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Leirin tunnushuuto:
Jeesus on Kingi, Siitä en tingi!

Johdanto
Tärkeintä, mitä voimme lapsille leirillä opettaa, on kertoa, kuinka me voimme uskoa 
Jeesukseen ja millaista elämä Jeesuksen seurassa on. Tällä kertaa opetamme nämä tutut 
totuudet vanhan fantasia kertomuksen avulla. Ritarien seikkailua seuratessa lapselle jää 
mieleen, millaisia haasteita elämässä kohtaamme ja kuinka niistä voidaan selvitä. 
Kertomus on muokattu Flanellokertomuksesta: Kuninkaan Tien Ritari (sovittanut Bernice 
C. Jordan) Kertomus perustuu W. E. Culen allegoriaan ” Sir Knight of the Splendid Way”. 
Leiripaketin on muokannut Päivi Rinkinen ja Sovellukset kirjoittanut Nina Ilomäki ja Saija 
Peuronen. 

Tarkoitus
Opetuspaketin tarkoitus on opettaa lapsille kuinka uskotaan Jeesukseen ja millaisia 
haasteita usko voi elämäämme tuoda. Tavoitteena on, että lapsi ymmärtää hyvien 
ratkaisujen merkityksen Jumalasuhteensa rakentamisessa ja olemme matkalla taivaaseen, 
jossa saamme olla rakkaan ystävämme Jeesuksen kanssa. Opetuspaketti on suunniteltu 6 
– 8 -vuotiaille, mutta sitä voi soveltaen käyttää vanhemmillekin.
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Havainnollistaminen
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soveltajan rooli. Tarkasti kannattaa miettiä myös Ritari Uskollisen roolin näyttelijä, koska 
hänen kauttaan tulevat melkein kaikki opetukset.
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Kulisseja voi rakentaa aaltopahvista ja tukirimoista. Kaikilla Kuninkaan tien matkaajilla olisi 
hyvä olla rinnassaan ja selässään selkeä kultainen risti, josta lapset voivat tunnistaa heidät 
”hyviksiksi”. ”Pahiksilla” voi olla oma tuntomerkkinsä. Ritarin varusteiksi ei tarvita muuta 
kuin miekka ja kilpi, jotka voi tehdä pahvista tai ostaa näytelmävaruste- tai pilailukaupoista.

Oheismateriaali

- Leirillä voidaan askarrella jokaiselle ryhmälle oma vaakuna tai lippu ja keksiä ryhmälle 
joku Kuninkaallinen nimi.

- Leirivihkojen tehtävät ovat helppoja, mutta ne muistuttavat opetetuista pääasioista. Myös 
lasten vanhemmat voivat kotona tutustua leirillä opetettuihin asioihin.

- Iltanuotioita varten liitteestä löytyy kaksi näytelmän käsikirjoitusta, jotka auttavat 
Raamiksien soveltamisessa.

- Iltahartauksissa voidaan vahvistaa päivällä opetettua niin että opettajat kertovat omasta 
elämästään esim. ekana iltana oman uskoontulokertomuksensa, toisena iltana jonkun 
elämänsä valinnan, joka voi olla joko oikea tai väärä ja mitä siitä seurasi ja kolmantena 
iltana kuinka on joku on auttanut tai kuinka itse on ollut avuksi toisille.

Pienryhmät
Pienryhmissä lapset voivat rukoilla ja keskustella oppituntien aiheesta ryhmänjohtajien 
ohjauksella. Pienryhmässä on hyvä myös värittää Raamiksen kuvat ja opetella 
muistolausetta.

Siunausta opetukseesi!

Jyväskylässä 30.12. 2007

Päivi Rinkinen
Nina Ilomäki
Saija Peuronen
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KUNINKAAN TIEN RITARI

1. RAAMIS: TÄRKEÄ PÄÄTÖS

Opetus: Jumala on kuninkaamme. Pelastus on päätös haluta uskoa Jeesukseen ja 
seurata häntä. Jumala varustaa meidät matkaan.
Muistolause: Valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Joos. 24:15
Tunnin runko: 

Johdanto:  Yleisesittely raamiksista. 
Kertomus / Näytelmä
Sovellus
Leirivihko

Havainnollistamiseen: Linnan tornit, parta, haarniska, kilpi, miekka, kypärä, 
Kuninkaan kasvot
Henkilöt: Ritari Miehuullinen, Uskollinen, Äänet 4 kpl, kaksi palvelijaa

Kertomus: 
Kertoja: Olipa kerran vanha mies, joka asusti aution tien varrella sijaitsevassa linnassa. 
Maata hallitsi Suuri Kuningas. Vanha mies palveli kuningasta mielellään. Monet urheat 
ritarit seisahtuivat linnaan matkalla vuorten toiselle puolelle Suuren kuninkaan kaupunkiin.

Vanhuksen nimi oli Ritari Miehuullinen. Suuri Kuningas oli antanut hänelle tehtäväksi 
rohkaista Kuninkaan kaupunkiin matkaajia. Ritari Miehuullisella oli palvelija, jonka nimi oli 
Uskollinen. Uskollinen palveli isäntäänsä hyvin ja iloisella mielellä.

Uskollinen oli nähnyt kymmenien rohkeiden ritarien olevan matkalla Kuninkaan linnaan. 
Myös hänen sydämensä paloi halusta liittyä ritareiden joukkoon. Joka päivä hän haaveili 
tulevista uroteoistaan.

