
Debora, Barak ja Suuri lahjojen antaja 
 

Tavoite: etsijä ottaa Jumalan lahjan, pelastuksen vastaan 
uskova tietää, että pelastusta ei ansaita vaan saadaan lahjaksi ja pyytää armolahjoja, joilla voi 
palvella toisia. 

juoni: 
1. Pelastus on lahja 
- Ehud kuolee, Israelilaiset rikkovat Herraa vastaan. 
-Kanaanin kuningas Jabin sortaa israeilaisia julmasti 
-ihmiset huutavat Herraa avuksi 
-Jumala antaa Deboran 
2. Jumala antaa omilleen armolahjoja 
- Debora tuomarina 
- ihmiset kysyvät neuvoa ja ratkaisua riitoihin. 
- Baarak saa kutsun sotaan 
- Baarak suostuu lähtemään, jos Debora lähtee 
3.Lahjat käytössä 
- He lähtevät Taabor vuorelle 
-Debora rohkaisee 
- Jumala sotii Israelilaisten puolella 
- Kaikki tuhottiin, sotapäällikkö pakeni 
- Jaael surmaa Siiseran telttavaarnalla 
4.Ylistys Jumalalle,joka toimii meissä vaikuttavalla voimallaan! 
-Baarak ja Debora laulavat ylistyslaulun 

 
Johdanto: (Alkuleikiksi voisi käydä leikki, jossa keskellä olija yrittää arvata, kuka piirissä on 
johtaja ja aloittaa uuden liikkeen, jota kaikki matkivat.) 
Ketkä tässä maailmassa ovat johtajia? Millainen on hyvä johtaja? Jumala antaa omilleen 
tehtäviä ja lahjat siinä toimimiseen. Jotkut hän on tarkoittanut johtajiksi. 
 

Dia 1 Minkä nimisiä Johtajia Israelin kansalla oli ollut? (Joosua, Ehud)   
Tuomarien kirjan neljäs luku alkaa näin: ” Ehudin kuoltua israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa 
vastaan” Mitä se mahtoi tarkoittaa?  (Israelilaiset palvoivat epäjumalia, joille uhrattiin mm. lapsia) 
 
Dia 2 Mitä siitä seurasi? (vihollisen hyökkäys) 
”Siksi Herra antoi heidän joutua Kanaanin kuninkaan Jabinin valtaan. Jabin hallitsi Hasorissa, ja 
hänellä oli sotapäällikkönään Haroset- Gojimissa asuva Sisera.  Jabinilla oli yhdeksänsataa 
raudoitettua sotavaunua. Kaksikymmentä vuotta hän sorti julmasti israelilaisia, ja he huusivat 
avukseen Herraa. ( Tuom 4:2 -3) 
 
Mitä Jumalan tahdon rikkomisesta seuraa? (ero Jumalasta, rauhattomuus…) 
 
Dia 3. Vihollisten kuningas on siis Jabin ja hänen sotapäällikkönsä Sisera. Siseran kotipaikka on 
erikseen mainittu Haroset-Goijim 
 
Dia 4 Jaabinin armeijasta kerrotaan, että se oli alueen nykyaikaisin ja ylivoimainen. Heillä oli 
käytössään 900 raudoitettua sotavaunua. Vaunujen akselit olivat puun sijasta rautaa, eivätkä siis 
menneet poikki. 



 
Israelilaiset eivät joutuneet vain maksamaan Jaabinille veroa. Raamatussa kerrotaan, että 
israelilaisia kohdeltiin julmasti. Kahdenkymmenen vuoden sorron jälkeen Israelilaiset nöyrtyvät ja 
rukoilevat Jumalan apua. 
Suomessa ei ole tällä hetkellä sotaa, mutta koululaisillakin on omat vaikeutensa, riitoja, 
kiusaamista, mitä muuta? Mitä Jumala tekee, kun pyydämme apua?   
Pahin ongelmamme on synti, joka erottaa meitä Jumalasta. Siihen ongelmaan Jumala on jo 
vastannut. 
Jumala on lähettänyt meille Jeesuksen kärsimään rangaistuksen meidän puolestamme. 
 
