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OPETTAJALLE

Leirin tunnusjae
Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun
kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Joos. 1:9

Johdanto
Rohkeutta on monenlaista. Harrastuksissa erilaiset seikkailulajit ovat muodissa. Se-
kin, että uskaltaa elää omalla tavallaan on rohkeutta. Tiedämme hyvin, että joskus
olemme rohkeita tekemään vääriä tai meille jopa vahingollisia asioita. Vastakohdaksi
Raamatusta löydämme monia esimerkkejä ihmisistä, jotka rohkeasti tottelivat Juma-
laa ja saivat aikaan suuria asioita omassa ja muiden elämässä.

Tarkoitus
Opetuspaketin tarkoitus on rohkaista lapsia valitsemaan Jumalan tahdon mukaisia
asioita elämässään. Tavoitteena on, että lapsi ymmärtää rohkeuden ja voiman tule-
van Jumalalta. Uskovaisina tekemämme ratkaisut vaikuttavat itseemme ja lähim-
mäisiimme, siksi on hyvä miettiä, mikä päätös on oikein. Opetuspaketti on suunniteltu
8 – 12 -vuotiaille, mutta sitä voi soveltaen käyttää sekä nuoremmille että vanhemmil-
le.
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2. Rohkea Nehemia……………….... 5
3. Rohkeampi kaikkia: Jeesus……... 7
4. Rohkea sisarenpoika…………….. 9
5. Rohkea Joosef arimatialainen…... 11
6. Rohkea, minäkö ??………………. 13

Oppituntien rakenne
1. Aloitus: aiheeseen sopiva laulu ja rukous
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Oheismateriaali
- Oppituntien elävöittämiseksi opettaja voi valmistaa
joko kokonaan pahvista tai pahvista ja puusta
tienviitan, johon jokaisella tunnilla vaihdetaan uudet rohkean ratkaisun
vaihtoehdot. (Vaihtoehdot löytyvät Yhteenveto otsikon alta
kussakin oppitunnissa paitsi viimeisessä.)

- Oppilaat voivat myös itse valmistaa omat tienviittansa, johon jokaiselta tunnilta voi
saada uuden rohkean päätöksen.

- Leirivihkojen tehtävät ovat helppoja, mutta ne muistuttavat opetetuista pääasioista.
Myös lasten vanhemmat voivat kotona tutustua leirillä opetettuihin asioihin. Opetta-
jalle on oma, Opettajan / ohjaajan vihko, josta löytyvät mallivastaukset.

- Iltahartaudessa voi jatkaa leirin teemalla esimerkiksi seuraavasti:
Iltahartauden rohkeat valinnat

Haluan seurata Jeesusta (pelastus)
Haluan elää Jumalan johdatuksessa (johdatus)
Haluan elää lähellä Jeesusta (rukous ja Raamatun lukeminen)
Haluan elää Jumalan tahdon mukaan (kiusaukset ja niiden voittaminen)

Pienryhmät
Pienryhmissä lapset voivat rukoilla ja keskustella oppituntien aiheesta ryhmänjohtaji-
en ohjauksella. Ehdotuksia PURTAVIKSI PÄHKINÖIKSI löytyy jokaisen oppitunnin
lopusta. Lisäksi voidaan yhdessä täyttää kertaustehtäviä.

Siunausta opetukseesi

Jyväskylässä 5.1. 2003
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ROHKEA DEBORA
Oppitunti 1

Pääajatus: Jumala antaa meille voiman ja rohkeuden niin, että voimme rohkaista toi-
siamme.
Raamatunkohdat: Tuom. 4:1-16
Muistojae: Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle; sinä rohkaisit mi-
nua: minun sieluni sai voiman. Ps. 138:3. Tai
Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin.
1 Tess.5:11.
Havainnollistaminen: Jos käytössäsi on liitutaulu, voit itse piirtää siihen maaston:
vuoren ja laakson jossa joki virtaa. Käytä flanellokuvia taustassa. Tunnin alkuun voit
halutessasi ottaa kaksi muppet nukkea. Toisella on joku arkuus tai murhe, toinen nu-
keista rohkaisee ja tilanne selviää.

Tausta
Tuomarit olivat Jumalan kutsumia, Hänen Henkensä täyttämiä kansanjohtajia. Tuo-
marien tehtävänä oli vapauttaa Israelilaiset vihollisten sorron alta ja rauhan aikana
toimia kansan johtajana.

Tuomareita tarvittiin, koska Israelilaiset eivät totelleet Jumalaa. Tuomarien kirjan
avainjae onkin: Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä mikä
hänen omasta mielestään oli oikein. Tuom.17:6.
Alla oleva synnin ja vapautuksen kierre toistui tuomarien aikana useita kertoja.

    Israelilaiset eivät totelleet Jumalaa.
     He palvoivat muita Jumalia.

