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Taustatietoa:  
1. Lesken asema oli huono. Lesket 

olivat usein köyhiä ja joutuivat 
lainaamaan rahaa. Lainaajat eivät 
saaneet o aa korkeaa korkoa 
köyhiltä (5.Moos. 15:1-11). 

2. Jos köyhä perhe ei kyennyt maksa-
maan velkaansa, se saa oi joutua 
antamaan lapsensa orjiksi. 

3. Raamatussa maini u öljy on 
oliiviöljyä. Sitä käyte in ruuan 
valmistukseen, lamppuihin, ihon ja 
hiusten hoitoon sekä                  
uskonnollisiin tarkoituksiin. 

 

”Herra hankkii oikeu a sorretuille, 
nälkäisille hän antaa leipää.”             

        (Ps. 146:7a) 

  Toiminta ideoita: 

 KATSO  animaa o eng.  h ps://
www.youtube.com/watch?
v=2d9s2kconcY 

 KUUNTELE Sinapin siemenen ver-
ran h ps://www.youtube.com/
watch?v=cd6S4xl723s 

 PERHEPOTRETTI: Askartele per-
hepotre . Piirrä niin monta päätä 
kuin perheessänne on jäseniä. 
Piirrä kasvot, tee hiukset langoista 
ja vaa eet voit tehdä kangas 
paloista tai väreillä. 

 RUKOUS: Mie kää millaisia 
rukous– ja kiitosaiheita teillä on 
lii yen perheeseenne. Rukoilkaa 
aiheiden puolesta yhdessä ja 
kii äkää Jumalaa yhdessä kiitosai-
heista. 

LASTEN RAAMIS 
 SU 30.5 .2021  

 Jumala auttaa äitiä ja tämän poikia  (2. Kun. 4:1-7) 

Perheitä on olemassa hyvin monenlaisia. Joissain on molemmat vanhemmat, joissain vain 
äiti tai isä. Jumala on kiinnostunut kaikkien perheiden asioista. Jokainen perhe on tärkeä 
Jumalallle. Hän tietää myös ne tilanteet, kun perheessä on vaikeaa ja haluaa auttaa 
ongelmien ratkaisemisessa. Tänään kuulemme Raamatun kertomuksen, jossa perheellä oli 
hätä ja toivoton tilanne. He kuitenkin pyysivät apua Jumalalta ja Jumala antoi heille avun 
hyvin erikoisella tavalla. 

Profee a Elian mentyä taivaaseen, tuli uudeksi profeetaksi Elisa. Hänellä oli oma 
profee akoulu, jossa hän ope  oppilaitaan. Eräänä päivänä eräs nainen  pää  
mennä Jumalan miehen Elisan luo pyytämään apua. Hänen miehensä oli ollut 
Elisan oppilaana ja nyt hän oli kuollut. Nainen oli jäänyt leskeksi ja asui yhdessä 
kahden poikansa kanssa. Heillä oli ollut lainaa ja nyt lainan antaja vaa  rahojaan 
takaisin. Nainen oli köyhä ja hänellä ei ollut mitään mahdollisuu a maksaa vaa-
di ua    rahasummaa takaisin.  Leski nainen oli hätääntynyt ja peloissaan—kuka 
voisi au aa?  

Nainen seisoi profee a Elisan edessä ja sanoi:” Mieheni oli oppilaasi ja nyt hän on 
kuollut. Hän palveli Jumalaa.  Nyt lainan antaja vaa i rahojaan takaisin ja hän   
uhkasi o aa molemmat poikani palvelijoikseen ellen maksa velkaa takaisin. 
Minulla ei ole mitään millä maksaa eikä ketään joka au aisi minua. Voitko sinä 
au aa? Elisa katsoi hätääntyny ä naista ja sanoi:” Ota ihan rauhallises , ei hätää. 
Muistan miehesi. Kerroppa, mitä sinulla on kotona? “ Nainen mie  ja totesi, e ei 
hänellä ollut mitään muuta kuin pieni pullo ruokaöljyä. Profee a Elisa neuvoi 
naista:” Pyydä naapureiltasi tyhjiä as oita lainaksi. Kun mene e ko in sulkekaa 
ovi perässänne. Ota tyhjä as a ja ala kaataa öljypullosta öljyä as aan. As an 
täyty yä siirrä se syrjään ja täytä jälleen tyhjä as a.” Nainen kuunteli tarkkaan ja 
läh  ko in. Kotona nainen kertoi pojilleen mitä profee a Elisa oli sanonut. Niinpä 
he läh vät pyytämään naapureilta tyhjiä     as oita lainaksi ja lopulta ko in tultua 
sulkivat ko oven.  

Yhdessä he sopivat jokaiselle tehtävät: yksi pojista ojensi äidille tyhjän as an, äi  
kaatoi öljyä ja as an täyty yä toinen poika siirsi sen syrjään. Näin he          
työskentelivät, kunnes tyhjät as at loppuivat. Äi  ja pojat katsoivat öljyä täynnä 
olevia as oita ihmetellen ja ilosta itkien. As oita oli ympäri huone a. Nainen läh         
juoksujalkaa takaisin profee a Elisan luo kertomaan mitä oli tapahtunut. 

Naisen kertoessa tapahtunu a Elisa hymyili ja sanoi:” Myy öljy ja maksa niistä 
saaduilla rahoilla velkasi pois ja lopuilla rahoilla saat ostaa ruokaa pitkäsi aikaa 
eteenpäin. Jumala pitää teistä huolta. “ 

Niinpä nainen läh  yhdessä poikiensa kanssa myymään öljyä torille. Hän maksoi    
velkansa ja lopuilla rahoilla he os vat ruokaa pitkän aikaa. Tämä perhe oli saanut 
kokea Jumalan ihmeellisen avun  ja he kii vät Jumalaa täydellisestä                   
huolenpidosta. Myös naapurusto sai iloita yhdessä naisen ja hänen poikensa 
kanssa. Jokainen joka kuuli tästä ihmeelisestä Jumalan avusta vakuu ui, e ä Ju-
mala kuulee ja vastaa rukouksiin sekä jokainen ihminen  niin pieni kuin suuri on 
Hänelle tärkeä. 

 

Sinun perheesi on omanlaisensa. Kaikilla ei ole isää tai äi ä. Joskus perheessä 
voi olla myös vaikeaa. Jumala on kiinnostunut perheestäsi ja haluaa aina 
au aa teitä kaikenlaisissa asioissa. Voit kertoa huolesi Jumalalle rukouksessa 
ja suru voi muu ua iloksi Jumalan au aessa. Rukoillaan yhdessä                  
perheidemme puolesta. 


