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RAAMATUN TUNTEVA 
OPETTAJALLE 
  
Ikäkauden (7-10) tavoite:: “Voin luottaa Raamatun Jumalaan.” 
 
Moduulin tavoite: “Tutustun Jumalan tekoihin Daavidin elämässä.” 

- ymmärrän, että palvelemalla lähimmäistä palvelemme Jumalaa 
- Ymmärrän, että Jumala on uskollinen ystävämme 

  
Moduulin sisältö 
1. Olen luotettava kuten Daavid 1. Samuel 16:1-23 ........................................................................................... 4 
2. Olen rohkea kuten Daavid 1. Samuel 17 ........................................................................................................ 6 
3.  Olen uskollinen kuten Daavid 1. Samuel 18-20 ............................................................................................. 8 
4. Olen armollinen kuten Daavid  1. Samuel 26. .............................................................................................. 10 
5. Olen kärsivällinen kuten Daavid 1. Samuel 16, 2 Samuel 1, 2, 5:1-12, 7:8-11  ............................................ 12 
6. Daavid ja Jeesus  ........................................................................................................................................... 14 

Teemalaulut: 
Kun Herran Henki valtaa minut, mä rukoilen kuin Daavid 
 
 
KOTIIN 
 Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkin. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun. 

Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on “Raamatun tunteva”.  Käymme läpi Daavidin elämää. 
Tavoitteena on tutustua Jumalan tekoihin Daavidin elämässä ja miettiä, miten voimme toimia samoin kuin 
Daavid.   
   
Opetusten aiheet menevät seuraavasti:  
1. Olen luotettava kuten Daavid 1. Samuel 16:1-23 
2. Olen rohkea kuten Daavid 1. Samuel 17  
3.  Olen uskollinen kuten Daavid 1. Samuel 18-20 
4. Olen armollinen kuten Daavid  1. Samuel 26. 
5. Olen kärsivällinen kuten Daavid 1. Samuel 16, 2 Samuel 1, 2, 5:1-12, 7:8-11 
6. Daavid ja Jeesus   

Tehdään kotona 
Opetus 1: Auttakaa naapuria jossakin pihatyössä 
Opetus 2:  Jutellaan siitä, mitä rohkeaa kukin perheenjäsen voisi tehdä ensi viikolla. Kannustetaan 
toisiamme onnistumaan tässä. 
Opetus 3: Rukoillaan perheemme ystävien puolesta. 
Opetus 4: Mietitään yhdessä, milloin me olemme saaneet anteeksi. 
Opetus 5: Seurataan kylvetyn kasvin matkaa. Lasketaan, montako päivää kestää, ennen kuin jotakin 
havaittavaa tapahtuu. 
Opetus 6: Jutellaan siitä, miten miedän perheessä näkyy se, että Jeesus on Kuningas  

Kalenteriin 
 mahdolliset retket, ulkoiluvarusteiden tarve, kotoa tuotavat tarvikkeet 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1: Olen luotettava kuten Daavid 

Raamatunkohdat:  1. Samuel 16:1-23 

Muistojae: ”Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.” 1. Samuel 16:7 

 
Opetuksen tavoitteet: 

 Ymmärtää että Jumala tekee valintoja eri perustein kuin ihmiset 
 Ymmärtää että palvelemalla lähimmäistä, palvelemme Jumalaa 

Ajatus havainnollistamisesta: Tärkeämpää kuin ulkokuori, on se mitä on sisällä. 

Ota mukaan kylmällä kahvilla täytetty Coca-cola pullo. Kysy kuka haluaa juoda?  

Ota mukaan geodi (yleensä pallon muotoinen halkaistu kivi jonka onttoa sisustaa reunustaa kristallikiteiden 
muodostama kaunis sisäseinä). Näytä ensin tylsä ulkopuoli ja sitten kaunis sisus. 

Sanallinen opetus: 

1. Jumala ei aikonut antaa Israelille muuta kuningasta kuin itsensä. Ihmiset kuitenkin halusivat itselleen 
kuninkaan ympäröivien kansojen tavoin. Jumala suostui kansan pyyntöön ja ensimmäiseksi kuninkaaksi 
valittiin Saul. Hän oli vahva ja hyvä kuningas, mutta pian hän ylpistyi ja lakkasi tottelemasta Jumalaa. Mitä 
sinun mielestäsi pitäisi tehdä jos hyvä hallitsija muuttuukin tosi huonoksi? Jumala päätti valita paremman 
kuninkaan Saulin tilalle. 

Ihmisiä jotka kuulivat tuohon aikaan Jumalan äänen, sanottiin profeetoiksi. Jumala sanoi profeetta 
Samuelille: ”Kuinka kauan suret Saulia? Sinun on mentävä ja voideltava valitsemani mies kuninkaaksi Saulin 
tilalle.” Jumalan valitsema hyvä uusi kuningas oli yksi Iisai nimisen miehen pojista. Iisai asui Beetlehemissä. 

