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Johdanto

Raamatun totuuksien opettaminen
Jos pelkästään kerromme lapsille raamatunkertomuksia, emme täytä velvollisuuttamme opettajana. On 
äärimmäisen tärkeää, että lapset omaksuvat myös ne totuudet, jotka sisältyvät kertomuksiin. Lisäksi opetta-
misessa tulee ottaa vielä lisäaskel eli näyttää, miten totuus liittyy lasten jokapäiväiseen elämään. Tietenkään 
emme voi yhdellä opetuskerralla kattaa kaikkea, mitä kertomus pitää sisällään. Niinpä jokaista oppituntia 
kohti on valittu yksi painotettava asia, jota kutsutaan päätotuudeksi. Tähän totuuteen liittyvät opetukset 
on punottu kertomuksen lomaan ja ne on merkitty tekstiin harmaalla pohjavärillä. Ne on merkitty myös 
tuntirunkoon.

Myös päätotuuden sovelluksissa on harmaa tausta. Sovellukset on merkitty lyhenteillä PTU ja PTE. Ne 
ilmaisevat, kenelle päätotuutta on sovellettu, uskovalle lapselle vai sellaiselle, joka ei vielä tunne Jeesusta. 
Tekstissä sama asia on ilmaistu esimerkiksi näin: ”Jos et vielä usko Jeesukseen Pelastajanasi…” tai ”Jos 
kuulut Jumalan perheeseen…”. Joskus voi olla paikallaan muokata sovellusta, jotta se vastaa paremmin 
lapsiryhmän tarpeita. Tärkeintä on kuitenkin soveltaa Jumalan sanaa lasten elämään.

Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH)
Kun esität evankeliumin, osa lapsista todennäköisesti uskoo sen heti. He eivät välttämättä tarvitse sen 
enempää apua pelastussanoman ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Osalla kuitenkin saattaa olla 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 
asiasta. 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.”
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Raamatunlauseet
Jokaista oppituntia varten on ehdotettu yksi raamatunlause, jonka voi opettaa lapsille. Kuitenkin jos oppi-
tunnit pidetään viiden viikon sarjana, kannattaa opettaa vain kaksi tai kolme raamatunlausetta. On parempi 
oppia muutama lause hyvin kuin viisi lausetta vaillinaisesti. Voit tulostaa havaintovälineen käyttöösi tai 
näyttää raamatunlauseen PowerPointilta.

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 myös päätotuudet, sovellukset ja raamatunlauseet. 

 Jokaisen PowerPoint-kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva, joka sisältää hyperlinkin oppitunnin 
päätotuuteen. Voit klikata tätä kuvaa missä oppituntisi vaiheessa hyvänsä. Kun klikkaat nuolta 
päätotuussivulla, pääset takaisin aiempaan kuvaan.

Ylimääräiset havaintovälineet kierrekirjan käyttäjälle
Jos käytät kierrekirjaa, voit kirjoittaa tai tulostaa kunkin oppitunnin päätotuuden paperille tai pahville 
näkyviin. Käytä tekstauskirjaimia, niin lukeminen onnistuu paremmin nuorimmiltakin lapsilta. Päätotuus 
kannattaa	kiinnittää	flanellotaululle	flanellotarralla	tai	valkotaululle	sinitarralla.	Näytä	havaintoväline	joko	
heti oppitunnin alussa tai kun ensimmäisen kerran opetat päätotuutta.
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Yleiskatsaus

Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Josafat
2. Aikak.17-20

Joas
2. Aikak. 22:10-
24:27
2. Kun. 11:8-12; 
12:1-22

Hiskia
2. Aikak. 28:24- 
32:23
2. Kun. 18-20 

Manasse
2. Kun. 21
2. Aikak. 33 

Josia
2. Aikak. 34 -35
2. Kun. 22 - 23:28 

Jumala on paras 
mahdollinen 
auttaja

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko Jeesukseen ja tule hänen 
lapsekseen, silloin saat kokea Jumalan 
apua.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Pyydä Jumalalta apua joka tilanteessa ja 
kiitä häntä avusta. 

”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! 
Älä arkana pälyile ympärillesi – minä 
olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan 
sinua, minä autan sinua…”  Jes. 41:10

Toisten usko ei 
pelasta sinua.  

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Varmistu  siitä, että uskot Jeesukseen 
Pelastajanasi. 

”…elän uskoen Jumalan Poikaan, 
joka rakasti minua ja antoi henkensä 
puolestani.” Gal.2:20b

Kunnioita Jumalaa, 
kuten Hiskia teki 

Ota Jumalan sana 
vakavasti, kuten 
Josia teki 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ota huomioon Jumalan antamat 
varoitukset ja vastaa evankeliumin 
kutsuun. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Ole kuuliainen sille, mitä luet 
Raamatusta. 

Kukaan ei ole niin 
toivoton tapaus, 
ettei Jumala voisi 
häntä pelastaa 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Voit aina tulla Jumalan luo, oletpa 
tehnyt mitä tahansa. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Rukoile sitkeästi niiden perheenjäsentesi 
ja ystäviesi puolesta, jotka eivät usko 
Jeesukseen. 

”Hylätköön jumalaton tiensä ja 
väärintekijä juonensa, kääntyköön 
takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, 
turvautukoon Jumalaan, sillä hänen 
anteeksiantonsa on runsas.”  Jes. 55:7

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Elä ja rukoile niin, että Jumala saa 
kunnian.

”Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet 
arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian 
ja vallan…”  Ilm. 4:11a

”Toteuttakaa sana tekoina, älkää 
pelkästään kuunnelko sitä…”  
Jaak. 1:22
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Raamatunkohta
2. Aik. 17-20 

Päätotuus
Jumala on paras mahdollinen auttaja. 

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Usko Jeesukseen ja tule hänen lapsekseen, silloin 
saat kokea Jumalan apua. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Pyydä Jumalalta apua joka tilanteessa ja kiitä häntä 
avusta. 

Raamatunlause
”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana 
pälyile ympärillesi – minä olen sinun Jumalasi. Minä 
vahvistan sinua, minä autan sinua…” Jes. 41:10 

Havaintovälineet
•	 Kuvat I-1…I-6 (kierrekirja ja PowerPoint)
•	 Etsi kuva perheestä, jossa on vanhemmat, 

poika ja tyttö. Voit käyttää sitä mallina Mäkisen 
perheestä. 

Tuntirunko 
Johdanto
Mistä sinä etsit apua? 

Tapahtumien kulku 
1 Kuningas Asa kokee Jumalan avun.  PT
2 Kuningas Asa epäonnistuu Jumalan avun 

etsimisessä. 

3 Josafatista tulee kuningas.   SH, PTE
4 Josafat liittoutuu Ahabin kanssa.   PTU
5 Josafat välttää kuoleman taistelussa.  PTU
6 Vihollinen hyökkää Juudeaan. 

7 Josafat rukoilee.  PTU
8 Jumala lupaa apunsa ja voiton. 

9 Kuoro johtaa Juudan armeijan taisteluun. 

Huippukohta
 Josafatin joukot näkevät kaikki viholliset 
 kuolleina.              PTU    

Lopetus
He anastavat vihollisen omaisuuden.

He palaavat Jerusalemiin ja ylistävät Jumalaa
   PTU, PTE

Oppitunti 1
Josafat 
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Johdanto 
Tommi oli huolestunut jalkapallo-ottelusta. Hänen joukkueensa olisi 
voitettava, jotta he pääsisivät välieriin. ”Katsotaanpa, mitä tähdet 
kertovat”, Tommi ajatteli sanomalehteen tarttuessaan. ”Sinulla on 
vaikea päivä edessä”, hän luki. ”Älä luovuta, sinä onnistut.” 

Simolla oli tärkeä koe koulussa. Hänen oli pakko päästä läpi, mutta 
Simo ei ollut varma, miten hän selviytyisi. Äiti neuvoi Simoa näin: 
”Simo, sano itsellesi: ’Pääsen läpi enkä aio antaa periksi.’ ” 

Toni oli samassa kokeessa Simon kanssa. Toni oli alleviivannut seu-
raavat sanat Raamatustaan: ”Minä saan apuni Herralta, joka on luo-
nut taivaan ja maan” (Ps. 121:2). 

Kaikki kolme poikaa kaipasivat apua. Mistä Tommi yritti löytää apua? 
Keneen Simo turvautui? Entä Toni? Mistä sinä etsit apua? 

Kuva 1-1 

Avun pyytäminen Herralta oli prinssi Josafatille jo tuttua. Hän tiesi 
kuuluisasta taistelusta, jonka hänen isänsä, kuningas Asa, kävi nu-
bialaisia vastaan. Vastustajan armeija oli kaksi kertaa Asan armeijan 
kokoinen. Heillä oli sen lisäksi 300 sotavaunua. Juudan armeijan 
mahdollisuudet näyttivät olemattomilta. 

Kuningas Asa ei kuitenkaan vaipunut epätoivoon, vaan turvautui 
Herran apuun. Hän rukoili: ”Herra, sinä voit auttaa yhtä hyvin heik-
koa kuin väkevääkin. Auta nyt meitä, Herra, meidän Jumalamme! 
Sinuun me turvaudumme, sinun nimessäsi lähdemme tuota suurta 
joukkoa vastaan. Herra, sinä olet meidän Jumalamme” (2. Aik. 14:10).

Lopputulos oli se, että vihollinen suuri armeija sotavaunuineen pake-
ni. Juudan armeija seurasi perässä ja otti vihollisen aarteet ja karjan. 

Prinssi Josafat tiesi, ettei kukaan ympäröivien maiden kuninkaista 
olisi voinut auttaa niin kuin Herra teki. 

Jumala on luonut taivaan ja maan. Hän on ”väkevä ja voimallinen…
voiton sankari” (Ps. 24:8). Ei kukaan ihminen tai armeija voi auttaa 
niin kuin Herra. Hän on suurin ja mahtavin apu, jonka kukaan voi 
saada.

Josafatin isä, kuningas Asa, ei aina turvautunut Jumalan apuun. Jos-
kus hän turvautui toisiin kuninkaisiin, jotka eivät edes tunteneet 
Herraa, todellista Jumalaa. Myöhemmin kuninkaalla oli vakava sai-
raus jaloissaan ja hän tarvitsi apua. Raamattu kertoo meille näin: 
”Mutta sairauteensakaan hän ei etsinyt apua Herralta vaan lääkäreil-
tä” (2. Aik. 16:12).

Kuva 1-2 

Kun prinssi Josafat oli 35-vuotias, kuningas Asa kuoli. Millainen 
kuningas Josafatista mahtoi tulla? Voimme lukea Raamatusta, että 
alkuvuosinaan hän luotti Herraan (2. Aik. 17:3-4). 

PT
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Josafat tiesi, että saadakseen apua Jumalalta, hänen täytyi seurata 
Jumalan tahtoa elämässään. 

Sama pätee tänäänkin. Jumala lupaa auttaa niitä, jotka kuuluvat hä-
nelle. Sinä ja minä synnyimme syntisiksi emmekä luonnostaan kuulu 
Jumalan perheeseen. Niinpä olemme tehneet monia asioita, jotka 
ovat vastoin Jumalan tahtoa. Ehkä opettaja huomasi, kun kopioit 
koevastauksia vieruskaverisi paperista. Kuitenkin sanoit opettajalle: 
”En minä luntannut, varmasti en!” Et puhunut totta ja se on syntiä. 
Lunttaaminenkin on syntiä. Me tiedämme Raamatusta, ettei niin saa 
tehdä. Sinun tulee saada kaikki väärät tekosi, syntisi, anteeksi, jotta 
voit kuulua Jumalan perheeseen. Kun uskot Jeesukseen syntiesi so-
vittajana, sinusta tulee Jumalan perheen jäsen. 

Otetaan esimerkiksi Mäkisen perhe. He asuvat Tampereella Tuo-
maankadulla (näytä valokuva perheestä). Joka viikko isä antaa Sannalle 
ja Oskarille taskurahaa, mutta hän ei anna taskurahaa kadun muille 
lapsille. Isä vie omat lapsensa usein lauantaisin uimaan, mutta hän ei 
voi viedä kaikkia naapurien lapsia. Hän pelaa tietokonepelejä Sannan 
ja Oskarin kanssa ja antaa heille karkkia. Miksi hän tekee kaikkea tätä 
juuri Sannalle ja Oskarille? Se johtuu siitä, että he ovat perhe. Toiset 
lapset Tuomaankadulla eivät voi odottaa Mäkisen isän tekevän kaik-
kia samoja asioita heille. Samoin emme mekään voi odottaa Jumalan 
auttavan meitä, jos emme kuulu hänen perheeseensä. Oletko sinä osa 
Jumalan perhettä? Mieti sitä vakavasti. Jos haluat tarkemmin jutella 
Jumalan lapseksi tulemisesta, kerron sinulle mielelläni lisää. Jää pai-
kallesi istumaan kerhon jälkeen niin tiedän, että haluat keskustella. 
Kuuluminen Jumalan perheeseen on tärkeä asia jokaiselle. 

