3:16.

Havaintovälineet
•	 Kuvat:	5-3,	6-1,	6-2,	6-3,	6-4,	6-5	ja	6-6	(kierre-

kirja ja PowerPoint)

tai

•	 Flanellokuvat:	ES-1,	ES-4,	ES-34,	ES-35,	ES-39,	
ES-40, ES-41, ES-42, ES-43, ES-44, ES-45 ja 
ES-46

ja

•	 Tulostettu	 tai	 näkyviin	 kirjoitettu	 päätotuus	
(esim. kokoa A4), PowerPointissa hyperlinkki

•	 Israelin	kartta

Tuntirunko
Johdanto
”Minulla on kamala nälkä!”

Tapahtumien kulku
1 Syyrialaiset hyökkäävät Samariaan ja 

aiheuttavat nälänhädän ja hintojen nousun. 

2 Kuningas syyttää Elisaa ja uhkaa tämän 
henkeä.  PTU

3 Elisa profetoi, että nälänhätä päättyy 
seuraavana päivänä.  PTE

4 Neljä nälkäänäkevää spitaalista päättää 
antautua Syyrian armeijalle. 

5 Jumala saa syyrialaiset pakenemaan. Nämä 
luulevat, että heidän kimppuunsa hyökätään. 

6 Spitaaliset syövät ja vievät tavaroita
 mukanaan. PTE
7 Spitaaliset tuntevat syyllisyyttä ja päättävät 

kertoa hyvän uutisen ruuasta muille.   PTU
8 Kuningas lähettää vakoojia Syyrian leiriin. 

SH, PTU
Huippukohta

9 Nälkäiset ihmiset ryntäävät tyhjään leiriin 
syömään.

10 Jumala on ihmeellisesti pelastanut kansan 
kuolemasta.

Lopetus
Elisan profetia on toteutunut.

Elisa elää loppuelämänsä totellen Jumalaa.
PTU, PTE
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Oppitunti
”Minulla on kamala nälkä!” Nämä sanat olisit saattanut kuulla Sa-
mariassa.

Jumala oli tehnyt ihmeellisiä asioita suojellessaan Israelia sen vihol-
liselta Syyrialta.

Kertaa lyhyesti edellisen oppitunnin tapahtumat.

Kun syyrialaiset sotilaat oli vahingoittumattomina päästetty lähte-
mään Samariasta, he olivat kertoneet kuninkaalleen kaiken, mitä oli 
tapahtunut. Syyria poistui Israelista, ja Jumala antoi maalle rauhan 
ajan. Eikö luulisikin, että nähtyään kaiken, mitä Jumala oli heille 
tehnyt, Israelin kansa olisi kääntynyt synneistään ja alkanut todella 
palvella häntä voimallisena ja uskollisena Jumalanaan? Ilmeisesti he 
eivät tehneet niin. Ehkä siitä syystä Jumala salli vielä kamalamman 
tilanteen, joka sai kansan mahan kurisemaan.

Kuva 5-3

Kun Syyrian armeija tällä kertaa hyökkäsi Israeliin, se saartoi pääkau-
pungin Samarian ja katkaisi sen vesi- ja ruokahuollon.

Ihmiset alkoivat pian nähdä nälkää. Se vähä ruoka, mitä oli jäljellä, oli 
pääasiassa eläinten ruokaa. Jopa siitä tuli hyvin kallista, kun ihmiset 
epätoivoisesti etsivät jotakin syötävää. Miehet, naiset ja lapset, rikkaat 
ja köyhät, tekivät kuolemaa, koska heillä ei ollut mitään syötävää. 
Koko kaupunki oli nälänhädän takia kuolemankielissä, ja kansa tar-
vitsi apua.

Kuva 6-1

Israelin kuningas oli turhautunut. Kun nainen kaupungissa huusi hä-
nelle ja pyysi apua, hän vastasi: ”Jollei Herra sinua auta, miten sitten 
minä?” Kuningas oli surullinen nähdessään kansan kärsivän, mutta 
ei kuitenkaan kääntynyt Jumalan puoleen saadakseen apua. Hän oli 
vihainen Jumalalle ja syytti Jumalan palvelijaa, Elisaa, nälänhädästä.