Jumala salli vihollisten Jumala lähettää tuomarin, joka
Voittaa heidät. tuo tullessaan rauhan

Israelilaiset palaavat Jumalan
luo ja pyytävät häneltä apua

Raamatunkertomus
Johdanto
Tuomarien aikaan Israelilaiset olivat ilman kuningasta. Tuomarit johtivat kansaa ja
saivat Jumalalta viisautta tuomita ihmisten riita-asioissa. Jumala oli kieltänyt Israelilai-
sia tekemästä sopimuksia viholliskansojen kanssa. Israelilaiset eivät välittäneet näistä
käskyistä ja tekivät paljon pahaa. Tällä kertaa Jumala salli naapurikuninkaan kohdella
heitä huonosti 20 vuotta. Heitä kiusattiin monella tavalla.
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- Kysy lapsilta: Onko kokemuksia kiusaamisesta? Voit kertoa, jonkun oman ko-
kemuksen tai esimerkin.

-  Ajattele miltä tuntuisi, jos sinua kiusattaisiin viikko, kuukausi, vuosi, 20 vuotta?
Se on pitkä aika!

Jumala lähettää vapauttajan
Viholliskuninkaalla Jaabinilla oli 900 raudoitettua sotavaunua. He kohtelivat Israelilai-
sia niin huonosti, että Israelilaiset alkoivat rukoilla Jumalalta apua. Jumala oli omalta
puoleltaan uskollinen. Hän kutsui palvelijakseen naistuomari Deboran. Jumala oli
antanut Deboralle paljon viisautta ja siksi hän ratkoikin ihmisten riita-asioita palmun
alla. Debora rakasti Jumalaa ja oli oppinut kuulemaan Hänen ääntään.

Eräänä päivänä Jumala puhui Deboralle suuresta asiasta. Debora kutsui heti luok-
seen Baarakin ja sanoi hänelle: "Näin käskee Herra, Israelin Jumala: Lähde ja mene
Taaborin vuorelle ja ota mukaasi kymmenentuhatta miestä naftalilaisia ja sebulonilai-
sia. Ja minä tuon sinun luoksesi Kiisonin purolle Siiseran, Jaabinin sotapäällikön, so-
tavaunuineen ja laumoineen ja annan hänet sinun käsiisi."
Tuom. 4:6-7

Baarak empi – rohkeus ei riittänyt - hän halusi Deboran mukaansa. ”Jos sinä lähdet
minun kanssani, niin minäkin lähden; mutta jos sinä et lähde minun kanssani, niin en
minäkään lähde.” Miksi Baarak halusi naisen sotimaan? Ymmärsikö Debora sodan-
käynnistä? Osasiko sotia? Menikö ottamaan aurinkoa taistelun ajaksi? Ei Baarak ha-
lusi Deboran mukaan, koska Debora osasi RUKOILLA ja varmasti teki sitä. Debora
luotti Jumalan lupaukseen voitosta, hänen uskonsa oli niin luja, että se rohkaisi Baa-
rakiakin.

Ratkaisun päivä
Kun taistelupäivänä Debora ja Baarak seisoivat vuorella, Debora antoi merkin taiste-
lun aloittamiseksi. Sotilaiden hyökätessä Kiisonin puro tulvi niin, että vihollisen sota-
vaunut juuttuivat liejuun. Israelilaiset saivat valtavan voiton. Kunnia voitosta ei kuiten-
kaan tullut Baarakille, vaan Jumalalle.

Jos Debora ei olisi lähtenyt hengelliseksi tueksi, ei Baarak olisi lähtenyt sotimaan.
Israel olisi jäänyt sorron alle ehkä vuosikymmeniksi vielä eteenpäin. Deboran antama
rohkaisu pelasti koko kansan! Israelissa säilyi rauha koko Deboran ja Baarakin
elinajan.

Sovellus
Deboran rohkeus oli peräisin Jumalalta. Mekin voimme pyytää rohkeutta Häneltä.
Joskus meidän tai lähimmäistemme elämässä on suuria vaikeuksia, joissa tarvittaisiin
rohkaisua ja Jumalan apua. Me voimme olla Jumalan rohkaisun välikappaleita toinen
toisillemme. Voitte yhdessä miettiä käytännön keinoja, kuinka voimme olla rohkaisuk-
si. (Jumalan rakkaudesta ja hyväksymisestä kertominen, tottelevaisuus vanhemmille,
kun heillä on huolia, apuna oleminen jne.) Voit myös kertoa esimerkin, jossa olet itse
saanut rohkaisua, ja mitä se on merkinnyt sinulle.
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Loppuyhteenveto
Tunnin rohkea ratkaisu: Rohkaista toisia – lannistaa toisia

Kertaustehtävien vastaukset
Mihin rohkeus perustuu? Lue 5 Moos.31:6
Olkaa lujat ja rohkeat. Älkää peljätkö älkääkä säikähtäkö heitä, sillä Herra sinun
Jumalasi a) käy itse sinun kanssasi. Hän ei b) jätä eikä hylkää sinua.