Josafat kuului Jumalan perheeseen ja hänen käyttäytymisensä osoitti, 
että hän rakasti Jumalaa. Uusi kuningas alkoi tehdä muutoksia. Hän 
lähetti miehiä kaupunkeihin opettamaan Jumalan lakia ihmisille. Hän 
kehitti armeijaansa. Naapurimaiden kansat huomasivat pian, että 
Juudan kansassa oli jotain erityistä. Mitä se oli? Jumala oli Josafatin 
ja hänen kansansa kanssa. Jumala oli heidän apunsa. Muut maat eivät 
aloittaneet sotia Juudaa vastaan. Tiedätkö miksi? (Anna lasten vastata.)

Kuva 1-3

Juudan lähin naapurimaa oli Israel, jota hallitsi paha kuningas Ahab. 
Hän yllytti kansalaisia palvomaan epäjumalia. Eräänä päivänä kunin-
gas Josafat vieraili Ahabin luona. 

Ovela Ahab ehdotti, että heidän armeijansa voisivat yhdistyä ja tais-
tella yhdessä Ramot-Gileadia vastaan. Mitä Josafatin olisi pitänyt 
vastata? (Anna lasten vastata.) Miksi? 

Mutta Josafat vastasi toisin: ”Siinä minä missä sinäkin, siinä minun 
kansani missä sinunkin. Minä lähden kanssasi sotaan. Kysy sentään 
ensin Herran mieltä.”

PTE

SH



Viisi kuningasta

9

Kuningas Ahab kutsui koolle profeettansa ja kysyi heiltä: ”Tuleeko 
meidän lähteä sotaan Ramot-Gileadia vastaan vai ei?” Profeetat an-
toivat vastauksen, jota Ahab odotti: ”Lähde matkaan! Jumala antaa 
kaupungin sinun käsiisi.” Josafat oli kuitenkin levoton ja epäili pro-
feettojen aitoutta. ”Eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, 
joilta voisimme kysyä?” uteli Josafat. 

Hyvin vastahakoisesti kuningas Ahab kutsui Miikan, joka puhui 
todellisen Jumalan sanoja. Miikan vastaus oli aivan erilainen. Hän 
varoitti lähtemästä taisteluun, sillä siitä seuraisi onnettomuus. 

Nyt kuningas Josafatin oli tehtävä valinta. Hän ei kiinnittänyt huo-
miota Jumalan varoitukseen vaan päätti mennä taisteluun kuningas 
Ahabin apuun luottaen. Tämä ei ollut viisasta. 

Kuningas Josafatin valinta ei ollut Jumalan tahdon mukainen, koska 
Jumala ei halua lastensa etsivän apua niiltä, jotka vastustavat Jumalaa. 
Jumala ei koskaan auta uskovia tekemään asioita, jotka hän on kieltä-
nyt. Jos uskova poika päättää lyödä toista poikaa, hän ei voi odottaa, 
että Jumala auttaisi tässä asiassa. Tai ehkä ystäväsi tarjoaa sinulle 
onnenamulettia vakuuttaen, että se varmasti auttaa. Mitä sinun tulisi 
Jeesukseen uskovana silloin vastata? (Anna lasten vastata.) On tärke-
ää muistaa, että Jumala on luvannut auttaa niitä, jotka tunnustavat 
Jeesuksen Pelastajakseen. Jumala auttaa ongelmissa. Hän auttaa vas-
tustamaan Paholaista, kun se houkuttelee tekemään pahaa. Jumala 
auttaa meitä tekemään asioita, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. 

Kuningas Josafatin suunnitelmat joukkojen yhdistämisestä Ahabin 
kanssa eivät olleet Jumalan mielen mukaisia. 

Kuva 1-4

Ovela kuningas Ahab päätti naamioitua, koska hän tiesi, että vihol-
liset yrittäisivät tappaa hänet. Josafat taas ratsasti kuninkaallisissa 
vaatteissaan – suoraan hirvittävään vaaraan. 

”Katsokaa, tuolla on Israelin kuningas”, sanoi vihollisen sotavaunujen 
päällikkö, kun hän näki Josafatin. ”Hyökätkää hänen kimppuunsa!” He 
kääntyivät hyökkäämään kohti Josafatia, joka ehti juuri ajoissa huutaa 
apua. Viholliset huomasivat, että Josafat ei ollutkaan Israelin kuningas. 
Raamatussa sanotaan: ”Silloin Josafat huusi apua, ja Herra auttoi häntä 
ja houkutteli miehet pois hänen ympäriltään” (2. Aik. 18:31). 

Jumala on todellinen ja paras apu! Jumala rakasti ja auttoi Josafatia, 
vaikka hän oli väärässä paikassa väärien ihmisten kanssa. Ehkä sinä 
uskot Jeesukseen ja hän on sinun Pelastajasi, mutta sinulla on tapana 
mennä vääriin paikkoihin väärien ihmisten kanssa. Jumala on petty-
nyt siihen mitä teet, mutta hän rakastaa sinua silti. Saattaa olla, että 
liikut porukassa, jossa tupakoidaan, kokeillaan alkoholia ja muita 
päihteitä, luetaan huonoja lehtiä tai pilkataan vanhuksia. Pyydä Ju-
malalta apua, että pääsisit eroon tuosta jengistä. Jumala auttaa sinua, 
vaikka olisit joutunut samantapaisiin ongelmiin kuin Josafat.

PTU

PTU
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Taistelu Ramot-Gileadissa jatkui. Eräs sotilas otti jousensa ja ampui 
umpimähkään. Nuoli osui kuningas Ahabiin ja haavoitti häntä va-
kavasti. Ahab kuoli sinä samaisena iltana. Ahab ei pitänyt Jumalaa 
pelastajanaan eikä auttajanaan. Hän ei luottanut lainkaan Jumalaan. 
Miten surkea elämä ja surullinen kuolema. 

Kuningas Josafat palasi kotiin viisaampana. Hän oli oppinut, miten 
naurettavaa oli luottaa ihmisiin tai armeijoihin. Jumala oli ainoa, 
johon saattoi luottaa. Jumala on paras mahdollinen auttaja, olipa 
ongelma mikä tahansa. Josafat muisti tämän opetuksen erityisesti, 
kun hän hieman myöhemmin sai huonoja uutisia. 

Kuva 1-5

”Toinen valtava armeija on hyökkäämässä! Ammonilaiset ja moabi-
laiset hyökkäävät Juudaan.” Mitä nyt? Kuningas kokosi Jerusalemin 
asukkaat yhteen pyytämään Jumalalta apua. Miehet, naiset ja lapset 
kuuntelivat, kun heidän kuninkaansa rukoili temppelissä. (Lue ääneen 
2. Aik. 20:6,12.) Kehen kuningas turvautui? Kyllä – ainoastaan Ju-
malaan. Siksi kuningas rukoili ennen kuin ryhtyi mihinkään muuhun. 

Mitä sinä teet, kun sinulla on ongelmia? Joskus me ihmiset, vaikka ra-
kastaisimmekin Jumalaa, yritämme ratkaista ongelmamme aivan itse. 
Tai ehkä etsimme apua joltain toiselta ihmiseltä. Jos tämä ei toimi, 
niin sitten vasta rukoilemme. Me teemme asiat väärin päin, vai mitä? 
Meidänhän tulisi rukoilla ensin, koska Jumalaa parempaa auttajaa ei 
ole. Jumala on suuri ja voimakas. Hän rakastaa jokaista lastaan. Hän 
tietää, mikä meille on parasta eri tilanteissa. Jumala auttaa lapsiaan 
mielellään. 

Jumala halusi auttaa myös kuningas Josafatia. Siksi Jumalalla oli 
viesti kuninkaalle ja Jerusalemin asukkaille. Jumala lähetti viestinsä 
erään profeetan kautta: ”Kuulkaa koko Juudan kansa, Jerusalemin 
asukkaat ja kuningas Josafat! Näin sanoo teille Herra: Älkää säi-
kähtäkö älkääkä pelätkö tuota valtavaa sotajoukkoa, sillä tämä ei 
ole teidän sotanne vaan Jumalan... Teidän ei pidä ryhtyä taisteluun. 
Jääkää vain paikoillenne ja katselkaa... Herra on teidän kanssanne” 
(2. Aik. 20:15-17).

Kuningas ja kansa kumartuivat maahan palvoakseen Jumalaa. Jumala 
oli luvannut apunsa ja se oli kaikki, mitä he tarvitsivat. 

Jos uskot Jeesukseen, Jumala lupaa auttaa sinuakin. Millaisissa ti-
lanteissa voit tarvita Jumalan apua? (Anna lasten vastata.) Raamattu 
on täynnä lupauksia Jumalan avusta. Kannattaa merkitä niitä Raa-
mattuun ja opetella ulkoa. Kuuntelepa näitä: ”Älä pelkää, minä olen 
sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen sinun 
Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua” (Jes. 41:10). ”Kun 
Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää. Mitä voisivat ihmi-
set silloin? Kun Herra on minun kanssani, hän tuo minulle avun, ja 
pelotta katson vihollisiani. On parempi turvata Herraan kuin luottaa 
ihmisten apuun” (Ps. 118:6-8). 

PTU

PTU
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Muista nämä lupaukset silloin, kun teet koetta koulussa tai kun per-
heen riitely saa sinut hermostumaan tai kun olet peloissasi. Olen 
tulostanut nämä raamatunkohdat sinulle valmiiksi. Jos haluat laittaa 
ne huoneesi seinälle, niin pyydä niitä minulta kerhon lopussa. Jos 
uskot Jeesukseen, Jumala haluaa sinun muistavan, että voit luottaa 
hänen apuunsa.

Seuraavana aamuna kuningas ja kansa valmistautuivat taisteluun Ju-
malan apuun luottaen. Kuningas muistutti heitä: ”Luottakaa Her-
raan Jumalaanne, niin kukaan ei teitä voita.” Sitten kuningas järjesti 
joukkonsa marssimaan kohti taisteluja. Ketkä menivät ensimmäi-
sinä? (Anna lasten vastata.) Tämä kuulostaa oudolta, mutta laulajat 
menivät ensimmäisenä ja sotilaat tulivat vasta sitten! 

”Kiittäkää Herraa, iäti kestää hänen armonsa”, lauloi kuoro, kun 
sotilaat lähestyivät paikkaa, josta he näkisivät vihollisen valtavan 
armeijan. 

Kuva 1-6 

Saavuttuaan tähystyspaikalle he hämmästyivät. Laakso oli täynnä 
vihollisten ruumiita. Yksikään vihollisarmeijan sotilas ei ollut päässyt 
pakoon. Jumala oli saanut viholliset taistelemaan keskenään ja tässä 
oli tulos! Josafat ja hänen sotilaansa menivät alas laaksoon ja saivat 
suuren sotasaaliin. He saivat vaatteita, rikkauksia ja sotavarusteita. 
Saalista tuli niin paljon, että sen siirtämiseen kului kokonaista kolme 
päivää! 

Jumala piti lupauksensa – hän voitti taistelun heidän puolestaan.

Jumala pitää aina lupauksensa ja auttaa lapsiaan. Joskus Jumala ei 
auta juuri meidän toivomallamme tavalla. Toivomme usein Jumalan 
poistavan ongelmamme ja joskus niin tapahtuukin. Tavallisesti hän 
kuitenkin auttaa meitä selviytymään ongelmiemme kanssa. Jumala 
kuitenkin toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja me saamme kiittää 
häntä siitä. 

Josafat ja hänen kansansa tekivät juuri niin. Neljäntenä päivänä ku-
ningas johti suuren kulkueen Jerusalemin temppeliin. Se oli iloinen 
päivä! Ihmiset soittivat huiluja, harppuja ja torvia ja lauloivat kiitos- ja 
ylistyslauluja Herralle suuresta voitosta. 

Jos sinä tunnet Jeesuksen ja rakastat häntä, älä unohda kiittää Jumalaa 
hänen avustaan. Eikö olekin hienoa, että Jumala on sinun auttajasi. 
Hän on paras mahdollinen  avustaja, jonka voit saada. 

Ehkä et ole saanut apua Jumalalta, koska elät vielä erossa hänestä. 
Haluaisitko muuttua? Haluaisitko, että Jeesus pyyhkii syntisi pois? 
Voit pyytää sitä Jeesukselta nyt heti. Ota Jeesus vastaan omana Pe-
lastajanasi. Muista, että kaikille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, hän 
antaa oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat Jeesuk-
seen (Joh. 1:12). Silloin kuulut Jumalan perheeseen ja Jumala auttaa 
sinua takuuvarmasti. 

