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Johdanto

Nimi ’Elia’ tarkoittaa ’Jehova on hyvä’. Elia oli kotoisin Gileadin Tisbestä. Tisbe on samaa Gileadin aluet-
ta kuin Keritinpuro Jordanin itäpuolella, Jabbok-joesta pohjoiseen. (Voit käyttää lasten kanssa karttaa.) 
Hänen palvelustyönsä kesti noin 28 vuotta (vuodesta 924 vuoteen 896 eKr.). Ahab ja Ahasja olivat tällöin 
Israelin kuninkaina (ja Josafat Juudan kuninkaana). Hän todisti erityisesti Israelin kansalle todellisesta ja 
elävästä Jumalasta.

Päätotuudet
Kun opetat näitä oppitunteja, älä anna kertomuksen viedä sinua mukanaan siinä määrin, että unohdat 
opettaa Raamatun totuuksia. Ota päämääräksesi opettaa päätotuus perusteellisesti joka oppitunnilla. On 
hyvä kirjoittaa tai tulostaa päätotuus näkyviin ja asettaa se valko- tai flanellotaululle tai näyttää se Power-
Pointilla. Näin lapset muistavat päätotuuden helpommin. Joka oppitunnin alussa on esitetty tiivistetty tun-
tirunko. Siihen on merkitty, missä kohtaa tuntia päätotuus (PT) opetetaan ja missä sitä sovelletaan. ’PTE’ 
tarkoittaa sovellusta lapselle, joka ei tunne Jeesusta, ja ’PTU’ sovellusta lapselle, joka uskoo Jeesukseen. 
Opetustekstissä ne on merkitty harmaalle pohjalle.

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.

Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH)
Oppituntien jälkeen lapsilla voi olla monenlaisia kysymyksiä. Selitä heille jossakin vaiheessa ohjelman ai-
kana lyhyesti ja selvästi, että haluat auttaa heitä. Anna selkeät ohjeet, milloin ja missä voitte jutella. Tämän 
sarjan kolmessa oppitunnissa on tästä esimerkki.

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

Elian 
hätkähdyttävä 
uutinen

1. Kun. 17:1-16 

Elia taistelee väärää 
jumalaa vastaan

1. Kun. 18:1-2, 
17-46

Elia pakenee 
kuningatar Isebeliä

1. Kun. 19:1-21

Elia ja Nabotin 
viinitarha

1. Kun. 21:1-26

Elia menee 
taivaaseen

2. Kun. 2:1-15

Elia keskustelee 
Jeesuksen kanssa

Luuk. 9:28:36

(Jeesuksen 
kirkastumisesta 
kerrotaan myös 
Matt. 17:1-8 ja 
Mark. 9:2-8) 

Jumala voi tehdä 
suuria asioita. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Usko, että Jumala voi pelastaa sinut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kun sinulla on vaikeaa, luota siihen, että 
Jumala tekee suuria.

”Sinun, Herra, on suuruus ja voima, 
kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on 
kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. 
Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea 
muuta korkeammalla.” 1. Aik. 29:11

Herra on ainoa 
todellinen Jumala. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Seuraa Jumalaa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tottele Jumalaa kaikkina aikoina.

Kertaa 1. Aik. 29:11

tai

”Minä olen ensimmäinen ja minä olen 
viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin 
minä.” Jes. 44:6b

Jumala on 
kärsivällinen.

Jeesus Kristus on 
Jumalan Poika. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko Jeesukseen, niin sinä pelastut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kuuntele ja tottele Jeesusta.

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

Jumala on aina 
lastensa kanssa. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Tule Jumalan lapseksi, ja tämä etuoikeus 
kuuluu myös sinulle.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Muista, että et ole koskaan yksin.

Jumala on 
oikeudenmukainen. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko Jeesukseen Pelastajanasi, niin 
syntiesi rangaistus on jo kärsitty.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kun sinua kohdellaan väärin, jätä asia 
Jumalalle.

Kertaa Ps. 145:8

tai

”Hän on uskollinen Jumala, ei hän 
vääryyttä tee. Hän on vanhurskas, 
tuomioissaan oikea.” 5. Moos. 32:4b

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Käänny Jumalan puoleen nyt, hän 
odottaa sinua.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kiitä Jumalaa hänen kärsivällisyydestään 
ja pyydä apua, että voit olla kärsivällinen 
toisia kohtaan.

”Anteeksiantava ja laupias on Herra, 
hän on kärsivällinen, suuri on hänen 
hyvyytensä.” Ps. 145:8

”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua 
hylkää.” Hepr. 13:5b
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Oppitunti 1
Elian hätkähdyttävä uutinen

Raamatunkohta 
1. Kun. 17:1-16

Päätotuus
Jumala voi tehdä suuria asioita.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko, että Jumala voi 
pelastaa sinut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kun sinulla on vaikeaa, 
luota siihen, että Jumala tekee suuria.

Raamatunlause
”Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkka-
us ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja 
maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea 
muuta korkeammalla.” 1. Aik. 29:11

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

tai PowerPoint)
tai
• Flanellokuvat: EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-5, EJ-6, 

EJ-7 ja EJ-8
 (sisänäkymä, ulkonäkymä, puro ja itämainen talo).

Tuntirunko
Johdanto

Tunnetko Israelin pahimman kuninkaan?

Tapahtumien kulku
1 Elia tuo Jumalan viestin.  PT
2 Jumala lähettää Elian Keritinpurolle. 

3 Elia juo purosta vettä.

4 Korpit ruokkivat Eliaa.  PTE
5 Jumala sanoo Elialle: ”Mene Sarpatiin.”

6 Elia tottelee.  PTU
7 Elia tapaa lesken.

Huippukohta
Jumala tekee ihmeen öljyllä ja jauhoilla.    PTU

Lopetus
Kuningas Ahab etsii edelleen Eliaa
tappaakseen tämän.             PTE
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Oppitunti
Kuva 1-1

Tunnetko Israelin pahimman kuninkaan? Hänen nimensä oli Ahab.

Hän oli naimisissa Isebel-nimisen naisen kanssa. Isebel oli kotoi-
sin maasta, jossa ei palvottu Herraa, vaan Baal-nimistä kivijumalaa. 
Ahab ei opettanut Isebelille ainoasta todellisesta Jumalasta. Hän 
jopa salli Isebelin tuoda baalinpalvonnan Israeliin. Monet israelilaiset 
kääntyivät pois Jumalasta ja kumarsivat tätä kivijumalaa.

Salliko Jumala sen, että hänen kansansa hylkäsi Jumalan kivijumalan 
takia? Ei! Sanoiko hän: ”Harmi, mutta minä en pysty tekemään asi-
alle mitään”? Ei! Juuri sillä hetkellä mies, joka puhui Jumalan sanoja, 
harppoi ylös palatsin marmoriportaita.

Kuva 1-2

Mies meni suoraan kuninkaan luo ja ilmoitti ankarasti: ”Niin totta 
kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen: näinä 
vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani 
voimasta!”

Kuka tämä mies oli? Hänen nimensä oli Elia. Hän tuli pienestä vuo-
ristokylästä. Hänenlaistaan miestä ei odottanut näkevänsä palatsissa! 
Mutta hän oli Jumalan viestintuoja. Raamatussa häntä sanotaan pro-
feetaksi.

Kun Elia oli kertonut kuninkaalle, mitä tulisi tapahtumaan, hän lähti 
palatsista. Jumalan viesti oli: ”Sadetta ei tule ennen kuin Elia sanoo 
niin.” Ei Elia pidättänyt sadetta, vaan Jumala. Vain Jumala saattoi 
tehdä jotakin tällaista. Onko sinulle koskaan tapahtunut niin, että 
perheesi on suunnitellut retkeä, mutta onkin tullut sade, ettekä ole 
voineet lähteä? Toivoit, että voisit lopettaa sateen, mutta se oli mah-
dotonta.

Jumalalle se ei ole mahdotonta. Hän voi tehdä suuria asioita, joita 
kukaan muu ei voi tehdä. Hän teki sateen, joten hän voi määrätä, 
milloin sataa ja milloin ei.

Nyt Jumala lopetti sateen rangaistakseen tätä kansaa, joka oli kään-
tynyt toisen jumalan puoleen, jumalan, joka ei lainkaan ollut Jumala! 
Siitä hetkestä alkaen ei satanut. Se tietysti tarkoitti sitä, että vilja kuo-
lisi eikä pian enää olisi ruokaa.

Kuningas Ahab ja kuningatar Isebel halusivat tappaa Elian. Miten-
köhän Elialle nyt käy, mitä luulet?

Anna lasten vastata.

Kuva 1-3

Kyllä, Jumala suojeli Eliaa ja kertoi, minne piiloutua: ”Lähde täältä ja 
piiloudu Keritinpuron uomaan.”

Näkymä 1
(palatsin sisänäkymä)

Laita Ahab (EJ-1) ja Isebel (EJ-2) 
paikoilleen.

Kuningas Ahab  seurasi isänsä 
kuningas Omrin huonoa 
esimerkkiä, mutta hän teki 
enemmän pahaa kuin kukaan 
edeltäjänsä. 

Kuningatar oli pakanaprinsessa, 
joka toi Israeliin jumalattomat 
tapansa, kuten Astarten (seksin ja 
sodan jumalattaren) palvelemisen. 

Baal oli yksi kanaanilaisten 
miespuolisista epäjumalista, jonka 
uskottiin vaikuttavan viljelyn ja 
karjatalouden tuottavuuteen. Häntä 
pidettiin myös myrskyn ja sateen 
jumalana.

Laita Elia (EJ-3) paikalleen.

Elian rukous (johon viitataan 
Jaak. 5:17:ssa) saattoi pohjautua 
Jumalan varoitukseen kansalle
5. Moos. 11:16-17.ssa.

PT
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Mutta oli toinenkin ongelma: mitä Elia söisi ja joisi. Jumala aikoi 
käyttää erikoislähettejä ruokkimaan häntä. Mitä ne sellaiset lähetit 
olivat? Lintuja! Lintujako? Kyllä, Jumala sanoi: ”Siellä voit juoda pu-
rosta, ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa.”

Elia teki heti, niin kuin Jumala oli käskenyt.

Elia pystyi piiloutumaan purolle, ja hän joi vettä pienestä purosta. 
Mutta pian hänelle tuli kova nälkä. Fläp, fläp, fläp – kyllä, nyt kuului 
lintujen siipien ääniä.

Kuva 1-4

Suuret mustat korpit lensivät kohti Eliaa. Ne kantoivat nokassaan 
lihaa ja leipää Elialle. Tavallisesti korpit syövät kaiken lihan, jonka 
löytävät. Oli hämmästyttävää, että ne toivat lihan Elialle. Tapahtui 
juuri niin kuin Jumala oli sanonut.

Jumala oli jälleen tehnyt suuria asioita, jotain sellaista, mitä kukaan 
muu ei pysty tekemään! Jumala oli luonut korpit ja niinpä hän saattoi 
komentaa niitä. Hän voi toimia näin, koska hänellä on enemmän 
valtaa ja voimaa kuin kenelläkään toisella. Raamatussa sanotaan: ”Si-
nun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun 
on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä 
olet kaikkea muuta korkeammalla” (1. Aik. 29:11). Jumalan valta ja 
voima ulottuvat kaikkien ja kaiken yli. Hän on tehnyt kaiken, vieläpä 
korpitkin. Raamatussa kerrotaan meille monista suurista asioista, 
joita Jumala on tehnyt.

Jos lapset tuntevat Raamattua, pyydä heitä nimeämään näitä asioita.

Suurin Jumalan tekemä asia on syntisten pelastaminen. Sinä ja minä 
ja kaikki maailman ihmiset ovat olleet tottelemattomia Jumalalle. 
Mietipä itseäsi. Oletko joskus huutanut ilkeitä, loukkaavia sanoja jol-
lekulle? Ehkä veljesi ei antanut sinun leikkiä tekniikkalegoillaan. Olit 
hyvin vihainen ja huusit hänelle: ”Vihaan sinua.” Sellainen ei miellytä 
Jumalaa, se on syntiä. Ehkä vanhempasi ovat kieltäneet sinua mene-
mästä polkupyörällä maantielle. Olet kuitenkin ajellut tiellä vanhem-
piesi tietämättä, ja sekin on syntiä. Jumala käskee: ”Kunnioita isääsi 
ja äitiäsi” (2. Moos. 20:12a). Kun olet tottelematon vanhemmillesi, 
teet syntiä Jumalaa vastaan. 

Elämääsi mahtuu monenlaista syntiä. Synti erottaa meidät Jumalasta. 
Syntisinä emme koskaan voi olla siellä, missä Jumala on. Tämä on iso 
ongelma. Voit yrittää ratkaista ongelman olemalla kiltti, rukoilemalla 
ja käymällä seurakunnassa. Mutta meidän yrityksemme eivät ratkaise 
ongelmaa. Synti omassa elämässäsi erottaa sinut Jumalasta yhä edel-
leen. Viisaat ihmiset, uskonnolliset ihmiset tai kuuluisat ihmiset eivät 
pysty ratkaisemaan tätä suurta ongelmaa. 

Mutta Jumala voi tehdä sellaista, mihin ihmiset eivät pysty. Mikään 
ongelma ei ole Jumalalle liian suuri, ei edes syntiongelma! Jumala 

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(ulkonäkymä ja puro)

Laita Elia (EJ-4) paikalleen.

Korpit olivat epätodennäköinen 
avunlähde. Petolinnut ovat 
tunnettuja siitä, että ne laiminlyövät 
omia poikasiaankin. Siksi Eliasta 
välittäminen oli lisätodiste Jumalan 
ihmeellisestä huolenpidosta.

Jos aikaa riittää, voit tarjoilla 
lapsille suolakeksejä ja vettä, kun 
puhut Jumalan huolenpidosta Eliaa 
kohtaan. Tällainen havainnollistus 
auttaa lapsia ymmärtämään Elian 
kokemusta.

PTE

Matki lintujen ääntä.  

Laita linnut (EJ-5) paikalleen.
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antoi ainoan Poikansa, Jeesuksen, kuolla ristillä ja kärsiä syntien 
rangaistuksen. Jumala rankaisi Jeesusta koko maailman synneistä. 
Jumala herätti hänet kuolleista, ja se osoitti, että Jeesuksen kuolema 
todellakin ratkaisi valtavan syntiongelman. Voit pyytää Jeesusta otta-
maan syntisi pois, jolloin sinun ja Jumalan välinen suhde korjaantuu. 
Raamatussa sanotaan: ”Vain Herra voi pelastaa” (Joona 2:9b). Vain 
Jumala voi pelastaa, ja hän tekee suuria asioita. Saako hän pelastaa 
sinutkin?

Kuinka ihmeellinen Jumala onkaan! Myös Elia sai oppia sen. Joka 
aamu ja joka ilta korpit toivat ruokaa. Heidän Luojansa, Jumala, lä-
hetti ne. Joka päivä Elia joi pienestä purosta. Joka päivä Jumala suojeli 
häntä! Mitä Elia oppi tästä?

Anna lasten vastata. Elia oppi esimerkiksi, että Jumala on kaikkivoimainen, 
uskollinen ja hän pitää huolen.

Aika kului. Purossa oli aina vain vähemmän vettä. Pian puro kuivuisi. 
Kuolisiko Elia janoon? Ei, Jumala piti hänestä huolen. Elian Jumala 
saattoi tehdä suuria asioita varmistaakseen, ettei hänen palvelijansa 
kuolisi. Jumala käski Elian mennä Sarpatin kaupunkiin, joka ei kuu-
lunut Israeliin. ”Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään 
sinusta siellä huolta”, Jumala sanoi Elialle. Elia lähti Sarpatiin. Hän 
tiesi, että Jumala pitäisi hänestä huolen!

Muista, että Jumala voi tehdä suuria asioita lapsilleen. Voit luottaa 
siihen, että hän pitää sinusta huolen silloinkin, kun kohtaat vaike-
uksia. Tiedän erään tytön, joka oppi tuntemaan Jeesuksen ja hänen 
elämänsä muuttui (tämä on tosikertomus). Hänen äitinsä tahtoi hä-
nen käyvän diskossa, mutta tyttö ei olisi halunnut. Tyttö koki, ettei 
disko ollut sellainen paikka, jossa Jeesus tahtoi hänen olevan. Mutta 
hänen äitinsä vaati: ”Sinun täytyy mennä”, joten tyttö totteli äitiään. 
Arvaatko, mitä tapahtui! Kun tytön äiti vei tyttöä diskoon autolla, 
auton rengas puhkesi – jopa kaksi kertaa! He eivät koskaan päässeet 
perille diskoon. Jumala teki suuria asioita tytölle, joka uskoi Jeesuk-
seen. Kun sinulla on ongelma tai vaikeuksia, tilanne ei ole liian vaikea 
Jumalalle. Luota siihen, että hän ratkaisee sen. Hän voi tehdä suuria 
asioita sinulle, aivan kuten hän teki Elialle. 