Eräänä päivänä Miehuullinen tuli hänen luokseen.

Miehuullinen: Tiedän mitä olet pohtinut mielessäsi. Etkö haluaisikin astua Suuren 
Jumalan palvelukseen ja lähteä matkalle kohti hänen kaupunkiaan.

Uskollinen: Kyllä se ajatus on koko ajan mielessäni. Mutta tiedän myös, etten ole 
tarpeeksi hyvä palvelemaan kuningasta ja käymään hänen taistelujaan.

Miehuullinen: Kukaan meistä ei ole tarpeeksi hyvä, mutta kuningas on järjestänyt 
vastauksen ongelmaan. Jokaisen on astuttava kuninkaan palvelukseen yksinään. Mene 
äänten kappeliin ja valvo koko yö. Jos vielä yön jälkeen haluat seurata kuningasta, sinusta 
tulee Hänen ritarinsa.

Kertoja: Uskollinen lähti kohti äänten kappelia ja saapui perille auringon laskiessa. Sisälle 
päästyään hän huomasi, että kappeli oli aivan tyhjä, jostain kuului vain ääniä. Kappelin 
etuosassa hän huomasi ritarin varustuksen: rintapanssari, kilpi, kypärä ja miekka. 
Uskollinen katsoi ihaillen ritarin varustuksia.
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Yhtäkkiä hän kuuli äänen. 

1 Ääni: Mitä hän etsii täältä?
2 Ääni: Hän etsii kuninkaan tietä ja kuninkaan kaupunkia.
3 Ääni: Miten hän löytää sen? Kukaan ei ole palannut Kuninkaan Kaupungista kertomaan 
sinne johtavasta tiestä.
4 Ääni: Ehkä kaupunkia ei ole olemassakaan.
3 Ääni: Ovi on auki, juokse takaisin vanhuksen luo. Älä lähde minnekään.
2 Ääni: Kuninkaan nimessä! Ole luja ja rohkea!
3 Ääni: Älä lähde vielä. Olet vasta niin nuori. Ehdit vanhempanakin.

Kertoja: Uskollinen oli aivan vähällä nousta kappelista, mutta silloin hän näki Suuren 
Kuninkaan kilven ja ristin joka hohti kirkkaasti. Silloin hän muisti mitä oikeasti halusi.

Uskollinen: Kuninkaan nimessä! Minä haluan lähteä Suuren Kuninkaan kaupunkiin.

Kertoja: Heti äänet vaimenivat. Uskollinen näki ikkunassa rakastavat kuninkaan kasvot. 
Auringon säteet valaisivat ikkunasta - oli tullut aamu. Kappelin ovelle ilmestyivät ritari 
Miehuullinen ja kaksi hänen palvelijaansa. He auttoivat uskollisen jaloilleen ja pukivat 
hänen päälleen kuninkaan tien ritarin varustuksen. 

Miehuullinen: Tässä kilvessä on salattu voima. Siinä oleva tunnus osoittaa sydämesi 
tilan: jos seuraat päättäväisesti Kuningasta, tunnus on kirkas. Sota-asu suojelee sinua. 
Näky Kuninkaan kasvoista olkoon päämääräsi, voimasi ja apusi. Polvistu niin saat ritarin 
arvon. (Miehuullinen koskettaa Uskollista kummallekin olkapäälle miekallaan) Nouse ritari 
Uskollinen, Kuninkaan tien ritari. Kuninkaan nimessä!

Kertoja: Uskollinen tarttui kilpeensä ja miekkaansa ja astui Kuninkaan tielle.

Sovellus: 
Ritari Uskollinen oli hyvin rohkea tehdessään yksin päätöksen lähteä kuninkaan tielle. 
Päätöksen tekeminen ei  ollut  helppoa,  mutta  hän tiesi,  että  halusi  palvella  suurta 
kuningasta.  Samalla  tavalla  jokaisen  on  itse  tehtävä  päätös  lähteä  seuraamaan 
Jeesusta, kukaan toinen ei voi, eikä saa tehdä sitä päätöstä puolestasi. Toki isä tai 
äiti tai hyvä ystävä voi auttaa sinua rukoilemaan, että haluat antaa Jeesukselle luvan 
muuttaa sydämeesi asumaan. Sinun ei tarvitse mennä minnekään äänten kappeliin 
voidaksesi seurata Jeesusta, sinä voit tehdä sen päätöksen vaikka kotana sohvalla! 
Se  on  varmasti  sinun  elämäsi  hienoin  ja  upein  päätös.  Olet  rohkea  kun  päätät 
seurata Jeesusta! Ja tiesitkö, että päättämällä seurata Jeesusta sinusta tulee osa 
”jumalan perhettä”  eli  seurakuntaa ja saat paljon uusia ystäviä  joiden kanssa voit 
yhdessä  tehdä  matkaa  kohti  taivasta.  Et  siis  ole  yksin!  Mikä  parasta  Jeesus  on 
luvannut  olla  sinun  kanssasi  joka  ikinen  hetki,  hän  ei  jätä  eikä  hylkää  sinua 
milloinkaan ja on sinun apusi, turvasi ja ilosi. 
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2. RAAMIS: ENSIMMÄINEN TAISTELU

Opetus: Matkallamme voimme kohdata vaikeuksia. Meidän on hyvä muistaa, että 
olemme saaneet mahtavat apuvälineet Jumalalta. Saamme voimaa Raamatusta ja 
rukouksesta.
Muistolause: Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta! 1 Kor.15:57
Tunnin runko: 