Sen sijaan, että olisi mennyt Elisan luo ja pyytänyt tätä puhumaan Ju-
malalle tilanteesta, kuningas päätti jatkaa väärällä tiellään. Hän päätti 
tappaa Elisan sinä nimenomaisena päivänä!

Kuva 6-2

Elisa oli kodissaan Samariassa keskustelemassa kaupungin vanhim-
pien kanssa. Heidän keskustellessaan Elisa sai Jumalalta varoituksen 
siitä, että kuningas lähettäisi jonkun tappamaan hänet! Elisa käski 
vanhimpia sulkemaan oven siltä mieheltä, jonka kuningas oli lähet-
tänyt tappamaan hänet. Elisa tiesi, että myös kuningas oli tulossa. 
Elisalla oli sanoma hänelle. Hänellä oli hyvä uutinen kerrottavanaan.

Hyvä tehokeino on pyytää 
etukäteen yhtä lapsista alussa 
vaikeroimaan nälissään, kuten 
samarialaiset ovat saattaneet 
tehdä. 

Pyydä niitä lapsia, jotka olivat läsnä 
edellisellä oppitunnilla, lyhyesti 
kertomaan päätapahtumat, jotka 
osoittavat Jumalan huolenpitoa. 

Pyydä yhtä lapsista etsimään 
Samaria kartalta. 

Laita Syyrian armeija (ES-34) ja 
vaunut (ES-35) paikoilleen.

Koska Samaria oli vuorella, 
vihollisen oli helppo eristää ihmiset 
kaikesta ulkopuolelta tulevasta 
avusta. 

Lisää nälkäiset ihmiset (ES-39).

Vanhemmista lapsista voi olla 
mukavaa kuulla yksityiskohtaisempi 
kuvaus, joka on jakeessa 2. Kun. 
6:25. Aasinpää oli vähiten haluttua 
ruokaa. Yksi sekeli vastasi noin 
neljän päivän palkkaa, joten 80 
sekelin hinta kertoo melkoisesta 
inflaatiosta. Kab-mitta vastasi noin 
puolta litraa. Kyyhkysenlannalla 
tarkoitetaan palkoja, joita käytettiin 
usein eläinten ruokana. Juutalaiset 
pitivät kaikkia näitä ruoka-aineita 
saastaisina, mutta ajat olivat 
vaikeat. 

Poista kaikki kuvat. Laita Israelin 
kuningas (ES-40) paikalleen.

Ei ehkä kannata puhua nälänhädän 
vaikutuksista, joista kerrotaan 
jakeissa 2. Kun. 6:28-29. Ihmislihan 
syönti ei ollut tuntematon ilmiö 
nälänhädän aikaan.

Poista Israelin kuningas (ES-40). 
Laita Elisa (ES-1) ja kaupungin 
vanhimmat (ES-4) paikoilleen.
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Hyvä uutinen kannattaa kertoa toisille, vai mitä! Jos uskot Jeesuk-
seen Pelastajana, myös sinulla on hyvä uutinen kerrottavaksi muille. 
Jumala haluaa sinun kertovan hänestä ystävillesi ja perheenjäsenillesi, 
jotka eivät vielä ole kuulleet hänestä. Ystäviesi ja perheesi tulee kuulla 
hyvä uutinen Jumalasta. 

Myös kuningas tarvitsi hyvää uutista, jonka Elisa kertoisi hänelle. 

Kun kuningas saapui, Elisan on täytynyt kieltää tätä antautumasta vi-
holliselle ja neuvoa häntä odottamaan Jumalan apua. Kuningas kysyi 
Elisalta: ”Miksi minä enää turvaisin häneen?” Kuningas ei uskonut 
Elisaa.  Hän oli varma siitä, että Jumala ei auttaisi heitä.

Sitten Elisa kertoi Jumalan sanoman kuninkaalle ja kaupungin van-
himmille. Luetaanpa Raamatusta, mitä hän sanoi.

