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Johdanto

Näiden raamattutuntien tavoitteena on opettaa lapsille Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta erikoisesti 
silloin, kun heillä on elämässään vaikeaa.

Sovellukset

Sovellukset on suunnattu

 � lapsille, joilla on ristiriitoja ja puolueellisuutta perheessään.

 � lapsille, joita hyljeksitään erilaisuuden vuoksi.

 � lapsille, joita kaveripiiri painostaa tekemään jotain väärää – esimerkiksi varastamaan, käyttämään alko-
holia, katsomaan sopimattomia kuvia tai videoita.

 � lapsille, joita on loukattu ja joiden olisi hyvä opetella antamaan anteeksi.

Opetusteksteissä on sovelluksia sekä Jeesukseen uskoville lapsille että niille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta.

Tavoite

Jokaisella oppitunnilla on tavoite. Tavoite auttaa sinua pohtimaan, mitä toivoisit Jumalan armosta tapah-
tuvan lasten elämässä. Tavoite ilmaisee opettajan toiveen ja päämäärän. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, 
niin tapahtuisi automaattisesti. Esimerkiksi jos tunnin tavoitteena on ”Lapsi uskoo Jeesukseen Pelasta-
janaan”, kyseessä on opettajan rukousaihe, toive ja tavoite, mutta vain Pyhä Henki voi synnyttää uskon 
lapsen sydämessä.

Raamatun totuuksien opettaminen

Jos kerromme lapsille pelkästään raamatunkertomuksia, emme kanna täyttä vastuutamme opettajina. On 
olennaista, että lapset oppivat myös ne totuudet, joita Raamattuun kirjoitettujen kertomusten kautta on 
tarkoitus painottaa. Sen jälkeen meidän opettajina tulee vielä astua askel pidemmälle ja näyttää lapsille, 
mitä merkitystä kullakin totuudella voi olla jokapäiväisessä elämässämme. Koska yhden oppitunnin aikana 
ei mitenkään ehdi käydä läpi kaikkea opetusta, jonka jokin tietty raamatunkertomus pitää sisällään, siksi 
jokaiselle oppitunnille on valittu yksi päätotuudeksi kutsuttu avainasia, johon sillä kerralla keskitytään. 
Opetus on punottu kertomuksen tapahtumien lomaan. 

Opettajan valmistautumisen helpottamiseksi opetuskohdat on merkitty tekstiin harmaalle pohjalle ja 
marginaalissa on merkintä PT (päätotuus) tai PTE ja PTU (sovellukset). Sovellusten merkinnät PTE ja 
PTU tarkoittavat sitä, onko päätotuutta sovellettu lapselle, joka EI tunne Jeesusta vai Jeesukseen USKO-
VALLE lapselle. Samat merkinnät näkyvät myös tuntirungossa. Myös opetustekstissä käytetään selkiyttä-
viä ilmaisuja kuten ” Jos et ole vielä pyytänyt Jeesukselta syntejäsi anteeksi…”  tai ”Jos uskot Jeesukseen 
Pelastajanasi…”

Voit vapaasti muuntaa sovelluksia omalle lapsiryhmällesi sopiviksi. Tekstissä saatetaan käyttää pojan nimeä 
ja ryhmässäsi on paikalla vain tyttöjä. Tai ryhmäsi lapset ovat pieniä, mutta ehdotettu sovellus on suunnattu 
isoille lapsille. Vaihda tällöin esimerkit ryhmällesi sopiviksi. Tärkeintä on, että Jumalan sana koskettaa juuri 
niiden lasten elämää, joita opetat.
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Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH)

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

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

Lasten on tärkeää tietää, että he voivat tulla juttelemaan kanssasi hengellisistä asioista ja omista huolistaan. 
Ilmoita selvästi milloin ja missä voit jutella heidän kanssaan. Keskustelumahdollisuuden tarjoaminen ei 
tarkoita samaa kuin lasten kutsuminen seuraamaan Jeesusta. Varmistu, ettei lapsille tule väärää käsitystä asi-
asta. Sielunhoitokeskusteluun tuleminen ei ole ainoa tapa, jolla lapsi voi löytää yhteyden Jeesuksen kanssa.

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka ei tunne Jeesusta
”Haluaisitko sinäkin elää Jeesuksen kanssa, mutta et tiedä, miten pääset hänen luokseen? Autan sinua 
mielelläni ja kerron asiasta tarkemmin heti tämän raamattuopetuksen jälkeen. Voit tulla istumaan lattialle 
tänne salin etuosaan, niin tulen juttelemaan kanssasi. Minä en voi ottaa pois syntejä – vain Jeesus voi sen 
tehdä – mutta neuvon sinua ja voimme rukoilla yhdessä.” 

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen
”Vaikka uskot sydämessäsi Jeesukseen, sinulle voi tulla välillä epäilyksiä, onko Jeesus sittenkään kanssasi. 
Kerhon lopussa voit jäädä tähän huoneeseen vähäksi aikaa juttelemaan kanssani. Näytän sinulle Raama-
tusta jakeita, jotka rohkaisevat sinua ja voimme vielä rukoilla yhdessä.”

Opetusmenetelmät

Vaikeissa olosuhteissa elävät lapset ovat usein kapinoivia ja vaikeasti hallittavia. Siksi käytämme vaihtelevia 
opetusmenetelmiä, jotta lapset kiinnostuisivat, keskittyisivät ja oppisivat. Menetelminä on käytetty kerron-
taa, kysymyksiä, haastatteluja, ryhmätöitä, esineen avulla opettamista, näyttelemistä jne. Opettajien tulee 
valmistella oppitunnit huolellisesti etukäteen, sillä toisinaan avustajia tarvitaan esimerkiksi näyteltäessä 
Raamatun tapahtumia tai erilaisia roolileikkejä. 

Raamatunlauseet

Joka kerralla joko opetellaan uusi raamatunlause tai kerrataan edellisen kerran jae. Jos opetat oppitunnit 
viiden viikon sarjana, on tehokkaampaa opetella kaksi tai kolme jaetta hyvin. Jos opetat joka viikko uuden 
raamatunlauseen, on vaarana, etteivät lapset muista niistä yhtään kunnolla.

Havaintovälineiden käyttö

On järkevää harjoitella havaintovälineiden käyttöä ennen opetustilannetta. Tutustu huolellisesti kierrekir-
jaan tai PowerPoint-kuviin, jotta tiedät, missä vaiheessa niitä käytetään.

PowerPoint®-kuvat

Jos käytät PowerPoint-kuvia, CD-levyllä on kaksi vaihtoehtoa.

1    Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat ja kansikuvan joka oppituntiin.

2    Toinen vaihtoehto sisältää lisämateriaalia kuten päätotuudet, sovellukset ja raamatunlauseet. 
 Jokaisen PowerPoint-kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva (kädet, lapset, sydän, risti, lapset ristin 

juurella), joka sisältää hyperlinkin oppitunnin päätotuuteen. Voit klikata tätä kuvaa missä oppituntisi 
vaiheessa hyvänsä. Kun klikkaat nuolta päätotuussivulla, pääset takaisin aiempaan kuvaan.
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Ylimääräiset havaintovälineet

Jos käytät kierrekirjaa, kirjoita kunkin oppitunnin päätotuus pahville. Liimaa sen taakse flanellia tai flanel-
lotarraa, jos omistat flanellotaulun, tai käytä sinitarraa. Kirjoita tekstauskirjaimilla, niin lasten on helpompi 
lukea sanat. Aseta pahvi näkyville joko kertomuksen alussa tai kun ensimmäisen kerran mainitset pääto-
tuuden opetuksen aikana.

Lisäapua

Marginaaleista löydät lisäapua: taustatietoa ja vaihtoehtoisia ideoita, miten lisätä lasten mielenkiintoa.

Näiden ideoiden tarkoituksena on huomioida erilaisia oppimistyylejä. Joidenkin lasten on tärkeä nähdä 
tai kirjoittaa, toisten kuulla tai puhua ja kolmansien kosketella ja kokeilla. Monet hyötyvät aktiivisesta 
osallistumisesta.

Voit käyttää näitä ideoita kerhossasi, jos se aikataulun puitteissa on mahdollista.

Kertauskysymykset

Joka oppituntia varten on annettu valmiit kertauskysymykset. Voit käyttää niitä oppitunnin päätteeksi tai 
seuraavalla opetuskerralla ennen uutta oppituntia.

Kertauskysymysten avulla voit vahvistaa opetusta ja samalla kertauskisa on lasten mielestä hauska osa 
ohjelmaa. Kertauskysymysten avulla…

1 saat selville, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.

2 opettajana tiedät, mitä sinun tulisi korostaa enemmän, jotta lapset muistaisivat entistä paremmin. 

3 kerho- tai pyhäkouluohjelmaan tulee hauskuutta. Lapset pitävät kilpailuista ja odottavat tätä osiota. 
Kyse on kuitenkin enemmästä kuin kisailusta, nimittäin oppimisesta.

Tässä tekstivihkossa kertauskysymykset liittyvät vain oppituntien teksteihin. Olisi kuitenkin hyödyllistä 
lisätä mukaan sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät lauluihin, raamatunjakeisiin tai muuhun opetettuun. Näin 
lapset ymmärtävät jokaisen ohjelmaosion olevan tärkeä.

Tukitehtävät

Joihinkin oppitunteihin on lisätty tukitehtäväideoita. Tukitehtävää ei välttämättä tarvitse käyttää joka ker-
ralla.

Käyttö koulussa:
Raamatunkertomuksen kulku on tekstissä valkoisella pohjalla. Harmaiden alueiden eli seurakuntakäyt-
töön tarkoitettua tekstiä voit käyttää soveltavasti. Poimi niistä ideoita, miten kertomus voi liittyä lapsen 
käytännön elämään. Pohdi asioita yhdessä oppilaiden kanssa. Tarkastele myös kuvia ja tee niihin liittyviä 
kysymyksiä.
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Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Yleiskatsaus

Jumala hyväksyi 
hylätyn (Jefta)

Tuom. 11:1-12:7
Hepr. 11:32

Jumala ottaa 
vastaan ne, jotka 
turvautuvat 
häneen, ja voi 
käyttää heitä.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Turvaudu 
Jumalaan, jotta pelastuisit syntiesi 
aiheuttamalta rangaistukselta.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Turvaudu 
Jumalaan omien ongelmiesi kanssa ja 
anna Jumalan käyttää sinua auttamaan 
muita heidän ongelmissaan.

”Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä 
hän on anteeksiantava ja laupias.”
Joel 2:13

Tervetullut vieras 
(Ruut).

Ruut (koko kirja)

Jumala rakastaa 
ja arvostaa 
kaikenlaisia 
ihmisiä.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko 
Jumalaan, jotta saisit synnit anteeksi ja 
puhtaan sydämen.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Turvaudu 
Jumalaan, kun toiset hylkäävät sinut. 

Kerrataan Joel 2:13 (tai opeta Apt. 
10:35).

Puhtaana likaisessa 
maailmassa 
(Samuel)

1. Sam. 2:12-26; 
3:1-21

Jumala voi 
puhdistaa ja pitää 
puhtaana jokaisen, 
joka uskoo 
häneen.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko 
Jumalaan, joka voi puhdistaa sinut 
synnistä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Luota 
Jumalaan, joka voi pitää sinut puhtaana. 

”Pese minut lunta valkeammaksi”
Ps. 51:9

Miten opin 
antamaan toisille 
anteeksi? (Pietari).

Matt. 18:21-35 

Jumala tarjoaa 
anteeksiantoa 
kaikille.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Ota vastaan 
Jumalan anteeksianto, jotta voit antaa 
toisille anteeksi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Anna 
anteeksi niille, jotka ovat loukanneet 
sinua.

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

Jumala antoi 
muiden 
halveksimalle 
anteeksi  (Matteus)

Luuk. 5:27-32 

Jumala voi antaa 
synnit anteeksi ja 
muuttaa elämän. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä 
Jumalalta syntejäsi anteeksi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kiitä 
Jumalaa anteeksiannosta ja palvele 
häntä.

Kerrataan Ef. 4:32 (tai opeta 1. Joh. 
4:16).



Raamatunkohdat opettajalle

Tuom. 11:1-12:7 
Hepr. 11:32

Päätotuus

Jumala ottaa vastaan ne, jotka turvautuvat häneen, 
ja voi käyttää heitä. (PT)

Sovellus

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Turvaudu Jumalaan, 
jotta pelastuisit syntiesi aiheuttamalta rangaistuk-
selta. (PTE)

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Turvaudu Jumalaan 
omien ongelmiesi kanssa ja anna Jumalan käyttää si-
nua auttamaan muita heidän ongelmissaan. (PTU)

Tavoite

Oppitunti on kirjoitettu ajatellen erityisesti sellaisia 
lapsia, jotka kokevat perheensä hyljänneen heidät. 
Tavoitteena on ohjata heidät luottamaan Jumalaan, 
joka rakastaa heitä. Jumala haluaa ottaa heidät vas-
taan lapsinaan ja auttaa kaikissa ongelmissa.

Käyttötarkoitus

Tämä oppitunti sopii tavoittamaan myös ongel-
maisten perheiden lapsia, esimerkiksi lasten- ja 
nuorisokodeissa asuvia lapsia.

Raamatunlause

”Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on an-
teeksiantava ja laupias.” Joel 2:13

Havaintovälineet

 � Kierrekirjan kuvat 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ja 1-6
tai

 � PowerPoint-kuvat 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ja 1-6
ja

 � Kierrekirjan käyttäjä: tulosta havainnollistettu 
päätotuus s. 42

 � Palestiinan kartta Joosuan ja tuomarien ajalta

Opetusmenetelmät

 � Oppituntiin kuuluu ryhmäkeskustelu. Kopioi 
jokaista ryhmää varten keskustelussa käytettävät 
neljä kysymystä. Kerhon tai pyhäkoulun avus-
tajat johtavat lyhyttä (3-4 minuutin) keskustelua 
omassa ryhmässään. 

 � Lue lyhyet avainlauseet opetettavasta raama-
tuntekstistä, esimerkiksi: Tuom. 11:11a, 11:29a, 
11:32b. Vielä parempi olisi, jos avustaja tai joku 
vanhemmista lapsista (etukäteen sovittu) voisi 
lukea nämä kohdat ääneen.

Tuntirunko

Johdanto
”Jeftan kodissa elämä ei ollut onnellista.”                 PT          

Tapahtumien kulku
1. Jefta karkotetaan perheestään ja maastaan. 

PTE, SH

2. Hän kerää joutilaiden miesten joukon ympäril-
leen.

3. Ammonilaiset julistavat sodan Israelia vastaan.

4. Israelilaiset kutsuvat Jeftan armeijan päälliköksi. 
  PTU

5. Jefta epäonnistuu rauhanneuvotteluissa ammo-
nilaisten kanssa.

6. Pyhä Henki antaa Jeftalle voimaa ammonilais-
ten voittamiseen.            PTU

7. Jefta on tuomarina Israelissa kuusi vuotta.

8.   Jefta mainitaan uskon sankarien luettelossa 
Heprealaiskirje 11:ssä.               PTE

Oppitunti 1
Jumala hyväksyi hylätyn (Jefta)

7
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Oppitunti

Kuva 1-1

Jeftan kodissa elämä ei ollut onnellista. Jeftan nuoremmat veljet eivät 
halunneet Jeftan asuvan heidän kanssaan. Oikeastaan he eivät olleet 
Jeftan veljiä, vaan velipuolia. Jeftalla ja muilla pojilla oli sama isä, 
Gilead. Jeftalla oli kuitenkin eri äiti. Tästä ongelmat oikeastaan olivat 
alkaneetkin. Jeftan isä ja äiti eivät olleet koskaan naimisissa, mutta 
heillä oli yhteinen lapsi, Jefta. Sitten Gilead meni naimisiin toisen nai-
sen kanssa ja heille syntyi useita poikia. Nämä pojat vihasivat Jeftaa, 
joka oli heidän velipuolensa.