Matka Sarpatiin oli pitkä ja vaikea, noin 160 km.

Elian täytyi kävellä. Hän joutui matkustamaan salaa, sillä kuningas 
edelleen etsi häntä tappaakseen hänet. Mutta Jumala suojeli Eliaa. 
Kun profeetta tuli kaupungin portille, hän näki naisen, joka keräsi 
risuja tulta varten.

Kuva 1-5

Elia huusi naiselle: ”Toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda.” 
Nainen kääntyi hakemaan vettä. Elia huusi hänelle vielä: ”Toisitko 
minulle myös palan leipää.”

Nainen vastasi: ”Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla 

PTU

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(ulkonäkymä, itämainen talo taka-
alalla)

Foinikialainen rannikkokaupunki 
Sarpat sijaitsi Tyyron ja Sidonin 
välissä. Se oli Isebelin kotikaupunki 
ja Baalin palvonnan keskus. Sana 
Sarpat tarkoittaa sulatusuunia tai 
puhdistavaa tulta. Näin myös Elia 
koki, kun hänen luottamustaan 
Jumalan huolenpitoon koeteltiin 
lisää. Anna lasten etsiä kaupunki 
kartalta.

Laita Elia (EJ-3) paikalleen.

Laita leski (EJ-6) ja hänen 
poikansa (EJ-7) paikoilleen.
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ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä 
pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jau-
hoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten 
kuolemme.”

Elia vastasi: ”Älä pelkää! Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Ei tyh-
jene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen 
maan päälle.”

Kuva 1-6

Leski leipoi leivän. Hän antoi osan Elialle, osan pojalleen ja söi osan itse.

Pian leipä loppui, ja lesken täytyi leipoa lisää. Olisiko jauhoja ja öljyä 
jäljellä? Kuvittele, kuinka hän meni öljyastian luo ja kallisti sitä hitaas-
ti? Ei, se ei vaikuttanut tyhjältä! Hän kaatoi vähän öljyä. Hän katsoi 
astiaan, ja siellä oli jauhoja riittävästi uuteen leipään. Mikä ihme! Kun 
hän myöhemmin tuli uudelleen, jälleen oli öljyä ja jauhoja! Miksi täl-
laista tapahtui? Vain Jumala saattoi tehdä jotakin tällaista, ja hän teki 
sen huolehtiakseen Eliasta, leskestä ja tämän pojasta. 

Jumala tekee edelleen suuria tekoja huolehtiakseen lapsistaan. Jos 
sinä rakastat Jeesusta, muista, että Jumala on edelleen sama. Hän ei 
ehkä tee aivan samoja asioita sinulle kuin hän teki Elialle, mutta hän 
voi tehdä suuria asioita myös sinulle. Onko sinulla ongelma, joka 
tuntuu liian suurelta? Kerro siitä Jumalalle. Kun olet vaarassa, luota 
siihen, että Jumala suojelee sinua. Ehkä olet perheessäsi ainoa, joka 
uskoo Jeesukseen, ja toivot, että myös äitisi, isäsi ja sisaruksesi oppisi-
vat tuntemaan Herran. Pyydä Jumalaa tekemään suuria. Hän ei ehkä 
tee aivan sitä, mitä sinä pyydät. Hän ei ehkä toimi aivan heti. Mutta 
hän on kaikkivaltias Jumala, joka voi tehdä sellaista, mitä kukaan muu 
ei voi. ”Jumalalle on kaikki mahdollista” (Matt. 19:26). Tästä syystä 
Elia oli turvassa, ja hänestä pidettiin niin hyvää huolta. 

Mutta entä kuningas Ahab? Jos hän olisi saanut tahtonsa läpi, asiat 
olisivat olleet toisin. Vieläkään hän ei myöntänyt, että Jumala antoi 
ja pidätti sateen. Kuningas, kuningatar ja kansa jatkoivat syntistä 
elämäänsä Jumalan suurista teoista huolimatta.

Tänään olet kuullut joitakin niistä. Muistatko, mikä on suurin Juma-
lan tekemä asia?

Anna lasten vastata.

”Vain Herra voi pelastaa” (Joona 2:10b). Vain Jumala voi pelastaa 
lapsen synneistä. Onko Jumala pelastanut sinut synneistäsi? Jos et 
usko Jeesukseen, joka voi korjata suhteesi Jumalaan, älä ajattele, että 
sinä itse voit korjata sen. Sinä et pysty siihen. On uskottava Jeesuk-
seen. Puhu Jeesukselle tänään. Kerro hänelle sydämessäsi, että kadut 
pahuuttasi. Kiitä Jeesusta siitä, että hän kärsi rangaistuksen sinun 
syntiesi tähden, ja pyydä häntä pelastamaan sinut. Voit tehdä sen nyt, 
tällä hetkellä, ja Jumala korjaa teidän suhteenne. Kuinka ihmeellistä 
se onkaan! Vain Jumala voi auttaa sinua, sillä Jumala voi tehdä suuria.

Alle kouluikäiset voivat matkia 
risujen ja veden keräämistä, sitten 
kääntyä ja vastata: ”Ei ole leipää!”

Poista kaikki kuvat.

Lapset voivat näytellä leivän 
leipomista.

Laita Elia, leski ja tämän poika 
(EJ-8) paikalleen.

PTU

PTE
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Kertauskysymykset
1  Minkä nimisiä ne paha kuningas ja kuningatar olivat, joita Jumala 

varoitti Elian kautta? (Ahab ja Isebel)

2  Miksi Jumala pidätti sateen kolmeksi vuodeksi? (Koska israeli-
laiset olivat hylänneet todellisen Jumalan ja alkaneet palvomaan 
Baalia.)

3  Miten Jumala ihan ensimmäiseksi teki mahdolliseksi sen, että Eli-
alla oli ruokaa ja juomaa? (Jumala käski hänen mennä Keritinpu-
rolle ja antoi korppien ruokkia häntä siellä.)

4  Mikä on suurin asia, jonka Jumala tekee? (Hän pelastaa syntisiä.)

5  Kenet Jumala oli valinnut huolehtimaan Eliasta, kun puro kuivui? 
(lesken Sarpatissa)

6  Mitä meidän Jeesukseen uskovina tulee tehdä, kun olemme hyvin 
vaikeassa tilanteessa kuten tyttö, jota pyydettiin diskoon? (Luot-
taa Jumalaan ja totella häntä.)

7  Mitä nainen oli tekemässä, kun Elia tuli kaupungin portille ja 
Jumala käski hänen puhua naiselle? (Nainen keräsi risuja tulta 
varten valmistaakseen heidän viimeisen ateriansa.)

8  Mitä naisella oli jäljellä syötäväksi? (kourallinen jauhoja astiassa ja 
vähän öljyä pullossa)

9  Mitä Jumala lupasi naiselle, jos tämä ruokkisi Eliaa? (Ei tyhjene 
jauhoruukku eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen 
maan päälle.)

10  Mikä on se raamatunlause, jonka opimme ja joka auttaa meitä 
muistamaan, kuinka suuri meidän Jumalamme on? (Sano ulkoa 
1. Aikak. 29:11 ”Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirk-
kaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan pääl-
lä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla.”)

Kertauskisa
Kysymyskassi ja palkintokassi

Laita yhden paperikassin kylkeen 
iso kysymysmerkki ja toisen kassin 
kylkeen hymynaama. Tulosta 
kertauskysymykset ja leikkaa 
ne erilleen. Laita kysymykset 
kassiin, jossa on kysymysmerkki. 
Laita pienet palkinnot 
hymynaamakassiin.

Anna lapsen vetää 
kysymysmerkkikassista kysymys. 
Jos hän vastaa kysymykseen 
oikein, hän saa nostaa toisesta 
kassista palkinnon. Jatkakaa näin, 
kunnes kaikki kysymykset on 
kysytty.

Toinen tapa: Jakaantukaa 
joukkueisiin ja kerätkää palkintojen 
sijasta hymynaamoja, jotka on 
piirretty pahvikiekoille. Se joukkue, 
joka kerää eniten hymynaamoja, 
voittaa.
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Raamatunkohta 
1. Kun. 18:1-2, 17-46

Päätotuus
Herra on ainoa todellinen Jumala.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Seuraa Jumalaa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Tottele Jumalaa kaik-
kina aikoina.

Raamatunlause
Kertaa 1. Aik. 29:11

tai

Jos käytät tätä erillisenä oppituntina, ehdotamme, 
että opetat raamatunlauseen:

”Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei 
ole muuta Jumalaa kuin minä” Jes. 44:6b

Havaintovälineet
• Kuvat: 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 ja 2-6
tai
• Flanellokuvat: EJ-1, EJ-3, EJ-8, EJ-9, EJ-10, EJ-

11, EJ-11a, EJ-11b, EJ-12 ja EJ-13
 (ulkonäkymä, itämainen talo ja vuorinäkymä)

     Pieni huopapilvi

Tuntirunko
Johdanto

”Missä hän oikein on?”  PT

Tapahtumien kulku
1 Elia lähtee Sarpatista Jumalan käskystä. PTU
2 Elia ja Ahab tapaavat. 

3 Elia kutsuu kuninkaan, ”papit” ja kansan 
Karmelinvuorelle.

4 Elia julistaa: ”Jos Herra on Jumala, seuratkaa 
häntä.”  PTE 

5 Elia puhuu edelleen ja antaa ohjeita.   PTU
6 Baalin papit kutsuvat jumalaansa. 

7 Mitään vastausta ei kuulu.   PT
8 Elia valmistaa alttarin ja rukoilee.

9 Äkkiä tuli lankeaa.

Huippukohta
10 Kansa huutaa: ”Herra on Jumala!”

PTE, SH
11 Elia surmaa Baalin papit.

12 Elia rukoilee sadetta.

Lopetus
Tumma pilvi ilmestyy.

Sataa.            PTU, PTE

Oppitunti 2
Elia taistelee väärää jumalaa vastaan
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Oppitunti
”Missä hän oikein on?” 

Aika kului, mutta kuningas Ahabin lähettämät ihmiset eivät pysty-
neet löytämään Eliaa. Kuningas oli lähettänyt heidät tarkastamaan 
kaikki mahdolliset piilopaikat, mutta Eliaa ei löytynyt mistään. Missä 
hän oli? Muistatko? Kyllä, hän oli Sarpatissa lesken ja tämän pojan 
luona.

Kuva 1-6

Kolme vuotta oli kulunut, ja päivittäin he olivat syöneet leipää, joka 
oli tehty jauhoista ja öljystä, jotka eivät koskaan loppuneet. Koko 
ajan Jumala oli pitänyt huolen siitä, ettei Eliaa löydetty.

Maa paahtui ja kuivui. Vihreää ruohoa ei enää ollut. Kaikki purot 
olivat kuivuneet, eikä karjalle ollut vettä. Eläimet tekivät kuolemaa. 
Myös ihmisillä oli jano ja nälkä. Ja kelvoton, tyhmä kuningas ajatteli, 
että jos hän vain löytäisi Elian ja tappaisi tämän, kaikki olisi kunnos-
sa! Mutta Ahab oli väärässä. Jumala pidätti sateen. 

Raamatussa kerrotaan meille, että Jumala on tehnyt sateen ja hallit-
see sitä. Hän on tehnyt auringon, kuun, kukat, puut, meret, tuulen 
– kaiken, ja hän hallitsee niitä kaikkia. Kauan sitten jotkut ihmiset 
uskoivat, että oli olemassa jumala, joka hallitsi meriä. He uskoivat, 
että on olemassa toinen jumala, joka hallitsi viljaa, ja jumala, joka 
hallitsi perheitä. Vielä tänäänkin ihmiset uskovat, että on erilaisia ju-
malia. Mutta Raamatussa kerrotaan meille, että on vain yksi Jumala, 
joka sanoo: ”Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole 
muuta Jumalaa kuin minä” (Jes. 44:6b).

Kuningas Ahabin olisi pitänyt tietää tämä, mutta kuten niin monet 
Israelissa, hän uskoi väärään Baal-jumalaan. Hän vihasi miestä, joka 
puhui ainoan oikean Jumalan sanoja. Kuningas etsi tätä miestä tap-
paakseen hänet.

Kodin hiljaisuudessa Sarpatissa Herra sanoi: ”Mene tapaamaan Aha-
bia. Sitten minä annan maalle sateen.”

Niinpä Elia lähti Israeliin. Eikö se ollut hyvin vaarallista? Kyllä! 
Mutta Elia tiesi, että Herra on ainoa Jumala ja hän on Jumala ylitse 
kaiken muun. Elia tiesi, että Jumalalla oli oikeus sanoa hänelle, mitä 
piti tehdä. Elia tiesi, että koska Herra on ainoa Jumala, kaikkivaltias 
Jumala, hänen tuli totella. Tietenkin hän tiesi myös, että hänen Juma-
lansa, ainoa Jumala, huolehtisi hänestä!

Myös meidän, jotka uskomme Jeesukseen, tulee muistaa sama asia. 
Jumala on ainoa Jumala, hän on Herra ylitse kaiken muun. Hän on 
hyvin suuri, ja me olemme hyvin pieniä. Meidän tulee totella, kun hän 
käskee meidän tehdä jotakin. Meidän ei pidä esittää tekosyitä. Jumala 
käskee meidän auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Jos siis sinun luo-
kallasi on joku, joka on hyvin ujo, voit olla hänen ystävänsä ja auttaa 

Näkymä 1
(ulkonäkymä ja itämainen talo)

Anna lasten etsiä Sarpat 
kartalta. Ne lapset, jotka kuulivat 
edellisen opetuksen, voivat kertoa 
tapahtumista, joiden seurauksena 
Elia oli nyt Sarpatissa.

Laita Elia ja leski ja tämän poika 
(EJ-8) paikalleen.

PT

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(ulkonäkymä)

PTU
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häntä nauttimaan toisten kanssa pelaamisesta. Jumala käskee sinun 
totella vanhempiasi, joten älä teeskentele, että et kuule, kun äitisi 
käskee sinun sulkea TV:n tai laittamaan kännykän pois. Herra, ainoa 
Jumala, sanoo, ettei pidä tavoitella toisen omaa (2. Moos. 20:17). Kun 
kadehdit toisen lelua, kerro Jumalalle noista kateellisista ajatuksista ja 
pyydä hänen anteeksiantamustaan ja apuaan, että pääset niistä eroon. 
Sinun tulee totella häntä aivan samoin kuin Elia. 

Elia meni tapaamaan kuningas Ahabia.

Kuva 2-1

Heti kun Ahab näki Elian, hän kysyi: ”Siinäkö sinä nyt olet, sinä, joka 
olet saattanut Israelin kurjuuteen?”

Elia ei pelännyt kuningasta. Hän vastasi ankarasti: ”En minä tuo 
kurjuutta Israeliin. Sitä tuotte sinä ja isäsi suku, kun olette lyöneet 
laimin Herran käskyt ja kun sinä olet kääntynyt Baalin palvelijaksi. 
Lähetä nyt koko Israelin kansalle käsky kokoontua Karmelinvuorel-
le, ja kutsu sinne myös Baalin neljäsataaviisikymmentä profeettaa ja 
Astarten neljäsataa profeettaa.” (Astarten ajateltiin olevan naispuo-
linen jumala.)

Paha kuningas teki juuri niin kuin Elia käski häntä. Kuningas ei yrit-
tänyt tappaa Eliaa. Sen sijaan hän totteli profeetan käskyjä. Miksi? 
Koska Jumala on kaikkien ja kaiken Herra. Ei ole muita jumalia. Hän 
voi käyttää jopa pahoja ihmisiä toteuttamaan suunnitelmiaan!

Kuva 2-2

Vuorta ylös kiipesi yksinäinen Elia.

Vuorta ylös kiipesi Israelin kansa – tuhansia ihmisiä.

Vuorta ylös kiipesivät väärien jumalien profeetat – satoja ihmisiä.

Ja vuorta ylös kiipesi kuningas Ahab.

Mitä tuona päivänä tulisi tapahtumaan Karmelinvuorella? Siellä pi-
dettäisiin kilpailu, jossa selviäisi, kuka oli todellinen Jumala: Baal vai 
Elian Jumala.

