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TERVETULOA VUODEN  
2021 TeenStreetille

Tervetuloa matkalle! Aivan kuten Jumala kutsui Mooseksen, Hän on kutsunut myös 
sinut tälle matkalle. Nyt on aika kaivaa syvälle, olla rohkea ja pitää hauskaa! Eletään 
yhdessä todeksi sitä, mitä Jumala on suunnitellut näille muutamalle päivälle. Ole 
valmis mihin tahansa ja kaikkeen - hän tulee yllättämään sinut! 

 Miten sinulla menee? Entä viime päivien, viikkojen ja kuukausien aikana?  
 Nämä seuraavat päivät TeenStreet+ -tapahtumassa voivat muuttaa elämäsi, 

ei ehkä välittömästi, mutta luota siihen, että Jumala täyttää lupauksensa tulevina 
 vuosina. Toivomme, että tulet kuulemaan hänen äänensä selkeästi; hengellistä 
elämääsi haastetaan, etkä tule unohtamaan näitä huikeita päiviä sekä vanhojen että 
uusien ystäviesi kanssa! 

 Kuuntele, sillä Jumala haluaa puhua sinulle hyvin selkeästi matkastasi hänen 
kanssaan. Hän antaa sinulle mahdollisuuden vastata siihen kutsuun, jota varten hän 
on sinut luonut.  

 Ole rohkea, kaiva syvälle ja pidä hauskaa, aivan kuten Mooses. 
 Tervetuloa! Lähdetään yhdessä matkalle! 
 

// TeenStreet Euroopan johtoryhmä

MIKÄ ON TeenStreet?
TeenStreet on Operaatio Mobilisaation (OM) työtä. OM on kansainvälinen, 
 yhteiskristillinen lähetysjärjestö, jonka näkynä on, että  Jeesusta seuraavia yhteisöjä 

syntyy sinne, missä evankeliumia on julistettu vähiten. OM  sai alkunsa vuonna 
1957. Tällä hetkellä OM:ssä on yli 3 000 työntekijää noin 110 maassa ja Logos Hope 
-lähetyslaivalla. Keskitymme evankeliointiin, seurakuntien istutukseen, avustus- ja 
kehitysyhteistyöhön, oikeudenmukaisuuden edistämiseen sekä mentorointiin ja 
 opetuslapseuttamiseen. 

Ensimmäinen TeenStreet järjestettiin Saksassa vuonna 1993. Sen jälkeen kymmenet 
tuhannet nuoret ympäri maailmaa ovat osallistuneet TeenStreet-tapahtumaan. 
Yhdessä seurakuntien kanssa haluamme innostaa ja varustaa kristittyjä nuoria 
elämään ystävyyssuhteessa Jeesuksen kanssa ja heijastamaan häntä päivittäin 
omassa elämässään.



5

TeenStreet+ -AIKATAULUSTA

Termien selityksiä 

NAMED (Nimetty) Päivän raamattuopetus. Osallistu tähän pienryhmäsi ja pienryhmäohjaajasi kanssa. 

SHH Hetki, jolloin ollaan täysin hiljaa. Shh-tuokion aikana nautitaan hiljaisuudesta, 
Jumalan läsnäolosta, ja hänen äänensä kuuntelusta. 

PIENRYHMÄAIKA 1 Päivän ensimmäinen pienryhmäaika. Keskustelkaa ja rukoilkaa yhdessä, 
opiskelkaa Raamattua ja kysykää kysymyksiä. Tämä on ryhmänne yhteistä aikaa. 
Pienryhmäajalla teette myös Suurta seikkailua. Silloin hiljennyt viettämään aikaa 
Jumalan kanssa ja opiskelet Raamattua, puhut Jumalalle ja kuuntelet häntä. 

INTERACT 1 &  
INTERACT 2

Ajanviettoa yhdessä. Voit valita eri aktiviteettejä riippuen siitä, mitä tapahtuma 
tarjoaa. Tarjolla mahdollisesti urheilua, taiteita, seminaareja & työpajoja, jne. Tämä 
aika on myös kavereiden kanssa hengailua varten. 

PIENRYHMÄAIKA 2 Pienryhmän kokoontuminen ja yhdessä rukoileminen ennen TeenStreet TV ja 
Throne Room -iltatilaisuuksia. 

TeenStreet TV Live & 
THRONE ROOM  

TeenStreet TV tarjoaa mahdollisuuden olla yhteyksissä ympäri Eurooppaa olevien 
TeenStreet-tilaisuuksien kanssa ja nähdä yhteenveto päivästä. Sieltä siirrymme 
suoraan Throne Roomiin – yhteen TeenStreetin kohokohdista. Nauti Jumalan 
kohtaamisesta ja hänen läsnäolossaan olemisesta ylistyksen ja rukouksen kautta. 
Tilaisuuden aikana ja lopussa rukoustiimi on käytettävissä henkilökohtaiseen 
rukoukseen. 

INTERACT 3 Aika hengata pienryhmäsi ja ystäviesi kanssa. Voit ostaa TS-tavaroita 
kotiin vietäväksi, kuunnella musiikkia ja pelata pelejä ennen viimeistä 
pienryhmätapaamista tai levätä ennen seuraavaa päivää

PIENRYHMÄAIKA 3 Päivän viimeisessä pienryhmän tapaamisessa voitte käydä läpi, mitä päivän aikana 
tapahtui, jakaa mitä opitte Jumalalta ja rukoilla yhdessä.  

MIKÄ ON Shh-aika? 
TeenStreetillä ihmisiä on kaikkialla. Shh-ajalla koko TeenStreet hiljenee 30 minuutiksi. 
Se tarjoaa mahdollisuuden hiljentyä, kuunnella Jumalaa ja nauttia hänen läsnäolostaan. 
Jumala on aina kanssasi ja nauttii seurastasi. Voit jatkaa Shh-aikaa, kun palaat 
TeenStreetiltä kotiin! 

Tässä joitain ehdotuksia Shh-aikaa varten: 
• Makaa ruohikossa ja katsele pilviä, tai tarkkaile pieniä hyönteisiä nurmikolla – Jumala 

on luonut tämän kaiken! 
• Kävele hiljaisuudessa. 
• Poimi lehti ja anna sen pudota. Huomaa, miten tuuli liikuttelee sitä. 
• Etsi suosikkijakeesi Raamatusta – lue sitä uudelleen ja uudelleen. 
• Mene makuulle ja sulje silmäsi. Laita sormet korviin ja kuuntele sydämesi lyöntejä. 
• Juttele Jumalan kanssa tavalla, mikä parhaalta tuntuu, esim. seisoen, istuen, polvistuen, 

vatsalla maaten, kävellen jne. 
• Laita puhelin ja muut elektroniset laitteet pois – ole 30 minuuttia ilman niitä! 



Mikä on tämän vuoden teema?
Mooses hyväksyi Jumalan kutsun lähteä uskomattomalle matkalle Isän 
kanssa. Isän, joka tunsi hänet, nimesi hänet ja lähetti hänet. Myös SINÄ 
olet tunnettu, SINUT on nimetty ja SINUT on kutsuttu, nimetty ja kutsuttu 
ainutlaatuiselle matkallesi.

Jumalan tuntema 

Toisen Mooseksen kirjan luvussa 33, Jumala sanoo Moosekselle, "Tunnen sinut ja 
osoitan sinulle armoni." Mooses vastaa, "Jos siis todella tahdot osoittaa armoasi, niin 
ilmoita minulle suunnitelmasi." 

Sinäkin olet Isän tuntema. Hän näkee sinut, rakastaa ja siunaa sinua. 

Jumalan nimeämä 

Mooseksen ja esi-isiesi Jumala on sama Jumala, joka tuntee sinut!  

Hän on tehnyt työtä elämässäsi, muovannut identiteettiäsi sekä antanut sinulle 
nimen ja tarkoituksen. Kun Mooses astui todelliseen identiteettiinsä, hän ymmärsi 
tarkoituksensa. Elämä Jumalan kanssa on hurja seikkailu – oletko valmis aloittamaan 
matkan? 

Jumalan lähettämä 

Aivan kuten Jumala kutsui Mooseksen ja lähetti hänet tarkoituksella, sinullakin on 
Jumalan antama tarkoitus! 