”Kuulkaa Herran sana! Näin hän sanoo: ’Huomenna tähän aikaan 
Samarian portilla saa sekelillä sea-mitan parhaita vehnäjauhoja ja 
kaksi sea-mittaa ohria’” (2. Kun. 7:1).

Jumala sanoi, että nälänhätä loppuisi pian. Ruokaa tulisi riittämään 
kaikille ja ruuan hinta laskisi normaaliksi. Elisa vakuutti luottavaisesti 
kaiken tapahtuvan seuraavaan päivään mennessä. Vaikka he eivät 
ansainneet sitä, Jumala rakasti edelleen kansaansa ja halusi pelastaa 
heidät tästä vaarasta. 

Jumala haluaa pelastaa myös sinut elämässäsi olevasta synnistä. On 
väärin elää oman tahdon mukaan sen sijaan, että noudattaa Jumalan 
tahtoa. Sitä kutsutaan synniksi. Synti on Jumalan lakien rikkomista. 
Kun lunttaat kokeessa tai kun itsekkäästi haluat toimia oman tahtosi 
mukaan tai ajattelet inhottavia ajatuksia jostakusta, teet syntiä. Vain 
Jumala voi pelastaa sinut synnistä, ja se on todella hyvä uutinen! Hän 
haluaa pelastaa sinut, koska hän rakastaa sinua. 

Opettelemassamme raamatunlauseessa sanotaan: ”Jumala on rakas-
tanut maailmaa niin paljon” (Joh. 3:16). On ihmeellistä ajatella, että 
Jumala, joka on pyhä, täydellinen ja täysin synnitön, rakastaa sinua 
synneistäsi huolimatta. Sinä et ansaitse Jumalan rakkautta, mutta hän 
antaa rakkautensa sinulle ilmaiseksi ja haluaa sinun elävän ikuisesti 
hänen kanssaan ja pääsevän kerran taivaaseen. Tämä on todella hyvä 
uutinen, ja voit uskoa sen todeksi omalla kohdallasi. Jumala haluaa 
pelastaa sinut synnistä, koska hän rakastaa sinua. 

Jumala rakasti edelleen Samarian asukkaita, vaikka he eivät ansain-
neet sitä. Hän halusi pelastaa heidät vaarasta.

Kuva 6-3

Kaupungin porttien ulkopuolella oli neljä miestä, joilla oli valtava 
ongelma. Heillä oli spitaali. Spitaali on vakava ihosairaus, johon ei 
ollut lääkettä noihin aikoihin. Israelin laki sanoi, että spitaalisten piti 
elää erillään muista ihmisistä. Tuleeko mieleesi ketään muuta spitaalia 
sairastavaa, josta olemme kuulleet?

PTU
Kuningas on saattanut ajatella, että 
Elisa oli jollakin tavalla aiheuttanut 
Syyrian tunkeutumisen maahan 
tai että tämä ei ollut riittävästi 
rukoillut kansan puolesta. Kuningas 
ei näytä koskaan miettineen 
sitä, että hyökkäys on voinut olla 
Jumalan kuritusta hänen ja kansan 
syntien takia. Hän suunnitteli 
mestauttavansa Elisan.

Lisää kuningas (ES-40).

Lue jae Raamatusta. 

PTE

Poista kaikki kuvat. Laita spitaaliset 
(ES-41) paikalleen.

Voit muistuttaa lapsia Naamanista 
(oppitunti 4) tai kysyä heiltä, miten 
spitaalisten täytyi asua ja elää 
noihin aikoihin. 
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Anna lasten vastata ”Naaman”.

Nämä neljä miestä varmaan elivät ystävällisten ihmisten lahjoittaman 
ruuan varassa, mutta nyt ei ollut ruokaa. Nämä köyhät, sairaat miehet 
näkivät nälkää ja olivat lähellä kuolemaa.