Elia seisoi rohkeasti kansan edessä. Hänen äänensä raikui: ”Kuinka 
kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa 
häntä; jos taas Baal, seuratkaan sitten häntä.” Kukaan ei sanonut 
sanaakaan. Todennäköisesti siksi, että he tiesivät kääntyneensä pois 
Jumalasta seuraamaan Baalia, eikä heillä ollut mitään puolustusta. 
Jumala sanoo jokaiselle täällä tänään:

”Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä.” Hän on ainoa todellinen elä-
vä Jumala. Jumala on kaikkien ja kaiken Herra. Hänen tulee olla en-
simmäisellä sijalla sinun elämässäsi. Elätkö itsellesi etkä Jumalalle? Et 
oikeasti halua antaa suklaastasi ystävällesi. Murjotat, jos äitisi ei anna 
sinun tehdä, mitä haluat. Riitelet nukkumaanmenosta, haluat valvoa 
myöhään. Olet ”minä-ensin”-ihminen. Se on tottelemattomuutta 

Alle kouluikäiset voivat näytellä 
kuninkaan ja Elian tapaamisen.

Laita Elia (EJ-3) ja kuningas Ahab 
(EJ-1) paikoilleen.

Anna lasten etsiä Karmelinvuori 
kartalta.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(vuorinäkymä)

Laita Elia (EJ-3) paikalleen.

Laita israelilaiset (EJ-10) 
paikalleen.

Laita Ahab (EJ-1) paikalleen.

Lapset voivat toistaa Elian 
kysymyksen: ”Kuinka kauan…?”

PTE



Elia – elävän Jumalan profeetta

14

Jumalaa kohtaan. Se on syntiä, sillä hänen käskynsä on, että Jumalan 
tulee olla ensimmäisellä sijalla elämässäsi. Älä toimi tyhmästi. Herra 
on Jumala, seuraa häntä. 

Mitä Jumalan seuraaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa aivan ensimmäi-
seksi sitä, että sinun suhteesi Jumalaan on kunnossa, kaikki sinun 
syntisi on poistettu. Jeesus voi korjata sinun ja Jumalan välisen suh-
teen, koska hän kuoli ”hävittääkseen synnin uhrillaan” (Hepr. 9:26b). 
Jumalan seuraaminen tarkoittaa sitä, että luovut asioista, jotka eivät 
miellytä Jumalaa. Lisäksi annat Jeesuksen korjata sinun ja Jumalan vä-
lisen suhteen. Sitten Jumalan avulla yrität joka päivä elää tavalla, joka 
miellyttää häntä. Siitä eteenpäin Jumala on ensimmäisellä sijalla sinun 
elämässäsi. Jumala sanoo: ”Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä.” 
Oletko sinä kuten nuo ihmiset? Sinäkään et voi puolustaa itseäsi. Et 
ole seurannut Jumalaa ja häpeät kuten he. 

Elia jatkoi puhumista: ”Minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran pro-
feetoista, kun taas Baalin profeettoja on neljäsataaviisikymmentä.” 
Kilpailu ei vaikuttanut reilulta, vai mitä. Mikä muutti tilanteen?

Anna lasten vastata.

Kyllä, Jumala oli Elian kanssa. Se oli parempi kuin tuhat ihmistä!

Muista tämä seuraavalla kerralla, kun vaikuttaa siltä, että perheessäsi 
tai koulussasi olet ainoa, joka tottelee Jumalaa. Ainoa todellinen 
Jumala on kanssasi, ja niin on kaikkein paras. Voitko keksiä jonkun 
tilanteen, jossa tämä tieto olisi sinulle avuksi?

Anna lasten vastata.

Seuraavassa on esimerkkejä, joita voit käyttää:

• Luokkasi esittämässä näytelmässä käytetään rumaa kieltä. Et halua 
sanoa sellaisia sanoja. Kukaan muu ei välitä. Menet opettajan luo 
sanomaan, että et halua käyttää sellaisia sanoja.

• Veljesi haluavat sinut mukaan ilkeään kolttoseen, jota he suunnit-
televat naapurin tädin kiusaksi. Olet perheen nuorin, ja on vaikeaa 
sanoa, että et halua tulla mukaan.

Jos uskot Jeesukseen, ainoa oikea, elävä Jumala on kanssasi, aivan 
kuten hän oli Elian kanssa.

Jumalan profeetta antoi nyt ohjeita. ”Tuokaa meille kaksi nuorta 
sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen 
ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. 
Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta 
en sytytä tulta.”

Kuva 2-3

”Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. 
Se jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala.” Väki huusi yhteen 
ääneen: ”Hyvä!”

PTU  

Laita profeetat (EJ-9) paikalleen.

Koska Baalin uskottiin hallitsevan 
luontoa, ihmiset uskoivat hänen 
voivan lähettää tulen.
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Baalin profeetat ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Kaikki olivat hy-
vin jännittyneitä. He alkoivat pyytää Baalia lähettämään tulen. ”Baal, 
Baal, vastaa meille!” he huusivat. Mitään ei tapahtunut. He juoksivat 
ympäri alttaria, he hyppivät alttarin päälle ja viiltelivät itseään mie-
koilla ja keihäillä. He huusivat ja karjuivat: ”Baal, Baal, vastaa meille!” 
Mutta vastausta ei kuulunut, tuli ei syttynyt! Tätä jatkui koko aamun. 
Elia alkoi pilkata heitä: ”Huutakaa kovempaa! Onhan hän jumala, 
mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Jospa hän on pistäytynyt tarpeilleen, 
vai olisiko hän matkoilla? Ehkä hän nukkuu ja herää kohta.” Baalin 
profeetat huusivat yhä lujempaa ja viiltelivät itseään. Iltaan mennessä 
ei ollut tullut vastausta.

Miksi ei? Baal oli vain kivestä tehty jumala. Hän ei ollut elävä jumala. 
Hän ei voinut kuulla. On hyvä muistaa, että Jumala, josta me luemme 
Raamatusta, on ainoa todellinen Jumala. Saatat kuulla muista juma-
lista koulussa ja saatat lukea niistä. Mutta muista, että Jumala sanoo: 
”Ei ole muuta Jumalaa kuin minä” (Jes. 44:6b). Siksi tuli ei syttynyt. 

Kuva 2-4

Illalla Elia sanoi: ”Tulkaa tänne luokseni.” Kaikki ihmiset tulivat niin 
lähelle kuin pystyivät.

Kahdestatoista kivestä Elia rakensi Herralle alttarin, joka oli aiemmin 
hajotettu, ja kaivoi ojan sen ympärille.

Seuraavaksi hän järjesti puut, leikkasi uhrieläimen osiin ja laittoi 
sen puiden päälle. ”Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja valuttakaa 
vesi polttouhrin ja puiden päälle”, hän sanoi kansalle. Kun he olivat 
tehneet sen, Elia sanoi: ”Tehkää sama uudelleen.” Sen jälkeen hän 
sanoi: ”Tehkää se kolmannen kerran.” Vesi virtasi alttarilla, kasteli 
kaiken ja täytti ojan.

Kuva 2-5

Elia astui kansan eteen ja rukoili: ”Herra, Abrahamin, Iisakin ja Is-
raelin Jumala! Tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala 
Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän 
sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä 
kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän 
sydämensä taas puoleesi!” (1. Kun. 18:36b-37).

Äkkiä Jumalan tuli iski alas alttarille.

Tuli poltti sonnin, puut ja kivet. Tuli oli niin kuuma, että vesi ojassa 
kiehui ja haihtui pois!

Kansa heittäytyi kasvoilleen ja huusi: ”Herra on Jumala! Herra on 
Jumala!” He eivät pystyneet sanomaan mitään muuta!

Jumala oli voittanut suuren kilpailun. Hän oli osoittanut, että hän 
yksin on Jumala. Hän on ainoa todellinen, elävä Jumala. Oletko 
koskaan lähtenyt seuraamaan häntä? Muistatko, miten Jumalaa voi 
lähteä seuraamaan?

Baalin profeetat uskoivat 
Karmelinvuoren olevan jumalien 
pyhä asuinpaikka, niinpä he 
luottivat voittavansa kilpailun.

Lapset nauttivat tämän kohtauksen 
näyttelemisestä. Anna heille 
ohjeita, mitä heidän tulee tehdä ja 
sanoa.

PT

Siirrä israelilaisia (EJ-10) kohti 
keskustaa. Laita paikalleen Elian 
alttari (EJ-11- leikkaa katkoviivaa 
pitkin niin, että ojan ja tulen voi 
laittaa myöhemmin paikoilleen).

Aktiiviset alle kouluikäiset voivat 
matkia alttarin rakentamista.

Jotkut tutkijat uskovat, että Elian 
käyttämät 12 kiveä ja 12 ruukkua 
olivat taitava havainto-opetus 
Israelin 12 heimosta, joiden 
Jumala halusi olevan yhtenäisiä ja 
tottelevan häntä.

Laita oja (EJ-11a) alttarin alaosaan.

Jumala saattoi lähettää salaman 
tai antaa itsestään syttyneen 
tulen polttaa alttarin. Niin tai näin, 
kyseessä oli ihme, joka vahvisti 
elävän Jumalan voiman ja hänen 
profeettansa auktoriteetin.

Laita tuli (EJ-11b) paikalleen.

PTE
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Anna lasten kerrata aiemmin opettamaasi.

Sinun tulee uskoa Jeesukseen, Jumalan Poikaan, joka kuoli syntien 
tähden, ja pystyy siksi korjaamaan sinun ja Jumalan välisen suhteen. 
Sitten alat elää Jumalan mielenmukaista elämää. Jumala auttaa si-
nua siinä. Hän auttaa sinua tottelemaan. Jumala haluaa kutsua sinua 
seuraajaksi tänään. Jos et aivan ymmärrä, mitä uskominen tarkoittaa 
ja miten Jumalaa voi alkaa seurata, voit tulla juttelemaan kanssani 
välipalan aikana (nimeä paikka). Näytän mielelläni Raamatusta, miten 
suhteesi Jumalaan voi korjaantua ja miten voit alkaa seurata häntä. 
On hyvin tärkeää, että seuraat häntä, aivan kuten se oli tärkeää näille 
ihmisille. 

Elia sanoi kansalle: ”Ottakaa kiinni Baalin profeetat, älkää päästäkö 
ainoatakaan pakoon!” 

Kansa otti heidät kaikki kiinni, ja Elia tappoi heidät.

Elia kääntyi kuningas Ahabin puoleen ja sanoi: ”Lähde nyt syömään 
ja juomaan, sateen kohina kuuluu jo.”

Jumalan profeetta Elia nousi Karmelille, kumartui maahan ja painoi 
kasvonsa polviensa väliin.

Kuva 2-6

Elia rukoili. Sitten hän sanoi palvelijalleen: ”Mene huipulle ja katso 
merelle päin.” Palvelija meni ja katsoi.

”Ei näy mitään”, hän sanoi.

Vielä kuusi kertaa Elia sanoi: ”Mene takaisin.”

Seitsemännellä kerralla palvelija ilmoitti: ”Nyt mereltä nousee pieni 
pilvi, miehen kämmenen kokoinen.”

Elia käski häntä: ”Mene sanomaan Ahabille, että hän  valjastuttaisi 
hevosena ja lähtisi heti, ettei sade ehdi estää matkantekoa.”

Jo ennen palvelijan paluuta taivas muuttui mustaksi, tuuli nousi ja 
rankkasade alkoi. Kuka oli lähettänyt sen? Jumala! Ainoa todellinen 
Jumala, hän joka on Jumala ylitse kaiken muun. Hän ohjaa kaikkea. 
Ei ole muuta todellista elävää Jumalaa. Sinä, joka uskot Jeesukseen, 
pidä se mielessäsi. Vain Jumalaa tulee totella. Kun olet aivan yksin, 
muista, että Jumala on sinun kanssasi. Ja se on parempaa kuin kaik-
kien luokkakaveriesi tuki. 

Tiedätkö, ettet vielä usko Jeesukseen? Elia sanoi kansalle: ”Kuinka 
kauan te odotatte ennen kuin teette päätöksenne?” Jumala ei halua 
sinun odottavan. Hän haluaa sinun seuraavan häntä tästä hetkestä 
eteenpäin. Haluatko luopua vääristä asioista, jotka eivät miellytä 
Jumalaa? Uskotko, että Jeesus voi korjata suhteesi Jumalaan? Voit sa-
noa hänelle sydämessäsi juuri siellä, missä istut: ”Rakas Jeesus. Olen 
tehnyt syntiä ja olen siitä pahoillani. Kiitos, että kärsit rangaistuksen 
niistä pahoista asioista, joita minä olen tehnyt. Pyyhi pois minun 

SH

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4
(vuorinäkymä)

Laita Elia (EJ-12) paikalleen.

Alle kouluikäiset voivat näytellä 
sadepilveä tähyilevää palvelijaa.

Laita palvelija (EJ-13) paikalleen.

Voit lisätä pienen huopapilven.

PTU

PTE
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syntini ja korjaa minun ja Jumalan välinen suhde. Tästä eteenpäin 
haluan seurata Jumalaa.” 

Kertauskysymykset
1  Mihin kaupunkiin Jumala lähetti Elian piiloon Ahabilta ja Isebe-

liltä? (Sarpatiin)

2  Nimeä se väärä jumala, jota monet israelilaiset palvoivat. (Baal)

3  Miksi meidän tulee uskoa siihen Jumalaan, josta Raamatussa ker-
rotaan? (Koska hän on ainoa todellinen Jumala.)

4  Millä vuorella Elia kohtasi väärät profeetat ja uhrasi? (Karmelin-
vuorella)

5  Mitä Elia käski ihmisten tehdä, jos he kerran olivat ymmärtäneet, 
että Herra on ainoa todellinen Jumala? (Hän käski heidän seurata 
Herraa.)

6  Kuinka monta väärää profeettaa Elian kaikkiaan piti kohdata yk-
sin Karmelinvuorella? (450)

7  Kuka on kanssamme ja auttaa, kun teemme sen, mikä Raamatun 
mukaan on oikein? (Jumala)

8  Mitä meidän tulee tehdä, kun haluamme alkaa seurata Jumalaa? 
(Kääntyä pois synnistä ja uskoa Jeesukseen.)

9  Kuinka Jumala osoitti Karmelinvuorella, että hän on todellinen 
ja elävä Jumala? (Hän poltti uhrieläimen ja jopa Elian alttarin.)

10  Kuinka monta kertaa palvelijan piti käydä katsomassa merelle 
päin ennen kuin hän näki Jumalan vastauksen Elian rukoukseen? 
(7 kertaa)

Kertauskisa
Kivien keräily

Piirrä kartongille 12 kiveä ja 
leikkaa ne. Kirjoita aina yhden 
kiviparin taakse sama sana: 
”Elia”, ”Ahab”, ”Isebel”, ”tuli”, 
”palvoa” ja ”sade”. Laita kivet 
lattialle tai taululle umpimähkään 
niin, ettei sanoja näe. Kun lapsi 
vastaa kysymykseen oikein, hän 
saa kääntää valitsemansa kaksi 
kiveä. Jos molemmissa on sama 
sana, hän saa pitää kivet. Muussa 
tapauksessa ne käännetään 
takaisin selkäpuoli ylöspäin. 
Kisaa jatketaan, kunnes kaikkiin 
kysymyksiin on vastattu.
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Raamatunkohta 
1. Kun. 19:1-21

Päätotuus
Jumala on kärsivällinen.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Käänny Jumalan puo-
leen nyt, hän odottaa sinua.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kiitä Jumalaa hänen 
kärsivällisyydestään ja pyydä apua, että voit olla kär-
sivällinen toisia kohtaan.

Raamatunlause
”Anteeksiantava ja laupias on Herra, hän on kärsi-
vällinen, suuri on hänen hyvyytensä.” Ps. 145:8

Havaintovälineet
• Kuvat: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ja 3-6
tai
• Flanellokuvat: EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-14, EJ-15, 

EJ-16, EJ-17, EJ-18, EJ-19, EJ-20 ja EJ-21

(palatsin sisänäkymä, ulkonäkymä, kinsteripensas 
ja luola).

Tuntirunko
Johdanto

Tuntuuko sinusta, joka uskot Jeesukseen, joskus 
siltä, että haluat luovuttaa?

Tapahtumien kulku
1 Elia pakenee.

