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Teema ja Avainjae kaikille oppitunneille: (1.Joh.4:16) 
JUMALA ON RAKKAUS  

 
1 OPPITUNTI: JUMALA ON… 

 
Raamatunkertomus:  Joona yrittää paeta Jumalaa (Joona 1-3) 
Teema: Jumala on kaikkialla, kaikkivaltias ja ikuinen. 
Tavoite: Osoittaa, että Jumala on rakkaus, koska Hän tuntee, tietää ja näkee 
 meidät jokaisen. Me olemme Hänelle yhtä arvokkaita ja rakkaita. 
Muistolause: 1. JOH. 4:16 Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy 
 Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.  
Raamatun eläin:  Kala 
Havaintovälineet: Superloni kala ja Joona -ukko. Näytelmä. Iso kartonkisydän. 
 
MIELENKIINNON HERÄTTÄMINEN 
 Onko kukaan leikkinyt koskaan piilosta? Miten sitä leikitään? Yksi on siis 
etsijä ja hän laskee vaikka sataan ja pitää silmiään kiinni ja muut menevät piiloon. 
 Mutta oletko joskus juossut karkuun ja mennyt piiloon, kun äiti on 
käskenyt sinua tekemään jotakin, mistä et pidä? Miksi te juoksitte karkuun ja minne? 
Mitä tapahtui? Tulitko silloin iloiseksi? Entä oliko äiti iloinen? 
 Me voimme juosta pakoon ja piiloutua niin, ettei äiti, isä tai joku muu löydä 
meitä. Mutta on eräs, jonka luota emme voi paeta. Kuka Hän on? Hän on Jumala. 
Jumala on joka paikassa, kaikkialla, ja näkee meidät aina. 
 Voi mihin minä laitoin sen pienen ukon. Hän nimensä on Joona. Joona on 
varmasti mennyt piiloon. Voiko joku arvata, missä Joona on? Hei, tässä on kala. 
(Superlonista tehty kala, jonka suussa on pieni Joona -ukko.) Onkohan Joona kalan 
suussa? Katsotaan. Täällähän Joona on. Kiva, kun löysin sinut. 
 Onko Joona teille tuttu? Raamatussa kerrotaan Joonasta. Joona yritti 
mennä piiloon Jumalalta ja paeta Jumalan antamaa tehtävää, mutta katsotaan, miten 
siinä kävi.  
 
RAAMATUNKERTOMUS -NÄYTELMÄ 
Roolit: 
Kertoja:  1 Merimies:  Niiniveläinen 1 Asukas:  
Joona:  2 Merimies: Niiniveläinen 2 Asukas: 
Jumala:  Kapteeni:  Niiniveläinen Kuuluttaja: 
Kala:   Niiniveläisiä asukkaita: 
 
Rekvisiitta: 
Joonan koti, jossa on sänky. Satama, Tarsis –kyltti, laiva, purje, laatikoita, tynnyri, 
ruuma, jossa on makuupaikka Joonalle, myrsky –cd, meri, iso kala, Niiniven kaupunki.
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RAAMATUNKERTOMUS -NÄYTELMÄ 
 
1. Joona on Jumalan profeetta 
Kertoja: Israelin maassa eli kauan sitten mies nimeltä Joona. Joona oli profeetta. 
 Mitä profeetta tekee? Hän opettaa Jumalasta ja kertoo ihmisille, mitä 
 asioita tulee tapahtumaan aivan pian tai joskus myöhemmin 
 tulevaisuudessa. Näin Jumala puhui profeettojen kautta. 
Joona: (Joona kävelee lasten joukossa ja julistaa Jumalan antamaa sanomaa 
 kuuluvasti.) 
 Jumala on rakkaus! Hän rakastaa teitä jokaista paljon. Siksi Jumala 
 haluaisi pelastaa  teidät jokaisen. Uskokaa Jumalaan! Jumala on rakkaus! 
Joona: (Joona puhuu itsekseen.) 
 Kyllä on mahtavaa kertoa Jumalan rakkaudesta, kun nämä ihmiset 
 kuuntelevat ja ottavat sanoman vastaan! Nämä ovat niin mukavia ihmisiä! 
 Mutta nyt minä taidan mennä kotia. Tuo aurinko paistaa niin 
 kuumasti keskipäivällä, että on parempi mennä sisälle. Voisin ottaa vaikka 
 päiväunet. Kiitos Jumala päivästä! Aamen. (Joona kuorsaa.) 
 
2. Joona saa Jumalalta tehtävän 
Jumala: Joonaa! Kuuletko sinä? 
Joona: (kuorsaa) 
Jumala: Joona! Herää! 
Joona: (kuorsaa) 
Jumala: Joona! Herätys! 
Joona: Mitä.. Kuka.. Missä? Mi – tä… herätys? Hei, kuka puhuu? 
Jumala: Joona! Se olen minä, Herra! 
Joona: Herra! Herrani, puhu! 
Jumala: Joona, minulla on sinulle tärkeä tehtävä. Tiedäthän Niiniven, sen suuren 
 kaupungin. Ihmiset ovat siellä hyvin pahoja. Olen päättänyt hävittää koko 
 kaupungin. Mutta sitä ennen sinun on mentävä sinne ja kerrottavat se 
 kaupungin asukkaille! 
Joona: Mutta Herra! En minä uskalla! He vain nauraisivat minulle! E-hei, Herra, 
 kutsu joku muu! Ja tuota – minä nukkuisin vielä mielelläni, jos sopii… 
Jumala: Joona! Tämä on sinun tehtäväsi. Joten lähde heti. Hyvää matkaa! 
 
3. Joona päättää paeta Jumalan antamaa tehtävää 
Joona: Vai minun tehtäväni! En minä voi mennä! Nyt minä nukun kyllä… 
 Voi hyvänen aika! Vai että Niiniveen vielä! Ei heidän tarvitse tietää mitään 
 Jumalan rakkaudesta. Minä en uskalla lähteä siihen kauheaa kaupunkiin. 
 Tämä poika lähtee nyt karkuun kyllä – ja sillä hyvä! Ja tällä sekunnilla! 
Joona: Minä lähden satamaan ja etsin laivan, joka menee Tarsiiseen. Minä 
 matkustan meren taakse Tarsiiseen. Se on kaukana Niiniveestä. Eikä 
 Jumala löydä minua. 
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4. Joona lähtee satamaan ja matkustaa Tarsiiseen 
Kertoja: Ja niin Joona lähti satamaan. Hän löysi laivan, joka oli lähdössä Tarsiiseen. 
 Ja merimiehet olivat lastaamassa laivaansa. 
1 Merimies: Vielä kaksi laatikko jäljellä. Kannetaan nämä vielä.  
 (merimies 1 ja 2 kantavat yhdessä kaksi laatikkoa laivaan.) 
2 Merimies: Nyt kapteeni laiva on lastattu ja olemme valmiita lähtöön. 
Kapteeni: Hyvää työtä merimiehet! Sitten suunta kohti Tarsiiseen! 
Joona: Hei! Onko teidän laivanne pian lähdössä? 
Kapteeni: Lähdemme aivan kohta Tarsiiseen. 
Joona: Vieläkö olisi paikka yhdelle miehelle? 
Kapteeni: Kyllä tänne vielä hyvin mahtuu! Astu laivaan! 
Kapteeni: Kaikki valmiina purjeen nostoon.  
1 Merimies: Jep, olemme valmiina. 
2 Merimies: N, Y, T, nyt, hiiop hiiop. Purje on pystyssä! 
Kapteeni: Nostakaa ankkuri ylös ja sitten matkaan! 
Joona: Jee, minun pakoni onnistui, pääsin pakoon Jumalaa! 
 