He miettivät lähellä olevaa Syyrian armeijan leiriä. He tiesivät, että 
syyrialaiset eivät vaatineet spitaalisia eristäytymään muista ihmisistä. 
”Jos antaudumme vihollisen vangeiksi, me ehkä saamme sentään 
jotakin syötävää!” he ajattelivat. Jos he eivät söisi, he pian kuolisivat 
nälkään. Näytti siis siltä, että riski kannatti ottaa – sittenkin, jos syy-
rialaiset tappaisivat heidät. Kun ilta tuli, neljä miestä kulki hiljaa kohti 
Syyrian armeijan leiriä.

Kuva 6-4

Leirissä sotilaat varmaan puhdistivat aseitaan ja valmistautuivat yö-
levolle. Äkkiä he kuulivat jotakin. Mitä se oli? Luetaanpa vastaus 
Raamatusta: ”Herra oli pannut syyrialaiset kuulemaan vaunujen, 
hevosten ja suuren sotajoukon ääniä” (2. Kun. 7:6).

Kyllä, se oli laukkaavien hevosten ja vierivien vaunujen ääni! Sotilaat 
olivat kauhuissaan!

He ihmettelivät, mitä oli tapahtumassa.

Yksi heistä varoitti: ”Israelin kuningas on varmaan ostanut heettiläis-
ten kuninkaat ja Egyptin kuninkaat puolelleen. Nyt he ovat tulossa 
meidän kimppuumme.”

Peläten henkensä edestä syyrialaiset sotilaat juoksivat karkuun jättä-
en telttansa, eläimensä, vaatteensa, hopeansa, kultansa ja ruokansa.

Raamatussa kerrotaan, että todellisuudessa ei ollut mitään vihollis-
armeijaa, joka olisi hyökännyt syyrialaisten kimppuun. Kun luin Raa-
mattua, huomasitko, kuka oli pannut syyrialaiset kuulemaan ääniä? 
Kyllä, Jumala sai sotilaat kuulemaan lähestyvän armeijan ääniä pelot-
taakseen heidät pois! Muistatko, mitä Jumala teki viimeviikkoisessa 
kertomuksessa Syyrian armeijalle?

Anna lasten vastata.

Kyllä, hän teki jotakin heidän silmilleen ja sumensi heidän näkönsä. 
Tässä kertomuksessa Jumala teki jotakin heidän korvilleen.

Kuva 6-5

Neljä nälkäänäkevää miestä käveli varovasti leiriin odottaen tulevan-
sa pidätetyksi tai tapetuksi. Heidän hämmästyksekseen siellä ei ollut 
ketään! Kaikki oli hiljaista. Sen on täytynyt olla outo näky! Ikään 
kuin sotilaat olisivat olleet siellä hetki sitten ja sitten vain kadonneet. 
Aseet makasivat maassa siinä, mihin ne olivat pudonneet. Ruokaa 
ja juomaa oli jätetty aivan kuin joku olisi peloissaan kiirehtinyt pois 
aterialta.

Poista spitaaliset (ES-41). Laita 
sotilaat (ES-42), tavarat (ES-43) ja 
ruoka (ES-44) paikoilleen.

Lue jae ääneen Raamatusta. 

Poista sotilaat (ES-42).

Laita spitaaliset (ES-41) paikalleen.



Elisa - uskollisen Jumalan profeetta

53

Kun miehet olivat varmoja siitä, että he olivat yksin, mitä luulet hei-
dän ensimmäiseksi tehneen?

Anna lasten vastata.

Kyllä, he söivät! Kuinka innoissaan ja kiitollisia heidän onkaan täyty-
nyt olla! Miten hyvä uutinen tämä olikaan! Jumala oli auttanut niin, 
ettei heidän tarvinnut kuolla nälkään.