”Miksi tämä kaveri asuu kodissamme?” veljet puhelivat keskenään. 
”Hän ei todellakaan kuulu perheeseemme. Meidän äitimme ei ole 
hänen äitinsä. Ongelma on siinä, että hän on vanhin. Kun isämme 
Gilead tulee vanhaksi ja kuolee, Jefta saa ehkä suurimman osan 
perheen rahoista. Me emme voi sallia sellaista! Ajetaan hänet pois!”

Aina kun Jeftan velipuolet katsoivat häntä, heidän silmänsä säkenöi-
vät vihasta. Jefta varmaankin ihmetteli: ”Miksi he ovat niin vihaisia 
minulle? Miksi he kohtelevat minua huonosti? Ei ole minun vikani, 
että isäni oli yhdessä äitini kanssa ja minä sain alkuni tällä tavalla. Syy 
on isäni, ei minun! Mitä nuo pojat suunnittelevat? Mitä he aikovat 
tehdä minulle? Aikovatko he tehdä minulle jotain pahaa tai yrittää 
päästä minusta kokonaan eroon? Pelkään, että pian tapahtuu jotakin 
kauheaa.”

Ehkä koet samalla lailla kuin Jefta. Saattaa olla, että sinulla on veljiä 
tai siskoja (tai veli- ja siskopuolia), jotka eivät hyväksy sinua. Koet, 
että et kuulu perheeseen tai että sinä et ole ollenkaan toivottu lapsi. 
Tai ehkä luokkakaverisi tai naapurin lapset saavat sinut tuntemaan, 
että sinua ei hyväksytä eikä arvosteta. Tällainen on varmasti tosi 
raskasta ja olet toisinaan hyvin surullinen. Onneksi kuitenkin on ole-
massa joku, joka rakastaa sinua täydellisesti. Hän on Jumala. Jumala 
kertoo meille sanassaan, Raamatussa, että hän rakastaa meitä paljon 
enemmän, kuin kukaan ihminen voi koskaan rakastaa (Joh. 3:16). 
Jumala rakasti myös Jeftaa hänen onnettomassa kodissaan.

Kuva 1-2

Eräänä päivänä kotona riideltiin rajusti. Mitä luulet Jeftan velipuolten 
huutaneen hänelle? Luetaan sanat Raamatusta.

”Sinulle ei kuulu perintöosaa isämme omaisuudesta, sillä sinä olet 
vieraan naisen poika” (Tuom. 11:2b).

Nämä nuoret miehet kertoivat Jeftalle, ettei hän kuulu perheeseen ei-
vätkä he halunneet hänen olevan siellä. Jefta-parka! Hän varmaankin 
ihmetteli: ”Aikovatko he todella ajaa minut pois kotoa?” Kun Jefta 
katsoi heidän vihaisia kasvojaan, hän tiesi, että ongelmia oli tulossa. 
Uskotko, että velipuolet todella ajaisivat Jeftan pois kotoa? Katsotaan 
Raamatusta vastausta tähän kysymykseen.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

PT
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”Jefta pakeni veljiään Tobin maahan ja asettui sinne asumaan” 
(Tuom. 11:3a).

Mitään ei ollut tehtävissä, kun kaikki hänen velipuolensa olivat häntä 
vastaan. Niin Jeftan oli juostava pakoon, ennen kuin jotain pahem-
paa sattuisi. Hän pakeni perheensä luota, lähti pois kotoaan ja vieläpä 
pois omasta maastaan päästäkseen niin kauas ongelmatilanteesta 
kuin mahdollista. Jefta-raukka!

Koetko sinäkin silloin tällöin Jeftan lailla, ettet ole toivottu tai rakas-
tettu? Jumala kyllä rakastaa sinua todella paljon. Hän rakastaa sinua, 
mutta ei siksi, että olet hyvä. Kaikki me olemme nimittäin tehneet 
väärin emmekä toimi Jumalan tahdon mukaan.

Sinäkin olet tehnyt sellaista, mistä Jumala on sanonut selvästi, ettei 
niin saisi tehdä. Onko sydämessäsi ollut katkeruutta, vihaa ja pahoja 
ajatuksia niin kuin Jeftan veljillä? Entä sanasi? Oletko käyttänyt 
rumaa kieltä? Oletko valehdellut? Jos näin on, et ole totellut Jumalaa. 
Jumala kehottaa Raamatussa: ”Puhukaa toinen toisellenne totta” 
(Ef. 4:25). Oletko huutanut vihaisesti toisille? Entä millaisia ovat 
sinun tekosi? Oletko loukannut toisia, petkuttanut tai ottanut toisten 
omaisuutta? Jos olet, et ole totellut Jumalaa, joka vaatii: ”Älä varasta” 
(2. Moos. 20:15). Teet kaikkia näitä vääriä asioita, koska syntisyys 
asuu sisimmässäsi. Mutta Jumala rakastaa sinua kuitenkin hyvin 
paljon, vaikka elätkin väärällä tavalla. Ansaitsisit tulla rangaistuksi, 
mutta sen sijaan Jumala rankaisikin omaa Poikaansa Jeesusta eikä 
sinua, jotta hän voisi antaa sinulle anteeksi.

Jeesus kärsi julman kuoleman ristillä. Hän ei koskaan tehnyt mitään 
pahaa. Hän oli täydellinen. Jeesus kuoli meidän pahojen tekojemme 
tähden, sillä me emme ole totelleet Jumalan lakia. Jeesus kuoli, mutta 
hän ei jäänyt kuolleeksi, vaan hän elää aina ja ikuisesti. Jumala haluaa 
sinun tulevan luokseen. Jos tulet, Jumala hyväksyy sinut lapsekseen. 
Hänestä tulee silloin sinun rakastava taivaallinen Isäsi. Tule Jumalan 
luokse tänään. Pyydä Jumalalta kaikki syntisi anteeksi. Pyydä häntä 
ottamaan sinut lapsekseen. Niin hän on myös luvannut tehdä.

Toistetaan nyt raamatunlause uudelleen: ”Palatkaa Herran, Juma-
lanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias” (Joel 2:13). Jumala 
on anteeksiantava ja laupias. Toisin sanoen hän on rakastava ja ystä-
vällinen. Hän haluaa antaa sinulle anteeksi ja hyväksyä sinut, vaikka 
et sitä ansaitsisikaan. Jumala ottaa sinut vastaan, jos käännyt hänen 
puoleensa. 

Jos olet epävarma sen suhteen, miten Jumalan puoleen käännytään, 
voit tulla luokseni tämän oppitunnin jälkeen. Kerron mielelläni lisää 
siitä, miten voi ottaa tämän tärkeän askeleen Jumalan puoleen. Juma-
la haluaa antaa sinulle anteeksi ja auttaa sinua. Luuletko, että Jumala 
auttoi myös Jeftaa? Kyllä hän auttoi.

Lue jae Raamatustasi.

PTE

SH



Jumala välittää kun lapset ovat surullisia

10

Paettuaan kotoaan ja maastaan Jefta meni asumaan toiseen maahan. 
Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä hän teki siellä. Raamattu kertoo 
kuitenkin jotakin.

Lue Raamatusta Tuomarien kirjasta 11:3b 

”Siellä hänen ympärilleen kokoontui joutilaita miehiä, jotka seurasi-
vat häntä hänen retkillään.”

He luultavasti tulivat toimeen siten, että hyökkäsivät vihollisten kau-
punkeihin ja veivät niistä ruokaa ja arvoesineitä. Yksi Jumalan valitun 
kansan eli juutalaisten viholliskansa olivat ammonilaiset. Ihmiset 
Israelissa kuulivat pian uutisia tästä rohkeasta joukosta, joka voitti 
taisteluja heidän vihollisiaan vastaan.

Eräänä päivänä ammonilaiset päättivät julistaa sodan Israelia vastaan. 
Ammonilaiset olivat voimakas viholliskansa. Israelin johtajat ajatteli-
vat: ”Me tarvitsemme jonkun johtamaan sotaa, jos sota syttyy. Kuka 
voisi olla kyvykäs sotapäällikkö?” Kenet luulet heidän valinneen? 
Aivan oikein, Jeftan.

Kuva 1-3

Jeftan luo lähetettiin sanansaattajia sanomaan: ”Tule takaisin Israe-
liin. Me haluamme sinun olevan päällikkönä tässä sodassa. Jos voitat 
sodan, voit olla tuomarimme tai johtajamme” (kuten presidentti ny-
kyään). Tulisiko Jefta takaisin auttamaan ihmisiä, jotka olivat ajaneet 
hänet pois omasta kodistaan ja maastaan? Ennen kuin saamme tähän 
vastauksen, pohdimme muutamia kysymyksiä.

Jos sinulla on taitavia avustajia, voit jakaa lapset kahteen tai kolmeen ryhmään. 
Lapset keskustelevat ryhmissä  avustajien johdolla lyhyesti, ei pidempään kuin 
3-4 minuuttia. Jaa ryhmät niin, että jokaiseen ryhmään tulee muutamia van-
hempia lapsia.

1. Koska Jeftaa oli aiemmin kohdeltu huonosti, miltä hänestä mah-
toi tuntua nyt, kun samat ihmiset pyysivät häneltä apua? 

2. Miten Jefta olisi ehkä käyttäytynyt, jos Jumala ei olisi auttanut 
häntä?

3. Miten Jeftan pitäisi nyt Jumalan avulla toimia?

4. Jos ihmiset ovat loukanneet sinua, miten Jumala voi auttaa sinua 
toimimaan, jos uskot häneen?

Kun ryhmät ovat palanneet takaisin yhteen, käy kysymysten vastaukset nopeasti 
läpi lasten kanssa.

Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtui.

Raamatussa kerrotaan: ”Niin Jefta lähti heidän mukaansa. Kansa 
nimitti hänet johtajakseen ja päällikökseen” (Tuom. 11:11a).

Tob (Tuom. 11:3) oli aramealaisen 
ruhtinaskunnan nimi. Se sijaitsi 
Jordanin itäpuolella Gileadista poh-
joiseen. Voit antaa vanhemman 
lapsen, jonka kanssa asiasta on 
sovittu, näyttää paikan Palestiinan 
kartalta, joka kuvaa Joosuan ja 
tuomareiden aikaa.

Näytä kartalta Ammon.

Opetusmenetelmä: 
keskusteluryhmät.

PTU

Lue (tai anna avustajan/
vanhemman lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.
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Kuva 1-4

Mikä muutos Jeftan elämässä tapahtuikaan! Elettyään hyljeksittynä 
kaukana kotimaastaan hänestä yhtäkkiä tuleekin armeijan päällikkö. 
Jumala teki tämän ihmeen.

Jefta yritti neuvotella ammonilaisten kanssa, jotta sota ei syttyisi, 
mutta he olivat päättäneet sotia. Niin syttyi suuri sota. Raamatussa 
kerrotaan jotain hyvin tärkeää.

Lue Tuom. 11:29.

”Silloin Jeftaan tuli Herran henki.” Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan 
Pyhä Henki antoi Jeftalle erityistä apua ja voimaa tulevaan tehtävään. 
Jumala auttoi Jeftaa, kun hän lähti sotaan ammonilaisia vastaan. 
Luetaan, mitä sitten tapahtui. ”Herra antoi heidät hänen käsiinsä” 
(Tuom. 11:32). Jefta löi vihollisen armeijan. Maassa oli jälleen rauha. 
Jeftasta tuli tuomari, ja hän hallitsi maata kuusi vuotta.

Kuva 1-5

Eikö olekin ihmeellistä, että Jumala hyväksyy jokaisen ja rakastaa 
jokaista ihmistä, vaikka muut eivät pitäisi heitä minään?

Jos olet jo pyytänyt Jeesusta Pelastajaksesi, muista, että hän rakastaa 
sinua todella paljon. Sinä olet kallisarvoinen. Hän tietää sydämesi 
loukatut tunteet. Hän ymmärtää sinua ja välittää sinusta. Kun koet 
olevasi hylätty, kuten Jefta, tai yksinäinen tai ei-toivottu, turvaudu 
Jumalaan ongelmiesi kanssa. Puhu Jumalalle rukouksessa ja kiitä 
hänen rakkaudestaan.

Jumala rakasti sinua niin paljon, että Jeesus kuoli ristillä, jotta saisit 
syntisi anteeksi ja voisit olla Jumalan perheen jäsen. Kiitä Jumalaa, 
että hän on kanssasi ja että voit luottaa häneen kaikissa vaikeuksissa-
si. Jumala ei halveksi sinua, vaikka ihmiset niin tekisivätkin. Jos olet 
Jumalan lapsi, hän haluaa käyttää myös sinua niin kuin hän käytti 
Jeftaa.

Kuva 1-6

Aivan kuin Jumala käytti Jeftaa, hän voi käyttää myös sinua, jos kuu-
lut hänen perheeseensä. Kun olet osa Jumalan perhettä, et ole enää 
hylkiö. Sinun ei tarvitse tuntea itseäsi hylätyksi tai tarpeettomaksi 
eikä sinun tarvitse paeta kotoa Jeftan tavoin. Jumalalla on sinulle 
jokin tehtävä juuri siellä, missä sinä olet.

Jumala voi käyttää sinua perheessäsi rauhantekijänä. Hän voi auttaa 
sinua olemaan ystävällinen ja lempeä muita kohtaan. Ehkä hän voi 
käyttää sinua kutsumaan muita lapsia raamattukerhoon tai pyhäkou-
luun kuulemaan ihmeellisiä uutisia Jumalan rakkaudesta.

Jos Jumalan rakkaus on lohduttanut sinua elämässäsi, Jumala voi 
kenties käyttää sinua selittämään tänään oppimaamme Raamatun 
jaetta jollekin tytölle tai pojalle, jonka olisi hyvä kuulla ja ymmärtää, 
mitä Jumalan rakkaus on. Voit auttaa muita niin kuin Jeftakin auttoi.

Lue (tai anna avustajan/
vanhemman lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

PTU
Näytä pahville kirjoitettu päätotuus 
tai PowerPoint hyperlinkki (oikea 
alakulma).
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Uuden testamentin Heprealaiskirjeessä on luettelo kuuluisista mie-
histä ja naisista, jotka uskoivat Jumalaan ja voittivat suuria taisteluja 
Jumalan voimalla. Tiedätkö, kenen nimi on siellä myös? Jeftan!

Aivan kuin Jumala auttoi Jeftaa tämän taistelussa, hän voi auttaa 
myös sinua. Jos et ole vielä tullut Jumalan luokse ja pyytänyt syn-
tejäsi anteeksi, tee se nyt, sillä ”hän on anteeksiantava ja laupias” 
(Joel 2:13). Jumala rakastaa sinua ja haluaa antaa sinulle anteeksi ja 
ottaa sinut perheensä jäseneksi.

Kertauskysymykset

1. Miksi Jefta pakeni kotoaan? (Jeftalla oli eri äiti kuin perheen muil-
la lapsilla. Hänen velipuolensa eivät hyväksyneet häntä.)

2. Mihin Jefta meni, ja mitä hän teki? (Hän meni toiseen maahan ja 
keräsi joukon rohkeita miehiä ympärilleen.)

3. Miksi Israelin kansa kutsui Jeftan takaisin? (Koska Israelin vihol-
linen, ammonilaisten kansa, julisti sodan heitä vastaan.)

4. Miten Jefta vastasi kutsuun palata takaisin Israeliin? (Hän oli 
valmis auttamaan kansaansa.)

5. Miten Jefta yritti estää sodan? (Hän yritti puhua ammonilaisten 
kanssa ja saada aikaan rauhan.)

6. Keneltä Jefta sai erityistä voimaa taisteluun? (Pyhältä Hengeltä)

7. Jumala rakasti Jeftaa ja hän rakastaa myös sinua. Millä ihmeellisel-
lä tavalla Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan? (Hän lähetti 
ainoan Poikansa maan päälle kuolemaan ristillä puolestamme.)