Samuel lähti Iisain luokse ja he söivät yhdessä. Iisain kanssa aterialla olivat hänen seitsemän poikaansa, 
jotka hekin olivat jo aikuisia, komeita ja vahvoja miehiä. Jokaisen kohdalla Samuel ajatteli ”hän on varmasti 
uusi Jumalan valitsema kuningas.” Jumala sanoi Samuelille aina uudelleen ”ei se ole hän”. Jumala sanoi: 
”Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen.” 

Samuel ihmetteli, koska Herra ei ollut valinnut ketään näistä seitsemästä. ”Tässäkö ovat kaikki poikasi?”, 
kysyi Samuel Iisailta. ”Nuorin on vielä jäljellä, mutta hän on lampaita paimentamassa.” Tämä nuorin poika 
oli vasta teini. Jumala sanoi Samuelille: ”Tämä se on, voitele hänet!” Samuel kaatoi Daavidin päähän öljyä ja 
sanoi: ”Sinä olet tuleva kuningas.” Se oli tuon ajan tapa asettaa ihmisiä tärkeään tehtävään. Miten nykyään 
asetetaan ihmisiä tehtäviin? Mitähän hänen isoveljensä ajattelivat tässä tilanteessa? 

Miksi Jumala valitsi Daavidin? Saulilla oli kaikki ulkoiset edellytykset olla hyvä kuningas. Hän oli älykäs ja 
komea, sekä taitava sotilas ja johtaja. Saulilta puuttui tärkein ominaisuus: hän ei uskonut Jumalaan. 
Daavidilla puolestaan oli puhdas sydän. Daavid oli luotettava ja halusi tehdä aina oikein. 

Jumala ei valinnut komeinta tai vahvinta uudeksi kuninkaaksi. Jumala ei tee valintoja samoin perustein kuin 
ihmiset. Jumalalle hyvyys ja luotettavuus ovat tärkeämpiä kuin komeus tai voimakkuus. Daavid oli 
pikkukaupungista, vaatimattomasta perheestä ja nuorin veljeksistä. Jumala kuitenkin näki hänen 
sydämensä ja teki oikean valinnan. 

Mihin sinä kiinnität ihmisessä ensimmäiseksi huomiota? Millainen on luotettava ystävä?  

Mihin kiinnität itsessäsi eniten huomiota? Ulkonäköösi vai siihen millainen sydän sinulla on? Millaisen 
sydämen sinä haluaisit? 
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2. Kuningas Saul hallitsi vielä kauan. Daavid joutuisi odottamaan vuosia, ennen kuin saisi luvatun 
kuninkuuden. Daavid meni takaisin paimentamaan lampaita. Paimenessa ollessaan hän usein soitti harppua 
(kanteleen tapainen kielisoitin) ja lauloi ylistystä Jumalalle.  

Saulilla ei mennyt kovin hyvin. Hän oli loitontunut Jumalasta, oli alakuloinen eikä pystynyt nukkumaan. 
Hänen palvelijansa arvelivat, että musiikin kuunteleminen voisi helpottaa Saulin oloa. Mitään tallennettua 
musiikkia ei ollut vielä keksitty, joten tarvittiin elävää musiikkia.  

Daavidista oli tullut niin hyvä muusikko, että hänet kutsuttiin kuninkaan linnaan soittamaan Saulille. Daavid 
tiesi että hänestä oli tulossa kuningas Saulin paikalle. Mitä luulet hänen vastanneen tähän kutsuun? Mitä 
sinä olisit vastannut? 

Daavidilla oli palvelijan sydän. Hän halusi palvella Saulia soitollaan. Kun Daavid soitti ja lauloi Jumalalle, 
Saulin olo helpottui. Daavid halusi mielellään auttaa. Hänellä oli hyvä sydän. 

Miten vastaat, kun sinua pyydetään auttamaan? Miten sinä voisit palvella kotona, koulussa, kaveripiirissä, 
seurakunnassa? 

 
Toiminnallisuus 

Kirjoittakaa hyviä luonteenominaisuuksia paperille, yksi ominaisuus per paperi. Leikkikää kim-leikkiä (= 
pelaajat pitävät silmät kiinni leikinjohtajan poistaessa yhden paperin. Silmät avataan ja kisataan siitä, kuka 
nopeimimn hoksaa, mikä poistui) ominaisuuksilla. Jutelkaa siitä, millainen ihmisestä tulee, jos häneltä 
puuttuu kyseinen ominaisuus. 

 
Luovuus 

Daavidista tuli niin hyvä kuningas että hänen nimensä kantava tähti (kuusisakarainen Daavidin tähti) on 
juutalaisuuden symboli ja se löytyy myös nykyisen Israelin lipusta. Valmistakaa Daavidin tähti esim. 
liimaamalla kahdesta kartonkikolmiosta. 