5. Myrsky merellä 
Kertoja: Kokka kohisten laiva lähti matkaan. Ilma oli kaunis ja tuuli sopivasti. 
 Purjeet pullollaan laiva liikkui eteenpäin. 
Joona: Hohhoijaa, nyt voisin mennä, vaikka jatkamaan päiväuniani. Täällä laivan 
 ruumassa onkin minulle sopivasti tilaa, jos menen tähän pitkälleni.  
 (Joona kuorsaa.) 
Kapteeni: Reivatkaa purjeet! Kiristäkää köydet! Sitokaa lasti tiukasti kiinni! Näyttää 
 tulevan HIRVEÄ ilma! 
1 Merimies: Myrsky tuntuu yltyvän! Rukoilkaa kaikki jumalianne, mitä ne sitten 
 ovatkaan! 
2 Merimies: Täytyy keventää lastia! Heittäkää nuo tynnyrit mereen! Ja sitten vielä 
 nuo suuret laatikot! Antakaa mennä vaan! 
Kapteeni:  Mutta missä ihmeessä se viimeksi tullut mies on? Tiedätkö sinä? 
1 Merimies: Hän meni ruumaan nukkumaan. Hän sanoi olevansa väsynyt! 
2 Merimies: Kuinka joku voi nukkua tällaisessa myrskyssä? 
Kapteeni: Huomio! Kaikki miehet kannelle. Meidän täytyy selvittää, kuka on tämän 
 onnettomuuden aiheuttaja. Minkä takia myrsky puhkesi? 
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6. He heittävät Joonan mereen 
Joona: (Joona kömpii kannelle. Hän painaa päänsä alas. Hänellä on paha olo.) 
Kapteeni: Kerropa nyt, mistä tulet ja minne menet! Ja miksi sinun tähtesi tämä 
 onnettomuus on kohdannut laivaamme? 
Joona: Minä olen heprealainen ja palvelen Herraa, elävää Jumalaa, joka on luonut 
 taivaan, maan ja meren. Mutta nyt olen pakomatkalla, sillä en uskalla tehdä 
 sitä, mitä Herra pyysi minua tekemään. 
1 Merimies: Miksi olet tehnyt näin? Sinun Jumalasi on suuri! Mitä meidän pitää nyt 
 tehdä, että tämä meri tyyntyisi raivostaan? 
Joona: Heittäkää minut mereen! Muuta mahdollisuutta ei ole! Tämä myrsky on 
 tullut minun tottelemattomuuteni tähden.  
Kapteeni: Voi, emme voi sitä tehdä. Yritetään soutaa rantaan. 
1 Merimies: Ei se onnistu, koska aallot ovat liian suuret! 
Kapteeni: Meillä ei ole muuta mahdollisuutta pelastua, kun heittää sinut mereen. 
 (He ottavat Joonasta kiinni ja heittävät mereen.) 
2 Merimies: Katsokaa, mitä tapahtui? Meren raivo laantui heti. Tuli aivan tyyni! 
1 Merimies: Kiitos Jumala, maan ja taivaan Luoja siitä, mitä teit! 
Kapteeni: Kiitos, Herra, Jumala, kun pelastit meidät! 
 
7. Joona kalan vatsassa 
Kertoja:  Niin Joona lentää veteen. Molskis! 
Joona: (Joona ui meressä.) Rakas Herra! Auta nyt minua. Auta!  
 (Kala ilmestyy.) 
Joona: Hei, mitä nyt? Ei! Hirveä peto! Mahtava kala! Ei, älä tule tänne! Voi ei! Nyt 
 se avaa kitansa ja syö minut! 
Kertoja: Suuri kala nielaisi Joonan yhtenä suupalana ja sukelsi syvyyteen. Mutta 
 Joona on elossa! Kalan vatsassa on pilkkosen pimeää, mutta merkillistä 
 kyllä – Joona pystyi kuitenkin hengittämään siellä! Olo oli tukala. Joona oli 
 mietteissään, kuinka hän oli saattanut olla hölmö, että lähti tällä 
 onnettomalle matkalle. Joona oli peloissaan ja hyvin onneton. 
Joona: Rakas Herra! Anna minulle vielä mahdollisuus! Jos pelastat minut täältä, 
 niin haluan sittenkin mennä Niiniveen kertomaan Sinun sanomaasi. Täällä on 
 tukalaa, mutta kiitos tästä pienestä ilmamäärästä. Älä anna sen loppua! 
 Minua niin väsyttää, väsyttää… 
Kertoja: Ja Joona nukkui. Suuri kala kierteli ympäriinsä. Eikä Joonalla ollut 
 käsitystä, missä hän oli. Hän nukkui pimeässä kalan mahalaukussa. Mutta 
 Jumala ei ollut unohtanut Joonaa. Vaan, kun kolme päivää ja kolme yötä oli 
 kulunut, Hän antoi kalalle käskyn uida lähelle rantaa ja oksentaa Joona 
 kuivalle maalle. 
Joona: Huh, olipa se sukellus! Ja nyt häikäisee! Oi, kuinka kaunista! Linnut laulavat! 
 Aah, tätä elämää! Hyi! Millaisessa kunnossa minä olen? Ja mikä lemu! 
 Täytyy pestä vaatteet ja peseytyä itsekin. No nyt olen valmis täyttämään 
 Jumalan antamaa tehtävää! 
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8. Joona saapuu Niiniveen julistamaan Jumalan sanomaa 
Kertoja: Joona saapui perille vilkkaaseen kaupunkiin. Ihmisiä liikkui kaduilla 
 vilisemällä. Naurun rähäkkää ja pilkkahuutoja kuului kaikkialla. Hän nousi 
 suuren kiven päälle ja alkoi puhua: 
Joona: Tämän kaupungin asukkaat tekevät sellaista, mikä ei ole oikein! Herra ei 
 sitä hyväksy! Täällä ollaan pahoja – ja siksi Herra on päättänyt hävittää 
 koko kaupungin! 
1 Asukas: Kuule, mitä sinä sanoit? Hävitetäänkö Niinive syntien ja pahojen tekojen 
 vuoksi? 
2 Asukas: Ja milloin se tapahtuu? Puhutko sinä totta, mies? 
Joona: Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään! Näin sanoo Herra, en minä! 
1 Asukas: Voi meitä poloisia! Mitä meidän pitää tehdä? 
2 Asukas: Tämä täytyy ilmoittaa kaikille hallitusmiehille! Nyt pitää nopeasti tehdä 
 jotain! 
Kertoja: Niinive oli suuri kaupunki. Joona käveli kolmen päivän ajan ja puhui koko 
 ajan samaa asiaa. Ja yllätyksekseen hän huomasi, että hänen puheisiinsa 
 uskottiin! Hallitusmiehet ja kuningas määräsi, ettei kukaan saanut syödä 
 eikä juoda ja kehottivat kaikkia asukkaita uskomaan Joonan puhe ja 
 pyytämään Jumalalta armoa, ettei kaupunkia tuhottaisi! 
Kuuluttaja: Kuulutus, Kuulutus! Kuninkaan käsky! Ja kaikkien on huudettava Jumalaa 
 avuksi ja käännyttävä pahoilta teiltä! Ehkäpä Jumala armahtaa 
 kaupunkiamme! 
Joona: Herra, nyt minä olen tehnyt tehtäväni. 
Jumala: Kiitos, Joona, että suorit tehtäväsi. Mutta minä en hävitä Niiniven 
 kaupunkia, Minä annan heille heidän syntinsä anteeksi, koska he kaikki 
 katuivat pahoja tekojaan ja lupasivat uskoa minuun! Minä rakastan jokaista 
 Niiniven asukasta, niin kuin sinuakin Joona. 
 
SOVELLUS 
 Tässä kertomuksessa Joona yritti paeta Jumalaa, muttei onnistunut, sillä 
Jumala on joka paikassa. Minne tahansa menemmekin Jumala on siellä. Jumala on 
taivaassa, mutta Jumala on myös täällä leirillä meidän kanssamme ja Jumala on 
vanhempiemme kanssa kotona tai töissä. Jumala on joka paikassa yhtä aikaan. 
 Jumala on kaikkialla, Jumala tuntee, tietää sinut nimeltä ja näkee sinut 
koko ajan. Eikö ole turvallista, että Jumala näkee meidät koko ajan ja Hän on 
kiinnostunut meistä. Jumala on aina meitä lähellä, kun tarvitsemme Häntä. 
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MUISTOLAUSEEN OPETTAMINEN     JUMALA ON 
                   RAKKAUS 
 

  
 Mitä tässä isossa sydämessä lukee? Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy 
rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. (1. JOH. 4:16). Mitä tämä 
tarkoittaa? Mikä tarkoittaa, että Jumala on rakkaus? Jumala rakastaa meitä jokaista 
yhtä paljon, vaikka me olemme erilaisia ja eri näköisiä. Eikö ole mahtavaa? Me olemme 
kaikki Jumalalle yhtä arvokkaita ja rakkaita!  
 Mitä tämä lause tarkoittaa: Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy 
Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä? Kun me olemme Taivaan Isän lapsia, eli 
rakastamme Jumalaa ja uskomme Jeesukseen, siis olemme uskossa, niin silloin me 
pysymme Jumalan rakkaudessa ja Jeesus asuu meissä ja Jumala pysyy meissä. 
 Nyt jokainen saa kirjoittaa nimensä tähän isoon punaiseen sydämeen. 
Koska me rakastamme Jumalaa ja Jumala rakastaa meitä jokaista yhtä paljon.  
 
