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Johdanto

Jerusalemin muurien jälleenrakentaminen on jännittävä osa Jumalan kansan historiaa. Nuo muurit olivat 
olleet rauniona 140 vuotta. Monien vankeusvuosien jälkeen oli ensimmäiseksi noin 50 000 juutalaista 
palannut Serubbabelin mukana jälleenrakentamaan temppeliä. Sitten Esra oli palannut toisen vapaaeh-
toisryhmän kanssa palauttamaan Jumalan palvelemisen. Lopulta noin vuonna 445 eKr. viimeinen ryhmä 
palasi Nehemian kanssa jälleenrakentamaan kaupungin muureja ja portteja.

Nehemian nimi tarkoittaa ”Jumala lohduttaa”. Jumala käytti häntä rohkaisemaan ja auttamaan kansaansa 
erityisellä tavalla. Suuresta vastustuksesta huolimatta Nehemia ja kansa onnistuivat rakentamaan kaupun-
gin muurin (pituus 4 km) vain 52 päivässä. Lisäksi kaupungin elämä järjestettiin uudelleen niin, että oikea 
jumalanpalvelus saattoi jatkua. Mikä oli onnistumisen salaisuus? Jumala käytti Nehemiaa toteuttamaan 
suunnitelmansa.

Nehemian kirja on täynnä ohjeita siitä, kuinka Jumalan työ on tehtävä Jumalan tavalla ja Jumalan kunniak-
si. Nämä viisi opetuskertaa on kirjoitettu erityisesti Jeesukseen uskovien lasten avuksi, mutta myös lapset, 
jotka eivät tunne Jeesusta, voivat hyötyä niistä.

Rukouksemme on, että näiden opetusten vaikutuksesta lapset etsisivät Jumalan täydellistä tahtoa elämäs-
sään ja voisivat pelastua, pyhittyä ja palvella muita.

”Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, 
lohtua ja toivoa” (Room. 15:4).

Opeta ja sovella päätotuus jokaisella oppitunnilla
Älä tyydy ainoastaan kertomaan lapsille Raamatun kertomuksia. Opeta perusteellisesti joka opetuskertaan 
liittyvä totuus ja sovella se huolellisesti lapsen elämään. Harmaa pohjaväri tekstin alla auttaa huomaamaan, 
missä kohdassa kertomusta voit opettaa ja soveltaa kertomuksen päätotuutta. ”PT” tarkoittaa päätotuu-
den opettamista; ”PTU” osoittaa, missä totuus on sovellettu uskovalle lapselle, ja ”PTE” osoittaa, missä 
se on sovellettu lapselle, joka ei tunne Jeesusta. Voit vapaasti muuntaa näitä sovelluksia omalle lapsiryh-
mällesi sopiviksi. Jos ehdotettu sovellus esimerkiksi liittyy lähinnä poikien elämään ja sinun ryhmässäsi on 
vain tyttöjä, se kannattaa muuttaa. Myös jos sovellus sopii vanhemmille lapsille, ja sinun ryhmäsi lapset 
ovat pieniä, on hyvä miettiä toinen sovellus tilalle. Tee muutoksia vapaasti. 

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. Tämän opetus-
tekstin lopusta löydät vielä yhteenvedon sielunhoidon vaiheista.

Uskovat lapset saattavat tarvita neuvoja elämäänsä. He eivät ehkä tiedä, miten Raamattu opettaa toimi-
maan jossain tilanteessa tai 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 
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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.”

Raamatunlauseet
Jokaista oppituntia varten on ehdotettu ulkoa opeteltava raamatunjae. Jos pidät oppitunnit viiden viikon 
aikana, on hyvä valita vain kaksi tai kolme jaetta ja opetella ne perusteellisesti. Jos yrität opettaa kaikki 
jakeet, lapset eivät kenties opi niistä yhtään kunnolla.

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

Kertauskysymykset
Kertauskysymyksiä voit käyttää heti opetuksen jälkeen tai seuraavalla tapaamiskerralla ennen uutta oppi-
tuntia.

Opetuksen kertaaminen on hyödyllistä, sillä voit samalla vahvistaa jo opetettuja asioita, ja kisailu on yleen-
sä lapsista hauskaa. Kertauskisa… 
1. selventää sinulle, paljonko lapset ymmärtävät ja muistavat.
2. auttaa sinua opettajana tietämään, mitä asioita pitää painottaa enemmän, niin että lapset muistavat 

paremmin.
3. on hauska ohjelman osio. Lapset pitävät kilpailemisesta. Kyse on kuitenkin enemmästä kuin kisailusta, 

nimittäin oppimisesta. 

Tämän opetustekstin kertauskysymykset liittyvät kaikki raamatunkertomukseen. Kannattaa kuitenkin itse 
lisätä muutama kysymys, joka liittyy lauluihin, raamatunjakeeseen tai muihin opetettaviin asioihin. Näin 
lapset oppivat pitämään kaikkia ohjelman osia tärkeinä. 

PowerPoint®-kuvat
Jos käytät opetuksessa PowerPoint-kuvia, voit valita kahden vaihtoehdon väliltä.
1. Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat sekä kansikuvan.
2. Toinen vaihtoehto sisältää myös päätotuuden, sovellukset ja raamatunlauseen.

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

Ylimääräiset havaintovälineet
Jos käytät kierrekirjaa, kirjoita kunkin oppitunnin päätotuus pahville ja kiinnitä se flanellotauluun tai 
seinälle flanello- tai sinitarralla. Käytä tekstauskirjaimia, niin lasten on helpompi lukea sanat. Aseta pahvi 
näkyville joko kertomuksen alussa tai kun ensimmäisen kerran mainitset päätotuuden opetuksen aikana.
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Yleiskatsaus

Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

Surullinen 
juomanlaskija

Neh. 1:1-2:8 

Kehotus lähteä 
rakentamaan

Neh. 2:9-20 

Muurien 
rakentaminen 
ja vihollisten 
kohtaaminen

Neh. 3-4

Ongelmia 
Jumalan kansan 
keskuudessa

Neh. 5-6

Jumalalle omistettu 
kaupunki

Neh. 7-13 

Rukoile Jumalaa 
hänen tahtonsa 
mukaisesti. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta pelastamaan sinut 
synneistäsi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile joka päivä, ylistä Jumalaa, 
tunnusta syntisi ja pyydä Jumalalta apua.  

”Huuda minua avuksesi, niin minä 
vastaan sinulle.”

Jer. 33:3a

Jumalalla on 
uskoville tehtävä. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Pyydä Jumalaa ohjaamaan ja käyttämään 
sinua.

”Herra, mitä minun tulee tehdä?”

Apt. 22:10

Ole valmis 
kohtaamaan 
toisten ihmisten 
taholta tulevia 
vaikeuksia. 

Anna Jumalan 
hallita elämääsi. 

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ota Jeesus vastaan Pelastajanasi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tottele hänen sanaansa; pyydä Jumalalta 
anteeksi; tee hänen työtään; iloitse 
hänessä; anna itsesi Jumalalle. 

Jumala auttaa 
lapsiaan olemaan 
viisaita.

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

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Lue Jumalan sanaa ja pyydä Jumalaa 
auttamaan sinua vastaamaan oikein. 

”Huuda minua avuksesi, niin minä 
vastaan sinulle.”

Jer. 33:3a

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Pyydä Jumalaa auttamaan sinua – 
muista, kuinka suuri ja voimallinen hän 
on.

”Jos Jumala on meidän puolellamme, 
kuka voi olla meitä vastaan?” 

Room. 8:31b

”Kukaan ei voi palvella kahta herraa.”

Matt. 6:24a



6

Raamatunkohdat opettajille
Neh. 1:1-2:8

Päätotuus
Rukoile Jumalaa hänen tahtonsa mukaisesti. (PT)

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta pelastamaan sinut synneistäsi. (PTE)

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile joka päivä, ylistä Jumalaa, tunnusta syntisi ja 
pyydä Jumalalta apua. (PTU)

Raamatunlause
”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle.” 
Jer. 33:3a

Havaintovälineet
•	 Kierrekirja-	tai	PowerPoint-kuvat	1-1…1-5

•	 Kartta	kierrekirjan	lopussa	(sama	myös	Power-
Pointilla)

•	 Havainnollistettu	raamatunlause,	jonka	voit	tu-
lostaa (sama lause myös PowerPoint-esityksessä)

Tuntirunko
Johdanto
Kuvittele, millaista oli elää 2500 vuotta sitten. PT

Tapahtumien kulku
1 Nehemia, Persian kuninkaan
 juomanlaskija. PTE
2 Nehemia saa kuulla, että Jerusalemin
 muurit ovat raunioina.  PTU
3 Hän rukoilee
 - ylistää Jumalaa PTU
 - tunnustaa syntinsä PTU
 - pyytää Jumalalta apua luottaen
   hänen lupauksiinsa. PTU
4 Hän jatkaa rukoilemista. PTU
5 Kuningas kysyy, miksi hän on surullinen
 ja mitä hän haluaa.

6 Nehemia pyytää lupaa kaupungin
 jälleenrakentamiseen. 

Huippukohta
7 Kuningas suostuu. 

8 Nehemia pyytää kirjeitä turvallista matkaa 
varten ja saadakseen puuta.

Lopetus
Käytätkö joka päivä aikaa rukoillaksesi?

PTU, PTE

Oppitunti 1
Surullinen juomanlaskija
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Oppitunti
Osaatko kuvitella, millaista oli 2500 vuotta sitten eläneen ihmisen elä-
mä? Ei ollut lentokoneita eikä autoja, ei sanomalehtiä eikä puhelinta, 
ei televisiota eikä sähköpostia. Sellaisella, joka eli vieraassa maassa, oli 
vaikeaa, sillä hän eli täysin eristyksissä kotimaan uutisista.

Jotakin hyvin surullista oli tapahtunut israelilaisille, juutalaisille. Heidät 
oli viety vankeuteen Babyloniaan. 

Näytä kierrekirjan lopussa olevaa karttaa tai PowerPoint-karttaa.

Miksi? Koska he eivät olleet totelleet Jumalan käskyjä. He olivat käänty-
neet muiden jumalien puoleen ja palvoneet epäjumalia elävän Jumalan 
sijaan.

Jumala salli heidän joutua vankeuteen. Kuitenkin kaukana kotimaasta 
monien sydämet muuttuivat ja he pyysivät Jumalaa antamaan anteeksi. 
Jumala vastasi heidän rukouksiinsa.

Samoin Jumala haluaa meidänkin rukoilevan häntä. Jumala vastasi kan-
sansa rukouksiin kauan sitten. Hän teki mahdolliseksi sen, että monet 
heistä saattoivat palata Jerusalemiin.

Persian kuningas antoi määräyksen ja he saivat lähteä rakentamaan 
temppeliä, rakennusta, jossa he palvelivat Jumalaa. He olivat hyvin on-
nellisia, kun vihdoinkin saattoivat lähteä kotiin.

Yksi Persiassa syntyneistä nuorista miehistä oli Nehemia. Nehemialle 
oli annettu hyvin tärkeä tehtävä Persiassa. Hän työskenteli kuninkaan 
palatsissa, Susan kaupungissa.

Kuva 1-1
Susan palatsi oli hyvin kaunis. Kaikkialla oli marmoria, kultaa ja hopeaa; 
huonekalut oli tehty erikoispuusta. Kuninkaalla oli monia palvelijoita ja 
sotilaita suojelemassa häntä. Nehemia oli kuningas Artakserkseen juo-
manlaskija. Juomanlaskijana oleminen ei ehkä kuulosta sinusta kovin-
kaan erinomaiselta, mutta tuohon aikaan se oli merkittävä kunniavirka. 
Hänen oli maistettava kuninkaan ruokaa ja juomaa ennen kuin se tar-
jottiin kuninkaalle. Näin tehtiin siksi, ettei kuningasta voisi myrkyttää. 
Jos juomanlaskija ei sairastunut ja kuollut, kuningas tiesi, että ruokaa 
oli turvallista syödä. Tämä tarkoittaa, että kuninkaan on täytynyt luottaa 
melkoisesti Nehemiaan. Kuningas puheli hänelle usein, ja Nehemia oli 
selvillä tärkeistä päätöksistä, joita tehtiin suuressa Persian valtakunnassa.

Jumala valmisti Nehemiaa vielä erityisempää työtä varten. Mutta ensin 
hänen oli tehtävä hyvää työtä palatsissa.

Jumalalla on aivan erityinen suunnitelma myös sinua varten. Ensim-
mäinen asia, jonka Jumala haluaa elämässäsi tehdä, on pelastaa sinut 
synneistäsi. Kuten ihmiset kauan sitten, sinäkään et ole totellut Jumalan 
käskyjä. Raamattu sanoo, että meidän tulee rakastaa Jumalaa koko sy-
dämestämme (kts. Matt. 22:37). Mutta usein me ajattelemme enemmän 
itseämme ja sitä, mitä me haluamme. Helposti jätämme huomiotta Ju-

Näytä Jerusalem kartalta.

PT

Näytä Susa kartalta.

PTE
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malan ohjeet varastamiseen ja valehteluun liittyen, jos se auttaa mei-
tä tavoitteissamme. Juuri siksi tarvitsemme Jeesusta. Vain Jeesus voi 
antaa synnit anteeksi ja tehdä sinusta sellaisen, miksi Jumala on sinut 
tarkoittanut. Jeesus kuoli ristillä sinun syntiesi tähden ja nousi kuolleista. 
Miellyttääkö elämäsi Jumalaa? Jos tiedät, ettei elämäsi miellytä häntä, 
niin käänny Jumalan puoleen jo tänään. Jumala haluaa kuulla sinun ru-
koilevan: ”Herra, pelasta minut”, tai kuten eräs mies Raamatussa sanoi: 
”Jumala ole minulle syntiselle armollinen” (Luuk. 18:13). Pyydä Jeesusta 
Pelastajaksesi. Hän on luvannut, että sitä, joka hänen luokseen tulee, 
hän ei aja pois (kts. Joh. 6:37).

Jos haluat kysyä lisää tästä asiasta, jää opetuksen loputtua paikoillesi, 
niin tulen luoksesi ja voimme jutella. Näytän mielelläni, mitä Raamatus-
sa sanotaan Jeesuksen luo tulemisesta.