 
Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken:  Kyselkää seurakunnan aikuisilta, miten te voisitte auttaa heitä siinä tehtävässä, jossa 
he palvelevat seurakuntaa 

Kotona: Auttakaa naapuria jossakin pihatyössä 
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Opetus 2: Olen rohkea kuten Daavid 

Raamatunkohdat:  1. Samuel 17 

Muistojae: ”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.” Psalmi 
50:15 

 
Opetuksen tavoitteet: 

 Ymmärtää että jokainen ihminen tuntee välillä pelkoa 

 Ymmärtää että voi toimia rohkeasti silloinkin kun pelottaa 

 Ymmärtää että Jumala kuulee aina rukouksemme ja auttaa 

Ajatus havainnollistamisesta:  

Kuvia: karhu, leijona, miekka, kilpi, Goljat 

Sanallinen opetus: 

1. Milloin olet viimeksi ollut pelottavassa tilanteessa? Mikä sinua pelotti? Jokainen ihminen tuntee välillä 
pelkoa eikä siinä ole mitään kummallista. Rohkeus on sitä, että tekee oikein vaikka pelottaa. 

Kuningas Saulia pelotti. Israel oli sodassa filistealaisten kansan kanssa. Molemmat armeijat olivat 
leiriytyneet Tammilaakson vastakkaisille rinteille. Daavidin kolme veljeä olivat kuningas Saulin sotajoukoissa 
ja heitä pelotti myös. Filistealaisten joukossa oli yksi erittäin suuri sotilas, jonka nimi oli Goljat. Goljat oli yli 
3 metriä pitkä ja hänellä oli valtavan kokoiset aseet. Joka aamu hän tuli Israelilaisten eteen ja huusi: 
”Turhaan me kaikki taistelemme. Valitkaa joukostanne yksi, joka tulee tänne minua vastaan. Vai oletteko 
pelkureita?” Israelilaiset pelkäsivät eikä kukaan uskaltanut lähteä taisteluun. Näin tapahtui joka päivä 40 
päivän ajan. 

Iisai oli kotona ja häntä pelotti omien poikiensa puolesta. Niinpä hän sanoi Daavidille: ”Mene rintamalle 
katsomaan miten veljesi jaksavat. Vie heille myös ruokaa mukanasi.” Daavid lähti sotaleiriin. 

Kun Daavid pääsi sotaleiriin, hän näki myös miten Goljat pilkkasi Israelin sotilaita ja elävää Jumalaa. Daavid 
suuttui ja sanoi: ”Ei kukaan voi tuolla tavoin pilkata Jumalaa!” 

2. Daavid varmasti tunsi pelkoa niin kuin kaikki muutkin Israelilaiset. Hän valitsi kuitenkin toimia rohkeasti. 
Daavid kyseli sotilailta, mitä Saul oli luvannut sille, joka surmaisi Goljatin. Kuningas Saul kuuli asiasta ja 
kutsui Daavidin luokseen. Daavid sanoi Saulille: ”Älä menetä rohkeuttasi, minä taistelen Goljatin kanssa.”  

Jos olisit kuningas Saul, mitä vastaisit nuorelle Daavidille? Saul sanoi, että Daavid oli aivan liian nuori ja 
kokematon taisteluun. Daavid vastasi Saulille: ”Paimentaessani lampaita, olen tappanut jo karhun ja 
leijonan, jotka ovat uhanneet laumaa. Tuon miehen käy samoin, koska hän on pilkannut Jumalaa!” 

Saul suostui Daavidin pyyntöön ja antoi Daavidille omat varusteensa: Painavan kypärän, paksun paidan ja 
haarniskan. Daavid puki ne ylleen mutta sanoi: ”Ei näissä voi edes liikkua, nämä ovat liian isot ja painavat 
minulle.” Daavid riisui ne pois ja otti omat varusteensa: paimensauvan ja lingon jolla voi ampua kiviä. Hän 
otti puron pohjalta mukaansa viisi sileää kiveä. 

Goljat katseli Daavidin tuloa: ”Mikä häväistys! Kuinka kehtaatte lähettää mokoman rääpäleen minua 
vastaan; ihan kuin olisin koira jota heitellään kepillä! Tule tänne, poika, niin teen sinusta selvää!” 

Daavid huusi Goljatille: ”Sinun aseinasi ovat miekka ja keihäs. Minun aseenani on elävän Jumalan nimi. Olet 
pilkannut tuota nimeä ja siksi Herra antaa sinut minun käsiini.”  
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Israelilaiset pidättivät hengitystään. Goljat lähestyi Daavidia. Filistealaiset nauroivat. Daavid ryntäsi juosten 
Goljatia vastaan, nappasi laukustaan kiven ja linkosi Goljatia kohti. Kivi osui jättiläistä otsaan ja hän kaatui 
kuolleena maahan. 

Filistealaiset tyrmistyivät nähdessään sankarinsa kuolleena. He pakenivat kauhuissaan. Israelilaiset lähtivät 
kiivaaseen takaa-ajoon. Daavid oli voittanut Jumalan avulla! 

Sinun ei tarvitse taistella Goljatia vastaan, mutta joku muu asia voi olla sinulle suuri ja pelottava. Muista 
silloin että Jumala on kanssasi. Jumala on todella vahva. Pyydä häntä avuksesi. Hän pystyy vielä suurempiin 
tekoihin kuin Daavidin aikaan. 