Pienryhmien keskusteluaiheet:
Pähkinä:
Kenet sinä tunnet, joka tarvitsisi apua ja rohkaisua? Mitä sinä voisit tehdä hänen hy-
väkseen? Kirjoita
Käytännön auttamiskeinoja on monia. Joskus kuunteleminen ja vierellä olemi-
nen on myös auttamista ja rohkaisua. Rukouskin auttaa!

ROHKEA NEHEMIA
Oppitunti 2

Pääajatus: Kestävä rohkeus on tärkeä, jotta voimme päästä Jumalan tahdonmukai-
seen päämäärään.
Raamatunkohdat: Neh. 1:1- 9:37
Muistojae: Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.
Room. 12:12
Havainnollistaminen: kartta, näyttelijät lapsista mukana: ohjaten samalla. Roolit:
Nehemia, kuningas, vastustajia sopiva määrä.

Tausta
Israelilaiset joutuivat vihollisten pakottamina pakolaisiksi kauas Persiaan. Suusanin
kaupungissa Nehemia oli ylennetty korkeaksi kuninkaan virkamieheksi, juomanlaski-
jaksi.

Voitte yhdessä tutkia liitteenä olevaa karttaa, jonka olet suurentanut tai tehnyt piirto-
heitin kalvoksi. (Liite 1)

Raamatunkertomus
Johdanto, Neh.1:1 - 2:8
Israelilainen Nehemia sai surullisia uutisia entisen kotimaansa pääkaupungista Jeru-
salemista. Kaupungin muurit olivat hajalla ja ympärillä olevat viholliskansat uhkasivat
hyökätä kaupunkiin ja tuhota temppelin eli heidän jumalanpalveluspaikkansa. Nehe-
mia tuli hyvin surulliseksi uutisista. Hänen reaktionsa hätätilanteeseen olivat:  1) ru-
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kous (1:4),  2) synnin tunnustus (1:6),  3) luja tarttuminen kiinni Jumalan antamaan
lupaukseen ( 1:8 – 9). Neljän kuukauden rukoilemisen jälkeen Nehemia sai vastauk-
sen. Kuningas lähetti Nehemian Jerusalemiin maaherraksi johtamaan muurin uudel-
leen rakentamista ja antoi jopa rakennustarvikkeetkin mukaan!

Muurin tarkastus ja kunnostus
Saavuttuaan Jerusalemiin Nehemia kävi yöllä tarkastamassa muurit ja sen jälkeen
puhui johtajille muurin korjauksesta. Nehemian rohkaisemina israelilaiset aloittivat
työn. Jokainen perhe rakensi ja kunnosti muuria oman talonsa kohdalta. Työ eteni
hyvin, mutta viholliset ympärillä pilkkasivat ja halveksivat rakentajia. Joku jopa huusi:
”kettukin saa tuon rakennelman sortumaan hyppäämällä sen päälle”. Israelilaiset ru-
koilivat Herralta apua ja jatkoivat rakentamista.

Monenlaisia vastoinkäymisiä
Kun muuri oli noussut puoleen väliin, viholliset ymmärsivät, että pelkkä pilkkaaminen
ei riittänyt. He tekivät salajuonen ja liittoutuivat keskenään. Heidän tarkoituksensa oli
hyökätä kaupunkiin ja tuhota se. Salajuoni paljastui ja raukesi tyhjiin, mutta siitä lähti-
en rakentajat työskentelivät vuoroin rakentaen ja vuoroin vartioiden muuria. Nehe-
miaa syytettiin myös kapinan lietsonnasta ja hänet yritettiin tappaa. Omatkin kansa-
laiset kahinoivat keskenään, kun rikkaat eivät osallistuneet varoillaan rakennushank-
keeseen niin kuin olisi pitänyt ja köyhemmät kärsivät nälkää. Nehemialla ei ollut to-
dellakaan helppo tehtävä johtaa rohkeasti tätä Jumalan suunnitelmaa loppuun, mutta
se onnistui rukouksen ja Jumalaan luottamisen kautta. Nehemian rohkeuden pohja oli
luottamus Jumalan lupauksiin. Se kantoi kaikkien vaikeuksien yli.

Muuri on valmis
Runsas kuukausi käytettiin aikaa muurin rakentamiseksi. Kun työ vihdoin oli valmis,
pidettiin suuret muurin vihkiäisjuhlat. Kansa ylisti Jumalaa avusta, tunnusti tekemänsä
vääryydet ja liikuttuneina kuuntelivat, kun heille luettiin Jumalan sanaa pitkästä aikaa.
Muurin rakentaminen toi kaupungille turvan ympärillä olevilta vihollisilta, mutta se johti
myös kansan parannuksen tekoon ja  uudistukseen Jumalan kanssa.