8. Miksi on niin hämmästyttävää, että Jumala rakastaa meitä? (Kos-
ka olemme tehneet niin monia vääriä asioita Jumalaa vastaan.)

9. Jumala käytti Jeftaa. Jos uskot Jeesukseen ja kuulut Jumalan per-
heeseen, miten Jumala voi käyttää sinua? Anna kaksi esimerkkiä. 
(Jumala voi käyttää sinua rauhantekijänä perheessäsi. Voit selittää 
raamatunlauseen toiselle lapselle.)

10. Osaatko toistaa tämän päivän raamatunlauseen? (”Palatkaa Her-
ran, Jumalanne, luo; sillä hän on anteeksiantava ja laupias” Joel 
2:13).

PTE
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Tukitehtävä 

Jumala rakastaa sinua
Kopioi sivun 43 tehtävä paksulle paperille ja anna lasten ottaa sellai-
nen mukaan kotiin viemiseksi.

Selitä, mitä tulee tehdä. Taitokset taitetaan taaksepäin pisteviivaa 
pitkin ja kuva sijoitetaan omaan huoneeseen. Se auttaa muistamaan, 
että Jumala rakastaa sinua.

Raamattukirjekurssin osa 1
Huomaa, että Lastenmission raamattukirjekurssin ”Jumala välittää 
sinusta” osa 1 käsittelee Jeftan kertomusta ja sen yhteydessä on teh-
täviä, joita voi tehdä lasten kanssa opetuksen jälkeen tai antaa heille 
kotona tehtäväksi. Tätä ilmaista materiaalia voi tilata Lastenmission 
toimistosta ja käyttää kerhoissa tai pyhäkouluissa. Lapsille voi myös 
tarjota mahdollisuutta jatkaa ilmaisen kurssin tekemistä itsenäisesti, 
jolloin tulee ilmoittautua kurssille Lastenmission toimistoon tai säh-
köpostitse mailboxclub@lastenmissio.fi.
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Oppitunti 2
Tervetullut vieras (Ruut)

Raamatunkohta opettajalle

Ruut (koko kirja)

Päätotuus

Jumala rakastaa ja arvostaa kaikenlaisia ihmisiä. 
(PT)

Sovellus

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jumalaan, jotta 
saisit synnit anteeksi ja puhtaan sydämen. (PTE)

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Turvaudu Jumalaan, 
kun toiset hylkäävät sinut. (PTU)

Tavoite

Tavoitteena on, että lapset, jotka rodun, uskonnon 
tai muun syyn takia ovat kokeneet tulleensa hylä-
tyiksi, voisivat ymmärtää evankeliumin selvästi.

Käyttötarkoitus

Oppitunti sopii evankelioiviin lastentapahtumiin, 
erityisesti sellaisiin, joissa on mukana eri etnisiin tai 
kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvia lapsia.

Raamatunlause

Kertaa Joel 2:13 (tai opeta uusi lause Apt. 10:35).

Havaintovälineet

 � Kierrekirjan kuvat 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 ja 2-6
tai

 � PowerPoint-kuvat 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 ja 2-6

 � Kierrekirjan käyttäjä: Havainnollista päätotuus 
kirjoittamalla se pahville.

 � Kierrekirjaa käytettäessä voit lisäksi kirjoittaa 
henkilön- ja paikannimet lapuille, jotka asetat 
näkyville sopivalla kertomuksen hetkellä: Ruut, 
Noomi, Betlehem, Boas, Obed, Iisai, Daavid.

 � Vanhemmille lapsille voit näyttää kartan Vanhan 
testamentin ajan Palestiinasta ja sitä ympäröivistä 
alueista. 

Opetusmenetelmät

 � Pääasiassa on käytetty kerrontaa.

 � Ruutin haastattelu on vaihtoehtoisena menetel-
mänä yhdessä kohdassa.

 � Oppimista voidaan tehostaa kertauskisan avul-
la sekä tukitehtävällä, joka on tarjolla uskoville 
lapsille. Tukitehtävän voi tehdä kotona tai muun 
ohjelman lomassa.

Tuntirunko

Johdanto
Ruut ja Noomi matkustavat Israeliin.               PT

Tapahtumien kulku
1. Lähtö Israelista kymmenen vuotta aikaisemmin

2. Elimelek ja kaksi poikaa kuolevat.

3. Ruut päättää luottaa Jumalaan ja seurata
 Noomia.        PTE, SH

4. Ruutin mahdollisia pelkoja             PTE

5. Noomi ja Ruut saapuvat Betlehemiin.

6. Ruut työskentelee Boasin pelloilla.

Huippukohta
Boas ja Ruut rakastuvat ja menevät naimisiin.

Lopetus
Ruut kuuluu Jeesuksen sukuluetteloon. PTU, PTE
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Oppitunti

Aurinko paistoi kuumasti, kun kaksi naista laahusti kivistä tietä pit-
kin. Nuorempi nainen oli nimeltään Ruut. Vanhempi nainen, hänen 
anoppinsa, oli nimeltään Noomi. He olivat kävelleet monta päivää ja 
olivat väsyneitä ja pölyisiä. He olivat kulkeneet kävellen vuoristoky-
lästä Moabin maasta Betlehemin kaupunkiin Israeliin, missä Noomi 
oli asunut useita vuosia aikaisemmin. Ruut oli syntynyt ja elänyt aina 
Moabissa tähän saakka. Ehkä hän näytti vähän eri näköiseltä isra-
elilaisiin verrattuna. Hän oli lapsuudessa puhunut eri kieltä. Ehkä 
ihonvärikin oli erilainen kuin Noomilla.

Maailmassa on eri näköisiä ja eri kansoihin kuuluvia ihmisiä, mutta 
Jumala tietysti arvostaa ja rakastaa heitä kaikkia. 

Ruutille Moabin maasta lähteminen ja Israeliin matkustaminen ano-
pin kanssa oli aikamoinen seikkailu. Miksi he tekivät tämän pitkän, 
vaarallisen matkan kahdestaan? Annahan, kun selitän.

Joitakin vuosia sitten Noomin ollessa vielä melko nuori, Noomi 
ja hänen miehensä Elimelek olivat asuneet Betlehemissä. Jumala 
oli heitä kohtaan rakastava ja hyvä. He olivat saaneet kaksi poikaa. 
Mutta eräänä vuonna heitä kohtasi suuri ongelma. Luetaan siitä 
Raamatusta.

Lue Ruut 1:1.

Kyllä, Israelissa oli kauhea nälänhätä. Nälänhätä tarkoittaa sitä, että 
vilja ei kasva eikä ole ruokaa. Ehkä tuona vuonna ei satanut riittäväs-
ti, joten vehnä, ohra ja muut viljakasvit eivät kasvaneet. Jyviä ei ollut 
ollenkaan, jotta olisi voitu leipoa leipää. Ei ollut mitään muutakaan 
syötävää, joten ihmiset Betlehemissä näkivät nälkää.

Kuva 2-1

Elimelek ja Noomi päättivät lähteä kahden poikansa kanssa toiseen 
maahan. Mihin he lähtivät? Raamattu kertoo, että he lähtivät Moabin 
maahan. He kulkivat pitkän matkan ja asettuivat asumaan tähän 
vuoristoiseen maahan. Nykyäänkin monien ihmisten täytyy jättää 
kotimaansa nälänhädän tai sodan vuoksi tai siksi, että he ovat köyhiä 
eikä heillä ole työtä. He lähtevät töihin toiseen maahan ansaitsemaan 
rahaa. Se ei ole helppoa. Ehkä teistäkin joku on kotoisin toisesta 
maasta ja muuttaminen tänne on tuntunut vaikealta. Muutto ei ollut 
helppoa Noomillekaan. 

Kaikki näytti aluksi menevän hyvin, mutta sitten tapahtui jotakin 
hyvin surullista. Noomin mies Elimelek kuoli.

Jonkin ajan kuluttua molemmat pojat menivät naimisiin moabilais-
ten tyttöjen kanssa. Toinen tytöistä oli nimeltään Orpa, toinen Ruut. 
Mutta sitten myös molemmat pojat kuolivat.

Kuinka surulliseksi ja yksinäiseksi Noomi varmasti tunsi itsensä 
tuossa vieraassa maassa ilman aviomiestään ja poikiaan. Hänen kaksi 

PT
Näytä pahville kirjoitettu päätotuus 
tai PowerPoint hyperlinkki (oikea 
alakulma).

Lue jae Raamatustasi.

Jos ryhmässäsi on pakolaislapsia, 
voit huomioida heidät tässä.



Jumala välittää kun lapset ovat surullisia

16

miniäänsä olivat myös hyvin, hyvin surullisia. Tytöillä oli toki monia 
ystäviä omassa kotikaupungissaan, mutta kumpikin tytöistä oli nyt 
menettänyt aviomiehensä.

Eräänä päivänä, noin kymmenen vuotta sen jälkeen kun Noomi oli 
alun perin saapunut Moabin maahan, Noomi sanoi Ruutille ja Orpal-
le aikovansa lähteä takaisin Israeliin, omaan maahansa.

Miksi hän päätti tehdä niin? Etsitään vastaus Raamatusta, Jumalan 
sanasta.

Lue Ruut 1:6.

Kyllä! Jumala oli huolehtinut kansastaan Israelissa ja antanut sille 
hyvän sadon. Ruut ja Orpa sanoivat: ”Me lähdemme kanssasi.”

Niin he pakkasivat joitakin tavaroita mukaansa, luultavasti heittivät 
nyytin selkäänsä ja lähtivät matkaan.

Kuva 2-2

Matkustettuaan jonkin aikaa Noomi sanoi kahdelle miniälleen: 
”Olette olleet minulle hyvin ystävällisiä, mutta palatkaa kumpikin 
äitinne luo elämään omaa elämäänne Moabin maahan.”

He puhuivat hetken keskenään hyvin vakavasti. Sitten Orpa suuteli 
Noomia ja palasi takaisin kotiinsa ja ystäviensä luo. Noomi puhui 
jälleen Ruutille.

Lue Ruut 1:15.

Mitä Ruut vastasi?

Lue Ruut 1:16.

Ruut oli tehnyt päätöksensä. Hän halusi olla Noomin kanssa ja mennä 
Noomin maahan. Mutta mikä vielä tärkeämpää, hän luotti Noomin 
Jumalaan. Hän ei enää luottanut Moabin kansan epäjumaliin. Tämä 
oli tärkein valinta, minkä Ruut teki koko elämänsä aikana. Hän uskoi 
yhteen, oikeaan, elävään Jumalaan, josta kerrotaan Raamatussa.

Ehkä Ruut ei vielä täysin edes ymmärtänyt sitä, mutta Jumala kyllä 
rakastaa ja arvostaa kaikenlaisia ihmisiä.

Jumala rakasti tätä moabilaista naista ja siksi Ruut uskalsi turvautua 
häneen.

Jumala rakastaa ja arvostaa myös sinua. Hän haluaa sinun tekevän 
saman valinnan kuin Ruut, turvautumaan ja luottamaan häneen. 
Oletko joskus ajatellut: ”Kukaan ei todella rakasta minua! Ei ole 
ketään, johon voisin täysin luottaa.” Kyllä on! Jumala on sellainen. 
Hän loi sinut ja hän välittää sinusta. Hän kertoo niin Raamatussa 
(Joh 3:16). Vaikka sinä et ole rakastanut ja kunnioittanut häntä, hän 
rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua, vaikka olet rikkonut hänen 
käskynsä ja lakinsa, jotka hän on antanut meille Raamatussa. Esi-
merkiksi Jumala käskee sinua kunnioittamaan ja tottelemaan van-

Lue (tai anna avustajan/
vanhemman lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

Lue jakeet Raamatustasi.

PTE
Näytä pahville kirjoitettu päätotuus 
tai PowerPoint hyperlinkki (oikea 
alakulma).
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hempiasi (2. Moos. 20:12). Oletko aina tehnyt niin? Hän käskee sinua 
olemaan valehtelematta (2. Moos. 20:16). Oletko aina puhunut totta 
vanhemmillesi ja opettajillesi? Hän vaatii sinua olemaan varastamatta 
(2. Moos. 20:15). Oletko joskus ottanut tavaroita, jotka eivät kuulu 
sinulle? Ehkä olet joskus löytänyt esineen, joka olisi pitänyt antaa 
opettajalle tai jollekin muulle, mutta pidit sen itselläsi. Se on varas-
tamista. Olet varmasti rikkonut monta kertaa Jumalan lakeja. Se on 
syntiä ja hyvin vakava asia Jumalan silmissä, koska hän on puhdas 
ja täydellinen. Muista kuitenkin, että Jumala rakastaa sinua ja haluaa 
antaa sinulle anteeksi. Ruut alkoi juuri oppia luottamaan Jumalaan ja 
sinäkin voit luottaa häneen täysin. 

Jos et ole ihan varma, miten voit saada syntisi anteeksi, jää tänne 
opetuksen jälkeen. Olen täällä edessä ja selitän mielelläni asian sinulle 
tarkemmin.

Kuva 2-3

Päivästä toiseen Noomi ja Ruut kävelivät tietä pitkin, joka vei takaisin 
Israeliin. Oli kesä ja päivät olivat pitkiä ja kuumia. Molemmat naiset 
olivat varmaan tosi väsyneitä käydessään iltaisin nukkumaan. Emme 
tiedä kaikkia yksityiskohtia heidän matkastaan. Ehkä joinakin öinä he 
saivat nukkua majatalossa. Muulloin he luultavasti nukkuivat ulkona 
puun alla tai pellon reunassa.

Mitähän Ruut mahtoi ajatella? Ehkä hän oli huolissaan, sillä hän saa-
puisi pian outoon maahan, jossa hän ei tuntisi muita kuin Noomin. 
Maassa asui israelilaisia, ja Ruut oli Moabin maasta, joka oli ollut so-
dassa Israelin kanssa. Hän puhuikin eri tavalla kuin israelilaiset. Ehkä 
hän mietti sitäkin, tuntisiko hän olonsa yksinäiseksi, jos israelilaiset 
eivät pitäisi hänestä tai haluaisi hänen asuvan heidän maassaan.

Kuva 2-4

Tuntuuko sinustakin joskus vähän samalta kuin Ruutista? Ehkä olet 
vähän erilainen kuin muut lapset luokallasi koulussa tai jopa tässä 
ryhmässä. Tekevätkö toiset joskus pilaa sinusta tai ovatko he epäys-
tävällisiä, koska he ovat kasvaneet eri maassa (tai kaupungissa) kuin 
sinä. Heillä on ehkä eri uskontokin kuin sinulla. He saattavat puhua 
eri kieltä kuin sinun kotonasi puhutaan. Onko useimmilla lapsilla 
erilainen ihonväri kuin sinulla? Tuntuuko siltä, että heillä näyttää ole-
van enemmän rahaa käytössään kuin sinulla? Tai ehkä muut laskevat 
leikkiä kustannuksellasi, koska et ole hyvä liikunnassa tai sinulla ei 
ole muodikkaita vaatteita. Siksi saatat tuntea olosi yksinäiseksi tai 
vieraaksi muiden joukossa tai voit kokea, että kukaan ei välitä sinusta. 

Muista, että minä olen ystäväsi ja minulle voit kertoa opetuksen 
jälkeen mistä tahansa ongelmasta. Teen kaiken voitavani auttaaksesi 
sinua. Mutta ensin haluan kertoa sinulle enemmän sellaisesta henki-
löstä, joka voi todella olla suureksi avuksi.