2 Hän makaa kinsteripensaan alla ja toivoo 
itselleen kuolemaa.  PT

3 Enkeli tulee: ”Nouse ja syö.”

4 Elia syö, nukkuu ja syö jälleen.            PTU 

5 Elia matkaa Horebille.

6 Jumala kysyy: ”Miksi olet täällä?” 

7 Elia vastaa: ”Olen ainoa jäljellä oleva 
profeetta.”

8 Jumala sanoo: ”Mene ulos ja seiso vuorella.” 
PTU

9 Tuuli, maanjäristys ja tuli.

Huippukohta
10 Pieni, hiljainen ääni – Jumala puhuu Elialle. 

PTE
11 Jumala neuvoo Eliaa: ”Mene takaisin, sinä et 

ole ainoa profeetta.”                           PTU

Lopetus
Elia tottelee Jumalan ohjetta.          PTU, PTE

Oppitunti 3  
Elia pakenee kuningatar Isebeliä
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Oppitunti
Tuntuuko sinusta, joka uskot Jeesukseen, joskus siltä, että haluat 
luovuttaa? Olet ehkä jopa sanonut Jumalalle: ”Herra, minä en jaksa 
enää. Tuo Matti tekee elämäni niin vaikeaksi, koska uskon sinuun. Ei 
tämä kannata.” Kaikilla suurilla Jumalan miehillä ja naisilla on ollut 
masennuksen hetkensä.

Myös Elia oli kerran hyvin masentunut, kun kuningatar Isebel lähetti 
palvelijansa hänen luokseen sanomaan: ”Huomenna tähän aikaan 
sinä olet kuollut!”

Kuva 3-1

Kuningas Ahab oli kertonut kuningatar Isebelille kaiken, mitä Kar-
melinvuorella oli tapahtunut. Isebel oli hyvin vihainen ja päätti tap-
paa Elian. Isebel ei tiennyt, ettei hän koskaan voisi vahingoittaa Eliaa, 
ellei Jumala sallisi sitä. Myös Elia näyttää unohtaneen sen, sillä kun 
hän sai viestin, hän pelkäsi ja pakeni henkensä edestä.

Kuva 3-2

Elia läksi kiireesti kaupungista ja matkasi etelään Juudan alueelle. 
Mutta koska hän edelleen pelkäsi jäävänsä kiinni, hän kiirehti erä-
maahan. Siellä hän pysähtyi. Hän ei yksinkertaisesti jaksanut kulkea 
eteenpäin. Hän oli niin väsynyt. Kilpailu Karmelinvuorella oli vienyt 
paljon hänen voimiaan, samoin tämä pitkä matka. Hän oli hyvin 
masentunut. Hän oli toivonut, että kansa kääntyisi takaisin Jumalan 
puoleen. Mutta olisiko se mahdollista niin kauan kuin kuningatar 
Isebel oli vallassa? Kaikki, mitä hän oli tehnyt, tuntui hyödyttömältä. 
Elia-parka istuutui kinsteripensaan alle. Hän tunsi itsensä niin yksi-
näiseksi, masentuneeksi ja väsyneeksi, että elämä ei tuntunut enää 
elämisen arvoiselta. ”Jo rittää, Herra! Ota minun henkeni”, hän pyysi.

Kuva 3-3

Mitä Jumala tekisi Elialle? Sanoisiko hän: ”Elia, sinä et enää ole mi-
nun palvelijani, koska pakenit Isebeliä”? Ei! Jumala ymmärsi, kuinka 
väsynyt ja masentunut Elia oli. Hän oli kärsivällinen Elian suhteen. 
Mitä sana ’kärsivällinen’ tarkoittaa? Se tarkoittaa, että vaikka Jumala 
olisi voinut olla vihainen Elialle, hän ei ollut.

Sen sijaan hän oli edelleen ystävällinen Elialle. Ehkä teidän luokal-
lanne on poika, joka ei ole hyvä matematiikassa. Sinä autat häntä, 
mutta hän tulee jatkuvasti luoksesi ja pyytää sinua auttamaan. Jos olet 
kärsivällinen hänen suhteensa, mitä teet? Kyllä, sinä autat häntä edel-
leen. Jos olet kärsimätön, mitä teet? Saatat sanoa: ”Mene pois. Minä 
en enää auta sinua.” Muista, että Jumala on kärsivällinen. Raamatussa 
sanotaan, että hän on ”kärsivällisyyden Jumala” (Room. 15:5, v. 1938 
käännös). Siksi hän ei kääntänyt selkäänsä palvelijalleen Elialle edes 
silloin, kun tämä antoi periksi ja pakeni. 

Näkymä 1
(palatsin sisänäkymä)

Anna lasten kertoa, mitä edellisellä 
kerralla tapahtui.

Laita Isebel (EJ-2) ja palvelija (EJ-
14) paikoilleen.

Poista kaikki kuvat. (ulkonäkymä) 
Laita Elia (EJ-15) paikalleen.

Jos lapsilla on tilaa, he voivat 
juosta hetken paikallaan.

Elian fyysinen, henkinen, 
tunteellinen ja hengellinen 
uupumus ilmeisesti vaikutti hänen 
ajatuksiinsa niin, että hän menetti 
suhteellisuudentajunsa ja lopulta 
toivonsa.

PT

Poista Elia (EJ-15).
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Kun Elia makasi kinsteripensaan alla, hän nukahti sikeään uneen. 

Mutta Jumala huolehti hänestä hellästi ja lähetti enkelin.

Kuva 3-4

Enkeli kosketti nukkuvaa profeettaa. ”Nouse ja syö”, hän sanoi.

Elia heräsi ja katsoi ympärilleen. Kivien päällä oli paistettu leipä ja 
vesiruukku.

Elia oli iloinen ruuasta, sillä hän oli nälkäinen ja janoinen pitkän 
matkansa jälkeen. Syötyään hän asettui makuulle ja vaipui jälleen 
sikeään uneen!

Jonkin ajan kuluttua Herran enkeli herätti hänet toisen kerran ja 
käski hänen syödä lisää. Kuinka rakastavasti Jumala huolehtikaan 
palvelijastaan. Hän ei sanonut: ”Elia, olit hyvin tyhmä, kun pakenit 
Isebeliä. En ole sinuun tyytyväinen.” Jumala olisi voinut sanoa niin, 
mutta hän ei tehnyt sitä. Sen sijaan hän rakastavasti antoi Elialle juuri 
sitä, mitä tämä tarvitsi: lepoa ja ruokaa.

Jumala on juuri sellainen jokaista lastaan kohtaan. Jos uskot Jeesuk-
seen, muista, että Jumala ei käännä sinulle selkäänsä silloin, kun mie-
lesi on maassa. Kun teet jotakin, joka ei miellytä häntä, esimerkiksi 
menetät malttisi pikkuveljen kanssa, Jumala ei sano: ”Tämä loppui 
nyt tähän!” Hän tekee työtä sinun elämässäsi ja muuttaa sinua enem-
män Jeesuksen kaltaiseksi. Siihen voi kulua pitkä aika, mutta Jumala 
ei luovuta. Hän ei luovuttanut Eliankaan suhteen!

Nukuttuaan ja syötyään profeetta tunsi olonsa paljon paremmaksi. 
Elian olisi pitänyt kysyä Jumalalta, mitä hänen pitäisi tehdä seuraa-
vaksi, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän kulki kohti etelää 40 päivän ja 
yön ajan.

Elia oli matkalla Horebinvuorelle, jolla Jumala oli paljon aikaisem-
min puhunut Moosekselle ja antanut tälle 10 käskyä ja mallin ilmes-
tysmajasta. Elia tarvitsi sitä, että Jumala puhuisi hänelle.

Lopulta Elia tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Hän meni luolaan ja 
vietti siellä yön. Siellä Jumala puhui hänelle: ”Miksi olet täällä, Elia?”

Kuva 3-5

”Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, 
kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alt-
tarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle”, 
Elia vastasi.

Herra sanoi: ”Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kul-
kee siellä ohitsesi.”

Jälleen kerran Jumala oli kärsivällinen Elian suhteen. Hän ei edes 
sanonut, kuinka väärässä Elia oli ollut. Jumala aikoi ilmaista jotakin 
itsestään Elialle. Sitä profeetta tarvitsi. Elia ajatteli liikaa omaa on-
gelmaansa. 

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(ulkonäkymä ja luola flanellista)

Laita Elia (EJ-3) paikalleen.

Elian matka autiomaasta 
Horebinvuorelle suoraa tietä olisi 
ollut paljon lyhyempi, mutta Jumala 
salli hänen vaeltaa 40 päivää, ehkä 
puhuakseen hänelle. Anna lasten 
etsiä Horebinvuori kartalta.

Korvaa Elia (EJ-3) kuvalla EJ-4.

Näkymä 2
(Ulkonäkymä ja kinsteripensas 
flanellista)

Laita Elia (EJ-16) paikalleen.

Laita enkeli (EJ-18) paikalleen.

Alle kouluikäiset voivat olla 
nukkuvinaan kuten Elia.

Korvaa Elia (EJ-16) kuvalla EJ-17.

Laita ateria (EJ-19) paikalleen.

Vaikka Jumala ei ollut lähettänyt 
Eliaa autiomaahan tai 
Horebinvuorelle, Jumala kuitenkin 
piti Eliasta huolta matkalla, jotta 
hän voisi löytää tiensä takaisin 
Jumalan luo. 

PTU
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Olen niin iloinen siitä, että Jumala on rakastava, ymmärtäväinen ja 
kärsivällinen. Hän ei keskeytä työtään lapsissaan. Hän ei ole kär-
simätön. Muista aina kiittää häntä siitä. Ehkä sinun täytyy kertoa 
hänelle, kuinka pahoillasi olet jostakin synnistä. Vaikka tulisitkin aina 
uudestaan saman synnin tähden Jumalan luokse, hän ei sano: ”Tämä 
on viimeinen kerta, kun saat anteeksi.” Raamatussa sanotaan, että 
Jumala on ”kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä” (Ps. 145:8). 
Etkö kiittäisi häntä siitä, että hän on niin kärsivällinen? Tällainen 
Jumala puhui Elialle. 

Nousi raju ja mahtava myrsky. Se rikkoi jopa kalliota. Mutta Herra 
ei ollut myrskyssä.

Kun myrsky oli tyyntynyt, tuli kamala maanjäristys. Koko vuori tärisi 
ja vapisi. Mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä.

Sitten seurasi tuli, mutta Jumala ei ollut tulessakaan. Miten Jumala 
ilmaisisi itsensä Elialle?

Myrskyn, maanjäristyksen ja tulen jälkeen Elia kuuli hiljaisen, hu-
misevan äänen. Hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi sei-
somaan luolan suulle. Elia tiesi heti, että kyseessä oli Jumala, joka 
puhui hänelle, lempeästi ja ystävällisesti. Jumala kysyi: ”Miksi olet 
täällä, Elia?”

Elia oli mennyt vuorelle kysymättä Jumalalta, pitäisikö hänen mennä 
sinne. Hän oli paennut Isebeliä. Kuitenkin Jumala oli hänelle ystäväl-
linen ja lempeä. Kuinka kärsivällinen hän onkaan! 

Raamatussa sanotaan: ”Herra…ei halua kenenkään tuhoutuvan” 
(2. Piet. 3:9). Jumala ei ole kärsivällinen vain lapsiaan kohtaan, vaan 
kaikkien suhteen. Jos et usko Jeesukseen, Jumala on kärsivällinen 
myös sinun suhteesi. Oletko valehdellut tällä viikolla? Ehkä jonain 
aamuna sanoit: ”Äiti, minun päähäni koskee.” Äitisi ajatteli, että on 
parasta, ettet mene kouluun. Sinun päähäsi ei koskenut lainkaan, sinä 
vain teeskentelit ja valehtelit. Se on syntiä, sillä Jumala käskee: ”Älä 
todista valheellisesti” (2. Moos. 20:16). Se tarkoittaa, että meidän ei 
pidä valehdella. Jumala ei rangaissut sinua heti. Miksi ei? Koska hän 
on kärsivällinen. Monesti olet ollut tottelematon Jumalalle, eikä hän 
rankaise sinua heti. Se ei tarkoita sitä, että hän ei koskaan rankaise 
sinua. Jumala odottaa, että käännyt synneistäsi ja uskot Jeesukseen. 
Silloin Jumala antaa sinulle anteeksi. Jos et tee sitä, joudut ikuiseen 
eroon Jumalasta. Tähän asti hän on ollut hyvin kärsivällinen sinun 
suhteesi.

Jumala on kärsivällinen kaikkia ihmisiä kohtaan ja hän oli kärsiväl-
linen Eliaa kohtaan, kun hän kysyi tältä: ”Miksi olet täällä?” Elia 
vastasi samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla ja selitti, kuinka 
israelilaiset olivat tappaneet Jumalan profeetat ja hän oli ainoa, joka 
oli jäljellä.

Herra sanoi Elialle: ”Lähde takaisin samaa tietä, jota tulit.” Jumala 

PTU

Korvaa Elia (EJ-4) kuvalla EJ-20.

PTE
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antoi Elialle tärkeitä tehtäviä, jotka hänen piti tehdä perille tultu-
aan. Yksi tehtävä oli voidella Ahabin sijalle toinen mies Israelin 
kuninkaaksi. Toinen tehtävä oli kutsua eräs nuori mies Elian paikalle 
Jumalan profeetaksi. Sitten Herra kertoi Elialle jotakin ihmeellistä. 
Hän kertoi, että Israelissa oli 7000 ihmistä, jotka olivat uskollisia 
Jumalalle, eivätkä olleet palvoneet Baalia. Mikä ihmeellinen uutinen 
Elialle! Hän oli luullut olevansa yksin, ja nyt Jumala rohkaisi häntä. 
Jumala osasi todella piristää Eliaa.

Kun olet masentunut, älä ajattele, että Jumala on sinua vastaan. Ker-
ro hänelle, miksi olet surullinen. Älä kuvittele Jumalan hylkäävän 
sinua. Sitä hän ei tee, sillä hän on hyvin kärsivällinen lastensa suhteen. 
Koska Jumala on niin kärsivällinen sinua kohtaan, sinun tulee olla 
kärsivällinen muita kohtaan.

Ehkä perheesi on retkellä, ja isäsi sanoo, että sinä ja pikkuveljesi saat-
te kiivetä läheiselle kukkulalle. Veljesi on kaksi vuotta nuorempi kuin 
sinä. Te lähdette matkaan, mutta pikkuveljesi ei pysty kiipeämään 
yhtä nopeasti. Mitä sinä teet, jos olet kärsivällinen häntä kohtaan?

Anna lasten vastata.

Ehkä luokkasi on jakautunut pesäpallojoukkueisiin (voit nimetä 
myös jonkun toisen lapsille tutun pelin). Eräs tyttö osuu palloon 
hyvin harvoin, koska hänen näkönsä on huono. Kun hän on sinun 
joukkueessasi, miten voit osoittaa kärsivällisyyttä häntä kohtaan?

Anna lasten vastata.

Olisimme vaikeassa tai jopa mahdottomassa tilanteessa, jos Jumala 
ei olisi kärsivällinen lapsiaan kohtaan. Jos uskot Jeesukseen, pyydä 
Jumalaa auttamaan, että pystyt olemaan kärsivällinen toisia kohtaan, 
kuten hän on kärsivällinen sinua kohtaan.

Varmasti Eliakin oli iloinen siitä, että Jumala kohteli häntä niin ys-
tävällisesti.

Kuva 3-6

Viisaasti Elia toimi niin kuin Jumala oli häntä käskenyt, ja lähti takai-
sin samaa tietä kuin oli tullut.

Elia löysi miehen, joka eräänä päivänä ottaisi hänen paikkansa. Elia 
näki tämän kyntävän härillä. Miehen nimi oli Elisa.

Elia meni Elisan luo ja heitti viittansa tämän ylle. Elisa tiesi heti, 
mitä se tarkoitti. Hän tiesi, että Jumala kutsui häntä tekemään työtä 
Jumalalle. Hyvästeltyään isänsä ja äitinsä Elisa lähti Elian matkaan. 
Määrätyn ajan hän oli Jumalan miehen palvelija. Hän ei vielä ottanut 
Elian paikkaa, sillä Jumalalla oli vielä tärkeitä tehtäviä Elialle. Vaikka 
Elia oli paennut, Jumala oli tuonut hänet takaisin. Jumala antoi Elian 
edelleen tehdä työtä hänelle. Kuinka kärsivällinen Jumala onkaan!

PTU

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4
(ulkonäkymä)

Laita Elia (EJ-3) paikalleen.

Laita Elisa (EJ-21) paikalleen.