Tiesitkö, että Jumalalla on hyvä uutinen myös sinulle? Hän on val-
mistellut mahdollisuuden pelastua synnistä. Jumala lähetti Poikansa 
Jeesuksen maailmaan kärsimään rangaistuksen kaikista vääristä asi-
oista, jotka sinä olet tehnyt. Kun Jeesus kärsi ja kuoli ristillä, Jumala 
laittoi koko maailman kaikki synnit hänen päälleen. Kuolemansa jäl-
keen Jeesus haudattiin ja sitten kolme päivää myöhemmin hän nousi 
ylös kuolleista. Tänään Jeesus elää taivaassa. Muista, mitä raamatun-
lauseessa sanotaan: ”Jottei yksikään, joka häneen (Jeesukseen) uskoo, 
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). 
Miten hyvä uutinen tämä onkaan! Jos haluat pelastua, voit rukoilla ja 
kertoa Jeesukselle, että uskot häneen. Voit pyytää Jeesusta ottamaan 
synnin pois elämästäsi. Kun olet pyytänyt Jeesusta ottamaan syntisi, 
hän asuu sinussa ja muuttaa vähitellen elämääsi. Hän antaa sinulle 
voimaa elää siten kuin Jumala haluaa sinun elävän. Tämä on todella 
hyvä uutinen! 

Jumalalla oli hyvä uutinen myös spitaalisille. He pelastuisivat nälkä-
kuolemalta.

Syötyään he keräsivät kaikki vaatteet, kaiken hopean ja kullan, jotka 
pystyivät kantamaan, ja piilottivat ne leirin ulkopuolelle, mistä saat-
toivat hakea ne myöhemmin. Palattuaan leiriin he keräsivät toisen 
kuorman tavaraa piilotettavaksi.

Spitaaliset olivat iloisia pelastumisestaan, mutta hetken kuluttua he 
alkoivat tuntea syyllisyyttä. He ajattelivat kaupungin asukkaita, mie-
hiä, naisia ja lapsia, jotka näkivät nälkää, aivan kuten he. Ehkä he 
miettivät myös nälkäisiä perheitään ja ystäviään. Luetaanpa Raama-
tusta, mitä he sanoivat: ”Me emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän 
uutisen päivä. Jos me olemme tästä hiljaa ja odotamme aamun-
koittoon saakka, meitä voidaan syyttää rikoksesta. Paras lähteä heti 
kaupunkiin ja kertoa tästä kuninkaan väelle” (ks. 2. Kun. 7:9). Jumala 
oli pelastanut heidät kuolemanvaarasta. Nyt he ymmärsivät, että oli 
oikein kertoa hyvä uutinen kaupungin asukkaille, joiden myös piti 
saada kuulla se.

Jos sinä uskot Jeesukseen, Jumala haluaa sinun kertovan hyvän uu-
tisen myös toisille. Jumala on antanut sinulle anteeksi. Hän on pe-
lastanut sinut synnistä. Kuinka surullista olisikaan, jos sinä pitäisit 
hyvän uutisen itselläsi! Muidenkin tulee saada kuulla, että synnistä voi 
pelastua. Keksitkö ketään, joka tarvitsee hyvää uutista Jeesuksesta?

Anna lasten vastata.

PTE

Lue jae ääneen Raamatusta.

Laita tavarat (ES-43) miesten 
käsiin.

Lue jae ääneen Raamatusta. 

PTU
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Ehkä voit kertoa vanhemmillesi tai veljillesi tai siskoillesi. Tai ehkä 
sinulla on muita sukulaisia, kuten isovanhemmat tai serkut, joiden 
täytyy saada kuulla hyvä uutinen. Entä sinun ystäväsi koulussa? Hei-
dänkin pitäisi saada tietää, että synneistä voi pelastua.

Mikä on se hyvä uutinen, jonka sinä voit kertoa heille?

Anna lasten kertoa evankeliumi omin sanoin.

Voit kertoa hyvän uutisen siitä, kuinka Jeesus, Jumalan Poika, tuli 
maailmaan kuolemaan ristillä meidän syntiemme tähden ja kuinka 
hän jälleen nousi kuolleista. Voit lukea heille tänään opettelemamme 
jakeen Joh. 3:16, jota kutsutaan pienoisevankeliumiksi.

Toista jae lasten kanssa.

Kaikki eivät usko hyvää sanomaa, mutta heille on kuitenkin ker-
rottava siitä. Jumala on käskenyt lapsiaan kertomaan hyvän uutisen 
kaikille. Hän sanoo: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evan-
keliumi kaikille luoduille” (Mark. 16:15). Kerro hyvää uutista, sillä 
kaikki tarvitsevat sitä! 