OPETELLAAN RUKOILEMAAN 
 
 Tämän leirin aikana haluamme myös oppia rukoilemaan, eikö? On neljä eri 
tapaa rukoilla. Tärkein niistä on ylistys –rukous. 
 
1) YLISTYS –RUKOUS 
 Meillä oli tänään aiheena JUMALA ON. Millainen Jumala on? Jumala on 
kaiken luoja, suuri ja voimakas, hyvä, rakastava isä, kaikkivaltias kuningas, 
oikeudenmukainen, sinun auttajasi, tuntee sinut, syntien sovittaja ja ylösnoussut 
vapahtaja…( Kirjoita sanat kartonki lapuille, ja liimaa myöskin aiheeseen sopiva kuva.) 
 Onko joku ylistänyt Jumalaa joskus? Ylistäminen tarkoittaa sitä, että 
ajattelemme, millainen Jumala on ja mitä hyvää Hän on tehnyt. Kun sinä ylistät 
Jumalaa, sinä kerrot Hänelle, miten tärkeä Jumala on sinulle ja miten paljon rakastat 
Häntä. Ylistäminen on siis sitä, että ajattelet Jeesusta ja Jumalaa (Nuoli ylöspäin, 
jossa lukee ylistys.) Mutta samalla, kun sinä ajattelet Jumalaa, tapahtuu jotain 
muutakin (Nuoli alaspäin, jossa lukee rakkaus, luottamus ja ilo.) Kun sinä ajattelet 
Jumalan suuruutta ja hyvyyttä, se aikaan sinussa rakkautta, luottamusta ja iloa 
Jumalaa kohtaan.  
 Harjoitellaan ylistämistä laulamalla ylistyslauluja ja rukoilemalla kiittäen 
siitä, millainen Jumala on ja mitä hyvää Jumala on meille tehnyt. 
 
         YLISTYS  RAKKAUS, LUOTTAMUS, ILO 
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2 OPPITUNTI: JEESUS ON… 

 
Raamatunkertomus:  Bileamin aasi puhuu ja Bileam antaa Israelille siunauksen.  
  (4. Moos. 22; 24:1-17) 
Teema: Jeesus on Pelastaja.  
 ”tähti, joka  nousee Jaakobin keskeltä”  (4. Moos. 24:17)  
Tavoite: Osoittaa, että Jumala on rakkaus, koska Hän antoi Jeesuksen, joka 
 kuoli meidän syntiemme puolesta. 
Muistolause: ROOM. 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, 
 että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä..  
Raamatun eläin:  Aasi 
Havaintovälineet: Käsinukke –aasi. Flanellokuvat Israelin kansasta ja Mooses. 
  Näytelmä. Tähti. Sanaton kirja. Likainen ja puhdas sydän.  
  Kirje Jeesukselle. 
 
EDELLISEN RAAMATTUTUNNIN KERTAAMINEN 
 Kerrataan tekemällä leirin tehtävävihon ristikkoa Joona -kertomuksesta. 

1. Mihin kaupunkiin Joona päätti paeta Jumalaa? TARSIS.  
2. Kun Joona heitettiin mereen, mikä nielaisi Joonan? KALA.  
3. Mitä Joona teki kalan vatsassa? RUKOILI.  
4.  Monta päivää ja yötä Joona oli kalan vatsassa? KOLME.  
5. Niiniveen asukkaat ottivat vastaan Joonan sanoman ja katuivat syntejään.   

Niin Jumala antoi heidän pahat tekonsa ANTEEKSI.  
6. Niiniveläiset alkoivat USKOA Jumalaan.  
7. Jumala RAKASTAA jokaista yhtä paljon!   

 Tummennetuista kirjaimista syntyy sana RAKKAUS. Jumala on rakkaus. 
  
MIELENKIINNON HERÄTTÄMINEN 
 Meillä on joka raamattutunnille joku eläin, josta on kertomus Raamatussa. 
Eilen meillä oli kala. Tänään meillä on aasi. (Käsinukke –aasi). Mitäs kertomuksia on 
Raamatussa, jossa on mukana aasi? Maria ja Joosef matkustivat aasilla Beetlehemiin 
jouluna ja Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin palmusunnuntaina.  
 (Käsinukke –aasi puhuu) : Mutta Raamatussa on myös yksi kertomus, jossa 
minä, aasi, osaan puhua. Se on jännä juttu, uskotteko sen? 
 
RAAMATUNKERTOMUS -NÄYTELMÄ 
 

Roolit:  
Kertoja:  Kuningas Balak:  Profeetta Bileam:  
Aasi:  Enkeli:  Sananviejät: 
 
Rekvisiitta: Kuninkaan palatsi, Bileamin koti, kapea tie. Miekka. 



Seinäjoen Helluntaiseurakunnan leirityö                                                  Lapsityönjohtaja Kaarina Harju 
Lasten Kesäleirin        RAAMATTUTUNNIT 

 8

1. Israelin kansa on saapumassa Mooabin maahan 
Kertoja: Muistatteko Israelin kansan, jonka Jumala oli vapauttanut Egyptin 
 orjuudesta. Nyt Israelin kansa, jota Mooses johti, oli matkalla Luvattuun 
 maahan, jonka Jumala lupasi heille antaa. Tätä matkaa israelilaiset olivat 
 tehneet jo 40 vuotta vaeltelemalla erämaassa ja he olivat nyt 
 lähestymässä Luvattua  maata.  
 He olivat saapuneet Mooabin maahan, joka sijaitsi vastapäätä Jerikoa, 
 Luvattua maata. Mooabin kuningas, jonka nimi oli Baalak, kuuli israelilaisten 
 lähestymisestä ja hän päätti puolustautua. Hän oli tietoinen Jumalasta, 
 joka auttoi israelilaisia, ja siksi hän pelkäsi. 
Kuningas Baalak: Voi, Israelin kansa on suuri kansa. Jumala on heidän kanssaan. Nyt 
 he ovat leiriytyneet tuonne vastarannalle. Kohta he hyökkäävät tänne ja 
 valtaavat maani. Voi, se on niin mahtava kanssa, ettemme pysty heitä 
 estämään. Voi, mitä minä teen? Nyt minä tiedän, minä kutsun profeetta 
 Bileamin luokseni, koska sen, jonka hän siunaa on siunattu ja se, jonka hän 
 kiroaa, on kirottu. Minä pyydän, että Bileam kiroaa Israelin kansan, niin 
 minä saan voiton siitä kansasta. 
 
2. Kuningas Balak kutsuu Bileamin kiroamaan Israelin kansan 
Kertoja:  Niin kuningas Balak lähetti sananviejät Bileamin luokse. 
 (Sananviejät tulevat Bileamin luokse.) 
Sananviejä: Näin kuningas Balak käski meidän sanoa sinulle. Egyptistä on lähtenyt 
 liikkeelle kokonainen kansa. Heitä on paljon, ja nyt tuo kansa on asettunut 
 aivan minun maani rajoille. Tule avuksemme ja kiroa se kansa, sillä se on 
 meitä mahtavampi. Ehkä sitten voimme lyödä sen ja karkottaa sen näiltä 
 seuduilta. Minä näet tiedän, että se, jonka sinä siunaat, on siunattu ja se, 
 jonka sinä kiroat, on kirottu. 
Bileam: Minä kysyn Jumalalta, mitä minun pitää tehdä. 
Kertoja: Jumala vastasi Bileamille, että  "Älä lähde heidän mukaansa äläkä kiroa 
 sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu." Israelilaiset ovat Jumalan oma 
 kansa, eikä heitä saa kirota. Sitten Bileam vastaa kuninkaan viestinviejille. 
Bileam: Palatkaa takaisin, Herra ei salli minun lähteä teidän mukaanne. 
Kertoja: Viestinviejät tuovat vastauksen kuningas Balakille.  
Kuningas Balak: Eikö Bileam suostunut tulemaan. Minä lähetän teidät uudestaan 
 Bileamin luokse ja lupaan antaa hänelle suuret aarteet, hopeaa ja kultaa 
 palatsistani, jos hän tulee kiroamaan Israelin kansan. 
Kertoja: Niin viestinviejät tulevat taas Bileamin luokse ja kuningas Balakin 
 tehtävästä ja tarjouksesta. 
Bileam: Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en 
 voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, Jumalani, 
 käskyä vastaan. 
Kertoja:  Lopulta Jumala sanoi Bileamille, että mene, mutta tee ainoastaan se, mitä 
 minä käsken sinun tehdä. 
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3. Bileam lähtee matkaan ja Herran enkeli estää aasin kulkua tiellä 
Kertoja: Niin Bileam satuloi aasinsa ja lähti kuninkaan sanaviejien mukaan. 
 Ratsastaessaan aasilla yhtäkkiä Bileamin aasi pysähtyi ja kääntyi pois 
 tieltä. Sillä aasi näki Herran enkelin seisovan tiellä ja enkelillä oli 
 kädessään miekka. Mutta Bileam ei nähnyt enkeliä, siksi hän harmistui ja 
 vihastui siitä, kun aasi ei kävellyt suoraa tietä pitkin. 
Bileam: (Bileam lyö aasia kepillä.)  Voi sinua hölmö aasi, miksi et pysy tiellä. 
Kertoja: Matka jatkui. Ja Herran enkeli asettui taas aasin eteen. Ja aasin piti 
 väistää enkeliä. Bileam taas hermostui siitä. 
Bileam: (Bileam lyö aasia taas.)  Hölmö aasi, miksi sinä käyttäydyt noin huonosti.  
Kertoja: Hetken päästä polku muuttui hyvin kapeaksi. Sitten Herran enkeli asettui 
 taas aasin eteen. Nyt aasi ei voinut väistää enkeliä. Niinpä aasi pysähtyi 
 paikalleen ja istuutui maahan. Bileam taas hermostui siitä ja löi 
 aasiraukkaa. Silloin Jumala antoi aasille kyvyn puhua. 
 
