
Elia otetaan taivaaseen

2. Kun. 1-18

Kristityt ovat Jeesuksen seuraajia.

10-12v.; 45min.

Sä kuljet seurassa Jeesuksen (Vk.319) 

Mantteli/viitta/takki, Raamattuja, Po-

werPoint-esitys tms. havainnollistusta

Opetus toimii myös yksistään, mutta erityisesti se sopii viimeiseksi Eliaa koskevaan opetussarjaan 
tai leirille. 

Manttelinperijä: ”henkilö joka saa edeltäjältään viran tai korkean aseman jossain yhtiössä tai yhtei-
sössä” (Urbaani sanakirja) Manttelinperijä on käännöslaina ruotsista, jonne se on lainautunut sak-
sasta (viitta on saksaksi Mantel). Elisa on Elian manttelinperijä. Hän on perinyt edeltäjänsä ase-
man, on hänen seuraajansa. 

Opetuksen raamatunkohdat voi laittaa esimerkiksi PowerPointille, mikä nopeuttaa niiden etsimistä 
ja lukemista. 

Seuraa johtajaa: Pienissä ryhmissä leikitään seuraa johtajaa leikkiä. Johtaja vaihtuu, muut tulevat 
perässä. 

Takkiviesti: Jaetaan porukka ryhmiin. Jokaisella ryhmällä on takki ja/tai muita löysiä vaatteita. Jo-
kainen ryhmäläinen pukee vuorollaan vaatteen päälle ja kiertää kauempana olevan tolpan. Takai-
sin tultuaan hän antaa vaatteen seuraavalle, joka taas pukee sen ja juoksee. Nopein ryhmä voittaa. 

Miten muiden kristittyjen esimerkki vaikuttaa meidän uskoomme? Miten itse vaikutamme muihin? 

Milloin oma haluni seurata Jeesusta on joutunut koetukselle? 

Mitä pitäisi ajatella Elian ja Elisan tekemistä mahtavista ihmeistä? 

Rakas Jeesus. Auta minua seuraamaan sinua uskollisesti. Anna minulle voimaa kuunnella sinua ja 

toimia sinun tavoillasi. Aamen. 



 
Alkurukous 

Alkuleikki: Takkiviesti tai Seuraa johtajaa (motivointi) 

 

Elian elämänkerta (orientointi) 

 Mitä muistatte raamatunhenkilöstä nimeltä Elia? (Kuva1) 
o Korpit ruokkivat Eliaa, Sarpatin lesken ruukku (Jumala pitää huolta) 
o Elia tuhoaa Baalin profeetat 
o Elia masentuu ja pakenee 

o Elia kutsuu Elisan seuraajakseen 

 Jumala antoi yksinäisyyttä potevalle Elialle palvelijaksi, seuraajaksi ja opetuslapseksi Elisan 
(1.Kun.19:19-21) 

 Nyt Elia tietää, että hänen aikansa on tullut mennä Jumalan luo. 
 

Raamatunkertomus ja opetus (sisäistäminen) 

1. Elisa oppii Elialta – mekin voimme oppia muilta kristityiltä 
 Elisan oli määrä olla Elian ”manttelinperijä=viitanperijä” eli seuraaja ja työn jatkaja. 

o Ketä katsot, kun haluat oppia pelaamaan jalkapalloa paremmin? (Kuva2) 
o Ketä kuuntelet, kun haluat oppia paistamaan keksejä? 
o Ketä seuraat, kun haluat oppia lisää Jumalasta?  

 Jalkapalloilija kuuntelee kokenutta pelaajaa ja kokkioppilas saa pääkokilta vinkkejä.  
o Elisa halusi oppia lisää Jumalasta -> Katsoi miten Elia eli. 
o Keneltä sinä olet oppinut Jeesuksesta? (Äidiltä, pyhäkoulussa,  kaverilta jne.) 

 Mekin voimme katsoa mallia ja kuunnella muita kristittyjä ja oppia heiltä.  
 