Kuva 1-2
Nehemialla oli hyvin kunniakas virka hovissa, ja kaikki hänen asiansa 
näyttivät menestyvän. Kuitenkin eräänä talviaamuna hän kuuli uutisia, 
jotka murehduttivat häntä. Hänen veljensä Hanani ja pari muuta juuta-
laisystävää palasivat Susaan käytyään Jerusalemissa.

Nehemia kysyi heiltä: ”Mitä ihmisille kuuluu? Millaista Jerusalemissa 
on?”

He vastasivat: ”Ne, jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, 
elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat 
raunioina, ja sen portit on poltettu” (Neh. 1:3).

Nehemia oli surullinen ajatellessaan: ”Kaikkien näiden vuosien jälkeen 
Jerusalemin ihmisillä ei vieläkään ole mitään suojaa vihollisia vastaan. 
Rosvot voivat tulla ja mennä miten huvittaa, ei ole portteja estämässä 
heitä. Ei ihme, että kansa on epätoivoinen ja masentunut. Ympärillä 
asuvat kansat pilkkaavat heitä.”

Tiedätkö, että me, jotka kuulumme Jumalalle, voimme huomata ole-
vamme samanlaisessa tilanteessa? Kenties et puhu Jumalalle ja elä häntä 
varten niin kuin pitäisi. Tuntuuko hengellinen elämäsi masentavalta? 
Jerusalemilaiset olivat hyvin masentuneita, koska heidän kaupunkinsa 
oli raunioina.

Kuva 1-3
Miten Nehemia reagoi Jerusalemin kuulumisiin? Raamattu sanoo, että 
hän istui ja itki (Neh. 1:4). Nehemia oli murheellinen ja alkoi rukoilla. 
Hän ei edes syönyt, koska hänestä tuntui niin pahalta se, mitä Jerusale-
missa tapahtui. Nehemian rukous on kirjoitettu meitä varten Raamat-
tuun (Neh. 1:5-11). Se on todella ihana rukous. Jumala on pannut tämän 
rukouksen sanaansa, niin että me voimme rukoilla hänen tahtonsa mu-
kaisesti, aivan niin kuin Nehemia teki. Miten Nehemia rukoili?

Ensin puhui siitä, kuinka suuri Jumala on. Hän sanoi: ”Herra, taivaan 
Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala!” (Neh. 1:5). Jumala on kaikkival-

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

SH

PTU
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tias, hän on kaikkeuden Kuningas. Nehemia myös sanoi rukouksensa 
alussa Jumalan olevan uskollinen ja pitävän lupauksensa niille, jotka ra-
kastavat ja tottelevat häntä.

Meidän tulisi palvoa Jumalaa, kuten Nehemia, ja ylistää Jumalan suu-
ruutta ja uskollisuutta. Voimme luottaa Jumalan vastaavan meidän ru-
kouksiimme.

Ylistettyään Jumalaa Nehemia puhui synneistään ja kansan synneistä. 
Hän sanoi: ”Tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vas-
taan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olem-
me pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, 
käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijallesi Moosekselle annoit.” (Neh. 
1:6-7)

Nehemia sanoi, että myöskään hän ei ollut totellut Jumalaa. Haluam-
meko me Nehemian tavoin kertoa Jumalalle, että emme ole totelleet 
häntä? Jokainen meistä tekee väärin elämässään, ja Raamattu sanoo, että 
meidän tulee pyytää Jumalalta anteeksi (Luuk. 11:4 ja 1. Joh. 1:8-9). Hän 
lupaa antaa syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät.

Vasta sitten, kun Nehemia oli ylistänyt ja palvonut Jumalaa ja tunnusta-
nut syntinsä, hän pyysi Jumalalta apua. Rukouksessaan hän muistutti lu-
pauksesta, jonka Jumala oli antanut monia vuosia aikaisemmin Moosek-
selle. Jumala oli sanonut, että jos he tekisivät syntiä, heidät hajotettaisiin 
ympärillä asuvien kansojen joukkoon, mutta jos he kääntyisivät takaisin 
Jumalan puoleen ja tottelisivat häntä, hän kokoaisi heidät yhteen kaukai-
sista paikoista ja toisi heidät takaisin Jerusalemiin (kts. 5. Moos. 30:1-5).

Rukoillessamme on hyvä ajatella sitä, mitä Jumala on sanonut. Silloin 
tiedämme, että meidän pyyntömme ovat hänen mielensä mukaisia. 
Myös me voimme muistuttaa Jumalaa hänen lupauksistaan.

Nehemia ei rukoillut ainoastaan yleisesti, vaan hän pyysi erikoisesti yhtä 
asiaa: ”Täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suope-
utta” (Neh. 1:11). Hän pyysi Jumalaa vaikuttamaan, että kuningas olisi 
myötämielinen, kun hän puhuisi kuninkaalle. Jumala näytti Nehemialle, 
että hän oli voimallinen auttamaan kansaansa, ja Nehemia oli halukas 
lähtemään. Kerro Jumalalle, mitä sinä tänään tarvitset, ja ole halukas 
tekemään se, mitä hän sinulle osoittaa.

Kuva 1-4
Miten ihmeellinen rukous se olikaan. Nehemia jatkoi rukoilemista neljä 
kuukautta. Se mahtoi tuntua pitkältä ajalta. Jumala haluaa, että jatkam-
me rukoilemista, kun tiedämme rukouksemme olevan hänen tahton-
sa mukainen. Joskus meidän on odotettava Jumalan vastausta pitkään. 
Muistan erään miehen nimeltä George Müller, joka rukoili joka päivä 
70 vuoden ajan erään ystävänsä pelastumista. Vastausta ei näyttänyt tu-
levan. Lopulta ystävä uskoi Jeesukseen. Hän pelastui George Müllerin 
hautajaisissa. Rukoiletko sinä jonkun ystäväsi tai perheenjäsenesi pelas-
tusta? Älä luovuta, vaikka olisit rukoillut kuukausia tai kenties vuosi-
kausia.

PTU

PTU

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

PTU

PTU
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Viikosta toiseen Nehemia rukoili. Sitten eräänä huhtikuun päivänä hän 
valmistautui tarjoilemaan kuninkaalle viiniä. Aikaisemmin hän oli aina 
näyttänyt onnelliselta kuninkaan seurassa, mutta nyt hänen surunsa nä-
kyi ensimmäistä kertaa ulospäin.

Kuningas Artakserkses huomasi sen heti ja sanoi: ”Miksi näytät noin 
surulliselta? Et kai sinä ole sairas?” (Neh. 2:2). Kuningas ihmetteli, mikä 
Nehemian mieltä painoi.

Nehemia pelästyi kovasti. Hän tiesi, ettei saisi näyttää surulliselta kunin-
kaan seurassa. Hän tiesi myös, että kuningas Artakserkses oli jo antanut 
käskyn lopettaa kaiken työn Jerusalemin muureilla (Esra 4:21).

Nehemia vastasi kuninkaalle sanoen yksinkertaisesti: ”Kuinka minä en 
näyttäisi surulliselta, kun kaupunki, jossa esi-isieni haudat ovat, on tu-
hottu ja sen portit poltettu?” (Neh. 2:3).

Nehemia odotti kuullakseen, mitä kuningas sanoisi. Lähettäisikö kunin-
gas hänet pois?

Jumala oli vastaamassa rukoukseen, niinpä kuningas vastasi: ”Mitä siis 
toivot minulta?”

Nehemia tajusi miten paljon riippuisi siitä, mitä seuraavaksi tapahtuisi. 
Niinpä hän kuiskasi nopeasti rukouksen Jumalalle, ennen kuin puhui 
kuninkaalle.

Sitten hän sanoi: ”Jos sinä, kuningas, näet hyväksi, jos tahdot osoittaa 
suopeutta palvelijallesi, niin salli minun lähteä Juudaan rakentamaan uu-
delleen kaupunkia, jossa esi-isieni haudat ovat” (Neh. 2:5).

Mitä kuningas sanoisi? Olisiko hän vihainen Nehemialle? Vastaisiko ku-
ningas kielteisesti hänen pyyntöönsä?

Kuningas sanoi Nehemialle: ”Kuinka kauan matkasi kestäisi? Milloin 
tulisit takaisin?” (Neh. 2:6).

Kuningas oli antanut luvan. Ihmeellistä! Nehemia tiesi, että Jumala oli 
vaikuttanut asiassa. Mikään ei ole liian vaikeaa Jumalalle. Hänelle on 
kaikki mahdollista (Matt. 19:26).

Kuva 1-5
Nehemia tiesi tarvitsevansa kuninkaan apua päästäkseen Jerusalemiin ja 
rakentaakseen muurit uudestaan. Hän oli jo ajatellut, mitä pitäisi tehdä. 
Nehemia osasi vastata kuninkaalle, kuinka kauan matka kestäisi.

Hän sanoi myös: ”Anna mukaani Eufratin länsipuolisen maakunnan 
maaherroille osoitetut käskykirjeet, jotta he sallisivat minun kulkea alu-
eidensa läpi Juudaan. Samoin pyydän kirjettä kuninkaan metsien varti-
jalle” (Neh. 2:7-8).

Maaherrat olisivat voineet estää Nehemiaa pääsemästä Jerusalemiin, 
niinpä hän tarvitsi kulkulupakirjeet kuninkaalta. Hän tarvitsi myös puu-
ta porttien ja kaupungin muiden osien uudelleen rakentamiseen. Jälleen 
kuningas suostui, sillä Jumala oli tehnyt työtä kuninkaan sydämessä. 

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.
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Nehemia saattoi sanoa: ”Kuningas antoi minulle tällaiset kirjeet, sillä 
Jumalan suojaava käsi oli ylläni” (Neh. 2:8). Hän sai kuninkaalta lu-
van ryhtyä rakentamaan Jerusalemin muureja. Hän sai kirjeet, joiden 
ansiosta hänen matkansa olisi turvallinen ja hän saisi puuta kuninkaan 
metsästä. Jumala oli vastannut rukoukseen.

Jumala haluaa, että sinäkin tuot kaikki asiasi rukouksessa hänen eteensä. 
Hän sanoo: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle” (Jer. 33:3).

Jos olet Jeesuksen oma, tahdotko rukoilla Jumalaa, niin kuin hän Raa-
matussa kehottaa? Varaatko aikaa joka viikko ylistääksesi Herraa siitä, 
millainen hän on, kertoaksesi hänelle ne vääryydet, joita olet tehnyt, ja 
pyytääksesi häntä auttamaan itseäsi ja muita? Nehemia huusi avukseen 
Jumalaa, ja Jumala vastasi hänelle ihmeellisellä tavalla. Herra sanoo si-
nulle ja minulle tänään: ”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan si-
nulle” (Jer. 33:3a).

Ja sinulle, joka et vielä ole Jeesuksen oma, tahtoisitko tänään pyytää hän-
tä tulemaan sinun Herraksesi ja Pelastajaksesi? Vain Jeesus voi antaa syn-
tisi anteeksi ja muuttaa sinua, jotta voit elää hänen tahtonsa mukaisesti. 
Älä enää odota. Rukoile näin: ”Herra, pelasta minut.” Hän on luvannut, 
että sitä, joka hänen luoksensa tulee, hän ei aja pois (Joh. 6:37). Usko Jee-
sukseen, niin saat huomata hänen olevan ihmeellinen Pelastaja ja Herra.

Kertauskysymykset
1. Miksi Jumala salli israelilaisten joutua Babyloniaan? (He eivät olleet 

totelleet Jumalan käskyjä ja olivat palvelleet epäjumalia elävän Ju-
malan sijasta.)

2. Mikä oli juomanlaskijan tehtävä? (Maistaa kuninkaan ruokaa ja juo-
maa ja siten suojella kuningasta myrkytysten varalta.)

3. Mitä surullisia uutisia Nehemian veli kertoi? (Ihmiset olivat pulassa, 
ja Jerusalemin muurit olivat rikki.)

4. Miksi muurien rikkonaisuus oli ongelma kaupungille? (Ei ollut suo-
jaa vihollisia vastaan, varkaat saattoivat tulla ja mennä.)

5. Millä tavalla Nehemia alkoi rukoilla Jumalaa? (Hän ylisti ja palvoi 
Jumalaa ja tunnusti syntinsä.)

6. Kuinka kauan Nehemia rukoili ennen kuin hän lähestyi kuningasta? 
(Neljä kuukautta.)

7. Mitä meidän tulisi tehdä, jos Jumala ei heti vastaa meidän rukouk-
siimme? (Olla antamatta periksi, jatkaa rukousta.)

8. Mitä Nehemia teki vielä kerran ennen kuin hän pyysi kuninkaalta 
palvelusta? (Hän rukoili.)

9. Nehemia pyysi kuninkaalta kirjeitä. Millä tavalla kirjeet auttaisivat 
Nehemiaa? (Hän voisi matkustaa turvallisesti eri maakuntien halki 
ja saisi puuta kuninkaan metsästä.)

10. Mitä Jumala on luvannut niille, jotka tulevat hänen luokseen? (Hän 
ei aja ketään pois.)

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

PTU

PTE

Kertauskisaidea ja 
-materiaali löytyy kansiosta 
LISÄMATERIAALIT.

Tukitehtävä: LISÄMATERIAALIT-
kansiosta voit tulostaa lapsille 
rukouslaput, joihin lapset saavat 
kirjoittaa nimensä ja omia 
rukousaiheitaan.
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Oppitunti 2
Kehotus lähteä rakentamaan

Raamatunkohdat 
Neh. 2:9-20

Päätotuus
Jumalalla on uskoville tehtävä.

Sovellus
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Pyydä Jumalaa ohjaamaan ja käyttämään sinua. 

Raamatunlause
”Herra, mitä minun tulee tehdä?” Apt. 22:10

Havaintovälineet
•	 Kierrekirja-	tai	PowerPoint-kuvat	2-1…2-5

•	 Kartta	kierrekirjan	lopussa	(sama	myös	Power-
Pointilla)

•	 Havainnollistettu	raamatunlause,	jonka	voit	tu-
lostaa (sama lause myös PowerPoint-esityksessä)

Tuntirunko
Johdanto
Mikä suurenmoinen päivä se onkaan ollut, kun Ne-
hemia lähti matkaan.

Tapahtumien kulku
1 Matka Jerusalemiin.