PTU

PTU

PTE



Viisi kuningasta

12

(Rukoilkaa lopuksi lyhyesti. Rohkaise uskovia lapsia kiittämään Jumalaa 
hänen avustaan. Ehdota seuraavia sanoja rukouksen aloitukseksi: ”Kiitos, 
Jumala, että autoit minua silloin, kun….”)
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Oppitunti 2
Joas

Raamatunkohdat
2. Aik. 22:10-24: 27
2. Kun. 11:8-12; 12:1-22

Päätotuus 
Toisten usko ei pelasta sinua. 

Sovellus 
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Varmistu siitä, että uskot Jeesukseen Pelastajanasi. 

Raamatunlause
”…elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti mi-
nua ja antoi henkensä puolestani.” Gal. 2:20 

Havaintovälineet
•	 Kuvat 2-1…2-6 (kierrekirja ja PowerPoint)

Huomautus opettajalle 
Jotkut Raamatun selittäjät pitävät Joasia uskosta 
luopuneena. Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei 
hänen uskonsa ollut aitoa. Tämä opetus on raken-
nettu jälkimmäisen tulkinnan pohjalta. 

Tuntirunko 
Johdanto

Uimakoulutodistusta etsimässä

Tapahtumien kulku 
1 Kuningas Ahasjan kuolema.

2 Kuningatar suunnittelee murhan.

3 Joas pelastuu ja asuu temppelissä.  PT
4 Jojada suunnittelee Joasin kruunajaiset. 

5 Kuningatar epäonnistuu yrittäessään estää 
kruunajaiset. 

6 Jojadan aloittamat uudistukset.  PTE
7 Uudet neuvonantajat, Joas vaihtaa suuntaa. 

8 Joas määrää Sakarjan kuolemaan.  PTE

Huippukohta
Syyrian armeija hyökkää. 

Lopetus
Joas haavoittuu ja kuolee.  PTE



Viisi kuningasta

14

Johdanto 
”Mitä sinä etsit?” äiti kysyi Antilta. ”Etsin Aleksin uimakoulutodis-
tusta”, selitti Antti. ”Sitä, jonka Aleksi sai, kun hän pystyi uimaan 
vaatteet päällä 25 metriä. Tarvitsen sitä.” ”Mihin sinä sitä tarvitset? 
Veit omasi purjehduskerhoon jo viime viikolla. Et tarvitse veljesi 
todistusta”, äiti sanoi. ”Valtteri tarvitsee sitä. Hän ei voi liittyä pur-
jehduskerhoon ilman todistusta”,  Antti vastasi ja jatkoi etsimistä. 
”Kuulepas nyt, Antti. Aleksin todistus ei kelpaa. He eivät hyväksy 
sitä.” ”Mikseivät? Sinä itse aina sanot, että kierrätetyt tavarat voivat 
olla aivan yhtä hyviä kuin uudet”,  Antti sanoi pettyneenä. ”Voivat 
hyvinkin olla, mutta se ei päde toisen hankkimaan uimakoulutodis-
tukseen. Uimakoulutodistuksesta on hyötyä vain sille, joka itse on 
suorittanut uimakoulun ja jonka nimi lukee todistuksessa.”

Tänään tutustumme Joasiin. Hänelläkin oli jotain toiselta saatua, 
mutta käyttökelvotonta. 

Kuva 2-1

Joasille tapahtui järkyttäviä asioita, kun hän oli pieni. Hänen isänsä 
Ahasja, Juudan kuningas, tapettiin. Kuolleen kuninkaan äiti, Joasin 
isoäiti, päätti ruveta kuningattareksi ja surmauttaa kaikki muut ku-
ninkaallisen perheen jäsenet. Joas-vauva oli hengenvaarassa. Häntä 
ja muita kuninkaallisia prinssejä pidettiin salaisessa paikassa odotta-
massa kuolemaansa. 

Joasin täti, urhea nainen, löysi heidän olinpaikkansa. Eräänä päivänä, 
kun kukaan ei nähnyt, hän toteutti pelastusoperaationsa. Täti piilotti 
vauvan ja hänen hoitajansa makuuhuoneeseen. Pelastuminen oli 
hiuskarvan varassa – ja prinssi Joas oli vieläkin vaarassa. 

Tämä nainen, Joasin täti, ja hänen aviomiehensä Jojada asuivat ja 
työskentelivät temppelissä, missä Jojada palveli Jumalaa. He toivat 
nuoren prinssin kotiinsa ja pitivät häntä piilossa. Ei varmaankaan 
ollut helppoa saada häntä pysymään hiljaa ja poissa näkyviltä, mut-
ta he onnistuivat. He rakastivat tätä pikkuista poikaa sydämestään 
ja kohtelivat häntä aivan kuin omaa lastaan. He opettivat nuorelle 
Joasille Jumalasta ja hänen teistään. He pitivät huolta, että Joas oppi 
Jumalan käskyt. He halusivat Joasin oppivan tuntemaan Jumalan 
aivan kuten hekin tunsivat.

He tekivät parhaansa, mutta he eivät pystyneet muuttamaan Joasin 
syntistä sydäntä ja tekemään hänestä uskovaa. Tilanne on sama kaik-
kien uskovien perheiden kohdalla. Vanhemmat voivat opettaa lapsil-
leen Raamattua ja rukoilla lastensa puolesta, mutta vanhemmat eivät 
voi ottaa pois heidän syntejään ja tehdä lapsistaan uskovia. Juma-
lan perheeseen on synnyttävä, ”ei ihmisen, vaan Jumalan tahdosta” 
(Joh. 1:13). Joasin täytyi oppia tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti.

Varttuessaan tätinsä ja setänsä luona Joas kyllä kuunteli, mitä hänelle 
opetettiin, mutta ilmeisesti hän ei itse uskonut Jumalaan. Tädin ja 

PT
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sedän usko eivät auttaneet häntä sen enempää kuin toisen suoritta-
ma uimakoulututkinto hyödytti Antin kaveria Valtteria. Uskon, että 
Joasin täti ja setä rukoilivat, että Joas voisi todella tuntea Jumalan 
omana Pelastajanaan. 

Jojada työskenteli temppelissä pappina. Hän opetti Joasia ja huolehti 
hänestä. Lisäksi Jojadalla oli uskomaton suunnitelma… 

Kuva 2-2

Eräänä päivänä Jojada lähetti kaikkialle Juudaan viestin, jossa keho-
tettiin kaikkia leeviläisiä ja sukujen päämiehiä tulemaan Jerusalemiin. 
Suuri joukko väkeä kokoontui temppeliin. Jojada sanoi heille: ”Tässä 
on kuninkaan poika. Hänet on asetettava kuninkaaksi.” He aikoivat 
kruunata seitsemänvuotiaan Joasin kuninkaaksi! Jojada tiesi, että 
tämä oli vaarallista, joten hän järjesti miehet ryhmiin ja antoi heil-
le vartiotehtävän. Jojada ja hänen poikansa toivat nuoren prinssin 
temppelialueelle ja hänen ympärilleen järjestettiin aseistetut vartijat. 
Joasin päähän asetettiin kruunu ja hänet voideltiin öljyllä kuninkaak-
si. Kansa huusi: ”Eläköön kuningas!” 

Paha kuningatar kuuli hälinän ja  riensi temppeliin tutkimaan asiaa. 
Hän ei ollut uskoa silmiään – sisäänkäynnin tuntumassa korokkeella 
seisoi Joas kruunu päässään. Ihmiset lauloivat ja soittivat. Oli aivan 
kuin koko maa olisi juhlinut. Kuningatar oli raivoissaan. Hän repäisi 
vaatteensa ja huusi: ”Kapina, kapina!” Juuri kukaan ei kuunnellut 
hänen vastalauseitaan. Hänet vangittiin, vietiin pois ja määrättiin 
kuolemaan. 

Kuva 2-3

Seitsenvuotias Joas oli Juudan kuningas! Hän tarvitsi vielä pitkään 
Jojadan neuvoja. Jojada, joka virallisesti tunnettiin ylipappina, ohjasi 
kuningasta viisaasti. Raamattu kertoo, että Joas teki sitä, mikä on oi-
kein Herran silmissä. Asiat kääntyivät parempaan päin Juudassa. Joas 
määräsi temppelin korjattavaksi. Temppelin ulkopuolelle asetettiin 
suuri arkku, johon ihmiset laittoivat Jumalalle osoittamansa rahat. 
Arkku täyttyi joka päivä ja Jojada tyhjensi sen yhdessä kuninkaalli-
sen palvelijan kanssa. Rahat käytettiin rakennustarvikkeisiin, kuten 
puuhun ja hakattuihin kiviin, sekä työmiesten palkkoihin. Rahaa jäi 
vielä niin, että temppeliin saatiin hankittua kultaisia ja hopeisia as-
tioita (Joasin isä oli poistanut ne temppelistä). Miten mahtava päivä 
se olikaan, kun temppeli oli taas kunnossa. Jumalalle alettiin jälleen 
säännöllisesti uhrata uhreja ja epäjumala Baalin alttarit hävitettiin.

Joas noudatti ylipappi Jojadan ohjeita ja näytti siltä, kuin hänkin olisi 
uskonut Jumalaan. Jojadan usko ei kuitenkaan tuonut Joakselle omaa 
yhteyttä Jumalan kanssa. Joaksella ei ollut omaa uskoa.

Oletko sinä niin kuin Joas? Voi olla, että käyttäydyt ja puhut, kuin 
uskova. Tiedät paljon Jumalasta ja olet ehkä lukenut Raamattuakin. 
Jumalasta tietämisen ja Jumalan tuntemisen välillä on kuitenkin suuri 

PTE
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ero. Tiedät varmaan paljon asioita kuuluisasta urheilijasta… (Mainit-
se lapsille tuttu huippu-urheilija.) Kerropa, mitä tiedät hänestä? Mutta 
oletko koskaan tavannut häntä tai käynyt hänen kotonaan? Voit 
tietää hänestä jotain, mutta todellisuudessa et tunne häntä. Jumalan 
voit tuntea vasta, kun ymmärrät, että tarvitset Jeesusta sovittamaan 
syntisi. Jeesus kuoli puolestasi ja sinun tulee uskoa häneen Pelas-
tajanasi. Paavali, joka kirjoitti monta kirjaa Raamattuun, kirjoittaa 
näin: ”Tiedän, keneen uskon” (2. Tim. 1:12). Tiedätkö sinä, keneen 
uskot? Vasta kun itse uskot Jeesukseen Pelastajanasi, saat yhteyden 
Jumalaan. Mikään muu ei auta, vaikka olisit minkälaisesta perheestä, 
kuten pian näemme kuningas Joasin elämässä. Hänkin tiesi paljon 
Jumalasta, mutta ei tuntenut Jumalaa henkilökohtaisesti. 

Kuva 2-4

Monen vuoden kuluttua pappi Jojada kuoli hyvin vanhana, 130-vuo-
tiaana. Toiset ihmiset alkoivat neuvoa kuningasta ja hän kuunteli 
myös heidän neuvojaan. Joasilla ei ollut omaa vakaumusta eikä to-
dellista uskoa elävään Jumalaan. Juudassa asiat alkoivat mennä huo-
nompaan suuntaan. Kuningas ja hänen kansansa alkoivat taas palvoa 
epäjumalia. Temppeli ei ollut enää niin tärkeä. Jumala lähetti viestejä 
varoittaakseen kuningasta ja kansaa, mutta he eivät kuunnelleet. 
Jojadan poika, profeetta Sakarja, varoitti Jumalan rangaistuksesta: 
”Koska olette hylänneet Herran, hänkin hylkää teidät!” Joas inhosi 
Sakarjaa ja päätti hiljentää hänet. Joas käski kansaa kivittämään Sa-
karjan kuoliaaksi temppelin pihalla.

On järkyttävää, että Joas määräsi Sakarjan kuolemaan, sillä hän oli 
Jojadan, hyvän miehen poika! Jojadahan oli pelastanut Joasin, piilo-
tellut häntä, neuvonut häntä ja huolehtinut hänestä. Näin kuningas 
paljasti todellisen luonteensa! 

Kuva 2-5

Millainen ihminen sinä olet, kun uskovat ystäväsi ja vanhempasi eivät 
ole lähettyvillä? Ehkä oletkin täysin erilainen. Teet ja sanot sellaista, 
mitä Jumalasta piittaamattomat tekevät ja sanovat. Toimit näin, kos-
ka olet aivan samanlainen kuin hekin. Synti hallitsee sinua ja haluat 
elää omalla tavallasi – vaikka joskus saatatkin käyttäytyä ja jopa puhua 
kuten uskova. Sinä onnistut ehkä huijaamaan vanhempiasi, mutta Ju-
malaa et voi huijata: ”Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee 
sydämeen” (1. Sam. 16:7). Jumala tietää, jos et usko Jeesukseen. Hän 
tietää, jos uskosi ei ole todellista. Jumala haluaa pelastaa sinut. Hän 
haluaa, että turvautuisit Jumalaan ja oppisit tuntemaan hänet. Ehkä 
olet tajunnut, ettei sinulla ole omaa uskoa eikä henkilökohtaista suh-
detta Jeesukseen. Jos haluat tietää lisää Jeesukseen uskomisesta, kes-
kustelen mielelläni kanssasi. Tule…(ilmoita paikka) tämän opetuksen 
jälkeen. On tärkeää, että opit tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti. 
Joas ei tuntenut ja hänen elämänsä alkoi mennä alamäkeä. 