2. Elisa seuraa Eliaa uskollisesti – meidän tulee seurata Jeesusta samoin (Kuva3) 
 Elia ja Elisa kulkivat Gilgal -> Betel -> Jeriko. Sama keskustelu käytiin useassa paikassa (va-

paaehtoiset voivat toimia ääninä): 
o Elia: ”Jää sinä tänne. Herra tahtoo minun menevän Beteliin/Jerikoon/Jordanille.” 
o Elisa: ” Niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinä elät, minä en sinua jätä.”  
o Oppilaat: ”Tiedätkö, että Herra ottaa tänä päivänä mestarisi pois? 
o Elisa: ”Tiedän kyllä. Ei puhuta siitä.” (2.Kun. 2:2-3) 

 Miksi Elisa ei halunnut jäädä kaupunkiin ja jättää Eliaa? 
o Hän halusi pysyä Elian rinnalla ja seurata häntä loppuun asti. 

 Elia myös koettelee Elisaa. Elisan ei ole pakko seurata. Jeesus koettelee vähän samaan ta-
paan opetuslapsien halua seurata häntä: 

o ”Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää 
kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: "Aiotteko tekin läh-
teä?" Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on 
ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä." 
(Joh. 6:66-69) 

 Onko sinun joskus tehnyt mieli lopettaa uskomista Jeesukseen ja hänen seuraamistaan? 
 Me voimme seurata Jeesusta elämässämme vähän kuin Elisa seurasi Eliaa. 

o Elia luotti Jumalan johdatukseen ja huolen pitoon -> Elisa tahtoi tehdä samoin. 



o Elia uskoi Jumalan voimaan ja ei välittänyt muiden pilkasta -> Elisa tahtoi tehdä sa-
moin. 

o Elia opetti muitakin tuntemaan Jumalaa -> Elisa tahtoi tehdä samoin. 

 

3. Elisa jatkaa työtä Jumalan palvelijana – mekin saamme palvella samaa Jumalaa  
 Kuuntele 2.Kun. 2:6-10 
 Minkä ihmeen Elia tekee jakeissa? Kuka teki samanlaisen ihmeen? (Vesi kahtia. Mooses) 
 Mitä Elisa pyytää Elialta? 

o Esikoisen osuus = tupla-annos perinnöstä (#FunFact: Elisa tekee tuplamäärän ih-
meitä Raamatussa) 

o Elisa haluaa olla Elian työn jatkaja eli ”manttelinperijä”. 

 

4. Elia otetaan taivaaseen – Jeesus ottaa kerran meidätkin taivaaseen (Kuva4) 
 Luetaan yhdessä/itsekseen 2.Kun. 2:11-14 
 Jumala ottaa Elian pois tulisissa vaunuissa. Elia on toinen VT:n ihmisistä, joiden ei kerrota 

kuolleen (Henok). 
o Erityinen ja harvinainen tapa. (Enteilee ehkä Kirkastusvuorta, Johannes Kastajaa 

tms. teoriat vaihtelevat) 
 Elisa ottaa Elian paikan profeettana. 

o Elisa sai konkreettisesti Elian viitan (eli manttelin=tehtävän). Elian voima tai tarkem-
min Elian voimana ollut Jumala oli Elisankin kanssa. 

o Elisa ei pyytänyt rahaa, kunniaa, valtaa, helppoa elämää vaan oikeutta olla Elian 
työn jatkaja ja Jumalan palvelija. 

o Veden jakaminen on todiste, että Elisan pyyntö toteutui. 

 

5. Jeesus antaa ikuisen elämän  
 Jumala pysyy halki aikojen. 

o VT:n ehkä suurimman profeetan, Elian, aika tuli loppuun ja Jumala otti hänet luok-
seen. Ihmiset katoavat, mutta Jumala pysyy hanki aikojen. 

 Sama Elian Jumala kulkee kanssamme. 
o Jumala oli Elian elämässä voitoissa ja tappiossa. Elian elämä jatkuu Jumalan luona. 

 Jeesus antaa ikuisen elämän seuraajilleen. 
o Elisa seurasi uskollisesti Eliaa pitkän ajan. Samoin meidän tulee seurata Jeesusta 

elämässämme. 
o Jeesus lupaa ikuisen elämän jokaiselle Häneen uskovalle: ”Minä menen valmista-

maan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte 
olla siellä missä minä olen.” (Joh. 14:3) 
 

Loppurukous 

 

Liitteet: Kuvia opetuksen tueksi 



  



 



  



 

 