2 Tilanne selviää Nehemialle.    PTU
3 Sanballat ja Tobias ovat vihaisia. 

                                            PTU, PTE
4 Nehemia tutkii muuria yöllä. PTU
5 ”Rakentakaamme Jerusalemin muurit.”   

 PTU
6 Kansa suostuu.

7 Viholliset pilkkaavat. 

Huippukohta
”Taivaan Jumala auttaa meidät menestykseen. Me 
hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme.”

Lopetus
Jumala johdattakoon ja käyttäköön sinua –
hän antaa sinulle voimaa ja rohkeutta.          PTU
Raamatunlauseen opettaminen
Kun opetat raamatunlausetta, selitä kuinka Saul oli mat-
kalla Damaskokseen vangitsemaan kristittyjä.

Yhtäkkiä hän näki valon taivaasta ja kuuli äänen 
sanovan: ”Saul, Saul, miksi vainoat (vahingoitat) 
minua?” (Apt. 22:7) 

Kun Saul tajusi, että Jeesus puhui hänelle, hän sa-
noi: ”Herra, mitä minun tulee tehdä?” (Apt. 22:10)

Saul nimitti Jeesusta Herraksi ja antoi Jumalan hal-
lita elämäänsä. Tästä hetkestä lähtien Saul oli pelas-
tettu, hänen syntinsä oli annettu anteeksi ja hänen 
elämänsä suunta muuttunut. Herra tahtoo pelastaa 
myös sinut ja muuttaa sinunkin elämäsi. Sinun tar-
vitsee vain yksinkertaisesti uskoa häneen ja sallia 
Jeesuksen ohjata elämääsi.

Jos tahdot tänään uskoa Jeesukseen, etkä ole var-
ma, mitä pitäisi tehdä, niin voimme jutella aihees-
ta yhdessä. Jos siis haluat tietää enemmän, jää vain 
paikallesi istumaan tunnin jälkeen. Kun näen sinun 
istuvan siellä, tulen luoksesi ja voimme tutkia Raa-
matusta, mitä Jeesukseen uskominen tarkoittaa.
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Lue jae Raamatustasi tai annan 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Oppitunti

Kuva 2-1
Miten suurenmoinen sen päivän on täytynyt olla, jolloin Nehemia lähti 
muiden juutalaisten kanssa matkalle Jerusalemiin. Hän oli kuukausia 
rukoillut tämän päivän puolesta. Kuningas oli antanut luvan rakentaa 
uudelleen kaupungin muurit. Nyt oli vihdoin tullut aika aloittaa matka 
Jerusalemiin. Voit kuvitella, kuinka innoissaan Nehemian on täytynyt 
olla. Kaikki tämä tapahtui, koska Jumalan suojaava käsi oli Nehemian 
yllä, kuten hän itse totesi (Neh. 2:8).

Raamattu kertoo, että kuningas lähetti jopa ratsumiehiä päällikköineen 
suojelemaan heitä matkalla (Neh. 2:9).

Matkasta tulisi pitkä, yli 1100 kilometriä. Susan kansa varmaankin katse-
li heidän lähtöään ja kummasteli, pääsisivätkö he koskaan perille Jerusa-
lemiin.

Näytä kierrekirjan lopussa olevalta kartalta tai PowerPoint-kartalta Susa, Jeru-
salem ja joet.

Ensiksi heidän oli ylitettävä Tigris-virta ja sitten Eufrat-virta.

Kuningas oli antanut Nehemialle kirjeet, jotka tuli näyttää maaherroil-
le, jotta hän pääsi kulkemaan heidän maakuntiensa kautta. Kuninkaan 
käskyä oli toteltava, niinpä heidän sallittiin jatkaa matkaa. He matkasivat 
yhä eteenpäin. Jokainen päivä toi heidät lähemmäs Jerusalemia.

Kuva 2-2
Vaellettuaan lähes kolme kuukautta he pääsivät vihdoin Juudan maahan. 
Kaukaa he saattoivat nähdä Jerusalemin kaupungin tai ainakin sen, mitä 
siitä oli jäljellä. Kuinka kiitollisia heidän on täytynytkään olla siitä, että 
Jumala oli tuonut heidät turvallisesti pitkän matkan perille saakka. Tämä 
oli kaupunki, josta heidän isoisovanhempansa oli viety vankeuteen.

Kun Nehemia keskusteli jerusalemilaisten kanssa, hän huomasi, kuinka 
masentuneita he olivat. Nehemia ei kertonut heille heti, miksi hän oli 
tullut (Neh. 2:16). Hän halusi itse nähdä, kuinka asiat olivat.Jumala oli 
tuonut Nehemian Jerusalemiin erityistä tehtävää varten.

Jumalalla on erikoistehtävä myös sinulle, jos uskot Jeesukseen. Jumala 
voi käyttää sinua opastamaan muita Jeesuksen luo. Hän voi käyttää sinua 
auttamaan toisia uskovia kasvamaan kristittyinä. Hänellä on täydellinen 
suunnitelma jokaista päivää varten, niin että olemmepa kotona tai kou-
lussa tai leikkimässä, hän voi johtaa meidät avun tarvitsijoiden luo. Jos 
uskot Jeesukseen, pyydä joka päivä Jumalaa johdattamaan sinua täydelli-
sen tahtonsa mukaan. Tässä on pieni laulu, jota voit käyttää rukouksena:

Tässä oon Herra, käytä mua,
haluan palvella yksin sua.
Kotona tai kaukana,
Herra käytä mua.

Nehemia salli Herran johdattaa ja käyttää häntä.

PTU

Ehkä haluatte laulaa laulun 
yhdessä. Nuotit löytyvät tämän 
opetustekstin lopusta.

Näytä kansiosta 
LISÄMATERIAALIT löytyvä 
Jerusalemin kartta.
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Kuva 2-3
Oli kuitenkin kaksi miestä, jotka olivat vihaisia Nehemian tulosta: ho-
ronilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia (Neh. 2:10). He 
vihasivat juutalaisia ja ymmärsivät, että Nehemia oli tullut auttamaan 
kansaa. He eivät halunneet Juudan jälleen voimistuvan. Niinpä he olivat 
hyvin tyytymättömiä.

Kun me uskovina toimimme Jumalan tahdon mukaisesti, on aina ihmi-
siä, joita se ei miellytä. Heitä ärsyttää se, että olemme erilaisia kuin he, 
koska me rakastamme Jeesusta. Joskus he tahtovat pilata koulukirjam-
me tai polkupyörämme. Joskus he puhuvat meistä perättömiä toisille. 
Jos tällaista tapahtuu, sen ei pitäisi yllättää meitä. Koska jotkut ihmiset 
vihasivat Jeesusta silloin, kun hän oli vielä maan päällä, voimme olla 
varmoja, että nykyäänkin jotkut vihaavat niitä, jotka seuraavat Jeesusta. 
Pitäisikö sen estää meitä kertomasta muille Pelastajastamme? Olisiko 
parempi olla auttamatta niitä, jotka tarvitsevat apua?

Anna lasten vastata.

Ei! Nehemia ei antanut Sanballatin ja Tobian estää häntä tekemästä 
Jumalan työtä Jerusalemissa. Pyydetään Jumalalta apua voidaksemme 
tehdä hänen työtään joka päivä.

Kun Mary Slessor ryhtyi Dundeessa opettamaan lapsille Jeesuksesta, 
eräs poikajengi yritti pelotella ja vahingoittaa häntä. Mutta hän jatkoi 
Jeesuksesta opettamista. Myöhemmin hän lähti jopa lähetystyöhön Af-
rikkaan.

Sanballat ja Tobia vastustivat Nehemiaa. Ehkä sinäkin olet joskus ollut 
kateellinen tai ilkeä Jeesukseen uskoville? Sinä ja minä olemme syntisiä. 
On olemassa vain yksi, joka voi ottaa meidän syntiemme rangaistuksen 
pois ja auttaa meitä elämään eri lailla. Kyseessä on tietysti Jeesus. Hän 
kärsi ristillä syntiemme rangaistuksen. Raamatussa sanotaan: ”Kristus 
kuoli jumalattomien puolesta” (Room. 5:6). Kuinka ihmeellistä! Sinä 
voit tulla ylösnousseen Pelastajan, Jeesuksen, luo nyt. Usko häneen 
koko sydämestäsi, ja hän antaa sinulle anteeksi. Hän muuttaa elämäsi.

Kuva 2-4
Nehemia oli ollut Jerusalemissa jo kolme päivää. Hän ei vieläkään ollut 
kertonut toisille mitään suunnitelmistaan. Hän tahtoi itse nähdä, kuinka 
asiat olivat. Miten hän pystyi tutkimaan muureja niin, ettei kukaan tien-
nyt, mitä hän teki? No, hän odotti kunnes ihmiset olivat nukkumassa. 
Sitten hän meni muutamien ystäviensä kanssa kaupungin ulkopuolelle 
tarkastelemaan portteja ja muureja. Hän tutki hyvin huolellisesti rauni-
oita ja sitä, mitä muurista vielä oli jäljellä. Se oli surullinen näky. Oli jopa 
paikkoja, joista juhta, jolla hän ratsasti, ei päässyt läpi, koska siellä oli 
niin paljon kivikasoja ja roskia. Mutta Nehemia nousi ratsailta ja käveli. 
Pieni ryhmä miehiä aloitti Laaksoportilta. Hitaasti he kulkivat muurin 
ympäri. Nehemian täytyi tarkalleen tietää, minkälainen tehtävä häntä 
odotti.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.                         

PTU

PTU

Näytä kansiosta 
LISÄMATERIAALIT löytyvä 
Jerusalemin kartta.
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Jeesus kertoi, miten tärkeää on ajatella huolellisesti, mitä tulemme koh-
taamaan kristittyinä. Hän sanoi, että jos joku haluaa rakentaa tornin, on 
hänen ensin laskettava kustannukset. Näin voi varmistua, että työ tulee 
valmiiksi (Luuk. 14: 28-30). Oletko sinä käsittänyt, mitä Herran tahdon 
tekeminen maksaa? Se tarkoittaa, että asetat Jumalan ensimmäiseksi, 
henkilökohtaisten halujesi ja toiveittesi edelle.

Kenties sinä uskovana haluaisit viettää illan kotona pelaten, ja Jumala 
näyttää, että jossain on joku apuasi tarvitseva. Mitä sinun pitäisi tehdä? 
Sanoisitko: ”Ei tuosta ihmisestä ole niin väliä”, vai sanotko: ”Herra, 
tahdon tehdä sinun tahtosi, maksoi, mitä maksoi”?

Jeesuksen seuraaminen ja hänen tahtonsa tekeminen eivät tarkoita ai-
noastaan sitä, että hän on ensimmäisellä sijalla ajankäytössämme. Se 
koskee myös tapaa, jolla käytämme rahamme. Emme osta kaikkea, mitä 
mielemme tekee, vaan annamme Herran johdattaa meitä. Me pyydäm-
me häneltä apua voidaksemme antaa osan rahoistamme, niin että muut 
voivat kuulla evankeliumin. Jotkut Jeesukseen uskovat ajattelevat, että 
vain isot asiat kiinnostavat Jumalaa, kuten lähteminen lähetystyöhön 
tai puheitten pitäminen. Suurimmaksi osaksi Jumalan työssä oleminen 
kuitenkin merkitsee uskollisuutta pienissä asioissa, esimerkiksi ystävien 
auttamista ja antamista lähetystyöhön. Se ei aina ole helppoa, mutta 
Jumala on lastensa kanssa myös tänään, niin kuin hän oli Nehemian 
kanssa kauan sitten.

Nehemia tarkasti muurin ja portit. Hän näki, mitä piti tehdä. Työmäärä 
oli suuri. Seuraavana päivänä hän aikoi kertoa kansalle suunnitelmansa.

Kuva 2-5
Seuraavana päivänä Nehemia kutsui koolle kansan johtomiehet. Hän 
sanoi heille: ”Te näette, millaisessa vaarassa olemme, kun Jerusalem on 
raunioina ja sen portit on poltettu. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan 
Jerusalemin muureja. Emme saa enää alistua tähän häpeään” (Neh. 2:17).

(Jerusalemin ympäristön asukkaat pilkkasivat kaupungin väkeä rikottu-
jen muurien tähden.) 

Nehemia tahtoi heidän ymmärtävän suuren tarpeen ja ryhtyvän teke-
mään jotain asian hyväksi. Hän ei yrittänyt tehdä työtä yksin. Hän sanoi: 
”Meidän on ryhdyttävä rakentamaan muureja.”

Jumala haluaa niiden, jotka rakastavat häntä, työskentelevän yhdessä. 

Niinpä Nehemia haastoi heidät. 

Rohkaisuksi Nehemia kertoi, kuinka Jumala oli jo auttanut (Neh. 2:18), 
miten kuningas oli antanut luvan korjata muurit ja antanut kirjeet maa-
herroille puun saamiseksi kuninkaan metsästä. Jumala oli jo tehnyt niin 
paljon heidän hyväkseen ja varmasti hän auttaisi heitä rakentamaan 
muurinkin.

Nehemia odotti kuullakseen, mitä kansa sanoisi. Haluaisivatko he työs-
kennellä hänen kanssaan, vai jättäisivätkö he asiat sikseen?

PTU

PTU

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.                         
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Kansa vastasi yhteen ääneen. Luetaanpa, mitä he sanoivat: ”Meidän 
täytyy ruveta rakentamaan muureja” (Neh. 2:18).

He aikoivat ryhtyä työhön. Voitko kuvitella, kuinka onnellinen Nehemi-
an on täytynyt olla. Kansa tahtoi työskennellä yhdessä. 

Uutiset levisivät nopeasti. Juutalaisten viholliset kuulivat, että he aikoi-
vat rakentaa muurit uudelleen.

Kun uutinen tuli Sanballatin, Tobian ja heidän ystävänsä Gesemin kor-
viin, he ivasivat ja pilkkasivat juutalaisia kysyen: ”Mitä te oikein olette 
tekemässä? Aiotteko kapinoida kuningasta vastaan?” (Neh. 2:19).

Tämän työn tekemisestä ei näyttänyt tulevan helppoa juutalaisille. Kui-
tenkin Nehemia vastasi näille vihollisille: ”Taivaan Jumala auttaa meitä. 
Olemme hänen palvelijoitaan ja ryhdymme rakennustöihin. Mutta teil-
lä ei ole osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin” (Neh. 2:20). Nehemia oli 
päättänyt tehdä työn, johon Jumala oli hänet kutsunut, eikä kukaan tai 
mikään estäisi häntä.