SH

PTE
Puhu tässä kohdassa sellaisista 
eroavaisuuksista, joihin oman 
ryhmäsi ”muukalaiset” voivat 
samastua ja joista he ovat tietoisia 
– asioista, jotka saavat heidät 
tuntemaan olonsa erilaisiksi tai 
joukkoon kuulumattomaksi.

Tämä on tärkeä osa 
palvelutehtävääsi opettajana.
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On joku, joka välittää sinusta ja rakastaa sinua hyvin paljon: Jumala. 
Hän tuntee sinut kokonaan. Hän haluaa täyttää tärkeimmän tarpeesi 
ja auttaa sinua myös muissa ongelmissa. Tiedätkö, mikä oikeastaan 
on suurin tarpeesi? Se ei olekaan se, että toiset hyväksyisivät sinut. 
Suurin tarpeesi on saada Jumalaa vastaan tehdyt synnit anteeksi. Hän 
haluaa antaa sinulle anteeksi ja puhdistaa sinut synnistä.

Jumala rakasti sinua niin paljon, että rankaisi poikaansa Jeesusta 
sinun syntiesi takia. Rangaistus olisi kuulunut sinulle, koska sinä olit 
rikkonut Jumalan lakia, mutta Jeesus kärsi rangaistuksen sinun puo-
lestasi. Jeesus kuoli ristillä, jotta Jumala voisi antaa sinulle anteeksi ja 
ottaa sinut lapsekseen. Jeesus ei jäänyt kuolleeksi. Hän nousi kuol-
leista ja elää tänään voidakseen antaa sinulle anteeksi ja pitääkseen 
sinusta huolta.

Sinun tärkein tarpeesi on saada synnit anteeksi, vaikka sinulla on 
varmasti myös muita tärkeitä tarpeita. Voit tuntea itsesi hylätyksi tai 
muukalaiseksi, kuten Ruut on saattanut kokea saapuessaan outoon 
maahan, outoon Betlehemin kaupunkiin ja kuunneltuaan tuntemat-
tomia, erilaisella murteella puhuvia ihmisiä.

Mitä Ruutille ja Noomille tapahtui sen jälkeen, kun he olivat tulleet 
Betlehemiin? Jumala piti heistä huolta hyvin ihmeellisellä tavalla.

Tuohon aikaan köyhien ihmisten annettiin mennä pelloille puintiai-
kana (kun maanviljelijät leikkasivat viljaa ja veivät sitä viljaaittoihin). 
Köyhät saivat kulkea pellolla viljaa lyhteiksi sitovien miesten perässä 
ja kerätä viljaa, joka oli jäänyt keräämättä sellaisissa paikoissa, mistä 
sitä oli vaikea leikata, kuten pellon kulmissa tai sarkojen päissä. 

Kuva 2-5

Niinpä Ruut meni pellolle ottamaan selvää, voisiko hän kerätä vähän 
ohraa, jota juuri leikattiin.

”Ruut” tulee paikalle.

Opettaja:  Hei! Kuka sinä olet?

Ruut:  Olen Ruut. Luulen, että olet kertonut lapsille minusta!

Opettaja:  Oho, olet siis Ruut Raamatusta! Tervetuloa luokkaam-
me! Me haluaisimme mielellämme kuulla enemmän. 
Pääsimme äsken siihen kohtaan, kun tulit Betlehemiin. 
Mitä tapahtui sen jälkeen?

Ruut:  Jumala oli niin hyvä minulle. Olin köyhä ja vielä ulko-
maalainen. Ihmettelin, mitä minulle tapahtuisi. Jumala 
todella siunasi minua ihmeellisesti.

Opettaja:  No, kerro meille, mitä tapahtui. Saitko työpaikan?

Ruth:  Menin pellolle katsomaan, voisinko kerätä vähän maa-
han pudonneita viljantähkiä viljankorjaajien jäljiltä. Tein 
töitä pellolla, jonka omisti mies nimeltään Boas. Jumala 

Marginaaliin: Tämän osuuden 
voi opettaa kahdella eri tavalla 
– joko kertomuksena tai Ruutin 
haastatteluna, joka on lapsen 
kannalta kiinnostavampi. Toinen 
opettaja tai avustaja voi saapua 
paikalle Ruutiksi pukeutuneena 
(huivi päähän kiedottuna) ja 
hänen osansa näytellen. Kopioi 
haastattelun vuorosanat, jotta 
siihen voi valmistautua etukäteen.
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vaikutti hänen sydämessään niin, että hän oli ystävälli-
nen minulle ja antoi minun syödä palvelijoidensa kanssa 
ruoka-aikoina. Hän vieläpä pyysi palvelijoitaan tarkoi-
tuksella jättämään minulle jyviä. Pystyin keräämään pal-
jon, paljon ohraa.

Opettaja:  Hienoa!  Jumala todella huolehti sinusta. Mitä sitten 
tapahtui?

Ruut:  Menin joka päivä Boasin pelloille, ja hän oli edelleen 
minulle ystävällinen. On vähän hämmentävää kertoa 
tätä, mutta ihana asia tapahtui. Vähän myöhemmin Boas 
nimittäin rakastui minuun ja meni kanssani naimisiin. Ja 
Jumala antoi meille poikavauvan.

Opettaja:  Ihmeellistä! Eikö Jumala olekin mahtava! Kuinka hän 
huolehtikaan sinusta, vaikka sinulla varmaan oli monen-
laisia pelkoja vieraassa maassa. Paljon kiitoksia sinulle, 
että ehdit piipahtaa luonamme tänään ja kerroit tarinasi. 
Hei hei! Jumala siunatkoon sinua!

Ruut:  Hei hei! Oli kiva tavata teidät kaikki!

”Ruut” poistuu.

Kuva 2-6

Boas ja Ruut eivät tienneet, että satoja vuosia myöhemmin yksi hei-
dän jälkeläisistään olisi Jeesus.

Jeesuksen oikea isä oli tietysti Jumala, mutta Ruut oli Marian eli Jee-
suksen äidin isoisoiso…isoäiti. Tämä oli suuri kunnia Ruutille, joka 
oli moabilaisena erilainen kuin muut Betlehemin asukkaat! Kaikkien 
tuolloin Betlehemissä asuneiden ihmisten joukosta Jumala valitsi 
Ruutin erityiseen tehtävään!

Jos uskot, että Jeesus on Pelastajasi, Jumalalla on sinuakin varten hie-
no suunnitelma. Se ei tietenkään ole sama kuin Ruutille, vaan jotain 
juuri sinulle tarkoitettua. Jos sinusta tuntuu, että muut ihmiset vältte-
levät sinua tai tekevät sinusta pilaa, koska olet jotenkin erilainen, niin 
muista, että Jumala rakastaa sinua. Hän hyväksyy sinut ja ymmärtää 
sinua täysin, koska olet hänen luomansa. Hänellä on ihmeellinen 
suunnitelma sinua varten nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, elämäsi 
loppuun saakka. Jos joku loukkaa sinua, käänny Jumalan puoleen ja 
kuiskaa hänelle: ”Kiitos, että ymmärrät ja rakastat minua. Kiitos, että 
olen sinun silmissäsi ainutlaatuinen.” Jumala voi myös auttaa sinua 
antamaan anteeksi ja olemaan ystävällinen niillekin, jotka ovat sinua 
kohtaan epäystävällisiä.

Oletko koskaan pyytänyt Jumalaa pyyhkimään kaikki syntisi pois?  
Haluatko tehdä sen nyt? Haluatko, että  Jumala auttaa sinua elämään 
oikein? Usko Jumalaan tänään. Pyydä häntä pesemään pois syntisi ja 
ottamaan sinut perheeseensä. Raamatussa on hieno rukous, jonka 

Laita tai kirjoita nimet näkyviin niin, 
että ”Daavidin” sekä ”Joosefin ja 
Marian” väliin jää iso aukko. Selitä 
kuitenkin, että Raamatusta voi 
lukea kaikkien niiden nimet, jotka 
elivät näiden tuhannen vuoden 
aikana Daavidin ja Jeesuksen 
syntymän välissä.

PTU

PTE

Ruut – Boas
Obed
Iisai

Daavid

Joosef – Maria  
Jeesus



Jumala välittää kun lapset ovat surullisia

20

eräs mies rukoili. Tässä se on: ”Pese minut lunta valkeammaksi” 
(Ps. 51:9). Jos rukoilet vilpittömin sydämin, Jumala puhdistaa sinut. 
Voit rukoilla rukouksen nyt tai sitten, kun menet kotiin. Jos päätit 
rukoilla näin, kerro siitä minulle, jotta voin auttaa sinua enemmän.

Olen kertonut Ruutin kertomuksen melko nopeasti. Jos joku teistä 
vanhemmista lapsista haluaa lukea kertomuksen tarkemmin, sen voi 
lukea Raamatusta.

Näytä lapsille, miten he löytävät Ruutin kirjan Raamatusta.

Kertauskysymykset

1. Miksi Elimelek ja Noomi menivät Moabiin? (Israelissa, heidän 
maassaan, ei ollut ruokaa. Siellä oli nälänhätä.)

2. Kerro kolme ikävää asiaa, jotka tapahtuivat Moabissa. (Noomin 
mies Elimelek kuoli, ja sitten myös hänen kaksi poikaansa kuoli-
vat.)

3. Miksi Noomi päätti lähteä takaisin? (Israelissa oli jälleen ruokaa.)

4. Mikä oli tärkein päätös, minkä Ruut teki koko elämänsä aikana? 
(Hän päätti uskoa Jumalaan eikä moabilaisten epäjumaliin.)

5. Miten Ruut erosi Betlehemin muista ihmisistä? (Hän oli Mo-
abista, eri maasta. Ehkä hän näytti erilaiselta ja puhui eri tavalla 
verrattuna israelilaisiin.)

6. Mitä Ruut ehkä pelkäsi? (Hän luultavasti pelkäsi, ettei häntä hy-
väksyttäisi ja että hän olisi yksinäinen.)

7. Kerro, millä kolmella eri tavalla Jumala siunasi Ruutia. (Hän sai 
työskennellä Boasin pelloilla. Ohraa jätettiin tarkoituksella häntä 
varten pellolle. Hän meni naimisiin Boasin kanssa.)

8. Kuvittele, että keskustelet Orpan kanssa. Täydennä lause: ”Orpa, 
teit suuren virheen, jos luotit Moabin epäjumaliin. Sinun olisi 
pitänyt…” (”Sinun olisi pitänyt mennä Israeliin ja uskoa yhteen, 
oikeaan Jumalaan.”)

9. Mikä on ihmisen suurin tarve? (Saada synnit anteeksi.)

10. Mitä Jeesukseen uskova lapsi voi tehdä, jos joku kiusaa häntä, 
koska hän on jollain tavalla erilainen? (On hyvä muistaa, että 
Jumala rakastaa häntä ja hyväksyy hänet. Siitä kannattaa myös 
kiittää.)
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Tukitehtävä

Luota Jumalaan
Tulosta sivun 44 tukitehtävä ja tarjoa sellainen lapsille kotiin vie-
täväksi. Tämä tehtävä on tarkoitettu Jeesukseen uskoville lapsille, 
mutta anna lasten ottaa niitä mukaansa vapaasti.

Selitä, mitä tulee tehdä. Kuvan saa värittää ja sen voi taittaa keskeltä 
katkoviivaa pitkin näin ja laittaa omaan huoneeseen. ”Kun tunnet 
olosi surulliseksi tai hylätyksi, luota Jumalaan. Hän voi auttaa sinua, 
jos sinua kiusataan.”

Raamattukirjekurssin osa 2
Huomaa, että Lastenmission raamattukirjekurssin ”Jumala välittää 
sinusta” osa 2 käsittelee Ruutin kertomusta ja sen yhteydessä on teh-
täviä, joita voi tehdä lasten kanssa opetuksen jälkeen tai antaa heille 
kotona tehtäväksi. Tätä ilmaista materiaalia voi tilata Lastenmission 
toimistosta ja käyttää kerhoissa tai pyhäkouluissa. Lapsille voi myös 
tarjota mahdollisuutta jatkaa ilmaisen kurssin tekemistä itsenäisesti, 
jolloin tulee ilmoittautua kurssille Lastenmission toimistoon tai säh-
köpostitse mailboxclub@lastenmissio.fi.
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Oppitunti 3
Puhtaana likaisessa maailmassa (Samuel)

Raamatunkohdat opettajalle

1. Sam. 2:12-26; 3:1-21

Päätotuus

Jumala voi puhdistaa ja pitää puhtaana jokaisen, 
joka uskoo häneen. (PT)

Sovellus

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jumalaan, joka 
voi puhdistaa sinut synnistä. (PTE)

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Luota Jumalaan, joka 
voi pitää sinut puhtaana. (PTU)

Tavoite

Lapset, jotka kohtaavat kiusauksia (erityisesti seksu-
aalisella alueella), vastustavat niitä Samuelin kerto-
muksesta rohkaistuneena.

Käyttötarkoitus

Oppitunti sopii erityisesti lapsille, jotka ovat koh-
danneet seksiä TV:stä, internetistä, videoilta, kir-
joista tms. 

Raamatunlause

”Pese minut lunta valkeammaksi” Ps. 51:9.

Havaintovälineet

 � Kierrekirjan kuvat 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ja 3-6
tai

 � PowerPoint-kuvat 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 ja 3-6

Opetusmenetelmät

Kerronta ja keskustelukysymykset. Kertauskisa 
kuuluu myös opetukseen.

Sanasto

Tämän oppitunnin esimerkit ja sanasto ovat melko 
suorasukaisia. Kaikkia sanoja tai ilmaisuja ei tarvit-
se käyttää, jos siltä tuntuu. Kannattaa kuitenkin olla 
tarkkana, sillä lapsetkin ovat nykyään hyvin tietoisia 
aihepiirin termeistä, jopa poikkeavaan seksuaali-
seen käyttäytymiseen liittyen. Käyttämämme ilmai-
sut ovat mietoja verrattuna nykylasten puheisiin! 
Lapset tarvitsevat apuasi, jotta he voisivat saada 
raamatullisen näkökulman näihinkin asioihin.

Tuntirunko

Johdanto
Kukka roskakasassa       PT

Tapahtumien kulku
1. Samuel ja Eelin pojat ovat temppelissä.       PT

2. Samuelin elämän salaisuus Jumalan yhteydessä
 - Hän kuuntelee Jumalaa.             PTU

 - Hän oppii tuntemaan Jumalan henkilökohtai-
sesti – Jumala puhdistaa hänet.            PTE

 - Hän palvelee Jumalaa uskollisesti – Jumala 
pitää hänet puhtaana.             PTU

3. Kahden Eelin pojan elämä menee hukkaan.

Lopetus
Seuraa Samuelin esimerkkiä                    PTU, PTE
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Oppitunti

Eräänä päivänä nainen käveli tiellä suuren kaupungin ulkopuolella. 
Tie kulki ison kaatopaikan ohi. Kaatopaikalla oli korkeissa pinoissa 
vanhoja autonrenkaita, pilaantunutta ruokaa, vanhoja vaatteita ja 
kaikenlaista likaista, haisevaa rojua. Keskellä oli kuitenkin jotain, 
joka herätti naisen huomion. Hän käveli lähemmäs ja huomasi, että 
kaatopaikalla kasvoi kaunis valkea kukka.

Kuva 3-1

”Onpa mukava yllätys”, nainen sanoi itsekseen. ”Noin hieno, puhdas 
kukka kaiken lian ja roskan keskellä! Minäkin haluaisin olla kuin tuo 
kukka. Tahtoisin olla kaunis ja puhdas tässä maailmassa, joka on 
täynnä likaisia, pilaantuneita asioita, julmuutta, itsekkyyttä ja vihaa.”