PTE
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Sakarja, joka kivitettiin kuoliaaksi, oli luultavasti aikoinaan asunut Jo-
asin kanssa samassa talossa. Juuri ennen kuolemaansa Sakarja sanoi 
kuningas Joasille: ”Herra näkee ja kostaa.” 

Kuva 2-6

Jumala pani Joasin vastuuseen teoistaan. Jumala käytti siihen Syyrian 
kuningasta, jonka joukot marssivat Juudaan ja hyökkäsivät Jerusale-
min kaupunkiin. Vaikka Syyrian armeija oli pieni, Jumala antoi sen 
voittaa Joasin armeijan. Kaikki kuninkaan pääneuvonantajat kuoli-
vat. Keneltä Joas nyt kysyisi neuvoa? Hän ei tuntenut Jumalaa eikä 
osannut pyytää neuvoja Jumalalta. Jos vain tiedät asioita Jumalasta, 
mutta et tunne häntä, sinäkin voit joutua tilanteeseen, jossa et tie-
dä, keneltä pyytäisit apua. Joasin oli keksittävä jotain nopeasti. Hän 
päätti ottaa temppelin arvokkaat hopea- ja kulta-astiat ja lähettää ne 
Syyrian kuninkaalle. Joas toivoi, että lahja vaikuttaisi niin, että Jerusa-
lem jätettäisiin rauhaan. Syyrian kuningas armeijoineen kyllä vetäytyi, 
mutta vasta sitten, kun kuningas Joas oli vakavasti haavoittunut ja 
kannettu pois taistelukentältä. 

Haavoittunut kuningas makasi huoneessaan, kun kaksi hänen palve-
lijaansa tuli sisään. He olivat vihaisia Joasille Sakarjan, Jojadan pojan, 
kohtelusta ja tappoivat kuningas Joasin. Mitä arvelet, olikohan siitä, 
että kuningas tiesi asioita Jumalasta, hyötyä hänen kuollessaan? 

Ei ollut, jos hän kuoli tuntematta itse Jumalaa. Jeesus varoitti kerran, 
etteivät kaikki, jotka näyttävät uskovilta tai puhuvat kuin uskoisivat 
Jeesukseen, pääse taivaaseen hänen luokseen (Matt. 7:21-23). Ju-
malalle ei riitä, että vain tiedät asioita hänestä. Jumala haluaa sinun 
uskovan Jeesukseen koko sydämestäsi. Kuuntele, mitä Jeesus lupaa 
jokaiselle, joka tulee hänen luokseen: ”Sitä, joka luokseni tulee, minä 
en aja pois” (Joh.6:37). 

Jos tulet Jeesuksen luo pyytämään syntejäsi anteeksi ja Jeesusta elä-
määsi, hän kyllä pitää lupauksensa. Jeesus lupaa, ettei aja sinua kos-
kaan pois luotaan. Silloin tulet tuntemaan Jumalan. Olet erilainen 
kuin Joas, joka vain tiesi Jumalasta. 

PTE  
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Lisäys opetukseen 
Tämän tunnin pääopetus on suunnattu lapsille, jotka eivät vielä tun-
ne Jeesusta. Voit lisätä opetusta Jeesukseen uskoville lapsille sijoitta-
malla seuraavan uskossa elämiseen ohjaavan harjoituksen johonkin 
sopivaan kohtaan kerho-ohjelmassa. 

Uskossa eläminen
Tarvikkeet
Suuri jätesäkki
Hiekkaa (tai jotain muuta sopivaa )
Side silmille 

Ohjeet
Leikkaa säkki sivuilta auki (älä leikkaa pohjaa) ja levitä lattialle.

Raamatunkohdat
2. Kor. 5:7
Room. 10:17 

Selostus
Harjoituksen tarkoituksena on, että lapsi kävelee muovin päälle 
suunnitellun reitin turvallisesti silmät sidottuna, vain ohjaajan neu-
voja kuunnellen, hiekkakasoja vältellen.

Sido yhden lapsen silmät ja pyydä häntä kävelemään paljain jaloin. 
Asettele hiekkakasoja jätesäkin päälle. Ohjaaja antaa selkeitä ohjeita: 
”Ota iso askel… pieni askel… oikealle… vasemmalle…” Anna kah-
den muun lapsen huudella vääriä ohjeita. 

Selitä, kuinka kristityn täytyy opetella kuuntelemaan Jumalan ääntä ja 
totella häntä. Tottelemme, koska uskomme, että Jumala ohjaa meitä 
oikeaan suuntaan. Kun luotamme Jumalaan sekä kuuntelemme ja 
tottelemme häntä, kuljemme oikeaan suuntaan elämässämme. 
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Oppitunti 3  
Hiskia

Raamatunkohdat
2. Aik. 28:24-32:23
2. Kun. 18-20

Päätotuus
Kunnioita Jumalaa, kuten Hiskia teki. 

Sovellus
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Elä ja rukoile niin, että Jumala saa kunnian.

Raamatunlause
”Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen 
saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan…” Ilm. 4:1a 

Havaintovälineet
•	 Kuvat 3-1…3-6 (kierrekirja ja PowerPoint)

Tuntirunko 
Johdanto

Sotkuinen huone

Tapahtumien kulku
1 Hiskiasta tulee Juudan kuningas.

2 Hän tuhoaa epäjumalien kuvat.

3 Hän tuhoaa pronssisen käärmeen.     PTU
4 Hän korjauttaa temppelin. PTU
5 Hiskia palauttaa pääsiäisen vieton. PTU
6 Sanherib hyökkää.

7 Hiskia tekee rauhan. PTU
8 Sanherib hyökkää.

9 Hiskia valmistautuu hyökkäykseen.

10 Assyrian sanansaattajat pelottelevat 
Jerusalemin asukkaita.

11 Hiskia vie Sanheribin viestin mukanaan 
temppeliin ja rukoilee.  PTU

12 Jumala lupaa menestyksen. 

Huippukohta
Kuolema Assyrian leirissä. 

Lopetus
Sanherib palaa kotiin ja kansat ylistävät
Jumalaa  PTU
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Johdanto 
Oletko koskaan mennyt huoneeseesi ja todennut, että joka ikinen 
neliösentti on täynnä sotkua? Äitisi sanat kaikuvat korvissasi: ”Siivoa 
huoneesi – HETI!” Sinä katsot sekasotkua ja mietit epätoivoisena: 
”Mistä ihmeestä aloittaisin?” 

Kuva 3-1 

Varmaan hiukan samanlaiselta tuntui Hiskiasta, kun hänestä tuli 
Juudan kuningas. Paikka ei ollut sotkuinen, mutta maassa oli tehty 
niin paljon pahaa ja vääryyttä, ettei Hiskia tiennyt, miten aloittaisi asi-
oiden korjaamisen. Hiskian isä, kuningas Ahas, oli yllyttänyt kansaa 
palvomaan epäjumalia. Mitä enemmän he palvelivat epäjumalia, sitä 
vähemmän he välittivät Jumalan käskyistä. Tässä maassa valehtelu, 
petokset ja murhat olivat tavallisia. Temppeli, jossa Jumalaa olisi 
pitänyt palvella, oli suljettu. Se oli likainen ja huonossa kunnossa. 

Kuningas Hiskia oli surullinen ja tyytymätön. Hänen äitinsä oli opet-
tanut hänelle Jumalan sanaa. Hiskia uskoi Jumalaan ja kuului  Juma-
lan perheeseen. Hän tiesi, että Juudan heimon olisi kuulunut palvella 
Herraa, ainoaa oikeaa Jumalaa. Heidän olisi pitänyt totella Jumalan 
käskyjä, mutta he eivät välittäneet Jumalasta. Jumalaa ei ylistetty eikä 
palvottu. Hiskia päätti muuttaa tilanteen ja ryhtyi ripeästi toimeen. 

Ennen pitkää epäjumalat oli murskattu palasiksi. Jopa pronssinen 
käärme, jonka Mooses oli aikoinaan pystyttänyt autiomaahan, tuhot-
tiin. Ihmiset olivat nimittäin alkaneet pitää sitä epäjumalana ja jopa 
polttaa suitsukkeita sen edessä. 

Jumala oli käskenyt, että ihmisten tuli palvoa vain häntä, elävää Juma-
laa. Käskyissä Jumala myös varottaa ihmisiä, etteivät he palvoisi ku-
via tai esineitä. Meidänkin tulee varoa samaa virhettä. Ristikaulakoru 
tai Jeesuksen kuva voivat muistuttaa sinua Jeesuksen kuolemasta ja 
ylösnousemuksesta, mutta ne eivät ole pelastavia taikaesineitä. Mei-
dän tulee rakastaa ja palvella vain Jumalaa. Hän on luonut kaiken. 
Hän on suuri ja mahtava, joten meidän tulee ylistää vain häntä. Raa-
matussa sanotaan: ”Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen 
saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken. 
Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu” (Ilm.4:11).

Hiskia halusi, että Jumalaa kunnioitettaisiin Juudassa, hänen maas-
saan. 

Kuva 3-2 

Hiskia määräsi temppelin siivottavaksi. Kaikki, mikä liittyi epäjuma-
lanpalvontaan, heitettiin ulos. Koko rakennus siivottiin ja korjattiin. 
Papit ja leeviläiset, jotka olivat palvelleet temppelissä, tuotiin takaisin. 
Miten upea päivä se olikaan, kun kuninkaan johtamana suuri joukko 
Jerusalemin asukkaita kokoontui palvomaan Jumalaa. Uhrikäytäntö, 
jonka Jumala oli määrännyt kansalleen, palautettiin. Laulu, musiikki 
ja ilo täyttivät kaupungin. Ansaitsiko Jumala kaiken tämä ylistyksen? 

PTU



Viisi kuningasta

21

Kyllä – ja paljon enemmänkin. Hän ansaitsee kaikkien ihmisten kun-
nioituksen ja palvonnan.

Oletetaan, että koululuokkasi osallistuu valtakunnalliseen keksijäkil-
pailuun.  Luokka on jaettu useampaan ryhmään. Sinun ryhmässäsi 
on Petteri, joka on luokan nero. Hän keksii loistavan idean, suunnit-
telee, miten se toteutetaan ja jakaa tehtävät kaikille. Teidän ryhmänne 
voittaa koko kilpailun! Kenen tulisi saada kunnia onnistumisesta? 
Kaikki tekivät kyllä oman osansa hyvin ja saivat kiitosta siitä, mutta 
ilman Petteriä ryhmänne ei olisi menestynyt niin hyvin. Petterin tulee 
saada kunnia siitä, mitä hän teki. 

Katsopa maailmaamme. Kuka on luonut sen? Jumala. Kuka huolehtii 
vuodenaikojen vaihtumisesta? Jumala. Kuka teki suunnitelman syn-
tisten ihmisten pelastamiseksi? Jumala. Kuka lähetti ainoan Poikansa 
Pelastajaksemme? Jumala. Kuka herätti hänet kuolleista? Jumala. 
On oikeudenmukaista, että rakastamme, kunnioitamme ja kiitäm-
me Jumalaa kaikesta, mitä hän on tehnyt. Ihmisten tulisi kaikkialla 
maailmassa kunnioittaa Jumalaa ja laulaa ylistystä hänelle. Hiskia oli 
varmasti tyytyväinen kuullessaan temppelistä tulevaa kiitoslaulua. 

Seuraavaksi Hiskia päätti, että kansan tulisi taas alkaa viettää pääsi-
äistä. Sitä ei oltu vietetty vuosiin. Kutsukirjeitä lähetettiin kaikkialle 
valtakuntaan. Jotkut pilkkasivat ja kieltäytyivät, mutta paljon ihmisiä 
saapui. Siitä tuli suuri juhla! Se oli niin suosittu, että juhla kesti nel-
jätoista päivää perinteisen seitsemän sijaan! Raamatussa kerrotaan 
juhlasta näin: ”Jerusalemissa vallitsi suuri riemu; näin siellä ei ollut 
juhlittu sitten Daavidin pojan Salomon, Israelin kuninkaan, päivien” 
(2. Aik. 30:26).

Ylistikö kansa kuningasta? Ei, he ylistivät Jumalaa ja kuningas oli 
iloinen siitä. Näin sen olisi kuulunut aina olla. 