Neljä miestä, jotka löysivät ruokaa, tiesivät, että heidän täytyi kertoa 
hyvä uutinen kaupungin asukkaille. He eivät voineet pitää sitä vain 
itsellään!

Kuva 6-6

Miehet kiiruhtivat takaisin kaupunkiin, huusivat kaupunginportin 
vartijoita ja kertoivat syyrialaisten leirin ruuasta ja tarvikkeista. Sana 
heidän löydöstään levisi nopeasti ympäri kaupunkia. Jumala oli huo-
lehtinut siitä, että myös Samarian asukkaat saattoivat pelastua kuole-
manvaarasta! Pian hyvä uutinen saapui palatsiin saakka.

Israelin kuningas herätettiin ja hänelle kerrottiin hyvä uutinen, mutta 
hän ei uskonut sitä. Kuningas ajatteli, että se oli syyrialaisten ansa. 
”He tietävät, että olemme nälissämme, ja ovat siksi lähteneet leiristä 
ja asettuneet väijyksiin. He odottavat, että me tulemme ulos kaupun-
gista, ja ottavat sitten meidät elävältä kiinni”, kuningas varoitti. Ku-
ningas ei voinut heti uskoa uutista. Yksi hänen upseereistaan neuvoi 
lähettämään vakoojia leiriin. Kuninkaan täytyi kuulla hyvä uutinen 
toisen kerran voidakseen olla varma siitä, että se oli totta.

Ehkä sinä koet samoin. Ehkä olet kuullut hyvän uutisen Jeesukses-
ta, mutta et ole varma, mitä tehdä. Jos haluat jutella uskomisesta 
Jeesukseen, voit tulla minun luokseni oppitunnin jälkeen (kerro aika 
ja paikka). Voin näyttää sinulle Jumalan sanasta, miten voit uskoa 
Jeesukseen Pelastajanasi ja saada iankaikkisen elämän, jonka Jumala 
haluaa lahjoittaa. 

Ehkä uskot Jeesukseen ja olet jo kertonut ystävillesi ja perheellesi 
hänestä, mutta he eivät vieläkään usko häneen. Älä luovuta! Rukoile 
heidän puolestaan. Pyydä Jumalaa valmistamaan heitä kuulemaan 
hyvä uutinen uudelleen.

Poista kaikki kuvat. Laita spitaaliset 
(ES-45) paikalleen.

Poista spitaaliset (ES-45).

SH

PTU
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Tai ehkä ajattelet, ettet oikein osaa kertoa ystävillesi Jumalasta. Mitä 
voit tehdä?

Anna lasten lyhyesti esittää näkemyksiään.

Rukoile Jumalaa. Pyydä Jumalaa johdattamaan niin, että voit kertoa 
yhdelle ihmiselle, joka kuuntelee. Ehkä voit jopa kysyä Jeesukselta, 
onko joku, joka sinun pitäisi kutsua meidän kerhoomme tai seura-
kuntaan. Luokan takaosassa on kutsukortteja meidän raamattuker-
hoomme/ pyhäkouluumme.

Näytä kutsu.

Jos uskot Jeesukseen, voit halutessasi ottaa yhden tai useamman kut-
sukortin kotiin mukaan. Voit värittää ne ja antaa viikon aikana yhdel-
le tai kahdelle ystävälle, jotka eivät ehkä vielä tunne Jeesusta. Pyydä 
Jeesusta vaikuttamaan niin, että ystäväsi haluaisi kuunnella sinua ja 
lähteä mukaasi. Joidenkin ihmisten on vaikeaa uskoa hyvä uutinen 
Jeesuksesta, mutta heidän täytyy siitä huolimatta saada kuulla se. 

Myös kuninkaan täytyi saada kuulla hyvä uutinen Syyrian armeijasta 
vielä kerran. Kun vakoojat palasivat, he kertoivat kuninkaalle kaiken 
olevan totta.

Samarialaiset ryntäsivät syyrialaisten leiriin ja löysivät kaiken tarvitse-
mansa ruuan ja tarvikkeet. Kuinka ihanalta onkaan täytynyt tuntua, 
kun he saattoivat syödä kyllikseen ensimmäisen kerran moneen, 
moneen päivään.