Elämän ilo Jumalan kanssa tulee tarkoituksesi löytämisestä. Hän on uskollinen 
 antamaan kaiken, mitä tarvitset sen täyttämiseen. Matka saattaa johdattaa sinut 
odottamattomiin paikkoihin, mutta hänen läsnäolonsa kulkee kanssasi. Mikä 
 uskomaton lupaus! 
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1. "On olemassa matka"

Pienryhmät & Suuret seikkailut 

1. "On olemassa matka" 
                                                   Pienryhmä                                                 

Tervetuloa omaan ryhmääsi ja Suureen seikkailuun. TeenStreetillä 
kokoonnutaan joka päivä samoihin pieniin ryhmiin – siten voimme olla 
osa toistemme matkantekoa. Opimme yhdessä, rohkaisemme toisiamme 
ja jaamme toistemme kanssa, mitä olemme oppineet ja kokeneet. 
Käyttäkää hetki aikaa siihen, että tutustutte toisiinne.   

Kerro nimesi ja mistä olet kotoisin.  

Yrittäkää arvata toistenne toinen nimi (jos sellainen on). Kerro toisille, millä  kirjaimella 
toinen nimesi alkaa. Jokainen saa arvata yhden kerran, mikä nimi on. ( Esimerkiksi 
jos nimesi on Johannes, kerrot, että nimesi alkaa J-kirjaimella. Sitten jokainen 
 ryhmäläinen saa arvata yhden kerran, mikä se saattaisi olla.)  

Nimi on iso osa sitä, keitä me olemme. Oletko koskaan toivonut, että voisit vaihtaa 
nimesi? Minkä nimen valitsisit ja miksi? 

Tämän päivän opetuksessa kuulimme siitä, kuinka jokainen meistä on matkalla. 
 Jumala kutsuu meitä seuraamaan itseään. Aloitimme puhumaan Mooseksesta ja siitä, 
kuinka Jumala kutsui Mooseksen matkalle. Mooses kohtasi paljon ylä- ja alamäkiä 
eikä kaikki ollut aina helppoa. Kun Jumala kertoi Moosekselle ensimmäistä kertaa, 
että oli aika ottaa uskon askeleita ja lähteä liikkeelle, Mooses ei halunnut mennä. Hän 
pyysi Jumalaa käyttämään jotakuta toista. Hän luetteli syitä, miksi  Jumalan ei pitäisi 
käyttää häntä. Hän ei oikeasti tiennyt, kuka Jumala oli, mutta kun hän lähti matkaan, 
kaikki muuttui. Jumala kertoi yhä uudelleen, että kulkisi  Mooseksen kanssa ja että 
hänen läsnäolonsa riittäisi tälle. Mooseksesta tuli mies, joka ymmärsi tarkoituksensa 
ja identiteettinsä ja sen, millaiseksi Jumala oli hänet kutsunut.  

Mooses ei ole ainoa Raamatun henkilö, joka ei oikein näytä sopivalta täydelliseksi 
esimerkiksi ihmisestä, jonka kautta Jumala valitsisi toimia. Raamattua lukiessamme 
huomaamme, että Jumala teki työtä epätäydellisten ihmisten kautta kaiken aikaa.  

Tutustumme nyt yhdessä joihinkin niistä Raamatun ihmisistä, jotka tekivät 
 kaikenlaista suurta. Sitten pysähdymme hetkiseksi tarkastelemaan joitakin ei niin 
mahtavia asioita niistä samoista ihmisistä; asioita, joista Raamattu kertoo meille. 
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1. "On olemassa matka" 

 Katsotaanpa esimerkiksi Matteusta, yhtä Jeesuksen opetuslapsista. Hän kirjoitti 
kirjan Raamattuun! Matteuksen evankeliumissa (10:3, UT2020) Matteus  kuvailee 
itseään „tullimieheksi".  Hän työskenteli veronkerääjänä ennen kuin lähti seuraamaan 
Jeesusta. Toisin sanoen Matteus teki töitä juutalaisten vihollisen leivissä.  Roomalaiset 
olivat ottaneet juutalaisten maat, hallitsivat niitä ja pakottivat kansan maksamaan 
veroja Rooman valtakunnalle. Ja Matteus teki heille töitä! Voit kuvitella, miten 
 epäsuosituksi se teki hänet oman kansansa keskuudessa. Hän saattoi ottaa  ihmisiltä 
vaadittua enemmän veroa ja pitää sitten osan rahoista itsellään.  Veronkerääjät 
 tunnettiin pettureina, varkaina ja epärehellisinä ihmisinä, mutta Jeesus valitsi 
 Matteuksen. Hänen elämänsä muuttui, kun hän hyväksyi Jeesuksen kutsun. 

Henkilön nimi: Mitä hyvää teki: Missä epäonnistui: 

Matteus (Jeesuksen 

 opetuslapsi) 

Jeesuksen seuraaja, 

 kirjoitti yhden 

 evankeliumeista, oli 

 alkuseurakunnan johtaja. 

Työskenteli  roomalaisille, 

otti rahaa omalta 

 kansaltaan. 

Kuningas Daavid 

Saul (tunnettiin 

 myöhemmin Paavalina) 

Joku muu: 

Raamattu on täynnä "matkoja", joille Jumala vei seuraajansa. Innostuksen, 
uhrauksen, rakkauden ja anteeksiannon matkoja; matkoja tuttuun ja matkoja 
tuntemattomaan. Jumalalla on matka myös sinua varten. Hän kutsuu sinua 
lähtemään liikkeelle kanssaan; käyttämään niitä lahjoja, joita sinulla on, jotta voisit 
ohjata ihmisiä hänen luokseen ja olemaan osa suurinta koskaan kerrottua seikkailua. 
Olet Jumalan tuntema, nimeämä ja lähettämä. Hänellä on matka juuri sinua varten. 

Se on matka, jonka kautta opimme ymmärtämään paremmin tarkoitustamme ja 
identiteettiämme. Jumalalla on matka meitä jokaista varten.

• Osa teistä on ehkä ollut tällä matkalla jo jonkin aikaa ja haluatte oppia lisää ja 
kasvaa lähemmäksi Jumalaa.  

• Osa teistä kuulee ehkä ensimmäistä kertaa siitä, että on olemassa tällainen 
 matka Jumalan kanssa ja kaikki on uutta.  

• Jotkut teistä ehkä olivat matkalla Jumalan kanssa, mutta sitten huomionne 
 kiinnittyi johonkin ihan muuhun tai teitte päätöksiä, joiden vuoksi tunnette nyt 
olevanne kaukana Jumalasta ja siltä matkalta, millä olitte.  
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1. "On olemassa matka"

• Jotkut teistä ovat ehkä kuulleet Jumalasta ja Raamatusta siitä saakka, kun olitte 
pieniä, mutta ette ole koskaan kokeneet niitä henkilökohtaiseksi tai että niillä 
olisi vaikutusta omaan elämäänne.  

• Jotain muuta: 

Mikä esimerkki kuvaa parhaiten sitä, missä tunnet olevasi juuri nyt? (Jos mikään 
näistä esimerkeistä ei kuvaa sinua, kerro, miltä sinusta tuntuu juuri nyt). Jaa 
ajatuksesi ryhmän kanssa.  

Kiitos, kun olitte rohkeita ja kerroitte ajatuksistanne rehellisesti ryhmälle. Missä 
tahansa oletkin tänään, olemme iloisia, että olet täällä ja toivomme, että tulet 
oppimaan lisää Mooseksesta ja siitä matkasta, joka Jumalalla on meitä varten. 
Tiedäthän, että Jumala on todellinen, hän on läsnä ja haluaa vetää sinua lähemmäksi 
itseään tuntui sinusta sitten miltä tahansa suhteessasi häneen tänään. On olemassa 
matka. Jumala on tehnyt sinut, rakastaa sinua ja haluaa, että tunnet hänet.  

                                              Suuri seikkailu                                                

Aloita kertomalla Jumalalle jotain siitä, mitä opit tänään opetuksen tai pienryhmän 
aikana. Rukoile ja pyydä Jumalalta avointa sydäntä kuulla, mitä hän haluaa kertoa 
sinulle tänään. (Jumalalle puhuminen on ihan samanlaista kuin jos puhuisit jonkun 
ihmisen kanssa. Et tarvitse hienoja sanoja, voit vain puhua niin kuin puhuisit kaverille. 
Hän kuulee – puhuit sitten ääneen, kuiskaamalla tai mielessäsi.) 

Tänään tutustumme tarinaan toisesta henkilöstä, joka sai kutsun Jeesukselta. 
Katsotaan, miten hän vastasi. 

Lue Matt. 19:16-26 

Tässä raamatunkohdassa mies tulee Jeesuksen luo. Mitä hän kysyy Jeesukselta? 

___________________________________________________________ (jae 16)

Mies vastaa Jeesukselle jakeessa 20 ja sanoo, että on jo täyttänyt kaikki käskyt. 
Jeesus tunsi miehen läpikotaisin, joten hän käski tätä tekemään sen yhden asian, 
joka paljastaisi, mikä miehelle oli tärkeintä. Mitä Jeesus käski miehen tehdä?  

