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Johdanto

Tämän opetussarjan päämääränä on opettaa lapsille, kuinka tärkeää rukous on sekä auttaa heitä pitämään 
rukoilemista etuoikeutena. Opetus antaa tietoa rukouksesta, mutta ennen kaikkea toivomme lasten oppi-
van rukoilemaan Jumalaa. Seuraavilla tavoilla voit opettaa lapsia rukoilemaan:

1  Selitä rukouksen periaatteet Raamattuun perustuvien esimerkkien avulla.

2  Käytä esimerkkejä omasta elämästäsi. Ne kiinnostavat lapsia. Kerro omia kokemuksiasi siitä, kuinka 
Jumala opetti sinua rukoilemaan ja vastasi rukouksiisi. 

3  Kerro esimerkkejä rukoilevien lasten elämästä. Nämä arkipäiväiset esimerkit auttavat lapsia sovelta-
maan rukouksen periaatteita ja Raamatun antamia malleja omassa elämässä. 

4  Ohjaa lapsia osallistumaan rukoukseen. Rohkaise uskovia lapsia rukoilemaan kanssasi pyhäkoulussa 
tai kerhossa. Mieti ennen jokaista opetuskertaa, kuka lapsista voisi osallistua rukoukseen, vaikka aivan 
lyhyestikin. Voit myös pyytää lapsia kirjoittamaan rukouksensa paperille, jos se auttaisi heitä olemaan 
jännittämättä, kun tulee oma vuoro rukoilla.

5  Rohkaise lapsia puhumaan Jumalalle kotona tai missä he ovatkin. He ovat oppineet rukoilemaan vasta 
sitten, kun he rukoilevat Jumalaa itsekseen tai omin sanoin. Toisin sanoen: jos lapsi ei näiden oppitun-
tien jälkeen osaa vielä rukoilla, oppimis-opetusprosessi on ollut tehoton tai jäänyt kesken! Voit kysyä 
lapsilta, ovatko he rukoilleet kuluvan päivän aikana. Jos ovat, kannusta heitä jatkamaan. Jos he eivät 
ole rukoilleet, rohkaise antamalla käytännön vinkkejä ja ideoita. (Kiinnitä myös huomiota lastensuoje-
luohjeisiin.)

6  Viimeisellä oppitunnilla opetetaan yhteisen rukouksen merkityksestä. Jos ryhmässäsi on lapsia us-
kovista kodeista, voit rohkaista heitä osallistumaan rukoukseen pyhäkoulussa tai kerhossa ja jopa 
seurakuntien rukouskokouksissa sekä perheiden hartaushetkissä. Voit myös koota uskovista lapsista 
rukoustiimin – he voivat tavata noin 15 minuuttia ennen pyhäkoulun/kerhon alkua tai muuhun so-
pivaan aikaan. Voit auttaa heitä ehdottamalla erilaisia rukousaiheita, kertomalla, kuinka Jumala vastaa 
heidän rukouksiinsa jne. 

Muista ennen kaikkea, että tavoitteesi ei ole ainoastaan puhua rukouksesta, vaan auttaa lapsia rukoilemaan. 
Oma esimerkkisi on todella tärkeä. Lasten pitää nähdä, mitä rukous merkitsee sinulle. Pyydä Jumalaa te-
kemään opetuksesi ja oma esimerkkisi sellaiseksi, joka voi muuttaa lasten elämää.

Tämän opetussarjan päätyttyä voidaan jatkaa Lastenmission ”Hiljainen hetki” -opetussarjalla 6–7 viikon 
ajan (5–10 minuuttia joka kerralla) ennen kerhon lopussa pidettävää rukoushetkeä. 

Muista myös lapset, jotka eivät tunne Jeesusta!
Tässä opetussarjassa ei varsinaisesti painoteta evankeliumia, vaikka se mainitaankin joissakin kohdissa. 
Voit painottaa pelastuksen tarvetta kerho-ohjelman muissa osissa, kuten lauluissa, lyhyissä opetustuoki-
oissa tai lähetyskertomuksissa. On tärkeää, että lapset tietävät sinun olevan valmis auttamaan heitä, jos 
heillä on hengellisiin asioihin liittyviä kysymyksiä – erityisesti silloin, jos he haluavat vastaanottaa Jeesuksen 
Pelastajanaan. Tuntiohjelman tai oppitunnin aikana voit milloin tahansa sanoa jotakin seuraavaa: 

”Jos et vielä ole pyytänyt Jeesusta Pelastajaksesi, ja synti painaa mieltäsi, käänny Jeesuksen puoleen tänään. 
Jeesus antaa sinulle synnit anteeksi ja saat lahjaksi myös iankaikkisen elämän. Voit rukoilla nyt heti omalla 
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paikallasi tai vaikka myöhemmin tänään kotonasi. Voit myös halutessasi puhua näistä asioista minun kans-
sani. Haluan auttaa sinua ja näyttää, kuinka sinusta voi tulla Jumalan lapsi. Välipalan aikana tule luokseni 
tänne eturivin penkeille. Kerron sinulle enemmän Jeesukseen uskomisesta.”

Rukoukseen liittyen tärkeintä on opettaa, että Jumala lupaa vastata lastensa rukouksiin. Lisäksi tulee opet-
taa, että Jumala vastaa iloiten myös niiden rukouksiin, jotka tulevat uskossa hänen luokseen syntejään ka-
tuen. Psalmissa 117:1 sanotaan: ”Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat!” Psalmien 
kirjoittaja kutsuu Pyhän Hengen inspiroimana kaikkia luotuja ylistämään Jumalaa. Kaikilla ihmisillä on 
aihetta kiittää ja ylistää Jumalaa, joka on Luoja ja kaikkien hyvien lahjojen antaja. Sen tähden onkin oikein 
opettaa kaikkia lapsia (uskoivat he Jeesukseen tai eivät, alle kouluikäisiä ja koululaisia) kiittämään Herraa, 
kaiken Luojaa, Jumalan hyvyydestä, siunauksista, rakkaudesta ja huolenpidosta. Huolimatta Jumalan 
suuresta rakkaudesta luotujaan kohtaan yhteys Taivaan Isään on vain niillä, jotka ovat syntyneet Jumalan 
perheeseen uskomalla Jeesukseen (Joh. 1:12,13).

Tämän vuoksi opettajan olisi parempi pyytää ääneen rukoilijoiksi uskoviksi tietämiään lapsia kuin pyytää 
ketä tahansa vapaaehtoiseksi ilmoittautuvaa. 

Jos kuitenkin lapset, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, tarjoutuvat spontaanisti rukoilemaan, heitä kannattaa 
ohjata kiittämään Jumalaa rakastavista vanhemmista, hyvästä kodista, ruuasta, vaatteista, terveydestä tai 
ystävistä. Tällaisen lapsen olisi vaikeampi kiittää Jeesusta hänen ristikuolemastaan tai kehottaa muita lapsia 
kääntymykseen. 

Oppitunnin päätotuus
Jokaisessa oppitunnissa on päätotuus. Pidä se mielessäsi, kun opetat lapsia. Älä tyydy vain kertomaan raa-
matunkertomuksia! Jokaisen oppitunnin tuntirunkoon on merkitty päätotuus (tosin Pyhä Henki voi johtaa 
sinut painottamaan jotain toista Raamatun totuutta valmiiksi valitun päätotuuden sijasta).

Tuntirunko-otsakkeen alla sekä varsinaisessa opetustekstissä on käytetty seuraavia lyhenteitä: ”PT” tar-
koittaa päätotuutta, ”PTU” tarkoittaa päätotuuden soveltamista uskoville lapsille, ”PTE” tarkoittaa sovel-
lusta lapselle, joka ei tunne Jeesusta. ”SH” tarkoittaa sielunhoitomahdollisuuden tarjoamista.
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Yleiskatsaus

Sovellus RaamatunlausePäätotuusOppitunti

On hienoa voida 
puhua Jumalalle

Ps. 57 
1.Sam. 22:1-5
1.Sam. 23:14 - 
24:22 

Rukous – uskovan 
hengellinen happi

2. Kun. 18 -19

Rukoukseni 
tuottavat iloa 
Jumalalle

Matt. 21:10-17
Luuk.17:11-18
Ps. 40:6
Ilm. 5:11-14

Muut ihmiset 
tarvitsevat 
rukouksiani

1. Moos. 18 

Rukoilemista voi 
opetella!

Dan. 9:1-4, 16-19
Jer. 29:10-14
Mark. 9:14-27

On ilo ja etuoikeus 
puhua Jumalalle.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Et voi todella nauttia tästä 
etuoikeudesta ennen kuin olet ottanut 
Jeesuksen vastaan Pelastajanasi. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Puhu Jumalalle kaikesta! 

”... Sinuun minä turvaan. Minä 
kätkeydyn siipiesi suojaan ...” Ps. 57:2 

Rukous on 
uskovalle 
välttämätöntä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile usein, jotta voit elää Jumalan 
tahdon mukaan. 

Toista Ps. 57:2

Jumala rakastaa 
kuulla rukouksia.

Opettele 
rukoilemaan 
paremmin.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Tämä raamatunopetus on suunnattu 
uskoville lapsille. Evankeliumin voi 
kertoa jossain muussa kohdassa kerho-
ohjelmaa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Seuraa ohjeita, joita Jumala antaa 
rukouksesta Raamatussa.

Jumala kehottaa 
rukoilemaan 
toisten puolesta.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile perheen, opettajien, 
lähetystyöntekijöiden, hallitsijoiden, 
sairaiden ja ystävien puolesta. 

”Enkä minäkään voi tehdä sellaista 
syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin 
rukoilemasta puolestanne ...” 
1. Sam. 12:23

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ei juuri lainkaan – opeta evankeliumin 
totuuksia muissa osissa ohjelmaa, kuten 
laulujen yhteydessä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Ilahduta Jumalaa kiittämällä ja 
ylistämällä häntä!

”Herra, avaa minun huuleni, niin suuni 
julistaa sinun kunniaasi.” Ps. 51:17

Kertaa aiemmat raamatunlauseet.
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Oppitunti 1
On hienoa voida puhua Jumalalle

Raamatunkohdat 
Ps. 57
1.Sam. 22:1-5
1.Sam. 23:14 –24:22 

Tekstikohdat ovat melko pitkiä, mutta ne kertovat 
Jumalan hyvästä huolenpidosta Daavidia kohtaan. 
Kun opetat kertomusta lapsille, tulet itsekin siuna-
tuksi oppitunnin kautta. 

Päätotuus 
On ilo ja etuoikeus puhua Jumalalle! 

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Et voi todella nauttia tästä etuoikeudesta ennen 
kuin olet ottanut Jeesuksen vastaan Pelastajanasi. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Puhu Jumalalle kaikesta! 

Huomautus opettajalle
Kun kerrot tapahtumia Daavidin elämästä, älä ta-
kerru liiaksi yksityiskohtiin. Opetus voi venyä liian 
pitkäksi. Pidä päätotuus mielessäsi koko ajan. 

Valmistelut, jotta saat lapset 
osallistumaan
Kertomuksen tietyssä kohdassa ehdotamme, että 
joku lapsi kerhossasi todistaa lyhyesti tilanteesta, 
jossa Jumala vastasi hänen rukouksiinsa. Valitse so-
piva uskova lapsi tai avustaja ja kerro hänelle asiasta 
etukäteen. Auta häntä tämän pienen puheenvuoron 
valmistelussa. 

Opetuksen edetessä myös lapset voivat lukea raa-
matunjakeita. Kerro heille asiasta mahdollisuuksien 
mukaan etukäteen, jotta he voivat valmistautua teh-
tävään ja tuoda omat Raamattunsa kerhoon. 

Raamatunlause
”… Sinuun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi 
suojaan...” Ps. 57:2 

Havaintovälineet
•	 Kuvat	1-1…1-8	(Kierrekirja	tai	PowerPoint)
•	 Tulostettu	tai	näkyviin	kirjoitettu	päätotuus

Tuntirunko
Johdanto

Jaakko työnsi pyöränsä autotalliin…  PTU

Tapahtumien kulku
1  Nuori Daavid säveltää rukouslauluja
 Jumalalle.  PTU
2  Esimerkki: Suvi rukoilee onnellisena.  PTE 

3  Daavid voittaa jättiläisen.

4  Daavid pakenee Saulia. 

5  Uskovan lapsen, avustajan tai opettajan 
todistus turvautumisesta Jumalaan vaikeassa 
tilanteessa

6  Daavid rukoilee Jumalaa hädän hetkellä.

7  Daavid luolassa Saulin takaa-ajamana

8  Psalmin 57 viimeisten jakeiden selitys

9  Esimerkki: Paavon syntymäpäiväjuhlat, 
 kysymyksiä jäljempänä  PTE

Huippukohta
Mikä ilo, kun saa puhua Jumalalle!

Lopetus
2-3 lasta osallistuu rukoukseen.
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Oppitunti
Kuva 1-1

Jaakko työnsi pyöränsä autotalliin ja kantoi juoksukenkänsä ja urhei-
lukassinsa sisälle. Hän oli pakahtumaisillaan halusta kertoa äidilleen 
ja isälleen kaiken 200 metrin juoksukilpailusta koulussa. Hän ei heti 
tiennyt kuinka aloittaisi, sillä toisaalta hän oli iloinen, mutta toisaalta 
hieman pettynyt, koska ei ollut sijoittunut niin hyvin kuin oli toivo-
nut. Hän tiesi, että vanhemmat varmasti ymmärtäisivät, miltä hänestä 
tuntui. 

Hän juoksi sisälle ja huusi: ”Arvatkaa mitä?”

”No, miten pärjäsit?” kysyivät äiti ja isä hymyillen. 

Jaakko vetäisi nopeasti pronssimitalin taskustaan ja sanoi: ”Tulin 
kolmanneksi!” Hän kertoi, miten oli juossut niin kovaa kuin oli pys-
tynyt, mutta Jukka ja Petteri olivat päässeet maaliviivalle juuri ennen 
häntä. Oli hienoa kertoa vanhemmille kaikki yksityiskohdat. Jaakko 
oli niin onnellinen, kun äiti ja isä halasivat häntä ja kertoivat, kuinka 
ylpeitä he olivat hänestä. 

Tiedät, että on ihanaa, kun joku, kuten vanhemmat tai hyvä ystävä, 
jolle pystyt puhumaan, kuuntelee sinua ja ymmärtää, miltä sinusta 
tuntuu. Mutta on yhtä hienoa (tai itse asiassa paljon parempaa), 
kun voit puhua Jumalalle kaikesta mahdollisesta. Jeesukseen uskova 
Jumalan lapsi voi jutella Jumalalle milloin vain ja iloita siitä, että Ju-
malalla on aina aikaa kuunnella. Jumala rakastaa ja ymmärtää täysin, 
miltä hänen lapsestaan tuntuu. Tiedätkö pienet sarjakuvat, jotka 
kertovat: ”Onnea on… lämmin halaus” tai ”Onnea on… omistaa 
hyvä ystävä”? Me tiedämme paremman: ”Onnea on… saada puhua 
Jumalalle rukouksessa”. Se on totta, eikö olekin?