Jumala oli ihmeellisesti pelastanut kansan kuolemasta!

Kun ruokaa nyt oli runsaasti, hinnat palasivat normaaleiksi.

Kaikki tapahtui juuri niin kuin Elisa oli sanonut! Hän oli ollut uskol-
linen Jumalan sanalle. Hän oli kertonut hyvän uutisen kuninkaalle, 
vaikka kuningas oli halunnut tappaa hänet. Koko loppuelämänsä 
Elisa totteli Jumalaa ja palveli häntä uskollisesti kuolemaansa asti.

Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, oletko uskollinen Jumalalle kerto-
malla hyvän uutisen toisille? Muista, että Jumalan sanassa käsketään: 
”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luo-
duille” (Mark. 16:15). 

Ehkä et koskaan ole uskonut hyvää uutista. Muista, että kun pyy-
dät Jumalaa antamaan anteeksi, hän pelastaa sinut synneistäsi. Hän 
muuttaa sinua niin, että haluat elää Jumalalle. Haluatko pyytää Juma-
laa pelastamaan sinut tänään? 

Kuninkaan vakoojat olivat 
seuranneet pakenevaa Syyrian 
armeijaa 40 km Jordanille ja 
nähneet pitkin matkaa heidän 
varusteitaan maassa.

Laita israelilaiset (ES-46) 
paikalleen.

Poista israelilaiset (ES-46).

PTU

PTE
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Kertauskysymykset
1  Mitä israelilaisille tapahtui, kun syyrialaiset piirittivät heidän pää-

kaupunkinsa? (Heidän ruokahuoltonsa katkaistiin.)

2  Miksi Israelin kuningas oli vihainen Elisalle? (Kuningas syytti 
Elisaa ja hänen Jumalaansa nälänhädästä.)

3  Miten Elisa kuuli kuninkaan suunnitelmasta tappaa hänet? (Ju-
mala kertoi hänelle.)

4  Minkä Jumalan viestin Elisa antoi kuninkaalle? (Nälänhätä olisi 
ohi seuraavana päivänä, ja ruokaa olisi saatavilla.)

5  Minkä viestin Jumala haluaa sinun kertovan ystävillesi, jotka ei-
vät tunne Jeesusta? (Jeesus kuoli ristillä kärsiäkseen rangaistuksen 
synnistä.)

6  Miksi neljä spitaalista meni syyrialaisten leiriin? (He näkivät näl-
kää ja ajattelivat, että jos he antautuisivat viholliselle, he ainakin 
saisivat jotakin ruokaa.)

7  Mitä spitaaliset löysivät syyrialaisten leiristä? (Siellä ei ollut ihmi-
siä, ainoastaan aseita, ruokaa, juomaa, vaatteita ja muita tarvik-
keita.)

8  Mikä pelästytti Syyrian armeijan ulos leiristään? (Hevosten ja vie-
rivien vaunujen ääni)

9  Miksi neljä spitaalista meni kertomaan muille israelilaisille tava-
roista, jotka he olivat löytäneet syyrialaisten leiristä? (He ymmär-
sivät, että heidän täytyi kertoa hyvä uutinen perheilleen ja ystävil-
leen, jotka näkivät nälkää.)

10  Miksi sinun pitäisi kertoa muille evankeliumin hyvä uutinen, eikä 
pitää sitä itselläsi? (Jumalan sanassa käsketään meitä kertomaan 
muille evankeliumi, niin että ihmiset tietävät, että heidän tulee 
uskoa Jeesukseen.)

11  Kerro minulle evankeliumin hyvä uutinen, jonka voit kertoa ystä-
villesi. (Kaikki ovat tehneet syntiä. Jumala rakastaa sinua ja lähetti 
Poikansa kuolemaan sinun syntiesi tähden. Sinun tulee kääntyä 
pois synneistäsi. Usko Jeesukseen, niin pelastut.)

12  Mitä sinun on tehtävä, jotta pelastuisit syntiesi rangaistukselta? 
(Pyytää syntejä anteeksi ja uskoa Jeesukseen, joka kärsi rangais-
tuksen synneistä.)