Nehemia tarvitsi rohkeutta moniin eri tilanteisiin pitkän ajan kuluessa. Hän kunnioitti
Jumalaa eikä pelännyt ihmisiä. Vähitellen toiset rohkaistuivat hänen mukaansa. Tar-
vittiin yksi mies joka ei antanut säikytellä itseään. Seurauksena koko kansa pystyi
palaamaan omaan maahansa ja he uudistuivat Jumala-suhteessaan.

Sovellus
Kaikki asiat eivät tapahdu elämässämme nopeasti, eivätkä ilman ongelmia ja vastus-
tustakin. Nehemia on meille esimerkkinä, miten hyvin vaikeissakin olosuhteissa
voimme rohkaista toisiamme ja miten ainoastaan kestävyys vaikutti hyvään lopputu-
lokseen pääsemisen. Paavali opettaa samasta asiasta puhuessaan Hengen hedel-
mästä (Gal. 5:22). Jumalan lähettämä Pyhä Henki vaikuttaa meissä pitkämielisyyttä
niin, että kestämme vastustusta ja jaksamme tehdä asiat loppuun saakka. Pitkämieli-
syys on yksi Hengen hedelmän lohkoista. Jos et vielä koe olevasi kestävä ja pitkä-
mielinen, voimme rukoilla, että Jumala kasvattaisi sinua sillä alueella.
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Loppuyhteenveto
Tunnin rohkea ratkaisu: Olen kestävä rohkeudessa – luovutan heti vaikeuksien
tullessa.

Kertaustehtävien vastaukset
Mitä vaikeuksia Nehemialla oli?
pilkka, halveksunta, uhkaukset, panettelu, syytös

Mihin Nehemian rohkeus perustui?
Hän luotti täysin Jumalan lupaukseen
(Katso Neh. 1:8,9 ja 5 Moos. 30:1-6.

Pienryhmien keskusteluaiheet
Pähkinä:
Missä asioissa sinä tarvitset kestävää rohkeutta?
Miten saat sitä?
Tarvitsemme kestävää rohkeutta, kun olemme uskovaisten esimerkkinä koulu-
kavereillemme. Rukouksessa, kun vastaus viipyy. Seurakunnan palvelustehtä-
vissä, esim. pyhäkoulussa.
Kestävää rohkeutta saa rukoilemalla, mutta myös elämällä. Kestävyys kehittyy
käytännössä esim. palvelemalla.

ROHKEAMPI KAIKKIA : JEESUS
Oppitunti 3

Pääajatus: Jeesus on meille rohkeuden esikuvana. Hän oli rohkea elämässä ja kuo-
lemassa.
Raamatunkohdat: Mark.2:1-12, Matt.4:1-11
Muistojae: Jeesus sanoi: Oppikaa minusta. Matt.11:29
Havainnollistaminen:. Musiikki: ”Suurimmat sankarit”. Kirjoita paperille valmiiksi
väitteitä, joilla kirjanoppineet syyttivät Jeesusta ja vastaukset jotka Jeesus antoi. Jaa
vuorosanat lapsille ja anna heidän näytellä Jeesuksen ja kirjanoppineiden kohtaami-
nen.

Mielenkiinnon herättäminen
Musiikki: Hyvät kaverit: Suurimmat sankarit.



8

Tausta
Jumala oli lähettänyt oman Poikansa Jeesuksen maan päälle suorittamaan tehtävää,
joka oli tiedossa jo maailman luomisesta asti. Jeesus oli kuuliainen Taivaalliselle
Isälleen ja kaikessa halusi tehdä Hänen tahtoaan. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi
Jeesuksen ollessa noin kolmekymmentä vuotta (Luuk. 3:23), kun Hänet oli kastettu
Jordanilla ja ollut 40 päivää erämaassa. Toimintansa aikana Jeesus joutui ratkaise-
maan, kuinka kohdella vastustajia, koska heitä oli paljon.

Raamatunkertomus
Johdanto
Kun Jeesus oli kastettu Jordanilla, Pyhä Henki laskeutui voimakkaasti Hänen pääl-
leen. Jeesus halusi olla yksin ja niin Hän lähti erämaahan rukoilemaan. Erämaassa
Jeesus tapasi kuitenkin Vihollisen, joka yritti tehdä tyhjäksi sen suuren sovitustyön,
jota Jeesus oli tullut suorittamaan. Vihollinen ei myöskään pitänyt siitä, että Jeesus
tulisi näyttämään ihmisille Jumalan suuren rakkauden.