4. Bileamin aasi puhuu 
Aasi: Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun sinä olet lyönyt minua jo kolme kertaa? 
Bileam: Koska sinä vikuroit ja vastustat koko ajan matkaa. 
Aasi: Minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut aina. Olenko minä koskaan  
 ennen vikuroinut?  
Bileam: Et sinä ole. Sinä olet hyvin tottelevainen aasi. 
Kertoja: Silloin Herra Jumala avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran 
 enkelin seisomassa tiellä miekka kädessään. Silloin Bileam tajusi, kuinka 
 väärässä hän oli. 
Bileam: Anna minulle anteeksi, että löin sinua. Herra Jumala minä teen niin kuin 
 sinä tahdot. 
Enkeli: Kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken 
 sinun puhua. Minä tahdon siunata Israelin kansaa eli sanoa heille vain hyviä 
 asioita. 
 
5. Bileam sanoo ennustuksen 
Kertoja: Kun Bileam saapui Mooabin maan kuninkaan luo, hän tiesi, mitä tehdä. Hän 
 siunasi Israelin kansan, vaikka se tekikin kuninkaan hyvin vihaiseksi. 
 Sitten Jumala puhui Bileamin suun kautta tärkeitä asioita, joita tulisi 
 tapahtumaan: 
Bileam: Tämä ei tapahdu ihan vielä vaan tulevaisuudessa. Tähti nousee Jaakobista. 
 Valtikka kohoaa Israelista.  
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SOVELLUS 

     
  
 Mitähän tämä tarkoitti. (tähti) Jumala puhui Israelin tärkeästä 
tulevaisuudesta. Jeesus oli syntyvä Israelin kansasta (sanattoman kirjan seimikuva).  
Miksi Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan? Maailmassa on niin paljon syntiä ja ihmiset 
tekevät pahaa, syntiä (likainen sydän).  
 Mikä oli eilisen päivän muistolause? Jumala on rakkaus. Niin Jumala 
kuitenkin rakastaa sinua ja minua niin paljon. Mutta Jumala ei rakasta sitä pahaa, 
syntiä, mitä me teemme. Siksi Jumala haluasi antaa meille anteeksi syntimme ja 
pelastaa meidät. Ja siksi Jeesus kuoli ristillä ihmisten syntien puolesta (sanattoman 
kirjan Jeesus ristillä –kuva) .  
 
MUISTOLAUSEEN OPETTAMINEN 
 Miten Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan? Mutta Jumala osoittaa 
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä 
olimme syntisiä. (ROOM. 5:8) 
 
SOVELLUS : Kuinka tulla uskoon? Kirje Jeesukselle. 

Kun minä olin 10 –vuotias, minä tunsin itseni syntiseksi ja halusin tulla 
uskoon ja saada syntini anteeksi. Niinpä minä kirjoitin Jeesukselle kirjeen. Minä 
kirjoitin, mitä pahaa minä olin tehnyt. Kirjekuoreen postimerkiksi laitoin rukouskädet, 
koska minä rukoilin. Osoitteeksi laitoin Jeesukselle Jumalan oikealle puolelle ja 
lähettäjäksi Kaarina Harju Seinäjoki.  
Minä sain paluupostia Jeesukselta ja kirjeeni päällä oli punainen risti ja siinä luki 
anteeksiannettu. Minä olin onnellinen, (puhdas sydän, jossa on risti.) minä olin saanut 
pahat tekoni anteeksi ja minusta oli tullut Jumalan lapsi ja halusin seurata Jeesusta 
elämässäni.  
 Kuinka moni on Jumalan lapsi eli antanut elämänsä Jeesukselle? Miksi te 
uskotte Jeesukseen? Miksi Jeesukseen uskominen on sinulle tärkeää? Mistä tiedät, 
että Jeesus on olemassa? Miten Jeesuksen voi oppia tuntemaan? Ketkä haluaisivat 
tulla uskoon? Rukoillaan heidän puolestaan. 
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OPETELLAAN RUKOILEMAAN 
 
2) ANTEEKSI –RUKOUS 
 Kuinka moni pesi hampaansa eilen illalla tai kävi uimassa ja suihkussa? 
Peseytyminen on asia, joka on tärkeä päivittäin. On myös olemassa rukousta, joka on 
kuin pesulla käymistä. Vaikka sinä oletkin uskossa ja olet Jumalan lapsi, niin et voi elää 
kuitenkaan täysin puhtaana, vaan ajattelet pahaa toisista, sanot inhottavasti heille tai 
teet jotain muuta pahaa, joka likaa mielesi, sydämesi (likainen sydän).  
 Jumala haluaa, että peseydyt synnistä joka päivä. Voit pyytää Jeesukselta 
anteeksi vääriä tekoja ja ajatuksia. Jeesus on luvannut antaa sinulle anteeksi ja 
puhdistaa sinut kaikesta vääryydestä (puhdas sydän). 
 Syntien tunnustaminen ja kertominen Jeesukselle ei tarkoita sitä, että 
joka kerran sinun pitäisi tulla uudelleen uskoon. Jos sinä olet päättänyt seurata 
Jeesusta ja elää Jumalan lapsena, Jumala ei hylkää sinua, vaikka sinä epäonnistut ja 
teet syntiä. 
 Nyt kun rukoilemme yhdessä, voit kertoa Jeesukselle mielessäsi ne asiat, 
joissa olet tehnyt väärin ja pyytää anteeksi. Jeesus kuulee rukouksesi ja antaa sinulle 
anteeksi. (Tai jokainen voi myös  kirjoittaa paperille, mitä syntiä on tehnyt ja ne 
tuodaan ristin juurelle = näin Jumala antaa ne anteeksi, koska Jeesus on kuollut niiden 
puolesta ristillä.)  
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3 OPPITUNTI: PYHÄ HENKI ON JOHDATTAJA 
 
Raamatunkertomus:  Elieser hakee Iisakille vaimon ratsastaen kamelilla.   
  (1. Moos. 24:1-67) 
Teema: Pyhä Henki on johdattaja ja puolustaja.  
Tavoite: Osoittaa, että Jumala on rakkaus, koska Hän antoi meille Pyhän 
 Hengen, joka johdattaa ja puolustaa meitä. 
Muistolause: ROOM. 5:5 Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme 
 antamalla meille Pyhän Hengen. 
Raamatun eläin:  Kameli 
Havaintovälineet: Bileam ja puhuva aasi –tarinapussi. Tähti. Näytelmä. Raamattu. 
 Kolmio: Isä Luo, Poika Pelastaa, Pyhä Henki Puolustaa. Liikennevalot. 
   