Hiskia piti tärkeänä, että ihmiset kunnioittivat Jumalaa. Jos sinä ra-
kastat Jeesusta, pidä sinäkin Jumalan kunnioittamista tärkeänä. Miltä 
sinusta tuntuu, jos opetetaan maailman synnystä eikä Jumalaa maini-
ta ollenkaan? Silloinhan Jumalalle ei anneta sitä kunniaa, joka hänelle 
kuuluisi. Jos sinulle opetetaan, että maailma on syntynyt sattumalta, 
voit sanoa: ”Minä uskon, että Jumala loi maailman.” 

Tai ehkä uskot Jeesukseen, mutta vain salaa. Et paljasta toisille, että 
Jumala on tehnyt työtään sinussa ja siksi olet rehellinen, avulias ja 
ystävällinen. Etkö haluaisi antaa Jumalalle kunniaa siitä, mitä hän on 
saanut aikaan elämässäsi? Raamatussa sanotaan: ”Älä meille, Herra, 
älä meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi…” 
(Ps. 115:1).

Hiskia ei halunnut olla huomion keskipiste, vaan hän halusi antaa 
tämän paikan Jumalalle. Kun hän teki päätöksiä, hän ei ajatellut: 
”Mitä hyötyä minä tästä saan?” vaan ”Mitä Jumala saa tästä?” Tämä 
asenne auttoi Hiskiaa tekemään viisaita päätöksiä. Hiskia päätti lo-
pettaa sopimuksen, jonka hänen isänsä oli tehnyt kuningas Sanhe-

PTU

PTU
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ribin, Assyrian mahtavan hallitsijan kanssa. Tuo sopimus oli tehnyt 
Juudan kuninkaasta ja hänen kansastaan assyrialaisten palvelijoita. 
Hiskia uskoi, että Jumalan kansan oli väärin olla sellaisen kuninkaan 
alaisuudessa, joka ei palvellut elävää Jumalaa. Kun kuningas Hiskia 
sanoi sopimuksen irti, kuningas Sanherib raivostui ja odotti tilaisuut-
ta kostaa. 

Kuva 3-3 

Hiskian 14. hallintovuotena Sanherib hyökkäsi. Assyrian armeija 
valloitti monta Juudan kaupunkia. Hetkellisesti Hiskia oli niin pelois-
saan, ettei enää huolehtinut Jumalan kunniasta. Hän lähetti kuningas 
Sanheribille viestin: ”Olen tehnyt väärin. Vetäydy pois Juudasta ja 
maksan sinulle, mitä pyydät.” Kunigas Sanherib pyysi paljon ja His-
kian täytyi ottaa palatsin aarteet maksuvälineeksi. Vielä pahempaa 
oli, että Hiskian täytyi antaa myös temppelin aarteet pois. Jopa kulta, 
joka peitti temppelin ovia, irrotettiin. 

Hiskia ei kunnioittanut Jumalaa tässä päätöksessään, vaikka hän 
olikin Jumalan lapsi. Jumala haluaa, että kaikki hänen lapsensa tuot-
tavat hänelle kunniaa. Voit olla kuin peili. Peili heijastaa valoa ja sinä 
voit heijastaa Jumalan hyvyyttä sillä, miten käyttäydyt ja puhut. Sinä 
heijastat Jumalan valoa silloinkin, kun menet sunnuntaisin kirkkoon 
tai pyhäkouluun, vaikka kukaan muu perheestäsi ei menisikään. Sinä 
kunnioitat Jumalaa, kun uskosi takia kunnioitat vanhempiasi ja opet-
tajiasi. Kunnioitat Jumalaa silloinkin, kun kieltäydyt olemasta ilkeä 
luokkasi syrjittyä poikaa kohtaan. Kunnioitat Jumalaa, kun teet läk-
sysi niin hyvin kuin pystyt. Toimit näin osoittaaksesi, miten tärkeä ja 
hyvä Jumala on, ei miten tärkeä sinä itse olet.

Muista psalmin sanat: ”Älä meille, Herra, älä meille anna kunniaa, 
mutta anna kunnia omalle nimellesi…” (Ps. 115:1). Tärkein asia elä-
mässä on tuottaa kunniaa Jumalalle. 

Tavallisesti Hiskia elikin tällä tavalla, mutta nyt pelko voitti hänet ja 
hän yritti lahjoa suuren kuningas Sanheribin. Hänen yrityksensä oli 
kuitenkin turha. Kohta kuningas Sanherib oli kauhistuttavine so-
tajoukkoineen matkalla Jerusalemiin. Jerusalemin asukkaat tiesivät, 
että julmat sotilaat olivat aiemmin ottaneet heidän naapurinsa, israe-
lilaiset, vangeiksi Assyriaan. Joutuisivatko hekin vangeiksi? 

Kuningas Hiskia kutsui kaikki johtomiehet ja sotapäälliköt koolle 
ja he tekivät yhdessä tärkeitä päätöksiä. Jerusalemin muurit korjat-
tiin heti ja ensimmäisen muurin ympärille rakennettiin vielä toinen 
muuri. Kaupungin ulkopuoliset joet padottiin niin, ettei lähestyvällä 
vihollisella olisi vettä. Hiskia järjesti huolellisesti joukkonsa ja Jerusa-
lemin muureille järjestettiin vartiot. Hiskia ei kuitenkaan luottanut it-
seensä tai armeijansa hienoihin suunnitelmiin. Kuuntelepa mitä hän 
sanoi miehilleen: ”Olkaa lujia ja rohkeita. Älkää pelästykö Assyrian 
kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme 
suurempi voima kuin hänellä. Hänen voimansa on ihmisvoimaa, 

PTU
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mutta meidän kanssamme on Herra, Jumalamme, joka auttaa meitä 
ja sotii puolestamme” (2. Aik. 32:7-8). Hiskia kertoi miehilleen, että 
hän luottaa Herraan. Hän tiesi, että Jumala on suurempi kuin Assyri-
an mahtava valtakunta. Hän kunnioitti Jumalaa, eikö totta? 

Kuva 3-4 

Heidän ei tarvinnut odottaa kauaakaan, kun vihollisen joukot jo 
lähestyivät Jerusalemia. Ne eivät tulleet taistelemaan, vaan tuomaan 
viestin, jonka he lukivat kovaan ääneen juutalaisten kielellä. Heidän 
viestinsä löytyy Raamatusta. (Lue 2. Aik. 32:10-15.) ”Näin sanoo 
Assyrian kuningas Sanherib: `Mihin te oikein luotatte, kun aiotte 
jäädä Jerusalemiin piiritettäviksi? Hiskia johtaa teidät harhaan ja 
antaa teidän kuolla nälkään ja janoon, kun hän sanoo, että Herra, 
teidän jumalanne, pelastaa teidät Assyrian kuninkaan käsistä. Eikö 
juuri Hiskia tuhonnut teidän jumalanne kukkulapyhäköt ja alttarit ja 
sanonut teille Juudan ja Jerusalemin asukkaille, että saatte vain yhden 
alttarin ääressä palvella Jumalaa ja polttaa uhreja? Ettekö tiedä, mitä 
minä ja isäni olemme tehneet kaikille kansoille? Ovatko minkään 
kansan jumalat pystyneet pelastamaan maataan minun vallastani? 
Ajatelkaa kaikkia minun isieni hävittämiä kansoja: onko yksikään 
niiden jumalista kyennyt pelastamaan kansaansa minun käsistäni? 
Voisiko nyt teidän Jumalanne pelastaa teidät joutumasta minun val-
taani? Älkää antako Hiskian pettää itseänne ja johtaa teitä harhaan. 
Älkää uskoko häntä! Ei minkään kansan tai valtakunnan jumala ole 
voinut pelastaa kansaansa minun tai isieni käsistä. Vielä vähemmän 
voi teidän Jumalanne pelastaa teidät minun käsistäni.’” 

Tietysti kaikki kaupungin muureilla kuulivat tämän viestin. Sitä as-
syrialaiset juuri halusivatkin. He olivat varmoja, että viesti saisi Jeru-
salemin asukkaat kauhun valtaan niin, että he kääntyisivät kuningas-
taan vastaan. 

Yksi Hiskian miehistä pyysi, että heille puhuttaisiin aramean kieltä, 
eikä hepreaa, ettei kansa muureilla ymmärtäisi Assyrian kuninkaan 
viestiä. Siihen ei tyly viestinviejä suostunut, vaan astui esiin ja huusi 
taas saman viestin. Muurilla olevat ihmiset olivat kauhuissaan, mutta 
he eivät vastanneet, sillä näin oli kuningas Hiskia määrännyt. 

Kuva 3-5

Assyrialaiset toimittivat kirjeen kuningas Hiskialle. Siinä väitettiin 
ylimielisesti, että Hiskian Jumala on heikko ja avuton. Hiskia näki, 
että vihollinen nauroi hänen Jumalalleen. Jumalan kunnioittaminen 
oli Hiskialle hyvin tärkeää. Kirjeen uhkaus ei koskenut vain Juudaa 
ja Assyriaa, vaan siinä loukattiin Jumalan kunniaa. Hiskia otti kirjeen 
ja riensi temppeliin. Siellä hän levitti kirjeen Jumalan eteen ja rukoili 
näin: ”Herra, meidän Jumalamme, pelasta nyt meidät hänen käsis-
tään, jotta kaikki maailman valtakunnat oppisivat tietämään, että sinä 
yksin olet Herra ja Jumala!” (2. Kun. 19:19).
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Tietenkin Hiskia halusi, että Jumala suojelisi häntä ja hänen armei-
jaansa ja estäisi vihollisen pääsyn Jerusalemiin. Ennen kaikkea hän 
kuitenkin halusi, että Jumalaa kunnioitettaisiin. Hän halusi kaikkien 
kansakuntien tietävän, että Jumala on suurempi kuin ylpeä kuningas 
Sanherib ja hänen armeijansa. 

Mitä sinä ajattelet, kun rukoilet? Keskitytkö siihen, mitä sinä haluat? 
Vai haluatko, että rukousvastauksesi tuo kunniaa Jumalalle? Mieti-
täänpä muutamia rukouksia. Antti rukoili: ”Anna minulle Playsta-
tion, koska Simollakin on sellainen.” Riku taas rukoili: ”Herra, tee 
Eliaksesta uskova. Minulla olisi sitten niin paljon helpompaa ja kaikki 
lapset näkisivät, että sinä voit muuttaa kiusaajankin.” 

Lotta rukoili näin: ”Minua hävettää, että suutun niin helposti. En 
haluaisi aina tuottaa sinulle pettymystä. Auta minua muuttamaan 
käytöstäni.” Kuka näistä lapsista kunnioitti rukouksellaan Jumalaa? 
Miksi? 

(Anna lasten vastata.) 

Hiskia halusi, että maailma näkisi, että hänen Jumalansa on ainoa oi-
kea Jumala. Tuota luottamusta vahvisti profeetta Jesajalta saatu sana, 
ettei Sanherib tule pääsemään Jerusalemiin, eikä edes nuoli lennä Je-
rusalemia kohti. Jumala pelastaisi kaupungin oman nimensä tähden. 
Mutta kuinka näin voisi käydä? Assyrian sotajoukko oli mahtava ja 
siihen kuului hyvin paljon sotilaita. 

Kuva 3-6 

Hiskian ja hänen sotilaittensa ei tarvinnut odottaa kauaa. Seuraava-
na aamuna he menivät kaupungin muurille katsomaan lähestyvää 
vihollisjoukkoa. Silloin he varmaan haukkoivat henkeä ihmeissään. 
Vihollisleirissä ei näkynyt mitään liikettä. Kaikki 185 000 sotilasta 
olivat kuolleet. Raamattu kertoo, että yön aikana Jumalan enkeli oli 
tuonut kuoleman vihollisleiriin. Assyrian armeija oli lyöty. Kuningas 
Sanherib, joka varmaan oleskeli vähän kauempana armeijan leiristä, 
oli uutisten musertama. Hän oli nyt heikko ja voimaton. Hänen ai-
kaisempi rehentelynsä tuntui tyhmältä. 

Jumala piti huolta omasta kunniastaan. Uutinen Jumalan tuomasta 
voitosta levisi kulovalkean tavoin. Naapurivaltiot kuulivat pian uu-
tiset ja kohta kaikkialla puhuttiin ”Juudan Jumalasta” ja ”Hiskian 
Jumalasta”. Monet näistä ihmisistä toivat jopa lahjoja temppeliin ja 
Hiskialle. 

Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, Jumala haluaa, että kunnioitat 
häntä elämälläsi. Mieti, miten voit kunnioittaa Jumalaa rukoillessasi 
tai ollessasi tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Nyt rukoilemme ja 
pyydämme Jumalan apua tämän tärkeän asian oppimisessa. 

(Anna lasten osallistua  rukoukseen.) 

PTU

PTU
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Lisäys opetukseen 
Tämän tunnin sanoma on suunnattu lapsille, jotka uskovat Jeesuk-
seen. Lisää kerho-ohjelmaan evankeliumin kertominen esimerkiksi 
alla olevan siltavertauksen avulla.