__________________________________________________________ (jae 21)

Jeesus tiesi, että mies ei haluaisi tehdä niin. Jeesus näytti miehelle, ettei ikuinen 
elämä ollut jotain, minkä voisi ansaita tekemällä hyviä tekoja. (Jeesus selittää tätä 
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enemmän Matteuksen evankeliumin 20. luvussa.) Jeesus sanoi (Matt. 19:17), että "on 
vain yksi, joka on hyvä". Hän tarkoitti Jumalaa. Myöhemmin jakeessa 26 opetuslapset 
kysyvät Jeesukselta: "Kuka sitten voi pelastua?" Ja Jeesus vastaa: "Ihmiselle se on 
mahdotonta, mutta Jumalalla on kaikki mahdollista." Ikuinen elämä on mahdollista, 
koska Jumala teki mahdolliseksi – Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta 
– sen, että meillä epätäydellisillä ihmisillä voi olla suhde täydellisen Jumalan kanssa. 
Taivaaseen meneminen sitten, kun kuolemme ja suhde Jumalaan ei ole jotain, minkä 
voimme saada, jos olemme riittävän hyviä – emme voi ansaita sitä. Kyse ei ole meidän 
yrityksistämme, vaan siitä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Jeesus auttoi nuorta 
miestä tutkimaan omaa sydäntään, arvojaan ja uskomuksiaan. 

Kuinka rikas mies vastasi Jeesuksen ohjeisiin ja kutsuun? 

___________________________________________________________ (jae 22)

Rikas mies käveli pois. Hän olisi voinut aloittaa matkanteon Jeesuksen kanssa! Hän olisi 
voinut ruveta yhdeksi Jeesuksen opetuslapsista, keskustella Jeesuksen kanssa ja oppia 
tältä! Mutta sen sijaan hän valitsi kävellä pois. Hänen omaisuutensa oli hänelle tärkeämpää. 
Hän olisi voinut olla osa historian suurinta seikkailua, mutta satoja vuosia myöhemmin 
hänet tunnetaan nimettömänä miehenä, joka lähti pois, koska rakasti tavaroitansa 
enemmän. Hänet tunnetaan siitä, mikä häntä pidätteli. Hän jäi paitsi matkasta.  

Mitkä olivat miehen tärkeimmät prioriteettit? _______________________________

Entä sinä? Mikä on tärkeintä sinulle? Mieti hetki, mitä rakastat eniten, miten vietät 
suurimman osan vapaa-ajastasi ja mikä on sinulle tärkeintä?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Auttavatko nämä asiat sinua matkalla Jumalan kanssa? Vai vievätkö ne huomiosi 
muualle tai estävät sinua aloittamasta tätä matkaa?  

Tänään on puhuttu siitä, kuinka Jumalalla on matka sinua varten. Kuinka aiot vastata 
kutsuun? Kadutko tai pelkäätkö jotain, minkä vuoksi et pysty lähtemään tälle matkalle? 
Mitä muuta sinun tarvitsisi tietää tai ymmärtää ennen kuin voisit olla vapaa lähtemään 
sille matkalle, jota varten Jumala on sinut luonut? Tai ehkä olet jo aloittanut matkanteon – 
onko jotain, mikä estää sinua jatkamasta kauemmas? Kirjoita ajatuksesi muistiin tähän. 
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1. "On olemassa matka"

Juttele Suuren seikkailun lopuksi Jumalalle siitä, mitä kirjoitit yläpuolelle. Siirry 
takaisin ryhmään, kun olet valmis. 

                                         Takaisin ryhmään                                            

(Toivomme, että saisitte mahdollisuuden tutustua toisiinne ja rohkaista toisianne 
ryhmätapaamisen aikana. Mutta ei haittaa, jos et halua vastata johonkin 
kysymykseen. Voit vain sanoa "seuraava", kun on sinun vuorosi vastata.) 

Mitä mieltä olet nuoren rikkaan hallitsijan reaktiosta?  

Onko elämässäsi asioita tai ihmisiä, joiden vuoksi sinun on vaikea seurata Jeesusta 
tai tehdä matkaa yhdessä hänen kanssaan? 

Jos haluaisit Jeesuksen mukaan matkalle, jonka hän on suunnitellut sinua varten, 
miltä seuraava askel voisi näyttää sinun kohdallasi?  

Jos olet jo aloittanut matkanteon, miltä sen seuraavat askeleet näyttävät? Kuinka voit 
syventää uskoasi? Kuvaile sitä, missä olet matkallasi. 

Kuka tai mikä auttaa sinua matkanteossa? 

                                            Syvemmälle:                                                 

(Tämä osa Raamatun opiskelusta on kotona tehtäväksi, jos haluat jatkaa myöhemmin. 

Se antaa mahdollisuuden tutustua vähän tarkemmin siihen, mistä tänään puhuttiin.) 

Kun teemme matkaa yhdessä Jumalan kanssa, opimme tuntemaan paremmin 
itseämme; sitä, keitä olemme. Jumala tuntee meidät kokonaan (ja se on hyvä juttu!).  

Lue Jesaja 40:26

Mitä jae käskee meidän katsoa taivaalla? __________________________________

Kuka on luonut tämän kaiken? __________________________________________

Miten Jumala suhtautuu tähtiin jakeen mukaan? ____________________________

Tiedätkö, kuinka paljon taivaalla on tähtiä? Arvaa: __________________________
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Santa Barbaran yliopiston tutkimuksen mukaan galaksin tähtien lukumäärä vaihtelee, 
mutta olettaen, että jokaisessa galaksissa on keskimäärin noin 100 miljardia tähteä 
havaittavia tähtiä on koko maailmankaikkeudessa noin 1,000,000,000,000,000,000,000 
(kappaletta miljardi biljoonaa)! Se on suunnilleen yhtä paljon kuin hiekanjyvien lukumäärä 
KAIKILLA maailman rannoilla!" 

Tähtiä on PALJON ja Jumala tuntee ne kaikki nimeltä.  

Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Jumalan suuruutta; sitä, kuinka paljon Jumala tietää 
ja pystyy tekemään? 

Jumala, joka on luonut kaiken ja jokaisen miljardin biljoonan tähden (jotka hän tuntee 
nimeltä), teki sinut ja rakastaa ajatella sinua! Hän tietää sinusta kaiken.  Hän on luonut 
sinut tarkoituksella ja haluaa, että saat iloita niiden lahjojen ja kykyjen käyttämisestä, joita 
hän on antanut sinulle valmistamaansa matkaa varten. Hän haluaa, että tunnet hänet 
tällä matkalla ja että ymmärrät hänen rakkautensa sinua kohtaan. On kyse jostain paljon 
suuremmasta kuin voimme ymmärtää, mutta voimme käyttää tämän ja kaikki päivämme 
niin, että opimme tuntemaan ja elämään hänen suuressa rakkaudessaan.  

Milloin ymmärsit ensimmäisen kerran, että Jumala rakastaa sinua ja tuntee sinut?  

Kuinka tieto siitä on vaikuttanut elämääsi? 

Joskus voi olla vaikeaa muistaa se, että Jumala rakastaa meitä ja elää siinä 
todellisuudessa joka päivä. Huomiomme saattaa kiinnittyä muihin asioihin 
tai saatamme huolestua siitä, mitä muut ajattelevat meistä. Avaa Raamattusi 
Efesolaiskirjeen kohdasta 3:14-19 ja lue jakeet.  

Mistä näissä jakeissa puhutaan? 

„Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, 
pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken 
tiedon." (Ef. 3:18-19) Apostoli Paavali kirjoitti nämä sanat Efesossa asuville ihmisille ja 
kertoi samalla heille, mitä hän rukoili heidän puolestaan. Mekin voimme rukoilla samaa 
itsellemme! Että voisimme tuntea Jumalan rakkauden meitä kohtaan paremmin ja kokea 
sitä yhä enemmän ja että voisimme tehdä tätä matkaa tuntien hänen rakkautensa matkan 
jokaisella askeleella! 

Lue Efesolaiskirjeen kohta (3:14–19) uudelleen, mutta muuta jakeet tällä kertaa 
rukoukseksi Jumalalle. 

Ehkä voisit lukea nämä jakeet joka aamu ja aloittaa päiväsi tietäen, kuinka paljon 
Jumala rakastaa sinua.  
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2. "Jumalan tuntema" 
                                           Pienryhmä                                             

Tervetuloa omaan ryhmääsi ja Suureen seikkailuun.TeenStreetillä kokoonnutaan 
joka päivä pienryhmiin – siten voimme olla osa toistemme matkantekoa. Opimme 
yhdessä, rohkaisemme toisiamme ja jaamme toistemme kanssa, mitä olemme 
oppineet ja kokeneet. Käyttäkää hetki aikaa siihen, että tutustutte toisiinne.    