Johdanto: Kertaus edellisestä tunnista
Kertomus/Näytelmä
Sovellus
Leirivihko

Havainnollistamiseen: Valepainos Kuninkaan kirjasta, Kilpi jossa pantterin kuva, 
musta haarniska, kutsu=kirjakäärö Mustan ritarin linnaan, astioita ja pöytäliina 
juhlimiseen
Henkilöt: Uskollinen, Puuseppä, Aatelismies, juhlijat 3 kpl = aseistetut palvelijat, Musta 
Ritari

Kertomus: 
Kertoja: Ritari Uskollinen oli tosi iloinen lähtiessään kulkemaan Kuninkaan tietä. Aivan 
alkumatkasta alkaen hänen seuraansa liittyi toinenkin matkaaja. Miehellä oli yksinkertaiset 
vaatteet ja hänen käsistään näki, että hän oli tottunut raskaaseen työhön. Hän kertoi 
olevansa puuseppä ja kulkevansa usein tätä tietä. Puusepälle tie olikin hyvin tuttu ja hän 
tuntui tietävän kaiken Suuresta Kuninkaasta ja hänen valtakunnastaan. Ritari uskollisen 
mielestä kukaan ei ollut puhunut niin kuin tämä puuseppä. Hänen puheensa sai hyvälle 
tuulelle ja olo tuntui erityisen turvalliselta. Päivä vaihtui illaksi aivan liian nopeasti.

Uskollinen: Lupaathan, ettet koskaan jätä minua! Tämä on ollut elämäni paras päivä.

Puuseppä: Minä en jätä sinua, mutta älä sinäkään hylkää minua, ritari Uskollinen.

Uskollinen: En, en koskaan.

Kertoja: Auringon painuessa mailleen matkaajat tulivat pienen mökin luo, jonka puuseppä 
esitteli hyväksi yöpaikaksi. Juuri silloin paikalle ilmaantui nuori aatelismies, joka tervehti 
ritari Uskollista hyvin kohteliaasti ja sanoi tuovansa yöpymiskutsun isännältään. Uskollinen 
näkikin kauempana marmoripalatsin.

Uskollinen: Tule puuseppä! Tuo on parempi yöpymispaikka. Mennään sinne.

Puuseppä: Ei käy. Huomasitko, että kutsu koski vain sinua. Minua ei ole kutsuttu.

Kertoja: Ritari uskollinen mietti hetken ja lähti sitten aatelismiehen kanssa kosti linnaa. 
Matkalla hän yhä epäröi. Taakse katsoessaan hän näki puusepän kävelevän toiseen 
suuntaan pää painuksissa.

Palatsissa ritari otettiin hyvin vastaan. Hänen kunniakseen järjestettiin juhlat, jossa oli 
soittoa ja ilonpitoa. Erikoista oli, että juhlapöydässä kukaan ei maininnut Kuninkaasta eikä 
hänen tiestään mitään. Ritari uskollisesta tuntui pahalta.
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Yöllä palatsin hiljennyttyä Ritari Uskollinen nousi vuoteeltaan. Hän ei päässyt eroon 
ajatuksesta, että jokin palatsissa oli vialla ja päätti ottaa asiasta selvää. Hän otti lampun ja 
meni takaisin juhlasaliin. Siellä hän huomasi kirjan, joka näytti aivan Kuninkaan kirjalta. 
Uskollinen ajatteli, että kaikki on kunnossa koska Kuninkaan kirjakin on täällä. Kun hän 
avasi kirjan ja selasi sivuja, hän järkyttyi. Kirjasta ei löytynyt sanaakaan Kuninkaasta eikä 
hänen ajatuksistaan, ei sanaakaan kuninkaan kaupungin riemusta, ei mitään rakkaudesta 
ja kuuliaisuudesta häntä kohtaan. Kirjassa kerrottiin vain ihmisistä ja heidän uroteoistaan. 
Suuttuneena Ritari repi kirja palasiksi. Samalla ritari tajusi, että hänen on lähdettävä 
palatsista heti. Hän haki miekan, kilven ja haarniskan.

Uskollinen huomasi kohta, ettei pakeneminen ollutkaan helppoa. Aseistuneet miehet olivat 
käytävillä ja linnan päällikkö huusi: Älkää päästäkö Häntä pakoon. Pitäkää hänet täällä.

Uskollinen tajusi joutuvansa taistelemaan. Hän nosti kilpensä ja miekkansa korkealle.

Uskollinen: Kuninkaan nimessä!

Kertoja: Siinä samassa Ritari hyökkäsi sellaisella voimalla, että vihollisten oli 
peräännyttävä. Rohkeasti taistellen ritari Uskollinen raivasi tiensä juhlasaliin ja sieltä ovelle 
ja ulos saakka. Mutta taistelu ei ollut vielä ohi. Se oli päässyt vasta hyvään alkuun.

Juhlavieraiden joukossa oli kookas ja voimakkaan näköinen ritari. Hänen haarniskansa oli 
musta ja kilvessä pantterin kuva. Juuri kun ritari Uskollinen oli päässyt ulos, astui esiin 
Musta ritari.

Musta ritari: Tämä taistelu on minun. Päästäkää minut hänen kimppuunsa. Ja nyt arvon 
ritari, teillä on vain yksi mahdollisuus selvitä täältä voittamalla minut.