Jos uskot Jeesukseen, voit rukoilla: ”Herra, mitä minun tulee tehdä?” 

Herralla on työ sinua varten. Joka päivä Jumala voi käyttää sinua ole-
maan todistajana kotona, koulussa tai leikkiessä. Anna Jumalan käyttää 
ja johtaa sinua, kuten Nehemiaa. Välillä voi olla hyvin vaikeaa. Muista 
kuinka viholliset nauroivat ja pilkkasivat juutalaisia. Voit aina kääntyä 
Jumalan puoleen, että hän antaisi sinulle voimia ja rohkeutta olla todis-
taja ja tehdä työtä hänelle. Hän auttaa sinua ja antaa suuhun oikeat sanat.

Kertauskysymykset
1. Minkä lisäturvan kuningas lähetti Nehemian mukaan matkalle? 

(Ratsumiehiä päällikköineen.)

2. Miten pitkä matka oli? (yli 1100 km)

3. Miksi Nehemia ei kertonut heti jerusalemilaisille, miksi hän oli tul-
lut? (Hän tahtoi nähdä itse, miten asiat olivat.)

4. Millä tavalla Jumala voi käyttää uskovia? (Johdattamaan toisia hä-
nen luokseen ja auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apua.)

5. Miksi Sanballat ja Tobia eivät olleet iloisia siitä, että Nehemia oli 
tullut? (He eivät tahtoneet, että Juudan maasta tulisi jälleen voima-
kas.)

6. Miten Nehemia tutki muureja niin, ettei kukaan nähnyt häntä? 
(Hän meni ulos yöllä.)

7. Miten Nehemia rohkaisi johtomiehiä sen suhteen, että työ voitai-
siin tehdä? (Hän kertoi heille siitä, mitä Jumala oli jo tehnyt, miten 
hän sai luvan kuninkaalta sekä kirjeet turvallista matkaa ja puiden 
saamista varten.)

8. Mitä kansa vastasi yhteen ääneen Nehemian ehdotukseen muuri-
en rakentamisesta? (”Meidän täytyy ruveta rakentamaan muureja” 
Neh. 2:18.)

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Kertauskisaidea ja 
-materiaali löytyy kansiosta 
LISÄMATERIAALIT.
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9. Mitä Sanballat, Tobia ja Gesem tekivät, kun he kuulivat uutiset? (He 
pilkkasivat ihmisiä.)

10. Jos ihmiset vastustavat meitä, koska rakastamme Jeesusta, kuuluu-
ko meidän lakata kertomasta ihmisille hänestä? (Ei, hän pystyy aut-
tamaan meitä olemaan hänen todistajiaan.)
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Oppitunti 3
Muurien rakentaminen ja vihollisten kohtaaminen

Raamatunkohdat
Neh. 3-4

Päätotuus
Ole valmis kestämään toisten ihmisten taholta tu-
levia vaikeuksia.

Sovellus
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Pyydä Jumalaa auttamaan sinua – muista, kuinka 
suuri ja voimallinen hän on.

Raamatunlause
”Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla 
meitä vastaan?” Room. 8:31b

Havaintovälineet
•	 Kierrekirja-	tai	PowerPoint-kuvat:	3-1…	3-5

•	 Havainnollistettu	raamatunlause,	jonka	voit	tu-
lostaa (sama lause myös PowerPoint-esityksessä)

Tuntirunko
Johdanto
Poika vuorilla – ”Me kiipeämme ylemmäs
lohkareita myöten.”            PTU

Tapahtumien kulku
1 Nehemia suunnittelee työn ja rohkaisee
 työntekijöitä.  PTU
2 Sanballat ja Tobia pilkkaavat juutalaisia.   

 PTU
3 Viholliset suunnittelevat hyökkäystä. 

4 Kansa rukoilee ja vartioi kaupunkia.   PTU
5 Kansa masentuu; hyökkäysuhkaukset.

6 Kansa asettuu heikoimmin suojatuille
 paikoille.

7 ”Muistakaa Herraa, hän on suuri ja
 voimallinen.” PTU
8 Yksi ryhmä on vartiossa, toinen kantaa aseita 

ja tekee työtä.

9 ”Meidän Jumalamme taistelee puolestamme.”

Huippukohta
Kansa jatkaa työtä.

Lopetus
Mitä teet, kun kohtaat vaikeuksia toisten ihmisten 
taholta?
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Lyhyt opetus lapsille, jotka eivät 
tunne Jeesusta
Koska oppitunti on uskovaa lasta varten, kerro 
seuraava pieni kertomus tunnin alkupuolella. Voit 
näyttää kuvaa 2-5 sitä kertoessasi.

Tänään puhutaan Jerusalemin porttien ja muurien 
uudelleen rakentamisesta. On mielenkiintoista, että 
ensimmäisenä mainitaan Lammasportti (Neh. 3:1). 
Se oli lähellä temppeliä, Jerusalemin koillisosassa. 
Tämän portin kautta uhrilampaat tuotiin temppe-
liin.

Lammasportti muistuttaa meitä Jeesuksesta. Hän 
kuoli ristillä maksaakseen meidän syntimme. Hän 
nousi kuolleista ja on elävä Pelastaja. Siksi Jeesus 
sanoi: ”Minä olen portti. Se joka tulee sisään minun 
kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, 
ja hän löytää laitumen” (Joh. 10:9). On vain yksi 
tapa pelastua synnistä – Jeesukseen uskominen. 
Jeesus on pelastuksen portti meille jokaiselle.

Jos minä kysyisin sinulta, kummalla puolella pe-
lastuksen porttia sinä tänään olet, mikä olisi vasta-
uksesi? Oletko yhä ulkopuolella? Vai oletko tullut 
portin kautta sisälle ja tiedät, että olet pelastettu? 
Jos et vielä ole astunut sisälle pelastuksen portista, 
voit pyytää tänään Jeesusta olemaan sinun Pelasta-
jasi ja Herrasi.

Ymmärrätkö, että olet syntinen ja teet asioita, joita 
ei pitäisi? Ymmärrätkö, että Jeesus on ainoa Pelas-
taja? Hän on ainoa, joka voi antaa synnit anteeksi ja 
tehdä sinusta sellaisen, millaisen hän haluaa sinun 
olevan. Tahdotko tänään kulkea pelastuksen por-
tista sisälle Jumalan valtakuntaan? Sinun tarvitsee 
vastaanottaa Jeesus Pelastajanasi. Voit sanoa hänel-
le nyt: ”Rakas Jeesus, uskon, että kuolit ristillä ja 
nousit kuolleista minun takiani. Otan sinut nyt vas-
taan Pelastajanani ja Herranani. Uskon, että annat 
syntini anteeksi ja pelastat minut.” Jeesus on luvan-
nut pelastaa ne, jotka uskovat häneen, eikä hänen 
lupauksensa petä. Jeesus sanoo: ”Minä olen portti. 
Se joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän 
voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen” 
(Joh. 10:9).
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Oppitunti 
Ennen kuin aloitat oppitunnin, kerro, että voit sen jälkeen jutella jokaisen kanssa, 
joka haluaa tietää lisää pelastumisesta tai tarvitsee rohkaisua hengelliseen elä-
määnsä. Mainitse paikka, jonne keskustelua haluava lapsi voi tulla opetuksen 
jälkeen.

Pieni poika oli vaeltamassa vuorilla isänsä kanssa. Rinne, jota he kiipe-
sivät, oli hyvin jyrkkä ja lohkareinen.

Pikkupoika kääntyi isänsä puoleen ja kysyi: ”Miksi Jumala on tehnyt 
vuorille niin paljon lohkareita?”

Isä mietti hetken ja sanoi pojalleen: ”Me kiipeämme ylemmäs lohkareita 
pitkin.”

Isä tarkoitti tietenkin, että lohkareita tarvittiin askelmina auttamaan hei-
tä kiipeämään korkeammalle. Sama pätee uskovan elämään. Jokainen 
meistä kohtaa vaikeuksia, ja ihmiset jopa yrittävät loukata meitä. Välillä 
ihmettelemme, miksi Jumala sallii vaikeudet. Mutta kovina aikoina me 
opimme tärkeitä asioita uskovan elämästä. Me opimme luottamaan Ju-
malaan enemmän ja tekemään, mitä hän haluaa. Jumala auttaa meitä, 
kun kohtaamme vaikeuksia, ja muut ovat meitä vastaan. Jumala käyttää 
vaikeuksia muovatakseen meitä enemmän tahtonsa mukaisiksi ihmisik-
si. Muista: ”Me kiipeämme ylemmäs lohkareita pitkin.”

Nehemia kohtasi monia vaikeuksia noudattaessaan Jumalan tahtoa. 
Kuulimme jo, kuinka juutalaisten viholliset pilkkasivat heitä siitä, että 
he halusivat rakentaa uudelleen Jerusalemin muurit. Nehemia sanoi 
kansalle: ”Taivaan Jumala auttaa meitä. Olemme hänen palvelijoitaan 
ja ryhdymme rakennustöihin” (Neh. 2:20). Ja juuri niin he tekivätkin.

Kuva 3-1
Työtä oli paljon. Rauniot ja poltettujen porttien jäännökset oli korjattava 
pois. Kivet oli pestävä, ennen kuin niitä saattoi käyttää uudelleen muu-
riin. Muurit oli korjattava. Portit salpoineen ja lukkoineen oli tehtävä ja 
asennettava paikoilleen. Ei tullut kysymykseen, että jokainen vain tekisi 
mitä tahtoi. Nehemian oli tehtävä sellainen suunnitelma, että jokainen 
mies ja nainen olisi oikeassa paikassa tekemässä omaa tehtäväänsä. Ju-
mala ohjasi Nehemiaa kehottamaan kansaa työskentelemään ryhmissä 
muurin sisällä sillä kohdalla, joka oli lähinnä heidän kotiaan. Työskente-
ly perheen läheisyydessä auttaisi. Niitä miehiä, joiden kodit olivat Jeru-
salemin ulkopuolella, pyydettiin työskentelemään sillä muurinosuudella, 
jolla oli vähän asukkaita. Työntekijäryhmiä oli yhteensä 42. Jotkut muu-
rinkorjaajat olivat temppelipappeja, toiset kultaseppiä, jotkut voiteen-
tekijöitä, toiset temppelipalvelijoita ja jotkut kauppiaita. Jokaisella oli 
tehtävä. Nehemia valitsi tietyt miehet valvomaan oman muuriosuutensa 
töitä varmistaakseen, että kaikki sujui niin kuin pitikin. Hän tiesi, missä 
kukin työskenteli ja rohkaisi heitä jatkuvasti. Hän mainitsee esimerkiksi 
Barukin, joka työskenteli erityisen ahkerasti (Neh. 3:20). Hän mainitsi 
myös, miten tekoalaiset (he olivat kylästä, joka oli noin 15 kilometrin 

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.   

PTU
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päässä Jerusalemista) korjasivat kaksi osuutta muurista, vaikka heidän 
johtajansa eivät halunneet tehdä yhtään mitään (Neh. 3:5, 27).

Muistatko, mitä opimme viime kerralla?

Anna lasten vastata.

”Jumalalla on uskoville tehtävä.” Hän odottaa, että työskentelemme 
yhdessä muiden uskovien kanssa. Hän tahtoo, että työ tehdään par-
haalla mahdollisella tavalla. Raamattu sanoo: ”Mitä teettekin, tehkää 
se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. 
Palvelkaa Herraa Kristusta” (Kol. 3:23, 24b). Kotona voit auttaa koti-
töissä ja tehdä sen uskovan veljesi, sisaresi tai vanhempasi kanssa niin 
kuin Herralle. Uskovien ystäviesi kanssa koulussa voitte tulla vahvoiksi 
Jeesuksen todistajiksi osoittamalla elämällänne ja puheillanne, kuinka 
ihmeellinen teidän Pelastajanne on. Rukouksilla ja lahjoituksilla voit 
auttaa lähetystyöntekijöitä ja muita kristittyjä kertomaan evankeliumia 
muiden maiden ihmisille. Jokaisella uskovalla on oma tehtävänsä Ju-
malan työssä, aivan kuten jokaisella oli oma työosuutensa Jerusalemin 
muurien rakentamisessa.

Kuva 3-2
Oli kuitenkin joitakin sellaisia ihmisiä, jotka eivät tahtoneet, että muurit 
rakennettaisiin uudelleen. Eräs heistä, Sanballat, tuli hyvin vihaiseksi, 
kun hän kuuli käynnissä olevasta työstä. Sanballat oli Samarian käskyn-
haltija. Häntä kiinnosti vain vallan säilyttäminen itsellään ja Samarialla. 
Sanballat alkoi pilkata juutalaisia seuralaistensa ja Samarian armeijan 
edessä.

Hän sanoi: ”Mitä nuo kurjat juutalaiset oikein tekevät? Aikovatko he 
rakentaa muurin uudelleen? Sitäkö varten he toimittavat uhrejaan? Luu-
levatko he saavansa muurin valmiiksi yhdessä päivässä? Kuvittelevatko 
he herättävänsä palaneet kivet tuhkakasoista eloon?” (Neh. 3:34).

Tobia, Ammonin käskynhaltija, oli myös joukossa. Hänkin pilkkasi juu-
talaisia: ”Antaa heidän yrittää. Heidän rakennelmansa sortuu, jos vain 
kettukin hyppää sen päälle” (Neh. 3:35). Muut nauroivat.

On aina ihmisiä, jotka ovat valmiita pilkkaamaan, jos teemme, mitä 
Herra haluaa. He sanoivat: ”Mitä hyötyä siitä on, että sanoo kuuluvansa 
Jeesukselle? Mitä hyötyä on rukoilla ja kertoa muille Jeesuksesta? Se 
kaikki on ajanhukkaa!” He pilkkaavat sinua ja Jumalan sanaa. He voivat 
olla hyvin julmia. Se johtuu siitä, että he eivät halua uskoa Jeesukseen 
eivätkä salli hänen muuttavan heidän elämäänsä.

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet kertonut ystävällesi Jeesuk-
sesta ja hän pilkkasi sinua? Mitä silloin pitäisi tehdä?