Kuva 1-2

Yli tuhat vuotta ennen Jeesuksen syntymää eli nuori mies nimeltä 
Daavid. Hän puhui Jumalalle paljon rukouksessa. Tämä kertomus 
Daavidista on Raamatussa, joten se on varmasti totta. Daavid oli hy-
vin taitava soittamaan harppua. Hän oli oppinut soittamaan jo nuo-
rena poikana, kun hän paimensi isänsä lampaita. Hänet oli kutsuttu 
soittamaan jopa kuningas Saulille. Raamatussa on monta laulua eli 
psalmia, jotka Daavid on tehnyt. Hän lauloi ja säesti itseään harpulla. 
Psalmit olivat Daavidin rukouksia Jumalalle, sillä Daavid tunsi Juma-
lan ja rakasti häntä. Daavid nautti, kun voi puhua Jumalalle ja kertoa 
hänelle kaiken, mitä hänellä oli mielessään ja sydämellään. Joskus hän 
oli erittäin onnellinen ja ilo suorastaan pulppusi hänen sydämestään. 
Toisinaan Daavidilla oli suuria ongelmia. Hänellä oli vihollisia, jotka 
pilkkasivat ja yrittivät vahingoittaa häntä. Myös näistä ongelmista 
Daavid kertoi Jumalalle tai oikeastaan hän lauloi niistä Jumalalalle. 
Se helpotti hänen oloansa. 

PTU
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki.  
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Oletko joskus tuntenut itsesi erityisen onnelliseksi tietäessäsi, että 
Jeesus on Pelastajasi ja ystäväsi? Eikö olekin ihanaa, kun voit puhua 
Jumalalle kaikesta – juuri niin kuin Daavid teki Raamatun aikoina? 

Kuva 1-3

Yhdeksänvuotias Suvi kävi raamattukerhossa. Eräänä päivänä Suvi 
nautti kerhosta erityisesti. Hän oli innoissaan, kun kuuli raamatun-
kertomuksen ja sai laulaa lauluja, joista kaikki lapset pitivät. Suvi 
oli edellisenä vuonna pyytänyt Jeesusta Pelastajakseen. Hän oli nyt 
onnellinen, kun tunsi Jeesuksen. Kerhon jälkeen hän meni kotiin ja 
omaan huoneeseensa. Hänen äitinsä ja isänsä eivät käyneet kirkossa. 
He eivät tunteneet eivätkä rakastaneet Jeesusta. Siksi Suvi ei voinut 
puhua heidän kanssaan kovinkaan paljon niistä ihanista asioista, 
joita hän oli oppinut Raamatusta. Hän polvistui sänkynsä viereen ja 
kertoi kaikki ilon aiheensa Taivaan Isälle. Kuinka tyytyväiseksi hän 
tunsikaan itsensä, kun voi puhua Jumalalle rukouksessa. 

Jos Jeesus on Pelastajasi, sinäkin voit toimia samoin. Voit kertoa 
hänelle kaiken, mitä sinulla on sydämelläsi. Mutta ehkä täällä on 
joku tyttö tai poika, joka ei vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisena 
Pelastajanaan. Et ole vielä saanut syntejäsi anteeksi, eikä Jumala ole 
sinun taivaallinen Isäsi. Käänny pois synneistäsi, laiskuudesta ja it-
sekkyydestä, kiukuttelusta sekä muista asioista, jotka erottavat sinut 
Jumalasta. Pyydä Jeesusta antamaan kaikki syntisi anteeksi, niin kuin 
Suvi teki. Tee se tänään! Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi ja aloita uusi 
elämä. 

Kuva 1-4

Palataanpa kertomukseen Daavidista. Kun hän oli nuori, Jumala va-
litsi hänet ihmeellisellä tavalla Israelin tulevaksi kuninkaaksi, julman 
Saul-kuninkaan jälkeen. Myöhemmin Daavidista tuli myös urhea so-
turi. Olen varma, että tunnette jännittävän kertomuksen siitä, kuinka 
Jumala auttoi häntä voittamaan Goljat-nimisen jättiläisen. Daavid 
oli nuori, ja hänen ainoat aseensa olivat linko ja kivi. Mutta hän oli 
oppinut luottamaan Jumalaan. Jumala antoi hänelle voiton.

Ihmiset hurrasivat Daavidille, suurelle taistelijalle, ja sanoivat, että 
hän oli parempi kuin paha Saul-kuningas. Tällaisesta Saul tuli tieten-
kin hyvin vihaiseksi ja päätti surmata Daavidin. Daavidin täytyi paeta 
henkensä edestä. Ja tiedätkö mitä? Vaikuttaa siltä, että siitä lähtien 
Daavid kirjoitti vielä enemmän psalmeja eli lauluja Jumalalle. Hänellä 
oli paljon ongelmia. Hän oli usein peloissaan ja surullinen. Niin-
pä Daavid puhui Jumalalle jatkuvasti. Usein hän tunsi rukouksen 
loppupuolella itsensä paljon iloisemmaksi ja olonsa keventyneeksi 
muistaessaan, että Jumala tiesi hänen ongelmansa, ja että kaikki oli 
Jumalan hallinnassa. 

Kuva 1-5

Saul oli todella päättänyt tappaa Daavidin. Daavidin täytyi piileskellä 

PTU

PTE 

1 Sam. 17:1–18:9
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autiomaassa ja vuorilla kaukana kuninkaan palatsista. Ei ollut kysy-
mys siitä, että hän olisi ollut pelkuri, mutta Jumala ei halunnut hänen 
saavuttavan kuninkuutta taistelemalla. Jumala oli luvannut, että Daa-
vidista tulisi ajallaan kuningas. 

Tuhansia vuosia sitten kuningas Daavid puhui Jumalalle suurista vai-
keuksistaan. Myös nykyisin ihmiset kohtaavat vaikeuksia ja ongelmia, 
joista he voivat puhua Jumalalle. Olen pyytänyt Susannaa kertomaan 
meille ajasta hänen elämässään, jolloin hän puhui Jumalalle ja kuinka 
Jumala vastasi hänen rukoukseensa.

Palataanpa takaisin jännittävään raamatunkertomukseen. Miltä Daa-
vidista mahtoi tuntua näiden vuosien aikana, kun hän joutui piiles-
kelemään ja häntä ajettiin takaa kuin jänistä? Eikö olisikin mielen-
kiintoista tietää, mitä hän silloin ajatteli? Ihmeellistä on, että mehän 
tiedämme, miltä hänestä tuntui ja mitä hän ajatteli, koska hän kirjoitti 
muistiin joitakin rukouksiaan, joita hän myöhemmin lauloi Jumalalle. 
Hän opetti perheelleen ja ystävilleen laulujensa sanoja, ja hekin op-
pivat laulamaan niitä. Nykyisin monet ihmiset laulavat näitä ihania 
psalmeja ja rukouksia sunnuntaisin kirkossa. 

Kuunnellaanpa yhden rukouksen alkusanoja. 

Ennen opetuksen alkua pyydä paria vanhempaa lasta etsimään psalmi 57 ja 
valmistautumaan lukemaan siitä jakeet 2 ja 3. 

”Joni, lukisitko sinä toisen jakeen, ja Maria, lue sinä kolmas jae psal-
mista 57. Kuunnellaan, mitä Daavid sanoo Jumalalle, kun hän aloit-
taa rukouksensa? 

Kaksi lasta lukee jakeet.

”Armahda minua, Jumala, armahda minua, sinuun minä turvaan. 
Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Minä 
huudan avukseni Jumalaa, Korkeinta, hän vie asiani päätökseen.”

Eivätkö nuo olekin ihania jakeita? Mitä Daavid sanoo Jumalalle? 

Anna lasten vastata.

Kyllä, hän pyytää Jumalaa olemaan armollinen häntä kohtaan ja 
auttamaan, aivan kuin kanaemo suojelee poikastaan vaaratilanteessa 
siipiensä alla. Eikö olekin hienoa, että Jumala on niin voimakas ja 
rakastava? Hän tahtoo pitää sinustakin huolta. 

Tiedätkö, milloin tämä rukous kirjoitettiin? Jos katsot psalmin 57 
alkua, löydät sieltä nämä sanat: ”Runo, jonka Daavid sepitti, kun hän 
pakeni Saulia luolaan.”

Kuva 1-6

Kerronpa teille vielä lisää, mitä tuolloin tapahtui. Daavidin oli pak-
ko piiloutua useita kertoja luolaan paetakseen Saulia. Kerran hän 
oli joukkonsa kanssa piilossa suuressa luolassa, sillä Saul ja hänen 
armeijansa ajoivat häntä takaa. Kävi niin, että Saul meni lepäämään 

Voit auttaa ”Susannaa” kertomaan 
todistuksensa rukouksesta 
esimerkiksi lyhyen haastattelun 
muodossa. Lapsi voi vastata 
esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

”Susanna, onko tapahtuma, josta 
aiot kertoa meille, iloinen vai 
surullinen?

Selvä, voisitko kertoa siitä meille?

Miltä sinusta tuntui ennen 
rukousta?

Tuntuiko sinusta samalta 
rukouksen jälkeen?

Eikö olekin ihanaa, kun voi puhua 
Jumalalle sellaisista asioista?”

Joku lapsi tai avustaja voi lukea 
sanat ääneen. Mitä enemmän 
lapset osallistuvat, sitä paremmin 
he muistavat opetettavan asian.  



Opeta meitä rukoilemaan

10

tuohon samaan luolaan. Daavid ja hänen miehensä perääntyivät 
luolan pimentoihin ja painoivat selkänsä luolan seinää vasten. Saul ei 
aavistanut lainkaan, että Daavid ja hänen joukkonsa olivat luolassa, 
ja että Daavid olisi helposti voinut tulla muutamalla harppauksella ja 
surmata hänet. Daavidin sotilaat jopa sanoivat: ”Nyt on sinun mah-
dollisuutesi. Jumala on tuonut sinut tänne, että voit surmata hänet.” 
Mutta Daavid vastasi heille, ettei hän ikinä surmaisi kuningasta. Se 
olisi syntiä Jumalaa vastaan. Daavid antoi Saulin mennä, eikä vahin-
goittanut häntä. Olen varma, että hän sydämessään kiitti, ettei häntä 
ja hänen miehiään surmattu tai vangittu. 

Palataanpa takaisin rukoukseen, jonka Daavid kirjoitti ollessaan jos-
sain noista luolista. Muistatko, että alussa hän pyysi Jumalaa suoje-
lemaan itseään? Jumala vastasi hänen rukouksiinsa monta, monta 
kertaa. Mitä Daavid sanoo Jumalalle rukouksensa lopussa? 

Anna kahden lapsen lukea Ps. 57:8, 10.

”Jumalani, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon 
laulaa ja soittaa! … Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä, minä 
laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.”

 Miltä Daavidista tuntui rukouksen lopussa?

Anna lasten vastata.

Kyllä, rukous todellakin auttoi häntä. Eikö vain?

Kuva 1-7

Meillä kaikilla on vaikeita hetkiä, myös niillä, jotka rakastavat Jeesus-
ta. Ajatellaanpa tilannetta, joka voisi tapahtua kenelle tahansa teistä. 
Kuvitellaan, että Paavolla on syntymäpäivä. Hän on yksi parhaista 
kavereistasi koulussa. Jostain kumman syystä sinua ei ole kutsuttu 
juhliin. Sinusta tuntuu pahalta katsella muiden lasten menoa naapu-
rissa asuvan Paavon kotiin. Tunnet itsesi samalla hyvin yksinäiseksi 
ja hylätyksi. Mitä teet?

Anna lasten pohtia ja vastata.

Kyllä, viisainta on sulkea silmät ja puhua Herralle rukouksessa. Nyt 
lapset, auttakaa minua. Millä sanoilla te rukoilisitte tällaisessa tilan-
teessa?

Anna lasten ehdottaa.

Lapsi voi kertoa esimerkiksi surustaan tai kiittää Jumalaa siitä, että 
hän rakastaa meitä kaikkia, ja että hän ymmärtää, miltä meistä tuntuu. 
Lapsi voi pyytää, että Jumala auttaisi häntä olemaan kaikesta huoli-
matta hyvä ystävä Paavolle. Auta lapsia tarvittaessa.

Kysy sitten 1-2 kysymystä seuraavaan tapaan:

1   Mitä ajattelet, miltä sinusta tuntuisi rukouksen jälkeen? (Luulta-
vasti paljon paremmalta, kun tiedät, että Jumala ymmärtää suru-
si.)
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2   Luuletko, että Paavo lopulta kuitenkin kutsuu sinut juhliinsa? 
(Luultavasti ei. Jumala ei aina muuta olosuhteita. On todennäköi-
sempää, että Jumala muuttaa ajatuksiamme ja suhtautumistamme 
asioihin.)

3   Kuinka luulet käyttäytyväsi, kun tapaat Paavon seuraavana päi-
vänä? (Pyydä Jumalaa auttamaan sinua, että olet ystävällinen ja 
annat anteeksi.)

Kuva 1-8

Miten hienoa onkaan, kun voi puhua Jumalalle iloisista, mutta myös 
surullisista asioista. Se on Jumalan lasten etuoikeus. Jos et vielä kuulu 
Jumalan perheeseen, koska et ole kääntynyt pois synneistäsi, etkä 
ole ottanut Jeesusta vastaan Pelastajanasi, tämä etuoikeus ei vielä 
kuulu sinulle. Mutta jos olet pahoillasi synneistäsi juuri tänään, voit 
lähestyä Jeesusta ja pyytää häntä Pelastajaksesi. Jeesus rakastaa sinua! 
Hän kuoli puolestasi ja haluaa armahtaa sinut ja antaa sinulle uuden 
elämän. Tule Jeesuksen luokse tänään!   

Olemme nyt lopettelemassa siten, että muutama teistä puhuu Juma-
lalle rukouksessa. Olisi surkeaa, jos pitäisimme ensin koko oppitun-
nin rukouksesta ja sitten emme rukoilisi lopuksi. Eikö totta?

Auta lapsia ehdottamaan aiheita, joista he voisivat puhua Jumalalle, ja rohkaise 
joitakin heistä rukoilemaan ääneen. Varmista, että jokainen rukoukseen osal-
listuja tietää, milloin on hänen vuoronsa, ja muistaa, mitä voisi sanoa Jumalalle. 

Kertauskysymykset
1   Miksi Jaakko oli hyvin onnellinen, mutta vähän pettynytkin? 

(Hän sai pronssimitalin, mutta pettyi, kun ei voittanut.)

2   Milla tavalla Jaakon keskustelu vanhempiensa kanssa kuvaa ruko-
usta kristityn ja Jumalan välillä? (Jumalalle voi kertoa kaiken, mitä 
on sydämellä. Jumala ymmärtää täysin. Hän voi lohduttaa meitä, 
kun olemme epäonnistuneet ym.)