Oletko joskus pyytänyt Jumalaa avuksesi? Millaisessa tilanteessa Jumala on auttanut sinua? Minkä asian 
puolesta voisimme tänään rukoilla? 

 

Toiminnallisuus 

 Pelataan “kuka pelkää Goljatia?”-hippaa.  

Luovuus 

 Askarrellaan ritsa tai linko. Mennään pihalle ja yritetään osua kivellä maaliin. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Pyydetään, että saamme siunata joitakuita seurakunnan aikuisia. Rukoillaan, että he 
uskaltavat olla rohkeita. 

Kotona: Jutellaan siitä, mitä rohkeaa kukin perheenjäsen voisi tehdä ensi viikolla. Kannustetaan toisiamme 
onnistumaan tässä. 
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Opetus 3: Olen uskollinen kuten Daavid 

Raamatunkohdat:  1. Samuel 18-20 

Muistojae: ”Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.” Psalmi 
50:15 

 
Opetuksen tavoitteet: 

 Ymmärtää että hyvä ystävä on arvokas lahja 

 Ymmärtää että Jumala on uskollinen ystävämme 

Ajatus havainnollistamisesta:  

Näytellään Daavidin elämää Saulin hovissa. 

 
Sanallinen opetus: 

1. Kuningas Saul ilahtui niin paljon Daavidin urotyöstä, Goljatin surmaamisesta, että hän kutsui Daavidin 
asumaan linnaansa. Siellä Daavid tutustui Saulin poikaan, Joonataniin. Joonatan oli kruununperijä, tuleva 
kuningas. Daavidista ja Joonatanista tuli erittäin hyvät ystävät. Joonatan ymmärsi pian myös sen, että 
Daavid, ei hän itse, olisi Israelin tuleva kuningas. Daavid rakasti Jumalaa. Hän onnistui kaikessa, mitä hän 
teki ja oli koko kansan suosiossa. Joonatan antoi Daavidille lahjaksi kuninkaalliset tunnuksensa, viitan, 
miekkansa ja sotapaitansa. 

Millaisia ystäviä sinulla on? Mistä tiedät, että joku on ystäväsi? Millaisessa tilanteessa on vaikea osoittaa 
ystävyyttä toiselle? 

Myös kuningas Saul huomasi että Daavidin suosio nousi. Saul alkoi pelätä ja vihata Daavidia. Toisin kuin 
Joonatan, joka ystävystyi Daavidin kanssa, Saul alkoi suunnitella Daavidin surmaamista. Hallitseva kuningas 
ei voinut sietää kilpailijoita. Hänelle raha ja valta olivat ystävyyttä tärkeämpää. Hän keksi monta juonta, 
joilla saisi Daavidin surmattua. Joonatan puolestaan puhui ystävästään Daavidista hyvää kuningas Saulille. 

Miksi Saul ensin piti Daavidista, mutta sitten alkoi vihata häntä? 

2. Daavid tiesi, että hänen täytyy paeta Saulin luota. Joonatan tahtoi kuitenkin vielä kerran puhua isälleen 

Daavidin puolesta. Daavid ja Joonatan solmivat liiton: he ja heidän perheensä olisivat ikuisesti ystäviä. He 

sopivat myös tavasta, jolla selvittää, pitäisikö Daavidin todella paeta. Daavid piiloutuisi lähistöllä olevaan 

luolaan. Joonatan selvittäisi sillä aikaa, millaisissa mietteissä Saul on. Sen jälkeen Joonatan tulisi luolan 

lähelle ampumaan jousipyssyllä. Hän lähettäisi palvelijan etsimään ammuttuja nuolia, ja palvelijan saamat 

ohjeet olisivat myös viesti Daavidille. Jos Joonatan huutaisi: ”Nuoli on tännempänä, ota se siitä”, Daavid 

voisi tulla esiin, koska Saul olisi tullut järkiinsä. Mutta jos Joonatan huutaisi: ”Nuoli on kauempana”, 

Daavidin pitäisi jatkaa pakomatkaansa. 

Seuraavana päivänä Joonatan lähti surullisena ampumaan nuoliaan. Saul ei suostunut leppymään. Hän 

lähetti palvelijan keräämään nuolia ja huusi: ”Nuoli on vielä kauempana! Pidä kiirettä! Nopeasti, älä 

viivyttele siellä!” Näin Daavid tiesi, että hänen tuli lähteä pakomatkalle.  

Mitä Joonatanille olisi voinut käydä, jos hän olisi jäänyt kiinni Daavidin auttamisesta? Miksi luulet hänen silti 

tehneen niin? 
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Toiminnallisuus 

 Askarrellaan jousipyssyt. Kokeillaan, toimivatko ne. 

Luovuus 

 Tehdään solmimalla ystävyysrannekkeita.  

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Annetaan ystävyysranneke jollekulle vähemmän tutulle ihmiselle. Tutustutaan 
häneen. 

