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Taustatietoa:  
1. Hasorin kuningas Jabin sor  is-

raelilaisia. Hänen sotapäällikkönsä 
oli Sisera, jonka vahvuutena oli 
900 raudoite ua sotavaunua. 

2. Israelilaiset olivat Taborin vuorella 
ja viholliset vuoren juurella, jossa 
virtasi myös Kisoninpuro. Vihol-
lisen sotavaunuista ei ollut hyötyä 
tulvivassa joessa. 

3. Tuomarit vaiku vat 1300—1000 
–luvulla eKr. Jumala kutsui tuoma-
rit pelastaakseen kansansa 
ympärillä olevien vihollisten sor-
rolta. 

”Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä 
lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on 
sinun kanssasi kaikilla teilläsi.”      

            (Joos. 1:9) 
 

  Toiminta ideoita: 

 Kuuntele laulu Suojani, turvani 
h ps://www.youtube.com/
watch?v=xutgaWrichI          Voit 
samalla piirtää / maalata mitä 
sinulla tulee mieleen laulua kuun-
nellessa. 

 Askastelu idea: Tee Taikataikina! 
Taikinaan tarvi avat aineet     
löytyvät kotoa. Katso ohje: 
h ps://www.youtube.com/
watch?v=QPn9VPnrWh0 

Muovaile vaikka valkoisia lumihiu-
taleita : kaulitse tai tapu ele taikina 
pala lumihiutaleeksi. Paina pitsiliinalla 
kuvioita pinnalle ja muotoile erilaisilla 
välineillä lumihiutaleiden reunat. 

LASTEN RAAMIS 
 SU 7 .3 .2021  

  Debora rohkaisee Barakia.  (Tuomarien kirja 4:1-16) 

Monesti kuulemme, että jokin tai jotkut työt ovat miesten töitä ja toiset taas naisten 
töitä. Kun Jumala antaa tehtävän ihmiselle, hän voi käyttää ihan ketä vaan—on sitten 
nuori tai vanha, tyttö tai poika, mies tai nainen. Antaessaan tehtävän, Jumala tietää, 
että yhdessä Hänen kanssaan voit ja jokainen voi onnistua. Tänään kuulemme Raama-
tusta kertomuksen naisesta, jolle Jumala puhui ja antoi tärkeän tehtävän. Erikoista 
tässä oli se, että yleensä Jumala puhui ja antoi tehtäviä miehille. 

Israelin kansa ei totellut Jumalaa ja siksi Jumala antoi vieraan kuninkaan hallita       
israelilaisia. Vieras kuningas ei pitänyt israelilaisista, joten he kaikki joutuivat tekemään 
raskasta työtä ja olemaan kuninkaan orjia. Orja tarkoittaa sitä, että joutuu tekemään 
paljon työtä eikä saa siitä mitään palkkaa. Jos ei tehnyt työtä, hallitsija saattoi olla 
todella ilkeä. Israelilaisten oli paha olla ja lopulta he rukoilivat Jumalalta apua. 

Jumala vastasi kansansa rukouksiin ja antoi israelilaisille tuomariksi eli neuvo-
nantajaksi ja johtajaksi naisen, jonka nimi oli Debora. Debora oli viisas nainen. Hän 
rukoili Jumalaa ja pyysi tältä neuvoja vaikeissa tilanteissa. 

Eräänä päivänä Jumala antoi Deboralle ajatuksen, miten ilkeästä kuninkaasta voisi 
päästä eroon. Debora lähetti viestin Barak –nimiselle miehelle ja pyysi tätä tulemaan 
luokseen.  Debora sanoi sotapäällikkö Barakille: “ Valitse 10 000 israelilaista sotilasta 
ja mene tuonne vuorelle. Joudutte sotimaan ilkeän kuninkaan sotilaita vastaan, mutta 
Jumala on sanonut, että te voitatte sodan.” Sotapäällikkö Barak kuunteli Deboraa,  
mutta häntä kuitenkin pelotti. Sillä hän tiesi, että ilkeällä kuninkaalla oli paljon         
enemmän sotilaita kuin hänen joukoissaan on. Barak pyysi:” Debora, tulisitko minun ja 
sotilaiden mukaan taisteluun?” Debora vastasi nopeasti:” Selvä, minä tulen mukaan.” 

Kun Debora, Barak ja koko sotajoukko olivat kiivenneet vuorelle. Debora sanoi       
Barakille:”Nyt  lähdetään taisteluun, tänään Jumala antaa voiton!” Rohkaistuneina 
Deboran sanoista sotajoukko lähti liikkeelle ja Jumala taisteli heidän kanssaan ilkeän 
kuninkaan sotilaita vastaan. Vihollisen sotilaita oli paljon enemmän kuin Israelin 
sotilaita. Mutta, koska Jumala taisteli Israelin sotajoukon mukana, niin  Barak, Debora 
ja Israelin sotajoukko voittivat taistelun! Yhteistyössä oli voimaa! Nyt israelilaisten ei 
enää tarvinnut olla orjina. Debora oli todella Jumalan nainen. Hänen rohkeutensa ansi-
osta koko kansa sai elää vapaana ilkeän kuninkaan tavoittamattomissa.  

 

Debora oli rohkea Jumalan palvelija. Hänen rohkaisevat sanansa auttoivat sotapääl-
likkö Barakia ja sotilaita taisteluun sekä voittamaan vihollisen. Rohkaiseminen tarkoit-
taa sitä, että sanoo jostakin asiasta tai ihmisestä hyvää ja auttaa häntä. 

 

 

 

Mekin voimme omilla sanoillamme rohkaista toisia. Rohkaise sinäkin kavereitasi,   
siskoja ja veljiä sekä äitiä ja isää. Voit sanoa heille asioita, jossa he ovat hyviä tai voit 
rohkaista heitä, jos heitä pelottaa. Erityisen rohkaisevaa on se, että muistutat lähelläsi 
olevia ihmisiä siitä, että Jumala rakastaa heitä.   

.  