Kerro nimesi ja mistä olet kotoisin. Kerro toisille lyhyt tarina tekemästäsi matkasta tai 
mainitse suosikkimatkasi, jolla olet ollut. 

Millä muutamalla sanalla ystäväsi tai perheesi kuvailisi sinua? Miten ne, jotka 
tuntevat sinut parhaiten kuvailevat sinua? (hauska, ujo, energinen, vakava, 
ulospäinsuuntautunut, ystävällinen, vastuullinen, iloinen, jne.) 

Tänään kuulimme opetuksen Mooseksesta ja siitä, kuinka Jumala tuntee meidät. Mitä 
mieltä olit ensimmäisestä opetuksesta? Onko sinulla mitään kysyttävää?  

Jumala tietää kaiken sinusta, menneisyydestäsi, nykyisyydestäsi, ajatuksistasi, 
toiveistasi, unelmistasi, kaikesta. Miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet, että Jumala 
tuntee sinut?  

On itseasiassa todella hyvä olla Jumalan tuntema. Hän loi meidät ja on nähnyt kaiken, 
mitä meille on tapahtunut ja hän ymmärtää meitä. Meidän ei koskaan tarvitse kokea, 
ettei Jumala ymmärrä meitä, koska hän tuntee meidän sydämemme. Hän tuntee 
myös kaikki ajatukset ja päätökset, joita olemme koskaan tehneet. Meidän ei tarvitse 
murehtia ja yrittää piilottaa mitään Jumalalta, koska hän tietää jo kaiken. Ja hän 
rakastaa meitä silti.  

Lue Room. 5:8-11.

Näiden jakeiden mukaan Jumala osoitti meille rakkautensa, kun Jeesus kuoli 
ristillä meidän puolestamme. Miten tämä jae kuvailee meitä? (jae 8) "Kristus kuoli 
meidän puolestamme, kun vielä olimme _________________" Se tarkoittaa, että 
Jumala otti ensimmäisen askeleen päästäkseen luoksemme ja kutsuakseen meidät 
matkalle hänen kanssaan! Hän kutsuu meitä saamaan anteeksi jokaisen väärän 
asian, jonka olemme tehneet tai tulemme koskaan tekemään, ja hän kutsuu meitä, 
jotta voimme saada välimme kuntoon hänen kanssaan! Jumala otti ensimmäisen 
askeleen tavoittaakseen sinut, jotta voisit tuntea hänet ja jotta sinulla voisi olla 
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henkilökohtainen suhde häneen. Oletko vastannut hänelle? Jos olet, milloin ja miksi 
päätit lähteä seuraamaan Jeesusta? Jos et ole vielä vastannut hänen kutsuunsa, 
osaatko sanoa, mikä estää sinua tekemästä sitä päätöstä?

Kaikki meistä eivät ole samassa kohdassa matkallamme, ja se on ok. Se on matka, 
jonka kautta opimme ymmärtämään paremmin tarkoitustamme ja identiteettiämme. 
Se alkaa siitä, että ymmärrämme, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Missä olet 
suhteessa ajatukseen siitä, että olet matkalla Jumalan kanssa? 

• Osa teistä on ehkä ollut tällä matkalla jo jonkin aikaa ja haluatte oppia lisää ja 
kasvaa lähemmäksi Jumalaa.  

• Osa teistä kuulee ehkä ensimmäistä kertaa siitä, että on olemassa tällainen 
matka Jumalan kanssa ja kaikki on uutta.  

• Jotkut teistä ehkä olivat matkalla Jumalan kanssa, mutta sitten huomionne 
kiinnittyi johonkin ihan muuhun tai teitte päätöksiä, joiden vuoksi tunnette nyt 
olevanne kaukana Jumalasta ja siltä matkalta, millä olitte.  

• Jotkut teistä ovat ehkä kuulleet Jumalasta ja Raamatusta siitä saakka, kun olitte 
pieniä, mutta ette ole koskaan kokeneet niitä henkilökohtaiseksi tai että niillä 
olisi vaikutusta omaan elämäänne.  

• Joku muu:

Mikä esimerkki kuvaa parhaiten sitä, missä tunnet olevasi juuri nyt? (Jos mikään 
näistä esimerkeistä ei kuvaa sinua, kerro, miltä sinusta tuntuu juuri nyt). Jaa 
ajatuksesi ryhmän kanssa.  

Olemme iloisia, että teistä jokainen on täällä. Kiitos siitä, että kuljette meidän 
kanssamme tätä TeenStreet-matkaa muutaman seuraavan päivän ajan. Tiedämme, 
että Jumala on tuonut sinut tänne ja haluaa, että opit paremmin tuntemaan häntä, 
hänen rakkauttaan sinua kohtaan sekä sitä matkaa, jonka hän on suunnitellut sinua 
varten! Riippumatta siitä, missä olet uskossasi, on aina paljon enemmän, mitä voit 
oppia ja soveltaa elämääsi samalla, kun Jumala kasvattaa luottamustasi häneen.

                                         Suuri seikkailu                                           

Aloita kahdenkeskinen aikasi Jumalan kanssa puhumalla hänelle. (Jumalalle 
puhuminen on ihan samanlaista kuin jos puhuisit jonkun ihmisen kanssa. Et tarvitse 
hienoja sanoja, voit vain puhua niin kuin puhuisit kaverille. Hän kuulee – puhuit sitten 
ääneen, kuiskaamalla tai mielessäsi.)  

Jumala on tuonut sinut tänne ja haluaa sinun oppivan uutta hänen Sanastaan 
seuraavien päivien aikana. Pyydä häntä johdattamaan sinua. 
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Hyppäämme aika monen vuoden yli Mooseksen elämässä tämän päivän Suuressa 
seikkailussa. Jumala käytti Moosesta ihmeellisesti johtamaan israelilaiset pois Egyptin 
orjuudesta. Mutta ihmiset eivät olleet valmiita menemään uuteen maahansa vielä. 
Jumala piti heitä erämaassa vuosia valmistellessaan heitä heidän tarinansa seuraavaan 
vaiheeseen. Etsi 4. Moos. 21:4–9, joka kertoo siitä, kun israelilaiset olivat erämaassa. 

Miksi ihmiset ovat vihaisia? (jae 5) _____________________________________

Mitä Herra lähetti vastauksena heidän valitukseensa? ______________________

Miten kansa reagoi tähän rangaistukseen? (jae 7) ____________________________

_______________________________________________________________

Mooses rukoili kansan puolesta, ja sitten Jumala käski Mooseksen tehdä jotain. Mitä 
Jumala käski Mooseksen tehdä? (jae 8)

________________________________________________________________

Mitä ihmisten piti tehdä pelastuakseen käärmeen pureman jälkeen? (jakeet 8 & 9) 

_______________________________________________________________

Kun ihmiset pyysivät apua ja Mooses rukoili kansan puolesta, Jumala antoi heille 
keinon pelastua myrkyllisiltä käärmeiltä. Hän käski Mooseksen tehdä käärmeen ja 
nostaa sen tangon päähän. Ihmiset pelastuivat myrkyllisten käärmeiden puremien 
jälkeen yksinkertaisesti katsomalla käärmeen kuvaa. Jumala antoi ihmisille tavan 
pelastua tilanteesta, johon he olivat joutuneet. Tiesitkö, että Raamatussa on 66 
erillistä kirjaa, mutta että sen läpi kulkee yksi suuri teema? Raamattu on tositarina 
siitä, kuinka Jumala tarjosi meille keinon tuntea hänet ja elää suhteessa häneen. 
Koko Raamattu osoittaa, että tarvitsemme Jeesusta, joka tuli maailmaan meidän 
pelastajanamme. Jopa tämä tarina Mooseksesta ja erämaan käärmeistä osoittaa kohti 
Jeesusta. Ota esille Uusi testamentti ja lue Joh. 3:14-18. 

Kuulostaako jae 14 tutulta? Se on se tarina, jonka juuri luit 4. Mooseksen kirjan luvusta 
21! Jeesus korotettiin ristillä kärsimään meidän rangaistuksemme, jotta meidän 
suhteemme Jumalaan voitaisiin korjata. Lue jae 16 uudelleen (Joh. 3:16). Kirjoita jae 
tähän omin sanoin: 

Jumala tunsi Mooseksen ja kutsui hänet seuraamaan itseään. Jumala tuntee sinut 
ja haluaa, että sinäkin olet hänen seuraajansa. Koska Aadam ja Eeva tekivät syntiä 
ihan alussa, he ja kaikki heidän jälkeensä syntyneet on erotettu Jumalasta. Se, kun 
teemme väärin, erottaa meidät Jumalasta, koska hän on täydellinen. Mutta Jumala 
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antoi meille keinon sovintoon, että voimme tuntea hänet ja hänen rakkautensa meitä 
kohtaan. Hän teki sen lähettämällä Jeesuksen, täydellisen, kärsimään rangaistuksen, 
jonka me ansaitsimme. Siitä nämä jakeet kertovat.  