3   Mitä Suvi halusi kertoa Jumalalle rukouksessa raamattukerhon 
jälkeen? (Hän kertoi ihanista asioista, joita hän oli oppinut Raa-
matusta.)

4   Luimme tänään pätkiä eräästä psalmista, jossa Daavid rukoili Ju-
malaa. Mikä psalmi se oli? (Psalmi 57.)

5   Mitä Daavid rukoili psalmin alussa? (”Armahda minua, Jumala, 
armahda minua, sinuun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi 
suojaan…” Ps. 57:2.)

6   Mitä Daavid rukoili psalmin lopussa? (”Herra, minä ylistän sinua 
kansojen keskellä, minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi.” 
Jaetta ei tarvitse toistaa sanatarkasti.) 

7   Milloin Daavid rukoili noilla sanoilla Jumalaa? (Kun hän pakeni 
Saulia ja piiloutui luolaan.)

PTE
Näytä päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki. 
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8   Kuvittelimme tunnilla, että sinua ei kutsuttu syntymäpäiväjuhliin, 
ja että sen takia rukoilet Jumalaa. Mistä voisit kiittää Jumalaa, 
vaikka tuntisitkin itsesi ulkopuoliseksi? (Esimerkiksi siitä, että 
Jumala rakastaa sinua ja ymmärtää, miltä sinusta tuntuu.)

9   Mitä pyytäisit Jumalalta tällaisessa tilanteessa? (Esimerkiksi sitä, 
että voisit olla jatkossakin Paavon ystävä, ja että Jumala lohdut-
taisi sinua.)

10  Mieti kaksi muuta vaikeaa tilannetta, jolloin Jeesukseen uskova 
lapsi voi rukoilla? (Vastaukset vaihtelevat.)
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Oppitunti 2
Rukous – uskovan hengellinen happi

Raamatunkohta
2. Kun. 18-19

Lapsille ei tarvitse selittää kaikkia näiden kahden lu-
vun tapahtumia, mutta opettajan kannattaa tuntea 
kertomus ja sen historiallinen tausta.

Päätotuus 
Rukous on uskovalle välttämätöntä.

Sovellus
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile usein, jotta voit elää Jumalan tahdon mu-
kaan. 

Valmistelut, jotta saat lapset 
osallistumaan
Tunnin lopussa ehdotetaan, että lapset piirtävät tai 
kirjoittavat kolme erilaista tilannetta, jolloin kannat-
taa rukoilla. Tehtävän voi tehdä tunnilla tai kotona. 
Varaa tarvittavat välineet. 

Raamatunlause
Toista Ps. 57:2 - ”Sinuun minä turvaan. Minä kät-
keydyn siipiesi suojaan.” 

Havaintovälineet
•	 Kuvat	2-1…2-8	(Kierrekirja	tai	PowerPoint)
•	 Tulostettu	tai	näkyviin	kirjoitettu	päätotuus	

sekä sovellus

Tuntirunko
Johdanto
Sukeltaja valtameren pohjassa    PT

Tapahtumien kulku
1  Assyrialainen valloittaja valloittaa maita. 

2  Samaria lankeaa.           PTE
3  Assyrialaiset marssivat Jerusalemia vastaan. 

4  Kuningas Hiskia turvautuu hädässään 
Jumalaan ja luottaa häneen. 

5  Neljä tilannetta, joissa uskovien lasten tulisi 
rukoilla: 

Houkutus varastaa rahaa  PTU
Pelottava tilanne kadulla  PTU
Vaikea tilanne koulussa  PTU
Syntien tunnustaminen Jumalalle           PTU
6  Hiskia saa uhkaavan kirjeen Sanheribilta. 

7  Hiskia rukoilee Jumalalta apua.           PTU
8  Jumala vastaa Jesajan kautta, että hän
 pelastaa kansansa.

Huippukohta
Jumala lähettää enkelinsä tuhoamaan 185 000
assyrialaista.

Lopetus
Hiskia ja Jerusalem pelastuvat.  PTU
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Oppitunti
Kuva 2-1

Oletko koskaan nähnyt elokuvaa sukeltajasta, joka sukeltaa meren 
syvyyteen tutkimaan vuosia sitten uponneita laivoja? Ehkä hän etsii 
aarretta. Meren pohjassa on oma jännittävä maailmansa, eikö tot-
ta? Mutta se on myös vaarallinen paikka. Vedessä on vaikea elää ja 
työskennellä. Tuo sinivihreä maailma on aivan erilainen kuin mihin 
olemme tottuneet maan päällä. Ympärillämme on auringon valoa 
ja lämpöä sekä ilmaa. Jokin pitää sukeltajan elossa ja mahdollistaa 
työskentelyn sukelluksen aikana. Tiedätkö, mikä se on? Kyllä, se on 
happi. Sukeltaja saa sitä selässä olevasta happisäiliöstä. Happi voi 
tulla myös pitkää letkua pitkin laivasta meren pinnalta. Sukeltaja hen-
gittää happea, jotta pysyy elossa. Jos hän ei saisi happea, hän kuolisi 
hyvin nopeasti meren pohjaan.

Tiedätkö, että rukous on uskovalle samanlainen asia kuin happi 
sukeltajalle? Tässä maailmassa on vaikea elää oikein ja Jumalan tah-
don mukaisesti. Ympärillämme on paljon syntiä, joka voi nopeasti 
hukuttaa meidät hengellisesti. Siksi on erittäin tärkeää, että rukoi-
lemme Jumalaa säännöllisesti ja luotamme häneen. Rukous on kuin 
hengellisen hapen hengittämistä.

Viime kerralla opetin teille, kuinka ihanaa on puhua Jumalalle ruko-
uksessa. Rukous ei kuitenkaan ole vain jotain mukavaa satunnaista 
tekemistä, kuten jäätelön syöminen on. Rukous on paljon, paljon 
tärkeämpää. Ilman rukousta on suorastaan mahdotonta elää Jumalan 
tahdon mukaan, kasvaa vahvaksi uskovaksi ja työskennellä Herralle.

Kuva 2-2

Tänään tutustumme erääseen mieheen, josta kerrotaan Raamatussa, 
Jumalan pyhässä sanassa. Tämä mies tajusi, että ainoa tapa päästä 
pois vaarallisesta tilanteesta oli rukoilla Jumalaa. Miehen nimi oli 
Hiskia. Hän oli Juudan kuningas, joka eli noin 700 vuotta ennen 
kuin Jeesus syntyi maailmaan. Hiskia oli hyvä kuningas, joka rakas-
ti Jumalaa ja yritti opastaa kansaansa seuraamaan Jumalan käskyjä 
(2. Kun. 18:6).

Kuva 2-3

Mutta Juudan kansalla oli julma ja voimallinen vihollinen – assyria-
laisten armeija. Tämä suuri armeija taisteli muita kansoja vastaan ja 
voitti ne yksi kerrallaan. Viimein assyrialaiset saapuivat Samarian 
kaupunkiin, joka sijaitsi aivan Juudan naapurissa. Samarian asukkaat 
olivat kuulleet hyvin usein Jumalan sanaa, jota Jumalan profeetat ja 
sanansaattajat olivat opettaneet heille. Mutta he eivät olleet uskoneet 
Jumalan antamia varoituksia. He eivät olleet luopuneet syntisistä ta-
voistaan eivätkä uskoneet Jumalaan. Nyt Jumala antoi assyrialaisten 
valloittaa kaupungin ja viedä sen asukkaat pois orjiksi vieraaseen 
maahan.

PT

Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki.
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Lapset, on kuunneltava tarkasti, mitä Jumala sanoo Raamatussa. 
Olen usein kertonut, että Jumala haluaa pelastaa sinut syntien seura-
ukselta. Sen vuoksi hän lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen kärsimään 
sinun syntiesi rangaistuksen. Jumalan tahto on, että jokainen tottelisi 
hänen sanaansa, jossa hän kehottaa sinua ja minua kääntymään pois 
synneistämme ja uskomaan Jeesukseen omana Pelastajana. Kun us-
kot Jeesukseen syntiesi sovittajana, olet Jumalan lapsi. Kun uskot 
Jeesukseen, voit juuri tänään vastaanottaa ihanan pelastuksen lahjan. 

Kuva 2-2 (uudestaan)

Ehkä Hiskia luuli, ettei assyrialaisten armeija koskaan valloittaisi 
Samariaa. Jumala kuitenkin salli sen tapahtua. 

”Minneköhän assyrialaiset seuraavaksi hyökkäävät?”, Hiskia var-
maan pohdiskeli itsekseen.

Tiedätkö, mitä tapahtui? Tuo pelottava armeija kääntyi etelään ja 
aikoi hyökätä Juudan maahan, missä Hiskia oli kuninkaana. Juudan 
asukkaat olivat varmasti hyvin peloissaan. Kuningas Hiskia lähetti 
paljon kultaa ja hopeaa Assyrian kuninkaalle Sanheribille, jotta voisi 
estää häntä hyökkäämästä. Mutta mahtava vihollisarmeija vain jatkoi 
kulkuaan.

Kuvittele, että olisit voinut mennä kuningas Hiskian luo ja kuiskata 
hänelle hyviä neuvoja. Mitä olisit kehottanut häntä tekemään? Ker-
ron muutamia ehdotuksia. Mikä niistä on mielestäsi tärkein?

1. Järjestä ja kouluta armeija todella hyvin.
2.  Anna kaikille sotilaille hyvät keihäät ja kilvet.
3. Vahvista ja korota kaupunkien muureja.
4.  Kerro Jumalalle kaikki tästä hirvittävästä ongelmasta ja luota 

hänen johdatukseensa ja apuunsa. 

Kyllä, tärkeintä on rukoilla ja luottaa Jumalaan. Sen lisäksi Hiskia teki 
muitakin asioita, mutta rukoileminen ja Herraan luottaminen olivat 
ylivoimaisesti tärkeimpiä. Mahtoiko hän itse ymmärtää sitä?

Kuva 2-4

Meidän tulee oppia tuo sama läksy, kun omassa elämässämme on 
vaikeita tilanteita. Kuvitellaanpa tilanne, että Paholainen laittaisi seu-
raavan houkuttelevan ajatuksen mieleesi: ”Eikö olisikin mukavaa os-
taa jalkapalloaiheiseen konsolipeliin uusia, vähän parempia pelaajia? 
No, mene ja ota parikymppiä äitisi kukkarosta. Ei hän sitä huomaa 
ja sinulla on paljon hauskempaa, kun joukkueesi onnistuu paremmin 
peleissä kaverisi joukkuetta vastaan.”

Tässä tilanteessa sinun tulisi rukoilla hyvin pian: ”Herra, auta mi-
nua. En kykene hallitsemaan tätä tilannetta ilman sinun apuasi.” 
Huomaat, miten Jumala antaa sinulle voimaa olla kuuliainen hänen 
sanalleen ja olla varastamatta rahaa. Jumala auttaa sinua!

PTE

PTU  
Näytä sovellus.   
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Tai ehkä kotisi lähellä joku kiusaa ja pelottelee sinua. Voit rukoilla: 
”Kiitos Herra, että olet kanssani ja että voin luottaa sinuun.” Tai voit 
rukoilla samoin kuin kuningas Daavid rukoili opettelemassamme 
raamatunlauseessa: ”Sinuun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi 
suojaan” (Ps. 57:2).

Sanokaa raamatunlause yhdessä.

Jumala voi poistaa pelkosi ja antaa sinulle rauhan sydämeesi.

Kuva 2-5

Tuntuuko jokin aine koulussa vaikealta? Senkin asian puolesta voit 
rukoilla. 

Kuvitellaanpa, että jonain päivänä suutut oikein kovasti ja sanot ru-
masti. Silloin kannattaa rukoilla ja pyytää Jumalalta anteeksi. Samalla 
voi pyytää apua siihen, ettei ajautuisi kauemmaksi Jumalasta  eikä 
tekisi mitään muuta väärää. 

Jumalan lapsina meidän tulisi rukoilla paljon joka päivä. Siten pysym-
me lähellä häntä ja voimme elää hänen tahtonsa mukaista elämää. 

Voit antaa lasten kertoa omia kokemuksiaan vaikeista hetkistä, jolloin he ovat 
rukoilleet Jumalaa. Rohkaise heitä myös miettimään tilanteita, joissa he voisivat 
rukoilla Jumalalta apua. 

Kun tällä tavoin kerrot ongelmista ja vaikeista tilanteista rukouksessa 
Jumalalle, huomaat, miten Jumala mahtavalla tavalla ottaa pelkosi ja 
huolesi pois ja tyynnyttää sydämesi.

Palataanpa takaisin kuningas Hiskiaan. Hirvittävä ja voimallinen 
Assyrian armeija lähestyi koko ajan ja pääsi pääkaupungin, Jerusa-
lemin, muureille. Armeijan julma johtaja, kuningas Sanherib, lähetti 
kolme viestinviejää, jotka yllyttivät Juudan kansaa antautumaan. He 
seisoivat kaupungin läheisyydessä ja huusivat herjauksia. Viestinvie-
jät halusivat, että sekä kuningas Hiskian tiedustelijat että Jerusalemin 
muureilla seisovat kaupunkilaiset kuulevat uhkaukset. 

Kuva 2-6 

Sanheribin miehet huusivat: ”Älkää antako kuningas Hiskian pettää 
itseänne! Ei hän voi teitä pelastaa. Älkää antako Hiskian houkutella 
teitä luottamaan omaan Jumalaanne. … Sanokaa, onko yksikään kan-
sojen jumalista voinut pelastaa maansa Assyrian kuninkaan käsistä?” 
(2. Kun. 18:29-30, 33). 

He jopa vertasivat todellista taivaan Jumalaa pakanakansojen epä-
jumaliin! Nämä ilkeät uhkaukset ja loukkaukset jerusalemilaisia ja 
heidän Jumalaansa kohtaan saivat kaupunkilaiset pelon valtaan. 

Sanherib kirjoitti myös kaikki samat uhkaukset kirjeeseen, jonka 
hän lähetti kuningas Hiskialle. Mitä luulet Hiskian tehneen, kun 
hän vastaanotti kirjeen? Katsotaanpa, mitä Raamattu kertoo meille. 
Kuunnelkaa tarkasti ja yrittäkää löytää neljä asiaa, jotka kuningas 

Näytä sovellus. 
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Hiskia teki, kun hän sai kirjeen. Miettikää myös, mikä niistä mahtoi 
olla kaikkein tärkein.

Avustaja tai joku lapsista lukee 2. Kun. 19:14-15a. 

”Kun Hiskia oli ottanut kirjeen lähettiläiden kädestä ja lukenut sen, 
hän meni temppeliin ja levitti sen Herran eteen. Ja hän rukoili Her-
raa…”

Mitkä olivat ne neljä asiaa? 

Anna lasten löytää ne. Se voi vaatia kohdan lukemista uudelleen.