Kotona: Rukoillaan perheemme ystävien puolesta. 
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Opetus 4:  Olen armollinen kuten Daavid 

Raamatunkohdat:  1. Samuel 26 

Muistojae: ”Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.” Matteus 5:44 

 
Opetuksen tavoitteet: 

 Ymmärtää että voimme rakastaa myös heitä, jotka eivät pidä meistä 

 
Ajatus havainnollistamisesta:  

Askarrelkaa kahdessa ryhmässä ennen opetusta kollaasityö aikakausi- ja sanomalehdistä leikatuista kuvista. 
Toinen ryhmä etsii kuvia joissa ilmenevät ystävyys, rakkaus ja toisten auttaminen. Toinen ryhmä etsii kuvia, 
joissa näkyy vihantunteita, kiusaamista, jne. Kuvat sommitellaan alustalle niin että toisessa reunassa on 
rakkautta ja toisessa vihaa. 

Sanallinen opetus: 

Jokainen meistä on joutunut joskus väärinymmärretyksi tai epäreilusti kohdelluksi. Kaverit ovat saattaneet 
kiusata meitä, haukkua tai lyödä. Miltä sellainen tuntuu? Mitä sellaisessa tilanteessa voisi tehdä? 

Mieleen tulee helposti ajatus kostosta. Ehkä sopiva tilaisuuskin on koittanut ja vähän aikaa on ollut 
tyytyväinen mieli: Siitäs sait! Sisimmässä ei kuitenkaan ole ollut hyvä olo. Kosto ei tuonutkaan lohdutusta, 
vaan pahan mielen myös itselle. 

Daavid sai kokea elämässään, miltä tuntuu olla vainottu ja vihattu. Kuningas Saul vihasi häntä niin paljon, 
että tahtoi tappaa hänet. Muistatko viime kerrasta, miksi Saul vihasi Daavidia? Daavid joutui pakenemaan 
Saulia autiomaahan ja vuorille. Daavidilla oli kaksikin kertaa mahdollisuus kostaa Saulille. Raamattu kertoo 
toisesta tilaisuudesta näin (1. Samuel 26). 

Daavid oli paennut Saulia Sifin autiomaahan. Millainen paikka autiomaa on asua? Hän sai tiedon, että Saul 
oli tulossa ottamaan Daavidia kiinni. Surullisena uutisesta Daavid kirjoitti kauniin rukouksen, joka löytyy 
Psalmien kirjasta (54): ”Jumala, pelasta minut nimesi tähden, hanki minulle oikeus voimallasi!” 

Tuli yö. Tällä kertaa Daavid miehineen ei ollutkaan lähtenyt Saulin joukkoja pakoon, vaan pimeyden turvin 
he hiipivät lähelle Saulin leiriä. Israelissa yö on ihan säkkipimeä. Saul ja hänen sotapäällikkönsä Abner 
nukkuivat leirin keskellä ja sotilaat nukkuivat heidän ympärillään. Daavid kysyi miehiltään: ”Kuka lähtee 
minun mukaani tuonne Saulin leiriin?”  Mitä arvelet? Lähtikö joku Daavidin mukaan? Olisitko sinä 
uskaltanut?  

Abisai vastasi: ”Minä lähden.” Daavid ja Abisai etenivät varoen, etteivät astellessaan koskettaisi vahingossa 
yhtäkään sotilasta ja herättäisi heitä. Vihdoin he löysivät Saulin. Hänen keihäänsä oli maahan iskettynä 
hänen päänsä vieressä ja vesipullo aivan sen vieressä. 

Abisai katseli maassa nukkuvaa Saulia. Hän muisteli kaikkea sitä kiusaa, jota Saul oli heille aiheuttanut. 
”Jumala on antanut Saulin meidän käsiimme. Anna minun tappaa hänet!” Abisai kuiskasi. Mitä luulet että 
Daavid vastasi? Mitä olisit itse tehnyt? 

Daavid ei antanut Abisain tehdä sitä. Hän tiesi, että Saul oli kaikesta huolimatta Jumalan valitsema 
kuningas, eikä ollut hänen asiansa päättää Saulin elinpäivistä. ”Ota sen sijaan Saulin keihäs ja vesipullo, 
sitten lähdetään.” 

He hiipivät pois yhtä hiljaa kuin olivat tulleetkin. Saul ja hänen miehensä nukkuivat sikeästi. Jumala oli 
vaivuttanut heidät raskaaseen uneen. Kun Daavid ja Abisai olivat turvassa vuorenrinteellä, Daavid huusi 
kovalla äänellä: ”Abner, kuuletko sinä! Eikö sinun pitäisi suojella kuningasta? Vastaapa minulle, mihin ovat 
joutuneet kuninkaan keihäs ja vesipullo hänen päänsä vierstä?” 
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Mitä luulet Abnerin ajatelleen? Mitähän Saul ajatteli? Mitä arvelet Saulin tehneen huomattuaan tilanteen? 