EDELLISEN RAAMATTUTUNNIN KERTAAMINEN 
 Kerrataan Bileam ja puhuva aasi –tarinapussin avulla. 
 (Musta) Israelin kansa oli Mooseksen johdolla matkalla Egyptistä kohti 
luvattua maata. Jumala oli heidän kanssaan. Nyt he olivat tulossa Mooabiin. Mutta 
Mooaabin kuningas Baalak oli vihainen heidän tulostaan. Hän pelkäsi, että israelilaiset 
voittaisivat heidätkin taistelussa. Mitä kuningas Baalak teki? Hän kutsui profeetta 
Bileamia kiroamaan Israelin kansan. Eli sanomaan pahoja asioita Israelin kansasta ja 
sitten nämä pahat asiat toteutuisivat. 
 (Musta-valkoinen) Niinpä Baalak lähetti miehiä pyytämään Bileamia tähän 
tehtävään. Mutta, mitä Bileam teki? Hän kysyi Jumalalta, mitä kannatti tehdä. Mitä  
Jumala vastasi? Jumala sanoi ei. Israelilaiset ovat Hänen oma kansansa, eikä heitä saa 
kirota. Niin kuningas pyytää toisen kerran. Sitten Jumala antaa Bileamille luvan lähteä. 
Mitä Bileamin piti ainoastaan tehdä Israelin kansalle? Hänen piti tehdä ainoastaan sen, 
mitä Jumala käski hänen tehdä. 
 (Aasi) Bileam nousi aasin selkään. Mitä tapahtui matkalla? Jumala lähetti 
enkelin, jolla oli miekka kädessä estämään aasin matkaa. Aasi näki enkelin. Bileam ei 
sitä nähnyt. Siksi hän ei ymmärtänyt sitä, miksi aasi välillä pysähtyi, koska aasi väisti 
enkeliä. Kun Bileam oli kolmannen kerran lyönyt aasia, Jumala antoi aasille kyvyn puhua. 
Mitä aasi sanoi? Aasi sanoi: ”Miksi sinä lyönyt minua, minähän olen aina totellut sinua.” 
Näin aasi opetti Bileamia tottelemaan. Aasi oli aina totellut isäntäänsä ja Bileamin 
myös pitäisi totella Jumalaa. 
 (Enkeli) Mitäs sitten tapahtui? Bileamkin näki enkelin, jolla oli miekka 
kädessään.  Hän tajusi, kuinka väärässä hän oli ollut. Hän pyysi anteeksi aasiltaan. 
Silloin enkeli muistutti Bileamia, että hänen piti siunata Israelin kansaa, eli sanoa 
ainoastaan hyviä asioita. 
 (Tähtitaivas) Kun Bileam saapui Mooabin kuninkaan luo, hän tiesi, mitä 
tehdä. Hän siunasi Israelin kansan, vaikka se tekikin kuninkaan hyvin vihaiseksi. Jumala 
puhui Bileam suun kautta ennustuksen. ”Tähti nousee Jaakobista.” Mitä tämä tähti 
tarkoitti? Jeesusta. Jeesus oli syntyvä Israelin kansasta. Mikä oli Jeesuksen tehtävä? 
Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme puolesta. Eli Jeesus on meidän pelastaja. 



Seinäjoen Helluntaiseurakunnan leirityö                                                  Lapsityönjohtaja Kaarina Harju 
Lasten Kesäleirin        RAAMATTUTUNNIT 

 13

 
MIELENKIINNON HERÄTTÄMINEN 
 Mitä me opimme Jumalasta ensimmäisellä raamattutunnilla? Että Jumala 
on kaikkialla. Jumala on luonut kaiken ja näkee meidät jokaisen. Mitä me opimme 
Jeesuksesta viime raamattutunnilla? Jeesus on kuollut meidän syntiemme puolesta 
ristillä. Siksi Jeesus pelastaa, kun pyydämme anteeksi syntejämme ja uskomme 
Jeesukseen.   
 (Jumalan kolmio) Tässä on kolmio, joka osoittaa, että Jumala on yksi, 
mutta Jumalassa on kolme persoonaa. Jumala, Isä luo, Jeesus, Poika pelastaa. Mikä on 
Jumalan kolmas persoona? Pyhä Henki. Hänen tehtävänsä on johdattaa ja puolustaa 
meitä. Kuinka moni on kuullut Pyhästä Hengestä?                    Isä                             Poika 
Tällä raamattutunnilla opimme, kuinka Pyhä Henki johdattaa. 
 
RAAMATUNKERTOMUS -NÄYTELMÄ                               
                        Pyhä Henki 
Roolit:   
Kertoja:   Palvelija Elieser: Aabraham:  Kameli: 
Iisak:  Rebekka:  Rebekkan vanhemmat: 
 
Rekvisiitta: Lahjat Rebekkalle, kaivo, vesiruukku. 
 
1. Aabraham lähettää palvelijansa Elieserin hankemaan pojalleen Iisakille vaimon 
Kertoja: Israelissa asui mies nimeltä Aabraham. Hän rakasti Jumalaa ja uskoi ja 
 luotti kaikessa Jumalaan. Aabraham oli jo tullut vanhaksi. Hänen vaimonsa 
 Saara oli kuollut. Heillä oli poika, jonka nimi oli Iisak. Iisakilla ei vielä ollut 
 vaimoa. Siihen aikaan vanhemmat hankkivat pojalleen vaimon. Aabrahamille 
 oli tärkeää, että vaimo olisi israelilainen ja kuuluisi samaan sukuun. Niinpä 
 Aabraham kutsuu luotetuimman palvelijansa Elieserin. 
Aabraham:  Hyvä palvelijani Elieser, Iisakin olisi aika mennä naimisiin. Tämä vaimon 
 valitseminen on tärkeä tehtävä ja tarvitsemme Jumalan johdatusta, että 
 Iisak saisi sellaisen vaimon, jolla olisi samanlainen usko ja luottamus 
 Jumalaan. Lupaa minulle, että matkustat sinne, mistä sukumme on lähtöisin 
 ja tuot sieltä vaimon pojalleni Iisakille. 
Elieser: Mutta, jos tyttö ei halua lähteä minun mukaani tänne? Vienkö minä silloin 
 Iisakin takaisin siihen maahan, josta olet lähtöisin? 
Aabraham:  Ei missään tapauksessa. Jumala on luvannut tämän Kanaanin maan minun 
 jälkeläisilleni, siksi Iisakin on asuttava täällä. Herra, Taivaan Jumala, 
 lähettää enkelinsä sinun edelläsi, niin että saat sieltä vaimon pojalleni. 
 Mutta jos tyttö ei halua seurata sinua, olet vapaa lupauksestasi.  
Elieser:  No minä lähden sitten matkaan. Minä otan mukaani kymmenen kamelia, 
 joiden selkään lastataan kallisarvoisia lahjoja Iisakin vaimoa ja hänen 
 sukulaisiaan varten. 
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2. Elieser tapaa Rebekan 
Kertoja: Oli jo ilta, kun Elieser saapui kaivolle, joka sijaitsi Aabrahamin veljen 
 kotikaupungin ulkopuolella. Elieserin tehtävä oli suuri, siksi hän tarvitsi 
 Jumalan johdatusta, ja sen takia hän rukoili. 
Elieser: Herra, isäntäni Aabrahamin Jumala, auta minua löytämään oikea vaimo 
 Iisakille. Kaupungin naiset ovat tulossa kaivolle vettä hakemaan. Pyydän 
 heiltä juotavaa, ja se nainen, joka antaa minulle vettä ja tarjoutuu 
 juottamaan kamelinikin, hän on sinun valitsemasi nainen Iisakille vaimoksi.  
Kertoja: Juuri silloin kaivoa lähestyi kaunis nainen ruukku olkapäillään. Hänen 
 nimensä oli Rebekka. Rebekka nosti kaivosta vettä. 
Elieser: Antaisitko minulle vähän vettä juodakseni? 
Rebekka: Tottakai. Minä voin juottaa myös kamelisikin. 
Elieser: Kenen tyttö sinä olet? 
Rebekka: Nimeni on Rebekka. Olen Naahorin pojan Betuelin tyttö. 
Kertoja: Elieser oli onnellinen, koska Naahor oli Aabrahamin veli. Jumala oli 
 johdattanut hänet juuri oikean naisen luo. Elieser antaa Rebekalle lahjoja. 
  
3. Rebekka haluaa lähteä Elieserin mukaan 
Kertoja: Rebekka juoksi kiireesti kotiin äitinsä luokse kertomaan, mitä oli 
 tapahtunut ja näyttämään lahjojaan. Niinpä Elieser kutsuttiin Rebekkan 
 kotiin. He halusivat tietää, kuka tämä mies oli. 
Elieser: Minä olen Aabrahamin palvelija. Hän lähetti minut tänne, oman sukunsa luo, 
 hakemaan vaimoa ainoalle pojalleen Iisakille. Jumala vastasi rukouksiini ja 
 johdatti minut suoraan Rebekkan luo. Nyt kysyn teiltä, suostutteko 
 antamaan hänet Iisakille vaimoksi. 
Betuel, Rebekkan isä: Tämä asia on Herrasta lähtöisin. Tiedämme, että se on 
 Jumalan tahto, että Rebekkasta tulee Aabrahamin pojan Iisakin vaimo. 
Elieser: Me lähdemme jo aamulla. 
Rebekan äiti: Älkää lähtekö vielä. Voiko Rebekka olla vielä kymmenen päivää kotona? 
Elieser: Ei, meidän täytyy lähteä heti aamulla. 
Rebekan äiti: Kysytään Rebekkalta. Tahdotko sinä lähteä tämän miehen matkaan heti 
 aamulla? 
Rebekka: Kyllä tahdon. 
 