Anna lasten vastata. Voit puhua heille eri vaihtoehdoista, kuten…
a)  Voit vastaavasti yrittää loukata häntä.
b)  Voit itkeä ja sanoa, ettet ikinä enää puhu kenellekään Jeesuksesta.
c)  Voit kertoa vanhemmillesi. (Siitä voi olla apua.)
d)  Voit kertoa tapahtuneesta Jumalalle. (Paras vaihtoehto.)

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

PTU

PTU
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PTU

No, mitä Nehemia teki? Luetaan Raamatusta ja katsotaan. Nehemia ei 
ryhtynyt kiistelemään näiden miesten kanssa. Hän ei herjannut heitä. 
Nehemia vain rukoili ja pyysi Jumalaa huolehtimaan tästä ongelmasta.

Hän rukoili: ”Kuule Jumalamme, kuinka meitä pilkataan. Anna heidän 
herjauksensa osua heihin itseensä…sillä he ovat loukanneet rakentajia!” 
(Neh. 3:36-37).

Jos uskova tyttö tai poika on joutunut toisten pilkan kohteeksi, kannat-
taa ensiksi rukoilla. Kerro Jumalalle tilanteesi ja pyydä häntä pitämään 
siitä huolta. Jos joku vastustaa Jumalan tahtoa, hänen on itse vastattava 
siitä Jumalan edessä. Älä tuhlaa aikaasi miettien kostotapaa. Jätä koko 
asia Herralle. Hän toimii oikealla tavalla. Kenties joku on pilkannut si-
nua, koska uskot Jeesukseen. Kerro ongelmasi Jumalalle saman tien ja 
jätä se hänen käsiinsä. Älä anna sen estää sinua toimimasta Jumalan 
tahdon mukaan.

Nehemia ja hänen ystävänsä pystyivät jatkamaan työntekoa, koska he 
antoivat Jumalan hoidella pilkkaamisongelman. Raamattu kertoo, että 
rakentaminen jatkui, ”ja siitä kansa sai intoa työhön” (Neh. 3:38). He 
omistautuivat kokosydämisesti työlleen, eikä mikään saanut heitä lopet-
tamaan. Päivä toisensa jälkeen he työskentelivät latoen kiviä paikoilleen. 
Se oli suuri urakka, sillä Jerusalemin ympärysmuuri oli 4 kilometriä pit-
kä. Kansa rohkaistui nyt, koska he olivat päässeet uudelleenrakennus-
työssä jo puoliväliin.

Kuva 3-3
Mutta heidän vihollisensa eivät luovuttaneet helpolla. He olivat hyvin 
vihaisia, kun muurin korjaustyöt olivat edistyneet ja aukot muurissa 
oli tukittu. Nämä Jerusalemin ympärillä asuvat viholliset kokoontuivat 
suunnittelemaan hyökkäystä kaupunkiin. Pohjoisessa olivat Sanballat ja 
samarialaiset, Tobia ja ammonilaiset idässä, Gesem ja arabit etelässä ja 
asdodilaiset lännessä. Jerusalemin kaupunki saarrettaisiin.

Miten monista Jerusalemin vastaisista salajuonista ja hyökkäyksistä sel-
vittäisiin? Mitä heidän olisi sinun mielestäsi pitänyt tehdä?

Raamattu kertoo, että kansa toimi kahdella tavalla. Kaikkein ensimmäi-
seksi he rukoilivat. Tällä kerralla jokainen rukoili eikä vain Nehemia yk-
sinään. He tiesivät, että ilman Jumalaa tilanne oli toivoton. He luottivat 
Jumalaan ja pyysivät häntä suojelemaan heitä.

Mutta Nehemia teki vielä muutakin. Hän valitsi miehiä vartioimaan 
kaupunkia yötä päivää.

Jeesus tiesi, että me, jotka uskomme häneen, tulemme myös kohtaa-
maan vaikeuksia toisten ihmisten taholta. Ihmiset eivät hyökkää meitä 
vastaan miekoilla ja keihäillä. He saattavat sanoa tai tehdä asioita, jotka 
aiheuttavat meille ongelmia. Mitä tekisit, jos joku kavereistasi sanoisi 
sinulle…

Anna lasten vastata ja yritä auttaa heitä löytämään oikea vastaus kuhunkin on-
gelmaan.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.  

Auttaaksesi lapsia ymmär-
tämään, kuinka pitkä muuri 
oli, voit nimetä kaksi paikkaa 
alueellanne, jotka lapset tietävät 
ja jotka ovat noin 4 km päässä 
toisistaan.

Näytä kansiosta 
LISÄMATERIAALIT löytyvä 
Jerusalemin kartta.
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PTU

a)  ”Jäät paitsi paljosta hauskasta, koska olet uskovainen?”
b)  ”Olen kokeillut tupakanpolttoa ja huumeitakin. Mikset sinäkin ker-

ran kokeilisi?”
c)  ”Kaikki puhuvat uudesta spiritismivideosta. Katsotaanko se yhdes-

sä kännykästäni tai tietokoneelta?”
tai
d)  ”On typerää uskoa, että Jumala teki kaiken kuudessa päivässä. 

Opettaja sanoo, että siihen kului miljoonia vuosia.”

Jeesus sanoo: ”Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen” 
(Matt. 26:41a).

Juutalaiset olivat rukoilleet ja valinneet miehet vartioimaan kaupunkia. 
Kuitenkin juutalaisten viholliset olivat yhä lujasti sitä mieltä, että muurin 
korjaaminen pitää pysäyttää. He päättivät, etteivät hyökkää suoraa päätä 
Jerusalemiin.

Niinpä Nehemia kohtasi toisenlaisen ongelman. Kansa oli ponnistellut 
lujasti ainakin kuukauden ajan. He eivät ainoastaan tehneet pitkää työ-
päivää muuria korjaten, vaan joidenkin heistä oli oltava vartiossa päivät 
ja yöt. Kaikki olivat hyvin väsyneitä.

Niinpä jotkut tulivat Nehemian luo ja sanoivat: ”Kantajien voimat uu-
puvat, niin paljon on soraa raivattava pois. Me emme jaksa rakentaa 
muuria valmiiksi” (Neh. 4:4).

He olivat masentuneita ja halusivat luovuttaa.

Oli myös toinen ongelma. Sanballat ystävineen levitti huhua, että he 
tekisivät yllätyshyökkäyksen kaupunkiin. He tulisivat kaikilta suunnilta 
ja tappaisivat kansan. Raamattu sanoo, että hyökkäyksellä uhattiin yhä 
uudelleen, kymmenenkin kertaa (Neh. 4:6 tai Neh. 4:12, v. 1938 kään-
nös). Miten vaikeaa aikaa he elivätkään!

Kuva 3-4
Nehemia tiesi, että jotain oli tehtävä. Ensimmäiseksi hän lähetti ihmisiä 
muurin luo niihin kohtiin, joissa muuri oli suojaamattomin. Heidän oli 
pysyttävä yhdessä perhekunnittain varustettuina aseilla, miekoilla, kei-
häillä ja jousilla. Ja katsastettuaan kaiken Nehemia puhui kansalle ja sen 
johtajille:

”Älkää pelätkö vihollisia!” hän sanoi. ”Muistakaa Herraa, joka on suuri 
ja pelättävä” (Neh. 4:8).

Jumala pitäisi heistä huolen. Hän oli jo tehnyt paljon heidän hyväk-
seen. Raamatussa sanotaan: ”Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka 
voi olla meitä vastaan?” (Room. 8:31b). Jumala auttaa uskovia, kun he 
kohtaavat ihmisiä, jotka ovat heitä vastaan. Ehkä koulussa joku pilkkaa 
sinua tai yrittää loukata sinua, koska uskot Jeesukseen. Kaksi uskovaa 
poikaa kulki bussilla kouluun. Pitkän aikaa, lähes päivittäin, pari muuta 
poikaa huuteli kirosanoja ja vaati heitä toistamaan samat sanat. Ei ollut 

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.
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helppoa olla naurunalaisena tällä tavalla. He muistivat, että Herra oli 
heidän kanssaan ja kieltäytyivät kiroilemasta. ”Muistakaa Herraa, joka 
on suuri ja pelättävä.”

Nehemia kehotti kansaa muistamaan Herraa, ja hän rohkaisi heitä myös 
valmistautumaan suojelemaan perheitään ja Jerusalemia taistellen. Ja se 
tehosi. Tieto puolustusvalmiudesta kulki vihollisille. Viholliset luopui-
vat salahyökkäysajatuksesta, ja kansa palasi muurin korjaustyöhön.

Kuva 3-5
Siitä päivästä lähtien Nehemia jakoi kansan kahteen ryhmään. Toinen 
ryhmä työskenteli muurilla toisen ollessa vartiossa. Jopa nekin, jotka oli-
vat työssä, kantoivat aseita mukanaan. Koska työntekijät olivat kaukana 
toisistaan, Nehemia piti vierellään torvensoittajaa varoittaakseen muita 
heti, kun vaarasta ilmaantuisi ensimmäiset merkit. Kun he kuulivat tor-
ven äänen, he tiesivät, että heidän oli jätettävä työnsä ja kokoonnuttava 
Nehemian luo torjumaan hyökkäystä. Nehemia tiesi, etteivät he yksin 
voisi taistella vihollista vastaan, mutta hän oli varma Jumalan avusta. 
Koska hän luotti Herraan, hän saattoi sanoa: ”Jumala sotii puolestam-
me” (Neh. 4:14).

Nehemia ja kansa eivät antaneet periksi, kun vaikeudet tulivat. Raamattu 
kertoo, että he jatkoivat työtä aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Ku-
kaan ei lähtenyt kaupungista mennäkseen kotiin yöksi. He pysyttelivät 
Jerusalemin muurien sisäpuolella puolustaakseen kaupunkia yhdessä. 
Kun Nehemia ja vartijat asettuivat levolle, he eivät riisuneet vaatteitaan. 
Heidän aseensa olivat käden ulottuvilla niin, että he saattoivat välittö-
mästi olla valmiita puolustamaan kaupunkia. Jumala oli heidän kanssaan 
auttaakseen heitä.

Jos sinä uskot Jeesukseen, niin hän on sinun kanssasi ja auttaa sinua, 
kun muut ovat sinua vastaan. Jumala kertoo sinulle tämän raamatunker-
tomuksen kautta, mitä siinä tilanteessa tulee tehdä:

•	 Pyydä	Jumalaa	auttamaan	sinua.
•	 Muista,	kuinka	suuri	ja	voimallinen	Herra	on.

Mitä teet, jos tällä viikolla kohtaat vaikeuksia muiden ihmisten taholta? 
Saako se sinut luopumaan Jumalan tahdon toteuttamisesta? Raamatussa 
sanotaan: ”Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vas-
taan?” Ole siis valmis kohtaamaan vaikeuksia muiden taholta. Älä luovu 
siitä, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän. Hän auttaa sinua.

PTU
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Kertauskysymykset
1. Miten Jumala käyttää elämämme vaikeuksia? (Opettamaan meitä 

luottamaan enemmän Jumalaan; tekemään meistä enemmän sen 
kaltaisia, jollaisia hän haluaa meidän olevan.)

2. Mitä ihmisten täytyi tehdä, jotta muuri saataisiin rakennettua? (Sii-
vota roskat pois, pestä kivet, rakentaa muuri, tehdä portit. Lasten ei 
tarvitse tarvitse luetella kaikkea.)

3. Montako työntekijäryhmiä oli? (42.)

4. Minkä nimiset miehet pilkkasivat juutalaisia? (Sanballat ja Tobia.)

5. Minkä eläimen he mainitsivat? (Ketun.)

6. Mitä Nehemia teki sen sijaan, että olisi huutanut heille takaisin? 
(Hän rukoili ja pyysi Jumalaa huolehtimaan ongelmasta.)

7. Mitä meidän tulisi tehdä kostamisen sijaan, jos joku pilkkaa meitä? 
(Kertoa Jumalalle ongelmasta ja jättää se hänen hoitoonsa.)

8. Kun viholliset suunnittelivat hyökkäävänsä kaupunkiin, mitä Nehe-
mia teki sen lisäksi, että hän rukoili? (Hän valitsi miehiä vartioimaan 
kaupunkia yötä päivää.)

9. Myöhemmin Nehemia jakoi kansan kahteen ryhmään. Mitä kum-
pikin ryhmä teki? (Toinen ryhmä työskenteli muurilla, kun toinen 
ryhmä seisoi vartiossa.)

10. Mikä oli merkki heti, kun vaara havaittaisiin? (Torven ääni.)

Kertauskisaidea ja 
-materiaali löytyy kansiosta 
LISÄMATERIAALIT.
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Oppitunti 4 
Ongelmia Jumalan kansan keskuudessa

Raamatunkohdat
Neh. 5-6

Päätotuus
Jumala auttaa lapsiaan olemaan viisaita.

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

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Lue Jumalan sanaa ja pyydä Jumalaa auttamaan si-
nua vastaamaan oikein.

Raamatunlause
”Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinul-
le…” Jer. 33:3a

Havaintovälineet
•	 Kierrekirja-	tai	PowerPoint-kuvat:	4-1…4-5

•	 Havainnollistettu	raamatunlause,	jonka	voit	tu-
lostaa (sama lause myös PowerPoint-esityksessä)

Tuntirunko
Johdanto
Jumala oli jo auttanut Nehemiaa ja juutalaisia niin 
monella tavalla, mutta suurimmat ongelmat olivat 
kuitenkin vielä edessä.  

Tapahtumien kulku
1 Köyhät valittavat ruuan puutetta, lainojensa 

korkoa ja lastensa myymistä orjiksi. PTE
2 Nehemia puhuu ylhäisten syntejä vastaan.   

PTE
3 Joosian esimerkki. PTU
4 Sanballat, Tobia ja Geesem lähettävät Nehe-

mialle kokouskutsun. 

5 Hän kieltäytyy jättämästä työtä ja rukoilee.  
PTU

6 Semaja yrittää pelotella Nehemiaa
 piiloutumaan pyhäkköön.

7 Nehemia kieltäytyy. PTU

Huippukohta
Muuri Jerusalemin ympärillä on valmis – Jumala on 
tehnyt sen.