Tuntuuko sinustakin joskus samalta? Näet ympärilläsi paljon ”likai-
sia” asioita, mutta haluaisit itse olla puhdas. Kaikenikäiset ihmiset 
tekevät vääriä ja sopimattomia asioita, jotka ovat pyhän ja puhtaan 
Jumalan silmissä rumia. Jumala vihaa kaikkea sellaista, joka on vas-
toin hänen tahtoaan ja käskyjään.

Tässä muutama esimerkki asioista, joita Jumala paheksuu:

 � Pojat katsovat  koulun pihalla kännykästä seksivideota.

 � Lapsijoukko nauraa yhdessä rumille vitseille.

 � Perheenisä hylkää perheensä ja muuttaa toisen naisen luokse.

 � Tyttö alkaa odottaa vauvaa, vaikka ei ole naimisissa. Ehkä hän on 
ollut monen miehen kanssa eikä edes tiedä, kuka lapsen isä on.

Jos opetat pieniä lapsia, voit korvata joitakin yllä olevista esimerkeistä muilla 
synneillä kuten valehtelu ja malttinsa menettäminen tai käyttää alla olevia 
esimerkkejä.

 � Kaksi tyttöä jättää kolmannen pois leikeistään ja puhuu hänestä 
valheita toisille. 

 � Tyttö tai poika osoittelee muille toisen lapsen epämuodikkaita ur-
heiluvälineitä tai vaatteita. 

Tällaisia syntisiä asioita tapahtuu ympärillämme koko ajan. Ihmiset 
nauravat niille ja kertovat niistä vitsejä. Kun näet tällaista elokuvissa, 
televisiossa tai tietokoneen ruudulla, se voi näyttää hauskaltakin. 
Tunnet ehkä ihmisiä, jotka toimivat näin, mutta haluaisit itse olla 
erilainen. Miten voit pysyä puhtaana ja erilaisena sekä viettää aidosti 
onnellista elämää? Voimme etsiä tähän vastausta raamatunkerto-
muksesta.

Kuva 3-2

Satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää eli nuori mies nimeltä Sa-
muel. Hän työskenteli Jumalan pyhäkössä auttaen Eeli-nimistä pap-
pia. Pyhäkkö oli kaunis, iso teltta, missä Jumalan kansa eli juutalaiset 

PT
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palvoivat Jumalaa ja missä papit työskentelivät. Luultavasti Samuel 
auttoi pyhäkön siivoamisessa, öljylamppujen täyttämisessä tai tuhkan 
viemisessä pois sen jälkeen, kun alttarilla oli uhrattu Jumalalle. Hänen 
tehtävänään oli myös huolehtia, että pappien viitat olivat puhtaat ja 
oikeilla paikoillaan. Ehkä hänellä oli vielä muitakin tärkeitä tehtäviä. 

Eikö kuulostakin hienolta paikalta elää ja tehdä työtä? Mutta Eelin 
kaksi poikaa olivat hyvin pahoja nuoria miehiä. Kun ihmiset tulivat 
uhraamaan Jumalalle lampaan tai jonkun muun eläimen, nämä kaksi 
poikaa vaativat ensin itselleen syötäväksi parhaat palat eläimestä. Jos 
heille eivät saaneet haluamaansa, he pakottivat palvelijansa ottamaan 
sen väkisin. He eivät olleet pelkästään itsekkäitä, ahneita ja väkival-
taisia, vaan he myös viettivät huonoa elämää tyttöjen kanssa. Tytöille 
syntyi lapsia, joilla ei ollut isää. Jumala oli hyvin tyytymätön siihen, 
mitä nämä pojat tekivät. Luemme 1. Sam. 2:17:sta: ”Eelin poikien 
rikkomus oli Herran silmissä hyvin paha.”

Sinä et ehkä toimi ihan samoin kuin nämä miehet, mutta teet siitä 
huolimatta asioita, jotka ovat vääriä Jumalan silmissä. Ehkä sinulla 
on epäpuhtaita ajatuksia, puhut rumia tai menetät malttisi ja riitelet. 
Kaikki nämä asiat ovat syntiä ja erottavat sinut Jumalasta, joka on 
täydellisen puhdas. Jumala haluaa sinunkin olevan puhdas, mutta 
sinulla on syntinen sydän ja olet ehkä seurannut vanhemman veljesi, 
siskosi tai kaverisi huonoa esimerkkiä. Eelinkin pojat olivat huonona 
esimerkkinä nuorelle Samuelille.

Varmaankin Samuelia houkutteli Eelin poikien elämäntyyli. Saattoi 
näyttää siltä, että nuorilla miehillä oli hurjan hauskaa, vaikka he elivät-
kin väärällä tavalla. Kuitenkin Jumala oli todella tyytymätön heidän 
käyttäytymiseensä. Samuel ei seurannut heidän esimerkkiään. Hänen 
elämänsä oli kuin se valkea kukka kaatopaikan keskellä. Miten hän 
onnistui pysymään puhtaana?

Kuva 3-3

Eräänä yönä, kun Samuel oli vielä nuori poika, Samuel nukkui pyhä-
kössä. Silloin tapahtui jotain jännittävää ja ihmeellistä. Luetaan siitä 
Raamatusta.

Lue 1. Sam. 3:3-4.

Kyllä, Jumala kutsui Samuelia. Samuel ei ymmärtänyt, kuka häntä 
oikein kutsui. Samuel luuli Eelin kutsuneen häntä. Niinpä hän juoksi 
papin luokse ja sanoi hänelle: ”Kutsuit minua. Tässä olen.”

”En minä kutsunut”, Eeli vastasi.

Samuel meni takaisin nukkumaan hieman hämmästyneenä.

Jälleen Jumala kutsui: ”Samuel, Samuel!” Poika juoksi jälleen Eelin 
sängyn vierelle ajatellen vanhan miehen kutsuneen häntä.

”Ei poikani, en minä kutsunut”, pappi sanoi toisen kerran.

Voit kertoa, mitä uhraaminen 
tarkoittaa.

Lue jae Raamatustasi.

Lue (tai anna avustajan/
vanhemman lapsen lukea) jae 
Raamatustasi.

PT
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Samuel palasi vuoteelleen. Silloin Jumala kutsui Samuelia kolmannen 
kerran. Samuel nousi ja meni Eelin luo. Nyt Eeli ymmärsi, että itse 
Jumala kutsui Samuelia. Hän kertoi nuorelle apulaiselleen, miten 
vastata, jos joku vielä kutsuisi tätä. Luetaan 1. Sam. 3:10. Vastauksen 
viimeiset sanat ovat hyvin tärkeät: ”Palvelijasi kuulee.” Samuel teki 
juuri niin. Hän kuunteli Jumalan ääntä.

Tämä on ensimmäinen salaisuus, miten olla kuin valkea kukka kaa-
topaikalla – kuuntele Jumalan sanaa.

Kuva 3-4

Jos haluat elää Jumalaa mielen mukaisella tavalla ja pysyä puhtaana, 
sinunkin tulee kuunnella Jumalan sanaa. Täällä kerhossa/ pyhäkou-
lussa avaamme Raamatun joka kerralla ja saat siitä opetusta. Kuun-
teletko tarkasti? Jumalan ääni puhuu sinulle Jumalan sanan kautta. 
On hyvä ottaa tavaksi lukea Raamattua myös itseksesi, vaikka vain 
muutama jae joka päivä.

Anna lapsille raamatunlukuohjelma tai apua Raamatun säännöllistä luke-
mista varten.

Tässä on pieni kirjanmerkki, jonka voit ottaa luokan takana oleval-
ta pöydältä opetuksen jälkeen. Siinä on esimerkki, miten voi lukea 
Raamattua muutaman jakeen joka päivä ja tällä tavalla kuunnella 
Jumalaa. Näin opimme tuntemaan Jumalaa. Saamme selville, mitä 
Jumala haluaa meidän tekevän. Samuelkin aloitti oikein, hän kuunteli 
Jumalan puhetta.

Samuel oli työskennellyt temppelissä melko pitkään, ennen kuin hän 
kuuli Jumalan kutsuvan häntä. Mutta hän ei ollut tuntenut Jumalaa 
henkilökohtaisesti (1. Sam. 3:7).

Ei riitä, että tietää Raamatun kertomukset ja kaiken, mitä Jumala on 
tehnyt ja sanonut. Jokaisen meistä on tärkeää tuntea Herra omana 
henkilökohtaisena Pelastajana ja ystävänä.

Tiedätkö, että Jeesus kuoli ristillä kaikkien pahojen tekojesi tähden? 
Oletko pahoillasi siitä, ettet ole totellut Jumalaa? Haluatko saada 
anteeksi ja muuttua? Jumala haluaa olla sinun Pelastajasi ja auttajasi. 
Oletko koskaan pyytänyt Jumalaa pelastamaan sinut ja auttamaan 
sinua? Voit käyttää rukoillessasi tänään oppimamme raamatunjakeen 
sanoja: ”Pese minut lunta valkeammaksi” (Ps. 51:9). Jeesus kuulee 
rukouksesi. Hän antaa syntisi anteeksi ja pääset Jumalan perheen 
jäseneksi. Hän on aina vierelläsi ja auttaa sinua elämään puhdasta 
elämää, kuten Samuelkin eli.

Tietenkään Samuelista ei tullut täydellistä. Hän edelleen toimi joskus 
väärin ja teki virheitä, mutta Jumala oli hänen vierellään ja auttoi hän-
tä olemaan täysin erilainen kuin vanhemmat toverinsa, Eelin pojat. 
Sinustakaan ei tule täydellistä heti. Mutta Jumala antaa sinulle voimaa 
muuttaa käytöstäsi vähitellen.

Lue jae Raamatustasi. 

PTU

Tilaa Lastenmissiosta ilmaisia Joka 
päivä Jumalan kanssa -vihkosia 
lapsille.

Jos haluat, voit kopioida sivun 45
kirjanmerkkejä lapsille. 
Kirjanmerkin lukuohjelmassa 
luetaan Johanneksen evankeliumia 
kuukauden ajan.

PTE
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Samuel oli kuin puhdas kukka kaatopaikalla, koska…
 � hän kuunteli Jumalan sanaa.
 � hän oppi tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti ja uskoi häneen.

Kuva 3-5

Mutta kertomus ei pääty vielä tähän. Samuel palveli Herraa uskolli-
sesti Israelissa monen vuoden ajan (1. Sam. 7:15). Hän opetti ihmi-
sille Jumalan sanaa ja auttoi heitä tekemään oikeita päätöksiä. Koska 
hän totteli Herraa, Jumala antoi hänelle hyvän elämän.

Tätä Jumala haluaa myös sinulle. Jos uskot Jumalaan Pelastajana, hän 
voi pitää sinut puhtaana ja auttaa sinua palvelemaan uskollisesti. Voit 
olla esimerkkinä muille perheessäsi ja koulussa.

Kuva 3-6

Anna lasten ehdottaa vastauksia viiteen alla olevaan kysymykseen, ennen kuin 
sanot ratkaisun. Painota seuraavia seikkoja:

a. Jos vain mitenkään mahdollista, vältä paikkoja tai ihmisiä, jotka houkut-
televat katsomaan tai kuuntelemaan sopimattomia eli ”likaisia” asioita.

b. Tottele, mitä Jumalan sanassa sanotaan – esimerkiksi ”Karta nuoruuden 
kiihkoa” (2. Tim. 2:22), ”Säilytä itsesi puhtaana” (1. Tim. 5:22), ”Vah-
vistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä” (Ef. 6:10).

c. Pyydä Herraa auttamaan sinua.

d. Tee jotain itse – kävele pois, sulje TV tai tietokone jne.

1. Jos jotkut ystäväsi katselevat tietokoneelta tai kännykästä sopi-
mattomia kuvia, mitä voisit tehdä? (Jos tiedät, mitä he tekevät, 
pysy heistä erilläsi. Pyydä hiljaa Herraa auttamaan sinua ja lähde 
pois!)

2. Jos joku kertoo kaksimielisen vitsin, mitä teet? Älä naura vitsille 
toisten mukana. Rukoile hiljaa voimaa ja sano: ”Ei kiitos, en halua 
kuulla tuollaisia vitsejä.”)

3. Jos televisiosta tulee huono ohjelma, mitä teet, jos olet yksin? 
(Sulje TV.)

4. Jos katsot muiden kanssa TV:tä, mitä voisit tehdä? (Pyydä heitä 
vaihtamaan eri kanavalle.)

5. Jos he eivät vaihda kanavaa, mitä sitten? (Sano vain kohteliaasti: 
”Taidan lähteä tekemään jotakin muuta.” Ehkäpä nyt onkin hyvä 
hetki lukea muutama jae Raamatusta ja kuunnella Jumalan ääntä.)

Samuel eli elämänsä paljon paremmin ja arvokkaammin kuin nuo 
kaksi Eelin poikaa, jotka menivät sänkyyn ja harrastivat seksiä usei-
den eri naisten kanssa ja jotkut heistä alkoivat odottaa lasta. Jumala 
ei pitänyt siitä. Heidän elämänsä oli häpeäksi heille itselleen ja heidän 
isälleen. Heillä oli myös surkea loppu. He kuolivat taistelussa, kun 
filistealaiset voittivat Israelin.

PTU

Opetusmenetelmä: kysymykset ja 
keskustelu
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Jumala haluaa sinun olevan Samuelin kaltainen ja ottavan nämä tär-
keät askeleet:

 � Kuuntele Jumalan sanaa. Voit kuulla sitä kerhossa tai pyhäkoulus-
sa ja lukiessasi Raamattua itseksesi.

 � Opi tuntemaan Jeesus Pelastajanasi ja ystävänäsi. Voit rukoilla: 
”Pese minut lunta valkeammaksi” (Ps. 51:9). Jos rukoilit näin tä-
nään, tule juttelemaan kanssani kerhon jälkeen, jotta voisin auttaa 
sinua eteenpäin.

 � Luota Jeesukseen joka päivä, jotta hän voi pitää sinut puhtaana ja 
auttaa sinua olemaan esimerkkinä muille.

Kertauskysymykset

1. Kuka oli Eeli? (Pappi, joka työskenteli pyhäkköteltassa.)

2. Missä Samuel asui, ja mikä oli hänen työnsä? (Hän asui pyhäkössä 
ja auttoi Eeliä.)

3. Miksi Samuel juoksi Eelin vuoteen luokse kolme kertaa? (Hän 
luuli, että Eeli kutsui häntä.)

4. Samuel oppi kolme tärkeää asiaa, jotka auttoivat häntä elämään 
puhdasta elämää. Mikä oli ensimmäinen? (Kuuntele Jumalan 
sanaa.)

5. Mikä oli toinen tärkeä asia, minkä Samuel oppi? (Opi tuntemaan 
Jeesus Pelastajana ja ystävänä.)

6. Toista tämän päivän raamatunlause. (”Pese minut lunta valkeam-
maksi” Ps. 51:9.)

7. Mitä Samuel teki sen jälkeen, kun hän oli tutustunut Jumalaan 
paremmin? (Hän palveli Jumalaa monia vuosia.)

8. Miksi on tärkeää pysyä poissa paikoista, joissa tiedät voivasi jou-
tua kiusaukseen katsoa tai kuunnella sopimattomia tai ”likaisia” 
asioita? (Ensimmäinen askel kiusauksen voittamiseksi on pysyä 
poissa paikoista, missä saatat joutua kiusaukseen.)

PTU, PTE
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Tukitehtävä

Puhtaana likaisessa maailmassa
Tulosta tai kopioi kukkakortti sivulta 46.

Lapset saavat ottaa kortin mukaan kotiin. Rohkaise heitä kertomaan 
kukkakertomus ja muuta kerhossa/pyhäkoulussa tällä viikolla opit-
tua vanhemmilleenkin.