Jeesus kohtaa vastustajan (Matt.4:1-11)
Vihollinen tiesi tarkalleen, mistä asioista hän kiusaisi Jeesusta. Jeesus halusi keskit-
tyä rukoukseen niin, ettei Hän edes syönyt mitään (paastosi). Siksi Vihollinen sanoi
Jeesukselle: ”Jos olet Jumalan Poika, käske näiden kivien muuttua leiviksi.” Jos Jee-
sus olisi totellut, se olisi tarkoittanut, että Jeesus huolehti mieluummin itsestään kuin
Jumalan tahdosta. Toiseksi Vihollinen yritti saada Jeesuksen tunnustamaan hänet
kuninkaaksi lupaamalla Hänelle valtakuntia ja maita. Jeesus vastasi tähän niin kuin
ensimmäiseenkin kiusaukseen Raamatun sanalla. Kolmas valinta, koski turvallisuutta.
Vihollinen vei Jeesuksen temppelin katolle ja sanoi: ”Hyppää. Jos olet Jumalan Poika,
Hän lähettää enkelinsä varjelemaan sinua.” Jeesus vastasi: ”ei ole lupa kiusata Her-
raa”. Jeesus ei kostanut, mutta ei myös vähääkään suostunut vihollinen pyyntöihin.

Jeesus kohtaa uskonnollisen vastustuksen (Mark.2:1-12)
Kaikkialla, missä Jeesus kulki, Häntä seurasi valtava ihmismäärä. Kaikki halusivat
nähdä ihmeet, tulla parannetuksi ja kuulla Hänen ihmeellistä opetustaan. Joukossa oli
myös uskonnollisia johtajia, jotka yrittivät löytää Jeesuksen toiminnasta jatkuvasti vir-
heitä tai huomautettavaa.

Juuri, kun Jeesus oli sekä parantanut että antanut synnit anteeksi miehelle, joka las-
kettiin katon kautta Hänen eteensä, kirjanoppineet alkoivat vastustaa Häntä. ”Kuka
luulet olevasi, kun annat syntejä anteeksi. Se oikeus kuuluu vain Jumalalle” He sa-
noivat. Vaikka he olivat kuinka inhottavia tahansa, Jeesus malttoi vastata heille rau-
hallisesti ja rakastavasti. Hän ei koskaan kohdellut heitä samalla tavalla kuin he hän-
tä.

Jeesus valitsi rakkaudellisen asennoitumisen kaikkia ihmisiä kohtaan. Jeesus myös
valitsi kuoleman ristillä. Keskellä kavaltamista Getsemanessa Pietari sai opetella
henkilökohtaisesti vastustuksen oikeanlaista kohtaamista. Pietari puolusti Jeesusta
viiltämällä yhdeltä sotilaalta korvan pois. Jeesus otti korvan, laittoi sen paikoilleen ja
sanoi: ”Ei näin - vaan näin”. Kostamalla ja pahan teolla emme koskaan voi tehdä Ju-
malan tahtoa. Jeesus tiesi voittavansa kuolemankin. Hän nousi voittajana kuolleista.
Jeesus oli rohkea kärsimään puolestamme, koska hän rakasti ihmisiä niin paljon.
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Sovellus
Jeesus teki elämänsä aikana monta rohkeaa ratkaisua. Hän halusi totella Jumalaa ja,
siksi hän myös valitsi kohdella oikein vastustajiaan loppuun saakka. Jeesus oli myös
rohkea kuolemassa. Hän tiesi Jumalan tahdon ja toteutti sen, vaikka joutuikin mak-
samaan hinnan. Kun seuraamme Jeesusta joudumme kohtaamaan myös vastustus-
ta. Jeesus näytti selvästi, että meidän ei pidä kostaa kärsimäämme pahaa vaan mie-
luummin kärsiä vapaaehtoisesti toisten puolesta.

Loppuyhteenveto
Tunnin rohkea ratkaisu: kärsiä toisten puolesta – elää itsekkäästi

Kertaustehtävien vastaukset
Jesaja kertoi Hänestä monta nimeä. Lue Jesaja 9:5

IHMEELLINEN NEUVONANTAJA,
VÄKEVÄ JUMALA,
IANKAIKKINEN ISÄ,
RAUHANRUHTINAS!

Pienryhmien keskusteluaiheet

Pähkinä:
Miksi Jeesus antoi henkensä meidän edestämme? Lue Joh. 15:13
Miten rakkaus muuttaa käyttäytymistä ja asennetta? Se selviää katsomalla 1 Joh.4:18
Jeesus kuoli osoittaakseen rakkautta ja sovittaakseen syntimme.
Se jota rakastetaan ei tarvitse tuntea pelkoa eikä pelätä rangaistusta. Rakkaus
tuo turvallisuuden ja luottamuksen.

ROHKEA SISARENPOIKA
Oppitunti 4

Pääajatus: Tarvitsemme Jumalalta rohkeutta, että voimme yllättävissä ja nopeasti
vaihtuvissa tilanteissa tehdä oikein.
Raamatunkohdat: Apt. 23: 12 - 31
Muistojae: Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä on neuvo ja ymmärrys. Job 12:13.
Havainnollistaminen: Ohjaajien näytelmä tai flanellot.