Jos olet käyttänyt uskoville lapsille tarkoitettua vaihtoehtoista sovellusta, voit 
korvata kysymykset 10 ja 11 seuraavilla kysymyksillä.

10  Jokaisen ihmisen suurin tarve on saada Jumalalta synnit anteeksi 
ja iankaikkinen elämä. Mitä muita tarpeita meillä on? (Ruoka, 
vaatteet, vesi, koti)

Kertauskisa
Pisteet

Laita pistekortti kertauskisa-
kansioon ja laita läpät niin, että 
kortti jää täysin piiloon.

Pelatkaa tätä peliä aivan kuten 
oppitunnin 2 lopussa mainittua 
”Öljyastioiden kerääminen”
-peliä. Huom. pistekortin pisteistä 
muodostuu vain kaksi paria. 
Löytämällä pisteparin joukkue saa 
500 ylimääräistä pistettä.
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11  Miten voit auttaa näiden tarpeiden täyttämisessä? (Voit antaa ra-
haa, lelun tai muita tavaroita. Voit rukoilla. Voit olla ystävällinen 
puutteessa eläville lapsille. Aikuisena voit ehkä huolehtia orvois-
ta, matkustaa ulkomaille vuodeksi auttamaan nälkäisten ruokki-
misessa jne.)

Tukitehtävä
Jaa valmiita musta-valkoisia kerhokutsuja ja anna kunkin lapsen vä-
rittää yksi kutsu.

Kehota lapsia miettimään, kenet he voisivat kutsua. Rukoilkaa hetki 
Jumalaa johtamaan lisää lapsia raamattukerhoon/pyhäkouluun näi-
den kutsujen avulla.
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Kertauskisakansio
Valmista kertauskisakansio käytettäväksi Elisa-sarjan kanssa. Pahvista tehty kansio on kestävä. Leikkaa 
neljä 9 x 28 cm kokoista pahvinpalaa kertauskisakortteja varten.
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Lupaukset
Tukitehtävä – oppitunti 2

Hepr. 13:5
”Minä [Jumala] en sinua jätä.”

Matt. 28:20
”Minä [Jeesus] olen teidän 

kanssanne kaikki päivät maailman 
loppuun asti.”

Ps. 37:3
”Luota Herraan ja tee hyvää, niin 

saat asua maassasi, turvallisilla 
laidunmailla.”

Ps. 37:5
”Anna tiesi Herran haltuun, 

turvaa häneen. Hän pitää sinusta 
huolen!”

Ps. 50:15
”Huuda minua avuksi hädän 

päivänä! Minä pelastan sinut, ja 
sinä kunnioitat minua.”

Joh. 3:36
”Sillä, joka uskoo Poikaan, on 

ikuinen elämä.”

Hepr. 13:6
”Herra on minun auttajani.”

Ps. 4:4
”Hän [Herra] kuulee minua, kun 

huudan häntä avuksi.”

Ps. 37:4
”Saat nauttia Herran hyvyyttä, 
hän antaa sinulle mitä sydämesi 

toivoo.”

Ef. 1:7
”Kristuksen veressä meillä 

on lunastus, rikkomustemme 
anteeksianto.”

Snl. 16:7
”Joka elää Herran mielen 

mukaisesti, pääsee sovintoon 
vihamiestensäkin kanssa.”

Ps. 121:3b
”Väsymättä hän [Herra] varjelee.”
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Kirjanmerkki
Tukitehtävä – oppitunti 4
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FLANELLOKUVIEN ASETTELUMALLIT OPPITUNNEITTAIN

Näkymä 1 Näkymä 1

Oppitunti 1 Oppitunti 2

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 5

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 5
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Näkymä 1

Oppitunti 3

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 5

Näkymä 6
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Näkymä 1

Oppitunti 4

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 5

Näkymä 6
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Näkymä 1

Oppitunti 5

Näkymä 5

Näkymä 6Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4
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Näkymä 1

Oppitunti 6

Näkymä 5

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 6



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, Apt. 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 luo).

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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