Lopetus
Jumala voi tehdä suuria asioita myös sinun
elämässäsi.                   PTU
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Oppitunti
Jumala oli auttanut Nehemiaa ja juutalaisia jo monella eri tavalla. Juma-
la oli vastannut Nehemian rukouksiin ja sallinut hänen päästä Persian 
kuninkaan suosioon. Jumala oli tuonut heidät turvallisesti Jerusalemiin. 
Jumala oli varjellut heitä, kun heidän vihollisensa olivat yrittäneet estää 
heitä. Jumala oli auttanut heitä saamaan jo yli puolet muureista valmiiksi.

Kuva 4-1
Mutta suurimmat vaikeudet olivat vasta tulossa.

Ensiksi kaikki köyhät miehet vaimoineen tulivat sanomaan Nehemialle: 
”Meitä ja meidän poikiamme ja tyttäriämme on paljon. Meidän on saa-
tava viljaa syödäksemme, jotta pysymme hengissä” (Neh. 5:2).

Oli toinenkin ongelma. He olivat jättäneet peltonsa muurien rakenta-
misen takia. He sanoivat: ”Meidän täytyy pantata peltomme, viinitar-
hamme ja talomme, jotta saamme viljaa nälkäämme. Meidän on täyty-
nyt lainata rahaa peltojamme ja viinitarhojamme vastaan, jotta voimme 
maksaa verot kuninkaalle” (Neh. 5:3-4).

Nyt rikkaat juutalaiset pyysivät enemmän rahaa takaisin kuin olivat an-
taneet lainaksi. Tämä tarkoitti, että köyhien juutalaisten oli yritettävä 
ansaita enemmän rahaa kuin minkä olivat lainanneet. Esimerkiksi, jos 
joku lainasi 100 euroa, hänen piti kenties maksaa takaisin 120 euroa.

Heillä oli vieläkin pahempia uutisia kerrottavanaan Nehemialle. ”Mei-
dän täytyy myydä poikamme ja tyttäremme orjiksi, ja tyttäriämme on jo 
myytykin. Me olemme voimattomia, kun peltomme ja viinitarhamme 
joutuvat vieraisiin käsiin” (Neh. 5:5).

Nehemia suuttui kovasti, kun hän kuuli heidän valituksensa. Miksi? Ei 
vain sen vuoksi, että juutalaisten johtomiehet olivat olleet ahneita, jul-
mia ja itsekkäitä, vaan ennen kaikkea siksi, etteivät he olleet totelleet 
Jumalan selviä käskyjä. Jumala oli sanonut, että oli synti, kun hänen 
kansansa pyysi enemmän rahaa takaisin kuin mitä oli lainannut köyhille 
(2. Moos. 22:24, 3. Moos. 25:35-37). Juutalainen ei myöskään saanut 
tehdä toisesta juutalaisesta orjaansa (3. Moos. 25:39-42). Nämä rikkaat 
jerusalemilaiset tekivät siis syntiä Jumalaa vastaan.

Jumala on kertonut meille, miten tulee elää. Mutta mekään emme ole 
totelleet Jumalan käskyjä. Raamattu sanoo, että meidän tulee rakastaa 
Jumalaa ja toisiamme. Usein me rakastamme muita asioita ja itseämme 
enemmän kuin Jumalaa. Olemme helposti ahneita ja itsekkäitä. Jos si-
nulle tarjotaan kakkua, otatko itsellesi suurimman palan? Oletko lun-
tannut koulussa saadaksesi paremman numeron kuin muut? Oletko 
koskaan ottanut jotain, mikä ei kuulunut sinulle? Kenties se oli rahaa tai 
lelu tai jonkun kynä tai viivotin? Kukaan muu kuin Jeesus ei voi antaa 
syntejämme anteeksi ja muuttaa meitä. Jeesus kuoli ristillä ja nousi ylös 
kuolleista meidän tähtemme. Raamatussa kehotetaan: ”Usko Herraan 
Jeesukseen, niin pelastut” (Apt. 16:31). Luota Jeesukseen ja pyydä häntä 
pelastamaan sinut. Tämä lupaus pitää paikkansa. Jeesus voi pelastaa si-

PTE

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.



Nehemia

28

nut ja antaa syntisi anteeksi. Hän muuttaa sinua niin, että olet sellainen, 
millainen Jumala haluaa sinun olevan. Tahdotko tällaista muutosta? Ru-
koile siis nyt. Jos uskot Jeesukseen, hän haluaa pelastaa sinut.

Kuva 4-2
Nehemia oli vihainen, koska kansa teki syntiä Jumalaa vastaan. (Tämä 
Nehemian vihaisuus synnin johdosta oli oikeaa laatua. Useimmiten vi-
hamme ei ole tällaista.) Nehemia mietti tarkkaan, mitä pitäisi tehdä. 
Jumala antoi hänelle viisautta tämän vaikean ongelman ratkaisemiseksi.

Meidän, jotka uskomme Jeesukseen, on tärkeää pyytää Jumalalta vii-
sautta tekemisiimme. Meidän on niin helppo toimia väärin, mutta Ju-
mala tahtoo johdattaa meitä joka päivä.

Nehemia luotti siihen, että Jumala antaisi hänelle viisautta. Hän kutsui 
kansan koolle niin, että kaikki kuulisivat, mitä hän aikoi tehdä.

Ensimmäiseksi hän puhui kansan johtajille: ”Te panette raskaan taakan 
heimoveljienne kannettavaksi. Me olemme tehneet voitavamme ostaak-
semme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen 
orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne.” Sitten hän sanoi: ”Siinä te 
teette väärin. Eikö teidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, jotteivät 
viholliskansat saisi aihetta pilkata meitä?” (Neh. 5:7-9)

Kuningas Artakserkses oli tehnyt Nehemiasta Juudan käskynhaltijan. 
Hänellä oli 150 henkilöä palveluksessaan.

Nehemia sanoi: ”Myös minä itse ja veljeni ja minun mieheni olemme 
lainanneet heille rahaa ja viljaa, mutta olemme valmiit antamaan tämän 
velan heille anteeksi” (Neh. 5:10). Nehemia pyysi kansan johtajia teke-
mään samoin.

Nehemia noudatti Jumalan sanaa. Hän ei pyytänyt johtajia tekemään 
mitään sellaista, mitä hän itse ei ollut valmis tekemään.

Hän jatkoi sanoen: ”Antakaa tekin heille heti takaisin heidän peltonsa, 
viinitarhansa, oliivilehtonsa ja talonsa, älkääkä perikö heiltä rahaa, viljaa, 
viiniä tai öljyä, jota olette heille lainanneet” (Neh. 5:11).

Johtomiehet taisivat hävetä tekemisiään, sillä he lupasivat: ”Me palau-
tamme kaiken emmekä vaadi heiltä mitään. Teemme niin kuin sanot” 
(Neh. 5:12).

Nehemia oli tehnyt Raamatun mukaisesti. Sieltä tulee todellinen viisaus.

Jumalan sana on aina oikeassa ja totta. Mekin voimme olla viisaita, kun 
kuuntelemme Jumalan sanaa, Raamattua, ja teemme, mitä se sanoo. 
Kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää elääksemme Jumalalle, löytyy hä-
nen sanastaan. Uskoville Raamattu on elämän ohjekirja. Varaatko aikaa 
lukeaksesi joka päivä joitakin jakeita Raamatusta? Yritätkö päivittäin 
Jumalan avulla panna käytäntöön sen, mitä luet? Et koskaan kulje har-
haan, jos tottelet Jumalan sanaa ja toimit sen mukaisesti.

PTU

PTU

Lastenmissiosta voi 
tilata ilmaisen lasten 
hiljentymisvihkosen ”Joka päivä 
Jumalan kanssa” ja antaa sen 
avuksi lapselle.
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Melkein 200 vuotta aiemmin oli pieni poika nimeltä Josia tullut kunin-
kaaksi isänsä tilalle. Hänen isänsä ja muut aikaisemmat kuninkaat olivat 
opettaneet kansan palvomaan kuvapatsaita todellisen elävän Jumalan 
sijaan. Josia oli siitä pahoillaan ja tahtoi kansan palvovan Jumalaa. Erää-
nä päivänä eräs mies löysi kappaleen Raamattua temppelistä ja toi sen 
Josialle. Josia kutsui kansan koolle kuulemaan Jumalan sanaa.

Hän sanoi: ”Me emme ole totelleet Jumalan käskyjä ja ansaitsemme 
rangaistuksen.”

He pyysivät Jumalalta anteeksi ja alkoivat elää Jumalan sanan mukaan. 
Kun he tekivät niin, koko maa muuttui ihmeellisellä tavalla.

Jumala on todella viisas, ja jos me noudatamme hänen sanaansa, mekin 
saamme hänen viisauttaan. Yhdessä psalminkohdassa sanotaan: ”Olen 
oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä” 
(Ps. 119:99). Me voimme olla viisaampia (Jumalan viisauden avulla) 
kuin kaikki koulujen opettajat, kun noudatamme Jumalan sanaa.

Nehemia pyysi johtajia toimimaan Jumalan sanan mukaan eli lupaa-
maan, että palauttaisivat kaiken, mitä olivat ottaneet. Sitten hän toimi 
oudosti. Hän ravisti viittansa laskosta ja sanoi: ”Näin Jumala ravista-
koon pois kodistaan ja konnultaan jokaisen, joka rikkoo tämän sopi-
muksen” (Neh. 5:13).

Kansa oli iloissaan, ja johtomiehet tekivät, kuten olivat luvanneet.

Kuva 4-3
Nyt kun Jumala oli näyttänyt Nehemialle ratkaisun ongelmaan, kan-
sa saattoi palata muurille töihin. Mutta Jumalan kansan viholliset eivät 
aikoneet antaa periksi helpolla. Työ oli nyt melkein valmis. Kansa oli 
korjannut muurit. Ainoastaan kaupungin portteja ei oltu vielä asetettu 
paikoilleen.

Sanballat	 ja	 Gesem	 lähettivät	 viestin	 Nehemialle:	 ”Tule	 Kefirimiin	
Onon laaksoon tapaamaan meitä” (Neh. 6:2).

Tämä paikka on noin 30 kilometriä Jerusalemista. Kuulosti siltä, että 
he haluaisivat keskustella rauhasta. Kutsu vaikutti ystävälliseltä. Mutta 
Jumala tiesi, mistä oli kyse, ja hän antoi Nehemialle viisautta tehdä oi-
kean päätöksen.

”Heillä oli kuitenkin paha mielessä”, Nehemia sanoi (Neh. 6:2).

He tahtoivat antaa kansalle huonon kuvan Nehemiasta tai kenties jopa 
tappaa hänet. Jumala auttoi Nehemiaa vastaamaan hyvin viisaasti. Hän 
lähetti vastauksen Sanballatille ja Gesemille. Se kuului: ”Minulla on suu-
ri työ tekeillä. En voi tulla sinne, sillä työ keskeytyy, jos jätän sen ja 
lähden luoksenne” (Neh. 6:3). Nehemia ei aikonut antaa minkään tai 
kenenkään estää häntä tekemästä, mitä Jumala oli antanut hänen tehtä-
väkseen. Nuo miehet voisivat tulla keskustelemaan hänen luokseen Je-
rusalemiin, jos halusivat, mutta hän aikoi jatkaa Jumalan antamaa työtä.

PTU

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Kts. 2. Aik. 34-35 ja 
2. Kun. 22-23:30

Näytä kansiosta 
LISÄMATERIAALIT löytyvä 
Jerusalemin kartta.
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Kuinka tärkeää onkaan kaikkien meidän, jotka uskomme Jeesukseen, 
tietää, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Usein ihmiset ympärilläm-
me yrittävät saada meidät tekemään sellaista, mikä ei ole Jumalan mie-
leen. Jopa ystävämme voivat sanoa: ”Kokeile tätä peliautomaattia, se 
on hauska” tai ”Ota tämä tupakka, ei se vahingoita sinua” tai ”Katso 
tätä roskavideota, niin tiedät, minkälainen se on.” Sellaisina hetkinä me 
tarvitsemme Jumalan apua sanoaksemme ”ei”, aivan kuten Nehemia 
kieltäytyi poikkeamasta Jumalan tahdosta. Pyydä Jumalaa auttamaan, 
että vastaisit oikealla tavalla. Hän auttaa lapsiaan olemaan viisaita.

Neljä kertaa viholliset lähettivät saman viestin Nehemialle, ja joka kerta 
Nehemia vastasi samalla tavalla. Hän kieltäytyi lähtemästä heitä tapaa-
maan.

Kun he totesivat, ettei Nehemia aikonut lähteä Jerusalemista, he yritti-
vät muita keinoja. Kun he lähettivät Nehemialle viidennen kerran kir-
jeen, se oli tahallaan jätetty auki (sinetöimättä). Itse asiassa he toivoivat, 
että monet lukisivat sen. Kirjeessä sanottiin: ”Kansojen keskuudessa 
puhutaan, ja myös Gesem sanoo, että sinä rakennat muuria, koska aiot 
nousta juutalaisten kanssa kapinaan. Väitetään myös, että sinä pyrit hei-
dän kuninkaakseen ja olet asettanut profeettoja, joiden on määrä huutaa 
sinut Jerusalemissa Juudan kuninkaaksi. Tämä tulee kyllä kuninkaankin 
tietoon. Tule siis neuvottelemaan meidän kanssamme” (Neh. 6:6-7).

Jälleen kerran Jumala auttoi Nehemiaa vastaamaan oikealla tavalla. Ne-
hemia yksinkertaisesti lähetti sanoman: ”Se, mitä sanoit, on aivan perä-
töntä. Olet itse keksinyt kaiken” (Neh. 6:8).

Sitten Nehemia teki sen, mitä olemme nähneet hänen usein tekevän. 
Hän rukoili.

”Mutta vahvista sinä minun käteni” (Neh. 6:9, v. 1933/38 käännös).

Nehemia tiesi tarvitsevansa Jumalan apua, kun hänen vihollisensa yrit-
tivät masentaa ja pelotella häntä. Jumala kuuli Nehemian rukouksen ja 
vastasi siihen antamalla hänelle lisää rohkeutta.

Kuva 4-4
Taas Nehemian viholliset yrittivät petkuttaa häntä. Eräs mies nimeltä 
Semaja, joka asui Jerusalemissa, teeskenteli pelkäävänsä vihollista. Kun 
Nehemia meni tapaamaan häntä, Semaja väitti Jumalan antaneen hänel-
le viestin Nehemiaa varten.