Onko sillä, mitä Jeesus teki ristillä, ollut vaikutus elämääsi? Jos on, miten? 

Jos et ole varma siitä, miten tai miksi se, mitä Jeesus teki ristillä voisi vaikuttaa 
elämääsi, kysy Jumalalta asiasta. Mieti voisitko pyytää ryhmänohjaajaasi kertomaan 
sinulle, kuinka hänen elämänsä on muuttunut tai mitä se tarkoittaa hänelle. 

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tulisi vaikuttaa elämäämme Jeesuksen 
seuraajina joka päivä. Miten elämäsi näyttäisi erilaiselta, jos et uskoisi häneen?  

Jos et usko Jeesukseen, millainen vaikutus uskolla Jeesukseen voisi olla elämääsi 
(perustuen siihen, mitä olet oppinut tähän mennessä)? 

Jumala tuntee sinut – kaiken hyvän ja pahan – ja rakastaa sinua. Hän on nimennyt 
sinut... identiteettisi koostuu siitä, kuka olet hänessä. (Puhumme tästä lisää 
huomenna.) Puhu Jumalalle tästä totuudesta. Hän on täällä kanssasi, ja hän on 
jokaisen TeenStreetille näinä päivinä osallistuvan nuoren kanssa jokaisessa maassa. 
Mitä se merkitsee sinulle, että olet Jumalan tuntema? Kirjoita ajatuksesi muistiin tähän.  

Kerro ajatuksistasi vielä lopuksi Jumalalle ja pyydä häntä vetämään sinua puoleensa 
tulevien päivien aikana.  

Kun olet valmis, voit mennä takaisin ryhmään.

                                    Takaisin ryhmään                                       

Jos sinusta tuntuu hyvältä, voit jakaa muistiin kirjoittamiasi ajatuksia siitä, millainen 
vaikutus Jeesuksen kuolemalla ja ylösnousemuksella on ollut elämääsi.  

Haluatko kysyä jotain siitä, mitä se tarkoittaa, että on matkalla Jeesuksen kanssa tai 
hänen seuraajansa? 

Haluaisitko jakaa jotain muuta Suuresta seikkailusta ryhmäsi kanssa? 

Haluatko jakaa rukousaiheen ryhmällesi, että he voivat rukoilla puolestasi 
TeenStreetin aikana? Kerro ryhmälle, miten he voivat rukoilla puolestasi. 

Rukoilkaa lopuksi yhdessä ja toistenne puolesta.
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                                        Syvemmälle                                             

Jos haluat pohtia vähän syvemmin ajatusta siitä, että olemme Jumalan tuntemia, voit 

syventyä vielä omalla ajallasi tutkimaan seuraavia raamatunkohtia. 

Päivän teema on "Jumalan tuntema". On mahtavaa olla Jumalan tuntema! Joskus 
tämä totuus voi olla jotain, minkä kyllä tiedämme mielessämme, mutta se ei vaikuta 
sydämiimme tai siihen, miten elämme. Joskus, jos olet seurannut Jeesusta jo jonkin 
aikaa, jotkut perusjutut saattavat olla asioita, mihin totumme eivätkä ne enää vaikuta 
meihin niin paljon. Mutta tiedon siitä, että olemme Jumalan tuntemia ja rakastamia 
pitäisi vaikuttaa jokaiseen elämämme päivään, kun sovellamme tätä totuutta ja 
seuraamme sitä.  

Rukoile ja kerro Jumalalle, mitä ajattelet ja tunnet. Pyydä häntä auttamaan sinua 
ymmärtämään paremmin, että olet hänen tuntemansa ja rakastamansa. 

Lue Psalmi 139:1–18. Nämä jakeet ovat melko tunnettuja, joten jos tämä on sadas 
kerta, kun luet ne, pyydä Jumalalta, että voisit nähdä näiden lauseiden sisältämän 
totuuteen ja löytää uudenlaisen näkökulman niihin. Alleviivaa lauseet, jotka 
merkitsevät sinulle eniten tänään. 

Psalmi 139:1–18 
Herra, sinä olet minut tutkinut,  
    sinä tunnet minut.  
Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät,  
    jo kaukaa sinä näet aikeeni.  
Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut,  
    perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni.  
Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa,  
    jota sinä, Herra, et tuntisi.  
Sinä suojaat minua edestä ja takaa,  
    sinä lasket kätesi minun päälleni.  
Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä,  
    siihen ei ymmärrykseni yllä.  
Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta,  
    minne voisin paeta sinun edestäsi?  
Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä,  
    vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet.  
Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin  
    tai muuttaisin merten taa,  
sielläkin sinä minua ohjaat,  
    talutat väkevällä kädelläsi.  
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Vaikka sanoisin: "Nyt olen pimeyden kätköissä,  
    yö peittää päivän valon",  
sinulle ei pimeys ole pimeää,  
    vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste,  
    pimeys kuin kirkas valo.  
Sinä olet luonut minut sisintäni myöten,  
    äitini kohdussa olet minut punonut.  
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.  
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,  
    minä tiedän sen.  
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä,  
    muotoni kuin syvällä maan alla,  
    mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.  
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,  
    sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.  
Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.  
Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala,  
    kuinka valtava onkaan niiden määrä!  
Jos yritän niitä laskea,  
    niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä.  
Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet kanssani. 

Lue teksti uudelleen ja ympäröi ne sanat, jotka kuvaavat sitä, kuinka Jumala tuntee 
sinut ja tietää kaiken sinusta.  

Miltä sinusta tuntuu se, että Jumala tuntee sinut näin hyvin ja että hän on tuntenut 
sinut siitä lähtien, kun hän aloitti luomisesi äitisi kohdussa?  

Kuningas Daavid kirjoitti tämän Psalmin, joka on laulu. Hän puhuu tässä Jumalalle. 
Psalmin „sinä" tarkoittaa Jumalaa. Miten Daavid näkee Jumalan sen perusteella, 
mitä hän sanoo? Mitä hän uskoo Jumalan tuntevan ja ajattelevan hänestä itsestään?  

Jos joku kysyisi sinulta, mitä Jumala ajattelee sinusta, vastaisitko niin kuin Daavid 
tässä psalmissa? Miksi tai miksi et? Mitä sanoisit? 

Olisi hienoa tuntea Jumala niin kuin Daavid hänet tunsi – kirjoittaa samankaltainen 
laulu tai runo, joka kertoisi, että näin Jumala tuntee minut! Pysähdy hetkeksi ja 
pyydä Jumalaa auttamaan sinua oppimaan ja ymmärtämään enemmän sitä, kuinka 
hän rakastaa sinua ja tuntee sinut. Kiitä häntä hänen hyvästä huolenpidostaan ja 
rakkaudestaan sinua kohtaan.  

Valinnaista: Kirjoita Jumalalle oma psalmi, runo tai laulu, joka kuvaa sitä, kuinka hän 
tuntee sinut ja rakastaa sinua. 
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3. "Jumalan nimeämä"  
                                            Pienryhmä                                                

Tervetuloa takaisin! 

Oletko koskaan nimennyt jotain? (Lemmikkiä, paikkaa, lelua, tms.) Minkä nimen 
annoit ja miksi valitsit sen nimen?  

Mitä sinulle jäi mieleen tämän päivän opetuksesta? Onko sinulla kysyttävää tai 
haluatko jakaa ryhmälle jotain, mitä opit?  

Millä sanoilla kuvailisit Moosesta sen perusteella, mitä olet oppinut hänestä tähän 
mennessä?  

Kuulimme aiemmin tänään opetusta siitä, kuinka Mooses puhui Jumalan kanssa 
palavan pensaan luona. Melkoinen tarina! Jumala kertoi Moosekselle, että hän halusi 
tämän mukaansa vapauttamaan israelilaiset 400 vuotta kestäneestä orjuudesta! 
Melkoinen tehtävä – mutta Mooses ei halunnut sitä. Arvaa – tekstiä katsomatta – 
kuinka monesti Mooses esitti tekosyyn tai kieltäytyi siitä, mitä Jumala oli aikeissa tehdä. 