Uskollinen: Kuninkaan nimessä!

Kertoja: Palvelijat ja palatsin isäntä kannustivat Mustaa Ritaria. Taistelijat olivat 
tasaväkisiä. Musta Ritari oli kuitenkin taitava miekkailija ja pakotti vähä vähältä Ritari 
Uskollisen perääntymään. He taistelivat kiihkeästi ja yhtä äkkiä Uskollinen huitaisi 
miekallaan ohi. Hänen päänsä jäi hetkeksi suojattomaksi ja Musta Ritari käytti tilaisuuden 
hyväkseen. Musta Ritari iski niin lujasti, että Ritari Uskollinen putosi polvilleen ja miekka 
putosi helähtäen kivilattialle.

Musta Ritari: Olet hävinnyt, antaudu!

Uskollinen: En antaudu, en vaikka surmaisit minut!

Musta Ritari: Voi miten typerä oletkaan. Tahdon elävän orjan. Saat palvella minua 
loppuelämäsi.

Kertoja: Ritari uskollinen oli pää painuksissa. Palvelemisesta hän muisti Kuninkaan, jota 
hän halusi palvella. Samassa hän muisti Kuninkaan kasvot, jotka loistivat rakkautta ja 
voimaa. Uskollinen tarttui miekkaansa ja salaman nopeasti aloitti taistelun uudestaan. 

Uskollinen: Kuninkaan nimessä!
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Kertoja: Uskollisen taistelussa oli uutta voimaa. Hän pakotti Mustan Ritarin 
perääntymään. Musta Ritari yritti löytää hyvää isku paikkaa, mutta turhaan.

Uskollinen: Kuninkaan nimessä! 

Kertoja: Uskollinen iski niin kovaa kun pystyi. Musta Ritari kaatui maahan ja hänen 
palvelijansa veivät hänet takaisin palatsiin. Ritari Uskollinen kääntyi lähteäkseen. Hän 
muisti puusepän varoituksen ja päätti vastaisuudessa olla tarkempi valinnoissaan.

Sovellus: huh, huh olipa taistelu! Mutta Ritari Uskollinen voitti synnin kiusauksen eli 
Mustan Ritarin kuninkaan eli Jeesuksen nimessä! Jeesus pitää lupauksensa ja auttaa 
meitä aina, kun vain pyydämme häneltä apua niin kuin ritari uskollinen teki. Syntihän 
on jotakin mitä me teemme, ajattelemme, sanomme, mikä ei miellytä Jumalaa tai 
jätämme tekemättä, jotakin mitä Jumala haluaisi meidän tekevän. Se voi olla 
esimerkiksi valehtelemista, toisesta pahanpuhumista tai jos jätämme auttamatta apua 
tarvitsevaa. Varmaa on, että Jeesuksen seuraajina jokainen meistä joutuu 
kiusaukseen ja me teemme myös syntiä. Meistä kenestäkään ei tule täydellistä ja 
synnitöntä täällä maanpäällä. Mutta Jeesus haluaisi auttaa meitä voittamaan synnin 
jo täällä maanpäällä. Ei siksi, että voisimme sitten esitellä muille miten hyviä meistä 
on tullut vaan siksi, että voisimme kertoa teoillamme, sanoillamme ja ajatuksillamme 
myös muille, niille jotka eivät vielä tunne Jeesusta,  miten hienoa elämä Jeesuksen 
kanssa on! Ajatelkaapa jos ihmiset meidän paikkakunnallakin alkaisivat puhua meistä 
Jeesuksen seuraajista aina vain enemmän tähän tapaan: Matti, Liisa ja Jukka ovat 
aina valmiita auttamaan tai he puolustavat aina heikompiaan tai he eivät puhu rumia! 
Johtuisinkohan se siitä, että he seuraavat Jeesusta?
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3. RAAMIS: VAARA VAANII

Opetus: Kun olemme seuranneet Jeesusta jo jonkin aikaa, voi olla että emme olekaan 
enää niin innokkaat ja haluamme käyttää aikaamme kaikkeen muuhun kun Jeesuksen 
kanssa olemiseen. Jeesuksen kanssa on mielenkiintoista ja jännittävää elää jokapäivä.
Muistolause: Sama kun edellisellä tunnilla.
Tunnin runko: 

Johdanto: kertaus edellisestä tunnista
Kertomus / Näytelmä
Sovellus
Leirivihko

Havainnollistamiseen: Haaveiden kaupunki kyltti /portti, tuoli, vanhan miehen 
varusteet
Henkilöt: Ritari Intomieli, Vanha mies, Ritari Uskollinen

Kertomus: 
Kertoja: Kuninkaan tien varrella oli kaupunki, jota ympäröi muuri. Kaupungin portin 
yläpuolella luki Haaveiden kaupunki. Kaupungin portilla istuskeli vanha mies keppiinsä 
nojaten. Vanhalla miehellä oli puvussaan kuninkaan tunnus. Ritari Uskollisella oli ollut 
lapsesta saakka ystävä, jonka nimi oli Ritari Intomieli. Hän oli vahva ja rohkea ja selvinnyt 
useista taisteluista voittajana. Hän oli juuri menossa portista sisään.

Vanha mies: Urhea Ritari tämä paikka ei ole teille sopiva. Kaikki kaupunkiin menevät 
joutuvat lumouksen valtaan eikä heistä ole enää Kuninkaan palvelijoiksi. Kaupungissa 
haaveillaan uroteoista, joita aiotaan tehdä joskus myöhemmin. Älkää menkö kaupunkiin!