Profeetan viitta symbolisoi Jumalan 
voimaa ja profeetan auktoriteettia 
Jumalan palvelijana. Anna lapsen 
eläytyä Elisaksi laittamalla hänen 
päälleen viitta.
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Jos uskot Jeesukseen, Jumala muuttaa sinua hitaasti, mutta varmasti, 
Jeesuksen kaltaiseksi. Hän ei anna periksi. Ei silloinkaan, kun sinä 
olet tyhmä tai teet syntiä. Ei silloinkaan, kun olet masentunut. Sano 
siis sydämessäsi: ”Kiitos Jumala, että olet niin kärsivällinen minun 
suhteeni.” 

Sinä, joka et ole pyytänyt Jeesusta Pelastajaksesi – Jumala on ollut 
kärsivällinen myös sinun suhteesi. Sinä tiedät, että olet tehnyt syn-
tiä. Jumala ei ole heti rangaissut sinua. Hän on puhunut sinulle. On 
ollut aikoja, jolloin olet kokenut, että sinun todella pitäisi uskoa Jee-
sukseen, mutta asia on jäänyt. Nyt Jumala muistuttaa sinua jälleen, 
ja sinä voit alkaa uskoa Jeesukseen. Hänen kärsivällisyytensä sinua 
kohtaan ei kestä ikuisesti, jos jatkat synnin tiellä. Käänny Jumalan 
puoleen nyt, juuri siellä, missä istut. Sano hänelle hiljaa sydämessäsi: 
”Herra, kiitos siitä, että olet ollut kärsivällinen minun suhteeni, kun 
olen ollut tottelematon sinua kohtaan. Olen pahoillani, etten ole 
totellut. Kiitos, että olet jälleen puhunut minulle. Olen iloinen siitä, 
että Jeesus kuoli puolestani. Haluan uskoa Jeesukseen ja pyydän, että 
hän pyyhkisi syntini pois.”

Kertauskysymykset
1  Kuka oli se paha kuningatar, joka uhkasi tappaa Elian? (kuninga-

tar Isebel)

2  Mitä Jumala teki Elialle, kun tämä pakeni ja oli niin masentunut 
erämaassa? (Jumala huolehti hänestä, lähetti enkelin antamaan 
hänelle ruokaa ja vettä ja antoi hänen levätä.)

3  Mistä Raamatusta löydämme sanat ”Anteeksiantava ja laupias on 
Herra, hän on kärsivällinen, suuri on hänen hyvyytensä”? (Ps. 
145:8)

4  Kuinka monta päivää Elia kulki Horebinvuorelle levättyään kins-
teripensaan alla? (40 päivää)

5  Miten Jumala näytti Elialle luolan suulla, että hän oli kaikkivoipa 
ja hallitsi maailmankaikkeutta? (myrskyn, maanjäristyksen ja tu-
len kautta)

6  Mitä Jumala sanoi hiljaisella, humisevalla äänellä? (”Miksi olet 
täällä, Elia? Lähde takaisin samaa tietä, jota tulit.”)

7  Sano kaksi asiaa, jotka Jumala pyysi Eliaa tekemään, kun tämä 
palasi takaisin? (Voitelemaan toisen miehen kuninkaaksi Ahabin 
sijaan ja kutsumaan erään nuoren miehen itsensä sijaan profee-
taksi.)

8  Elia luuli, että vain hän seurasi todellista, elävää Jumalaa. Miten 
Jumala rohkaisi häntä? (Kertomalla, että oli vielä 7000 ihmistä, 
jotka olivat Jumalalle uskollisia.)

9  Mitä sinun, joka uskot Jeesukseen, tulee muistaa, kun olet masen-
tunut? (Jumala on kärsivällinen jokaista meitä kohtaan.)

PTU

PTE

Kertauskisa
Palkinnon koko

Käytä kahta pientä paperikassia. 
Kirjoita toiseen ”Voitit” ja toiseen 
”Hyvä yritys”. Laita ”Voitit”-kassiin 
herkkuja kuten suklaapatukoita tai 
isoja vaahtokarkkeja (kaikki samaa 
laatua). ”Hyvä yritys”-kassiin 
laita samoja herkkuja, mutta vain 
murusen kokoisena.

Jos lapsi vastaa kysymykseen 
oikein, hän saa ottaa jotain ”Voitit”-
kassista. Jos vastaus on väärä, 
hän saa ottaa jotain ”Hyvä yritys”-
kassista.
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10  Jos Jumala on kärsivällinen meitä kohtaan, miten meidän tulee 
suhtautua toisiin, joilla on ongelmia? (Meidän tulee olla kärsiväl-
lisiä heitä kohtaan.)
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Oppitunti 4
Elia ja Nabotin viinitarha

Raamatunkohta 
1. Kun. 21:1-26

Päätotuus
Jumala on oikeudenmukainen.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen Pelas-
tajanasi, niin syntiesi rangaistus on jo kärsitty.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kun sinua kohdellaan 
väärin, jätä asia Jumalalle.

Raamatunlause
Kertaa Ps. 145:8

tai

Jos käytät tätä erillisenä oppituntina, ehdotamme, 
että opetat raamatunlauseen:

”Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. 
Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea.” 5. Moos. 
32:4b

Havaintovälineet
• Kuvat: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ja 4-6
tai
• Flanellokuvat: EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-10, EJ-14, 

EJ-22, EJ-23, EJ-24 ja EJ-25

 (viinitarhanäkymä, palatsin sisänäkymä ja ulko-
näkymä).

Tuntirunko
Johdanto

”Kaikki ovat epäreiluja!” PT

Tapahtumien kulku
1 Kuningas Ahab haluaa Nabotin viinitarhan.

PT
2 Hän pyytää sitä Nabotilta.

3 Nabot kieltäytyy myymästä tai vaihtamasta.

4 Kuningas Ahab murjottaa. 

5 Isebel puuttuu asiaan.   PTE
6 Nabot joutuu ”oikeuteen”. 

7 Nabot murhataan.  PTU, SH
8 Kuningas Ahab menee ottamaan viinitarhan 

haltuunsa. 

9 Kuningas Ahab kohtaa Elian. 

Huippukohta
Elia sanoo: ”Siinä paikassa, jossa Nabot kuoli,
kuolet sinä.”  PTE

Lopetus
Kuningas Ahab kuolee taistelussa.

Kuningatar Isebel kuolee.            PTE, PTU
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Oppitunti
”Kaikki ovat epäreiluja!” Antti mutisi ja potki kiveä pitkin tietä per-
jantai-iltapäivänä. Hän oli koko viikon ollut kotiarestissa koulun 
jälkeen, koska eräät hänen luokkansa pojat olivat jääneet kiinni siitä, 
että he olivat heitelleet autoja kivillä. Antti oli ollut paikalla, mutta 
hän ei ollut heittänyt yhtään kiveä. Itse asiassa hän oli odottanut 
erästä ystäväänsä, joka oli mennyt kauppaan. ”Luuletko sinä minun 
uskovan tuon?” opettaja oli kysynyt. Kun Antti selitti, opettaja ei us-
konut. Ei ihme, että Antti mutisi: ”Kaikki ovat epäreiluja!” Opettajat 
tekevät tällaisia virheitä, samoin äidit ja isät.

On vain yksi, joka ei koskaan tee tällaisia virheitä: Jumala. Raama-
tussa kerrotaan meille, että Jumala on oikeudenmukainen. Hän on 
oikeudenmukainen kaikessa, mitä hän tekee. Hän ei koskaan tee vir-
heitä. Hän ei koskaan ole halpamainen. Kun hän rankaisee synnistä, 
hän antaa oikeudenmukaisen rangaistuksen. Raamatussa sanotaan: 
”Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea” (5. Moos. 32:4). 

Kuva 4-1

Paha kuningas Ahab ei ymmärtänyt tätä. Muuten hän ei olisi antanut 
niiden kamalien asioiden tapahtua, joista kuulemme tämänpäiväises-
sä raamatunkertomuksessa.

Kaikki alkoi siitä, että kuningas halusi jotakin todella paljon! Kunin-
kaalla oli kaunis palatsi Samariassa. Lähellä palatsia asui mies, jonka 
nimi oli Nabot. Nabotilla oli viinitarha, jossa kasvoi isoja, mehuk-
kaita, tummia viinirypäleitä. Nabot rakasti viinitarhaansa. Todennä-
köisesti hän oli lapsena auttanut isäänsä huolehtimaan viiniköynnök-
sistä, sillä viinitarha kuului silloin hänen isälleen. Se oli kuulunut jo 
Nabotin isoisälle.

Kun kuningas Ahab katsoi viinitarhaa, joka oli niin lähellä hänen 
palatsiaan, hän halusi sen itselleen! Kuningas oli rikas. Hänellä oli 
kaikki, mitä hän tarvitsi, ja paljon enemmän. Mutta hän halusi tuon 
viinitarhan.

Kun todella haluat jotakin, joka kuuluu jollekulle toiselle, sitä sa-
notaan himoitsemiseksi eli toisen oman tavoittelemiseksi. Jumalan 
käsky on: ”Älä himoitse” (2. Moos. 20:17a, v. 1938 käännös). Oletko 
rikkonut tätä käskyä vastaan?

Ehkä naapurin poika ajaa ohitsesi uudella, kiiltävällä polkupyörällä. 
Ajattelet: ”Kunpa minullakin olisi tuollainen. Miksi minä en voi 
saada sellaista?” Ajattelet sitä paljon. Sinä himoitset hänen polkupyö-
räänsä, haluat sitä kiihkeästi.

Tai onko teidän luokallanne tyttö, jolla on hyvin kauniit, muodikkaat 
vaatteet? Olet todella kateellinen hänelle. Haluat samanlaiset vaat-
teet. Kerrot yhä uudelleen äidillesi, kuinka haluat sellaiset vaatteet. 
Sinä haluat kiihkeästi hänen vaatteitaan.

PT

Näkymä 1
(viinitarhanäkymä)

Laita Ahab (EJ-1) paikalleen.

Anna joka lapselle viinirypäle. 
Makuaistimus auttaa lasta 
muistamaan kertomuksen.

PT
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Onko sillä merkitystä? Kyllä on, olet rikkonut Jumalan käskyä vas-
taan.  Mitä Jumala, oikeudenmukainen Tuomari, sanoo rangaistuk-
sesta, joka seuraa hänen lakinsa rikkomisesta? ”Kuolema on … sen 
osana, joka on syntiä tehnyt” (Hes. 18:4b). Tämä tarkoittaa, että 
kaikesta synnistä, myös himoitsemisesta, seuraa kuolemanrangaistus. 
Kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta ja iankaikkista rangaistusta. Sen 
rangaistuksen sinä ja minä ansaitsemme, sillä me emme ole totelleet 
Jumalan käskyjä. Me emme voi puhua epäoikeudenmukaisuudesta, 
sillä juuri sen me ansaitsemme, ja Jumala on oikeudenmukainen 
Tuomari. 

Mutta Ahab ei lainkaan ajatellut Jumalaa. Hän ajatteli viinitarhaa. 
Hän päätti puhua Nabotille.

Kuva 4-2

”Anna viinitarhasi minulle”, hän sanoi. ”Minä annan sinulle sen 
tilalle paremman viinitarhan tai tarhasi hinnan rahana, jos se sopii 
sinulle paremmin.”

Mutta Nabot vastasi: ”Herra minua varjelkoon luovuttamasta sinulle 
isieni perintömaata!”

Jumala oli sanonut, että suvun piti säilyttää maa itsellään. Nabot 
halusi totella Jumalaa.

Kuva 4-3

Ahab meni kotiinsa synkkänä ja raivoissaan. Hän paneutui makuulle 
vuoteelleen, kääntyi seinään päin eikä syönyt mitään.

Kuningas murjotti! Kuningatar Isebel tuli huoneeseen.

Kuva 4-4

”Mikä sinun mieltäsi painaa? Mikset syö mitään?” Isebel kysyi.

”Minä olin puheissa … Nabotin kanssa. Ehdotin hänelle, että hän 
myisi minulle viinitarhansa tai, jos hän niin haluaisi, antaisin hänelle 
toisen sen sijaan. Mutta hän kieltäytyi antamasta minulle viinitar-
haansa”, Ahab selitti synkästi.

”Etkö sinä ole Israelin kuningas?” kuningatar julisti. ”Nouse ja syö, 
niin tulet paremmalle tuulelle. Minä hankin sinulle … Nabotin vii-
nitarhan.”

Paha kuningatar ryhtyi työhön.

Hän kirjoitti kirjeitä, jotka hän sitten allekirjoitti Ahabin nimissä. 
Hän sinetöi ne Ahabin sinetillä. Hänen lähettinsä vei kirjeet kaupun-
gin vanhimmille.

Kuningatar antoi vanhimmille ohjeet järjestää oikeudenkäynti ja kut-
sua Nabot sinne. Vanhinten piti saada sinne kaksi kunniatonta mies-
tä, jotka todistavat Nabotia vastaan: ”Nabot on kironnut Jumalaa ja 
kuningasta!” Sen jälkeen heidän piti viedä Nabot ulos kaupungista 

Laita Nabot (EJ-22) paikalleen.

Lapset nauttivat Nabotin ja Ahabin 
kohtaamisen näyttelemisestä.

Mooseksen laki määrää, että 
maan tulee säilyä saman heimon 
tai perheen omistuksessa 
(4. Moos. 36:7, 3. Moos. 25:23). 
Ahab halusi viinitarhan pysyvästi 
omistukseensa, mikä olisi 
pakottanut Nabotin rikkomaan 
Jumalan lakia.

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(palatsin sisänäkymä)

Vaikkei paha kuningas Ahab 
välittänytkään Jumalasta, hän 
silti tiesi jääneensä alakynteen 
taistelussa Jumalan lakia vastaan 
Nabotin viinitarhasta.

Laita Ahab (EJ-23) paikalleen.

Laita Isebel (EJ-2) paikalleen.

Pakanakuninkaan tyttärenä Isebel 
ei kunnioittanut Jumalan lakeja. 
Hän uskoi kuninkaan olevan 
itsellensä laki – itsevaltias hallitsija.
Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(palatsin sisänäkymä)

Laita Isebel (EJ-2) paikalleen.

Lapsista on hauskaa esittää 
näitä tilanteita. Kirjoita Isebelin 
vuorosanat jakeista 9-10 paperille 
ja kääri paperi rullalle. Lapset 
voivat näytellä Isebeliä, joka 
antaa käärön viestinviejälle, joka 
puolestaa toimittaa sen kaupungin 
johtajille. Anna johtajien avata 
käärö ja lukea se ääneen.

Laita palvelija (EJ-14) paikalleen.



Elia – elävän Jumalan profeetta

28

ja kivittää hänet kuoliaaksi. Isebel ei tiennyt tai välittänyt Jumalan 
laista. Hän toteutti ilkeää juontansa, ja se näytti toteutuvan hänelle 
edullisella tavalla. 

Mutta meidän täytyy muistaa, että Jumala ei aina rankaise välittö-
mästi. Se ei tarkoita sitä, että väärin tehnyt ihminen ei lopulta saa 
rangaistusta. Joskus koulussa oppilaat eivät saa rangaistusta, kun 
he ovat tehneet väärin. Ehkä opettaja ei tiedä, mitä on tapahtunut, 
tai hän on hyvällä tuulella, eikä välitä rangaista. Mutta Jumala ei ole 
sellainen. Hän tietää kaikki tosiasiat. Hän ei ole välillä hyvällä tuulella 
ja välillä pahalla tuulella. Jumala on aina sama. Hän ei ehkä rankaise 
välittömästi, mutta hän rankaisee. Sinun on syytä miettiä tätä vaka-
vasti. On tyhmää olla miettimättä, sillä jonakin päivänä sinun täytyy 
kohdata Jumala Tuomarinasi.

Isebel ei tiennyt tästä, joten hän ei miettinyt sitä lainkaan. Hän jatkoi 
ilkeän juonensa toteuttamista saadakseen viinitarhan Ahabille.

Kuva 4-5

Kaupungin vanhimmat tekivät, niin kuin kuningatar oli käskenyt. He 
pitivät Nabotille oikeudenkäynnin.

Kaupungin asukkaat kokoontuivat paikalle nähdäkseen, mitä tapah-
tui.

Sitten tuli kaksi kunniatonta miestä. He todistivat virheellisesti Na-
botia vastaan. Nabotilla ei ollut mahdollisuutta sanoa mitään. Hänet 
todettiin syylliseksi, vietiin kaupungin ulkopuolelle ja kivitettiin kuo-
liaaksi. Se ei ollut oikeudenmukainen oikeudenkäynti.