Kyllä, hän luki kirjeen, hän meni temppeliin, hän levitti kirjeen Her-
ran eteen ja hän rukoili. 

Kuva 2-7

Mikä niistä oli tärkein? Kyllä, rukous. Luen teille katkelman Hiskian 
ihanasta rukouksesta. 

Lue rukouksesta (2. Kun.19:15-19) sellainen pätkä, jonka lapset jaksavat 
kuunnella tarkkaavaisesti. Lyhennä sitä tarpeen mukaan, mutta luota siihen, 
että Herran avulla lapsille jää jotain mieleen Jumalan suuresta voimasta ja 
Hiskian luottamuksesta häneen.

Luuletko, että Jumala kuuli Hiskian rukouksen?

Tietysti kuuli, niin kuin hän kuulee sinuakin asiasta tai ongelman 
vakavuudesta riippumatta. 

Varmaankin Hiskian mieli rauhoittui heti. Hänkin sai kätkeytyä Ju-
malan voimakkaiden siipien suojaan! Jumala ei ainoastaan kuunnellut 
Hiskian rukousta, vaan hän myös vastasi siihen.

Ensimmäiseksi Jumala puhui Hiskialle profeetta Jesajan kautta ja 
kertoi, että assyrialaiset eivät valloittaisi Jerusalemia (2. Kun. 19:20, 
32-34). He eivät ampuisi edes yhtään nuolta kaupunkiin, eivätkä sin-
koaisi ainoatakaan keihästä sen muureihin. Mutta kuinka Jumala voisi 
pelastaa kansansa tältä voimakkaalta ja julmalta armeijalta?

Kuva 2-8

Samana yönä Jumala lähetti enkelinsä assyrialaisten leiriin tuhoa-
maan heidät. Yön tunteina 185 000 miestä kuoli. Kun jäljelle jääneet 
aamulla heräsivät, tuhansia kuolleiden ruumiita oli kaikkialla heidän 
ympärillään. Nyt he eivät pystyisi hyökkäämään Jerusalemiin! Niinpä 
he kääntyivät takaisin omaan maahansa. Hiskia, hänen kansansa ja 
Jerusalemin kaupunki oli pelastettu! He eivät olisi voineet voittaa 
Sanheribin armeijaa, mutta Jumala auttoi, kun he rukoilivat häntä ja 
luottivat hänen voimaansa. Hiskian ja hänen sotilaittensa ei tarvinnut 
edes pukeutua haarniskoihinsa!

Joka päivä voi tulla monta hetkeä, jolloin Jeesukseen uskovan on syy-
tä kääntyä rukouksessa Jumalan puoleen. Voit pyytää häneltä apua 
ongelmaan, jonka olet kohdannut. Se voi olla samantapainen tilanne 

PTU

PTU
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kuin Hiskialla tai voit olla vaarassa langeta syntiin. Ehkä sinun täytyy 
pyytää Jumalaa antamaan anteeksi jokin vääryys, jonka olet tehnyt. 

Kertauskysymykset
1.  Sukeltajan työ veden alla on vaarallista. Mikä pitää hänet siellä 

elossa? (Happi.)

2.  Millä tavalla Jeesukseen uskovan elämä tässä syntisessä maail-
massa muistuttaa sukeltajan työtä? (Ympärillämme on paljon 
syntiä, joka voi nopeasti hukuttaa meidät hengellisesti. Rukous 
on kuin hengellistä happea, jota voimme hengittää.)

3.  Mikä oli sen kuninkaan nimi, johon tutustuimme tänään? (His-
kia.)

4.  Kuka oli kuningas Hiskian ja hänen kansansa voimakas viholli-
nen? (Assyrialaisten kuningas Sanherib sekä hänen armeijansa.)

5.  Miksi Jumala antoi assyrialaisten valloittaa Samarian kaupungin? 
(Samarialaiset eivät kuunnelleet Jumalan antamia varoituksia luo-
pua syntisistä tavoista eivätkä uskoneet Jumalaan.)

6.  Kun vihollisen armeija pääsi Jerusalemin lähelle, miten sen johta-
jat pelottelivat kaupungin asukkaita? (Kuningas Sanherib lähetti 
kolme viestinviejää, jotka seisoivat kaupungin läheisyydessä ja 
yllyttivät kaupunkia antautumaan.)

7.  Mitkä neljä asiaa Hiskia teki, kun hän sai uhkauskirjeen? (Hän 
luki kirjeen, meni temppeliin, levitti kirjeen Herran eteen ja ru-
koili.)

8.  Mieti kolme vaikeaa tilannetta, jolloin voisit ”levittää ongelmasi 
Jumalan eteen rukouksessa” niin kuin kuningas Hiskia teki. (Vas-
taukset vaihtelevat. Tekstissä on esimerkit rahan varastamisesta,  
kiusaamisesta kodin lähellä, vaikeasta kouluaineesta ja synnin 
tunnustamisesta Jumalalle.)

Tukitehtävä
Rukous on uskovalle välttämätöntä 
Jokainen saa kynän, värejä ja paperin, joka on jaettu kolmeen osaan. 

Pienemmät voivat piirtää kolme kuvaa tilanteista, joissa on tarpeel-
lista rukoilla: esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa, kun kamppailet 
vaikean ongelman kanssa; kotona, kun tekee mieli valehdella; ka-
dulla, kun haluat pyytää Jumalaa suojelemaan sinua joltakin vaaralta 
tai jopa raamattukerhossa, kun pyydät Jumalalta apua kuulla hänen 
sanaansa. Mieti eri paikkoja, missä kannattaa rukoilla apua kuningas 
Hiskian tavoin. 

Vanhemmat lapset voivat myös piirtää kuvat tai kuvailla muutamalla 
lauseella kolmea tilannetta. Kirjoita otsikoksi ”Rukous on uskovalle 
välttämätöntä” ja alareunaan sanat ”kotona”, ”koulussa”, ”kadulla”, 
”raamattukerhossa” tai jotain muuta.

Katso tämän tiedoston lopussa 
olevaa tukitehtävämallia, jonka voi 
myös tulostaa. 
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Muista, että Jumala on luvannut vastata lastensa rukouksiin. Jos et ole 
vielä Jumalan lapsi etkä usko Jeesukseen, voit silti piirtää nämä kuvat. 
Rukoilen, että sinustakin tulee pian Jumalan lapsi.  

 



20

Oppitunti 3  
Rukoukseni tuottavat iloa Jumalalle

Raamatunkohdat
Matt. 21:12-17
Luuk. 17:11-19
Ps. 40:6
Ilm. 5:11-14

Päätotuus 
Jumala rakastaa kuulla rukouksiani. 

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Oppitunti ei sisällä sovellusta juuri lainkaan. Muis-
sa osissa, kuten musiikkinäytteiden yhteydessä, voi 
opettaa evankeliumin totuuksia. 

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Ilahduta Jumalaa kiittämällä ja ylistämällä häntä!

Vinkki opettajalle
Voit soittaa halutessasi Händelin ”Messiaan” upe-
an kertosäkeen ”Worthy the Lamb” tai ”Thou art 
worthy” tekstiin merkityssä kohdassa.

Oppitunnit 1 ja 3 täydentävät toisiaan. Ensimmäi-
sellä oppitunnilla opetit, että rukous tuo ilon ja rau-
han uskovalle. Nyt opetat, että rukouksemme voi-
vat tuottaa iloa Jumalalle, erityisesti kun ylistämme 
ja kiitämme häntä.

Valmistelut, jotta saat lapset 
osallistumaan
Opetustekstiin on liitetty kysymyksiä (tuntirungos-
sa H-merkintä), joihin lapset voivat miettiä vasta-
uksia. Käytä niitä tai muita kysymyksiä, jotta lapset 
osallistuvat oppimisprosessiin.

Raamatunlause
”Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa si-
nun kunniaasi.” Ps. 51:17

Havaintovälineet
•	 Kuvat	1-8	sekä	3-1…3-8	(Kierrekirja	tai	Po-

werPoint)

•	 Tulostettu	tai	näkyviin	kirjoitettu	päätotuus	
sekä sovellus

Tuntirunko
Johdanto

Äitilammas ja karitsa  PTU

Tapahtumien kulku
1  Jeesus puhdistaa temppelin.

2 Lapset tervehtivät häntä ”Daavidin poikana”. 

3 Jeesus hyväksyy heidän ylistyksensä
 iloiten.  PTU
4 Ylistyksen selitys H

5 Jeesus parantaa 10 spitaalista.

6 Yksi heistä palaa kiittämään.

7 Jeesus tuntee sekä iloa että surua. H

8 Keskustellaan
 - kiitosaiheista, joita voidaan nähdä. PTU H
 - kiitosaiheista, joita ei voi nähdä.   PTU H
 - ylistämisen ja kiittämisen erosta.   PTU H

9 Rukous on tärkeää sekä aamulla että
 illalla.  PTU
10 Näky ylistämisestä taivaassa (Ilm. 5)

11 Kertosäe Händelin ”Messiaasta”:
 ”Worthy the Lamb”  PTU

Huippukohta
Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, ylistä häntä 
joka päivä.

Lopetus
Tarjous lähteä kirkkoon sellaisten lasten kanssa, 
jotka eivät yleensä käy kirkossa.
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Oppitunti
Eräänä päivänä, kun olin ulkona kävelemässä, näin pellolla ison lam-
maslauman. Kuinka ollakaan, yksi pieni karitsa oli työntynyt pensas-
aidassa olevan reiän läpi ja joutunut tielle eroon muista lampaista. Se 
oli yksinäinen ja alkoi huutaa emoaan pienellä äänellä: ”Bää, bää!” 
Äitilammaskin oli huomannut karitsansa kadonneen. Se alkoi kutsua 
ja etsiä sitä. Pian äitilammas kuuli karitsansa määkivän ja juoksi niin 
nopeasti kuin pystyi pensasaukkoa kohti, jotta voisi auttaa karitsaa 
löytämään tien takaisin pellolle. Äitilammas näytti todella onnellisel-
ta, kun kuuli karitsansa vaimean määkimisen!

Kuva 1-8

Tavallaan äskeinen kertomus kuvaa myös meitä ihmisiä, kun rukoi-
lemme Jumalaa. Ensimmäisellä oppitunnilla pohdimme sitä, kuinka 
ihmeellistä on saada puhua Jumalalle. Viime kerralla opimme, kuinka 
tärkeää ja tarpeellista on rukoilla.

Mutta tänään opimme vielä ihanamman asian: Jumala iloitsee valta-
vasti, kun me puhumme hänelle. Äitilammaskin iloitsi suuresti, kun 
kuuli karitsansa äänen, mutta vielä paljon enemmän Jumala rakastaa 
kuulla lastensa äänen!

Psalmissa 40:6 Daavid kirjoittaa: ”…Sinä ajattelet meidän parastam-
me.” Jumala ajattelee meitä koko ajan. Hän myös odottaa meidän 
puhuvan hänelle. Tiedät, että Jumala ei koskaan nuku (Ps. 121:4). 
Hän ei tarvitse lepoa niin kuin me tarvitsemme. Hän on aina hereillä 
ja sinä olet hänen mielessään, aivan kuin hän odottaisi sinun puhuvan 
hänelle heti herättyäsi. Heti aamulla voit muistaa, että Jumala jo ajat-
telee sinua. Päivän alussa voit viettää hetken, jolloin kiität Jumalaa, 
puhut hänelle ja olet häntä lähellä.

Kuva 3-1

Eräänä päivänä, kun Jeesus eli maan päällä, hän meni temppeliin. 
Ehkä hän halusi rukoilla tai kuunnella Jumalan sanaa. Tiedätkö, mitä 
hän löysi mennessään sinne? Temppelin pihamaalla oli myyntipöytiä. 
Siellä oli paljon miehiä myymässä kyyhkysiä ja muita eläimiä, jotka 
oli tarkoitus uhrata Jumalalle. Toiset ihmiset vaihtoivat rahaa mat-
kailijoiden kanssa. 

Kaikki hälisivät, keskustelivat ja huutelivat, kun he asioivat kaup-
piaiden kanssa. Kukaan ei näyttänyt muistavan, että tämä rakennus 
oli tehty sitä varten, että siellä voisi rukoilla, laulaa ylistyslauluja ja 
kuulla Jumalan sanaa. He eivät ajatelleet Jumalaa hetkeäkään! Jeesus 
oli syvästi loukkaantunut ja vihainen. Raamattu kertoo, että Jeesus 
ajoi kaikki kaupustelijat ja rahanvaihtajat ulos temppelistä ja muistutti 
heitä siitä, mitä Jumala oli sanonut: ”Minun huoneeni on oleva ru-
kouksen huone. Mutta te teette siitä rosvojen luolan” (Matt. 21:13). 

PTU 
Näytä päätotuus. 

PowerPoint hyperlinkki.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta.
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Kuva 3-2

Kun meluisat kauppiaat olivat menneet, muita apua tarvitsevia ih-
misiä tuli tapaamaan Jeesusta. Keitä he olivat? He olivat sokeita ja 
rampoja. Rakastavasti ja hellästi Jeesus paransi heidät. Paikalla oli 
myös lapsia. Kun lapset näkivät nuo Jeesuksen ihmeelliset teot, he 
alkoivat huutaa riemuissaan: ”Hoosianna Daavidin poika!” Daavidin 
poika tarkoittaa Messiasta ja Pelastajaa, joka on tullut pelastamaan 
kansansa. He olivat innoissaan ja hyvillään siitä, että Jeesus oli tullut. 

Katsojien joukossa oli vielä muitakin ihmisiä – ylipappeja ja kir-
janoppineita, uskonnollisia ihmisiä, joiden työnä oli selittää Jumalan 
sanaa ja Jumalan ajatuksia kansalle. Kun he kuulivat lasten ylistävän 
Jeesusta, he eivät olleet lainkaan mielissään ja iloisia, vaan tulivat 
hyvin vihaisiksi ja tyytymättömiksi. 

He kääntyivät Jeesuksen puoleen ja kysyivät häneltä: ”Kuuletko, 
mitä nuo huutavat?” He ihmettelivät, eikö Jeesus kuule,  että lapset 
kutsuivat häntä Messiaaksi ja Pelastajaksi. 

Mitä luulet, että Jeesus vastasi? 

Hän sanoi: ”Kuulen.”  Jeesus selitti, että Jumalan vaikutuksesta nämä 
pienet lapset ylistivät häntä. Jeesus oli hyvin iloinen lasten ylistykses-
tä. Lapset olivat kutsuneet häntä Daavidin pojaksi.

Sinä voit kutsua Jeesusta toisilla ihanilla nimillä. Voit kutsua häntä 
”minun Jumalakseni” tai ”minun Pelastajakseni”. Voit ylistää Jeesus-
ta, koska hän on niin suuri, että voi pitää koko maailmaa käsissään. 
Voit ylistää häntä siitä, että hän on rakastava ja voimallinen tai siitä, 
että hän on kaikkialla ja silti aivan lähellä sinua. 