Dia 5 
Ef 2: 8 -10 Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin 
teistä, vaan se on Jumalan lahja.  
Tarvitseeko lahjan saadakseen tehdä jotain? (vain ottaa vastaan)  Kohta jatkuu.. 
Dia 6 
Ef 2: 8 -10 Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin 
teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin 
olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, 
joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. 
 
Jumala on luonut meidät Jeesuksen lähelle elämään ja tekemään hyvää. Hän on tarkoittanut meille 
jokaiselle tehtävän. Niitä tekemällä me emme pääse taivaaseen vaan siksi, että Jeesus on tehnyt 
kaiken meidän puolestamme. 
 
Dia 7 Israelilaiset saivat vastauksen huutoonsa. Jumala lähetti heille tuomariksi ja pelastajaksi tällä 
kertaa naisen Deboran, jolle Jumala oli antanut erityisiä lahjoja. Jumala on luvannut antaa kaikille 
omilleen armolahjoja (1Kor 7:7 Jokaisella on kuitenkin oma Jumalalta saatu armolahjansa) 
 
Dia 8 Roomalaiskirjeen luvussa 12 (jakeet 6-8) mainitaan seitsemän lahjaa. Muualla niistä 
mainitaan lisää ja 2 Kor 9:6 muistutetaan: Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, 
niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.  
Jumala antaa lahjoja omilleen myös lapsille ja nuorille siksi, että 

- ne auttavat lähimmäisen rakastamisessa 
- ilosanoman levittämisessä 
- ja seurakunnan (donkkis ja varkki-iltojen esim) toiminnassa 

   
Jos on aikaa, lahjoista ja niiden kuvauksista voi tehdä laput ja etsiä parit (lahja+kuvaus) tai esitellä 
ne lyhyesti 
 
laupeus - Jumalan antama kyky nähdä ne, joilla on vaikeuksia ja auttaa heitä 
 
antaminen - Jumalan antama halu antaa omasta ajasta tai omaisuudesta toisen avuksi 
 
opettaminen - Jumalan antama into tutkia ja selvittää asioita ja tutkia Raamattua ja kykyä selittää 
ne muille 
 



palveleminen- Jumalan antama kyky nähdä tehtäviä, jotka tarvitsevat tekijää ja halua tehdä ne 
toisten iloksi ja avuksi. 
 
profetoiminen- Jumalan antama kyky nähdä mitä toinen tarvitsee, kyky välittää Jumalan apua 
toiselle, neuvoja, lohdutusta tai ohjausta oikeaan suuntaan. 
 
johtaminen - Jumalan antama kyky suunnitella ja järjestellä asioita ja vetää toisia mukaan 
toteuttamaan suunnitelmia. 
 
rohkaiseminen- Jumalan antama kyky huomata toisen ongelma ja neuvoa ja kannustaa 
 
Ehkä huomaat, että Jumala on antanut sinulle, jonkun tällaisen lahjan tai, että jotain näistä 
lahjoista haluat erityisesti rukoilla itsellesi. 
 
Deborasta kerrotaan, että hänellä oli kaksi lahjaa, joita hän käytti monien auttamiseen. Hänen 
lahjansa oli profetoiminen ja johtaminen. Mitä ne tarkoittivatkaan?  
 
Dia 9 Tuomarien kirjassa kerrotaan: 
 
Hänellä oli tapana istua palmun alla Raman ja Betelin välillä Efraimin vuoristossa; sitä palmua 
kutsuttiin Deboran palmuksi. Israelilaiset tulivat sinne hänen luokseen pyytämään ratkaisua riita-
asioihinsa. Tuom 4:4 
 
Deboralla oli Jumalan antama kyky välittää Jumalan viisautta, neuvoja, lohdutusta ja ohjausta ja 
siksi ihmiset tulivat juuri hänen luokse. Mikä toinen lahja Deboralla oli? (johtaminen) Seuraavaksi 
nähdään, miten hän sitä käytti. 
 