Nämä ihmiset kohtelivat Nabotia, Jumalan seuraajaa, epäoikeuden-
mukaisesti. Joskus ihmiset kohtelevat Jumalan lapsia epäoikeuden-
mukaisesti, ja on vaikeaa käsittää, miksi Jumala sallii sen. Se ei tarkoi-
ta sitä, että Jumala on lakannut olemasta oikeudenmukainen. Hänellä 
on syynsä, kun hän sallii meille epäoikeudenmukaisia kärsimyksiä. 
Jumalalla on hyvät syyt, jotka vain hän tietää ja ymmärtää. Mutta 
ne, jotka kohtelevat Jumalan lapsia huonosti, saavat rangaistuksen. 
Jumalan lapset, jotka ovat kärsineet epäoikeudenmukaisesti, saavat 
palkinnon. Jumala huolehtii siitä, että lopussa kaikki on oikeuden-
mukaista. 

Jos sinä uskot Jeesukseen, mitä sinun tulee tehdä, kun toiset koh-
televat sinua huonosti? Ajatellaan vaikka, että jotkut luokkasi pojat 
nappaavat koulureppusi, tyhjentävät kirjasi lätäkköön ja huutavat: 
”Vai uskot sinä Jeesukseen. Kyllä me näytämme, mitä me teemme 
sellaisille!” Mikä näistä on oikea tapa toimia?

• Kutsut isonveljesi ja hänen ystävänsä hakkaamaan heidät.
• Yrität maksaa heille koulussa samalla mitalla takaisin niin, ettei 

kukaan näe.
• Pyydät Jumalaa selvittämään ongelman ja yrität vältellä heitä ko-

timatkalla.

PTE

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 4
(ulkonäkymä)

Laita Nabot (EJ-24) paikalleen.

Laita ihmiset (EJ-10 ja EJ-25) 
paikoilleen.

Jumalanpilkka oli rikos, josta 
rangaistiin kuoliaaksi kivittämällä, 
kuten Vanhan testamentin laissa 
määrättiin. Katso 3. Moos. 24:16.  

PTU
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Keskustelkaa lasten kanssa siitä, mikä on paras toimintatapa. On hyvä sanoa 
lapsille, jotka uskovat Jeesukseen, että jos heillä on tämänkaltaisia ongelmia, 
mielelläsi juttelet ja rukoilet heidän kanssaan asian puolesta. Kerro lapsille, 
milloin se on mahdollista ja mistä he löytävät sinut. 

Jumala ei halua meidän maksavan pahaa pahalla. Hän sanoo, että 
meidän tulee jättää asia Jumalalle. ”’Minun on tuomio, minä maksan 
tekojen mukaan’ näin sanoo Herra” (Room. 12:19b). Jumala maksai-
si Isebelille ja Ahabille heidän pahuutensa mukaan.

Kuningas ja kuningatar olivat hyvin iloisia siitä, että Nabot oli kuol-
lut.

Isebel sanoi Ahabille: ”Mene ottamaan haltuusi … Nabotin viini-
tarha.”

Heti kun kuningas kuuli, että Nabot oli kuollut, hän lähti ottamaan 
Nabotin viinitarhan haltuunsa.

Kuva 4-6

Siellä hän kohtasi miehen, jonka tapaamista hän kaikkein vähiten 
toivoi! Arvaatko, kuka tuo mies oli? Kyllä, Elia.

Jumala tiesi kaiken, mitä oli tapahtunut, ja lähetti Elian viemään 
viestin kuninkaalle. Profeetta harppoi viinitarhaan. Kun Ahab näki 
Elian, hän hengähti tyytymättömänä: ”Taasko sinun piti etsiä minut 
käsiisi, viholliseni?”

”Taas”, Elia vastasi ankarasti, ”sinä olet myynyt itsesi tekemään sitä, 
mikä on pahaa Herran silmissä.” Elia kertoi Jumalan saattavan Aha-
bin onnettomuuteen, niin että hän kuolee ja myös hänen poikansa 
kuolevat. Elia sanoi myös, että koirat söisivät Isebelin kuolleen ruu-
miin. Mikä pelottava viesti! Mutta Ahab ja Isebel ansaitsivat sen.

Jumala on aina oikeudenmukainen. Hänen täytyy rangaista kaikesta 
synnistä. Miten sitten kukaan voi päästä taivaaseen? Jumalalla on 
ratkaisu tähän ongelmaan. Hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan. 
Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, joten hän ei ansainnut rangaistusta. 
Kuitenkin Jumala rankaisi Jeesusta niistä synneistä, joita toiset ihmi-
set, kuten sinä ja minä, ovat tehneet. Jos uskot Jeesukseen, tiedät, että 
Jeesus on Pelastajasi, joka on kärsinyt rangaistuksen kaikista synneis-
täsi. Jumala ei enää rankaise sinua. Jumala on siis oikeudenmukainen 
silloinkin, kun hän antaa synnit anteeksi.

Ehkä olet miettinyt, millaista kohtelua sinä ansaitset saada Jumalalta. 
Tässä on sinulle hyvä uutinen! Voit tulla Jeesuksen luo, pyytää häntä 
antamaan sinulle anteeksi ja olemaan sinun Pelastajasi. Silloin tiedät, 
että sinun syntiesi rangaistus on kärsitty, eikä sinun tarvitse pelätä 
Jumalan kohtaamista. Raamatussa sanotaan: ”Mikään kadotustuo-
mio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 
8:1). Se tarkoittaa, että niitä, jotka kuuluvat Jeesukselle, ei rangaista. 
Se on totta, koska Jumala sanoo niin. Kaikki, mitä hän sanoo, on 

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 5
(viinitarhanäkymä)

Laita Ahab (EJ-1) paikalleen.

Laita Elia (EJ-3) paikalleen.

PTE

SH
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totta. Hän sanoo myös, että jos et usko Jeesukseen, joudut kärsimään 
iankaikkisen rangaistuksen.

Sekin on aivan totta, kuten myös Elian Ahabille tuoma viesti. 

Pian tämän jälkeen kuningas haavoittui taistelussa ja kuoli. Useita 
vuosia myöhemmin Isebel katsoi ulos korkeasta ikkunasta ja jotkut 
miehet työnsivät hänet alas, ja koirat söivät hänen kuolleen ruumiin-
sa. Näin oikeudenmukainen Jumala rankaisi pahaa kuningasta ja 
kuningatarta.

Kun lähdet tänään kotiin, älä unohda, millainen Jumala on. Hän on 
oikeudenmukainen. Jos rakastat Jeesusta, älä yritä kostaa niille, jotka 
ovat ilkeitä sinua kohtaan. Anna Jumalan hoitaa asia. Jos tiedät, että 
ansaitset Jumalalta ainoastaan rangaistuksen synneistäsi, käänny pois 
synneistäsi ja usko Jeesukseen Pelastajanasi, sillä hän kantoi sinunkin 
rangaistuksesi. Jos et halua totella Jumalaa, joudut eroon Jumalasta 
ikuisesti. Jos pyydät Jeesusta antamaan syntisi anteeksi ja olemaan 
Pelastajasi, sinua ei koskaan rangaista. Me olemme nyt hetken hiljaa. 
Puhu Jeesukselle hiljaa – ei ääneen – ja pyydä häntä olemaan Pelas-
tajasi, mutta vain jos todella tarkoitat sitä. 

Olkaa hetki hiljaa, ja päätä sitten rukouksella.

Kertauskysymykset
1  Mitä tarkoittaa se, että Jumala on oikeudenmukainen? (Se tarkoit-

taa sitä, että hän aina rankaisee oikeudenmukaisesti ja palkitsee 
ne, jotka ansaitsevat sen.)

2  Kuka omisti viinitarhan, jonka kuningas Ahab halusi? (Nabot)

3  Mitä Jumalan käskyä Ahab rikkoi, kun hän halusi sitä, mikä oi-
keuden mukaan ei kuulunut hänelle? (”Älä himoitse” 2. Moos. 
20:17a, v. 1938 käännös)

4  Mitä meille pitäisi tapahtua, koska me emme tottele Jumalaa? (Me 
ansaitsemme rangaistuksen ja ikuisen eron Jumalasta.)

5  Mitä Ahab teki, kun hän ei saanut sitä, mitä halusi? (Hän meni 
makuuhuoneeseensa, kävi makuulle ja murjotti.)

6  Mitä Isebel teki, että hän sai Nabotin viinitarhan? (Hän sai ihmi-
set valehtelemaan Nabotista ja murhaamaan tämän.)

7  Mitä luulet, miksi paha kuningas ei halunnut nähdä Eliaa? (Koska 
hän tiesi tehneensä syntiä ja Jumalan rankaisevan synnistä.)

8  Minkä viestin Elia toi Jumalalta Ahabille? (Kuningas ja Isebel 
saisivat rangaistuksen ja kuolisivat.)

9  Miten Jumala voi olla oikeudenmukainen ja kuitenkin antaa syn-
timme anteeksi? (Hän rankaisi Poikaansa ristillä meidän synneis-
tämme.)

10  Kenen synnit on annettu anteeksi? (Niiden, jotka uskovat Jeesuk-
seen Pelastajana.)

PTU

PTE

Kertauskisa
Ota ja anna

Tarvitset kaksi pientä paperikassia. 
Kirjoita toiseen ”Pisteet” ja toiseen 
”Ota ja anna”. Laita pistekassiin 
12 paperinpalaa, joissa on erilaisia 
pistemääriä. Laita ”Ota ja anna” 
-kassiin 12 paperinpalaa, joista 
kahdeksassa lukee ”Ota” ja 
neljässä ”Anna”.

Jaa ryhmä joukkueisiin. Kun lapsi 
vastaa kysymykseen oikein, hän 
saa nostaa lapun pistekassista. 
Sen jälkeen hän nostaa ”ota ja 
anna” -kassista lapun. Jos lapussa 
lukee ”ota”, pisteet kuuluvat 
hänen joukkueelleen. Jos lapussa 
lukee ”anna”, pisteet menevät 
toiselle joukkueelle. Anna jokaisen 
joukkueen vastata vuorotellen. 
Kun kaikki kysymykset on kysytty, 
voittajaksi julistetaan se joukkue. 
jolla on suurin pistekertymä.
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Oppitunti 5
Elia menee taivaaseen

Raamatunkohta 
2. Kun. 2:1-15

Päätotuus
Jumala on aina lastensa kanssa.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Tule Jumalan lapseksi, 
ja tämä etuoikeus kuuluu myös sinulle.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Muista, että et ole kos-
kaan yksin.

Raamatunlause
”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää” Hepr. 
13:5b

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

PowerPoint)
tai
• Flanellokuvat: EJ-3, EJ-26, EJ-27, EJ-29, EJ-30, 

EJ-31 ja EJ-32
 (ulkonäkymä ja joki)
ja
• Vihjeet sanaliuskoilla ”Arvaa kuka” –leikkiä var-

ten (PowerPointilla valmiina).

Tuntirunko
Johdanto

Arvaa kuka!

Tapahtumien kulku
1 Elian aika maan päällä lähestyy loppua.  PT
2 Elia ja Elisa menevät Beteliin ja Jerikoon. 

PTU
3 He ylittävät Jordanin.

4 Profeetanoppilaat katsovat.                 PTU
5 Elia kysyy Elisalta, haluaisiko tämä Elian 

tekevän hänen hyväkseen jotakin.

6 Elisa pyytää kaksinkertaisen osuuden
 Elian hengen voimasta.  PTU
7 Nämä kaksi kulkevat eteenpäin.

8 Tulivaunut ilmestyvät, ja Elia
 menee taivaaseen.  PTE
9 Elisa ottaa Elian viitan.

Huippukohta
10 Elisa iskee vettä ja kysyy: ”Missä on Elian 

Jumala?” 

11 Vesi jakautuu kahtia.  PTU

Lopetus
Profeetanoppilaat tapaavat Elisan.

He kumartavat tämän edessä.  PTU, PTE
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Oppitunti
Arvaa, kuka kertoo itsestään näin? Katsotaanpa, kuinka monta vih-
jettä sinä tarvitset.

Voit tehdä näistä vihjeistä sanaliuskaja.

1. Minä olin maanviljelijä.
2. Osasin kyntää peltoa härillä.
3. Hyvästelin isäni ja äitini.
4. Olin Elian palvelija ja ystävä.
5. Nimeni muistuttaa Elian nimeä.

Poista sanaliuskat.

Jumala oli valinnut Elisan jatkamaan Elian työtä. Monta vuotta oli jo 
kulunut siitä päivästä. Sen jälkeen kun Elia oli käskenyt Elisan seurata 
häntä, Elisa oli auttanut Eliaa ja myös oppinut tältä.

Kuva 5-2

Elian aika maan päällä oli lähes lopussa. Miten jännittävä elämä se 
olikaan ollut! Jumala oli käyttänyt häntä välittämään pahalle kunin-
kaalle ja kuningattarelle viestejä, joita nämä eivät halunneet kuulla. 
Sen seurauksena he vihasivat Eliaa ja halusivat tappaa tämän. Vain 
Jumalan läsnäolo ja huolenpito olivat pelastaneet hänet. Muistatko 
tapauksia, jolloin Jumala osoitti, että hän oli Elian kanssa ja piti tästä 
huolen ihmeellisellä tavalla?

Anna lasten kerrata tapahtumia lyhyesti.

Jumala oli ollut Elian kanssa koko ajan. Jumala on kaikkien lastensa 
kanssa koko ajan. Hän on niin suuri Jumala, että hän on kaikkialla. 
Mutta hän on erityisen lähellä omia lapsiaan. Jumala on lähellä jo-
kaista omaa lastaan koko ajan, vaikka heitä on tuhansittain kaikkialla 
maailmassa. Se on ihmeellistä. Jumala sanoo Raamatussa: ”Enkö 
minä ole läsnä kaikkialla niin taivaassa kuin maassa?” (Jer. 23:24b). 
Hän on niin suuri, että hän voi olla kaikkien lastensa kanssa. Jumala 
oli myös Elian kanssa. 

Nyt oli tullut aika, jolloin Jumala aikoi ottaa Elian taivaaseen, sillä tä-
män työ oli tehty. Sekä Elia että Elisa tiesivät sen. Jumalan kaksi pal-
velijaa kulkivat yhdessä poispäin Gilgalin kaupungista, kun Elia sanoi 
Elisalle: ”Jää sinä tänne. Herra tahtoo minun menevän Beteliin.”

Elisa ei halunnut päästää Eliaa silmistään. Hän tiesi, että tulisi kai-
paamaan tätä hyvin paljon, joten hän vastasi: ”Niin totta kuin Herra 
elää ja niin totta kuin sinä elät, minä en sinua jätä.”

Kuva 5-1

Vuosia aikaisemmin Samuel oli perustanut kouluja auttaakseen nuo-
ria miehiä oppimaan enemmän Jumalasta. Niitä kutsuttiin profee-
tankouluiksi. Siellä opiskelevia nuoria miehiä kutsuttiin profeetanop-

Näkymä 1
(ulkonäkymä ja joki)

Laita Elia (EJ-3) ja Elisa (EJ-26) 
paikoilleen.

PT

Elian ohje Elisalle paikalleen 
jäämisestä saattoi olla Elisan 
kutsumuksen testaamista.

Alle kouluikäiset voivat 
näytellä kaupungista toiseen 
matkustamista.

Samuel oli varmaankin 
käynnistänyt profeettakoulutuksen 
Ramassa (katso 1. Sam. 19:20).
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pilaiksi. Kun Elia ja Elisa tulivat Beteliin, he tapasivat näitä nuoria 
miehiä, jotka myös näyttivät tietävän, että Elia pian menisi taivaaseen.

He veivät Elisan sivuun ja kysyivät: ”Tiedätkö, että Herra ottaa tänä 
päivänä mestarisi pois?”

”Tiedän kyllä”, Elisa vastasi. ”Ei puhuta siitä.”

Jälleen Elia sanoi Elisalle: ”Jää sinä tänne. Herra tahtoo minun me-
nevän Jerikoon.” Mutta Elisa pysyi mestarinsa seurassa.

Jerikossa oli toinen profeetankoulu. Myös siellä profeetanoppilaat 
sanoivat Elisalle: ”Tiedätkö, että Herra ottaa tänä päivänä mestarisi 
pois?”

Jälleen Elisa vastasi: ”Tiedän kyllä. Ei puhuta siitä.”