Tausta
Paavali oli ennen Jeesuksen kohtaamistaan ja kääntymystään uskonnollinen fariseus
ja kristittyjen vainooja. Jeesus pelasti hänet ja kutsui hänet pakanoiden apostoliksi eli
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ei juutalaisten pariin lähetystyöhön perustamaan seurakuntia. Jerusalemin juutalaiset
alkoivat vihata Paavalia, koska hän puhui Jeesuksesta ja antoi pakanoille eri vapauk-
sia juutalaisten lain noudattamisesta. Varsinkin Jerusalemissa oli paljon Paavalin vi-
hamiehiä. Uskovaiset vaativat ja rukoilivat, ettei Paavali menisi Jerusalemiin, mutta
Paavali sanoi jopa kuolevansa, jos se olisi Jumalan tahto. Jumala itse vahvisti Paava-
lin mieltä ja etukäteen lupasi Paavalille ettei hän kuolisi vielä Jerusalemissa. Jumala
sanoi: ”Ole turvallisella mielellä, sillä niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusale-
missa, niin sinun pitää todistaman minusta myös Roomassa.” Apt. 23:11.

Raamatunkertomus
Johdanto
Voit kertoa itse tai antaa kertoa tilanteesta, jossa he ovat olleet pulassa ja kuinka
heitä on autettu.

Salajuoni Paavalia vastaan
Paavali oli suurissa ongelmissa. Paavalin tulo Jerusalemiin sai aikaan suuren mella-
kan, jonka päätökseksi Paavali vangittiin. Mellakan jälkeisenä päivänä suuri joukko
juutalaisia kokoontui ja yli 40 heistä vannoi, että he eivät syö eivätkä juo ennen kuin
Paavali on kuollut. He tekivät suunnitelman, jossa uskonnolliset johtajat pyytävät
Paavalia vankeudesta luokseen, että hänen vihollisensa voisivat tappaa hänet mat-
kalla.

Rohkea sisarenpoika
Paavali oli suuressa pulassa, hengenvaarassa. Omasta rohkeudesta ei ollut apua
tällä kertaa. Tarvittiin nokkela poika, joka kuuli salaa aikuisten salajuonen ja uskalsi
mennä paljastamaan ne Paavalille. Paavali lähetti pojan komentajan luo kertomaan
miesten aikomuksista. Komentaja keräsi suuren määrän sotilaita ja siirrätti Paavalin
pois Jerusalemista toiseen kaupunkiin, Kesareaan turvaan. Paavalin sisarenpoika
varmasti rakasti Paavalia, koska vaaransi oman henkensä pelastaakseen Paavalin.

Sovellus
Jumala oli varannut suuren tehtävän pojalle. Se tuli yllättäen. Hän ei varmastikaan
aamulla tiennyt, mitä päivä toi tullessaan. Meidän tulisi olla aina valmiit, jos Jumala
antaa meille haasteen. Joskus tarvitaan rohkeutta, jossa pitää tehdä nopeita ratkai-
suja. Ja näissäkin yllätyksellisissä tilanteissa Jumala on läsnä.

Loppuyhteenveto
Tunnin rohkea ratkaisu: varoittaa vaarasta – mennä itse piiloon

Kertaustehtävien vastaukset
Ehkä joskus osut oikeaan paikkaan oikeaan aikaan kuten Paavalin siskonpoika. Ju-
mala antoi hänelle tärkeän tehtävän, jonka hän otti vastaan.
Mitä urheaa hän teki?
Hän kertoi Paavalille ja päällikölle salaliitosta ja näin pelasti Paavalin hengen.
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Käytä koodia selvittääksesi, mitä rohkeus tarkoittaa:

A    K   M N T
P    E    L   O         R   U        V
G    H    I S Y

ROHKEUS ON OIKEIN TOIMIMISTA, VAIKKA PELOTTAA.

Pienryhmien keskusteluaiheet
Pähkinä:
Kerro, milloin olet auttanut jotakuta pulassa ollutta?
Rukoile, että Jumala antaisi sinulle vielä lisää rohkeutta!

ROHKEA JOOSEF ARIMATIALAINEN
Oppitunti 5

Pääajatus: Emme aina ole rohkeita. Joskus haluamme kätkeä uskomme, koska pel-
käämme toisten mielipiteitä. Rakkaus Jeesukseen antaa meille rohkeutta myös ih-
misten edessä ja niin voimme kasvaa rohkeudessa.
Raamatunkohdat: Matt. 27: 57-60 Mark. 15: 42-46  Luuk.23: 50–54  Joh.19: 38-42
Muistojae: Ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, sillä hän
turvaa Herraan. Ps. 112:7
Havainnollistaminen: Piirtoheitin kalvot tai voit itse olla Joosef arimatialainen ja ker-
rot yhden päivän tarinan Jeesuksen kuoltua. Rekvisiitaksi tarvitset lakanan käärin-
liinaksi ja kaksi voidepurkkia jne.