Kuva 3-3

Oletko koskaan luullut, että vain aikuiset voivat rukoilla ja ylistää 
Jumalaa? Temppelissä aikuiset eivät ylistäneet Jeesusta, mutta lapset 
ylistivät! Jeesus ei ainoastaan antanut heidän ylistää häntä, vaan hän 
oli todella mielissään, kun kuuli heidän rakastavat sanansa. Totta kai 
voit aina rukoilla ja ylistää Jumalaa hiljaa sydämessäsi, mutta rukoile 
rohkeasti myös ääneen. Jotkut vanhemmat ihmiset voivat pitää ou-
tona, kun kuulevat lapsen rukoilevan, mutta Jeesus varmasti kuulee 
sinua ja iloitsee kuullessaan äänesi. 

Ymmärrätkö nyt, mitä Jeesuksen ylistäminen tarkoittaa? Kuka voisi 
selittää sen minulle?

Anna lasten vastata. Auta heitä ilmaisemaan, mitä tarkoittaa kertoa Jeesuk-
selle, miten ihmeellinen hän on – kuinka mahtava, voimallinen, rakastava, 
kaikkitietävä jne. 

Nyt kerron toisesta tilanteesta, jolloin Jeesus oli tyytyväinen kuulles-
saan sanat, jotka eräs mies sanoi hänelle.

PTU

Näytä sovellus. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 
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Kuva 3-4

Kerran Jeesus kulki Palestiinan pölyisillä teillä opetuslastensa kanssa. 
Kun Jeesus tuli erään kylän lähelle, hän näki ryhmän miehiä, jotka 
pysyttelivät kaukana hänestä ja huutelivat jotakin. Miksi he eivät 
tulleet lähemmäksi? Jeesus kuunteli, mitä he huusivat. Miehet sairas-
tivat kauheaa tautia, spitaalia. Siksi heillä ei ollut lupaa tulla muiden 
ihmisten lähelle, ettei tauti tarttuisi. Siihen aikaan spitaalia ei pystytty 
parantamaan. Joku oli kuitenkin kertonut miehille, että Jeesus voisi 
parantaa heidät. Nyt he seisoivat odottamassa Jeesusta, koska he 
olivat kuulleet Jeesuksen kulkevan kylän ohi. Miehet huusivat Jee-
sukselle hartaasti: ”Jeesus, opettaja, armahda meitä!”

Jeesus oli täynnä rakkautta ja voimaa. Tietenkin hän tahtoi auttaa hei-
tä. Jeesus sanoi heille yksinkertaisesti: ”Menkää näyttämään itsenne 
papeille.” Pappien tehtävä oli tarkistaa, oliko ihmisellä spitaali vai ei. 
Toisin sanoen Jeesus sanoi heille: ”Menkää pappien luo ja näyttäkää 
heille, että minä olen parantanut teidät.” Heidän oli vaikea itsekin 
uskoa, että parantuminen voisi olla mahdollista, kun he rampautu-
neilla jaloillaan kävelivät kaupunkiin pappia tapaamaan. Yhtäkkiä he 
kuitenkin huomasivat, että he olivat parantuneet. Spitaali oli poissa. 
Heidän ihonsa, jossa taudin merkit ennen näkyivät, oli puhdas ja 
terve. Onnellisina he juoksivat eteenpäin huutaen ja nauraen!

Kuva 3-5

Mutta yksi heistä pysähtyi ja kääntyi takaisin. Minne hän oli menossa? 
Takaisin sinne, missä Jeesus oli tavannut heidät! Kun hän löysi Jee-
suksen, hän kumartui maahan Jeesuksen eteen ja kiitti Jeesusta siitä, 
että tämä oli parantanut hänet. Miltä ajattelet Jeesuksesta tuntuneen? 
Toisaalta hän tunsi itsensä hyvin iloiseksi, mutta toisaalta hän tunsi 
surua. Miksi hän tunsi itsensä iloiseksi ja surulliseksi samalla hetkellä?

Anna lasten vastata.

Kyllä, Jeesus tunsi itsensä hyvin iloiseksi, koska mies tuli takaisin 
kiittämään häntä parantumisestaan. Samaan aikaa hän tunsi itsensä 
murheelliseksi, koska yhdeksän muuta eivät vaivautuneet palaamaan 
kiittääkseen häntä. 

Kuva 3-6

Mietitäänpä asioita, joista voimme kiittää Jeesusta. Voimme kiittää 
häntä näkyvistä asioista, kuten ruuasta ja vaatteista. Voimme kiittää 
häntä myös hengellisistä siunauksista, joita emme voi nähdä silmil-
lämme, esimerkiksi syntien anteeksisaamisesta. Mitä muita hengelli-
siä siunauksia voisi olla? 

Anna lasten vastata. Auta heitä tarvittaessa ajattelemaan Jeesuksen ristin-
kuolemaa meidän puolestamme, ikuisen elämän lahjaa, hänen läsnäoloaan 
kanssamme, sitä, että hän valmistaa meille kodin taivaassa jne. 

Mistä muista silmillä nähtävistä asioista meidän tulisi kiittää?

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

PTU

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 
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Anna lasten vastata. Auta heitä tarvittaessa ehdottamaan vanhempia, luokka-
kavereita, ystäviä, Raamattua jne.

Nyt esitän vaikean kysymyksen: Mitä eroa on Jumalan ylistämisen ja 
Jumalan kiittämisen välillä? 

Anna lasten miettiä ja vastata.

Kyllä, kun ylistämme Jumalaa, keskitymme siihen, millainen hän on 
– hän on voimallinen ja rakastava, hän tietää kaiken. Kun kiitämme 
Jumalaa, keskitymme siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestam-
me – antanut Jeesuksen kuolla ristillä meidän puolestamme, antanut 
syntimme anteeksi, huolehtinut meistä, antanut meille ruuan joka 
päivä yms.

Ovatko sekä ylistäminen että kiittäminen tärkeitä? Kyllä ne ovat. 
Kun ylistämme ja kiitämme Jumalaa, hän on todellakin mielissään ja 
iloinen, kun kuulee äänemme. Tahtoisitko ilahduttaa Jumalaa tällä ta-
voin joka päivä? Joka aamu ennen kouluun lähtöä voit viettää hetken 
sänkysi vieressä polvillasi ja lukea joitakin Raamatun jakeita. Mieti 
niitä huolellisesti. Sitten voit pyytää hänen apuaan ja siunaustaan 
päivääsi. Muista myös ylistää ja kiittää.

Hyvin usein jakeet, joita luet, kertovat sinulle lisää Jumalasta ja Jee-
suksesta. Ylistä Herraa lukemasi perusteella. Illalla ennen nukahta-
mistasi kiitä Jumalaa kaikesta hänen rakkaudestaan ja huolenpidos-
taan. Se tuo iloa sekä hänen sydämelleen että sinunkin sydämellesi!

Kuva 3-7

Katsotaan vielä lyhyesti Raamattua. Kerron teille jotain todella kau-
nista Raamatun viimeisestä kirjasta, jonka nimi on Johanneksen 
ilmestys. Jumalan ohjaamana kirjan kirjoittaja, Johannes, kuvaili tai-
vasta. Jumala näytti hänelle tuon ihmeellisen paikan. Taivaassa Jo-
hannes näki valtaistuimen, jolla Isä Jumala istui. Hetkeä myöhemmin 
hän näki Jeesuksen valtaistuimella. Johannes kutsuu häntä Karit-
saksi. Ymmärrätkö, miksi Johannes antaa hänelle sellaisen nimen? 
Antakaapa minun selittää. Ennen kuin Jeesus oli tullut maan päälle, 
piti jokaisen, joka halusi lähestyä Jumalaa, tuoda eläin uhrattavaksi 
Jumalalle. Tämä eläin, joka tapettiin ja uhrattiin Jumalalle alttarilla, 
oli usein karitsa. 

Silloin ihmiset sanoivat näin: ”Olen tehnyt syntiä. Minä ansaitsen 
kuolla, koska en ole totellut sinun käskyjäsi, Herra, mutta tämä karit-
sa on kuollut minun puolestani.” Nuo eläimet eivät oikeasti voineet 
sovittaa ihmisen syntejä. Ne olivat ikään kuin vertauskuva Jeesuk-
sesta, joka syntyi vuosia myöhemmin. Jeesusta kutsuttiin Jumalan 
Karitsaksi. Hän todellakin kuoli puolestamme ristillä, mutta kuo-
leman jälkeen hän nousi ylös haudasta ja meni takaisin taivaaseen. 
Siellä Jeesus odottaa niitä, jotka rakastavat häntä, liittymään jonakin 
päivänä hänen seuraansa. 

Näytä sovellus. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 
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Johannes kuvailee taivasta ihanasti. Jumalan valtaistuimen ympärillä 
on tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi. 
He kaikki rukoilevat Jumalaa ja Jeesusta, Jumalan Karitsaa. Mitä he 
sanovat ja laulavat? Siitä kerrotaan Ilm. 5: 13:ssa.

Voit soittaa Händelin ”Messiaasta” kertosäkeen ”Worthy the Lamb”. Se voi 
auttaa lapsia ylistämään Herraa. 

Kuva 3-8

Eikö ollutkin ihana ylistyslaulu? Jos olet pyytänyt Jeesusta Pelastajak-
sesi ja rakastat häntä, eräänä päivänä sinäkin olet taivaassa laulamassa 
ihania lauluja! Taivaassa pystymme ylistämään Jumalaa täydellisesti, 
paljon paremmin kuin nyt. Mutta meidän ei tarvitse odottaa taivaa-
seen pääsyä. Jumala tahtoo meidän ylistävän häntä jo nyt joka päivä. 
Voit tehdä niin joka aamu, kun puhut Jumalalle rukouksessa. Sun-
nuntaisin kirkossa tai pyhäkoulussa voit ylistää Jumalaa ja rukoilla 
yhdessä muiden kanssa, jotka myös rakastavat Herraa ja haluavat 
kuulla Jumalan sanaa. Kirkossa laulettavat virretkin ovat usein ylis-
tysvirsiä Jumalalle. Jos olet Jeesuksen oma, voit laulaa niitä kaikesta 
sydämestäsi Herralle tietäen, että hän kuuntelee ja on mielissään 
ylistyksestäsi. Jos et yleensä käy kirkossa, voit tulla yhdessä minun 
kanssani. Juttelen tietysti ensin vanhempiesi kanssa asiasta. 

Tee järjestelyjä, jotta voit ottaa sunnuntaina kirkkoon mukaasi ne kerholapset, 
jotka eivät yleensä käy kirkossa. 

Kertauskysymykset
1.  Mitä Daavid, psalmien kirjoittaja, kertoo meille Jumalan ajatuk-

sista (Ps. 40:6)? (Jumala ajattelee meidän parastamme.)

2.  Millä nimellä lapset temppelissä kutsuivat Jeesusta? (Daavidin 
Poika.)

3.  Millä kauniilla nimillä me voimme kutsua Herraa? (”Minun Ju-
malani”, ”minun Pelastajani” jne.)

4.  Mitä ylistäminen tarkoittaa? (Kertomista Jumalalle, millainen hän 
on – ihmeellinen, suuri, voimallinen, rakastava, kaikkitietävä jne.)

5.  Mistä tiedät, että Jumala kuuntelisi mielellään myös lasten ylistys-
tä? (Kun lapset temppelissä ylistivät häntä, Jeesus oli mielissään 
heidän rakastavista sanoistaan.)

6.  Miksi Jeesus oli samalla kertaa iloinen ja surullinen, kun yksi spi-
taalisista tuli takaisin kiittämään häntä? (Jeesus oli iloinen, kun 
yksi tuli kiittämään, mutta surullinen, kun muut eivät tulleet.)

7.  Kerro viisi asiaa, jotka voimme nähdä ja joista voimme kiittää 
Herraa. (Esimerkiksi ruoka, vaatteet, vanhemmat, koti, ystävät, 
Raamattu.)

8.  Kerro kolme asiaa, joita emme näe, mutta joista voimme kiittää 
Herraa. (Esimerkiksi Jeesus kuoli tähtemme, hän antaa synnit 

PTU
Näytä sovellus. 
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anteeksi, Jeesus antaa ikuisen elämän, Jeesus on aina kanssamme, 
Jeesus valmistaa meille kotia taivaaseen.)

9.  Kerro kaksi ajankohtaa, jolloin on hyvä kiittää ja ylistää Jumalaa. 
(Esimerkiksi aamulla, kun herää, ja illalla ennen nukkumaanme-
noa.)

10.  Mitä Psalmissa 51:17 sanotaan? (”Herra, avaa minun huuleni, 
niin suuni julistaa sinun kunniaasi.”)
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Oppitunti 4
Muut ihmiset tarvitsevat rukouksiani

Raamatunkohta
1. Moos. 18

Päätotuus 
Jumala kehottaa meitä rukoilemaan toisten puo-
lesta. 

Sovellus
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Rukoile perheen, opettajien, lähetystyöntekijöiden, 
hallitsijoiden, sairaiden ja ystävien puolesta. 

Tavoitteena on opettaa, että uskovat lapset voivat 
palvella Jumalaa rukoilemalla toisten puolesta. Toi-
vomme heidän ymmärtävän, että rukouksen lai-
minlyöminen on syntiä Jumalaa vastaan, kuten raa-
matunlause antaa ymmärtää.

Valmistelut, jotta saat lapset 
osallistumaan
Opetuksen lopussa lapsi voi piirtää oman käden pa-
perille. Sormet kuvaavat viittä ihmisryhmää, joiden 
puolesta hän voi rukoilla. Varaa tarvittavat välineet. 

Tämä tukitehtävä on tarkoitettu Jeesukseen usko-
ville lapsille, mutta muutkin voivat osallistua. Oh-
jeet löytyvät tämän oppitunnin lopusta. Pienemmät 
lapset voivat piirtää vain käden ilman sanoja. 

Raamatunlause
”Enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa 
vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolestanne.” 
1. Sam. 12:23a

Havaintovälineet
•	 Kuvat	4-1…4-8	(Kierrekirja	tai	PowerPoint)
•	 Tulostettu	tai	näkyviin	kirjoitettu	päätotuus

Tuntirunko
Johdanto

Tiedätkö, mikä on mannertenvälinen ohjus?

Tapahtumien kulku
1 Abraham, rukouksen mies, rakentaa
 aina alttareita Jumalalle.  PTU
2 Jumala vierailee Abrahamin ja Saaran luona. 

3 Abraham kestitsee kolmea vierastaan.

4 Jumala lupaa Abrahamille pojan.

5 Jumala paljastaa suunnitelmansa
 tuhota Sodoma.  PTE
6 Abraham ymmärtää, että hän voi
 auttaa rukoilemalla.  PTU, SH
7 Abraham rukoilee Sodoman ja
 Lootin puolesta.  PT

Huippukohta
Jumala tuhoaa Sodoman, mutta pelastaa Lootin 
Abrahamin rukouksen tähden.