Raamattukirjekurssin osa 3
Huomaa, että Lastenmission raamattukirjekurssin ”Jumala välittää 
sinusta” osa 3 käsittelee Samuelin kertomusta ja sen yhteydessä on 
tehtäviä, joita voi tehdä lasten kanssa opetuksen jälkeen tai antaa 
heille kotona tehtäväksi. Tätä ilmaista materiaalia voi tilata Lasten-
mission toimistosta ja käyttää kerhoissa tai pyhäkouluissa. Lapsille 
voi myös tarjota mahdollisuutta jatkaa ilmaisen kurssin tekemistä 
itsenäisesti, jolloin tulee ilmoittautua kurssille Lastenmission toimis-
toon tai sähköpostitse mailboxclub@lastenmissio.fi.



29

Oppitunti 4
Miten opin antamaan toisille anteeksi? (Pietari)

Raamatunkohta opettajalle

Matt. 18:21-35

Päätotuus

Jumala tarjoaa anteeksiantoa kaikille. (PT)

Sovellus

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Ota vastaan Jumalan 
anteeksianto, jotta voit antaa toisille anteeksi. (PTE)

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Anna anteeksi niille, 
jotka ovat loukanneet sinua. (PTU)

Tavoite

Lapset, jotka eivät tunne Jeesusta, oppivat, että Ju-
mala haluaa antaa heille anteeksi, ja ottavat vastaan 
hänen anteeksiantonsa. Lapset, jotka tietävät Juma-
lan antaneen heille anteeksi, kykenevät antamaan 
anteeksi niille (aikuisille tai lapsille), jotka ovat lou-
kanneet heitä.

Käyttötarkoitus

Tätä oppituntia voidaan käyttää monissa eri tilan-
teissa ja erikoisesti silloin, kun toiset lapset tai aikui-
set ovat vahingoittaneet lasta fyysisesti tai psyykki-
sesti. Oppitunti sopii myös äärimmäisiin tapauk-
siin, jos vanhemmat ovat laiminlyöneet lapsen tai 
hylänneet hänet. 

Raamatunlause

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

Nuoremmat lapset voivat opetella vain puolet ja-
keesta.

Havaintovälineet

 � Kierrekirjan kuvat 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ja 4-6
tai

 � PowerPoint-kuvat 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ja 4-6

Opetusmenetelmät

Kerronnan lisäksi tekstiin sisältyy kolme kysymys-
sarjaa. Anteeksiantamisen teema puhuttelee lapsia 
kovasti, joten heillä saattaa olla myös omia kysy-
myksiä. Varaa aikaa keskusteluun lasten kanssa. 
(Sinun ei tarvitse opetella kysymyksiä ulkoa, voit 
vain lukea ne paperilta.) Tämä on tärkeä opetus-
menetelmä. Koska oppitunnilla käytetään paljon 
kysymyksiä, kertauskysymyksiä ei ole tähän tuntiin 
lisätty ollenkaan.

Tuntirunko

Johdanto
Monica

Tapahtumien kulku
1. Opetuslapsi Pietari kysyy kysymyksen anteeksi-

antamisesta.

2. Jeesus kertoo kertomuksen kuninkaasta, joka 
antoi anteeksi velalliselle.             PTE

3. Mies, joka sai anteeksi, ei anna anteeksi velalli-
selleen.               PTU

Lopetus
Anna muille anteeksi.                        PTU

Ota ensin vastaan Jumalan anteeksianto, jotta voisit 
antaa muille anteeksi.       PTE, SH
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Oppitunti

Kuva 4-1

Monica kävi raamattukerhossa. (Tämä on tosi kertomus Espanjasta.) 
Hänellä oli vaikeaa kotona. 

Monicalla oli Michael-niminen isoveli, joka oli oikeastaan velipuoli, 
koska heillä oli eri isä. Monican äiti ei kohdellut lapsiaan samalla 
tavalla. Hän halasi ja suukotteli aina Michaelia, mutta ei koskaan 
Monicaa. Äiti antoi Michaelille hienoja syntymäpäivälahjoja, mutta 
ei koskaan mitään Monicalle.

1. Miltä Monicasta mahtoi tuntua? (Hän tunsi itsensä hyvin surulli-
seksi, vihaiseksi ja hylätyksi.)

2. Miten hän mahtoi käyttäytyä raamattukerhossa? (Hän piti ker-
hosta, mutta käyttäytyi hyvin huonosti, koska hänellä oli kaikki 
vihan ja surun tunteet sisällään.)

3. Olisiko edes mahdollista, että Monica antaisi anteeksi äidilleen, 
koska tämä oli kohdellut Monicaa epäreilusti? (Kyllä, mutta se ei 
olisi ollenkaan helppoa. Jumala voisi auttaa häntä.)

4. Mahtoiko Jumala olla tyytyväinen siihen, miten Monican äiti 
toimi? (Ei varmasti, vaikka Jumala rakastaa myös äitiä, niin kuin 
hän rakastaa jokaista ihmistä.)

5. Olisiko Jumalan mielestä oikein, jos Monica ei voisi antaa äidil-
leen anteeksi? (Ei olisi. Jumala ymmärtää, kuinka vaikeaa on an-
taa anteeksi, mutta Jumalan avulla Monica voisi oppia antamaan 
anteeksi.)

Ehkä tunnet sisimmässäsi surua ja vihaa, koska joku on ollut sinul-
le epäystävällinen, ehkä toiset lapset tai joku aikuinen. Haluaisitko 
oppia jotain tärkeää – antamaan anteeksi? Se ei ole helppoa, mutta 
Raamatussa opetetaan siitä. 

Kuva 4-2

Pietarilla oli Jeesukselle kysymys anteeksiantamisesta. Luetaan, mitä 
hän kysyi Jeesukselta.

Lue Matt. 18:21.

Pietari halusi tietää, pitäisikö hänen olla valmis antamaan anteeksi 
jopa seitsemän kertaa. Ehkä joku kohteli Pietaria huonosti jatku-
vasti. Pietari oli yrittänyt antaa anteeksi hänelle useita kertoja, mut-
ta nyt hänen kärsivällisyytensä oli loppumassa. Luultavasti Pietari 
odotti Jeesuksen sanovan: ”Kyllä, seitsemän kertaa riittää.” Mutta 
Jeesus vastasikin (Matt.18:22): ”seitsemänkymmentäseitsemän ker-
taa.” Hän tarkoitti tosi monta kertaa! Sinun täytyy oppia antamaan 
anteeksi monta kertaa! Sen jälkeen Jeesus kertoi Pietarille ja muille 
opetuslapsille kertomuksen auttaakseen heitä ymmärtämään asian.

Opetusmenetelmä: keskustelu 
kysymysten pohjalta. Opettaja 
kommentoi lasten vastauksia. 
Lapsilla saattaa lisäksi olla 
omia kysymyksiä. Varaa aikaa 
vastaamiseen.

Lue jae Raamatustasi.
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Kuva 4-3

Kerran oli kuningas, joka tutki kirjaa, johon oli kirjoitettu kaikki hä-
nen raha-asiansa. Kuningas huomasi, että yksi hänen palvelijoistaan 
oli hänelle velkaa suuren summan rahaa. Katso jaetta 24, niin saat 
selville, kuinka paljon mies oli velkaa. Kyllä, 10 000 talenttia. Se oli 
tosi iso summa. Meidän rahassamme se olisi monta miljoonaa euroa. 

Kuningas kutsui palvelijan luokseen ja sanoi, että palvelijan piti nyt 
maksaa velka takaisin. Miten palvelija suhtautui? Katso jaetta 26. 
Hän polvistui, pyysi kuningasta olemaan kärsivällinen ja lupasi mak-
saa rahat takaisin. Rahasumma oli niin iso, että köyhä mies ei olisi 
mitenkään voinut ansaita niin paljon rahaa ja maksaa velkaa takaisin. 
Mies näytti varmaan niin epätoivoiselta, että kuningas päätti olla ystä-
vällinen häntä kohtaan. Mitä hän teki? Katsotaan jaetta 27. ”Kunin-
kaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi 
velan anteeksi.” Mies oli varmasti hyvin onnellinen ja kiitollinen ku-
ninkaalle, joka oli ollut häntä kohtaan niin hyvä. Luultavasti hän tuli 
ulos palatsista ilosta hypellen ja lähti kotiinsa kertomaan vaimolleen 
ja lapsilleen ihmeelliset, iloiset uutiset.

Luuletko, että Pietari ymmärsi, miksi Jeesus kertoi hänelle ja muille 
tämän kertomuksen? Ymmärrätkö sinä? Jeesus muistutti Pietaria ja 
meitä kaikkia, että on olemassa suuri Kuningas, jolle olemme paljon 
velkaa. Tämä Kuningas on Jumala.

Jumala on käskenyt Raamatussa meitä tekemään hyvää. Hän käskee 
sinua puhumaan aina totta, tottelemaan aina vanhempiasi, olemaan 
ystävällinen muille ja ennen kaikkea rakastamaan Jumalaa koko sy-
dämestäsi. Oletko pystynyt aina tottelemaan Jumalaa ja toimimaan 
hänen käskyjensä mukaisesti? Et ole, enkä minäkään ole eikä kukaan 
muukaan. Me kaikki olemme tehneet paljon väärää emmekä ole to-
telleet suurta Kuningasta. Sinäkin olet Jumalalle paljon velkaa, koska 
olet monta kertaa ollut häntä kohtaan tottelematon etkä ole tehnyt 
niitä hyviä asioita, joita hän sinulta odottaa. Velkasi on tosi suuri, niin 
suuri, ettet koskaan voi maksaa sitä takaisin. 

Jumala on täydellinen ja pyhä, mutta myös rakastava ja ystävällinen. 
Mitä hän haluaa tehdä hyväksesi? Hän haluaa antaa sinulle anteeksi. 
Sinulle kuuluisi rangaistus tottelemattomuutesi vuoksi, mutta Ju-
malan ainoa Poika Jeesus suostui ottamaan vastaan rangaistuksen, 
joka oikeastaan kuuluisi sinulle (Room. 5:8). Jeesus tuli maan päälle 
taivaasta, ja vaikka hän ei koskaan tehnyt mitään väärää, hänet naulat-
tiin ristille. Jumala salli Jeesuksen kuolla meidän syntiemme puolesta. 
Jeesus kuitenkin nousi ylös kuolleista, heräsi henkiin ja palasi kotiinsa 
taivaaseen.

Tänään voit tulla Jumalan eteen ja rukoilla häntä, jos et ole jo tehnyt 
niin. Kerro hänelle, että olet tehnyt väärin ja olet tosi pahoillasi siitä, 
miten olet käyttäytynyt. Kiitä häntä siitä, että Jeesus on kuollut puo-
lestasi ristillä. Pyydä Jeesusta tulemaan elämääsi, antamaan sinulle 

Anna vanhemman lapsen lukea jae 
Raamatustasi.

Anna vanhemman lapsen lukea jae 
Raamatustasi.

Lue jae Raamatustasi.

PTE



Jumala välittää kun lapset ovat surullisia

32

anteeksi ja muuttamaan sinut. Hän lupaa, että jos kadut syntejäsi, ne 
pyyhitään pois (Apt. 3:19). Olet silloin kuin Jeesuksen kertomuksen 
mies, jonka velka pyyhittiin pois. Mutta kertomus ei lopu tähän.

Kuva 4-4

Mies juoksi ulos kuninkaan palatsista onnellisena. Kotimatkalla hän 
tapasi erään miehen ja muisti, että mies oli hänelle vähän velkaa. 
Summa ei ollut kovin suuri ainakaan siihen verrattuna, mitä palve-
lija itse oli ollut velkaa kuninkaalle. Mitä palvelija teki? Annetaanpa 
miehille nimet. Mikä voisi olla ensimmäisen palvelijan nimi? Reino? 
Entä toisen? Teppo? Selvä.

1. Saatuaan kuninkaalta kaiken velan anteeksi, miten Reinon pitäisi 
kohdella velallistaan Teppoa? (Hänen pitäisi heti antaa velka an-
teeksi.)

2. Miksi Reinon pitäisi antaa anteeksi Tepolle? (Koska kuningaskin 
oli antanut hänelle velan anteeksi.)

3. Kuka on se mahtava Kuningas, joka haluaa antaa meille anteeksi 
suuren velkamme? (Jumala.)

4. Voisimmeko koskaan itse maksaa velkaamme? (Emme.)

5. Reinon saattaa silti olla vaikeaa antaa anteeksi Tepolle? Miksi? 
(Koska hän menettäisi rahat, jotka hän oli toivonut saavansa 
takaisin.)

6. Ehkä sinun ja minun on vaikeaa antaa anteeksi jollekin ihmiselle, 
joka on loukannut meitä. Jos näin on, mitä meidän tulisi muistaa? 
(Että Jumala on antanut meille anteeksi paljon, paljon enem-
män.)

7. Osaatko sanoa ja selittää tämänkertaisen raamatunlauseen? (Jae: 
”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toi-
sillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi 
Kristuksen tähden” Ef. 4:32.)

8. Mitä luulet Reinon tehneen? Kertoiko hän Tepolle, että hänen 
ei tarvitsisi maksaa takaisin sitä pientä summaa, minkä hän oli 
velkaa? (Palataan raamatunkertomukseen, niin saamme tietää.)

Kuva 4-5

Raamatussa kerrotaan Matt. 18:28:ssa, mitä Reinoksi kutsumamme 
mies, joka oli saanut kuninkaalta anteeksi, teki tavattuaan ystävänsä. 
Luetaan se.

”Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, 
mitä olet velkaa!’” (Matt. 18:28).

Miten kauheata käytöstä! Voitko kuvitella sen mielessäsi? Reino tart-
tuu Teppoa kurkusta kiinni ja karjuu hänelle: ”Sinun täytyy maksaa 
minulle takaisin!”

Opetusmenetelmä: Kysymykset ja 
vastaukset.

Lue ääneen Raamatustasi.
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Teppo heittäytyi maahan Reinon eteen ja pyysi: ”Ole kärsivällinen! 
Kyllä minä maksan sinulle.” Mutta Reino ei ollut kärsivällinen eikä 
ystävällinen. Hän toimitti Tepon vankilaan, kunnes hän maksaisi 
velkansa takaisin.

Paikalla oli ihmisiä, kotka olivat nähneet ja kuulleet, mitä tapahtui. 
He kuuntelivat Reinon huutoa ja seurasivat hänen julmaa toimin-
taansa. He olivat hyvin järkyttyneitä ja kertoivat kuninkaalle, mitä 
Reino oli tehnyt. Kuningas oli niin pettynyt ja vihainen, että hän 
päätti rangaista Reinoa. Kertomus päättyy siihen, että Reino joutuu 
vankilaan ja kurjiin oloihin.

Olipa onneton loppu! Monet ihmiset olivat vihaisia, poissa tolaltaan 
ja surullisia.

Kuva 4-6

1. Miltä kuninkaasta mahtoi tuntua, kun hän kuuli Reinon käytök-
sestä? (Hän oli vihainen ja pettynyt, jae 34.)

2. Miten Jumala, mahtava Kuningas, mahtaa kokea, jos et halua 
antaa toiselle anteeksi, varsinkin kun olet hänen lapsensa ja hän 
on antanut kaikki syntisi anteeksi? (Surulliselta, vihaiselta ja pet-
tyneeltä.)

3. Miltä niistä ihmisistä tuntui, jotka katsoivat Reinon käyttäytymis-
tä? (He järkyttyivät ja pahastuivat, jae 31.)

4. Miltä muista ihmisistä voi tuntua, jos he näkevät, että sinä et 
halua antaa anteeksi? (He voivat olla pettyneitä.)

5. Miltä mahtoi Teppo-parasta tuntua? (Luultavasti surulliselta ja 
vihaiselta.)

6. Miltä Reinosta mahtoi tuntua, kun hän päätyi vankilaan? (Hän 
häpesi ja oli surullinen.)

7. Miltä sinusta saattaa tuntua, jos et opi antamaan anteeksi? (Olosi 
on onneton, koska sinulla on katkeria ajatuksia sisimmässäsi. 
Saatat myös käyttäytyä huonosti, koska sydämessäsi on anteeksi-
antamattomuutta muita kohtaan.)