Ritari Intomieli: Voi, et tiedäkään miten monista taisteluista olen selvinnyt voittajana. 
Pystyn pitämään itsestäni huolen.

Kertoja: Niin Ritari Intomieli meni sisään kaupunkiin. Kaikki kulkivat omissa haaveissaan 
eikä kenelläkään näyttänyt olevan kiire mihinkään. Pian Intomielikin riisui haarniskansa ja 
miekkansa ja syventyi haaveilemaan.

Myös Ritari Uskollinen saapui kaupungin portille. Hän katsoi epäilevästi kaupungin nimeä 
eikä muistanut, että se olisi mainittu levähdyspaikkojen luettelossa. Ritari Uskollinen oli 
oppinut olemaan tarkka valinnoissaan. Huomattuaan vanhuksen ja Kuninkaan tunnuksen 
hänen vaatteessaan, Ritari ilostui.

Ritari Uskollinen: Minäkin olen Kuninkaan palvelijoita. En ole uskaltanut mennä 
Haaveiden kaupunkiin, koska epäilen että se on toiselta nimeltään Vaarojen kaupunki. 
Tiedätkö siitä jotain?

Vanha mies: Olet oikeassa. Se on Vaarojen kaupunki. Monet urheat ritarit ovat menneet 
portista sisään eivätkä ole koskaan palanneet. Kaupungissa he vain haaveilevat tulevista 
uroteoistaan eikä heistä ole enää Kuninkaan palvelijoiksi. Niin meni äsken myös Ritari 
Intomieli sisälle kaupunkiin.

Ritari Uskollinen: Voi ei! Hän on ystäväni. Enkö voisi mitenkään auttaa häntä?
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Vanha mies: On vain yksi keino selvitä kaupungista takaisin. Pidä mielessäsi jatkuvasti 
Kuninkaan kasvot.

Kertoja: Ritari Uskollinen muisti Äänten Temppelissä näkemänsä kasvot, jotka loistivat 
rakkautta, rohkeutta ja voimaa. Yhdessä vanhan miehen kanssa hän astui Haaveiden 
kaupunkiin. Missään ei näkynyt taistelujen merkkejä. Kaikki oli rauhallista ja ihanaa. 
Kenelläkään ei ollut päällä haarniskaa eikä miekkoja näkynyt missään. Jopa Ritari 
Uskollinenkin rupesi valittamaan haarniskan painoa ja halusi riisua sen pois.

Vanha mies: Älä tee sitä! Jos riisut haarniskan, et palaa tästä kaupungista.

Kertoja: Pian he saapuivat Ritari Intomielen luo. Hän makasi haaveillen puun alla ja 
kukkien keskellä. Sota-asu oli riisuttu jo kauan sitten pois ja se retkotti maassa ruosteessa 
ja käyttämättä. Kilvessä oleva Kuninkaan tunnus loisti vain himmeästi. Ritari Intomieli oli 
kuin unissaan puhuja, tokkurainen ja haaveileva.

Ritari Intomieli: Näettekö tuon upean näyn? Istun hienossa juhlapöydässä, jossa on 
valtavasti herkkuja. Tuossa aivan edessä on kanankoipia ja paahdettuja katkarapuja ja voi 
mikä onni herkullisia uuniperunoita. Jälkiruokia on niin paljon, etten osaa edes laskea. 
Palvelijat palvelevat minua ja tuovat aina vain lisää ruokaa Ritari Intomielelle. hmmm. 
Aivan mahtavaa… lisää jäätelöä, kiitos!

Ritari Uskollinen: Tuollaista juhlapöytää ei ole olemassakaan. Sinä vain uneksit. Herää 
Intomieli! Oikeasti haarniskasi on ruosteessa! Lähde mukaani ennen kuin on myöhäistä. 
Muistatko, kun sinäkin olit Äänten kappelissa ja sait nähdä Kuninkaan kasvot. Muistatko 
miten halusit lähteä seuraamaan ja palvelemaan Kuningasta ja miten hän on sinua 
auttanut monissa taisteluissa.

Kertoja: Ritari Intomieli kuunteli ja vähitellen haaveet alkoivat hävitä hänen silmistään ja 
mielestään. Sitten hän näki uudestaan Kuninkaan loistavat kasvot. Ritari Intomieleltä tuli 
itku, kun hän tajusi miten sokea hän oli ollut. Ystävät pukivat hänet uudestaan sota-asuun 
ja taluttivat hänet nopeasti pois kaupungista. Portilla vanha mies hyvästeli ystävykset. 
Ritarit astuivat takaisin Kuninkaan tielle. Erityisesti Intomieli oli iloinen, että Kuningas 
rakasti häntä ja oli valmis ottamaan hänet takaisin monien tuhlattujen vuosien jälkeenkin.