Mooses katsoi itseään ja sanoi: "Lähetä joku muu." Mooses katsoi itseään ja näki 
menneisyytensä. Mooses katsoi itseään ja näki epäonnistumisensa… Jumala katsoi 
Moosesta ja näki jotain muuta. 

Se, miten me näemme itsemme, eroaa usein suuresti siitä, miten Jumala näkee 
meidät ja mitä hän sanoo siitä, keitä me olemme.  

Katsotaan tarkemmin Mooseksen keskustelua Jumalan kanssa. Avatkaa Raamatut 2. 
Mooseksen kirjan 3. luvun kohdalta.  

Mitä Jumala käski Mooseksen tehdä? (jae 10) _____________________________

Miten Mooses vastasi? (jae 11) _________________________________________

Jumala lupasi olla Mooseksen kanssa, ja hän lupasi jopa, että jonakin päivänä Mooses 
palaisi jälleen samalle vuorelle ylistämään Jumalaa sen jälkeen, kun kansa olisi tuotu 
pois Egyptistä! Mutta Mooses ei ole vakuuttunut. Hän pelkäsi, etteivät israelilaiset 
johtajat usko, että Jumala on lähettänyt hänet. Jumala kuulee hänen huolensa ja vastaa. 
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Miten Jumala kutsuu itseään jakeessa 14? Mitä nimeä hän käyttää?  

_______________________________________________________________

Jumala kertoo Moosekselle nimensä ja selittää, miten kaikki tulee tapahtumaan ja 
mitä hän tulee tekemään. Mutta Mooses ei ole vieläkään vakuuttunut. Hän kysyy 
Jumalalta: "Entä jos he eivät usko minua?" 

Jumala on kärsivällinen ja kertoo, että tulee tekemään monia ihmeitä. Mutta Mooses 
protestoi neljännen kerran! Minkä tekosyyn hän antaa Jumalalle jakeessa 2. Moos. 4:10? 

________________________________________________________________

Jumala kuulee Mooseksen pelon ja sanoo olevansa tämän kanssa ja auttavansa tätä. 
Mutta Mooses vastaa viidennen kerran jaa pyytää, että Jumala lähettäisi jonkun 
muun! Lue Jumalan vastaus 2. Moos. 4:14-17.  

Mooses väitti vastaan viisi kertaa ja joka kerta Jumala vastasi hänen huoleensa. Kun 
Jumala kehotti 2. Mooseksen kirjan kirjoittajaa kirjoittamaan muistiin tämän tarinan, 
hän olisi voinut jättää tämän keskustelun kirjan ulkopuolelle. Mutta Jumala halusi, että 
tämä keskustelu tallennetaan. Mooses ei ollut urhea ritari. Hän oli ihan tavallinen mies, 
jonka Jumala valitsi tähän tehtävään. Jumalalla oli suunnitelma Mooseksen elämää 
varten. Jumala pelasti hänet ihmeellisesti kuolemalta heti tarinan alussa, kun hän oli 
vauva kaislakorissa Niilin virrassa. Näytti siltä, että Mooses pilasi mahdollisuutensa 
olla osana Jumalan suunnitelmaa, kun hän tappoi harkitsemattomasti egyptiläisen ja 
joutui pakenemaan Egyptistä. Mutta Jumalalla oli silti suunnitelma Mooseksen elämää 
varten. Kun Jumala tuli Mooseksen luokse, Mooses epäili omaa uskottavuuttaan 
israelilaisten johtajien edessä, hidasta puhettaan ja kykyään saada asioita tehtyä, 
mutta Jumala kannusti häntä yhä uudelleen.  

Oletko koskaan epäillyt itseäsi Mooseksen tavoin? Jos haluat, voit kertoa ryhmälle, 
millaisia epävarmuuksia tai kysymyksiä sinulla on. 

Miten luulet, että olisit toiminut, jos olisit ollut Mooseksen tilanteessa? 

Siirrytään Suureen seikkailuun oppimaan lisää siitä, miten Jumala näkee meidät ja 
mitä se tarkoittaa, että olemme hänen nimeämiään.

                                          Suuri seikkailu                                           

Jumala kutsui Mooseksen nimeltä ja kertoi sitten tälle, kuka oli. Jumala sai 
Mooseksen huomion palavan pensaan avulla ja kutsui sitten Mooseksen matkalle 
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kanssaan. Miten Jumala on yrittänyt saada sinun huomiosi? Palavia pensaita ei ehkä 
nyt näy, mutta Jumalalla on suunnitelma sinua varten – juuri nyt olla täällä lukemassa 
tätä Suurta seikkailua. Hän tietää nimesi. Aloita pyytämällä Jumalaa auttamaan sinua 
kasvamaan lähemmäksi häntä ja ymmärtämään enemmän hänen sanaansa tänään. 
Kiinnitä huomiota siihen, mitä hän haluaa sinun oppivan ja ymmärtävän tänään. 

Myös sinulla on tarkoitus, kun kuljet tätä matkaa Jumalan kanssa. Jos olet Jeesuksen 
seuraaja ja olet ottanut vastaan pelastuksen lahjan Jumalalta, voit olla varma, että 
Jumalalla on tarkoitus elämääsi varten! (Jos "Jeesuksen seuraaja" ei ole se, miten kuvailisit 
itseäsi ja sinulla on kysymyksiä tai haluat enemmän tietoa, jatka lukemista. Jos missään 
vaiheessa haluat mennä ryhmänohjaajasi tai jonkun toisen johtajan luokse kertomaan 
ajatuksistasi, kysymään jotain tai tekemään loput Suuresta seikkailusta heidän kanssaan, 
voit tehdä niin.) Jumala haluaa, että tunnet hänet ja hänen rakkautensa sinua kohtaan. 
Hänellä on myös asioita, joita hän haluaa sinun tekevän! Lue Efesolaiskirje 2:8–10  

Kirjoita jae 10 tähän: 

Kuvitellaan hetken verran, että kuljemme Mooseksen saappaissa paikasta toiseen 
lampaiden kanssa ja yhtäkkiä näemme pensaan, joka on tulessa, mutta ei pala. 
Kuvittele, että Jumala sanoo sinulle tämän Efesolaiskirjeen jakeen (2:10)…

(Kirjoita etunimesi tähän) "_________________________________, olet 
mestariteokseni! Tein sinut uudeksi Jeesuksessa Kristuksessa, jotta voit tehdä niitä 
hyviä tekoja, jotka suunnittelin sinua varten kauan sitten." 

Miten vastaisit? Jos sinulla on epäilyksiä, epävarmuutta, pelkoa, kipuja – voit kertoa 
niistä Jumalalle. Mooses kertoi kaiken Jumalalle ja ilmaisi huolensa ja epävarmuutensa 
– sinäkin voit tehdä niin. Kuvittele, että Jumala sanoisi ylläolevat lauseet sinulle. 
Kuinka reagoisit?

Kuvittele sitten, että Jumala vastaisi sinulle samalla lupauksella kuin Moosekselle: 
„Minä olen sinun kanssasi." (2. Moos. 3:12) Toinen lupaus löytyy Jesajan kirjasta 
kohdasta 41:10… "Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! Älä arkana pälyile ympärillesi 
– minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua 
vakaalla, lujalla kädelläni." 

Miten haluaisit vastata tähän lupaukseen? 

Jeesuksen seuraajina olemme Jumalan nimeämiä. Se tarkoittaa, että kuulumme 
hänelle. Kun otamme vastaan Jeesuksen pelastajanamme, nimemme on Raamatun 
mukaan kirjoitettu elämän kirjaan. Kuvittele taivaassa oleva kirja, joka on täytetty 
Jeesuksen seuraajien nimillä! Sen täytyy olla aika suuri kirja!  
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Meillä – niin kuin Mooseksella – tulee olemaan vaikeita hetkiä, kun kuljemme tätä matkaa 
Jumalan kanssa. Mutta pidetään mielessä ne kallisarvoiset lupaukset, jotka luimme tänään. 

Mikä on Jumalan vastaus epäilyksiimme?  
Minä olen sinun kanssasi. Minä autan sinua. (Jes. 41:10)

Mikä on Jumalan vastaus epävarmuuteemme?  
Minä olen sinun kanssasi. Minä autan sinua. (Jer. 29:11; Ps. 1) 

Mikä on Jumalan vastaus ihmispelkoomme?  
Minä olen sinun kanssasi. Minä autan sinua. (Ef. 2:10) 

Mikä on Jumalan vastaus epäonnistumisen pelkoomme?  
Minä olen sinun kanssasi. Minä autan sinua. (Jes. 40:29; 2.Kor. 12:10) 

Toisinaan, kun on vaikeaa, turhauttavaa tai epäilemme, katsomme itseämme. Jumala pyytää 
meitä katsomaan, kuka on kanssamme. Voimme katsoa häneen, kun meillä on vaikeaa. 