Tausta
Joosef arimatialainen kuului neuvostoon, juutalaisten korkeimpaan oikeusistuimeen,
johon kuului 70 pappia ja jonka johtajana oli ylipappi. Joosef siis oli neuvoston jäsen,
jossa Jeesus tuomittiin kuolemaan. Joosef ei kuitenkaan ollut puoltanut Jeesuksen
surmaamista. Sapatti oli juutalaisten pyhäpäivä. Sapattia koskien oli tarkat säädökset,
joita oli tarkoin noudatettava. Yksi sääntö oli kielto ruumiin hautaamisesta.

Raamatunkertomus
Johdanto
Jeesuksen kuoltua ristille, sapatin alkuun oli vain muutama tunti aikaa. Jos Jeesus
aiottiin haudata ennen sapattia, sen olisi tapahduttava nopeasti. Jeesuksen kuolemaa
olivat seuraamassa ryhmä Jeesusta seuranneita naisia. Paikalla oli myös rikas mies,
Joosef Arimatian kaupungista. Joosef oli ollut salaa Jeesuksen opetuslapsi Jeesuk-
sen eläessä. Häntä olivat pelottaneet vihamieliset juutalaiset ja ehkä myös asemansa
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neuvostossa, mutta nyt Jeesuksen kuoltua Joosef rohkaisi mielensä. Pelkäävien
opetuslasten piileksiessä jossakin, Joosef meni Pilatuksen luokse ja pyysi saada
haudata Jeesuksen ruumiin. Olisi luullut, että opetuslapset olisivat halunneet hoitaa
hautauksen, mutta heitä ei näkynyt. Joosef sitä vastoin vaaransi henkensä tunnus-
tautumalla Jeesuksen ystäväksi.

Lupa hautaukseen
Pilatus ihmetteli, kuinka nopeasti Jeesus oli kuollut, mutta antoi Joosefille luvan ottaa
ruumis alas ristiltä. Ristin juurelle ilmestyi myös Nikodeemus, joka aikaisemmin oli
tullut Jeesuksen luo yöllä pelätessään ihmisten sanomisia. Nyt Hänellä oli mukanaan
hyvänhajuista mirhasta ja aloesta tehtyä voidetta. Yhdessä naisten kanssa miehet
ottivat Jeesuksen alas ristiltä ja käärivät pellavaliinaan, jonka laskoksiin yrtitkin laitet-
tiin. Juuri ennen sapatin alkua he ehtivät viemään Jeesuksen Joosefin lahjoittamaan
kallioon hakattuun uuteen hautaan, johon ketään ei vielä ollut haudattu.

Sovellus
Hämmästyttävä rohkeuden kasvu sekä Joosef arimatialaisella että Nikodeemuksella.
Pitkään he olivat uskoneet Jeesukseen salaa, mutta kun kaikki muut piiloutuivat vai-
non vuoksi nämä kaksi osoittivat suurta rohkeutta palvellessaan Jeesusta viimeisen
kerran. Jokainen meistä on voinut olla pelkuri , mutta me voimme kasvaa rohkeaksi.
Jumala ei pakota meitä tunnustautumaan Hänen seuraajikseen tai todistamaan Hä-
nestä. Hän kasvattaa meitä uskossamme ja rohkaisee meitä niin, että vapaaehtoisesti
ilman häpeää voimme tunnustautua Hänen omikseen.

Loppuyhteenveto
Tunnin rohkea ratkaisu: tehdä palveluksia Jeesukselle – ei tehdä mitään Jee-
sukselle (Hyvä keskustella, mitä palvelukset ovat. Ei aina isoja asioita vaan esim.
auttaminen, totteleminen jne. Niin kuin Jeesus sanoin kun olin alaston vaatetitte, näl-
käinen, ruokitte, minkä teitte yhdelle näistä vähimmistä olette tehneet minulle.)

Kertaustehtävien vastaukset
Lue JOKA TOINEN kirjain ja kirjoita saamasi viesti spiraalin alle. Saat selville, miten
Joosefin rohkeus ilmeni!
Joosef ei enää pelännyt, mitä muut ajattelisivat hänen uskostaan Jeesukseen.

Pienryhmien keskusteluaiheet
Pähkinä:
Entä sinä? Oletko koskaan pelännyt kertoa toisille uskovasi Jeesukseen? Miksi?

Miten voittaa pelkosi? Lue 2 Tim. 1:7-8 ja Joh. 14:27.
Pyhä Henki antaa voiman. Jumala antaa yliluonnollisen rauhansa.
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Mitä voit tehdä näyttääksesi toisille olevasi kristitty?
Elää Raamatun ohjeiden mukaan. Osoittaa rakkautta ja ystävällisyyttä toisille,
antaa anteeksi ja pyytää anteeksi, eikä elää kostaen kärsimäämme pahaa.