Sovellus: 
Kylläpä Ritari Uskollinen toimi ritarillisesti auttaessaan ystäväänsä Intomieltä. Ja 
Onneksi ritari Intomieli ei jäänyt kiinni Haaveiden Kaupunkiin! Yhdessä ystävänsä 
Ritari Uskollisen ja Jeesuksen kanssa Ritari Intomielikin muisti, mihin hän olikaan 
oikeasti matkalla ja mikä oli kuitenkin kaikista tärkeintä hänen elämässään: päästä 
perille Kuninkaan Kaupunkiin. Vaikka meinasi se Ritari Uskolliseltakin yhdessä 
vaiheessa mennä koko homma vaan haaveiluksi tuolla Haaveiden Kaupungissa.
Tuo Haaveiden kaupunki kuvastaa asioiden tärkeysjärjestystä meidän elämässä. 
Meidän elämässä on paljon kivoja ja hyviä asioita, kuten harrastukset, koulu, kaverit 
tai pleikkarit, mutta meidän olisi hyvä muistaa pitää Jeesus numero 1 kaikessa mitä 
me tehdään. Ottaa Jeesus mukaan lätkäharjoituksiin tai tanssitunneille! Meidän 
kannattaisi jo pienenä myös opetella lukemaan itse Raamattua ja rukoilemaan. Ei 
siksi, että Jeesus niin pakottaa, vaan siksi, että kun me rakastetaan Jeesusta niin me 
halutaan oppia tietämään hänestä lisää ja se onnistuu parhaiten lukemalla 
Raamattua ja rukoilemalla.
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4. RAAMIS: TAAKKAMETSÄSSÄ

Opetus: Voimme olla avuksi toisillemme kuuntelemalla, jakamalla murheita ja 
rukoilemalla toistemme puolesta. Lasten taakkojen huomiointi. 
Muistolause: Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Gal. 6:2
Tunnin runko: 

Johdanto: Kertaus edellisestä tunnista
Kertomus / Näytelmä
Sovellus
Leirivihko

Havainnollistamiseen: Metsä kulissi, taakka, risti, ristillä oleva kirje
Henkilöt: Uskollinen, vanhus, Ritari kiireellinen

Kertomus: 
Kertoja: Ritari Uskollinen vaelsi kuninkaan tietä monta vuotta. Hän joutui usein taisteluihin 
ja koetuksiin, mutta hän sai aina uutta voimaa muistamalla Kuningasta, jota halusi palvella. 
Oikeasti ritarina oleminen oli Uskolliselle suuri kunnia tehtävä, josta hän ei halunnut 
luopua. Ritari tiesi, että matka Kuninkaan linnaan ei voinut olla enää pitkä, mutta mistään 
ei voinut päätellä, kuinka kaukana linna oikeasti olisi. Nytkin Ritari etsi sopivaa 
majapaikkaa, mutta tien kummallakin puolella kasvoi vain metsää. Ritari tiesi, että metsää 
nimitettiin taakkametsäksi. Hän ei voinut ymmärtää miten niin synkkä metsä kasvoi niin 
lähellä Kuninkaan tietä. Mutta päätteli, että se olisi yksi niitä Kuninkaan salaisuuksia, joka 
selviäisi ehkä myöhemmin.
Metsästä alkoi kuulua läähätystä ja voihketta. Hitaasti metsän siimeksestä lähestyi 
vanhus, jolla oli niin suuri reppu kannettavanaan, että hän vähän väliä kaatui ja kompasteli 
sen kanssa. Taakka oli aivan liian painava ja mies näytti köyhältä ja surkealta. Ritari meni 
nopein askelin vanhuksen luo.

Ritari Uskollinen: Pysähdy tähän ja lepää hetkinen hyvä ystävä! Eihän sinulla varmasti 
kova kiire ole.

Vanhus: Ei ole kiire. Vuosia olen kantanut tätä taakka ja voi miten toivoisin, että voisin 
luopua siitä kokonaan, mutta tuntuu siltä, että se käy aina vain raskaammaksi. Olen 
kaikenlisäksi eksynyt tähän metsään, niin etten löydä tietä eteenpäin.

Kertoja: Paikalle sattuu tulemaan myös Ritari Kiireellinen. Jo kävelytyylistä erottaa, että 
ritari on myöhässä jostain.

Ritari Kiireellinen: Mitäs te tässä seisoskelette. On kiire jatkaa matkaa, kohtahan olemme 
Kuninkaan linnassa. Kerran jo eksyin, kun kiireessäni en ehtinyt lukea tienviittoja. Aikaa ei 
ole yhtään hukattavissa.

Ritari Uskollinen: Mutta Ritari emmekö auttaisi tätä vanhaa miestä hänen taakkansa 
kanssa. Eikö ole surullista, että hän joutuu yksin kantamaan ylisuurta kuormaa.

Ritari Kiireellinen: Anna miehen selviytyä itse omasta tehtävästään. Minä en ainakaan 
ehdi.

Kertoja: Ritari Uskollinen ei voinut jättää miestä taakkansa kanssa. Hän ajatteli, miten 
Kuningas haluaisi hänen toimivan ja oli varma, mitä piti tehdä. Yhdessä he nostivat taakan 
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maasta ja kävelivät metsään. Koko yön he kantoivat taakkaa. Maasto oli välillä vaikeaa, 
jalat tarttuivat suohon ja välillä oksat raapivat heidän käsivarsiaan. Sitten vanhus kaatui ja 
Ritari Uskollinen nosti koko taakan harteilleen. Metsä oli todella pimeä, mutta yhtäkkiä he 
näkivät että polulla heidän edessään oli valolamput jokaisessa jalanjäljessä. Heidän ei 
tarvinnut pelätä mitään: koko tie oli valaistu. Valot johtivat matkaajat suuren ristin juurelle. 

Ritari Uskollinen: Tuossahan on samanlainen risti, kuin minun kilvessäni. Ja katso siinä 
on kirje, jossa lukee nimesi. Haluatko, että luen sen?