4. Elieser ja Rebekka saapuvat Aabrahamin ja Iisakin luokse 
Kertoja: Niin Elieser ja Rebekka lähtivät matkaan. Ja lopulta he olivat perillä. 
Elieser: Rebekka olet hyvin jaksanut. Olemme pian perillä.  
Rebekka: Kuka on tuo mies, joka tulee meitä vastaan. 
Elieser: Hän on Iisak. 
Kertoja: Niin Rebekka lähti Iisakkia vastaan. Nähdessään Rebekkan Iisak rakastui 
 häneen heti ja otti hänet iloiten vaimokseen. 
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SOVELLUS 
 Tässä romanttisessa kertomuksessa Jumalan Pyhä Henki johdatti Elieserin 
löytämään oikean vaimon Iisakille.  
 Samoin Pyhä Henki johdattaa meitä. Pyhä Henki puolustaa meitä ja on 
meidän tukena koko ajan. Pyhä Henki myös opettaa ja neuvoo meitä, että oppisimme 
paremmin tuntemaan ja rakastamaan Jeesusta. Pyhä Henki auttaa meitä ymmärtämään 
Raamattua paremmin. Pyhä Henki osoittaa myös sen, jos teemme syntiä, pahoja tekoja. 
Pyhä Henki asuu jokaisessa uskovassa.  
 
MUISTOLAUSEEN OPETTAMINEN 
 Ennen kun Jeesus nousi taivaaseen, Hän antoi lupauksen, että Hän lähettää 
Pyhän Hengen meille puolustajaksi ja voimaksi. Niinpä sekin on Jumalan rakkautta, kun 
meissä asuu Pyhä Henki, joka johdattaa. Mitä muuta Pyhä Henki tekee? Hän opettaa ja 
neuvoo meitä. 
 Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille 
Pyhän Hengen. (ROOM. 5:5) 
 
OPETELLAAN RUKOILEMAAN 
 
3) PYYNTÖ –RUKOUS 
 
 Raamattu lupaa, että saamme pyytää Jumalalta asioita, joita tarvitsemme 
tai joku muu tarvitsee. Mitä asioita voimme pyytää Jumalalta? Jos tarvitsemme apua, 
tai kaveria, tai uuden paidan. Voimme pyytää myös terveyttä, jos olemme sairaana. 
Jumalalta voimme myös rukoilla kaunista leirisäätä. 
 Joskus me pyydämme Jumalalta asioita vain itsellemme. Mutta Jumala 
haluaa myös, että rukoilemme myös toisten ihmisten puolesta. 
 Jumala on luvannut myös vastata rukouksiimme. Aina Jumala ei tee sitä, 
mitä toivoisimme. Jumalan vastauksia voi verrata liikennevaloihin. Vihreä tarkoittaa 
”kyllä”, keltainen ”odota” ja punainen ”ei”. Kaikki ovat vastauksia. Joskus Jumala vastaa 
pian ja niin kuin olemme pyytäneet, eli vihreä valo. Joskus Hän ei vastaakaan heti, vaan 
tahtoo, että odotamme ja rukoilemme pitempään jonkun asian puolesta, eli keltainen 
valo. Joskus Jumala vastaa aivan eri tavalla kuin olimme pyytäneet, eli punainen valo. 
Jumala vastaa ”ei”, koska Hän tietää paremmin, mikä on meille parasta. 
 Lapset voivat kirjoittaa rukouspyyntöjään paperille ja niiden puolesta 
rukoillaan. 
                                       Punainen valo: Jumala vastaa ”ei”. 
 
     
    Keltainen valo: Jumala vastaa ”odota”. 
 
 
    Vihreä valo: Jumala vastaa ”kyllä”. 
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4. OPPITUNTI: RUKOUS ON TÄRKEÄÄ USKOVALLE! 
 
Raamatunkertomus:  Daniel joutuu leijonien luolaan. (Daniel 6:1-28)  
Teema: Rukous on tärkeää uskovalle.  
Tavoite: Osoittaa, että Jumala on rakkaus, koska saamme lähestyä rukoillen 
 Häntä, ja Hän kuulee ja vastaa rukouksiimme. 
Muistolause: MATT. 21:22. Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te 
 saatte."  
Raamatun eläin:  Leijona 
Havaintovälineet: Barbinuket: Palvelija Elieser, Rebekka ja Iisak. Sydän, jossa lukee 
 kaikki muistolauseet. Kolmio: Isä, Poika, Pyhä Henki. Näytelmä. Raamattu. 
  
EDELLISEN RAAMATTUTUNNIN KERTAAMINEN 
 Kenestä me eilen puhuimme? Mikä eläin seikkaili? Vanha Aabraham antoi 
palvelijalleen Elieserille tehtäväksi hakea pojalleen Iisakille vaimon hänen 
kotimaastaan, jossa hänen sukunsa asui. 
 Kuka johdatti Elieseriä löytämään oikean vaimon Iisakille? Jumala johdatti. 
Miten Elieser tiesi, että Rebekka oli Jumalan tarkoittama vaimo Iisakille? Elieser 
rukoili, että Jumala johdattaisi. Hän antoi merkin, se nainen, joka antaa hänelle vettä 
ja juottaa myös kamelitkin, on oikea Iisakille sopiva vaimo. Jumala vastasi rukoukseen, 
näin tapahtui, mitä Elieser pyysi.  
 Mikä oli naisen nimi? Rebekka ja hän vielä kuului Aabrahamin sukuun. 
Lopulta Rebekka lähti Elieserin mukaan ja he saapuivat Aabrahamin ja Iisakin kotiin. 
Kun Rebekka näki Iisakin, mitä hän kysyi? Kuka hän on? Hän on Iisak, vastaa Elieser. 
Ja Iisak ja Rebekka rakastuvat toisiinsa ja menevät naimisiin. 
 
MIELENKIINNON HERÄTTÄMINEN 
 Me olemme oppineet, että Jumala on rakkaus. Miksi Jumala on rakkaus? 
Koska rakastaa meitä jokaista, Kristus, Jeesus kuoli meidän puolestamme, kun vielä 
olimme syntisiä ja Hän on antanut meille Pyhän Hengen. 
  Jumala on kolminaisuus. Mitä se tarkoittaa? (Jumalan kolmio) Jumala on 
yksi, mutta Jumalassa on kolme persoonaa. Jumala, Isä luo, Jeesus, Poika pelastaa. 
Pyhä Henki johdattaa ja puolustaa meitä.                              Isä                Poika 
                                            
              Pyhä Henki 
 Me olemme käsitelleet aina raamattutuntien lopussa rukousta. Millaisia 
erilaisia rukouksen muotoja on? Tärkein on ylistys, koska tärkeintä on korottaa ja 
palvoa ensin Jumalaa. Sitten pyydämme anteeksi pahoja tekojamme. Sen jälkeen 
voimme pyytää asioita Jumalalta. 
 Rukous on uskovalle tärkeää! Kuinka usein te rukoilette? Milloin te 
rukoilette? Miten te rukoilette? Tällä raamattutunnilla kuulemme ja näemme, miten 
Jumala pelasti uskollisen rukoilijan. 
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RAAMATUNKERTOMUS -NÄYTELMÄ                               
Roolit:   
Kertoja:   Daniel:  Kuningas Dareios:  
1. Valtaherra:  2. Valtaherra: Leijona:  Enkeli: 
Rekvisiitta: Danielin koti, Kuninkaan palatsi, leijonien luola. Laki, sinetti, kynä. 
 