”Mennään yhdessä Jumalan temppeliin, sisälle pyhäkköön ja suljetaan 
pyhäkön ovet”, hän sanoi. ”Muuten he tulevat yöllä ja tappavat sinut” 
(Neh. 6:10).

Jumala auttoi Nehemiaa näkemään, että Semaja valehteli. Nehemia vas-
tasi: ”Minunlaiseni mieskö pakenisi?” (Neh. 6:11).

Nehemia tiesi niin kuin muukin Jumalan kansa, että ainoastaan ylipappi 
sai astua temppelin pyhimpään. Jos joku muu menisi sisälle, Jumala oli 
sanonut, että hänen olisi kuoltava (4. Moos. 18:7). Nehemia ei ollut 
pappi, joten hän tiesi, että tämä oli uusi juoni.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.
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Tosiasiassa Tobia ja Sanballat olivat palkanneet Semajan pelästyttämään 
Nehemiaa tällä tavalla. He halusivat, että Nehemia menettelisi vastoin 
Jumalan määräyksiä. Sitten he olisivat osoittaneet kansalle, että Nehe-
mia oli tehnyt jotain selvästi väärää.

Me saamme tietää, miten toimia, kun pyydämme Jumalaa ohjaamaan 
ja auttamaan meitä sekä lukemalla Jumalan sanaa. Nehemia luotti Ju-
malaan, kun viholliset yrittivät juonitella häntä vastaan. Jumala auttoi 
häntä olemaan viisas ja tekemään oikeita päätöksiä. On ihmisiä, jotka 
arvostelevat meitä, koska olemme uskovia. He puhuvat meistä pahaa. 
He saattavat sanoa, että me lunttasimme koulun kokeessa, vaikka emme 
tehneet niin. Meidän tulee pyytää Jumalaa auttamaan, että vastaisimme 
oikein. On väärin kostaa tai levittää valheita toisista. Jumala kykenee 
selvittämään asiat. Meidän on pyrittävä tekemään sitä, mikä on oikein. 
Ennen pitkää toiset tulevat kyllä huomaamaan, että meistä kerrotut ju-
tut olivatkin valheita. (1. Piet. 2:12, 15).

Kuva 4-5
Jumala auttoi Nehemiaa vastaamaan vihollisilleen oikein.

Vihdoin eräänä päivänä kuultiin innostava uutinen: ”Muurit ovat val-
miit.” 

Jokainen kivi oli paikoillaan. Eri muurin osat oli yhdistetty toisiinsa, ja 
jokainen portti oli ripustettu paikoilleen. Työ oli kestänyt yhteensä vain 
52 päivää. Jumala oli auttanut heitä tekemään suuren työn lyhyessä ajassa.

Se vaikutti tietysti paljon, että koko kansa oli mukana muurien rakenta-
misessa. Työ ei olisi sujunut niin hyvin, jos vain muutamat olisivat ra-
kentaneet. Työ oli myös suunniteltu ja järjestetty hyvin. Heillä oli kaikki 
tarvittava rakennusmateriaali. Mutta kaikkein tärkeintä oli se, että Juma-
la oli ollut heidän kanssaan. Kuinka onnellisia ihmisten on täytynyt olla 
katsoessaan mahtavia muureja ja portteja ja ymmärtäessään, että kau-
punki oli nyt sellainen kuin sen pitikin olla. Se oli hyvin varustautunut 
kaikkia hyökkäyksiä vastaan.

Mutta kansan viholliset olivat synkkiä. He olivat yrittäneet kaikkensa 
estääkseen työn, mutta he olivat epäonnistuneet. Nyt heidän oli tunnus-
tettava, että työ oli saatu päätökseen Jumalan avulla (Neh. 6:16).

Ihmisiä tuli läheltä ja kaukaa katsomaan Jerusalemia ympäröivää vah-
vaa muuria. Jerusalemin väki sai sanoa: ”Jumala auttoi meitä. Jumala 
antoi meille hyvän johtajan, Nehemian. Jumala täytti kaikki tarpeemme 
ja antoi ongelmiin vastaukset.” Eikö ollutkin hieno todistus Jumalan 
suuruudesta?

Jos uskot Jeesukseen, Jumala johdattaa sinua päivittäin. Hän auttaa lap-
siaan olemaan viisaita. Lue Jumalan sanaa, Raamattua, ja pyydä häntä 
auttamaan sinua tekemään oikein. Hän on ihmeellinen Herra ja Pelasta-
ja. Et tule pettymään, jos luotat häneen ja tottelet häntä.

PTU

Auttaaksesi lapsia 
ymmärtämään, kuinka pitkä 
muuri oli, voit nimetä kaksi 
paikkaa alueellanne, jotka lapset 
tietävät ja jotka ovat noin 4 km 
päässä toisistaan.

PTU

Näytä kansiosta 
LISÄMATERIAALIT löytyvä 
Jerusalemin kartta.

Tukitehtävä: Jos et käyttänyt 1. 
oppitunnilla LISÄMATERIAALIT-
kansiosta tulostettavia 
rukouslappuja, voit hyödyntää 
niitä nyt.
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Kertauskysymykset
1. Mitkä olivat muureilla työskentelevien ihmisten kaksi suurinta on-

gelmaa? (Heiltä olivat loppumassa ruoka ja rahat.)

2. Miten saamme syntimme anteeksi? (Pyytämällä Jeesusta antamaan 
anteeksi ja pelastamaan.)

3. Miksi Nehemia oli vihainen kansalle? (Koska he tekivät syntiä Ju-
malaa vastaan.)

4. Mitä Nehemia sanoi, että johtajien tuli tehdä saadakseen asiat kun-
toon? (Heidän tuli antaa kaikki takaisin ihmisille.)

5. Mistä löydämme viisautta, jotta tietäisimme, mitä tehdä? (Jumalan 
sanasta, Raamatusta.)

6. Kuka toinen kuningas mainittiin tällä oppitunnilla, joka tahtoi ih-
misten noudattavan Jumalan sanaa? (Josia.)

7. Miksi Nehemia ei mennyt tapaamaan Sanballatia ja Gesemiä? (Hän 
tahtoi jatkaa Jumalan työn tekemistä, muurin rakentamista.)

8. Minkä niminen mies yritti pettää Nehemiaa houkuttelemalla häntä 
temppeliin? (Semaja.)

9. Miksi Semaja yritti pettää Nehemiaa? (Tobia ja Sanballat olivat 
maksaneet siitä hänelle.)

10. Kuinka monta päivää muurin rakentamiseen meni? (52.)

Kertauskisaidea ja 
-materiaali löytyy kansiosta 
LISÄMATERIAALIT.
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Oppitunti 5 
Jumalalle omistettu kaupunki

Raamatunkohdat
Neh. 7-13

Päätotuus
Anna Jumalan hallita elämääsi.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ota Jeesus vastaan Pelastajanasi.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tottele Jumalan sanaa, pyydä Jumalalta anteeksi, tee 
hänen työtään, iloitse hänessä ja anna itsesi Juma-
lalle.

Raamatunlause
”Kukaan ei voi palvella kahta herraa.” Matt. 6:24a

Havaintovälineet
•	 Kierrekirja-	tai	PowerPoint-kuvat:	5-1…5-5

•	 Kun	 opetat	 tätä	 tuntia,	 voit	 paljastaa	muurin	
kivet yhden kerrallaan. (Peitä kivet valkoisella 
paperilla, jonka voit kiinnittää sinitarralla.)

•	 Havainnollistettu	raamatunlause,	jonka	voit	tu-
lostaa (sama lause myös PowerPoint-esityksessä)

Tuntirunko
Johdanto
Charles Studd sanoi: ”Jumala on saanut
käyttöönsä kaiken, mitä minussa on.”  PT

Tapahtumien kulku
1 Kansa kuuntelee Jumalan sanaa.         PTU
2 He pyytävät Jumalalta anteeksi.          PTU
3 Ihmiset saavat kukin tietyn tehtävän.

4 Kansa tekee työtä Jerusalemissa –
 vartijat, laulajat ja leeviläiset.    PTU
5 Kansa kiertää muuria ja ylistää Jumalaa.  

PTU
6 Nehemia varmistaa, että kaikki on
 Jumalan tahdon mukaisesti. PTU

Huippukohta
”Jumala on saanut käyttöönsä kaiken, mitä minussa 
on.”    

Lopetus
Mitä Jumala johdatti kansan tekemään?         PTU
Onko tämä totta sinun kohdallasi? Oletko
ottanut Jeesuksen vastaan Pelastajanasi?                  PTE
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Oppitunti   
Charles Studd oli lähetystyöntekijä, jota Jumala käytti johtamaan mo-
nia ihmisiä Jeesuksen luo Englannissa, Kiinassa, Intiassa ja Afrikassa. 
Kerran eräs pastori kysyi Charlesilta, mikä oli hänen elämänsä salaisuus.

Charles vastasi: ”Salaisuus on se, että Jumala on saanut käyttöönsä kai-
ken, mitä minussa on.” 

Jumala haluaa ohjata kaikkia elämämme alueita. Onko sinun elämässäsi 
joitain sellaisia alueita, jotka haluat pitää itselläsi? Anna Jumalan ohjata 
elämääsi niin, että sinäkin voit sanoa: ”Jumala on saanut käyttöönsä kai-
ken, mitä minussa on.” Tänään kuulemme, miten Jerusalemin ihmiset 
oppivat tekemään Jumalan tahdon ja sallivat hänen johtaa elämäänsä.

Kuva 5-1
Vain muutamia päiviä muurin valmistumisen jälkeen koko kansa ko-
koontui Jerusalemiin. He kerääntyivät Vesiportin edustalla olevalle au-
kiolle. He pyysivät Esra-nimistä miestä lukemaan heille Jumalan lain kir-
jaa. Esra oli jo opettanut kansalle Jumalan sanaa. Raamatussa sanotaan: 
”Hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä 
ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä” (Esra 7:10). Esra 
halusi koko sydämestään tutkia Jumalan sanaa, totella sitä ja opettaa sitä 
muille.

Esralle oli rakennettu erityinen koroke, niin että hän saattoi seistä kan-
san yläpuolella, ja jokainen saattoi nähdä hänet ja kuulla häntä. Kun hän 
avasi käärönsä, koko kansa nousi seisomaan osoittaakseen kunnioitus-
ta Jumalan sanalle. Varmaankin noin 50 000 miestä, naista ja lasta oli 
valtavana joukkona kuulemassa Jumalan sanaa (Neh. 7:66-67). Esra luki 
Jumalan sanaa ja 13 muuta miestä auttoi häntä selittämään sitä, niin 
että kansa kykeni ymmärtämään, mitä sanottiin. Kansa kuunteli tark-
kaavaisesti Jumalan sanaa aikaisesta aamusta keskipäivään asti. Miten 
ihmeellinen päivä se olikaan!

Jos sinä uskot Jeesukseen Pelastajanasi, niin silloin sinunkin tulisi kuun-
nella tarkasti, mitä Raamatussa sanotaan.

Näytä muurikuvan ensimmäinen kivi –”Tottele Jumalan sanaa”.

Varaa joka päivä aikaa lukeaksesi Raamattua. Yritä jo heti samana päi-
vänä toimia sen mukaan, mitä olet oppinut. Jumala voi auttaa sinua ym-
märtämään ja tekemään, mitä Raamatussa opetetaan. Kun joku lukee tai 
selittää sinulle Raamattua kirkossa, pyhäkoulussa tai kerhossa, kuuntele 
tarkkaavaisesti. Raamattu ei ole mikään tavallinen kirja! Se on Jumalan 
sana. Jumala haluaa, että tunnet hänen sanansa ja tottelet sitä.

Kuva 5-2
Kansa ei ainoastaan kuunnellut Jumalan sanaa, vaan myös totteli sitä. 
He käsittivät, etteivät he olleet eläneet Jumalan tahdon mukaan ja al-
koivat itkeä syntejään. He katuivat sitä, etteivät olleet totelleet Jumalaa. 
Jumala oli valinnut heidät omaksi kansakseen, mutta he olivat halunneet 

PT

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

PTU

Näytä kansiosta 
LISÄMATERIAALIT löytyvä 
Jerusalemin kartta.
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olla samanlaisia kuin ympäröivät pakanakansat. He olivat tehneet aivan 
samoin kuin ihmiset, jotka eivät tunne Jumalaa, tekevät. Kun he kuun-
telivat Jumalan sanaa, he ymmärsivät, että heidän tekonsa olivat olleet 
vääriä. He eivät olleet totelleet Jumalan käskyjä. Raamatussa sanotaan: 
”He tunnustivat omat syntinsä” (Neh. 9:2).

Näin Jumala kehottaa meitäkin tekemään, kun emme ole totelleet hänen 
käskyjään. Oletko kuljeskellut sellaisten kavereiden joukossa, jotka jou-
tuvat helposti hankaluuksiin? Oletko katsellut heidän kanssaan sellaisia 
kuvia tai videopätkiä kännykästä, jotka eivät ole sinulle hyväksi? Olet-
ko kiroillut tai kertonut juttuja, joita Jumala ei halua sinun kertovan? 
Oletko huomannut toimivasi tai jopa pukeutuvasi voidaksesi miellyttää 
näitä kavereita sen sijaan, että yli kaiken haluaisit miellyttää Jumalaa? 
Raamatussa sanotaan: ”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne 
tunnustaa ja hylkää, saa armon” (Snl. 28:13). Jos haluat, että Jumala 
hallitsee elämääsi, kerro hänelle, mitä väärää olet tehnyt.

Näytä muurikuvan toinen kivi – ”Pyydä Jumalalta anteeksi”.

Jumala antaa syntisi anteeksi, kuten on luvannut (1. Joh. 1:9). Hän antaa 
sinulle voimaa sanoa ”ei” asioille, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan elä-
mässäsi (Room. 6:12-14). Jeesus voi antaa meille anteeksi ja antaa voi-
maa elää hänelle, koska hän kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista meidän 
tähtemme. Jumala pystyy toimimaan meidän elämässämme, niin kuin 
hän toimi kansansa keskuudessa Jerusalemissa kauan sitten.