”Jätä taakkasi tähän ristin juurelle. Tämä risti on merkkinä, ettei 
sinun enää koskaan tarvitse kantaa samanlaista taakkaa. Olet 
ikuisesti vapaa taakastasi.” -Kuningas

Vanhus: Nyt tiedän että Suuri Kuningas rakastaa minua. Hän lähetti sinut auttamaan 
minua ja voi miten hienosti autoitkin. Kätesikin on ihan naarmuilla ja vaatteesi likaiset.

Ritari Uskollinen: Tämä ei haittaa ollenkaan. Oikeastaan opin, miten tärkeää on kantaa 
toistemme kuormia ja ennen kaikkea tuoda ne ristin luokse.

Kertoja: Vanhus ja Uskollinen jatkoivat matkaa majataloon asti, jossa he söivät yhdessä ja 
kävivät levolle.

Sovellus: 
Ritari Uskollisesta on tullut jo aika kokenut ja kelpo Ritari, VAI MITÄ? Hän toimii juuri 
niin kuin Kuninkaan tien Ritarin arvelisikin toimivan. Mekin kohtaamme omalla 
matkallamme kohti taivasta varmasti ystäviä ja tuntemattomiakin ihmisiä, joilla on 
jotakin vaikeuksia eli noita taakkoja kannettavanaan. Millaisia ne taakat voisivat esim 
olla??...tulisiko kellekään mieleen? No esim. Sairauksia, ongelmia perheessä, 
kaikenlaista surua ja murhetta. Jeesus toivoo, että meillä hänen seuraajinaan olisi halu 
auttaa muita eli kantaa toistemme kuormia. Me voidaan auttaa toisia kuuntelemalla 
heidän huoliaan, ja viemällä niitä yhdessä ristin luokse eli rukoilemalla toistemme 
puolesta. Esim. Näin…rakas jeesus auta lassea, joka kertoi mulle, että hän on 
surullinen siksi, että hänen isällään ei ole töitä ja heillä ei siksi ole paljon rahaa. Jeesus 
lohduta sinä lassea ja auta lassen isää löytämään hyvä työpaikka. 
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5. RAAMIS: MATKAN PÄÄ

Opetus: Maailman iloisin asia on, että pääsemme taivaaseen! Saamme nähdä 
Jeesuksen ja nauttia kaikista aivan ihanista asioista.
Muistolause: kaikki palvelevat Jumalaa ja saavat nähdä hänen kasvonsa. Ilm. 22:3,4
Tunnin runko: 

Ulkona yleiset ohjeet Maastosuunnistukseen
Leikit:peili ja väri ja ryhmien lähetys maastoon
Maastosuunnistus
Saippuakuplien puhallusta
Sisäänpääsy Kuninkaan Kaupunkiin
Kuninkaan Kaupungissa

Henkilöt: Musta Ritari, Kuningas, enkelit, rasteille ohjaajat
Havainnollistamiseen: Kuninkaan Kaupungin portti, Pehmomiekat, rasteilla tarvittavat 
välineet

MAASTOSUUNNISTUS:
Raamattutunti toteutetaan metsäsuunnistuksena. Lapset lähetetään omissa ryhmissään 
noin 5 min. välein reitille. Omat ohjaajat ohjaavat rastilta toiselle. Aloituksessa voidaan olla 
peiliä ja väriä, silloin ei haittaa, että ryhmiä poistuu leikistä. 4. rastin jälkeen lapset 
saapuvat pihalle, jossa saavat puhallella saippuakuplia odotellessaan toisia maastosta. 
Kuninkaan Kaupunkiin mennään kaikki yhdessä.

1. RASTI: Päätös lähteä kuninkaan tielle
Lapset vastaavat kysymykseen: Miten lähdetään seuraamaan Jeesusta? Ritari Uskollinen 
oli matkalla Kuninkaan Kaupunkiin. Minne me olemme matkalla, kun seuraamme 
Jeesusta? Vastauksen jälkeen voi olla valittavana kaksi porttia Kuninkaan Tie ja tie ilman 
kylttiä. Toinen johtaa sakkokierrokselle ja toinen seuraavalle rastille.

2. RASTI: Taistelu - miekkailu
Yksi ohjaajista pukeutuu Mustaksi Ritariksi. Maassa on lankku, jolla Musta Ritari ja 
leiriläiset vuorotellen tasapainottelevat. Mustan Ritarin voittaa, esim. kahdella 
kosketuksella. 

3. RASTI: Tärkeysjärjestys
Iso lasipurkki, kiviä, hiekkaa ja vettä. Missä järjestyksessä hiekka, kivet ja vesi on laitettava 
purkkiin niin että ne mahtuvat? Mikä on elämme tärkein asia, joka tulisi valita ennen muita 
kivoja asioita?

4. RASTI: Taakan kantaminen yhdessä
Välineinä: vesisanko täynnä vettä ja paksu rima. Vesi on kannettava vähän matkan 
päähän saaviin riman avulla koskematta käsillä ämpäriin. Kaikki ryhmäläiset osallistuvat 
kantamiseen. Sangon luona voi olla risti, jolloin Raamiksen kertomus muistuu paremmin 
mieleen.