1. Kuningas Draeioksella oli kolme lahjakasta valtaherraa 
Kertoja: Kaukana Persiassa asui yli 2500 vuotta sitten kuningas, jonka nimi oli 
 Draeios. Hänellä oli kolme lahjakasta valtaherraa, jotka hallitsivat 
 kuninkaan valtakuntaa. Yksi näistä kolmesta valtaherrasta oli Daniel. 
 Kuningas kunnioitti ja arvosti Danielia paljon, koska hän oli niin viisas ja 
 taitava kaikessa. Kuningas sai myös luottaa Danieliin kaikessa. Mutta mikä 
 teki tästä Danielista niin viisaan, luotettavan ja rehellisen miehen? Koska 
 Daniel oli jo nuoresta pojasta lähtien päättänyt palvella Jumalaa ja totella 
 häntä aina. Daniel uskoi ja rakasti Jumalaa paljon. 
Kuningas: Daniel, sinä olet aina niin ahkera, oikeudenmukainen ja sinä et tahdo 
 kenellekään pahaa. Minä arvostan sinua paljon, siksi tahdon palkita sinut. 
 Minä asetan sinut koko valtakunnan pääministeriksi. 
Daniel: Voi hyvä kuningas Draeios, tämä on suuri kunnia minulle. Minä suoritan 
 tehtäväni hyvin. Sinä saat olla tyytyväinen minuun. Jumala on minun 
 kanssani. 
Kertoja: Kuninkaalla oli myös kaksi muuta valtaherraa. Ja kun he kuulivat Danielin 
 ylennyksestä, he tulivat kateelliseksi ja vihaisiksi. 
1 Valtaherra: Oletko kuullut, että Kuningas asettaa Danielin koko valtakunnan 
 pääministeriksi. Ajattele silloin Daniel on meidän päämiehemme. 
2 Valtaherra: Mitä! Sen ällöttävän kaikkitietävän miehen. Mitä vikaa meissä sitten 
 on, kun emme olleet edes ehdokkaina. 
1 Valtaherra: En tiedä. Mutta sen tiedän, että Kuningas on tyytyväinen Danieliin ja 
 luottaa häneen kaikessa. 
2 Valtaherra: Mitä me keksisimme, ettei kuningas enää pitäisi Danielista. 
1 Valtaherra: Daniel ei koskaan tee pahaa, hän on niin, niin rehellinen. Ja hän rukoilee 
 paljon Israelin Jumalaa. 
2 Valtaherra: Sanoitko sinä, että Daniel rukoilee. Mutta nytpä keksinkin, miten 
 voimme virittää Danielille ansan. Kuule… (kuiskailevat ja poistuvat.) 
 
2. Daniel rukoilee Jumalaa 
Kertoja:  Daniel rakasti paljon Jumalaa, siksi hän halusi jutella Jumalan kanssa 
 monta kertaa päivässä. Daniel polvistui rukoilemaan kolme kertaa päivässä. 
 Aamulla hän avasi ikkunan ja polvistui rukoilemaan. 
Daniel: Rakas Herra, taivaan ja maan luoja, minä kiitän ja ylistän sinua. Sinä olet 
 suuri ja mahtava Jumala. Sinä huolehdit minusta ja varjelet minua. Anna 
 anteeksi pahat tekoni ja siunaa tämä kaunis päivä. Aamen. 
Kertoja: Ja Daniel rukoili myös päivällä ja illalla ennen nukkumaan menoa.  
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3. Valtaherrat ehdottavat uutta lakia kuninkaalle 
Kertoja: Ahaa tuolta tulevat valtaherrat. He ovat menossa kuninkaan luokse ja 
 heillä on jotain salaperäistä mielessään. 
1 Valtaherra: Oi, kuningas Draeios eläköön ikuisesti (kumartaa). 
2 Valtaherra: Oi, kuningas Draeios eläköön ikuisesti (kumartaa). 
Kuningas: Aivan, aivan. Mitäs herroilla on mielessä. 
1 Valtaherra: Säädä nyt valtakuntaasi sellainen laki, ettei kukaan saa 30 päivän 
 kuluessa rukoilla ketään muuta jumalaa kuin sinua, kuningas.  
 Ja se, joka ei tottele tätä lakia, heitettäköön leijonien luolaan. 
2 Valtaherra: Tarvitsemme allekirjoitukseksi. Vahvista tämä laki vielä sineetillä, niin 
 sitä ei voi mikään muuttaa. 
Kuningas: Kylläpäs te olette keksineen hienon lain. Että tosiaan kaikki rukoilisivat ja 
 palvoisivat vain minua. Sehän kuulostaa hyvältä.  
 (kuningas on hyvillään,  silittää leukaansa ja maiskuttelee.) 
 Mihin minä laitan nimeni. (kirjoittaa nimensä.) Ja sinetti tähän. (leimaa.) 
2 Valtaherra: Kiitos paljon kuningas. Sääditte hyvän lain. (hymyilee.) 
1 Valtaherra:  Oikein erinomaisen lain. (hymyilee.) 
 
4. Valtaherrat vakoilevat Danielia, kun hän rukoilee Jumalaa 
Kertoja:  Kun Daniel sai kuulla uudesta laista, hän rukoili tavalliseen tapaansa. 
 Jumala oli sanonut, ettei saa pitää muita jumalia. Niinpä hän halusi palvella 
 vain Elävää Jumalaa. Daniel rakasti ja uskoi Jumalaan, siksi hän halusi 
 jutella Taivaan Isän kanssa. 
1 Valtaherra: Mennään vakoilemaan Danielia, mitä hän tekee.  
2 Valtaherra: Joo katsotaan rukoileeko hän, ja näin rikkoisi kuninkaan uutta lakia. 
Daniel: Rakas Herra, ylistys ja kunnia sinulle! Herra, sinä näet tämän uuden lain. 
 Ihmiset haluavat hyljätä sinut. Mutta minä tahdon palvella sinua. Auta ja 
 varjele minua. Aamen. 
 
5. Valtaherrat kertovat kuninkaalle näkemästään 
1 Valtaherra: Oi kuningas, sinähän olet säätänyt lain, jonka mukaan jokainen, joka 
 30:n päivän aikana rukoilee jotain muuta jumalaa kuin sinua, heitetään 
 leijonien luolaan.  
Kuningas:  Tämä laki on vielä peruuttamaton. 
2 Valtaherra: Olemme saaneet selville, että Daniel rikkoo lakia ja rukoilee omaa 
 Jumalaansa kolme kertaa päivässä. 
Kuningas: (Sanoo hyvin surullisena.)  Vain niin. No, menkääs nyt pois. Minä haluan olla 
 yksin. Voi mitä minä olen mennyt tekemään. Daniel on niin hyvä, ahkera ja 
 rehellinen mies. Voi miten minä voisin pelastaa Danielin. Mutta en minä voi 
 peruuttaa lakia, koska siinä on valtakunnan sinetti. 
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6. Daniel joutuu leijonien luolaan 
Kuningas: Tuokaa Daniel luokseni. 
 Daniel, sinun Jumalasi, jota sinä aina palvelet, pelastakoon sinut. Minä en 
 voi sinua pelastaa joutumasta leijonien luolaan. 
(Daniel heitetään leijonien luolaan.) 
Enkeli: Rauha teille. Minä olen Jumalan enkeli. Minä suljen teidän kidat niin, ette 
 voi vahingoittaa Jumalan uskollista palvelijaa Danielia. 
Daniel: No niin leijona veitikat. Minä voisin nukahtaa tähän sinun viereesi. Sinä 
 olet niin pehmoinen ja lämmin leijona veitikka. Että hyvää yötä teille vain. 
Kertoja: Daniel nukkui makoisasti leijonien keskellä. Mutta Kuningas Draeios ei 
 saanut nukuttua. Hän käveli hermostuneesti edestakaisin. Hän mietti, 
 miten Danielille oikein käy.  
Kuningas: Voi, voi, voi. 
 
7. Jumala pelastaa Danielin leijonilta 
Kertoja: Heti aamulla kuningas juoksi nopeasti leijonien luolalle. 
Kuningas: Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota sinä 
 uskollisesti palvelet, voinut pelastaa sinut leijonilta? 
Daniel: Kuningas eläköön ikuisesti. Minun Jumalani on lähettänyt enkelin sulkemaan 
 leijonien kidat. Ne ei voineet tehdä minulle mitään pahaa. 
Kuningas: Danielin Jumala on elävä Jumala. Minun valtakunnassani pelätköön Danielin 
 Jumalaa, sillä Hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen 
 valtakuntansa eikä hänen herruutensa lopu. Hän pelastaa ja vapauttaa, Hän 
 tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä. 
Kertoja: Näin Jumala pelasti Danielin leijonilta. Jumala vastasi Danielin rukoukseen. 
 Jumala suojeli ja varjeli Danielia. Ja kuningas julisti koko valtakunnalleen, 
 että Danielin Jumala on elävä Jumala. 
 
SOVELLUS 
 Mitä te olisitte tehneet Danielin tilassa? Miten rohkea Daniel olikaan. 
Hänelle rukous oli hyvin tärkeää. Hän rakasti niin paljon Jumalaa. Siksi Daniel myös 
luotti, että Jumala voisi pelastaa hänet vaikka leijonien keskeltä. Jumala teki suuren 
ihmeen. 
 