Mikä Jumalan lupauksista (listattu yllä) sinun oli tärkeää kuulla tänään? Pysähdy 
hetkeksi kiittämään Jumalaa siitä lupauksesta. 

Minkä yhden asian voisit tehdä tänään muistaaksesi keskittyä Jumalaan ja hänen 
lupauksiinsa itsesi sijaan? 

Haluatko ottaa Jumalan kutsun vastaan ja lähteä hänen kanssaan tälle matkalle (jos et 
ole vielä tehnyt niin)? Vai onko sinulla kysyttävää tai haluatko oppia lisää? Jos näin on, 
kerro se Jumalalle. Puhu hänelle. Harkitse myös keskustelemista ryhmänohjaajasi tai 
jonkun muun tapahtuman aikuisen kanssa, jonka kanssa sinusta tuntuu luonnolliselta 
keskustella (henkilökunta, rukoustiimi, jne.). 

Juttele hetki Jumalan kanssa niistä asioista, joista luit tänään.

                                     Takaisin ryhmään                                      

Minkä yhden asian haluat muistaa tämän päivän Suuresta seikkailusta?  

Mooseksella oli ainutlaatuinen kohtaaminen Jumalan kanssa palavan pensaan luona. 
Oletko sinä kohdannut Jumalan joskus erityisellä tavalla? Haluaisitko kertoa siitä?  

Meillä tulee olemaan hyviä ja huonoja hetkiä matkallamme, kun kuljemme Jumalan 
meille valmistamissa seikkailuissa. Toisinaan tapahtuu ikäviä asioita – emmekä aina 
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ymmärrä miksi – mutta voimme olla varmoja siitä, että Jumala ei koskaan jätä meitä. 
Voimme luottaa häneen.   

Keskustelkaa ryhmässä siitä, kuinka voi luottaa Jumalaa vaikeuksien ja 
epäilyksemme keskellä?  

Kuinka voimme kiinnittää huomiomme Jumalaan joka päivä – sekä vaikeina että 
hyvinä hetkinä? 

Päättäkää ryhmätapaaminen kysymällä, haluaisiko joku rukoilla. 

                                        Syvemmälle                                             

Usko on tärkeä osa matkaamme. Miten kuvailisit, mitä usko on? 

(Lue Raamatun määritelmä uskosta Heprealaiskirjeen kohdasta 11:1. Vertaa 
vastaustasi siihen, mitä jakeessa sanotaan.) 

Kuinka voimme tehdä uskosta jokaisen päivän, jokaisen ajatuksen ja jokaisen 
askeleen lähtökohdan; sen, mistä lähdemme liikkeelle? 

Lue Jer. 6:16. Jakeessa on useita toimintaa kuvaavia sanoja: kysykää, vaeltakaa, 
katsokaa. (Suom. huom. 1938 käännöksen mukaan) Lue jae uudestaan. Kirjoita nämä 
kolme toimintaa kuvaavaa sanaa muistiin siinä järjestyksessä kuin ne on kirjoitettu 
jakeeseen. 

__________________   ______________________   ___________________

Menevätkö nämä koskaan väärään järjestykseen elämässä? Kuljetko parhaillaan 
sellaisia teitä, joista et ole koskaan kysynyt Jumalalta? Ovatko kulkureittisi hänen 
kulkureiteillään? 

Kestää vain seitsemän sekuntia pysähtyä milloin tahansa päivän mittaan ja pyytää 
Isää näyttämään, mitä hän näkee, mikä hänen näkökulmansa on jossakin tilanteessa 
– kuinka usein kysyt häneltä, mitä hän näkee?  

Kuinka paljon aikaa vietät pysähtyen ja katsoen? Toinen tapa tarkastella asiaa on tämä: 
Kuinka paljon aikaa vietän hiljaa Jumalan, Isäni, kanssa? Mitä enemmän vietät aikaa 
Isäsi kanssa, sitä enemmän näet, mitä hän näkee! Näet itsesi sellaisena kuin hän näkee 
sinut! Näet ne kulkureitit, joita Isäsi kulkee: hyvät reitit, ikiaikaiset reitit, hänen reittinsä. 
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Kysyimme tämän kysymyksen pienryhmässä: "Kuinka voisin keskittyä Jumalaan sen 
sijaan, että keskityn itseeni? Tässä on joitakin esimerkkejä siitä, mitä Jeremian kirjan 
jakeesta selviää. Pysähdy hetkeksi ja vietä muutama minuutti hiljaa Jumalan kanssa.

KATSO: Anna Jumalan näyttää sinulle, missä hän tekee työtänsä ympärilläsi – mitä 
polkuja hän kulkee. [Nyt on hyvä aika kiittää Jumalaa niistä asioista, joita näet hänen 
tekevän!] 

KYSY: Kysy Jumalalta, mitä hän haluaa sinun tekevän. 

KULJE: Kulje hänen reittejään ja seuraa niitä mahdollisuuksia, joita hän antaa sinulle. 
Luota häneen, kun katsot häneen.  

On helpompi luottaa Jumalaan, kun tiedämme, kuka hän on. Tässä on lista 
muutamista Jumalan nimistä Raamatusta. Mikä nimi merkitsee eniten sinulle 
juuri nyt? Voit pyytää Jumalaa kertomaan enemmän itsestään sinulle tämän 
luonteenpiirteen kautta. 

EL: Jumala ("voimakas, vahva, hallitseva"), käytetty 250 kertaa Vanhassa 
testamentissa. Ks. 1. Moos. 7:1, 28:3, 35:11; 4. Moos. 23:22; Joos. 3:10; 2.Sam. 
22:31, 32; Neh. 1:5, 9:32; Jes. 9:6; Hes. 10:5. 

EL SHADDAI: Kaikkivaltias Jumala tai kaikkivoipa Jumala 1. Moos. 17:1, 2. 

ADONAI: Herra suomalaisissa käännöksissä (Iso H, muuten pienellä) 

YAHWEH/JEHOVAH: Tarkoittaa HERRA. "Minä olen se, joka olen", kuten ilmaistu 
Moosekselle palavan pensaan luona, 2. Moos. 3. Jumalan nimi, liian pyhä 
sanottavaksi ääneen, lyhennetty tai kirjoitettu "YHWH" ilman vokaaleja. 

JEHOVAH-JIREH: "Herra varustaa." 1. Moos. 22:14 Jumala antaa aina sen, mitä 
tarvitaan – riittävästi ajallaan. 

JEHOVAH-RAPHA: "Parantava Herra" 2. Moos. 15:22-26. Merkitsee hengellistä, 
emotionaalista ja fyysistä parantamista. 

JEHOVAH-NISSI: "Herra on sotalippumme." 2. Moos. 17:15 

JEHOVAH-M’KADDESH: "Pyhittävä Herra" 3. Moos. 20:7-8 

JEHOVAH-SHALOM: "Herra on rauhamme" Tuom. 6:24. Shalom tarkoittaa sellaista 
rauhaa, joka on seurausta eheydestä suhteessa Jumalaan ja ihmisiin.   
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4. "Jumalan lähettämä"  
                                           Pienryhmä                                                  

Mitä mieltä olit tämän päivän opetuksesta? Onko sinulla kysymyksiä tai 
ajatuksia, joita haluaisit jakaa? 

Tänään pohdimme sitä, miten me olemme Jumalan lähettämiä. Mitä "Jumalan 
lähettämä" merkitsee sinulle? 

Kun kuljemme tätä matkaa Jumalan kanssa, hän lähettää meidät edustamaan 
itseään kouluihin, työpaikoille, perheisiin ja yhteisöihin. On tärkeää, keiden kanssa 
kuljet matkallasi ja ketkä vaikuttavat sinuun matkasi aikana.  

Pyytäkää yhtä ryhmäläistä lukemaan Sananlaskut 2:1–15.  

Mistä näissä jakeissa puhutaan? Miltä viisas elämä näyttää näiden jakeiden mukaan? 
Jakeissa 12–15 kerrotaan ihmisestä, joka ei elä viisaasti. Miten hänen päätöksiään 
kuvataan näissä jakeissa?  

Lue Sananl. 2:20. Keskustelkaa ryhmänä, mitä luulette tämän jakeen tarkoittavan. 

Sananlaskujen toinen luku kuvailee, miltä viisaus näyttää elämässämme. Viisaus 
tulee Jumalalta, ja me haluamme pyytää häneltä viisautta ja etsiä hänen Sanaansa 
kasvaaksemme ja ymmärtääksemme enemmän. Luku päättyy lupaukseen siitä, 
että viisaus ohjaa oikealle tielle hyvien tyyppien kanssa! Voit nähdä viisauden niissä 
ihmisissä, keiden kanssa olet ja siinä suunnassa, mihin olet menossa.  