5. RASTI: Kuninkaan kaupunkiin saapuminen - tarjoilu
Leiripaikan oveen on rakennettu kultainen portti, jossa lukee Kultainen Kaupunki. Jos 
ohjaajia on tarpeeksi he voivat olla enkeleitä, jotka heiluttelevat kultaisia lippuja lasten 
kulkiessa sisään. Salissa lapsia vastaanottaa Suuri Kuningas, joka kertoo kuinka 
onnellinen Hän on, että niin moni lapsista päätti lähteä kohti Hänen kaupunkiaan. 
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Kuningas voi lyhyesti kertoa millainen Hänen Kaupunkinsa on ja mitä siellä voi tehdä. 
Lopuksi Kuningas antaa lapsille lahjaksi timantit kultaisessa narussa, esimerkiksi 
ranteisiin, muistoksi Kaupungistaan. Laulun tai leikin jälkeen voi olla juhlallinen välipala 
ym. mitä leirin henkilökunta keksiikään.
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KUNINKAAN TIEN RITARI –LEIRIN ILTANUOTIONÄYTELMÄT

1. VALITSE JUMALA

Henkilöt: Jöntte, Milla ja Veera

Milla: Jöntte hei! Oota meitä! Mitä sä oikein juokset noin kovaa ettei pysytä perässä.

Jöntte: Me ei ennätetä sinne leirille ollenkaan jos nyt ette tule ja vähän nopeesti. Ei o 
kiva mennä sinne aloitusjuttuun myöhässä

Veera: Mitä sä hoppuilet meillä on vielä kolme tuntia aikaa.

Jöntte: Täh! Mä luulin että 5 minuuttia.

Milla: Nyt istutaan kyllä hetkeks tohon penkille mulla on niin janokin.

Veera ja Jöntte: OK!

Veera: Tota mulla ois vähän asiaa. Pakkasin eilen leiritavaroita ja löysin mun 
Raamatun ihan pölyisenä. Avasin sen summassa ja just siinä kohdassa kerrottiin 
sellasesta Kuninkaasta, joka hallitsee koko maailmaa. Sitä sanottiin kaikkivaltiaaksi. 
Niin että mitä se tarkotti, kun toi Tarja Halonenhan ainakin hallitsee Suomea ja Vladimir 
Putin Venäjää?

Jöntte: Joo se Raamatun Kuningas on Jeesus. 

Milla: ja Jeesus hallitsee koko maapalloa ja kaikkia ihmisiäkin, presidenttejä ja 
kuninkaita. Mutta kuninkaan ystäväksi pääsee vain ne jotka rukoilevat ja pyytävät 
Jeesusta elämäänsä. 

Veera: Ai voiko musta tulla koko maapallon hallitsijan Jeesuksen Ystävä?

Milla: Jos vain itse haluat. Voit sanoa Jeesukselle, että haluan että olisit myös minun 
kuninkaani. Haluan elää sinun kanssasi.

Veera: Totta kai haluan! Jeesus haluan että olisit myös minun Kuninkaani. Haluan elää 
sinun kanssasi.

Jöntte: Mahtava juttu! Ja nyt me kaikki kolme kuninkaan lasta marssimme leirille, 
ennen kuin kaikki hyvät telttapaikat on menneet.
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2. OLE ROHKEA JA TEE OIKEIN

Raamiksella.

Ope: Miten on leiri mennyt?

Milla: Tosi kivasti. Me tultiin Jönten ja Veeran kaa tänne samalta luokalta. Veera halus 
rukoilla tänne tullessa ja nyt meillä on vähän niin kuin salanimi Kuninkaan Jengi. 

Jöntte: Se Kuningas tarkoittaa Jeesusta.

Ope: Sehän on mahtava juttu! No niin Raamis on päättynyt saatte mennä välitunnille.

Veera menee open ohi ja huomaamattomasti nappaa open kynän.

Jöntte: Hei ei noin saa tehdä. Nyt viet sen heti takaisin.

Veera: Mulla ei oo ikinä ollu näin hienoo kynää. Kyllä se ope löytää toisen kynän.

Jöntte: Mutta ei silti saa ottaa toisen tavaroita. Muistatko, että me kuulutaan Kuninkaan 
jengiin. Kuningas ei tykkäisi tuollaisesta.

Veera: Ok. Tykkäsin vaan siitä kynästä tosi paljon.
…Anteeksi ope otin sun kynän.

Ope: Vai sinä olit ottanut kynän. Ehdin jo etsimään sitä. Teit tosi rohkeasti, kun toit sen 
takaisin ja kerroit että sinä otit kynän. Kiitos!
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JEESUS ON KINGI – laulu

1. Elvis kuninkaista suurin, lauloi rokaten ihmisten sydämiin.
 Joku muuras Kiinan muurin, tehden vaikutuksen maailman ihmisiin.
Moni meistä on alansa mestari, mutta yksi on kaikkien sankari:

Jeesus on Kingi, siitä en tingi
Häneen mä turvata saan.
Jeesus on Kingi, siitä en tingi,
Häneen mä luottaa saan; Hän minuakin rakastaa.

2. Joskus vastustaja koittaa sinut ahdistaa huoneesi nurkkaan.
Muista silloin Herra voittaa, etkä kiinni jää elämän purkkaan.
Moni meistä on alansa mestari, mutta yksi on kaikkien sankari:

Jeesus on Kingi, siitä en tingi
Häneen mä turvata saan.
Jeesus on Kingi, siitä en tingi,
Häneen mä luottaa saan; Hän minuakin rakastaa.

Säv. ja San. Aku Salmi ja Sami Ojala
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