Lopetus
Jumala tahtoo, että rukoilet toisten puolesta –
Jumala voi siunata heitä rukouksiesi kautta. 

PTU



Opeta meitä rukoilemaan

28

Oppitunti
Tiedätkö, mikä mannertenvälinen ohjus on? Se on hirvittävä sota-
ase, joka voidaan laukaista jostain päin maapalloa. Se nousee korke-
alle ilmaan ja tulee alas jossakin kaukana toisella puolella maapalloa. 
Ohjus räjähtää valtavalla voimalla ja saa aikaan kauheaa tuhoa.

Kuva 4-1

Eräässä mielessä rukous on samanlainen kuin tuo ase, paitsi että sen 
vaikutus on vastakkainen, ei tuhoisa vaan hyvä. Sinä voit rukoilla 
maailman toisella laidalla ja Jumala kuulee rukouksesi taivaassa. Ru-
kousvastaus voidaan tuntea suurella voimalla toisella puolella maa-
ilmaa, tuhansia kilometrejä asuinpaikastasi. Jumala voi siunata sitä 
paikkaa, koska sinä rukoilit. 

Yksi tärkeimmistä rukouslajeista on esirukous, mikä tarkoittaa tois-
ten ihmisten tarpeiden puolesta rukoilemista. Vanhassa testamentis-
sa kerrotaan miehestä, joka suorastaan rakasti rukoilemista. Arvaat-
ko hänen nimensä? Annan muutaman vihjeen:

1. Hän eli noin 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää.
2. Jumala kehotti häntä jättämään kaupunkikotinsa ja lähtemään 

pitkälle matkalle. 
3. Hän ei useinkaan tiennyt, minne Jumala oli häntä viemässä.
4. Hän matkusti koko ajan paikasta toiseen.
5. Hän eli suurimman osan elämästään teltassa.

Kuva 4-2

Tiedätkö, kuka hän oli? Mies oli nimeltään Abraham. Kaikkiin paik-
koihin, joissa Abraham kävi, hän rakensi kivistä alttarin Jumalalle. 
Näillä alttareilla hän uhrasi karitsan tai jonkun muun eläimen Juma-
lalle ja lähestyi Jumalaa puhuen hänelle rukouksessa. Abraham jätti 
jälkeensä varmasti monia alttareita, sillä hän oli liikkeellä vuosikausia. 

Toimitko sinäkin vähän samalla tavalla kuin Abraham? Kaikkialla 
missä kuljet, puhut Jumalalle rukouksessa: kotona, koulussa, pyö-
räillessä (tietenkin pidät silmät auki, kun rukoilet pyöräillessäsi!), 
kirkossa, urheilukentällä. On ihanaa, kun voi puhua rakastavalle Tai-
vaan Isälle missä ja milloin tahansa ja tietää, että hän on aina valmiina 
kuuntelemaan ja auttamaan.

Eräänä päivänä, kun Abraham ja hänen vaimonsa Saara olivat jo 
hyvin vanhoja, Jumala päätti vierailla heidän luonaan. Jumala halusi 
Abrahamin näkevän hänet, joten Jumala ilmestyi Abrahamille mie-
hen muodossa. Hänellä oli mukana kaksi henkilöä – luultavasti ne 
olivat kaksi enkeliä. 

Kuva 4-3

Abraham istui telttansa oviaukossa päivän kuumimpana hetkenä, 
kun hän näki näiden kolmen vierailijan tulevan häntä kohti. Vaikka 

PTU
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hän oli hyvin vanha, hän juoksi heitä vastaan. Abraham oli hyvin 
ystävällinen. Hän toi vieraat telttaansa ja pyysi palvelijaa pesemään 
heidän jalkansa. Sitten vieraille tarjottiin herkullinen ateria: mureaa 
lihaa, voita, maitoa ja Saaran leipomia makoisia leipiä. 

Ruokailun päätyttyä Jumala antoi Abrahamille ihmeellisen lupauk-
sen. Saara tulisi synnyttämään pojan. Saara oli hyvin vanha, eikä 
hänellä ollut lapsia, joten hänen oli vaikea uskoa, että niin voisi 
tapahtua. Mutta Jumala itse kysyi Abrahamilta: ”Onko Herralle mi-
kään mahdotonta?”  (1. Moos. 18:14). Tietenkään ei. Saaralle syntyisi 
poika juuri niin kuin Jumala oli luvannut. 

Kuva 4-4

Mutta Jumalalla oli Abrahamille myös surullisia uutisia. Jumala oli 
nähnyt ihmisten pahuuden kaupungissa, jonka lähellä Abraham asui. 
Kaupunki oli nimeltään Sodoma. Siellä asui Abrahamin veljenpoika 
Loot. Jumala piti Abrahamia rakkaana ystävänään. Jumala päätti 
kertoa Abrahamille, että koska ihmiset Sodoman kaupungissa olivat 
niin pahoja, heidät tuhottaisiin yhdessä kaupungin kanssa. Jumala oli 
varmasti hyvin surullinen ja niin oli Abrahamkin. 

Joskus ajattelemme, että Jumala on niin hyvä ja ystävällinen, ettei hän 
varmaan rankaisekaan meitä synneistämme. Mutta Raamattu opettaa 
meille hyvin selvästi, että Jumala ei ole vain hyvin rakastava ja ystä-
vällinen. Hän on myös täydellisen pyhä ja oikeudenmukainen. Synti 
on kauhistus Jumalalle. Jumalan täytyi rangaista Sodoman ihmisiä 
synnistä, koska he eivät kääntyneet pois pahoilta teiltään. Luuletko, 
että voit tehdä syntiä Jumalaa vastaan niin, ettei hän huomaa sitä? 
Luuletko, että voit olla epäystävällinen, valehdella tai luntata ko-
keessa niin, ettei Jumala välitä siitä? Jumala ei voi hyväksyä syntejäsi, 
mutta koska hän rakastaa sinua, hän ei tahdo rangaista sinua. Siksi 
hän lähetti taivaasta ainoan Poikansa Jeesuksen tähän maailmaan 
kärsimään rangaistuksen, joka kuulisi sinulle. Jos tahdot kääntyä 
pois synneistäsi ja pyydät Jeesusta Pelastajaksesi, Jumala antaa syntisi 
anteeksi. Hän tekee niin mielellään. Hän rakastaa sinua eikä haluaisi 
rangaista sinua. Jos et välitä Jumalan rakkaudesta ja jatkat syntistä 
elämääsi, et voi olla Jumalan lapsi.

Tee hyvä päätös tänään ja käänny pois synneistäsi Jeesuksen puoleen. 
Kun uskot Jeesukseen Pelastajanasi, hän lupaa: ”Kaikki ne, jotka Isä 
minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, 
minä en aja pois” (Joh. 6:37). Hän lupaa ottaa sinut vastaan. Ennen 
kuin lähdet tänään, voivat sinunkin syntisi olla anteeksiannettuja! 

Mitä Abraham voisi tehdä auttaakseen Lootia, joka oli Sodomassa 
suuressa vaarassa? Abraham oli Jumalan ystävä, joka sai keskustella 
Jumalan kanssa ja kuunnella häntä. Abrahamin ei tarvinnut pelätä 
Jumalan rangaistusta. Mutta entäpä Loot? Abraham keksi idean, mi-
ten hän voisi auttaa Lootia. Hän voisi rukoilla veljenpoikansa, tämän 
vaimon ja perheen puolesta.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta. 

PTE

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta.
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Kuva 4-5

Jos uskot Jeesukseen, kuulut Jumalalle. Olet kuin Abraham, olet 
Jumalan ystävä. Voit puhua hänelle rukouksessa ja viettää aikaa Ju-
malan kanssa. Sinun ei tarvitse murehtia rangaistuksesta synnin takia, 
koska tiedät Jeesuksen kärsineen rangaistuksen puolestasi. Mutta 
entä ystäväsi? Oletko huolissasi heistä samalla tavalla kuin Abraham 
oli huolissaan Lootista? Rukoiletko heidän puolestaan, että hekin 
oppisivat tuntemaan Jeesuksen? Monet ihmiset, jotka eivät tunne 
Jeesusta, kuten jotkut ystäväsi koulussa tai perheenjäsenesi, tarvitse-
vat rukouksiasi. Yritä rukoilla heidän puolestaan säännöllisesti. 

Rukoilen usein, että jokainen teistä oppisi tuntemaan Jeesuksen oma-
na henkilökohtaisena Pelastajanaan. Jos haluat keskustella kanssani, 
miten uskoa Jeesukseen, autan sinua mielelläni (kerro milloin ja missä 
voitte keskustella). 

Kuva 4-6

Abraham alkoi rukoilla Jumalaa Sodoman puolesta. 

Hän sanoi: ”Aiotko sinä tuhota vanhurskaan (Jumalaan uskovan) 
yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 hurskasta. 
Tuhoaisitko sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden 50 
oikeamielisen vuoksi, jotka siellä asuvat?”

Jumala vastasi: ”Jos löydän Sodomasta 50 hurskasta, niin heidän 
tähtensä minä säästän koko kaupungin.” 

Sitten Abraham kysyi hyvin nöyrästi: ”Entä jos niistä 50:stä puuttuu 
viisi? Hävittäisitkö viiden vuoksi koko kaupungin?”

Jumala vastasi: ”En hävitä, jos löydän sieltä 45.”

Ja Abraham jatkoi: ”Entä jos siellä on 40?”

Jumala vakuutti hänelle, että hän säästäisi kaupungin 40 ihmisen 
takia. Abraham jatkoi rukoilemista:

”Älä suutu, Herra, vaikka puhunkin vielä. Entä jos siellä on 30?” 
Eikö Abraham ollut sinnikäs? Hän oli niin huolestunut Lootista ja 
hänen perheestään.

”En hävitä sitä, jos löydän sieltä 30”, Jumala vastasi. 

Mutta Abraham ei ollut vielä lopettanut. Hän kysyi vielä kaksi kertaa! 
Jumala haluaa meidän Abrahamin tavoin yhtä sinnikkäästi rukoile-
van niiden ystäviemme puolesta, jotka eivät tunne Jumalaa. Abraham 
jatkoi rukoustaan Sodoman puolesta.

Lopulta Abraham kysyi: ”Entä jos sieltä löytyy kymmenen?” 

Jumalan rakkaus oli niin suurta, että hän vakuutti Abrahamille säästä-
vänsä Sodoman, jos hän löytäisi vähintään kymmenen ihmistä, jotka 
tottelevat häntä. 

Abraham oli varma, että Sodoman kaupungissa olisi ainakin kymme-

PTU

SH

PT
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki.   



Opeta meitä rukoilemaan

31

nen Jumalaa rakastavaa ihmistä, joten hän lopetti rukoilemisen. Hän 
tunsi olonsa helpottuneeksi kuulleessaan Jumalan lupaukset. Siihen 
päättyi pitkä keskustelu Jumalan kanssa. 

Kuva 4-7

Mutta tiedätkö, että Jumala ei löytänyt kymmentä vanhurskasta ih-
mistä Sodomasta. Jumalan täytyi tuhota tuo paha kaupunki. Jumala 
lähetti kaupunkiin tulen, joka poltti sen täysin ja ihmiset menehtyivät. 
Se oli kuin suuri maanjäristys ja tulivuoren purkaus yhtä aikaa. 

Mutta mitä Lootille tapahtui? Oliko Abraham rukoillut turhaan? 
Ei, ei ollut. Jumala muisti Abrahamin rukoukset. Luetaanpa, mitä 
1. Moos. 19:29:ssa sanotaan.

”Mutta kun Jumala hävitti tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin 
mielessään, ja sen vuoksi hän toimitti Lootin pois tuhon keskeltä 
ennen kuin hävitti kaupungit, joissa Loot oli asunut.”

Kuva 4-8

Samalla tavalla kuin Abrahamin rukoukset olivat siunaus Lootille, 
vaikka Abraham oli kilometrien päässä Lootin asuinpaikasta, Jumala 
haluaa sinunkin rukoilevan toisten ihmisten puolesta. Hän voi siu-
nata heitä rukoustesi kautta. Voit rukoilla niiden puolesta, jotka eivät 
tunne Jumalaa, mutta myös uskovien puolesta, jotta Jumala auttaisi  
heitä ja siunaisi heidän työtään.

Kertauskysymykset
1.  Millä tavalla rukous on kuin mannertenvälinen ohjus? Millä taval-

la se eroaa siitä? (Molemmilla voidaan vaikuttaa asioihin maapal-
lon toisella puolella. Erona on se, että rukous ei tee vahinkoa.)

2.  Mitä Abraham jätti aina jälkeensä, kun hän siirtyi paikasta toi-
seen? (Alttareita.)

3.  Miksi hän rakensi alttareita? (Hän halusi uhrata Jumalalle ja ru-
koilla alttarilla.)

4.  Missä Abraham oli, kun Jumala tuli tervehtimään häntä? (Hän 
istui teltan oviaukossa.)

5.  Minkä lupauksen Jumala antoi Abrahamille ja Saaralle? (Saara 
saisi pojan.)

6.  Millaisia huonoja uutisia Jumala kertoi Abrahamille? (Jumala tu-
hoaisi Sodoman kaupungin ja ihmiset.) 

7.  Miksi Jumala päätti tuhota Sodoman? (Ihmisten pahuuden täh-
den.)

8.  Mitä opimme Jumalasta, kun ajattelemme Sodoman tuhoamista? 
(Jumala on pyhä, oikeudenmukainen ja täydellinen. Hän rankai-
see synnistä.)

PTU
Näytä päätotuus.

PowerPoint hyperlinkki. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta. 
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9.  Mitä Abraham teki auttaakseen sukulaisiaan Sodomassa? (Rukoi-
li.)

10.  Minkä verran vanhurskaita ihmisiä Abraham ajatteli Sodomasta 
vähintään löytyvän? (10 ihmistä.)

11.  Vastasiko Jumala Abrahamin rukoukseen? Millä tavalla? (Kyllä. 
Jumala toimitti Lootin pois Sodomasta ennen sen tuhoamista.)

12.  Minkä viiden ihmisryhmän puolesta olemme oppineet rukoile-
maan? (Oma perhe; opettajat, papit ja lähetystyöntekijät; presi-
dentti ja muut hallitsijat; heikot ja sairaat; omat ystävät.)

Kysymyksiä mietittäviksi, mutta ei ääneen 
vastattaviksi
1.  Rukoiletko minun, opettajasi puolesta? Voisitko rukoilla ja aloit-

taa jo tänään?

2.  Rukoiletko niiden ystäviesi puolesta, jotka eivät usko Jeesukseen? 
Oletko yhtä tosissasi kuin Abraham?

3.  Voisitko tehdä listan niistä ihmisistä, joiden puolesta voisit ru-
koilla? Se on hyvä idea! Aloita jo tänään!

4.  Oletko tiennyt, että on synti Jumalaa vastaan olla rukoilematta 
toisten puolesta? (1. Sam. 12:23)

Tukitehtävä 
Toisten puolesta rukoileminen
Nyt me teemme yhdessä jotain hyvin yksinkertaista, mutta tärkeää. 
Jokainen saa paperin ja kynän. 