Dia 10  Debora kutsui luokseen Barakin, Abinoamin pojan, joka oli kotoisin Naftalin Kedesistä,  
 
Dia 11 
 
ja sanoi hänelle: "Herra, Israelin Jumala, antaa sinulle tämän käskyn: 'Kokoa naftalilaisista ja 
sebulonilaisista kymmenentuhannen miehen sotajoukko ja lähde Taborinvuorelle. Minä johdatan 
Jabinin sotapäällikön Siseran sotavaunuineen ja joukkoineen Kisoninpurolle ja annan sinun voittaa 
hänet. Tuom 4:6-7 
 
Debora välittää Jumalan antaman käskyn Barakille, mitä Barak vastaa? 
 
Dia 12 
Barak vastasi Deboralle: "Minä lähden, jos sinä lähdet kanssani. Mutta ellet lähde, en minäkään 
lähde."  
Miten toimii johtaja? (osaa järjestää ja suunnitella ja saa toiset mukaan..) 
Debora vastasi Barakille: 
 
"Hyvä on, minä lähden kanssasi, mutta sinä et tästä retkestä saa kunniaa. Herra antaa Siseran 
naisen käsiin."  
 



Debora lähti Barakin kanssa Kedesiin. Barakin kotiseudulle.  
 
Barak kutsui sinne koolle Sebulonin ja Naftalin heimot. Näin hän sai mukaansa kymmenentuhatta 
miestä, ja myös Debora lähti taisteluun hänen kanssaan. 
Dia 13 Debora oli sanonut, että taistelu käytäisiin Tabor vuorella. Mikä joki siellä lähellä on? (Kison) 
 
Dia 14 
Kun Sisera sai tiedon, että Barak, Abinoamin poika, oli tullut joukkoineen Taborinvuorelle, hän 
kutsui koolle omat sotajoukkonsa, raudoitetut sotavaununsa, joita oli yhdeksänsataa, sekä 
jalkaväkensä, ja lähti Haroset-Gojimista Kisoninpurolle. Tuom 4: 12-13 
 
Barak ei ollut uskaltanut yksin lähtemään ylivoimaista vihollista vastaan ja hän tarvitsi Deboran 
rohkaisua. 
Debora sanoi:"Lähde liikkeelle! Nyt on se päivä, jona Herra antaa Siseran sinun käsiisi. Tiedäthän, 
että Herra itse kulkee sinun edelläsi! (Tuom 4:14) 
 
Dia 15 Sota alkoi. Mikä teki Siiseran armeijasta ylivoimaisen? (raudoitetut vaunut) 
Siiseran yllätti ankara sade, joka sai Kiison joen tulvimaan yli äyräiden. Mitä vaunuille kävi? (ne 
juuttuivat rajun ukkosmyrskyn seurauksena liejuun) 
 
Barak lähti hyökkäykseen Taborinvuorelta kymmenentuhatta miestä mukanaan. Hänen 
hyökätessään Herra saattoi Siseran kaikkine sotavaunuineen ja joukkoineen sekasortoon. Siseran 
oli hypättävä vaunuistaan ja paettava jalan.  Barak ajoi takaa vaunujoukkoja ja jalkaväkeä 
Haroset-Gojimiin saakka. Siseran koko armeija tuhottiin, eikä siitä jäänyt eloon ainoatakaan 
miestä. Tuom 4:14-16 

Yksi oli päässyt pakoon, armeijan päällikkö nimeltään? (Sisera) 

Dia 16 Sisera lähti jalkaisin pakoon. Lähellä asui perhe, joka oli kuningas Jabinin kanssa hyvissä 
väleissä.  Perheseen kuului Heber ja hänen vaimonsa Jael. 