ROHKEA, MINÄKÖ ??
Oppitunti 6

Pääajatus: Rohkeutemme perustuu siihen, että tunnemme Jeesuksen ja olemme
Hänen omiaan.
Raamatunkohdat: Joh. 10: 1-18
Muistojae: Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua
eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile. 5 Moos. 31:8
Havainnollistaminen: Sokkokävely, sanaton kirja tai vastaava, jonka avulla uskoon
tuleminen on helpompi kertoa

Mielenkiinnon herättäminen
Pyydä joku vapaaehtoinen kuka haluaisi kävellä silmät sidottuna huoneen päästä toi-
seen niin, että välissä on paljon esteitä. Kun saat sellaisen, taluta turvallisesti hänet
määränpäähänsä. Haastattele sokkona ollutta lasta, miltä tuntui? Kerro esim. kun isä
oli turvana eikä pelottanut kävellä pimeässä.

Raamatunkertomus
Paimen – lampaat
Lampaat eivät pelkää turvallisen paimenen seurassa. Jeesus sanoi, että Hän itse on
hyvä paimen, joka rakastaa lampaitaan ja johdattaa heitä. Jeesus osoitti todella ole-
vansa paimen, joka rakkauden tähden oli valmis jopa kuolemaan omiensa puolesta.
Jeesus sanoo, että lampaiden turvallisuus ja rohkeus johtuu siitä, että lampaat tunte-
vat paimenen ja paimen lampaansa. Ei voi olla siis rohkeutta, jos ei vielä ole tullut
paimenen lampaaksi. Miten se tapahtuu?

Jeesuksen omaksi tuleminen
Jeesuksen omaksi tullaan uskomalla Häneen. Raamatun mukaan jokainen ihminen
on tehnyt vääriä asioita ja harhaillut kauaksi pois Jumalan yhteydestä. Pahat tekom-
me ja ajatuksemme ovat erottaneet meidät Jumalasta ja Hänen rakkaudestaan. Jee-
sus tuli maan päälle näyttääkseen, että Jumalalla on rakkautta kaikkia ihmisiä koh-
taan ja että Jumala on omalta puoleltaan valmis tulemaan lähelle jokaista ihmistä.
Ongelman eli pahat tekomme Jeesus poisti kuolemalla ristillä. Meidän tehtävämme
on vastaanottaa ja hyväksyä Jeesus sydämeemme.

Jeesuksen seuraaminen
Kun olemme vastaanottaneet Hyvän Paimenen, Hän lähettää meitä kertomaan muil-
lekin Hänestä ja mahdollisuudesta tulla Hänen seuraajakseen. Tämän tehtävän
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suorittamiseen Jeesus on luvannut apunsa: Hän on aina kanssamme, Matt. 28: 18-
20. Hän lahjoittaa myös Pyhän Hengen puolustajaksemme ja rohkaisijaksemme, Apt.
1:8. Puhdas omatunto antaa rohkeutta, 1 Joh. 3:21. Tämä tarkoittaa, että vaikka jos-
kus teemmekin vääriä asioita, voimme pyytää niitä anteeksi ja tällä tavalla elää aina
puhtaalla omallatunnolla.

Sovellus
Saamme omistaa Raamatun lupaukset elämäämme ja rukoilla, mitä meiltä puuttuu.
Rohkeus annetaan yleensä tiettyyn tilanteeseen, ei niinkään etukäteen. Voimme Jee-
suksen omina asennoitua niin kuin Jesaja aikoinaan. Jumala kysyi Jesajalta kenet
Hän voisi lähettää palvelemaan itseään. Jesaja ei vilkuillut ympärilleen ja etsinyt va-
paaehtoisia vaan vastasi omasta puolestaan: ”Tässä minä olen lähetä minut.” Jes.
6:8. Jesaja ei tiennyt, mitä kaikkea tämä lähettäminen piti sisällään, mutta Hän tunsi
Jumalan, joka hänet lähetti ja oli turvallisella mielellä.

- Kerrataan vielä leirin rohkeat ratkaisut ja mitä ne käytännössä elämässämme tar-
koittavat.

Kertaustehtävien vastaukset
1) Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan,
HÄN ANTOI VOIMAN tulla Jumalan lapsiksi. (Joh. 1:12)

2) Jos me TUNNUSTAMME SYNTIMME,
Hän antaa meille synnit anteeksi. (1 Joh. 1:8,9)

3) Jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on
USKALLUS Jumalaan. (1 Joh. 3:21)

4) HÄN, JOKA ON TEISSÄ, ON SUUREMPI
kuin se, joka on maailmassa. (1 Joh. 4:4)

5) KUN PYHÄ HENKI TULEE TEIHIN, niin
te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani. (Apt. 1:8)

Pienryhmien keskusteluaiheet
Pähkinä:
Missä tilanteessa haluat tulla rohkeammaksi?

Siunatkaa toinen toisianne viimeisessä pienryhmä tapaamisessa!