Jaa paperit ja kynät. 

Laita toinen kätesi paperille sormet levitettyinä ja piirrä kädestäsi 
kuva. (Voit näyttää mallikuvaa.)

Vanhemmat lapset kirjoittavat sanoja jokaisen sormen viereen. Nuo-
rempien ei tarvitse kirjoittaa, mutta he muistavat, mitä sanon. Mie-
titään yhdessä viisi ihmisryhmää, joiden puolesta voimme rukoilla. 

Jos pidät kättäsi näin (sormet ylöspäin), on sinun peukalosi lähimpänä 
itseäsi. Eikö vain? Peukalo muistuttaa meitä rukoilemaan ihmisten 
puolesta, jotka elävät lähellä meitä – oma perheemme: äiti, isä, sisa-
rukset, muut perheenjäsenet. Pyydä Jumalaa siunaamaan perhettäsi. 
Se on ensimmäinen ihmisryhmä, jonka puolesta voimme rukoilla. 
Kirjoita peukalon viereen ”perhe”. 

Kirjoita jokainen sana myös mallikuvaasi.

Seuraavana on etusormi. Ketkä käyttävät tätä sormea paljon ja osoit-
tavat sillä ja liikuttavat sitä näin? Kyllä, opettajat, papit ja lähetys-
työntekijät, jotka puhuvat ja opettavat paljon. Minäkin usein liiku-
tan etusormea näin. Etusormi siis muistuttaa meitä rukoilemaan 
opettajien, pappien ja lähetystyöntekijöiden puolesta. Rukoiletko 
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joskus minun puolestani? Se auttaisi minua paljon ja arvostaisin sitä 
kovasti. Entäpä lähetystyöntekijät? Täällä kerhossa me rukoilemme 
heidän puolestaan, mutta muistatko rukoilla heidän puolestaan, kun 
olet yksin? Voisit laukaista mannertenvälisen ohjuksen ja siunata 
ihmisiä tuhansien kilometrien päässä! Kirjoita ”opettajat, papit ja 
lähetystyöntekijät” tämän sormen kohdalle. Kirjoita myös lähetys-
työntekijämme nimi.

Ja nyt seuraa pisin sormi, keskisormi. Kenestä se voisi muistuttaa? 
Ihmisistä, jotka hallitsevat maatamme: presidentti, pääministeri, hal-
litus, eduskunta, kaupunginjohtajat. Raamatussa Jumala kehottaa 
meitä rukoilemaan heidän puolestaan, jotta he osaisivat tehdä oikeita 
päätöksiä ja hallita maata oikein (1. Tim. 2:1-2). Kirjoita sanat ”pre-
sidentti ja hallitsijat” tämän sormen kohdalle. Ehkä sinulle ei ole 
koskaan tullut mieleen rukoilla näiden tärkeiden ihmisten puolesta, 
mutta Jumala haluaa sinun tekevän niin! 

Seuraavaksi tulee sormi, jossa yleensä pidetään kihla- ja vihkisormus-
ta. Tavallaan tämä on heikoin sormi. Jos soitat pianoa, tiedät, että se 
on sormi, jolla on vaikeinta painella koskettimia. Voit yrittää nostaa 
minkä tahansa sormen yksin pystyyn, mutta jos yrität nostaa nime-
töntä, se on hankalaa. Kokeile! Mistä tämä sormi muistuttaa? Niistä, 
jotka ovat heikkoja: vanhukset, sairaat, lesket, orvot, köyhät. He 
kaikki tarvitsevat rukousta. Älä unohda heitä. Kirjoita sanat ”heikot 
ja sairaat” tämän sormen kohdalle. Tunnetko ketään, joka on tällä 
hetkellä sairas ja jonka puolesta voisit rukoilla? 

Viimeisenä tulee pikkusormi. Mistä ihmisryhmästä se muistuttaa 
meitä? Se kehottaa meitä rukoilemaan pienimpien eli lasten puolesta. 
Kun ajattelet pikkusormea, muistat rukoilla ystäviesi puolesta. Jotkut 
heistä uskovat Jeesukseen ja heidän puolestaan tulee rukoilla. Jotkut 
taas eivät vielä tunne Jeesusta. Rukoile uskollisesti heidän pelastu-
misensa puolesta. Ole heille uskollinen ystävä kuten Abraham oli 
Lootille! Kirjoita pikkusormen kohdalle ”ystävät”. Voit kirjoittaa 
siihen myös heidän nimiään. 

Muistatko vielä nuo viisi ryhmää, joiden puolesta Jumala haluaa mei-
dän rukoilevan? He tarvitsevat rukoustasi!

Olen pyytänyt sinua rukoilemaan puolestani. Minäkin tarvitsen esi-
rukousta. Mutta sinun on hyvä tietää, että minäkin rukoilen sinun 
puolestasi! Rukoilen, että te kaikki voisitte uskoa Jeesukseen Pelas-
tajana ja kasvaa hengellisesti. On hienoa rukoilla toisten puolesta. 
Tehdään niin uskollisesti.

ystävät

perhe

opettajat, papit ja 
lähetystyöntekijät

presidentti ja hallitsijat

heikot ja sairaat 
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Oppitunti 5 
Rukoilemista voi opetella!

Raamatunkohdat
Dan. 9:1-4, 16-19
Jer. 29:10-14
Mark. 9:14-29

Päätotuus 
Opettele rukoilemaan paremmin. 

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Tämä raamatunopetus on suunnattu uskoville lap-
sille. Evankeliumin voi kertoa jossain muussa koh-
dassa kerho-ohjelmaa.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Seuraa ohjeita, joita Jumala antaa rukouksesta Raa-
matussa.

Valmistelut, jotta saat lapset 
osallistumaan
•	 Tekstissä	on	30	kysymystä.	Kaikkia	 ei	 tarvit-

se käyttää, mutta kysymysten avulla saat lapset 
miettimään ja oppimaan. Tärkeimmät kysymyk-
set on merkitty marginaaliin H-merkinnällä. Las-
ten vastaukset kertovat, ovatko he kuunnelleet 
opetusta ja ymmärtäneet sen sekä soveltaneet 
sitä omaan elämäänsä. 

•	 Oppitunnin	lopussa	on	kertauskysymyksiä.	Jaa	
lapset kahteen ryhmään ja tee kertauskisasta 
mielenkiintoinen sopivan havaintovälineen avul-
la. Kertauskisa on myös hyvä oppimistilanne.

Raamatunlause
Kertaa aiemmat raamatunlauseet.

Havaintovälineet
•	 Kuvat	5-1…5-8	(Kierrekirja	tai	PowerPoint)
•	 Tulosta	tai	kirjoita	näkyviin	seuraavat	ohjeet	

rukouksesta: ”Tunnusta syntisi ennen kun alat 
rukoilla”, ”Rukoile Jumalan tahdon mukaisesti” 
ja ”Rukoile uskossa”

Tuntirunko
Johdanto

Miten hauskaa kuulla vauvan ensimmäiset sanat! 

Tapahtumien kulku
1 Sääntö 1: Tunnusta syntisi ennen kun
 alat rukoilla.  PTU
2 Lyhyt rukoushetki syntien tunnustamiseksi

3 Sääntö 2: Rukoile Jumalan tahdon
 mukaisesti.  PT
4 Esimerkki rukouksesta, joka ei ole
 Jumalan tahdon mukainen  PT
5 Esimerkki Raamatusta: Danielin rukous

6 Mistä me tiedämme, rukoilemmeko Jumalan 
tahdon mukaisesti?

7 Lukemalla Raamattua

8 Pyhä Henki ohjaa meitä rukouksissamme.

9 Sääntö 3: Rukoile uskossa  PT
10 Esimerkki rukouksesta, jota ei rukoilla 

uskossa

11 Esimerkki Raamatusta: Isä rukoilee poikansa 
puolesta, jossa on paha henki.  

Huippukohta
”Herra, minä uskon.”

Lopetus
Pyydä Jumalaa auttamaan, että opit rukoilemaan 
tavalla, joka miellyttää häntä ja johon hän vastaa 
mielellään.      SH
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Oppitunti
Kuva 5-1

Onko sinulla pikkusisko tai -veli, joka opettelee puhumaan? Eikö 
olekin hauskaa kuulla vauvan ensimmäiset sanat? Usein ne ovat 
”äiti” tai ”isi”. Myös omilla sanoillaan tai äänillään vauva kertoo, mitä 
haluaa. Jokin oma sana voi tarkoittaa: ”Minulla on nälkä. Saisinko 
pian ruokaa?” Hän ei vielä käytä selviä sanoja, vaan hän jokeltelee. 
Todennäköisesti äiti ymmärtää, mitä vauva haluaa. 

Mutta eikö olisi ikävää, jos vauva ei oppisi koskaan puhumaan? Koko 
elämänsä hän vain sanoisi ”baba”, kun haluaa ruokaa. Tai hän vain 
alkaisi itkeä, niin kuin vauvat tekevät, kun hän haluaisi sanoa: ”Olen 
väsynyt ja tarvitsen unta.”

Jotkut uskovat voivat olla vähän samanlaisia kuin vauva, joka ei ole 
oppinut puhumaan kunnolla. Uskovat eivät ehkä ole koskaan ope-
telleet rukoilemaan kunnolla. Luulen, että Jumala kyllä ymmärtää 
heidän rukouksensa, mutta Jumala iloitsisi enemmän, jos he opette-
lisivat rukoilemaan paremmin. 

Luulen, että sinäkin haluaisit oppia rukoilemaan niin, ettet jäisi ikui-
seksi aloittelijaksi. En tarkoita, että sinun pitäisi oppia rukoilemaan 
hienoilla, kauniilla sanoilla ja mahdollisimman monisanaisesti. Ei 
ollenkaan niin. On paljon tärkeämpiä rukoukseen liittyviä asioita, 
joista Jumala on antanut meille ohjeita Raamatussa, jotta voisimme 
rukoilla tehokkaasti ja Jumalan tahdon mukaan.

Kuva 5-2 

Ensimmäinen sääntö on: ”Tunnusta syntisi ennen kun alat 
rukoilla.” Se vaatii vähän selitystä. Joskus, kun alat rukoilla, yhtäkkiä 
muistat jonkin väärän asian, jonka olet tehnyt ja jota et ole pyytänyt 
Jumalalta anteeksi. Se täyttää mielesi ja tuskin enää muistat, mitä olit 
kertomassa Jumalalle. Raamattu opettaa meille hyvin selvästi, että Ju-
mala ei kuule, jos elämässäsi on tunnustamattomia syntejä. Kuuntele 
näitä Raamatun sanoja.

Lue muutama tai kaikki näistä neljästä jakeesta, mutta jätä raamatunpaikat 
mainitsematta.

”Ei, vaan teidän rikkomuksenne erottavat teidät Jumalastanne. Tei-
dän syntinne ovat saaneet hänet kääntymään pois, niin ettei hän teitä 
kuule.” (Jes. 59:2)

”Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää 
teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat.” (Miika 3:4)

”Näkijät joutuvat häpeään, ja ennustajia pidetään pilkkana. Synkkinä 
he peittävät kasvonsa, sillä Jumala ei vastaa heille.” (Miika 3:7)

”Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin 
en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, 
sanoo Herra Sebaot.” (Sak. 7:13)

Näytä sääntö 1. 
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Eivätkö nämä olekin hyvin vakavia sanoja? Kuinka kauheaa onkaan 
rukoilla Jumalaa sellaisella tavalla, ettei Jumala halua kuunnella meitä!

Jos elämässäsi on syntejä, joita et ole tunnustanut Jumalalle, tunnusta 
ne välittömästi. Muuten synti on kuin valtava muuri sinun ja Jumalan 
välissä, eikä Jumala kuule rukouksiasi.

Kun kerromme Jumalalle synneistämme ja pyydämme vilpittömästi 
anteeksi, hän antaa anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta synnistä 
(1. Joh. 1:9). Tämän jälkeen voimme puhua Jumalalle muista asioista 
– voimme rukoilla itsemme ja toisten puolesta. 

Muistatko vielä ensimmäisen säännön? ”Tunnusta syntisi ennen kun 
alat rukoilla.” Mitä se tarkoittaa?

Anna lasten vastata.

Ennen kuin jatkamme, pidämme pienen tauon ja hiljennymme. Jos 
olet ottanut Jeesuksen vastaan, mutta tiedät, että sydämessäsi on syn-
tiä, voit juuri nyt ihan hiljaa kertoa siitä Jumalalle ja pyytää anteeksi. 
Ehkä olet valehdellut vanhemmillesi tai olet ottanut jotain toisen 
omaa. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle anteeksi juuri nyt. Myöhem-
min voit mennä sen henkilön luo, jota vastaan rikoit ja pyytää hänel-
täkin anteeksi. 

Olkaa hiljaa, jolloin lapsilla on mahdollisuus rukoilla itsekseen.

Jatketaanpa. Jumala ei käske sanassaan meitä vain pyytämään syn-
tejämme anteeksi ennen kuin alamme rukoilla, vaan meidän tulee 
myös rukoilla hänen tahtonsa mukaan.

Kuva 5-3

Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että Jumala haluaa meidän rukoile-
van jonkun asian tapahtumista ja että myös Jumala haluaa sen saman 
asian tapahtuvan. Mutta Jumala ei voi antaa sitä, mitä häneltä pyydät, 
jos hän ei ole samaa mieltä kanssasi. Eikö niin? Kerron esimerkin. 
Neljävuotias pikkupoika tulee äidin luo ja sanoo: ”Äiti, anna minul-
le 20 euroa, jotta voin ostaa paljon karkkia.” Poika pyytää jotakin 
sellaista, mistä hänen äitinsä ei voi olla samaa mieltä. Noin iso kark-
kimäärä tekisi pojan sairaaksi ja vahingoittaisi hänen hampaitaan. 
Joten äiti luultavasti vastaisi: ”Olen pahoillani. En voi antaa sinulle 
niin paljon rahaa.”

Joskus Jeesukseen uskovat lapset ovat samanlaisia kuin tuo pieni 
poika. Heidän rukouksensa ovat itsekkäitä, eivätkä ne ole Jumalan 
tahdon mukaisia. Esimerkiksi joku pikkupoika voisi pyytää Jumalal-
ta, että hän saisi uuden ja hienon pyörän. Mutta Jumala näkee pojan 
sydämeen ja tietää, että oikeasti poika haluaisi vain näyttää muille, 
että hänen pyöränsä on paras. Jos pyörällä ylpeily olisi rukouksen syy, 
Jumala melko varmasti vastaisi: ”Ei, et tarvitse uutta pyörää. Se ei te-
kisi sinulle hyvää.” Mutta jos tuo poika rukoilisi ja pyytäisi rahaa, jotta 
hän voisi jakaa osan siitä toisten kanssa ja antaa osan lähetystyöhön, 
olisi se jo paljon enemmän Jumalan tahdon mukaista. Eikö vain?