Saul tunnisti Daavidin äänen. Hän käsitti, että Daavid oli ollut äsken aivan hänen vieressään ja että hänellä 
olisi ollut tilaisuus surmata Saul. Murheellisena Saul huusi: ”Minä olen tehnyt tyhmästi, kun olen vainonnut 
sinua Daavid. Kuitenkin sinä säästit henkeni. En enää vainoa sinua. Voit palata turvallisesti kotiisi.” Daavid 
vastasi: ”Tässä on keihääsi. Tulkoon joku miehistäsi hakemaan sen. Herra palkitsee aina oikeamielisyyden ja 
uskollisuuden. Hän pelastakoon minut kaikista vaaroista samalla tavalla kuin minä säästin tänään sinun 
henkesi.” 

 Daavidilla oli kiusaus kostaa Saulille. Hän valitsi antaa anteeksi ja olla armollinen. Saulkin liikuttui Daavidin 
ystävällisyydestä. Jos Daavid olisi surmannut Saulin, hän olisi ottanut itselleen oikeuden kostaa. Siitä olisi 
voinut olla tuhoisat seuraukset.  

Aikanaan Saul kuoli ja Daavidista tuli kuningas. Hän odotti Jumalan aikaa eikä kostanut itse. 

Mekin voimme yrittää opetella, ettemme pyrkisi kostamaan väärinkäytöksiä. Voisimme opetella 
ystävällisyyttä heitä kohtaan, jotka ovat meille ilkeitä. Tämä on tosi vaikeaa, mutta voimme rukoilla 
Jumalalta apua.  

Rukoillaan nyt niiden puolesta jotka eivät pidä meistä. 

 

Toiminnallisuus 

 Pelataan peiliä. Hiivitään peilin luo yhtä hiljaa kuin Daavid ja hänen sotilaansa. 

Luovuus 

Havainnollistamistehtävän askartelu. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Käydään kyselemässä aikuisilta, milloin he ovat voittaneet pahan hyvällä. 

Kotona:  Mietitään yhdessä, milloin me olemme saaneet anteeksi. 
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Opetus 5: Olen kärsivällinen kuten Daavid 

Raamatunkohdat:  1. Samuel 16, 2 Samuel 1, 2, 5:1-12, 7:8-11 

Muistojae: ”Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja 
kärsivällisiä.” Kolossalaiskirje 1:11 

 
Opetuksen tavoitteet: 

 Oppia ymmärtämään, että Jumalalla on aikataulu 

 Oppia odottamaan oikeaa aikaa Jumalan suunnitelman toteutumiseksi 

 
Ajatus havainnollistamisesta:  

Anna jokaiselle lapselle kolme karkkia, ja sano että ne saa syödä vasta opetuksen loputtua. Ne, jotka 

malttavat mielensä (kolme karkkia jäljellä) saavat jonkin palkinnon – vaikka kolme lisäkarkkia ☺. 

Sanallinen opetus: 

Ville ei millään malttaisi odottaa karkkipäivää. Ville tietää, ettei karkkia osteta muina päivinä. Siitä 
huolimatta hän aina kaupassa käydessään mankuu karkkia. Kun vanhemmat eivät osta., Ville alkaa 
kiukutella. Seurauksena on usein mehevä riita kassajonossa! Kaikki perheenjäsenet ovat sen jälkeen 
kiukkuisia ja surullisia. Riitaa ei tulisi, jos Ville jaksaisi odottaa kärsivällisesti karkkipäivää. Onko tilanne 
sinulle tuttu? 

Pilvi tietää, minne hänen syntymäpäivälahjansa on piilotettu. Pilvi käy salaa aukomassa paketteja ja kurkkii, 
mitä niissä mahtaa olla. Hän paketoi lahjat uudelleen, etteivät isä ja äiti saisi tietää hänen puuhistaan. 
Vihdoin koittaa syntymäpäivä. Pilvi saa pakettinsa ja avaa ne. Mitä luulet, kokeeko hän saamisen iloa? Ehkä 
hyvin vähän, sillä hän tietää jo etukäteen pakettien sisällön. Iloisen yllättymisen tunne jää kokematta. 
Luultavasti Pilviä nolottaa. 

Daavid sai jo nuorena tietää tulevansa joskus koko Israelin kuninkaaksi. Tämä tapahtui silloin, kun profeetta 
Samuel voiteli hänet kuninkaaksi, kun hän oli vasta 17 vuotias. 

Daavid ei kuitenkaan kiirehtinyt asioiden edelle. Hän halusi suorittaa tunnollisesti tehtävänsä. ”Herra saa 
opettaa minut hyväksi paimeneksi ennen kuin minusta tulee kuningas”, Daavid mietti paimentaessaan 
lampaita. 

Kun Daavid sitten monien vaiheiden jälkeen eteni kuningas Saulin sotapäälliköksi, myös kansa oppi 
rakastamaan Daavidia suurena sankarina. Saul puolestaan koki oman asemansa uhatuksi ja alkoi vainota 
Daavidia. Daavid pysyi silti uskollisena Saulille. 