MUISTOLAUSEEN OPETTAMINEN  
 Miksi rukous on uskovalle tärkeää? Koska kun me rukoilemme meidän 
rakkaus ja luottamus Jumalaan kohtaan kasvaa ja saamme rukousvastauksia. 
Raamatussa on lupaus, että saamme pyytää Jumalalta asioita. Niin Hän vastaa meille.  
 Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte."(MATT. 21:22) 
Mitä tämä tarkoittaa: Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte ? Mitä uskossa 
rukoillen pyydämme, se tarkoittaa sitä, että me uskomme, että Jumala vastaa ja 
pyynnöt ovat Jumalan tahdon mukaisia. Silloin Jumala lupaa vastata pyyntöihimme. 
Aina kannattaa kiittää etukäteen tulevasta rukousvastauksesta. 
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OPETELLAAN RUKOILEMAAN 
 
4) KIITOS –RUKOUS 
 Mikä rukousmuoto meiltä vielä puuttuu? Kiitos –rukous. Kerron teille yhden 
tarinan kahdesta enkelistä. Toinen heistä oli nimeltään Gabriel. Hän keräsi koriinsa 
kiitosrukouksia. Toisen  nimi oli Mikael ja hän keräsi sellaisia rukouksia, joissa ihmiset 
eivät kiittäneet Jumala mistään. Arvatkaa kummanko kori tuli täyteen ensimmäisenä? 
Mikael sai korinsa täyteen monta kertaan. Mutta kiitosrukouksia kerännyt Gabriel ei 
löytänyt kuin muutaman rukouksen korinsa pohjalle. 
 Monesti me ihmiset pyydämme Jumalalta kaikenlaista, mutta emme 
muistakaan kiittää siitä, mitä olemme saaneet. Nyt voimme rukoilla ja täyttää 
kiitoskorin. Kirjoita joku kiitosaihe lapulle ja kerätään ne yhteen tähän koriin. 
Kiitetään niistä yhdessä Jumalaa. 
 

5 OPPITUNTI:  
TIETOKILPAILU = RAAMATTUTUNTIEN KERTAUS 

 
EDELLISEN RAAMATTUTUNNIN KERTAUS 
 Kerrataan Daniel ja leijona –tarinapussin avulla. 
 (Päällinen)  Raamattu kertoo kuninkaasta, jolla oli kolme valtaherraa. Kuka 
näistä oli yksi? Daniel. Miksi kuningas luotti häneen ja piti hänestä? Millainen Daniel 
oli? Hän oli ahkera, rehellinen, viisas ja hyvä kaikille. Mikä teki Danielista viisaan ja 
taitavan? Koska hän oli nuoresta pojasta lähtien päättänyt uskoa, rakastaa ja palvella 
Jumalaa.  
 Mitä Daniel teki kolme kertaa päivässä? (Käännä toinen puoli = aurinko) 
Joka aamu Daniel rukoili, ja päivällä hän rukoili, ja illalla ennen nukkumaan menoa hän 
rukoili. 
 (Musta) Kun Daniel nimettiin valtakunnan pääministeriksi ja kun Daniel 
menestyi kaikessa, mitä toiset valtaherrat hänestä ajattelivat? He olivat kateellisia ja 
vihaisia. He ajattelivat pahaa Danielista. Minkä lain he keksivät? Kukaan ei saa rukoilla 
muuta jumalaa kuin kuningasta, muuten heitetään leijonien luolaan. 
 (Punainen, kruunu) Mitä kuningas piti tästä lakiehdotuksesta? Hän oli 
mielissään siitä, että kaikki palvoisivat ja rukoilisivat vain häntä. Siksi hän sääti lain. 
Mitäs ilkeät valtaherrat sitten tekivät? He vakoilivat Danielia, rikkoisiko hän lakia. 
Mitä Daniel teki? Hän rukoili niin kuin ennenkin. Hän oli rohkea, ja luotti Jumalaan.  
 (Leijona) Mihin Daniel joutui? Mitäs leijonien luolassa tapahtui? Daniel 
nukkui leijonien keskellä. Jumala lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidat, niin ettei ne 
voineet tehdä mitään Danielille.  
 (Kulta) Kun kuningas meni aamulla leijonien luolalle, mitä hän kysyi? Onko 
Jumala, jota Daniel palvelee pystynyt pelastamaan hänet? Mitä Daniel vastaa? Kyllä 
Jumala pelasti minut. Minkä uuden lain kuningas julisti? Danielin Jumala on elävä 
Jumala, joka tekee suuria ihmeitä. 
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TIETOKILPAILU = RAAMATTUTUNTIEN KERTAUS 
Joona kalan vatsassa 

1. Miksi Jumala näkee ja tuntee sinut? Jumala on kaikkivaltias ja kaikkialla. 
2. Miten Joona yritti paeta Jumalaa? Hän meni satamaan ja nousi vastakkaiseen 

suuntaan, Tarsiiseen, menevään laivaan. 
3. Mitä Niiniveen asukkaat tekivät, kun Joona oli julistanut Jumalan sanoman, että 

Jumalaa tuhoaa kaupungin, jos he eivät luovu pahoista teoistaan? He uskoivat 
Jumalaan ja katuivat pahoja tekojaan.  

4. Tuhosiko Jumala Niiniveen kaupungin? Ei, koska niiniven kaupungin asukkaan 
luopuivat pahoista teoistaan ja uskoivat Jumalaan. 

Bileamin aasi puhuu ja hän lausuu Israelille ennustuksen 
5. Miksi Bileamin aasi pysähtyi matkalla? Aasi väisti enkeliä. 
6. Mitä erikoista oli Bileamin aasissa? Jumala antoi aasille kyvyn puhua, kun Bileam 

oli lyönyt sitä kolme kertaa. 
7. Mitä Bileamin ennustus tarkoitti: Jaakobista nousee tähti? Israelin kansasta 

syntyy Jeesus, joka pelastaa ja vapauttaa meidät kuolemalla meidän pahojen 
tekojemme puolesta ristillä. 

8. Mikä on Jeesuksen, Jumalan Pojan tehtävä? Poika pelastaa. 
Elieser hakee Iisakille vaimon 

9. Miten Elieser löysi Iisakille vaimon? Hän rukoili ja pyysi Jumalalta merkkiä. 
Jumala johdatti hänen luokseen Rebekkan, joka sanoi ja teki niin kuin Elieser oli 
rukoillut. 

10.  Missä Elieser tapasi ja Rebekkan? Kaivolla, kun Rebekka tuli hakemaan vettä. 
11.  Mitä Rebekka kysyi nähtyään ensi kerran tulevan miehensä Iisakin? Kuka tuo 

mies on? 
12.  Mitkä ovat Pyhän Hengen tehtäviä? Pyhä Henki johdattaa, opettaa tuntemaan 

Raamattua, näyttää tien Jeesuksen luo, osoittaa synnin ja puolustaa. 
Daniel joutuu leijonien luolaan 

13.  Miksi Daniel rukoili? Daniel rakasti ja uskoi Jumalaan ja halusi palvella Jumalaa 
ja halusi jutella paljon Jumalan kanssa. 

14.  Miksi Daniel joutui leijonien luolaan? Hän rukoili Taivaan Jumalaa, vaikka 
kuningas oli säätänyt, ettei saa rukoilla ja palvoa ketään muuta kuin häntä.  

15.  Mitä kuningas Draeios julisti, kun Daniel oli pelastunut leijonien kynsistä? 
Kuningas julisti, että Danielin Jumala on elävä Jumala, joka tekee suuria 
tunnustekoja. 

16.  Miksi rukous on tärkeää uskovalle? Koska silloin rakkaus ja luottamus Jumalaa 
kohtaan kasvaa ja saamme rukousvastauksia. 

17. Yhdistä henkilö, eläin ja opetus: Joona, Bileam, Iisak, Daniel, kala, aasi, 
kameli, leijona, Jumala on kaikkialla, Jeesus on pelastaja, Pyhä Henki on 
johdattaja, rukous on tärkeää.? 

18.  Mitä rukouksen muotoja on? Ylistys, anteeksi, pyyntö ja kiitos.  
(Kysymyksiä vuorotellen jokaiselta ryhmältä. Jos ryhmä sanoo oikean vastauksen, se saa sydämen 
taululle. Jos ryhmä ei tiedä vastausta tai sanoo väärin, kysymys siirtyy seuraavalle ryhmälle.) 