Oletko pyytänyt Jeesusta antamaan syntisi anteeksi ja pelastamaan si-
nut? Jos hän on antanut sinulle niin paljon anteeksi, pyydä Jeesukselta 
apua, jotta sinäkin voisit antaa anteeksi muille, jotka tekevät jotain 
sinua loukkaavaa.

Sanotaan vielä yhdessä raamatunlauseemme: ”Olkaa toisianne koh-
taan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin 
Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden” (Ef. 4:32).

Ei ole aina helppoa antaa anteeksi. Mutta Jumala voi auttaa sinua. 

Opetusmenetelmä: Kysymykset ja 
vastaukset.

PTU

PTU
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Kun opit antamaan anteeksi, tapahtuu neljä hienoa asiaa:

Osoita ylöspäin.

1. Jumala on tyytyväinen.

Osoita poispäin.

2. Ihminen, jolle olet antanut anteeksi, on kiitollinen.

Piirrä ympyrää ilmaan.

3. Muut ihmiset, jotka näkevät ystävällisen käytöksesi, tulevat siu-
natuiksi.

Osoita itseäsi.

4. Sinä itse olet iloisempi, koska olet tehnyt sitä, mikä on oikein, 
vaikka se ei välttämättä ollut helppoa.

Lapset toistavat sanat ja toiminnot.

Jos et ole koskaan tullut Jumalan luokse ja pyytänyt syntejäsi anteeksi, 
voit tehdä sen tänään. Ihan niin kuin kertomuksen kuningas antoi 
anteeksi miehelle, joka oli hänelle velkaa paljon rahaa, mahtava Tai-
vaan Kuningas haluaa antaa sinulle anteeksi.

Jumala sanoo: ”Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois” 
(Apt. 3:19). Painetaan nyt päämme alas hiljaa ja suljetaan silmät. Voit 
pyytää Jumalaa antamaan kaikki syntisi anteeksi. Jos tuntuu siltä, ettet 
osaa rukoilla tai jos haluat apua, tule luokseni tunnin jälkeen. Voim-
me jutella lisää tästä tärkeästä asiasta. 

Kun otat vastaan Jumalan anteeksiannon, hän opettaa sinua anta-
maan anteeksi muille, jotka ovat loukanneet sinua.

Tukitehtävä

Anteeksiantaminen
Kopioi tai tulosta lapsille tehtävä sivulta 47, jonka he voivat tehdä 
tulevan viikon aikana.

Raamattukirjekurssin osa 4
Huomaa, että Lastenmission raamattukirjekurssin ”Jumala välittää 
sinusta” osa 4 käsittelee kertomusta kuninkaasta ja palvelijasta ja 
sen yhteydessä on tehtäviä, joita voi tehdä lasten kanssa opetuksen 
jälkeen tai antaa heille kotona tehtäväksi. Tätä ilmaista materiaalia voi 
tilata Lastenmission toimistosta ja käyttää kerhoissa tai pyhäkouluis-
sa. Lapsille voi myös tarjota mahdollisuutta jatkaa ilmaisen kurssin 
tekemistä itsenäisesti, jolloin tulee ilmoittautua kurssille Lastenmissi-
on toimistoon tai sähköpostitse mailboxclub@lastenmissio.fi.

PTE

SH
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Oppitunti 5
Jumala antoi muiden halveksimalle anteeksi (Matteus)

Raamatunkohta opettajalle

Luuk. 5:27-32

Päätotuus

Jumala voi antaa synnit anteeksi ja muuttaa elämän.

Sovellus

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Pyydä Jumalalta synte-
jäsi anteeksi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Kiitä Jumalaa anteek-
siannosta ja palvele häntä.

Tavoite

Lapset, myös vaikeissa perhetilanteissa elävät,  op-
pivat, kuinka menneet vääryydet voi saada anteeksi. 
Evankeliumi tulee selkeästi esiin tällä oppitunnilla.

Toissijainen tavoite on auttaa lapsia, jotka kokevat 
syyllisyyttä teoista, joista he eivät ole vastuussa, esi-
merkiksi vanhempien avioerosta tai toiminnasta, 
johon aikuiset ovat pakottaneet heidät.

Käyttötarkoitus

Oppitunti sopii erityisesti lapsille, joilla ei ole yh-
teyttä seurakuntaan (kerhot, leirit, evankeliointita-
pahtumat), mutta sitä voi käyttää myös pyhäkou-
lussa. 

Raamatunlause

Kerrataan Ef. 4:32 (tai opeta uusi lause 1. Joh. 4:16).

Havaintovälineet

 � Kierrekirjan kuvat 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ja 5-6
tai

 � PowerPoint-kuvat 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ja 5-6
ja

 � Oppitunnin lopussa tarvitset valkotaulua, fläppi-
taulua tai isoa valkoista paperia.

Opetusmenetelmät

Opetuksessa käytetään monenlaisia menetelmiä: 
esimerkkitapausta, haastattelua, Raamatun tutki-
mista ja kerrontaa. Lisäksi mukana on hauska ker-
tauskisa, jonka avulla opetetut asiat jäävät parem-
min mieleen. Jotkut menetelmät toimivat parhaiten 
vanhempien (8-10-vuotiaiden) lasten opetuksessa.

Valmistellessasi oppituntia lue kertauskysymykset 
oppitunnin lopusta. Ne auttavat sinua poimimaan 
tärkeät kohdat opetukseesi.

Tuntirunko

Johdanto
Jesse saa isältään anteeksi.                 PT

Tapahtumien kulku
1. Jumala voi antaa syntisi anteeksi.    PTE, SH

2. Veronkerääjä Matteus kertoo tarinansa.

3. Matteuksen elämä veronkerääjänä

4. Jeesus kutsuu häntä seuraajakseen.

5. Matteuksen elämä muuttuu. Hänestä tulee
 opetuslapsi.              PTE

Huippukohta:
6. Jumala antaa syntimme anteeksi ja pyyhkii ne 

pois, kun uskomme häneen.               PT

7. Älä syyllistä itseäsi asioista, jotka eivät ole sinun 
syytäsi. 

Lopetus:
8. Tule Jumalan luo tänään.      PTE, SH, PTU
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Oppitunti

Kuva 5-1

Jesse oli yhdeksänvuotias. Eräänä päivänä koulussa Jessen luokan 
oppilaiden välille kehkeytyi paha riita. Jesse oli mukana siinä. Myö-
hemmin hän oli hyvin vihainen parille pojalle, jotka olivat pilkanneet 
ja loukanneet häntä. Hän päätti kostaa. Seuraavana päivänä hän sanoi 
menevänsä WC:hen, mutta hän menikin salaa naulakolle, otti link-
kuveitsen ja teki viiltoja häntä kiusanneiden poikien ulkotakkeihin.

Iltapäivällä tuhoteot huomattiin ja syntyi iso häly. Jotenkin rehtori 
sai selville, että Jesse oli syyllinen. Rehtori soitti Jessen isälle ja pyysi 
hänet koululle.

Kuva 5-2

Jesse oli hyvin häpeissään, kun hän seisoi rehtorin kuulusteltavana ja 
hänen isälleen kerrottiin, mitä oli tapahtunut. Jesse tunsi itsensä syyl-
liseksi, koska hän tiesi tehneensä pahaa. Isä oli hyvin surullinen, kun 
Jesse oli taas joutunut vaikeuksiin. Koska Jessen isä rakasti poikaan-
sa, hän oli monia kertoja varoittanut Jesseä tämän äkkipikaisuudesta 
ja huonosta käytöksestä. Hän oli vieläpä rankaissut Jesseä, jotta se 
auttaisi häntä lopettamaan väärät teot.

Nyt Jesse sanoi: ”Isä, olen todella pahoillani. Anna minulle anteeksi. 
Tämä on varmasti viimeinen kerta, kun teen tällaista.”

Hän todella tarkoitti sitä. Hän myös tiesi ansaitsevansa rangaistuk-
sen.

Isä mietti hetken ennen kuin sanoi: ”Sinun kuuluisi maksaa tuhoa-
masi vaatteet, sillä ne ovat aivan pilalla. Mutta koska rakastan sinua, 
minä ostan uudet vaatteet. Annan sinulle anteeksi.” Hän osoitti 
tämän halaamalla poikaansa.

Tuosta päivästä lähtien Jessen käytös muuttui. Koska isä oli ollut niin 
ystävällinen, Jesse halusi käyttäytyä paremmin koulussa ja kotona. 
Hän halusi miellyttää isäänsä.

Mietitään hetki tätä pientä kertomusta.

1. Miten Jessen isä oli  yrittänyt saada Jesseä käyttäytymään parem-
min? (Isä oli varoittanut tätä itsehillinnän puutteesta ja rankaissut 
häntä joskus.)

2. Kenen syytä oli, että Jesse joutui vaikeuksiin – omaa vai isän 
syytä? (Hänen omaa syytänsä.)

3. Miten isä osoitti, että hän oli todella antanut Jesselle anteeksi? 
(Hän halasi poikaansa ja maksoi uudet vaatteet.)

4. Mitä anteeksiantaminen maksoi Jessen isälle? (Vaatteiden hin-
nan.)

5. Miksi luulet isän antaneen Jesselle anteeksi? (Koska hän rakasti 
Jesseä.)
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Omalla tavallaan tämä kertomus on kuva siitä, miten Jumala antaa 
anteeksi, tosin Jumalan anteeksianto on vielä paljon ihmeellisempää. 
Jumala haluaa ja kykenee antamaan synnit anteeksi ja muuttamaan 
ihmisten elämän.

Mekin olemme kuin Jesse. Raamatun mukaan me kaikki toimimme 
joskus väärin. Et ehkä tehnyt juuri samoin kuin Jesse, mutta olet teh-
nyt muita tekoja, jotka eivät miellytä Jumalaa, vaan tuottavat hänelle 
surua.

Kun valehtelet, menetät malttisi tai et tottele vanhempiasi, teet väärin 
muita ihmisiä kohtaan, mutta varsinkin teet syntiä Jumalaa vastaan. 
Raamatussa, Jumalan sanassa, Jumala kehottaa meitä puhumaan tot-
ta. Hän sanoo: ”Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia” (Ef. 6:1). 
Kun valehtelet tai olet tottelematon vanhemmillesi, olet silloin tot-
telematon myös suurta taivaan Jumalaa kohtaan, joka on täydellisen 
hyvä.

Jessen isä antoi pojalleen anteeksi, koska hän rakasti Jesseä. Isä tar-
joutui maksamaan vahingon, jonka Jesse oli aiheuttanut. Monilla 
teistä on, kuten Jesselläkin, ihanat vanhemmat, jotka rakastavat teitä 
ja pitävät teistä hyvää huolta. Joskus kuitenkin vanhemmat joutuvat 
eroamaan. Ehkä toinen vanhempasi on muuttanut pois, ja sinusta 
tuntuu, ettei sinua rakasteta. Se on hyvin surullista. Sinun on tärkeätä 
tietää, että on kuitenkin joku, joka todella rakastaa sinua – enemmän 
kuin kukaan vanhempi voi rakastaa ja enemmän kuin kukaan opetta-
ja voi välittää, vaikka minäkin kyllä välitän sinusta. Se joku on Jumala.

Jumalan Poika, Jeesus, kuoli ristillä kaikkien väärien tekojen vuoksi, 
jotka me olemme tehneet. Raamattu kertoo, että Jumala lähetti Jee-
suksen tähän maailmaan. Jeesus syntyi pieneksi vauvaksi, eli täydelli-
sen elämän ja lopulta kuoli ristillä kaikkien ihmisten syntien vuoksi.

Kuva 5-3

Ristillä Jumala kasasi Jeesuksen päälle kaikki pahat asiat, joita me 
olemme tehneet: valheet, pettämisen, tottelemattomuuden ja väärät 
ajatukset. Sen jälkeen Jeesus kärsi kauhean kuoleman niiden väärien 
asioiden vuoksi, joita sinä ja me kaikki ihmiset olemme tehneet. Me 
ansaitsimme kuoleman, mutta Jeesus kuoli meidän puolestamme. 
Hän ei jäänyt kuolleeksi. Jeesus nousi kuolleista ja elää ikuisesti. 
Hän voi antaa sinulle anteeksi ja muuttaa sinut. Jessen isä antoi po-
jalleen anteeksi. Mutta Jessen isä ei voinut tehdä poikansa hyväksi 
sitä, minkä vain Jumala voi tehdä. Tiedätkö, mitä se on? (Muuttaa 
ihmisen.) Jessen isä antoi pojalleen anteeksi, mutta ei voinut muuttaa 
häntä sisäisesti. Jumala pystyy siihen. Jos haluat Jumalan muuttavan 
sinut, voit rukoilla ja pyytää sitä Jumalalta. Jos olet epävarma, mitä 
pitäisi tehdä, voit tulla oppitunnin jälkeen keskustelemaan kanssani  
(kerro paikka). Älä arkaile. Haluan auttaa sinua ja juttelen mielelläni 
kanssasi.

PT

PTE

PT
Lue lapsille Jes. 53:6.

PTE

SH
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Jessen isä maksoi Jessen tuhoamat vaatteet. Koska Jumala rakasti 
meitä, hän maksoi paljon suuremman hinnan, jotta saisimme anteek-
si. Minkä hinnan Jumala maksoi? (Hän antoi Poikansa kuolemaan 
meidän sijastamme ristillä.)

Raamatussa on monia kertomuksia ihmisistä, jotka tekivät vääriä 
asioita. Myös heidän on täytynyt kokea syyllisyyttä. 

Nyt esittelen miehen, joka eli silloin, kun Jeesus oli vielä maan päällä.

Kerro Matteuksen kutsumisesta käyttämällä kuvia 5-4 ja 5-5 apuna. Vaih-
toehtoisesti voit valita Matteuksen haastattelun. Kenties joku seurakunnan jä-
senistä tai avustaja voi esittää Matteusta. Saadaksesi elävämmän vaikutelman 
pue esiintyjä kaapuun ja päähineeseen. Matteuksen esittäjän kannattaa lukea 
kysymykset huolellisesti etukäteen, mutta vastauksia ei kuitenkaan tarvitse 
opetella ulkoa. 

Opettaja: Kuka olet?

Matteus: Matteus.

Opettaja: Oletko se Matteus, joka oli yksi Jeesuksen opetuslapsista 
ja seuraajista?

Matteus: Kyllä olen.

Opettaja: Oli varmasti mahtavaa olla Jeesuksen ystävä vai oliko?

Matteus: Kyllä,  niin todella oli! Voin tuskin uskoa vielä nytkään, 
että Jumala salli minun kaltaiseni ihmisen olla Jeesuk-
sen oppilaana ja viettää hänen seurassaan kolme vuotta. 
Olin tehnyt aikaisemmin niin kauheita asioita.

Opettaja: Voisitko kertoa meille vähän elämästäsi? Olinkin toivo-
nut tapaavani sinut. Olen jopa kirjoittanut ylös joitakin 
kysymyksiä, joita haluaisin kysyä sinulta. Käykö se päin-
sä?

Matteus: Toki. Tein asioita, jotka saavat minut nyt häpeämään. 
Roomalaiset olivat valloittaneet maamme, Israelin, ja he 
hallitsivat monen vuoden ajan. He vaativat kaikkia mei-
tä juutalaisia maksamaan paljon rahaa tai veroja heille. 
Juutalaiset olivat surullisia ja vihaisia, koska eivät saaneet 
itse hallita, vaan heidän oli toteltava roomalaisia. Mutta 
minä olin roomalaisten palveluksessa. Nyt minua nolot-
taa ja hävettää.