Tarvikkeet
Iso paperiarkki tai pahvi
Tussi

Evankeliumin kertominen siltavertauksen 
avulla
Kuka on luonut ihmisen? Kyllä, Jumala! (Piirrä tikku-ukko ja kolmio, 
joka kuvaa Jumalaa.) Alussa ihminen eli Jumalaa lähellä.

Mitä sitten tapahtui? Kyllä, ihminen teki syntiä. Kuka tietää, mitä 
synti on? Se on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Jumala kertoo 
Raamatussa, mitä meidän tulee tehdä tai olla tekemättä. Kun emme 
tottele häntä, teemme syntiä. (Piirrä pohjaton kuilu Jumalan ja ihmisen 
väliin.)

Roomalaiskirjeen 3:23:ssa Jumala sanoo: ”Sillä kaikki ovat tehneet 
syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.” Tarkoittaako ”kaikki” myös 
niitä ihmisiä, jotka käyvät kirkossa? Tarkoittaako se lapsia? Tarkoit-
taako se minua? Tarkoittaako se sinua? Kyllä! Tämä on vakava on-
gelma, sillä synti erottaa meidät Jumalasta ja estää pääsyn taivaaseen.

Jumala kuitenkin lähetti Poikansa maailmaan. Jumalan Poika Jeesus 
kasvoi aikuiseksi ja eli täällä 33 vuotta. Jeesus ei tehnyt koskaan syn-
tiä, mutta hän kuoli ristillä ja Jumala rankaisi häntä. ”Kristus kuoli 
meidän syntiemme vuoksi” (1. Kor. 15:3). (Piirrä risti sillaksi kuilun 
poikki.) Kolmen päivän päästä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. 
Jeesus elää ja hän voi ottaa meidän syntimme pois. Sinun tulee vain 
uskoa Herraan Jeesukseen, niin pelastut (Apt. 16:31).

Uskotko Jeesukseen omana Pelastajanasi? Haluatko astua Jeesus-
sillalle? Tähän kysymykseen on vain kaksi vastausta: kyllä tai ei. Jos 
uskot Jeesukseen, hän lupaa pelastaa sinut. Se on ihana lupaus!

Toivottavasti kukaan täällä ei sano Jeesukselle ”ei”, sillä se tarkoittaa 
ikuista eroa Jumalasta. Anna Jeesuksen muuttaa elämäsi, sano Jee-
sukselle ”kyllä”!

SYNTI
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Oppitunti 4
Manasse

Raamatunkohdat
2. Kun. 21 
2. Aik. 33 

Päätotuus
Kukaan ei ole niin toivoton tapaus, ettei Jumala 
voisi häntä pelastaa.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Voit aina tulla Jumalan luo, oletpa tehnyt mitä ta-
hansa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: 
Rukoile sitkeästi niiden perheenjäsentesi ja ystäviesi 
puolesta, jotka eivät usko Jeesukseen.

Raamatunlause
”Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juo-
nensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän 
armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen an-
teeksiantonsa on runsas.” Jes. 55:7 

Havaintovälineet
•	 Kuvat 4-1…4-6 (kierrekirja ja PowerPoint)
•	 Lautanen ja tiskiharja tai astiapyyhe. 

Tuntirunko
Johdanto

”Ei Antti, et voi olla tuon pojan ystävä…” 

Tapahtumien kulku 
1 Manassesta tulee kuningas. 

2 Hän kannustaa epäjumalien palvontaan. 

3 Hän harrastaa noituutta.  PTE
4 Jumala varoittaa Manassea ja Juudaa.  PTE
5 Manasse ja kansa eivät välitä. 

6 Assyria hyökkää ja Manasse jää vangiksi. 

7 Vankeudessa Babylonissa  PTE, SH

Huippukohta
Jumala antaa Manasselle anteeksi.  PTE
Manasse palaa Jerusalemiin. 

Lopetus
Manasse tekee uudistuksia.  PTU, PTE
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Johdanto 
”Ei Antti, sinä et saa viettää niin paljon aikaa sen pojan kanssa.” 
”Miksen?” Antti kyseli. Hänen äidillään oli monta syytä. ”Eikö hän 
juuri jäänyt kiinni postitoimiston seinän tuhrimisesta? Hän heittää 
roskia kaduille ja pinnaa usein koulusta. Hän kiroilee jatkuvasti, polt-
taa tupakkaa ja käyttää varmaan huumeitakin. Viime viikonloppuna 
näin hänet humalassa kadulla. Sinun ei pidä ryhtyä hänen kaverik-
seen, sillä hän on todella huonoa seuraa!”

”Huonoa seuraa.” Samoilla sanoilla voisi kuvata tätä Juudan kunin-
gasta. Hän oli hyvän Hiskia-kuninkaan poika Manasse, joten voisim-
me arvella, että hänkin varmaan oli hyvä ja viisas. Niin ei kuitenkaan 
ollut. Manassesta tuli kuningas, kun hän oli 12-vuotias. Hyvin pian 
kävi ilmi, ettei hän aikonut palvella eikä totella Jumalaa. 

Kuva 4-1

Hiskia oli tuhonnut epäjumalien palvontapaikat, mutta Manasse an-
toi käskyn rakentaa ne uudestaan. Manasse rakensi Baalille alttareita 
ja yllytti kansalaisia palvelemaan tätä epäjumalaa. Itse hän palvoi 
aurinkoa, kuuta ja tähtiä sekä pystytti alttareita niiden palvontaa 
varten temppelin pihalle. Hän toi epäjumalanpalvontaan käytettävän 
veistetyn puupylvään temppeliin. Ihmiset tiesivät varsin hyvin, että 
siellä tulisi palvella vain ja ainoastaan todellista Jumalaa. Manasse 
jopa antoi oman poikansa poltettavaksi yhden epäjumalan sylissä. 
Näin hän ikään kuin viestitti Jumalalle: ”Minä en palvo sinua! Palvon 
mitä tai ketä tahansa muuta, mutta en sinua!” Hän uhmasi Jumalaa. 

Kuva 4-2

Voi olla, että täälläkin on joku samanlainen. Tiedät, että on väärin 
valehdella, mutta silti valehtelet opettajalle ja kerskut asiasta kave-
reillesi. Tiedät, että sopimattomien sivujen katselu internetistä ei 
ole Jumalan tahdon mukaista, mutta silti katsot ja innostat muitakin 
katsomaan. Tiedät Jumalan käskyn: ”Älä käytä väärin Herran, sinun 
Jumalasi, nimeä.” Silti käytät tahallasi Jeesuksen nimeä kirosanana ja 
vitsailet Jeesuksesta. Sinäkin uhmaat Jumalaa aivan kuten Manasse 
teki. 

Lapsena palatsissa ollessaan Manasse varmasti kuuli, miten ihmeelli-
siä asioita Jumala oli tehnyt hänen isälleen Hiskialle. Muistatko jotain 
näistä? (Anna lasten vastata.) Jo poikana hänelle oli opetettu Jumalan 
laki. Hän tiesi käskyt: ”Sinulla ei saa olla muita jumalia” ja ”Älä tee 
itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa” (2. Moos. 20:3-4). 
Hän oli varmasti ollut kuulemassa suuren profeetan Jesajan saarnoja. 
Mutta mikään näistä asioista ei muuttanut häntä. 

Raamatussa sanotaan: ”Petollinen on ihmissydän, paha ja parantu-
maton vailla vertaa!” (Jer. 17:9). Se tarkoittaa, että sisältäpäin jokai-
nen ihminen on todella syntinen. Manasse antoi tuon synnin näkyä 
elämässään. Mutta se sama pahuus on meissä kaikissa. Vaikka sinulla 
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olisi uskovat vanhemmat, vaikka tietäisit kaikki käskyt ja lukisit Raa-
mattua, se ei puhdistaisi syntistä sydäntäsi. Vain Jumala voi vaikuttaa 
sydämeemme, mutta Manassella ei ollut aikomustakaan pyytää sitä 
Jumalalta.

Manasse muuttui aina vain pahempaan suuntaan. Hän alkoi har-
rastaa noituutta. Manassen valtakunnassa oli noitia, jotka lukivat 
loitsuja, sekä ennustajia. Jotkut yrittivät ottaa yhteyttä vainajiin. Ma-
nasse kannusti kaikkea tällaista, vaikka hän hyvin tiesi, mitä Jumala 
oli sanonut: ”Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle” 
(5. Moos. 18:12). Manasse oli epäoikeudenmukainen hallitsija. Hän 
laski rikolliset vapaalle ja tappoi viattomia ihmisiä. Hän oli todellakin 
sanoinkuvaamattoman paha. Hän oli Juudan huonoin kuningas. 

Laita kierrekirja hetkeksi syrjään.

Manassen toiminta iljetti Jumalaa eikä Juudan kansakaan häntä miel-
lyttänyt. Jumala itse on erittäin pyhä ja hyvä. Raamattu sanoo, ettei 
Jumala koskaan voi hyväksyä syntiä. Synti ansaitsee rangaistuksen. 
Manasse jos kuka ansaitsi välittömän rangaistuksen. Jumala kui-
tenkin kaikessa hyvyydessään antoi kuninkaalle ja kansalle ensin 
varoituksen. 

Esitä lautasen puhdistamista tiskiharjalla tai astiapyyhkeellä.

”Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo näin: ’Minä saatan Jeru-
salemin ja Juudan sellaiseen onnettomuuteen, että joka siitä kuulee, 
sen molemmat korvat soivat... Niin kuin ruokakuppi pyyhkäistään 
puhtaaksi ja käännetään kumoon, niin minä pyyhkäisen tyhjäksi Je-
rusalemin’” (2. Kun. 21:12-13). (Tee näin samalla kuin opetat.) Jumala 
varoittaa yhä niitä, jotka uhmaavat häntä ja kulkevat omaa tietään. 
Kannattaa kuunnella Jumalan varoituksia, joita löytyy Raamatusta. 
Kuuntelepa: ”Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen, hä-
nen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot 
kääntyvät pahantekijöitä vastaan” (1. Piet. 3:12). ”Väärintekijä saa 
maksaa tekemänsä vääryyden, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä” 
(Kol. 3:25). ”Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie pää-
tyy tuhoon” (Ps. 1:6). Raamattu kertoo hyvin selvästi, että ne, jotka 
uhmaavat Jumalaa, eivät tule olemaan taivaassa Jumalan kanssa, vaan 
heitä odottaa iankaikkinen rangaistus. Otatko sinä nämä varoitukset 
vakavasti? Ottivatko Manasse ja Juudan kansa Jumalan varoituk-
set vakavasti? Raamattu kertoo tapahtumista aivan tarkalleen. (Lue 
2. Aik. 33:10.) ”Herra puhui Manasselle ja hänen kansalleen, mutta 
he eivät kuunnelleet häntä.” Jumalan puheet eivät kiinnostaneet hei-
tä. He eivät kiinnittäneet Jumalan varoituksiin mitään huomiota. 

Kuva 4-3 

Mutta Jumala pani merkille, mitä Manasse ja kansa tekivät. Kuten 
aina Jumala toimi lupauksensa mukaisesti. Hän lähetti Assyrian mah-
tavan armeijan Juudaan ja se hyökkäsi Jerusalemiin. Suuri kaupunki 
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todellakin pyyhkäistiin puhtaaksi kuin astia. Kalliit kulta- ja hopeaesi-
neet varastettiin ja ihmisiä kaapattiin. Kuningas Manasse vangittiin, 
hänelle laitettiin nenärengas ja hänet vietiin orjan tavoin Babyloniin. 
Assyrialaiset olivat ylpeitä Manassen vangitsemisesta ja häntä raahat-
tiin Babylonin kaduilla samalla kun ihmiset pilkkasivat ja hurrasivat. 
Manasse päätyi pimeään, kolkkoon vankilaan. 

Tämä muistuttaa meitä Jumalan sanoista Raamatussa: ”Juonittelijan 
tie vie tuhoon” (Snl. 13:15). Se, joka loukkaa ja uhmaa Jumalaa, jou-
tuu kärsimään paljon. Seuraukset eivät ehkä ala heti, mutta tulevat 
kyllä ennen pitkää, aivan kuten Manasselle tapahtui. 

Kuva 4-4 

Vankilassa Manassella oli aikaa ajatella. Jumalat, joihin hän oli luotta-
nut, olivat pettäneet hänet. Ehkä hän muisti, kuinka hänen isänsä oli 
taistellut paljon suurempaa armeijaa vastaan ja voittanut sen. Miksi? 
Manasse tiesi vastauksen. Herra, hänen isänsä Jumala, oli voittanut 
heidän puolestaan. 