Profeetat tiesivät, että jotakin tulisi tapahtumaan. He halusivat näh-
dä, mitä Elialle tapahtuisi, joten he seurasivat jonkin matkan päästä, 
kun nämä kaksi profeettaa kulkivat eteenpäin.

Elia sanoi Elisalle: ”Jää sinä tänne. Herra tahtoo minun menevän 
Jordanille.”

Mutta Elisa vastasi: ”Niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinä 
elät, minä en sinua jätä.”

Elisa halusi viettää jokaisen mahdollisen hetken Elian kanssa, sillä 
pian tätä ei enää olisi. Ihminen ja Jumala ovat erilaisia.

Ihmisystävä, sinun paras ystäväsi, jopa äitisi ja isäsi, eivät voi olla 
kanssasi joka ainoa hetki. Mutta Jumala on toisenlainen. Kauan sitten 
Jumala lupasi palvelijalleen: ”Minä en hylkää sinua” (1. Moos. 28:15). 
Jos olet Jumalan lapsi, hän on sinun lähelläsi aina kaikkina aikoina 
missä oletkin. Kukaan ihminen ei pysty siihen. Edes Elia ei pystynyt. 
Pian hän jättäisi Elisan. 

Kun Elia ja Elisa tulivat Jordanin rantaan, Elia otti viittansa ja kietaisi 
sen kokoon. Sitten hän löi sillä vettä. 

Kuva 5-3

Kun hän teki niin, vesi jakautui kahtia ja he kulkivat yhdessä joen yli 
kuivaa maata pitkin. Tämä ihme muistuttaa Israelin kansan Punaisen 
meren ja Jordanin ylityksiä. Mooseksen ja Elian toiminnassa oli mo-
nia samankaltaisuuksia, joista tämä on yksi.

Profeetanoppilaat katsoivat jonkin matkan päästä.

Mitä he ajattelivat?

• että Elia oli supermies.
• että Jumala oli yhä Elian kanssa.
• että tuuli se vain puhalteli jakaen veden.

Anna lasten valita oikea vastaus.

He tulisivat näkemään, että Jumala oli edelleen Elian kanssa. Jumala 
oli ollut hänen kanssaan vuosia, ja juuri nyt hän oli yhä Elian kanssa. 

Oppilaat oli jaettu 50 hengen 
ryhmiin ja he toimivat eri 
kaupungeissa. Profeetat pyrkivät 
ohjaamaan Israelin kansan pois 
epäjumalien palvonnasta ja 
tuomaan heidät elävän Jumalan 
luo.

Laita profeetanoppilaat (EJ-27) 
paikalleen.

Lapset nauttivat siitä, kun saavat 
etsiä Gilgalin, Betelin ja Jerikon 
kartalta. On mielenkiintoista 
havaita, että nämä kaupungit, joihin 
aiemmin liittyi niin paljon Israelin 
hengellistä historiaa, olivat nyt 
epäjumalanpalvonnan keskuksia. 
Myöhemmin niistä tuli Elisan 
toiminnan keskeisiä paikkoja.

PTU

Näkymä 2
Jos käytit 3. oppitunnilla viittaa, 
käytä sitä myös tässä.
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Jos sinä uskot Jeesukseen, Jumala on sinun kanssasi elämäsi jokaisena 
päivänä. Ehkä muutat uuteen kouluun ja sinua pelottaa aika lailla. Et 
tunne ketään. Ajattelet: ”Minusta ei ole kiva mennä sinne yksin.” Et 
sinä mene yksin. Jumala on sinun kanssasi. Hän lupaa sinulle: ”Minä 
en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää” (Hepr. 13:5b). Hän on sinun 
kanssasi läpi elämäsi, aivan kuten hän oli Elian kanssa. 

Vanha profeetta kääntyi Elisan puoleen. ”Mitä haluaisit minun te-
kevän hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois luotasi?” hän kysyi.

Elisa tiesi, mitä hän halusi. ”Kunpa saisin henkesi voimasta esikoi-
sen osuuden!” hän sanoi. (Toisin sanoen Elisa halusi täyden avun 
työhönsä, kuten Elialla oli.) Elisa tiesi, että Jumala oli antanut hänen 
mestarilleen Elialle suuren kestävyyden ja voiman. Elisa halusi samaa 
voimaa voidakseen tehdä Jumalan työtä. Mutta sitä ei Elia voinut 
antaa, vaan ainoastaan Jumala.

Tiesitkö, että kun Jeesus meni taivaaseen, hän lähetti Pyhän Hengen 
asumaan jokaiseen, joka tuntee Jeesuksen Pelastajanaan? Jumala ei 
ainoastaan ole sinun kanssasi, hän myös asuu sinussa. Jos uskot 
Jeesukseen, Pyhä Henki asuu sinussa. Hän antaa sinulle voimaa ja 
rohkeutta elää Jumalalle. Ehkä sinusta on vaikeaa olla riitelemättä 
kotona. Pyhä Henki, joka asuu sinussa, auttaa sinua olemaan riitele-
mättä. On ihanaa, että Jumala ei ainoastaan ole sinun kanssasi, vaan 
hän myös asuu sinussa ja auttaa sinua elämään hänelle. 

Elisa tiesi, kuinka paljon hän tarvitsi Jumalan voimaa profeetan työs-
sään. Siksi hän pyysi saada itsekin Elian hengen voimaa.

”Etpä vähää pyydä”, vastasi Elia. ”Mutta täyttyköön pyyntösi, jos 
näet, kuinka minut otetaan luotasi.”

Kaksi Jumalan miestä kulkivat edelleen jutellen keskenään. Äkkiä 
ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat Elian ja 
Elisan, ja Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen. Hänen viittansa 
putosi maahan.

Kuva 5-4

Kun Elisa näki Elian menevän, hän huusi: ”Isäni, isäni! Israelin tuki 
ja turva!” (Rukoustensa ja saarnojensa kautta Elia suojeli Israelia – 
paremmin kuin Ahabin armeija.) Elisa ei nähnyt enää mestariaan. 
Elia oli mennyt suoraan taivaaseen ilman kuolemaa. Miksi hän meni 
taivaaseen? Hän oli valmis kohtaamaan Jumalan, sillä hän uskoi, että 
pelastus tulee Jumalalta.

Entä sinä, oletko valmis kohtaamaan Jumalan? Oletko sinä matkalla 
taivaaseen? Vain Jumalan lapset saavat olla hänen kanssaan ikuisesti 
taivaassa. Sinusta tulee Jumalan lapsi, kun uskot Jeesukseen, joka 
kärsi sinun rangaistuksesi ristillä. Uskotko Jeesukseen Pelastajanasi? 
Jos uskot, olet Jumalan lapsi. Raamatussa sanotaan: ”Mutta kaikille, 
jotka ottivat hänet [Jeesuksen] vastaan, hän antoi oikeuden tulla Ju-

PTU

Esikoisen kaksinkertainen osuus 
viittasi esikoisen isältä saamaan 
perintöön 5. Moos. 21:17:ssa, Elia 
oli ollut Elisan hengellinen isä. Nyt 
Elisa halusi olla täysin varustettu 
edustamaan mestariaan, aivan 
kuten poika edustaa isäänsä. 
Myöhemmin Jumala toteutti 
kaksinkertaisen määrän ihmeitä 
Elisan kautta Eliaan verrattuna.

PTU

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 3
(ulkonäkymä ja joki)

Laita Elia (EJ-29), viitta (EJ-31) ja 
Elisa (EJ-30) paikoilleen.

PTE
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malan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen” (Joh. 1:12). Jos et usko 
Jeesukseen, et ole Jumalan lapsi. Vain Jumalan lapset elävät Jumalaa 
lähellä ja Jumalan kanssa ikuisesti. Eliakin oli nyt Jumalan kanssa. 

Mutta mitä Elisalle tapahtuisi? Olisiko Jumala hänen kanssaan? Saisi-
ko hän sen kestävyyden ja voiman, joka Elialla oli? Elisakin varmasti 
mietti näitä kysymyksiä.

Hän kumartui poimimaan viitan, joka oli pudonnut Elialta, ja käveli 
takaisin kohti Jordania.

Kuva 5-5

Muistatko, miten Elia ja Elisa olivat päässeet joen poikki? Kun Elisa 
tuli joelle, hän otti Elian viitan ja kysyi: ”Herra, Elian Jumala! Missä 
sinä olet?” Juuri kun Elisa löi vettä, se jakautui oikealle ja vasemmalle, 
ja hän kulki joen poikki. Jumala näytti hänelle, että hänet todella oli 
valittu Elian paikalle. Jumala teki Elisalle selväksi, että hän oli tämän 
kanssa, aivan kuten hän oli ollut tämän mestarin kanssa.

On hyvä tietää, että Jumala on kaikkien lastensa kanssa. Hän ei ole 
vain lähetystyöntekijöiden, pastoreiden tai muiden aikuisten kanssa, 
jotka uskovat Jeesukseen. Jos uskot Jeesukseen, hän on sinun kans-
sasi. Ehkä sinulla on koulukaveri, joka myös uskoo Jeesukseen. On 
helpompaa, jos teitä on koulussa kaksi Jeesukseen uskovaa. Mutta 
sitten ystäväsi muuttaakin toiselle paikkakunnalle ja sinusta tuntuu, 
ettet pysty elämään uskovana koulussa yksin. Vaikka sinun ystäväsi 
muuttaakin, Jumala ei jätä sinua. Se on paljon tärkeämpää. Muista, 
että et ole yksin. Jumala haluaa, että tiedät sen tänään, aivan kuten 
hän halusi Elisan tietävän saman asian kauan sitten. 

Profeetanoppilaat katsoivat, kun Jordan jakautui kahtia.

Kuva 5-6

Silloin myös he tiesivät, että Jumala oli Elisan kanssa erityisellä tavalla 
ja että Jumala oli valinnut tämän ottamaan Elian paikan. He meni-
vät Elisaa vastaan, kumarsivat maahan saakka. Nyt Elisa aloittaisi 
Jumalalle tehtävän työnsä. Miten erilaista olikaan, kun hän tiesi, että 
Jumala oli hänen kanssaan samalla tavalla kuin Elian kanssa. 

Jos olet Jumalan lapsi, muista, että Jumala on aina sinun kanssasi. 
Kun tunnet itsesi yksinäiseksi, Jumala on lähelläsi. Jotkut ystävät 
saattavat jättää sinut, mutta Jumala ei koskaan. Kun elämäsi päättyy, 
Jumala vie sinut taivaaseen, jossa olet aina hänen kanssaan ja hän 
sinun kanssasi. Miten ihmeellistä onkaan olla Jumalan lapsi! 

Ehkä ajattelet itseksesi: ”Mutta minä en ole Jumalan lapsi.” Haluatko 
olla? Jos uskot, että Jeesus on kärsinyt rangaistuksen sinun syntiesi 
tähden, sinusta tulee Jumalan lapsi. Tämä lupaus kuuluu ”kaikille, 
jotka uskovat häneen [Jeesukseen]” (Joh. 1:12b). Sano nyt hiljaa Ju-
malalle: ”Jumala, minä haluan todella olla sinun lapsesi. Olen pahoil-
lani kaikesta siitä väärästä, mitä olen tehnyt. Uskon, että Jeesus kuoli 

Poista kaikki kuvat. 

Näkymä 4
(ulkonäkymä ja joki flanellista)

Laita Elisa (EJ-32) paikalleen.

PTU

Laita profeetanoppilaat (EJ-27) 
paikalleen.

Vaikka profeetanoppilaat eivät 
olleet todistamassa Elian 
taivaaseen menemistä, he 
kuitenkin tunnistivat Jumalan 
Hengen Elisassa. 

PTU

PTE
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minun puolestani ja pyyhkii pois syntini.” Kun sinusta tulee Jumalan 
lapsi, tiedät, että Jumala on aina sinun kanssasi. 

Kertauskysymykset
1  Mitä Elisa teki ennen kuin hänet kutsuttiin Elian työn jatkajaksi? 

(Hän oli maanviljelijä.)

2  Mitä Elisa halusi tehdä, kun hän tiesi, että Elia pian jättäisi hänet? 
(Hän halusi olla Elian kanssa.)

3  Missä kolmessa kaupungissa Elia käski Elisan jäädä paikalleen, 
eikä seurata häntä? (Gilgalissa, Betelissä ja Jerikossa)

4  Minkäniminen oli se joki, jonka luo Elia ja Elisa tulivat? (Jordan)

5  Mitä tapahtui, kun Elia iski viitallaan Jordanin vettä? (Joen vesi 
jakautui kahtia, ja Elia ja Elisa kulkivat joen yli kuivaa maata pit-
kin.)

6  Mistä voimme tietää, että Jumala ei koskaan jätä meitä yksin, jos 
me kuulumme hänelle? (Hän on luvannut: ”Minä en sinua jätä” 
Hepr. 13:5b.)

7  Mitä Elisa pyysi Elialta ennen tämän lähtöä? (Esikoisen kaksin-
kertaisen osuuden Elian hengen voimasta)

8  Miten Elia otettiin suoraan taivaaseen ilman kuolemaa? (Jumala 
vei hänet tuulenpyörteessä.)

9  Mitä meidän täytyy tehdä ollaksemme varmoja siitä, että eräänä 
päivänä menemme taivaaseen? (Meidän tulee uskoa Jeesukseen 
omana Pelastajanamme.)

10  Mistä profeetanoppilaat tiesivät, että Jumala oli Elisan kanssa 
aivan kuten Elian kanssa? (Jordanin vesi jakautui, kun Elisa löi 
vettä viitalla.)
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Oppitunti 6
Elia keskustelee Jeesuksen kanssa

Raamatunkohta 
Luuk. 9:28-36

(Jeesuksen kirkastumisesta kerrotaan myös kohdis-
sa Matt. 17:1-8 ja Mark. 9:2-8)

Päätotuus
Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, niin 
sinä pelastut.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kuuntele ja tottele Jee-
susta.

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

PowerPoint)
tai
• Flanellokuvat: EJ-33, EJ-34,EJ-35, EJ-36, EJ-37, 

EJ-38, EJ-39, EJ-40 ja EJ-41
 (vuorinäkymä)

 Valko-keltainen pilvi, jolla peitetään kuvat EJ-37, 
EJ-38 ja EJ-40

ja
• Viisi sanaliuskaa: mu-den-kai-oi-keu-nen, ri-suu, 

si-nen-väl-kär-li, voi-ki-mai-nen-kaik ja us-ka-
rak (PowerPointissa valmiina).

Tuntirunko
Johdanto

Katsotaan, miten nopeasti pystymme selvittä-
mään nämä sanat!

Tapahtumien kulku
1 Jumala lähetti meille Poikansa.  PT
2 Jeesus, Pietari, Jaakob ja Johannes menevät 

ylös vuorelle. 

3 Jeesus rukoilee.

4 Jeesus kirkastetaan.  PT 
5 Pietari, Jaakob ja Johannes nukkuvat.

6 Elia ja Mooses ilmestyvät ja keskustelevat 
Jeesuksen kanssa.  PTE, SH

7 Opetuslapset heräävät.

8 Pietari ehdottaa kolmea majaa.

9 Pilvi laskeutuu.

Huippukohta
10 Jumala puhuu: ”Tämä on minun Poikani, 

minun valittuni...”  PTU
11 Opetuslapset pelkäävät.

12 Mooses ja Elia katoavat.

13 Jeesus sanoo: ”Älkää pelätkö.”

Lopetus
He kaikki laskeutuvat vuorelta yhdessä.

PTU, PTE
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Oppitunti
Laita näkyviin tavutetut sanat (mu-den-kai-oi-keu-nen, ir-suu, si-nen-väl-kär-
li ja voi-ki-mai-nen-kaik.)

Katsotaan, miten nopeasti pystymme selvittämään nämä sanat!

Anna lasten selvittää sanat: oikeudenmukainen, suuri, kärsivällinen ja kaik-
kivoimainen.

Miksi minulla on nämä sanat näkyvillä? Kyllä, ne kaikki kuvaavat Ju-
malaa. Olemme oppineet, että Jumala on tällainen. Minulla on vielä 
yksi sana, jonka tavut ovat sekaisin: us-ka-rak.

Laita näkyviin viimeinen sana (us-ka-rak).

Mikä tämä sana on? (rakkaus)

Raamatussa kerrotaan meille, että Jumala on rakkaus. Hän osoitti 
rakkautensa ihanalla tavalla. Noin 900 vuotta sen jälkeen, kun Elia 
oli mennyt taivaaseen, Jumala lähetti Poikansa tänne maan päälle. 
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poi-
kansa…” (Joh. 3:16a). Jumalan ainoa Poika jätti taivaan ja tuli maan 
päälle. Hän syntyi pieneksi lapseksi. Tuskin kukaan tiesi, kuka hän 
todella oli.