Opettaja: Miksi sinua hävettää?

Kuva 5-4

Matteus: Tein töitä kansani vihollisten hyväksi. Minua pidettiin 
petturina. Tunsin itseni pahaksi ja syylliseksi, mutta en 
tietenkään näyttänyt sitä ulospäin. En yrittänytkään kerä-
tä veroja tavalla, joka ei kiinnittäisi huomiota. Sen sijaan 
perustin pienen toimiston tielle. Kaikki kulkivat ohitseni 
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ja minä keräsin rahaa. Me veronkerääjät otimme usein 
rahaa enemmän kuin olisi pitänyt ja pidimme ylimääräi-
sen osan itsellämme emmekä antaneet sitä roomalaisille.

Opettaja: Mutta kaikki muuttui, vai kuinka?

Kuva 5-5

Matteus: Kyllä, todellakin muuttui! Eräänä päivänä Jeesus kulki 
ohitseni tietä pitkin, ja hän kutsui minua seuraamaan 
itseään.

Opettaja: Tunsitko, kuka kutsuja oli?        

Matteus: Olin kuullut ihmeellisistä asioista, joita Jeesus sanoi ja 
teki. En todellakaan tiennyt silloin kaikkea, mitä tiedän 
nyt. En tiennyt, että Jeesus on Jumalan Poika, joka tuli 
taivaasta ja kuolisi  ristillä, että saisimme syntimme an-
teeksi ja elämämme muuttuisi. Vasta myöhemmin ym-
märsin, että hän kuoli kaiken vääryyden vuoksi, jota 
minä ja jokainen meistä on tehnyt.

Opettaja: Mitä teit, kun hän kutsui sinua seuraamaan?

Matteus: Sinä päivänä nousin heti pöytäni äärestä ja lähdin seu-
raamaan häntä. Olin niin iloinen, että järjestin suuren 
juhla-aterian kotonani. Jeesus, hänen muut ystävänsä 
ja jotkut veronkerääjäystäväni tulivat juhliin, ja meillä 
oli oikein mukavaa yhdessä. Jotkut ihmiset arvostelivat 
Jeesusta siitä, että hän söi meidän veronkerääjien kanssa.

Opettaja: Miltä sinusta tuntui, kun Jeesus tuli kotiisi?

Matteus: Olimme niin iloisia, että Jeesus halusi olla kanssamme. 
Tunsin kuitenkin itseni pahaksi, ja minulla oli syyllinen 
olo. Aloin uskoa Jeesukseen. Tiedän, että hän on antanut 
minulle anteeksi tekemäni vääryydet. Tiedän, että Jee-
susta rangaistiin ristillä, jotta minua ei rangaistaisi. Hän 
on muuttanut minut ja syyllisyyden tunteeni ovat poissa!

Ehkä sinäkin tiedät tehneesi väärin kuten Jesse tai Jeesuksen aikalai-
nen Matteus. Et ole totellut Jumalaa ja sinäkin koet itsesi pahaksi ja 
syylliseksi. Jumala rakastaa sinua ja haluaa antaa sinulle anteeksi ja 
muuttaa sinut.

Tule Jeesuksen luokse tänään. Et voi kävellä hänen luokseen kuten 
Matteus teki kauan sitten, mutta voit tulla hänen luokseen rukouk-
sessa. Jeesus lupaa: ”…ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois” 
(Joh. 6:37b). Kerro Jeesukselle, että tiedät tehneesi vääriä asioita. 
Kerro haluavasi muutosta. Kiitä Jeesusta, Jumalan Poikaa, suuresta 
rakkaudestaan ja siitä, että hän kuoli ja kärsi sen rangaistuksen, jon-
ka sinä olisit ansainnut. Pyydä Jeesusta antamaan sinulle anteeksi ja 
muuttamaan sinut. Tule hänen luokseen tänään!

PTE
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Mitä Jumala tekee kaikille väärille asioille, sen jälkeen kun olemme 
pyytäneet häntä antamaan anteeksi? Etsitään kysymykseen vastaus.

Kuva 5-6

Raamatunlause     Mitä Jumala tekee?
Apt. 3:19 Hän pyyhkii syntimme pois.
Miika 7:19    Hän heittää ne meren syvyyteen.
Ps. 51:4  Hän pesee puhtaaksi rikoksesta.
1. Joh. 1:9 Hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 
Hepr. 8:12       Hän ei enää milloinkaan muista syntejämme.

Tule Jumalan luokse tänään! Hän haluaa ottaa sinut vastaan, antaa 
sinulle anteeksi ja muuttaa sinut!

Tässä kohdassa tai ohjelman muussa vaiheessa voisit lisätä seuraavaa:

Joskus lapset kokevat syyllisyyttä jostakin sellaisesta, mikä oikeasti ei 
edes ole heidän vikansa. Esimerkiksi jos isä ja äiti eroavat ja toinen 
muuttaa pois, lapsi voi ajatella: ”Kaikki on minun vikani. Minä olen 
syyllinen siihen, että isä tai äiti on lähtenyt.” Mutta se ei ole sinun 
syytäsi! Se on aikuisten tekemä päätös. Vaikka sinä oletkin surullinen 
asian takia, se ei ole sinun syytäsi.

Jos sinulla on tämän tapainen ongelma ja haluat jutella siitä, voit il-
man muuta tulla luokseni. Olen ystäväsi ja mielelläni kuuntelen sinua 
ja autan, jos voin.

Jos olet jo ottanut Jeesuksen vastaan omana Pelastajanasi, kiitä häntä 
joka päivä siitä, että hän on ottanut sinut lapsekseen ja antanut sinulle 
syntisi anteeksi. Sinun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä menneistä asi-
oista. Jeesus on kantanut rangaistuksen ristillä niiden takia. Jumalan 
silmissä sinä olet puhdas. Pyydä Jeesusta auttamaan sinua joka päivä 
elämään niin, kuin hän haluaisi sinun elävän. Hän voi auttaa sinua 
olemaan kuin veronkerääjä Matteus, josta tuli Jeesuksen opetuslapsi 
ja joka auttoi monia muitakin ihmisiä seuraamaan Jeesusta.

Kertauskysymykset

1. Mikä oli Matteuksen ammatti? (Veronkerääjä.)

2. Mitä väärää hän oli tehnyt? (Työskennellessään viholliskansan, 
roomalaisten, palveluksessa, hän otti luultavasti enemmän rahaa 
kuin olisi pitänyt.)

3. Miten hänestä tuli yksi Jeesuksen opetuslapsista? (Jeesus kutsui 
häntä seuraamaan.)

4. Mitä Matteus teki osoittaakseen ilonsa ja kiitollisuutensa sen jäl-
keen, kun Jeesus oli kutsunut hänet? (Hän järjesti hienot juhlat 
ja kutsui Jeesuksen juhliin.)

PT

Kirjoita tai tulosta nämä viisi 
raamatunjaetta paperilapuille. 
Laita ne Raamattusi väliin niin, että 
laput jäävät näkyviin. Pyydä lasta 
vetämään raamatunlauselappu 
Raamattusi välistä ja lukemaan se 
ääneen. Sitten opettaja kirjoittaa 
valkotaululle (tai näyttää pahvilta) 
ne sanat, joissa kerrotaan, mitä 
Jumala tekee synneillemme. 
Tehkää näin viisi kertaa.

PTE

SH

PTU
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5. Miksi Jeesus oli tekemisissä Matteuksen ja muiden veronkerääji-
en kanssa? (Hän tuli maan päälle pelastamaan kaikenlaiset synti-
set ihmiset.)

6. Minkä suuren hinnan Jumala maksoi, jotta Matteuksen (ja mei-
dän) synnit voitaisiin saada anteeksi? (Jumalan Poika Jeesus kuoli 
ristillä.)

7. Miten voit saada syntisi anteeksi? (Tule Jeesuksen luo ja pyydä 
häntä antamaan synnit anteeksi.)

8. Mitä Jumala tekee synneillemme, kun me tunnustamme ne hänel-
le ja uskomme häneen? Mainitse kaksi asiaa. (Jumala antaa synnit 
anteeksi. Hän pesee ne pois, puhdistaa meidät vääryydestä.)

9. Mainitse kaksi muuta asiaa, mitä Jumala tekee synneille? (Hän ei 
muista niitä enää. Hän heittää ne meren syvyyteen.)

10. Osaatko sanoa opettelemamme raamatunlauseen? (”Olkaa toi-
sianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne an-
teeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen 
tähden” Ef. 4:32.)

Tukitehtävä

Mitä Jumala tekee synneillemme?
Tulosta tai kopioi paksulle paperille ympyrät sivulta 48. Ensimmäi-
sessä ympyrässä on kysymys: ”Mitä Jumala tekee synneillemme?” ja 
pois leikattu osa. Toinen ympyrä kiinnitetään edellisen alapuolelle 
haaraniitin avulla (muista hankkia sellaisia). Siinä on viisi vastausta, 
jotka näkyvät vuorollaan ylemmän ympyrän ”ikkunasta”. Rohkaise 
lapsia käyttämään tätä havaintovälinettä viiden vastauksen opette-
luun ja kertaamiseen.

Raamattukirjekurssin osa 5
Huomaa, että Lastenmission raamattukirjekurssin ”Jumala välittää 
sinusta” osa 5 käsittelee Matteuksen kertomusta ja sen yhteydessä 
on tehtäviä, joita voi tehdä lasten kanssa opetuksen jälkeen tai antaa 
heille kotona tehtäväksi. Tätä ilmaista materiaalia voi tilata Lasten-
mission toimistosta ja käyttää kerhoissa tai pyhäkouluissa. Lapsille 
voi myös tarjota mahdollisuutta jatkaa ilmaisen kurssin tekemistä 
itsenäisesti, jolloin tulee ilmoittautua kurssille Lastenmission toimis-
toon tai sähköpostitse mailboxclub@lastenmissio.fi.
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Jumala ottaa vastaan ne,
jotka turvautuvat häneen,
ja voi käyttää heitä.
Päätotuus – oppitunti 1

Jumala ottaa vastaan 
ne, jotka turvautuvat 
häneen, ja voi käyttää 

heitä.
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Jumala rakastaa sinua
Tukitehtävä – oppitunti 1

Muista, että Jumala rakastaa sinua. Muista, että Jumala rakastaa sinua.

Älä ole surullinen! Älä ole surullinen!
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Luota Jumalaan
Tukitehtävä – oppitunti 2

Jos kuulut Jumalalle, 
muista…

Jos kuulut Jumalalle, 
muista…

Jos kuulut Jumalalle, 
muista…

Jos kuulut Jumalalle, 
muista…

Jumala 
on minun 

turvani.

Jumala 
on minun 

turvani.

Jumala 
on minun 

turvani.

Jumala 
on minun 

turvani.

Luota häneen!

Luota häneen!

Luota häneen!

Luota häneen!

Jumala auttaa, kun 
sinua kiusataan.

Jumala auttaa, kun 
sinua kiusataan.

Jumala auttaa, kun 
sinua kiusataan.

Jumala auttaa, kun 
sinua kiusataan.

”Olet omituinen.”

”Et kuulu tänne.”

”Emme halua sinua tänne.”

”Olet omituinen.”

”Et kuulu tänne.”

”Emme halua sinua tänne.”

”Olet omituinen.”

”Et kuulu tänne.”

”Emme halua sinua tänne.”

”Olet omituinen.”

”Et kuulu tänne.”

”Emme halua sinua tänne.”
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Jos haluat pysyä puhtaana likaisessa 
maailmassa, kuten Samuel…

…kuuntele Jumalan sanaa.

…opi tuntemaan Jeesus 
Pelastajana ja ystävänä.

…luota Jumalan 
antamaan voimaan 
kiusauksissa.

Jos haluat pysyä puhtaana likaisessa 
maailmassa, kuten Samuel…

…kuuntele Jumalan sanaa.

…opi tuntemaan Jeesus 
Pelastajana ja ystävänä.

…luota Jumalan 
antamaan voimaan 
kiusauksissa.

Jos haluat pysyä puhtaana likaisessa 
maailmassa, kuten Samuel…

…kuuntele Jumalan sanaa.

…opi tuntemaan Jeesus 
Pelastajana ja ystävänä.

…luota Jumalan 
antamaan voimaan 
kiusauksissa.

Jos haluat pysyä puhtaana likaisessa 
maailmassa, kuten Samuel…

…kuuntele Jumalan sanaa.

…opi tuntemaan Jeesus 
Pelastajana ja ystävänä.

…luota Jumalan 
antamaan voimaan 
kiusauksissa.

Jos haluat pysyä puhtaana likaisessa 
maailmassa, kuten Samuel…

…kuuntele Jumalan sanaa.

…opi tuntemaan Jeesus 
Pelastajana ja ystävänä.

…luota Jumalan 
antamaan voimaan 
kiusauksissa.

Jos haluat pysyä puhtaana likaisessa 
maailmassa, kuten Samuel…

…kuuntele Jumalan sanaa.

…opi tuntemaan Jeesus 
Pelastajana ja ystävänä.

…luota Jumalan 
antamaan voimaan 
kiusauksissa.

Puhtaana likaisessa maailmassa
Tukitehtävä – oppitunti 3
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Anteeksiantaminen
Tukitehtävä – oppitunti 4

Pi
irr

ä 
tä

llä
 v

iik
ol

la
 p

ie
ni

 m
uk

i r
uu

tu
un

 jo
ka

 k
er

ra
n,

 k
un

 
Ju

m
al

a 
au

tt
aa

 s
in

ua
 a

nt
am

aa
n 

an
te

ek
si

 jo
lle

ku
lle

.

N
äy

tä
 tä

m
ä 

si
vu

 m
uk

ip
iir

ro
ks

in
ee

n 
ke

rh
on

 ta
i 

py
hä

ko
ul

un
 o

p
et

ta
ja

lle
 e

ns
i k

er
ra

lla
.

Jo
s 

us
ko

t J
ee

su
ks

ee
n 

Pe
la

st
aj

an
a,

Ju
m

al
a 

on
 a

nt
an

ut
 

si
nu

lle
 is

on
 ä

m
p

ä-

ril
lis

en
 a

nt
ee

ks
i-

an
to

ky
ky

ä.

Py
yd

ä 
Ju

m
al

aa
 a

vu
ks

i, 

et
tä

 v
oi

si
t a

nt
aa

 

p
ie

ne
n

ve
rr

an
 a

nt
ee

ks
i 

m
ui

lle
.

Pi
irr

ä 
tä

llä
 v

iik
ol

la
 p

ie
ni

 m
uk

i r
uu

tu
un

 jo
ka

 k
er

ra
n,

 k
un

 
Ju

m
al

a 
au

tt
aa

 s
in

ua
 a

nt
am

aa
n 

an
te

ek
si

 jo
lle

ku
lle

.

N
äy

tä
 tä

m
ä 

si
vu

 m
uk

ip
iir

ro
ks

in
ee

n 
ke

rh
on

 ta
i 

py
hä

ko
ul

un
 o

p
et

ta
ja

lle
 e

ns
i k

er
ra

lla
.

Jo
s 

us
ko

t J
ee

su
ks

ee
n 

Pe
la

st
aj

an
a,

Ju
m

al
a 

on
 a

nt
an

ut
 

si
nu

lle
 is

on
 ä

m
p

ä-

ril
lis

en
 a

nt
ee

ks
i-

an
to

ky
ky

ä.

Py
yd

ä 
Ju

m
al

aa
 a

vu
ks

i, 

et
tä

 v
oi

si
t a

nt
aa

 

p
ie

ne
n

ve
rr

an
 a

nt
ee

ks
i 

m
ui

lle
.



Jumala välittää kun lapset ovat surullisia

48

Mitä Jumala tekee synneillemme?
Tukitehtävä – oppitunti 5
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Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

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

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

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

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, 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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