Erään kerran, kun Daavid oli palannut uuvuttavalta sotaretkeltä, hän alkoi miettiä, kuinka hänen ystävänsä 
Joonatan ja kuningas Saul voivat. Hänen ei tarvinnut miettiä kauan. Hänelle tultiin kertomaan uutinen 
Saulin ja Joonatanin kuolemasta. Sanansaattajalla oli Saulin kruunu mukanaan ja hän oli varma Daavidin 
ilahtuvan uutisesta. Nythän ei olisi mitään estettä Daavidin kuninkuudelle. Mitä arvelet Daavidin tehneen? 

Daavid purskahti ituun ja lauloi valituslaulun. Hän suri syvästi ystäviensä kohtaloa. Tuntui kuin hän olisi 
unohtanut kaiken pahan, mitä Saul oli tehnyt, ja muistanut vain hänet hyvät puolensa. Kaikki Daavidin 
miehet itkivät ja olivat syömättä iltaan asti. 

Daavid pyysi Jumalaa neuvomaan, mihin hänen tulisi asettua. Jumala johdatti hänet perheineen ja 
sotilaineen Hebroniin. Heti heidän saapuessaan kaupunkiin, Juudan miehet tulivat ja tekivät Daavidista 
Juudan heimon kuninkaan.  
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Daavid oli 30 vuotias ja todella suosittu. Kansan suosion turvin Daavid olisi nyt helposti voinut kruunata 
itsensä koko Israelin kuninkaaksi. Mutta Daavid oli kuuliainen Herralle ja odotti Jumalan aikataulua. Daavid 
oli Juudan heimon kuninkaana Hebronissa 7,5 vuotta. 

Kun Jumalan aika täyttyi, kaikki Israelin heimot saapuivat Hebroniin ja pyysivät Daavidia ryhtymään koko 
Israelin kuninkaaksi. Daavid suostui. 

Koko valtakunnan kuninkaana Daavid valloitti Jerusalemin kaupungin, jolle annettiin uusi nimi: Daavidin 
kaupunki. Siellä Daavid hallitsi yhteensä 33 vuotta. Daavid ymmärsi, että Jumala antoi hänen menestyä 
Israelin vuoksi. Daavid oli viisas kuningas. Hän ymmärsi, että onni ja menestys eivät ole kiinni kansan 
suosiosta, vaan ne ovat Jumalan lahjoja. Daavid osasi odottaa Jumalan aikaa. Hän luotti Jumalan lupauksiin.  

Mitä kiireen merkkejä sinun elämässäsi on? Mitkä niistä ovat aivan turhaa kiirettä? Miten voisit vähentää 
kiirettä? Missä asiassa haluaisit olla kärsivällisempi? Mitä ajattelet, että tarkoittaa sanonta: ”Jumalan 
aikataulu on meille paras”? 

Ja kenellä olikaan vielä kolme karkkia jäljellä? 

 

Toiminnallisuus  

Piirretään tai teipataan lattiaan 2x2m suurennos Kimblen pelilaudasta. Pelataan siten, että olemme itse 
nappuloita. Miltä tuntuu odottaa liikkeelle lähtöä, kun muut nappulat ovat jo pelissä?  

Elämys 

Kylvetään purkkeihin herneitä tai kesäkukkia. Pidetään kirjaa siitä, mitä minäkin päivänä tapahtuu. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken: Pyydetään joku vanhempi ihminen kertomaan meidän seurakuntamme sellaisesta 
vaiheesta tai tapahtumasta, jossa on jouduttu odottamaan kärsivällisesti 

Kotona: Seurataan kylvetyn kasvin matkaa. Lasketaan, montako päivää kestää, ennen kuin jotakin 
havaittavaa tapahtuu. 
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Opetus 6: Daavid ja Jeesus 

Muistojae: ”Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti.” Ilmestyskirja 22:16 

 
Opetuksen tavoitteet: 

 Ymmärtää, että Daavid on Vanhan testamentin esikuva Jeesuksesta 

 
Ajatus havainnollistamisesta:  

Pukeudu kuningas Daavidiksi ja kerro tarina yksikön ensimmäisessä persoonassa. 

Sanallinen opetus: 

Elämäni vaiheissa nuoresta paimenpojasta kuninkaaksi asti on paljon samankaltaisuuksia Jeesuksen 
elämänvaiheiden kanssa. Se mikä minun elämässäni tapahtui puutteellisesti ja virheellisesti, toteutui 
Jeesuksen elämässä täydellisenä ja virheettömänä.  

Raamattu on ihmeellinen kirja. Jo Vanhan testamentin ajan tapahtumiin Jumala ikään kuin kätki ilmoituksen 
siitä, mikä sitten toteutui Jeesuksessa. Tiedätkö, kuinka pitkä aika oli minun syntymäni ja Jeesuksen 
syntymän välissä? Noin tuhat vuotta! Jumala on todellakin suunnitellut ja toteuttanut kaiken upeasti! 