Näytä sääntö 2.

PTU

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

PT



Opeta meitä rukoilemaan

37

Kuva 5-4

Raamatussa kerrotaan miehestä, joka rukoili Jumalan tahdon mu-
kaan, ja Jumala vastasi hänen rukouksiinsa. Hänen nimensä on Da-
niel. Kyllä! Hän on se sama mies, joka heitettiin leijonien luolaan!

Hän eli Babylonian maassa kaukana kotoaan. Juutalaiset oli viety 
orjiksi Babyloniaan syntiensä takia. Muistatko, kun kerroin näistä 
tapahtumista aikaisemmin? Assyrialaiset hyökkäsivät Jerusalemiin, 
mutta kun kuningas Hiskia rukoili, Jumala tuhosi vihollisten armei-
jan. Vuosia myöhemmin kun juutalaiset yhä olivat tottelemattomia 
Jumalaa kohtaan, Jumala antoi Babylonian armeijan hyökätä Jerusa-
lemiin ja tuhota sen. Monet ihmiset kuolivat ja toiset vietiin orjiksi. 

Daniel oli niiden joukossa, jotka kuljetettiin pois Babyloniaan, jossa 
hän eli vuosia kaukana omasta maastaan. Eräänä päivänä, kun hän oli 
jo vanha, hän luki Raamattua. Jeremian kirjassa (Jer. 29:10-14) kerro-
taan, että kun juutalaiset ovat olleet 70 vuotta Babyloniassa, Jumala 
tuo heidät pois vieraasta maasta takaisin omaan maahansa, kun he 
kääntyvät pois synneistään ja alkavat totella Jumalaa. 

Mitä luulet Danielin tehneen sen jälkeen, kun hän oli lukenut nuo 
jakeet Raamatusta?

Anna lasten vastata.

Kyllä, hän alkoi rukoilla. Hän tunnusti omat syntinsä ja muiden juu-
talaisten synnit ja pyysi Jumalalta, että he voisivat lähteä takaisin Je-
rusalemiin, jotta kaupunki ei olisi enää tyhjä ja hylätty (Dan. 9:16-19). 

Rukoiliko Daniel Jumalan tahdon mukaan? Kyllä hän rukoili. Mistä 
tiedät sen? 

Anna lasten vastata.

Kyllä, koska Jumala oli jo sanassaan kertonut tahtonsa, että hänen 
kansansa pääsisi takaisin Jerusalemiin 70 vuoden jälkeen. Jonkin ajan 
kuluttua rukouksiin vastattiin. Tuhannet juutalaiset palasivat omaan 
maahansa rakentamaan hajotetun temppelin uudelleen, kuten myös 
koko Jerusalemin kaupungin, joka oli raunioina.

Kuva 5-5

Haluathan sinäkin oppia rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan? Ky-
syn nyt vaikean kysymyksen: Mistä tiedämme, että rukoilemme Ju-
malan tahdon mukaan? 

Anna lasten miettiä ensin ja sitten vastata.

Olen antanut teille vihjeitä vastausta varten. 

Yksi tapa tietää Jumalan tahto on lukea Raamattua, kuten Daniel teki. 

Raamatussa Jumala kertoo suunnitelmistaan ja siitä, mikä häntä miel-
lyttää. Mitä enemmän luet Jumalan sanaa, sitä enemmän ymmärrät 
hänen tahtoaan. Siksi on tärkeää lukea Raamattua joka päivä. Raama-

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 
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tun lukeminen on yhtä tärkeää kuin rukoileminen. Lue Raamatusta 
muutama jae ja pohdi huolellisesti lukemaasi. Siten opit rukoilemaan 
yhä enemmän Jumalan tahdon mukaan.

Mietitäänpä yhdessä joitakin asioita, jotka ovat varmasti Jumalan 
tahdon mukaisia. Asiat, jotka Jumala selvästi kertoo sanassaan, ovat 
hänen suunnitelmiensa mukaisia. Mitkä seuraavista neljästä rukous-
aiheesta ovat Jumalan tahdon mukaisia ja mitkä eivät? Jos ajattelet, 
että vastaus on ”kyllä”, yritä miettiä raamatunjae, joka todistaa sen. 
Ehkä kaikki rukoukset ovat Jumalan tahdon mukaisia, ehkä vain osa 
niistä tai ei yksikään. Katsotaanpa. Tässä on ensimmäinen rukous.

Kuva 5-6

1    ”Rakas Jumala, lähetä lisää lähetystyöntekijöitä kertomaan evan-
keliumia.”

  Onko tämä Jumalan tahdon mukainen rukous? Kyllä! Mikä voisi 
olla jae, joka todistaa sen? Mark. 16:15 ”Menkää kaikkeen maail-
maan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” 

2  ”Rakas Jeesus, pelasta kaikki lapset raamattukerhossamme.”

  Onko tämä rukous Jumalan tahdon mukainen? Kyllä sekin on. 
Mikä on jae, joka todistaa sen? Matt. 18:14 ”Samoin ei teidän 
taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi 
hukkaan.”

3   ”Rakas Jeesus, auta meitä, jotka uskomme sinuun, kasvamaan 
vahvoiksi kristityiksi.”

  Onko tämä Jumalan tahdon mukaista? Jälleen on vastaus kyllä. 
2. Piet. 3:18:ssa Jumala käskee meitä ”kasvamaan Herramme Jee-
suksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa”. 

4   ”Taivaallinen Isä, auta meitä pitämään kielemme kurissa, ja pu-
humaan vain sitä, mikä on hyvää ja totta.”

  Onko tämä rukous Jumalan tahdon mukainen? Kyllä, Raamatun 
alusta loppuun asti Jumala käskee meitä vartioimaan suutamme 
ja kieltämme (esim. Ef. 4:29). 

Kaikki neljä rukousta olivat siis Jumalan tahdon mukaisia.

Voimme tietää Jumalan tahdon myös Pyhän Hengen takia, sillä hän 
asuu uskovissa. Luen teille jakeen Raamatusta. Ajattele sitä tarkasti. 

Lue Room. 8:26:n keskimmäinen osa.

”…Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme 
oikein…”

Tämä on usein totta, eikö olekin? Emme tiedä, mitä meidän pitäisi 
rukoilla. Samassa jakeessa kerrotaan kuitenkin, miten voimme tietää 
Jumalan tahdon. Jakeen alussa sanotaan: ”Myös Henki auttaa meitä, 
jotka olemme heikkoja.” Se tarkoittaa, että Jumalan Pyhä Henki 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta. 
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asuu meissä ja auttaa meitä heikkoudessamme rukoilemaan Jumalan 
tahdon mukaan. 

Kuva 5-7

Näytä sääntö 3. Kolmas rukoilemista koskeva sääntö on tällainen: 
Rukoile uskossa. Mitkä olivat kaksi ensimmäistä sääntöä?

Anna lasten vastata.

Kyllä, aivan oikein. Meidän tulee tunnustaa syntimme ennen kuin 
alamme rukoilla. Toiseksi meidän tulee pyytää Jumalaa auttamaan, 
että osaisimme rukoilla hänen tahtonsa mukaan. Kolmanneksi mei-
dän tulee rukoilla uskossa.

Mitä ”uskossa rukoileminen” tarkoittaa?

Anna lasten vastata.

Se tarkoittaa uskomista siihen, että Jumala voi tehdä niin kuin pyydät. 
Osaatko kertoa esimerkin siitä, miten joku voisi rukoilla uskomatta 
siihen, että Jumala voisi täyttää hänen pyyntönsä?

Anna lasten vastata.

Kerron toisen esimerkin. Kuvitellaan, että olemme täällä pyhäkou-
lussa/raamattukerhossa rukoilleet Jumalaa lähettämään lisää lapsia 
seuraavaksi kerraksi. Kun lähdet kotiin, tapaat ystäväsi Tommin 
ja ajattelet: ”Ei minun kannata häntä kutsua. Ei hän kumminkaan 
tule.” Rukoilitko oikeasti uskossa? Uskoitko, että Jumala voisi tuoda 
kerhoon lisää lapsia?

Kuva 5-8

Eräänä päivänä kun Jeesus oli täällä maan päällä, eräs isä tuli hänen 
luokseen hyvin ahdistuneena. Isä toi ainoan poikansa Jeesuksen luo. 
Pojassa oli paha henki, joka sai hänet huutamaan, ja hänen suus-
taan tuli vaahtoa. Paha henki yritti saada pojan tuhoamaan itsensä 
heittäytymällä nuotioon tai syvään veteen. Voit kuvitella, miltä tästä 
isäparasta tuntui, sillä hänen pojallaan oli ollut tämä ongelma jo vuo-
sia. Hän sanoi Jeesukselle vilpittömästi: ”Sääli meitä ja auta, jos sinä 
jotakin voit” (Mark. 9:22b). 

Hän ei kuulostanut kovinkaan toiveikkaalta, vai mitä? Jeesus aloitti 
vastauksensa myös sanoilla ”jos voit”. Hän sanoi: ”Jos voit? Kaikki 
on mahdollista sille, joka uskoo” (Mark. 9:23). Sitten isä purskahti 
itkuun: ”Minä uskon. Auta minua epäuskossani” (Mark. 9:24). Se 
oli hyvä vastaus, eikö ollutkin? Hän ymmärsi, että hänen uskonsa ei 
ollut vahva, mutta silti hän uskoi, että Jeesus voisi parantaa hänen 
poikansa. Ja Jeesus paransi ihmeellisesti hänen poikansa ja ajoi pahan 
hengen pois. 

Joskus tunnemme itsemme samanlaisiksi kuin tuo isä. Kun rukoi-
lemme, voimme sanoa: ”Herra, minä uskon, että sinä pystyt tähän, 
mutta auta minua epäuskoista. Haluan uskoa, että sinä haluat vastata 
rukouksiin ja pystyt siihen.”

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) kohta Raamatusta.
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Huomasitko, mitä Jeesus lupasi tuossa keskustelussa? Hän sanoi, että 
kaikki asiat ovat mahdollisia sille, joka uskoo. Eikö olekin mahtava 
lupaus meille kaikille? Jumala voi toteuttaa kaikki vaikeat asiat, jotka 
ovat meille täysin mahdottomia. 

Muistatko nyt kolmannen rukoussäännön? 

•	 Jumala	haluaa	meidän	rukoilevan	uskossa.	

Mitkä ne kaksi muuta sääntöä olivatkaan?

•	 Tunnusta	syntisi	ennen	kun	alat	rukoilla.
•	 Rukoile	Jumalan	tahdon	mukaisesti.	

Olen varma, että jokainen lapsi täällä, joka tuntee Jeesuksen ja rakas-
taa häntä, tahtoo oppia rukoilemaan yhä paremmin. Jos sinulla on 
ongelmia rukoilemisessa tai jotain kysyttävää, tule rohkeasti juttele-
maan kanssani.

Nyt painamme päämme hetkeksi rukoukseen ja pyydämme Jumalaa 
opettamaan meitä, kuinka rukoilla uskossa hänen tahtonsa mukaan. 

Johda rukousta.

Kertauskysymykset
1.  Mikä on ensimmäinen sääntö, minkä opimme rukoilemisesta? 

(Tunnusta syntisi ennen kun alat rukoilla.)

2.  Mitä teet, jos rukoillessasi mieleesi tulee jokin tekemäsi synti? 
(Ensimmäiseksi pyydä Jumalaa antamaan sinulle anteeksi. Toi-
seksi sinun täytyy ehkä pyytää anteeksi myös joltakin ihmiseltä.)

3.  Mitä Jumala lupaa tehdä, jos me tunnustamme syntimme hänel-
le? (Hän antaa anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta synnistämme 
- 1. Joh. 1:9.)

4.  Mikä on toinen sääntö, minkä opimme rukouksesta? (Meidän 
tulee rukoilla Jumalan tahdon mukaan.)

5.  Mitä se tarkoittaa? (Tulee rukoilla niin, että Jumala on täysin sa-
maa mieltä siitä, mitä rukoilemme.)

6.  Kerro esimerkki, jossa lapsi pyytää vanhemmiltaan jotain sellais-
ta, mikä ei ole heidän tahtonsa mukaista? (Eri vastauksia. Op-
pitunnilla käytetty esimerkki: lapsi pyytää 20 €, jotta voisi ostaa 
karkkia.)

7.  Kerro esimerkki rukouksesta, joka ei ole Jumalan tahdon mu-
kainen? (Eri vastauksia.  Oppitunnilla käytetty esimerkki: ”Anna 
minulle uusi pyörä, jotta voin näyttää toisille, että pyöräni on 
paras.”)

8.  Oppitunnilla mainittiin kaksi tapaa, miten voi tietää Jumalan 
tahdon. Mikä oli niistä toinen? (Lukemalla Raamattua, Jumalan 
sanaa.)

H Kysymys lapsille mietittäväksi ja 
vastattavaksi. 

Näytä kolme rukoussääntöä yksi 
kerrallaan.

SH
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9.  Mikä on toinen tapa? (Pyhän Hengen kautta, joka asuu uskovan 
sydämessä. Pyhä Henki ohjaa häntä rukouksessa.)

10.  Mainitse joku Raamatun henkilö, joka rukoili Jumalan tahdon 
mukaan? (Daniel, joka rukoili juutalaisten Jerusalemiin palaami-
sen puolesta.)

11.  Keksi esimerkki Jumalan tahdon mukaisesta rukouksesta, joka 
rukoillaan nykypäivänä. (Eri vastauksia.  Esimerkiksi: ”Auta mi-
nua tottelemaan vanhempiani.” - Ef. 6:1.)

12.  Mikä oli kolmas sääntö? (Meidän tulee rukoilla uskossa.)

13.  Mitä se tarkoittaa? (Meidän tulee uskoa, että Jumalalle on kaikki 
mahdollista, ja että hän tahtoo vastata rukouksiin.)

14.  Kun isä toi pahan hengen kiusaaman pojan Jeesuksen luo, hän 
käytti apua pyytäessään sanaa ”jos”. Mitä isä pyysi? (”Sääli meitä 
ja auta, jos sinä jotakin voit.” – sanojen ei tarvitse olla täysin oi-
kein.)

15.  Jeesus aloitti vastauksensa myös sanalla ”jos”. Jatka vastaus lop-
puun. (”Jos voit? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” – sa-
nojen ei tarvitse olla täysin oikein.)

16.  Sitten isä sanoi hienon lauseen, jolla hän ilmaisi taistelevansa 
epäilystensä kanssa, vaikka uskoikin Jeesuksen voivan vastata 
hänen rukouksiinsa. Mitä hän sanoi? (”Minä uskon! Auta minua 
epäuskossani!”)
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Rukous on uskovalle välttämätöntä
Tukitehtävä – oppitunti 2
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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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