Manasse ajatteli Jumalaa. Jumala on ainoa, joka voi toteuttaa kaiken 
haluamansa. Hän ymmärsi, että tämä suuri Jumala oli puhdas, pyhä ja 
hyvä. Hän ei hyväksy syntiä, vaan hänen täytyy rankaista siitä. Jumala 
ei pysty edes katsomaan syntiä. Sellainen Jumala on! Manasse ajatteli 
myös itseään. Hän tiesi toimineensa täysin väärin ja ansainneensa 
kaiken tämän. Ehkä hänestä tuntui, että Jumala ei halunnut olla mis-
sään tekemisissä hänen kanssaan. Olihan hän palvonut epäjumalia 
ja kannustanut tuhansia tekemään samoin. Hän oli uhrannut lapsia, 
kysynyt neuvoa noidilta ja ennustajilta. Hän ei ollut kiinnittänyt mi-
tään huomiota Jumalan varoituksiin. Uskon, että Manasse itki ajatel-
lessaan elämäänsä. Hän tiesi olevansa sanoinkuvaamattoman paha. 
Hän todella ansaitsi rangaistuksen Jumalalta.

Onko sinustakin joskus tuntunut samalta? Tuntuuko siltä, että olet 
niin toivoton tapaus, ettet voi olla missään tekemisissä Jumalan kans-
sa? Olet ehkä tehnyt kaikenlaista hävettävää. Tunnet ansaitsevasi Ju-
malan tuomion ja Manassen tavoin olet pahoillasi, että olet sotkenut 
koko elämäsi. Jos haluat keskustella kanssani Jumalan anteeksiannos-
ta, tule… (kerro paikka) kerhon jälkeen. Näytän mielelläni Raamatusta, 
kuinka Jumala antaa sinulle anteeksi, vaikka olisit tehnyt mitä tahansa. 

Vankilassa Manasse puhui Jumalalle. Hän tiesi, että menneisyydes-
sä Jumala oli antanut anteeksi ihmisille, jotka olivat tehneet väärin 
Jumalaa kohtaan. Manasse kertoi Jumalalle olevansa pahoillaan ja 
anoi anteeksiantoa. Kuuntelepa mitä sitten tapahtui: ”Kun Manasse 
rukoili Jumalaa, Jumala myöntyi hänen pyyntöönsä. Hän kuuli Ma-
nassen rukouksen ja johdatti hänet takaisin valtaistuimelle Jerusale-
miin. Silloin Manasse ymmärsi, että Herra on Jumala” (2. Aik. 33:13). 
Eikö ole ihmeellistä! Jumala ei kohdellutkaan Manassea, kuten hän 
olisi ansainnut, vaan rakasti Manassea ja antoi anteeksi kaiken pahan, 
mitä hän oli tehnyt. 
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Tapahtui juuri niin kuin profeetta Jesaja oli kirjoittanut. ”Hylät-
köön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin 
Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen 
anteeksiantonsa on runsas” (Jes. 55:7). Tässä kohdassa Jumala lupaa, 
että jos ihminen on pahoillaan ja katuu tekemäänsä väärää, niin Ju-
mala armahtaa. Jumala lupaa runsaan anteeksiannon. Näin hän teki 
myös Manasselle. 

Kuva 4-5 

Kuinka tämä on mahdollista? Eikö se ole epäreilua? Tehdäänpä lista 
Manassen synneistä. (Lapset luettelevat syntejä ja opettaja kirjaa ne ylös.) 
Jumala ei voi sanoa: ”Minä vain unohdan nämä synnit.” Hän on niin 
pyhä, hyvä ja oikeudenmukainen, että hänen on rangaistava jokainen 
synti. Satoja vuosia myöhemmin Jumala lähetti ainoan Poikansa maa-
ilmaan. Jeesus oli täydellisen hyvä koko elämänsä ajan, mutta hän kuoli 
ristillä. Jumala rankaisi ainoaa Poikaansa kaikista Manassen synneistä, 
eikä pelkästään hänen synneistään vaan kaikkien ihmisten synneistä. 
Jesajan kirjassa sanotaan: ”Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, 
jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän 
kaikkien syntivelan hänen (Jeesuksen) kannettavakseen” (Jes. 53:6). 

Ehkä mielessäsi ovat kaikki ne pahat teot, joita olet tehnyt. Jos olet 
valmis kääntymään pois pahoista teoistasi ja ajatuksistasi sekä usko-
maan, että Jeesus on kantanut sinun syntisi, voit saada kaiken anteek-
si! Muista, ettei kukaan ole niin toivoton tapaus, ettei voisi tulla Jee-
suksen luo. Kuuntelepa vielä nämä erittäin tärkeät sanat Raamatusta: 
”Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön 
takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä 
hänen anteeksiantonsa on runsas” (Jes. 55:7). Jumala pitää sanansa, 
niin kuin hän teki Manassellekin hänen ollessaan vankilassa. 

Kuva 4-6 

Jumala piti huolen, että Manasse vapautui vankilasta. Assyrian ku-
ningas antoi hänen palata takaisin Jerusalemiin. Oli jännittävää olla 
taas ”kotona”.   

Mitä oletat, että Manasse teki, kun hän tuli takaisin Jerusalemiin? 
(Anna lasten vastata.) Hän yritti korjata tekemänsä vääryydet. Epäju-
malankuvat ja epäjumalien alttarit heitettiin pois temppelistä ja ulos 
koko kaupungista. Manasse ei kysynyt enää koskaan neuvoa ennus-
tajilta ja noidilta. Hän käski ihmisten palvella Jumalaa ja näytti itse 
hyvää esimerkkiä käymällä temppelissä. Kaikkea hän ei kuitenkaan 
voinut korjata. Manasse ei voinut herättää henkiin ihmisiä, jotka oli 
tapettu. Hän ei voinut muuttaa ihmisiä, joita hän oli kannustanut 
palvomaan epäjumalia. Monet halusivat salaisesti jatkaa vanhoja ta-
pojaan. Jos tekee Jumalan tahdon vastaisia asioita, ei voi koskaan 
olla varma, voiko kaikkea palauttaa ennalleen. Manassenkin oli hy-
väksyttävä tämä. Mutta hän oli nyt aivan eri ihminen ja kansa näki 
muutoksen hänen elämässään. Sinullekin voi käydä samoin. 

PTE
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Jos käännyt Jumalan puoleen tietäen, että hänen ainoa Poikansa on 
kuollut sinun syntiesi tähden, hän muuttaa myös sinut. Raamatussa 
sanotaan: ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Van-
ha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17). Jumala muuttaa 
toisten kiusaajat ystävällisiksi ja huomaavaisiksi ihmisiksi, valehtelijat 
rehellisiksi kansalaisiksi. Hän auttaa huumeiden käyttäjiä pääsemään 
eroon huumeista. Oletpa tehnyt mitä tahansa, Jumala voi muuttaa 
sinut…Kukaan ei ole liian paha! 

Manasse on tästä todistuksena. Babylonin vankilassa tapahtunut 
muutos oli pysyvä, se jatkui hänen elämänsä loppuun asti. Manasse 
hallitsi yhteensä 55 vuotta, pidempään kuin kukaan muu Juudan 
kuninkaista. 

Jumala haluaa opettaa meille Manassen kertomuksen kautta, ettei 
kukaan ole niin toivoton tapaus, ettei Jumala voisi häntä pelastaa. 
Ehkä sinulla on ystävä tai perheenjäsen, jonka puolesta rukoileminen 
tuntuu toivottomalta. Älä luovuta. Jumala pelasti Manassen. Hän voi 
pelastaa myös ystäväsi tai isäsi tai siskosi tai muun sukulaisesi. 

Eikö ole hienoa kuulla, että Jumala voi pelastaa sinutkin! Kukaan ei 
ansaitse Jumalan anteeksiantoa, mutta Jumala voi antaa anteeksi ja 
muuttaa sinut huolimatta siitä, miten olet elänyt. Tämän päivän raa-
matunlauseemme kertoo, mitä sinun tulee tehdä. 

”Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön 
takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä 
hänen anteeksiantonsa on runsas” (Jes. 55:7).

PTE
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Oppitunti 5 
Josia

Raamatunkohdat
2. Aik. 34-35
2. Kun. 22-23:28 

Päätotuus 
Ota Jumalan sana vakavasti, kuten Josia teki. 

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: 
Ota huomioon Jumalan antamat varoitukset ja vas-
taa evankeliumin kutsuun. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Ole kuuliainen sille, mitä luet Raamatusta. 

Raamatunlause
”Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuun-
nelko sitä…” Jaak. 1:22

Havaintovälineet
•	 Kuvat 5-1…5-6 (kierrekirja ja PowerPoint)

Tuntirunko 
Johdanto

Minkälaisia lakeja sinä säätäisit? 

Tapahtumien kulku 
1 Josiasta tulee kuningas 8-vuotiaana.    PTE
2 Hän etsii Herraa. 

3 Josia tekee uudistuksia. 

4 Lain kirja löytyy. 

5 Lain kirja luetaan Josialle. 

6 Kuningas on epätoivoinen.    PTE, SH
7 Kuningas saa viestin profeetta Huldalta. 

8 Kuningas ja kansa kokoontuvat temppeliin. 

9 Kuningas lupaa totella Herraa.  PTU
10 Kansa lupaa totella Herraa.  PTE
11 Kuningas jatkaa uudistuksiaan.  PTU
12 Josia palauttaa pääsiäisenvieton.  PTE

Huippukohta
Josia loukkaantuu taistelussa. 

Lopetus
Josia kuolee ja kansakunta suree.  PTE, PTU



Viisi kuningasta

33

Johdanto 
Jos sinä olisit kuningas tai kuningatar, millaisen lain laatisit? (Anna 
lasten vastata.) On hauskaa kuvitella olevansa hallitsija, mutta jos niin 
tapahtuisi oikeasti, se ei ehkä olisikaan niin hauskaa! 

Kuva 5-1 

Hallitseminen ei ollut hauskaa myöskään Josialle, josta tuli Juudan 
kuningas vain 8-vuotiaana. Tietenkin hän tarvitsi neuvonantajia ja 
apulaisia. Kun Josia oli 16-vuotias, hän teki erittäin tärkeitä valintoja. 
Raamatussa kerrotaan, että hän alkoi etsiä Jumalaa. Tämä on yllät-
tävää, koska hänen isänsä ei ollut kiinnostunut Jumalasta ja palveli 
epäjumalia. Emme tiedä, minkä ikäisenä Josia kuuli Jumalasta ensim-
mäisen kerran. Mutta Jumala alkoi tehdä työtään Josian sydämessä 
ja Josia halusi vakavasti oppia tuntemaan Jumalan. Sen vähän, minkä 
hän tiesi, hän otti tosissaan. 

Toimitko sinäkin samoin? Sinä tiedät paljon enemmän kuin Josia. 
Mitä tiedät synnistä? Mitä tiedät Jeesuksesta? Mitä tiedät pelastuk-
sesta? (Anna lasten vastata näihin kysymyksiin.) Kuten huomaat, sinulla 
on paljon tietoa. Tämä tieto on erilaista kuin biologian, historian 
tai maantiedon osaaminen. Kun tunnet Raamattua, tiedät myös, 
millaisen sanoman Jumala on meille ihmisille välittänyt. Jumalan 
sanomaa on toteltava, koska se on tärkein koskaan saamasi sanoma. 
Et tietenkään voi tietää kaikkea, mitä Raamatussa sanotaan, mutta 
tiedät jonkin verran. Jumala odottaa sinun tottelevan sitä, minkä olet 
Raamatusta oppinut. 

Josia tiesi vain vähän, mutta hän totteli. Hän alkoi uskoa Jumalaan ja 
”teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä…” (2. Aik. 34:2). Niinpä 
maassa tehtiin suuria muutoksia. Epäjumalien oli väistyttävä! Josia 
määräsi, että epäjumalat täytyi murskata pieniksi palasiksi ja levittää 
epäjumalien palvojien haudoille. 

Kuva 5-2 

Josia määräsi myös temppelin korjattavaksi. Miehet työskentelivät 
ahkerasti: toiset puhdistivat, toiset rakensivat ja jotkut korjasivat. 
Paikka oli kuin kuhiseva muurahaiskeko. Ylipappi Hilkia oli myös 
paikalla. Eräänä päivänä Hilkia oli laskemassa rakennustyömaan va-
roja, kun hän löysi vanhan kirjakäärön temppelin pölyisestä nurkasta. 
Hän avasi sen varovasti ja varmaan suorastaan vapisi jännityksestä 
lukiessaan sitä. ”Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan”, hän 
kertoi kirjurilleen Safanille ja ojensi kirjakäärön hänelle. 

Safan katsoi ja tiesi, että se oli Herran laki. Safan ei ollut koskaan 
nähnyt kopiota siitä, saati sitten pidellyt sitä käsissään. Kuninkaan 
oli saatava tietää tästä ihmeellisestä löydöstä. Hän kiirehti kertomaan 
kuninkaalle löydöstä. Sitten hän alkoi lukea kirjaa ääneen. Safan luki 
kuninkaalle Jumalan laeista. Tunnetko sinäkin joitain Jumalan lakeja? 
Kirjassa kerrottiin myös rangaistuksesta, joka tottelemattomuudesta 
seuraisi. 