Profeetta Samuelin äiti, Hanna, ennusti aikoinaan siitä, kuinka Jumala nostaa mitättömän ja köyhän 
ylhäisten joukkoon (1.Sam.2:8). Tämä sopii hyvin sekä minuun että Jeesukseen. Olemme molemmat 
lähtöisin hyvin vaatimattomista oloista. Minä synnyin maanviljelijä Iisain perheeseen Beetlehemissä. Jeesus 
puolestaan syntyi köyhän puusepän perheeseen. Muuten – kai huomasit, että olemme syntyneet samassa 
kaupungissa?  

Ollessani vielä nuori poika, profeetta Samuel asetti minut kuninkaaksi. Se tapahtui voitelemalla eli hän 
kaatoi päähäni runsaasti ruokaöljyä. Minusta ei kuitenkaan vielä tuossa hetkessä tullut kuningasta vaan se 
tapahtui myöhemmin. Öljy on Raamatussa myös Pyhän Hengen vertauskuva. Kun minut voideltiin 
kuninkaaksi, Jumala täytti minut hengellään. Muistatko, milloin Jeesus täytettiin Pyhällä Hengellä? Silloin 
kun Jeesus kastettiin, hänen päälleen laskeutui taivaasta Pyhä Henki niin kuin kyyhkynen. 

Minulla oli kaikenlaisia koettelemuksia ja kiusauksia elämässäni. Muistat varmaan, miten jo nuorena 
taistelin jättiläiskokoista sotilasta vastaan. Mikä hänen nimensä olikaan? Goljat! Myöhemmin taistelin 
kuningas Saulin hovissa pahoja henkiä vastaan. Tehtäväni oli harppua soittamalla rauhoittaa pahojen 
henkien vaivaamaa kuningasta. Myös Jeesus joutui heti kasteensa jälkeen autiomaahan kiusattavaksi. Minä 
en selvinnyt kaikista kiusauksistani kunnialla, mutta Jeesus torjui kaikki kiusaukset Jumalan sanan avulla. 

Kuninkaan hovissa sain korkean aseman. Voittoni ja saavutukseni toivat minulle paljon kansansuosiota. 
Toisaalta suosioni sai myös kuningas Saulin kadehtimaan ja jopa vihaamaan minua. Hän jopa halusi tappaa 
minut. Myös Jeesus aloitti toimintansa suurena kansansuosikkina ja hän teki paljon suuria tunnustekoja. 
Muistatko jotain niistä? Jeesuksenkin suosio sai vallanpitäjät raivoihinsa ja he halusivat lopulta tappaa 
hänet.  

Kun sitten minusta tuli vanha mies, Jumala ilmoitti minulle, että kerran vielä minun jälkeläisistäni hän 
korottaisi suuren kuninkaan, joka hallitsisi ikuisesti (2.Sam.7:11-16). Tiedätkö, miten pitkä aika on ikuisuus? 
Se ei lopu koskaan! Arvaat varmaan, kuka tämä suuri kuningas olisi! Tämä kuningas on Jeesus. Vaikka 
vallanpitäjät tappoivat Jeesuksen ristillä, edes hauta ei voinut voittaa häntä. Hän nousi kuolleista, hän elää 
ja hallitsee ikuisesti. Uskomalla Jeesukseen mekin saamme elää hänen valtakunnassaan ikuisesti. 

Jos sinä et ole varma, oletko mukana Jeesuksen valtakunnassa, voit päästä sinne rukoilemalla (johda tilanne 
viisaasti). Voit rukoilla näin: ”Jeesus, minä uskon, että sinä olet koko maailman kuningas. Haluan kuulua 
sinulle ja olla sinun omasi koko elämäni. Anna minulle kaikki syntini anteeksi. Annan elämäni sinulle. Kiitos, 
että rakastat minua ikuisesti. Aamen.” 
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Olet viime aikoina oppinut, että minä olin tosi hyvä kuningas. Olin luotettava, rohkea, uskollinen, 
armollinen ja kärsivällinen. Ja olinhan minä hyvä, mutta en mikään täydellinen. Minä myös mokailin 
monella eri tavalla. Mutta onneksi Jeesus, jota sanottiin myös Daavidin pojaksi, oli sitten oikeasti 
täydellinen. Hän ei koskaan epäonnistunut. Hän oli ja on aina luotettava, rohkea, uskollinen, armollinen ja 
kärsivällinen. 

Daavidin tähti johdatti tietäjät ensimmäisenä jouluna Jeesuksen seimen luokse. Sinut on tuotu näiden 
kertomusten avulla Jeesuksen luo, joka sanoo itsestään: ”Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas 
aamutähti.” 

Toiminnallisuus 

Muistellaan yhdessä, mitä kaikkea Daavidin elämän varrella tapahtui.  

Luovuus 

Tehdään näytelmä Daavidin elämän eri vaiheista. 

Yhteisöllisyys 

Seurakunnan kesken:  Kutsutaan aikuiset katsomaan näytelmää Daavidin elämästä. 

Kotona: Jutellaan siitä, miten miedän perheessä näkyy se, että Jeesus on Kuningas 

 