Poista sanaliuskat.

Kuva 6-1

Kun Jeesus kasvoi, hän opetti ihmisille taivaallisesta Isästään. Hän 
paransi monia sairaita ja herätti jopa kuolleita ihmisiä eloon. 

Jeesus pystyi tekemään sellaista, sillä hän on Jumalan Poika. Hän on 
myös suuri ja kaikkivoimainen. 

Hän kutsui 12 miestä opetuslapsikseen eli seuraajikseen. Nämä mie-
het viettivät paljon aikaa hänen kanssaan, ja hän opetti heille monia 
asioita. Miehet tulivat vakuuttuneiksi siitä, että hän oli erilainen – että 
hän todella oli Jumalan ainoa Poika.

Kuva 6-2

Eräänä päivänä Jeesus pyysi kolmea opetuslastaan, Pietaria, Jaakobia 
ja Johannesta, kanssaan vuorelle rukoilemaan.

Hän antoi näiden kolmen opetuslapsen nähdä jotakin, mitä kukaan 
ihminen maan päälle ei ollut aiemmin nähnyt. Arvaatko, kuka myös 
näki sen? Elia! Eikö olekin melkoinen yllätys! Elia oli mennyt tai-
vaaseen satoja vuosia aiemmin, ja kuitenkin hän näki sen. Miten se 
oli mahdollista? Mitä he kaikki näkivät? Pian me tiedämme vastauk-
sen…

Kolmesta opetuslapsesta on täytynyt olla mukavaa kiivetä vuorelle. 
Jeesuksesta oli. Hän rakasti vuoria, kukkia, lintuja ja kaikkia niitä 
ihania asioita, jotka hän itse oli luonut. Koska hän on Poika Jumala, 
hänen elämällään ei ole alkua. Hän oli läsnä, kun maailma luotiin. 

PT

Näkymä 1
(vuorinäkymä)

Alle kouluikäiset voivat laskea 
12 opetuslasta ja huomata, että 
vain kolme heistä lähti Jeesuksen 
kanssa.

Laita Jeesus (EJ-33) ja 
opetuslapset (EJ-34) paikoilleen.

Vuori saattoi olla Hermon lähellä 
Filippuksen Kesareaa. Nuorimmat 
lapset voivat matkia vuorelle 
kiipeämistä.
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Raamatussa todellakin sanotaan: ”Kaikki syntyi Sanan [Jeesuksen] 
voimalla…” (Joh. 1:3a). Jeesuksen, Pietarin, Jaakobin ja Johannek-
sen on täytynyt keskustella taivaallisesta Isästä, kun he kiipesivät 
ylös vuorelle. Jonkin ajan kuluttua he pysähtyivät, sillä Jeesus halusi 
viettää aikaa keskustelemalla Isänsä kanssa. Hän halusi rukoilla. Hän 
siirtyi vähän kauemmaksi opetuslapsistaan. Poika Jumala keskusteli 
Isä Jumalan kanssa.

Kuva 6-3

Kun Jeesus rukoili, tapahtui suuri muutos.

Jeesuksen kasvot alkoivat loistaa kuin aurinko. Hänen vaatteensa 
muuttuivat säteilevän valkoisiksi kuin puhdas, valkoinen lumi. Mitä 
tapahtui? Tätä säteilevää kirkkautta sanotaan kunniaksi ja loistoksi. 
Taivas on täynnä kunniaa ja kirkkautta.

Kun Jumalan ainoa Poika jätti taivaan, hän salasi kirkkautensa. Kun 
ihmiset kohtasivat Jeesuksen kadulla, he eivät huomanneet hänessä 
mitään erityistä. Hän oli aivan samannäköinen kuin toisetkin miehet. 
Mutta nyt hänen kirkkautensa säteily näkyi ja osoitti, että hän todella 
oli Jumalan Poika.

Mikä erikoinen ja pyhä näky! Mitä Pietari, Jaakob ja Johannes tekivät? 
Katsoivatko he tätä näkyä?

Eivät, he nukkuivat sikeästi.

Kuva 6-4

Kun opetuslapset nukkuivat, kaksi miestä tuli ja keskusteli Jeesuksen 
kanssa. Toinen näistä miehistä oli Elia, ja toinen oli Mooses.

Kun viime kerralla kuulit, kuinka Elia otettiin taivaaseen, ajattelit 
ehkä, että kertomus hänestä oli päättynyt. Tänään on viimeinen 
oppituntimme Eliasta, koska satoja vuosia sen jälkeen, kun hän oli 
mennyt taivaaseen, hän tuli takaisin maan päälle keskustelemaan 
Jeesuksen kanssa. Jumala lähetti nämä miehet taivaasta keskuste-
lemaan Poikansa kanssa! Miksi Jumala lähetti nämä kaksi miestä? 
Raamatussa ei kerrota sitä meille. Mutta syy saattaa olla se, että Ju-
mala antoi lakinsa, 10 käskyä, Moosekselle, ja Jeesus oli ainoa, joka 
täydellisesti täytti Jumalan lain. Elia oli profeetta, ja kaikki profeetat 
olivat innokkaasti odottaneet aikaa, jolloin Jumalan lupaama Pelas-
taja tulisi. Nyt hän oli tullut: Jumala oli lähettänyt ainoan Poikansa. 
Miten jännittävää!

Jeesus kunniassaan ja kirkkaudessaan oli nyt keskustelemassa Moo-
seksen ja Elian kanssa. Mistä luulet heidän keskustelleen? Mistä Elia 
puhui? Puhuiko hän suuresta kilpailusta Karmelinvuorella? Ei! Pu-
huiko Mooses hetkestä, kun Jumala avasi tien halki Punaisenmeren? 
Ei! Puhuivatko he taivaasta, josta he olivat juuri tulleet? Ei! Heillä 
oli paljon tärkeämpää puhuttavaa. He keskustelivat kaikkien aikojen 
tärkeimmästä tapahtumasta. Mikä se oli? Jeesuksen kuolema. He 

Poista kaikki kuvat.

Näkymä 2
(vuorinäkymä)

Kirkastuminen tarkoittaa 
muodonmuutosta. Jeesuksen 
jumalallinen kirkkaus tuli näkyviin.

Laita Jeesus (EJ-35) paikalleen.

PT

Laita opetuslapset (EJ-36) 
paikalleen.

Näkymä 3

Alle kouluikäisiä voi muistuttaa 
Mooses-vauvasta.

Korvaa Jeesus (EJ-35) kuvalla 
EJ-37. Laita Elia (EJ-39) ja Mooses 
(EJ-38) paikoilleen.
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puhuivat siitä, mitä Jeesukselle tapahtuisi pian Jerusalemissa. 

Jeesus naulittaisiin ristille. Siihen aikaan monet muutkin ihmiset kuo-
livat sillä tavalla. Mutta Jeesuksen kuolema oli hyvin erilainen. Kun 
hän kuoli, Jumala rankaisi häntä ihmisten synneistä, sellaisten kuin 
sinä ja minä. Se oli kammottava rangaistus. Kun Poika Jumala riippui 
ristillä, Isä Jumala hylkäsi hänet. Jeesus tunsi Jumalan syntiin kohdis-
tuvan vihan. Vain Jumalan Poika pystyi ottamaan päälleen maailman 
synnit ja kärsimään rangaistuksen niistä. Koska Jeesus teki niin, hän 
on ainoa Pelastaja. Hän voi pyyhkiä sinun syntisi pois ja pelastaa sinut 
rangaistukselta, jonka ansaitset.

Jokainen syntinen ansaitsee iankaikkisen eron Jumalasta. Raamatussa 
sitä sanotaan kadotukseksi. Jeesus voi pelastaa sinut kadotuksesta. 
Hän voi muuttaa sinun elämäsi, mutta sinun pitää uskoa Jeesukseen 
ja pyytää häntä Pelastajaksesi.

Jos et oikein tiedä, miten tulisi rukoilla, tule juttelemaan kanssani 
askartelun aikana. Minä olen (kerro paikka, johon lapsi voi tulla). Näytän 
mielelläni sinulle hyvän raamatunkohdan tästä aiheesta. Muista, että 
vain Jeesus voi pelastaa sinut. Hän on Jumalan ainoa Poika, joka kuoli 
meidän syntiemme tähden.

Ei ole mikään yllätys, että Elia ja Mooses keskustelivat Jeesuksen 
kuolemasta. Mutta jäisivätkö opetuslapset paitsi tästä kaikesta? Jon-
kin ajan kuluttua kolme uneliasta opetuslasta heräsi.

Kuva 6-5

He eivät olleet koskaan nähneet mitään tämänkaltaista. He katselivat 
taivaallista kirkkautta ja kunniaa. Se oli niin erikoista ja ihmeellistä, 
että opetuslapset pelkäsivät. Pietari alkoi puhua ymmärtämättä oi-
kein, mitä hän sanoi: ”Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me 
teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.”

Jeesus ei vastannut, sillä juuri kun Pietari puhui, kirkas pilvi peitti 
Jeesuksen, Mooseksen ja Elian.

Pilvestä kuului ääni. Se oli Isä Jumalan ääni. Hän sanoi opetuslapsille: 
”Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä.” Jumala 
ilmoitti, että Jeesus oli hänen Poikansa. Hän antoi opetuslapsille val-
tavan opetuksen vuorella.

Jumala haluaa, että myös me opimme sen tänään. Hän haluaa, että 
me sydämessämme tiedämme, ettei ole ketään toista Jeesuksen ve-
roista. Mooses ja Elia olivat miehiä, jotka olivat palvelleet Jumalaa, 
mutta he olivat vain ihmisiä. He olivat tehneet monia virheitä ja he 
olivat tehneet syntiä. Mutta Jeesus oli aivan erilainen. Hän oli ihmi-
nen, mutta myös Jumalan Poika. Me tiedämme, että Jumalassa on 
kolme persoonaa: Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala. 
Me kutsumme sitä kolminaisuudeksi. Jeesus Kristus on yksi Jumalan 
kolmesta persoonasta. Hän on ainoa Pelastaja. Jumala haluaa meidän 
kuuntelevan ja tottelevan Jeesusta.

PTE

Auta niitä lapsia, jotka eivät usko 
Jeesukseen, näkemään tarpeensa 
pelastua ja ymmärtämään, 
mitä Jeesus on tehnyt heidän 
puolestaan.

SH

Korvaa opetuslapset (EJ-36) 
kuvalla EJ-40.

Näkymä 4

Laita pilvi Jeesuksen (EJ-37), Elian 
(EJ-39) ja Mooseksen (EJ-38) 
päälle.

Näille juutalaisille opetuslapsille 
pilvi edusti Jumalan läsnäoloa, 
kuten Mooseksen aikoinakin.

PTU
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Ehkä olet oppinut koulussa muista uskonnoista. Opettaja on kerto-
nut sinulle, että taivaaseen ja Jumalan luo on monta eri tietä. Jos uskot 
Jeesukseen, sinun tulee ottaa selvää siitä, mitä Jeesus sanoi, ja uskoa 
häntä. Jeesus sanoi: ”Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun 
kauttani” (Joh. 14:6b). Kuuntele häntä ja usko, mitä hän sanoo.

Ehkä ystäväsi on pyytänyt sinua kotiinsa katsomaan elokuvaa. Hän 
on kertonut sinulle siitä vähän. Tiedät, että filmi on sellainen, ettei 
Jeesus hyväksyisi sitä. Kuunteletko ystävääsi vai Jeesusta, Jumalan 
Poikaa ja Pelastajaasi? Kuuntele Jeesusta ja usko, mitä hän sanoo.

Tätä Isä Jumala opetti kolmelle opetuslapselle, kun hän puhui pil-
vestä.

Opetuslapset heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa.

Kuva 6-6

Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: ”Nouskaa, älkää 
pelätkö.”

Opetuslapset katsoivat ylös. Pilvi oli hävinnyt. Mooses ja Elia olivat 
kadonneet. Vain Jeesus oli siinä.

Oli aika laskeutua vuorelta. Kolme opetuslasta eivät koskaan unoh-
taisi, mitä he olivat nähneet ja kuulleet. He tiesivät ilman epäilystä, 
kuka Jeesus oli. Hän oli Jumalan ainoa Poika!

Sinä, joka uskot Jeesukseen, muista, kuka sinun Pelastajasi on. Kun 
sinun täytyy valita, kuunteletko Jeesusta tai jotakuta toista, ole Jee-
sukselle kuuliainen. Tottele häntä aina, silloinkin, kun muut houkut-
televat sinua tekemään toisin. 

Jos et usko Jeesukseen ja jatkat sillä tiellä, syntisi erottavat sinut 
Jumalasta ikuisesti. Vain Jeesus voi ottaa syntisi pois. Jeesus on Ju-
malan Poika. Tarvitset häntä hyvin paljon. Kuuntelepa, mitä Jeesus 
sanoi: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Jos pyydät Jeesusta pelas-
tamaan sinut kadotuksesta, hän tekee sen ja pyyhkii pois syntisi. Sano 
hänelle nyt sydämessäsi, että tiedät tarvitsevasi häntä. Kiitä häntä 
siitä, että hän kuoli sinun syntiesi tähden. Pyydä häntä pelastamaan 
sinut kadotuksesta juuri nyt. Silloin Jeesus, Jumalan Poika, on sinun 
Pelastajasi. 

Poista pilvi, Elia (EJ-39) ja Mooses 
(EJ-38). Korvaa Jeesus (EJ-37) 
kuvalla EJ-41.

Pietari viittasi tähän tapahtumaan 
saarnassaan Jeesuksen 
ylösnousemuksen jälkeen.
Katso 2. Piet. 1:16-18.

PTU

PTE
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Kertauskysymykset
1  Ketkä kolme opetuslasta menivät Jeesuksen kanssa ylös vuorelle 

rukoilemaan? (Pietari, Jaakob ja Johannes)

2  Mitä Jeesukselle tapahtui, kun hän rukoili? (Hänen kasvonsa al-
koivat loistaa kuin aurinko, ja hänen vaatteensa muuttuivat sätei-
levän valkoisiksi.)

3  Ketkä ilmestyivät vuorella Jeesuksen seuraan? (Elia ja Mooses)

4  Mistä Jeesus keskusteli Mooseksen ja Elian kanssa? (Jeesuksen 
tulevasta kuolemasta Jerusalemissa)

5  Mitä opetuslapset tekivät ennen kuin he näkivät Jeesuksen kirk-
kaudessaan? (He nukkuivat.)

6  Miten Pietari reagoi? (Hän sanoi: ”Opettaja, on hyvä, että me 
olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle 
ja Elialle.”)

7  Mitä Isä Jumala sanoi heille Jeesuksesta? (”Tämä on minun Poi-
kani, minun valittuni, kuulkaa häntä.”)

8  Mitä opetuslapset tekivät, kun he kuulivat Jumalan puhuvan tai-
vaasta? (He heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallas-
sa.)

9  Kuka oli jäljellä, kun kolme opetuslasta katsoivat ylös? (Ainoas-
taan Jeesus)

10  Mitkä sanat puuttuvat tästä raamatunlauseesta: Jumala on ra-
kastanut maailmaa niin paljon, _____________________
_________________, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 
______________________________, vaan saisi iankaikkisen 
elämän. (’että antoi ainoan Poikansa’ ja ’joutuisi kadotukseen’, 
ks. Joh. 3:16)

Kertauskisa
Vuorikiipeily

Laita flanellotaululle villalanka 
vuoren muotoisesti. Käytä kahta 
lapsen kuvaa, joiden takana on 
flanellotarraa tai talouspaperia. Ne 
ovat joukkueiden pelinappuloita. 
Nappulat aloittavat vuoren 
juurelta. Jaa lapset kahteen 
joukkueeseen ja kysy kysymyksiä 
vuorotellen kummaltakin 
joukkueelta. Kun vastaus on oikea, 
pelinappula liikkuu 1/6 vuoren 
kokonaiskorkeudesta ylöspäin 
vuoren rinnettä pitkin. Joukkueiden 
päämääränä on vuoren huippu.
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Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 4

Näkymä 3

Oppitunti 1 Oppitunti 2 Oppitunti 3
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Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 4

Oppitunti 4 Oppitunti 5 Oppitunti 6

Näkymä 3

Näkymät 1 ja 2

Näkymä 3

Näkymä 4

Näkymä 1

Näkymä 2

Näkymä 3

Näkymä 4



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)

Kopioi, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä. #
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