PTE
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Kuva 5-3 

Kuningas ei ollut koskaan kuullut näitä sanoja aiemmin. Hän itki ja 
varmaankin aivan vapisi. Kuningas Josia repäisi vaatteensa osoittaak-
seen, kuinka ahdistunut hän oli. 

Kuninkaan kuulemat sanat oli kirjoitettu 800 vuotta aikaisemmin, 
jolloin Jumala oli antanut ne Moosekselle. Kuningas tiesi niiden 
olevan Jumalan sanoja ja aina ajankohtaisia. Hän tiesi, että nyt oli 
toimittava. 

Suhtaudutko sinä samoin Raamattuun? Se on kyllä vanha kirja, mutta 
sen sanoma on Jumalalta, eikä se koskaan vanhene. Voimme lukea, 
että ”jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyl-
linen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan 
tahdon mukaiseen elämään” (2. Tim. 3:16). Raamattu on Jumalan 
sanaa, joten se on totta. 

Otatko sinä Raamatun sanan yhtä vakavasti kuin Josia? Raamattu 
sanoo esimerkiksi näin: ”Sitä, joka uskoo häneen (Jeesukseen), ei 
tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei usko-
nut Jumalan ainoaan Poikaan” (Joh. 3:18). Tämä on Jumalan sanan 
varoitus. Oletetaan, että rikollinen on tuomioistuimen edessä ja tuo-
mari määrää hänelle elinkautisen. Hänet on siis tuomittu. Jos taas 
tuomari vapauttaa hänet syytöksistä, hän on vapaa. Hieman samalla 
tavalla voidaan ajatella tässä. Ihmiset ovat vapaita tai tuomittuja sen 
perusteella, uskovatko he Jumalan sanan totuuden ja toimivatko sen 
mukaan vai eivät. Kannattaa ottaa Jumalan sana vakavasti. Älä naura 
sille äläkä työnnä sitä pois mielestäsi. Usko Jeesukseen sydämessäsi, 
niin kuin Jumalan sana neuvoo, silloin et ole tuomittu. Ehkä halu-
aisitkin uskoa Jeesukseen. Kerron sinulle mielelläni lisää ja näytän 
Raamatusta, miten se tapahtuu. Voit tulla juttelemaan kerhon jälkeen 
kanssani. Olen… (kerro paikka). Jumala haluaa, että otat hänen sa-
nansa vakavasti, kuten Josia teki. 

Kuningas kääntyi Hilkian ja neljän muun miehen puoleen ja sanoi 
heille (lue 2. Aik. 34:21): ”Menkää kysymään Herralta, mitä meidän 
nyt on tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä sekä minun 
että kaikkien muidenkin Israelin ja Juudan asukkaiden puolesta. Her-
ran viha on ankarana yllämme, koska isämme eivät ole noudattaneet 
hänen sanojaan eivätkä ole eläneet kaikessa sen mukaisesti, kuin 
tähän kirjaan on kirjoitettu.” 

Pappi ja muut miehet kiirehtivät Huldan, Jumalan sanoja puhuvan 
naisprofeetan, luokse. Hulda kertoi heille Jumalan vastauksen: ”Näin 
sanoo Herra… Kaikki  kiroukset, jotka on mainittu Juudan kunin-
kaalle luetussa kirjassa, minä panen täytäntöön. He ovat hylännet 
minut ja polttaneet uhreja muille jumalille ja näillä teoillaan he ovat 
saanet vihani heräämään… Sinä nöyrryit, sinä repäisit vaatteesi ja 
itkit edessäni, ja siksi minä kuulen sinua.” Jumala lupasi, ettei ran-
gaistus kuitenkaan tulisi Josian hallintokaudella, vaan myöhemmin.
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Kuninkaan lähettiläät veivät vastauksen kuninkaalle. Siinä oli sekä 
hyviä että huonoja uutisia, eikö totta? 

Kuva 5-4 

Kuningas varmaan toivoi, että kun kansa kuulee Jumalan sanat, he 
muuttavat tapansa. Hän kutsui koolle suuren kokouksen Jerusale-
miin. Hän luki ihmisille kirjakääröä, joka oli löytynyt temppelistä. 
Kansa ei ollut kuullut sitä aiemmin. Sen jälkeen kuningas korokkeel-
la seisten teki juhlallisen lupauksen. Hän aikoisi seurata Herraa ja 
noudattaa hänen käskyjään koko sydämestään. Jumalan sana muutti 
Josian sydäntä ja myös hänen elämäänsä. 

Jumala tahtoo, että näin tapahtuu myös meidän elämässämme. Raa-
mattu on Jumalan viesti meille ja on väärin jättää se huomiotta. Aja-
tellaanpa, että ystäväsi sanoo sinulle: ”Annan sinulle ylimääräisiä ko-
tiläksyjä joka illaksi tällä viikolla.” Et välitä hänen puheistaan, mutta 
jos koulusi rehtori sanoo nuo samat sanat, suhtautumisesi muuttuu. 
Sillä on merkitystä, kuka sanat sanoo. Suuri, mahtava ja pyhä Jumala 
puhuu meille Raamatussa. Meidän tehtävämme on lukea, uskoa ja 
totella Jumalan sanaa. Jos uskot Jeesukseen, luetko Raamattua? Vai-
kuttaako Raamattu elämääsi? Sen tulisi vaikuttaa. 

Josia halusi, että Jumalan sana vaikuttaisi myös koko temppeliin ko-
koontuvan kansan sydämissä. Josia käski kansaa lupaamaan, että he 
palvelevat Herraa. Kaikki lupasivat, mutta kaikki eivät tarkoittaneet 
sitä koko sydämestään. He tottelivat kuninkaansa lakia, mutta eivät 
sydämessään kuitenkaan rakastaneet ja totelleet Jumalaa. (Tämä käy 
ilmi Jeremian varhaisista kirjoituksista, esim. Jer. 3.) Lain lukeminen 
ei ollut heille kovin tärkeää. Siksi Josian kuoleman jälkeen kansa 
vangittiin ja vietiin orjiksi. 

Jumala ei halua, että pelkästään kuuntelet hänen sanojaan. Jumala 
kehottaa Raamatussa Jaak. 1:22:ssa: ”Toteuttakaa sana tekoina, älkää 
pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne.” Olisi hassua, jos 
aamulla katsoisit peiliin ja toteaisit: ”Kasvoni ovat likaiset”, laittaisit 
peilin syrjään ja lähtisit kouluun. Peiliin katsomisella ei silloin olisi si-
nulle merkitystä. Sinun täytyy tehdä jotain likaisille kasvoillesi. Sama 
tilanne on silloin, kun kuuntelet raamatunopetusta. Tiedät hyvin, 
mitä sinun pitäisi tehdä. Olisi hölmöä olla toimimatta sen mukaan. 

Kuningas Josia toimi. Hän oli lujasti päättänyt päästä eroon kaikesta, 
mikä liittyi epäjumalanpalvelukseen. Temppelin lähellä oli talli, jossa 
pidettiin hienoja hevosia, jotka yksi kuninkaista oli lahjoittanut au-
ringonjumalalle. Josia vei hevoset pois ja poltti vaunut. Hän hävitti 
maasta noitien ja ennustajien talot, jotta kukaan ei enää voisi kysyä 
heiltä neuvoa. Hän tuhosi epäjumalanpalvelukseen käytettyjä paik-
koja ja pyrki varmistamaan, ettei niitä käytettäisi enää koskaan.  Miksi 
hän teki näin? Hän totteli Jumalan sanaa. 

(Laita kierrekirja syrjään. Näytä taulukko, jossa on kaksi saraketta.) 
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Jos uskot Jeesukseen, on hyvä miettiä, mitä Raamattu neuvoo sinua 
tekemään elämässäsi. Voit käyttää apuna tällaista yksinkertaista tau-
lukkoa. Kirjoita toiselle puolelle lukemasi raamatunjakeet ja niiden 
viereiseen sarakkeeseen, mitä sinun tulisi tehdä lukemasi kohdan 
perusteella. Esimerkiksi, jos lukisit hiljaisessa hetkessäsi kohdan 
Kol. 3:22-24. (Lukekaa kohta yhdessä ääneen.) Mitä voisit tehdä totel-
laksesi tätä Jumalan sanan kohtaa? (Anna lasten ehdottaa.) Voit ottaa 
tällaisen taulukon kotiin ja täyttää sitä, kun pidät omaa hiljaista het-
keä. Josialla olisi ollut paljon kirjoitettavaa tällaiseen taulukkoon, vai 
mitä luulet? 

Kuva 5-5 

Eräs asia, johon kuningas Josia vielä puuttui, oli pääsiäisen vieton 
aloittaminen uudestaan. Kuningas auttoi kansaa muistamaan, kuin-
ka Jumala oli pelastanut heidän esi-isänsä Egyptistä. He muistelivat, 
kuinka israelilaiset olivat pelastuneet kuoleman enkelin vierailulta, 
koska olivat sivelleet ovenpielensä karitsan verellä. Jumala oli kirjas-
saan kehottanut muistelemaan näitä tapahtumia pääsiäisenä. Josia 
teki juuri niin kuin lain kirjaan oli kirjoitettu. 

Me olemme Josiaa paremmassa asemassa. Hänellä oli vain viisi Raa-
matun ensimmäistä kirjaa ja meillä on kaikki 66! Uudesta testa-
mentista voimme lukea, että Jeesus on meidän pääsiäislampaamme 
(1. Kor. 5:7). Hän vuodatti verensä pelastaakseen meidät iankaikki-
selta rangaistukselta.

Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, hänen verensä suojaa sinut. Ju-
mala sanoi näin kauan sitten ja se lupaus on edelleen totta: ”Sillä kun 
minä näen veren, menen ohitsenne” (2. Moos. 12:13). Otatko sinä 
tämän vakavasti? Uskotko Jeesukseen koko sydämestäsi? Kun teet 
niin, Jumala auttaa sinua ymmärtämään ja noudattamaan sanaansa. 
Jumala auttoi myös Josiaa monella tavalla. 

Kuva 5-6 

Josia ei ollut täydellinen. Hän teki virheitä, aivan kuten mekin teem-
me. Hän sai kuulla, että Egyptin kuningas oli lähdössä sotaan. Josia 
teki nopean päätöksen lähteä taistelemaan häntä vastaan. En usko, 
että Josia tuossa tilanteessa kysyi neuvoa Jumalalta. Egyptin kuningas 
lähetti Josialle viestin: ”En minä nyt aio sotia sinua vaan Babylonian 
kuningashuonetta vastaan. Jumala on käskenyt minun kiiruhtaa. Pysy 
erossa jumalasta, joka on minun kanssani, ettei hän tuhoaisi sinua.” 
Josia oli kuitenkin päättänyt taistella. Hän naamioitui tavalliseksi so-
tilaaksi, jotta häntä ei tunnistettaisi (ks. Raamatun vanha käännös). 
Taistelukentällä kävi kuitenkin huonosti ja vihollisen jousimiehen 
nuoli osui häneen. 

”Viekää minut pois, olen haavoittunut pahasti”, hän valitti. Miehet 
nostivat Josian pois vaunuistaan toisiin vaunuihin ja suunnistivat 
Jerusalemiin, missä Josia kuoli. 

PTU

PowerPoint V-5a

PTE
PowerPoint V-5b



Viisi kuningasta

37

Jerusalemin asukkaat surivat Josiaa. Hän oli ollut hyvä kuningas, joka 
eli Jumalan tahdon mukaan. Profeetta Jeremia teki Josiasta valitus-
virren. 

Elätkö sinä Jumalan sanan mukaisesti? Jos rakastat Jeesusta, pyydä 
häneltä apua, että osaisit myös toimia Jumalan sanan mukaan etkä 
vain kuunnella sitä. 

Jos et ole Jeesuksen oma, et ole ottanut Jumalan sanaa vakavasti. 
Kuuntele näitä sanoja: ”Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, 
joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan 
Poikaan” (Joh. 3:18). Kannattaa kuunnella Jumalaa ja totella häntä 
jo tänään. Pyydä Jeesusta ottamaan syntisi pois ja pelastamaan sinut. 
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Kun Herra on minun kanssani,
en minä mitään pelkää.

Mitä voisivat ihmiset silloin?

Ps. 118:6

Kun Herra on minun kanssani,
en minä mitään pelkää.

Mitä voisivat ihmiset silloin?

Ps. 118:6

Raamatunlauseet kotiinvietäväksi
(Oppitunti 1)

Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!
Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen 

sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, 
minä autan sinua.

Jes. 41:10

Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!
Älä arkana pälyile ympärillesi – minä olen 

sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, 
minä autan sinua.

Jes. 41:10
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Raamatunlukutaulukko
(Oppitunti 5)

Raamatunkohta         Miten toimin?

Raamatunkohta         Miten toimin?



Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

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

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

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

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

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

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

Tulosta, leikkaa ja säilytä Raamattusi välissä. #
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