Dia 17 Jael meni Siseraa vastaan ja sanoi: "Käy sisään, herrani. Tule tänne. Sinun ei tarvitse 
pelätä!" Sisera meni Jaelin telttaan, ja Jael vei hänet piiloon verhon taakse. Siseralla oli kova jano 
ja hän pyysi  Jaelilta vettä. Jael kuitenkin antoi maitoa. Miksiköhän ? (Se toimisi paremmin 
unilääkkeenä väsyneelle miehelle) Jael piilotti Siiseran ja Siisera antoi ohjeita: "Asetu teltan ovelle, 
ja jos joku kysyy sinulta, onko täällä näkynyt ketään, niin vastaa, ettei ole."  

Dia 18 Mitä sitten tapahtui? Sisera oli väsynyt ja vaipui pian sikeään uneen. Silloin Jael, Heberin 
vaimo, otti telttavaarnan ja nuijan, hiipi Siseran luo ja löi vaarnan hänen ohimoonsa, niin että se 
meni pään läpi ja tunkeutui maahan asti. Näin Sisera kuoli.  Tuom 4:21 

Dia 19  Kun Siseraa takaa ajava Barak saapui paikalle, Jael meni häntä vastaan ja sanoi: "Tule, 
minä näytän sinulle sen miehen, jota etsit." Barak meni hänen telttaansa ja näki siellä Siseran, joka 
makasi kuolleena telttavaarna ohimossaan.  

Sinä päivänä Herra antoi israelilaisten saavuttaa voiton Jabinista, Kanaanin kuninkaasta.  He 
ahdistivat häntä yhä ankarammin, kunnes viimein saivat hänet surmatuksi. 



Kuka teidän mielestänne oli suurin sankari? 
 
Debora, joka oli kansan johtaja ja profeetta ja rohkaisi toisia voittoon? 
vai Barak, joka johti sotajoukkoa? 
vai Jael, joka tappoi vihollisen sotapäällikön? 
 
Uskonsankarien listassa mainitaan näistä kolmesta Barak.  Hänen heikkoutensa kääntyi 
vahvuudeksi. Hän ei uskaltanut lähteä sotaan itse ja myönsi tarvitsevansa apua. Silti hän voitti 
ylivoimaisen vihollisen Jumalan avulla. 
 
 
(Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Barakista, Simsonista ja Jeftasta, Daavidista, 
Samuelista ja profeetoista.  Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja 
pääsivät näkemään lupausten täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan 
tulen ja välttivät miekaniskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä 
sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot (Hepr 11: ) 
 
Dia 20 Voiton jälkeen Debora ja Barak lauloivat yhdessä ylistyslaulun, jossa laulettiin mm näin 
tästä ”tähtien sodasta”: 
 
20 Taivaan tähdetkin taistelivat mukana, 
radoiltaan ne sotivat Siseraa vastaan. 
21 Kisoninpuro huuhtoi vihollisen mennessään, 
Kisoninpuro, ikiaikainen! 
Eteenpäin, sieluni, voimallisesti! 
22 Maa vavahteli kavioiden alla, kun hevoset kiitivät täyttä laukkaa. 

24 Olkoon naisista siunatuin Jael, 
Jael, keniläisen Heberin vaimo, 
siunatuin nainen paimentolaisten joukossa. 
25 Vettä Sisera pyysi, maitoa sai. 
Juhlamaljassa toi Jael kermaa. 
 

31 Näin tuhoutuvat kaikki sinun vihollisesi, Herra, mutta ne, jotka Herraa rakastavat, ovat 
voitokkaat kuin nouseva aurinko. 

Dia 21 

Debora, Barak ja Jael valitsivat olla Jumalan puolella ja olivat saaneet Jumalalta lahjoja. He tekivät 
oman tehtävänsä niiden avulla. 
 Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on meillekin ohje 
 
” Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon 
hyvinä haltijoina” 1 Piet 4:10 
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