Kuva 5-3
Jerusalemin muurien sisäpuolella oli edelleen paljon tehtävää. Monet 
Jerusalemin talot tarvitsivat korjausta, ja uusia oli rakennettava. Raa-
matussa kerrotaan: ”Kaupunki oli suuri ja laaja, mutta väkeä siellä oli 
vähän ja taloja oli vielä rakentamatta” (Neh. 7:4). Oli tärkeää saada ih-
miset asumaan Jerusalemiin sen sijaan, että he olisivat asuneet pienissä 
kylissä tai ympäröivällä maaseudulla. Jotta Jerusalemista tulisi erityinen 
kaupunki, johon ihmiset tulisivat palvelemaan todellista, elävää Jumalaa, 
tarvittaisiin paljon lisää ihmisiä tekemään siitä sellainen.

Ensinnäkin kansanjohtajat asettuivat asumaan Jerusalemiin. Sitten pää-
tettiin, että joka kymmenennen perheen tulisi muuttaa Jerusalemiin.

Jumala johdatti Nehemiaa antamaan erikoistehtäviä joillekin ihmisil-
le (Neh. 7:1-3). Nehemia asetti Jerusalemin johtajaksi oman veljensä 
Hananin yhdessä Hananjan, linnapäällikön kanssa. Muistathan, että 
Hanani oli se, joka toi Nehemialle Persiaan ensimmäisenä tiedon, että 
Jerusalemin muurit olivat hajalla. Raamatussa kerrotaan Hananjasta, 
että hän oli ”luotettava ja Jumalaa pelkäävä” (Neh. 7:2). Tämän tähden 
hänelle saattoi uskoa näin tärkeän työn.

Kunpa Jumala tekisi meistäkin uskollisia ja saisi olla ensisijalla meidän 
elämässämme!

Nehemia varmisti myös, että muutamille jerusalemilaisille annettaisiin 
tehtäväksi kaupungin vartioiminen. Joillekin annettiin tehtäväksi port-

PTU

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.

PTU

Lue jae Raamatustasi tai anna 
jonkun vanhemmista lapsista tai 
avustajan lukea se.
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PTU

tien avaaminen ja sulkeminen niin, ettei vihollinen voisi tulla salaa sisä-
puolelle. Erityinen kuoro johti kansaa Herran ylistämisessä ja kiittämi-
sessä. Leeviläiset huolehtivat temppelistä, Jumalan huoneesta. Jokaisella 
ryhmällä oli oma johtajansa (Neh. 11:21-24).

Jos uskot Jeesukseen, sinuakin tarvitaan tekemään työtä Jumalalle.

Näytä muurikuvan kolmas kivi – ”Tee työtä Jumalalle”.

Tämä ei tarkoita, että jokaisen uskovan pitäisi olla lähetystyöntekijä tai 
pappi. Mutta voimme tehdä koulutyömme Jeesuksen kunniaksi. Voim-
me auttaa tekemällä pieniä hommia raamattukerhossa tai pyhäkoulus-
sa. Laulullamme voimme rohkaista muita ylistämään Herraa. Kotona 
voimme suorittaa äidin avuksi pieniä tehtäviä. Voimme tarjoutua toi-
mittamaan vanhusten tai sairaiden asioita. Jos tahdot Herran hallitse-
van elämääsi joka päivä, kysy häneltä, mitä voisit tehdä muiden hyväksi. 
Jumalan pitäisi saada käyttää jokaista uskovaa työkalunaan missä ja mil-
loin tahansa. Kaikki työkalut eivät ole samaa käyttöä varten. Vasara on 
erilainen kuin pihdit. Me voimme olla hyvin erilaisia, mutta jokainen on 
tärkeä, ja yhdessä voimme palvella Jumalaa. 

Kuva 5-4
Muurit oli rakennettu. Kansa oli kuunnellut Jumalan sanaa ja totellut 
sitä. He olivat pyytäneet Jumalalta syntejään anteeksi ja olivat muutta-
neet elintapojaan. Kansalaisille oli annettu erityistehtäviä Jerusalemissa. 
Nyt oli aika yhdessä ylistää Herraa kaikesta, mitä hän oli tehnyt, ja jul-
kisesti osoittaa, että Jerusalem oli Jumalalle pyhitetty kaupunki. Suuren 
kiitosjuhlan päivä oli määrätty (Neh. 12:27-47).

Väkeä tuli kaikkialta Juudasta. Laulajat ja soittajat sekä leeviläiset, joiden 
tehtävänä oli huolehtia temppelistä ja jumalanpalvelusmenoista, tulivat 
juhlaan.

Nehemia jakoi kansan kahteen suureen ryhmään. Kummankin ryhmän 
oli mentävä muurin harjalle ja kuljettava kaupungin ympäri. Esra ryh-
mineen meni oikealle, Nehemia toisen ryhmän kanssa vasemmalle. Kun 
he kulkivat muuria pitkin, he kiittivät ja ylistivät Jumalaa. He veisasivat ja 
soittivat ylistysvirsiä. Miten mahtava saattue kulkikaan koko kaupungin 
ympäri.

Lopulta ryhmät kohtasivat toisensa lähellä temppeliä. Sitten kuorot me-
nivät Jumalan huoneeseen ja muut seurasivat. Raamatussa kerrotaan: 
”Laulajat aloittivat Jisrahjan johdolla ylistyslaulun. Tuona päivänä uh-
rattiin suuret teurasuhrit, ja kaikki riemuitsivat, sillä Jumala oli antanut 
heille suuren ilon. Myös naiset ja lapset olivat riemussa mukana ja ilon-
pito kuului Jerusalemista kauas” (Neh. 12:42-43).

Meidän, jotka uskomme Jeesukseen, tulisi muistaa ylistää Jumalaa siitä, 
millainen hän on ja mitä hän on tehnyt. Jumala rakastaa lastensa ylistys-
tä ja kiitosta tänäänkin niin kuin muinoin Jerusalemissa. Jumala on niin 
hyvä ja niin suuri. Hän on tehnyt meidät ja kauniin maailman, missä 
elämme. Hän on lähettänyt Poikansa kuolemaan ristillä meidän puo-

PTU



Nehemia

37

lestamme ja herättänyt hänet kuolleista kolmen päivän kuluttua. Hän 
on siunannut meitä ja vastannut meidän rukouksiimme. Meillä on niin 
monta syytä ylistää ja kiittää häntä. 

Näytä muurikuvan neljäs kivi – ”Ylistä Jumalaa”.

Jerusalemin asukkaat tekivät vielä muutakin osoittaakseen rakastavansa 
Jumalaa ja kuuluvansa hänelle. He toivat lahjoja auttaakseen niitä, joilla 
oli erikoistehtävä jumalanpalvelusten toimittamisessa. Meidänkin rak-
kautemme Jumalaan näkyy niissä lahjoissa, joita tuomme auttaaksemme 
niitä, jotka tänä päivänä palvelevat Herraa. Se on osa kiitosuhriamme 
Herralle kaikesta hänen hyvyydestään meitä kohtaan.

Onko meidän elämässämme ylistystä, kiitosta ja iloa? Me elämme maa-
ilmassa, jossa niin monet ihmiset ovat onnettomia ja tyytymättömiä. 
Uskovina olemme erilaisia. Toistenkin tulisi nähdä sydämissämme oleva 
Herran ilo ja rakkaus. Kun kokoonnumme yhteen, meidän tulisi ylistää 
ja kiittää Herraa ja antaa runsaasti hänen työhönsä. Jotkut ihmiset ajat-
televat, että kristityt ovat ilottomia ja ikäviä. Ei! Raamatussa sanotaan: 
”Iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne!” (Neh. 8:10).

Kuva 5-5
Jumala oli toiminut ihmeellisellä tavalla jerusalemilaisten keskuudessa. 
He olivat luvanneet seurata Herraa ja totella hänen käskyjään (Neh. 
10:1). He olivat sanoneet, etteivät olisi ympäröivien pakanakansojen 
kaltaisia (Neh. 9:2). Tämä tarkoitti myös sitä, että he eivät menisi naimi-
siin pakanoiden kanssa.

Nehemia johti kansaa 12 vuotta (Neh. 2:1 ja 13:6). Sitten hänen oli pa-
lattava kuningas Artakserkseen luo, kuten hän oli luvannut (Neh. 2:6).

Emme tiedä, kuinka kauan Nehemia viipyi Persiassa. Joskus myöhem-
min hän pyysi kuninkaalta luvan ja palasi Jerusalemiin.

Siellä hän sai tietoonsa erään erittäin pahan asian, jonka ylipappi Eljasib 
oli tehnyt. Hän oli antanut Tobialle huoneen rakennuksesta, joka oli osa 
temppelialuetta. Muistathan, että Tobia oli ollut yksi niistä, jotka olivat 
kaikin mahdollisin tavoin yrittäneet estää Jerusalemin muurin rakenta-
mista. Nyt hänellä oli huone Jumalan temppelissä! Nehemia ei tahto-
nut, että tällainen suuri synti Jumalan käskyä vastaan jatkuisi. Niinpä 
hän antoi määräyksen heittää kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Hän 
määräsi, että Jumalan sanaa piti noudattaa huoneitten puhdistamisessa 
ja käyttöönottamisessa. Sitten hän palautti jumalanpalvelustarvikkeet 
takaisin huoneisiin.

Temppeli oli tarkoitettu vain jumalanpalvelukseen.

Samoin meidän elämämme uskovina tulisi kuulua kokonaan Herralle.

Nehemia näki myös, että Jerusalemin ympärillä asuvat ihmiset tekivät 
työtä sapattina, päivänä, jolloin Jumala oli käskenyt heitä lepäämään 
työstään. He toivat ruokaa kaupunkiin ja käyttivät sapatinpäivää osta-
miseen ja myymiseen. Nehemia lopetti tällaisen kaupankäynnin. Hän 

PTU
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sulki kaupungin portit ja käski leeviläisiä pitämään ne suljettuina koko 
sapatinpäivän.

Jos annamme Jumalan hallita elämäämme, niin hänen on oltava kaikessa 
etusijalla elämässämme, koska tahdomme miellyttää häntä.

Tämän jälkeen Nehemian oli ratkaistava niitä miehiä koskeva ongelma, 
jotka olivat avioituneet pakanaheimojen naisten kanssa. Avioliitto joh-
taisi heitä palvomaan epäjumalia. Heidän lapsensa eivät edes osanneet 
Juudan kieltä. Jälleen Nehemia puhui heidän syntiään vastaan ja neuvoi 
heitä luopumaan näistä vääristä avioliitoista.

Jos haluamme Herran johtavan elämäämme, silloin luovumme sellaises-
ta, mikä ei ole hänen tahtonsa meihin nähden. Jeesus sanoi: ”Kukaan 
ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos 
hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä 
Jumalaa että mammonaa” (Matt. 6:24). Meidän elämämme tulisi kuulua 
Herralle täydellisesti. Anna Herralle kaikki, mitä olet ja omistat. 

Näytä muurikuvan viides kivi – ”Anna itsesi Jumalalle”.

Anna Jumalan hallita elämääsi päivittäin niin, että voit sanoa Charles 
Studdin tavoin: ”Jumala on saanut käyttöönsä kaiken, mitä minussa on.”

Mitä Jumala johdatti Nehemian ja kansan tekemään ja mitä Jumala joh-
dattaa meidät tekemään niin, että elämämme uskovina olisi hänen tah-
tonsa mukaista?

•	 Kuuntelemaan	Jumalan	sanaa	ja	tottelemaan	sitä.
•	 Tunnustamaan	syntimme	ja	korjaamaan	asiat.
•	 Tekemään	työtä	Jumalalle.
•	 Ylistämään	Jumalaa	ja	riemuitsemaan	hänessä.
•	 Luovuttamaan	 itsemme	 kokonaan	 Jumalalle	 tehdäksemme	hänen	

tahtonsa.

Onko tämä totta sinun kohdallasi? Ehkä et ole koskaan ottanut Jeesusta 
vastaan Pelastajanasi. Jos tiedät tehneesi syntiä, etkä ole elänyt Jumalalle, 
voit tulla hänen luokseen tänään. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle an-
teeksi ja pelastamaan sinut synnistäsi. Raamattu sanoo: ”Mutta kaikille, 
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, 
kaikille, jotka uskovat häneen” (Joh. 1:12).

PTU

PTU

PTE
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Kertauskysymykset
1. Kuka luki kansalle Jumalan sanaa? (Esra.)

2. Miksi on tärkeää kuunnella tarkkaavaisesti, kun joku selittää meille 
Jumalan sanaa? (Raamattu näyttää meille, mitä Jumala haluaa mei-
dän tietävän ja tekevän.)

3. Miksi kansa alkoi itkeä? (He tiesivät, etteivät olleet totelleet Juma-
laa.)

4. Mitä muuta muurien lisäksi kansan piti korjata tai rakentaa? (Asuin-
talot.)

5.  Kenet Nehemia laittoi kaupungin johtoon? (Hananin, veljensä.)

6. Mitä ihmiset tekivät juhlapäivänään? (Ylistivät yhdessä Jumalaa sii-
tä, mitä hän oli tehnyt.)

7. Mitä väärää ylipappi Eljasib teki? (Hän antoi temppelistä huoneen 
Tobiaalle, joka oli tehnyt kaikkensa estääkseen muurien rakentami-
sen.)

8. Jos et koskaan ole ottanut Jeesusta vastaan Pelastajanasi, miten voit 
sen tehdä? (Pyytää häntä antamaan anteeksi ja pelastamaan sinut 
synneistäsi.)

9. Mikä on tämän päivän raamatunlause ja mistä se löytyy Raamatus-
ta? (”Kukaan ei voi palvella kahta herraa” Matt. 6:24a.)

10. Minkä kaupungin Nehemia ja kansa kunnostivatkaan? (Jerusale-
min.)

Kertauskisaidea ja 
-materiaali löytyy kansiosta 
LISÄMATERIAALIT.
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HERRA, KÄYTÄ MUA

Tuntematon                 Tuntematon

          Täs - sä  oon Her-ra   käy - tä  mua,           ha - lu- an  pal- vel - la    yk -  sin   sua.

      Ko -  to  -  na      tai           kau -  ka -   na,                 käy -  tä       Her - ra      mua.

Copyright © Child Evangelism Fellowship Inc. All rights reserved. Used by permission.
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Muurin kivet
Kuva – oppitunti 5

Anna itsesi 
Jumalalle

Tee työtä 
Jumalalle

Ylistä
Jumalaa

Tottele 
Jumalan

sanaa

Pyydä 
Jumalalta 
anteeksi

5

3 4

21
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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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