On todella tärkeää, että kuljemme oikeaa tietä ja että kuljemme sellaisten ihmisten 
kanssa, joilla on samat arvot ja sama rakkaus Jumalaa kohtaan. Tarvitsemme 
toisiamme saadaksemme rohkaisua ja pysyäksemme tilivelvollisina.  

Kuka kulkee kanssasi? Ketkä elämässäsi ovat myös vastanneet Jumalan kutsuun 
lähteä matkalle hänen kanssaan?  

Keiden kanssa vietät suurimman osan ajastasi?  

Mooseskin tarvitsi ihmisiä kulkemaan rinnalleen, auttamaan häntä. Huomaat 
Mooseksen tarinaa lukiessasi, että Joosua, Mooseksen apulainen, oli hänelle 
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rohkaisuksi. Joosualla oli sama, vahva usko Jumalaan, ja hän oli sitoutunut seuraamaan 
Herraa. Onko sinun elämässäsi joku Joosuan kaltainen ihminen?  

Jos on niin kerro tälle henkilölle, että arvostat sitä, että hän rohkaisee sinua ja pitää 
sinut tilivelvollisena, auttaen sinua kulkemaan viisaasti eteenpäin. Jos sinulle ei ole 
ketään sellaista henkilöä, rukoile ja pyydä Jumalaa näyttämään sinulle joku, keneltä 
voisit pyytää tällaista rohkaisua.  

Kuinka te voisitte ryhmänä jatkaa toistenne rohkaisemista TeenStreetin jälkeen?  

Rukoilkaa toistenne puolesta ennen kuin aloitatte Suuren seikkailun.

                                         Suuri seikkailu                                             

Aloitetaan Suuri seikkailu rukouksessa. Kerro Jumalalle, mitä sydämelläsi on ja kiitä häntä 
siitä, kuka hän on. Kun Jeesus opetti ihmisiä rukoilemaan Matteuksen evankeliumin 
kohdassa 6:9, hän aloitti rukouksen kiittämällä Jumalaa siitä, kuka tämä on. Se on meillekin 
hyvä tapa aloittaa rukous.  

Toisesta Mooseksen kirjasta selviää, että israelilaiset lähtivät viimein Egyptistä 400 vuoden 
orjuuden jälkeen! Farao antaa heille luvan lähteä, ja niin Mooses johtaa kansan ja heidän 
omaisuutensa ja eläimensä pois Egyptistä. Avaa 2. Mooseksen kirjan kohta 13:21–22 ja lue, 
kuinka Jumala johti kansaa erämaassa. 

Mitkä olivat ne kaksi näkyvää merkkiä, joita Jumala käytti johdattaakseen ihmisiä? 

On täytynyt olla aika mahtavaa kulkea pilven ohjaamana päivisin ja tulipatsaan öisin. Onko 
Jumala koskaan johdattanut sinua pilven tai tulipatsaan kautta? Luultavasti ei, sillä se oli 
erityinen tapa, jolla Jumala valitsi johtaa kansaansa tuona tiettynä aikana. Miltä näyttää, kun 
Jumala johdattaa nykyään? Miten Jumala johdattaa sinua? Mistä tiedät seuraavasi häntä? 

Luetaan muutamista tavallisimmista tavoista, joilla Jumala johdattaa meitä. Lue Psalmi 
119:105. 

Raamatusta käytetään usein nimitystä "Jumalan sana" tai "kirjoitukset". Mihin kahteen 
asiaan Raamattua verrataan tässä jakeessa?  

Raamattu on meille ihan valtava aarre. Jumala käyttää sanaansa kommunikoidakseen 
kanssamme ja auttaakseen meitä ymmärtämään, kuka hän on. Jumala johdattaa meitä 
sanansa kautta. Matkanteko Jeesuksen kanssa tarkoittaa, että luemme Jumalan sanaa ja 
annamme hänen tiensä ohjata arvojamme, prioriteettejamme ja päätöksiämme. Mikä yksi 
raamatunkohta on auttanut sinua matkallasi Jeesuksen kanssa? 
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Tutkitaan vielä toista tapaa, jolla Jumala johdattaa meitä. Lue Joh. 14:15–21 (alla). 

"Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän 
antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden 
Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette 
hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. 
Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin 
tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa 
ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. 
Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen 
hänelle itseni." 

Jeesus sanoi nämä sanat keskustellessaan opetuslastensa kanssa viimeisellä aterialla. Hän 
selittää heille, mitä tapahtuu, kun hän menee takaisin taivaaseen. Jeesus kuvailee näissä 
jakeissa Pyhää Henkeä. Lue jakeet vielä uudelleen ja ympyröi kaikki sanat, jotka kuvaavat 
Pyhää Henkeä.  

Miten tämä kohta kuvailee Pyhää Henkeä ja hänen tehtäväänsä? 

Myös Joh. 16:13 käsittelee Pyhän Hengen työtä. Siinä sanotaan: "Kun Totuuden Henki tulee, 
hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden." Pyhä Henki on oppaamme ja johdattaa meidät 
lähemmäksi Jumalaa, hän auttaa meitä rukoilemaan ja ymmärtämään Jumalaa.  

Apostolien teoissa (1:8) kerrotaan jälleen Pyhästä Hengestä, kun Jeesus sanoo:  

"Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani 
Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka."  

Jeesus puhui opetuslapsilleen, mutta tämä jae on yhtälailla hänen seuraajilleen tänään. Meille 
annetaan Pyhä Henki ja meidät lähetetään olemaan Jeesuksen lähettiläitä! Aivan niin kuin 
Jumala lähetti Mooseksen vapauttamaan israelilaiset heidän kahleistaan ja johdattamaan 
heidät vapauteen on hän antanut meillekin tehtävän. Opetuslasten tehtävänä oli olla 
Jeesuksen sanoman todistajia Jerusalemissa (kaupungissa, jossa he olivat silloin), Juudeassa 
(heidän alueellaan), Samariassa (lähistöllä olevalla alueella, jossa asui erilaisia ihmisiä, 
joiden kanssa he eivät tulleet toimeen) ja aina maan ääriin saakka! Meidät on lähetetty 
lähellä ja kaukana olevien ihmisten luokse. Ja kuinka siistiä onkaan se, että Euroopassa on 
niin paljon ihmisiä, jotka asuivat aiemmin kaukana, mutta asuvatkin nyt lähellä meitä! Monet 
nyt Euroopassa asuvat ihmiset tulevat maista, joissa on hyvin heikot mahdollisuudet saada 
käsiinsä Raamattu. Voit olla ensimmäinen, joka kertoo heille Jeesuksen tarjoamasta toivosta 
eikä sinun edes tarvitse lähteä omasta maastasi tai oppia uutta kieltä.  

Kenen luokse Jumala lähettää sinut? Ehkä voisit aloittaa keskustelun kertomalla 
TeenStreetistä ja siitä, mitä opit täällä. Ehkä voisit kertoa oman tarinasi ja sen, kuinka matkasi 
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Jeesuksen kanssa alkoi. Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle joku, jonka puolesta voit rukoilla 
ja kerro hänelle evankeliumin hyvä sanoma seuraavan viikon kuluessa. Se voi olla ystävä, 
sukulainen, naapuri. Rukoile asian puolesta ja kirjoita mieleesi tulevan henkilön nimi tähän. 

Jeesus puhui myös käskyistään viimeisen aterian aikana. Palaa vielä Johanneksen 
evankeliumin 14. luvun jakeisiin (yllä) ja alleviivaa, mitä Jeesus sanoo käskyistään. Mitä 
Jeesus haluaa seuraajiensa tekevän hänen käskyillään? 

Matkanteko Jeesuksen kanssa on sitä, että pitää hänen käskynsä. (Ja se on katumusta, kun 
mokaamme; Jeesuksen anteeksiannon hyväksymistä ja samalle polulle palaamista.) Kun 
ajattelet Jeesuksen käskyjä, mitkä käskyt tulevat mieleesi? 

Ehkä mieleesi tuli Matteuksen evankeliumin kohta 22:37–39, missä Jeesus tiivistää 
suurimman käskynsä. Etsi raamatunkohta. Mitä Jeesus käskee seuraajiaan tekemään?  

Miltä näiden kahden käskyn noudattaminen näyttää käytännössä? 

Puhuimme tänään opetuksessa siitä, kuinka olemme Jumalan lähettämiä. Hänen 
lähettämänään oleminen on matkantekoa hänen kanssaan ja elämistä niin, että meillä 
on tarkoitus. Se on sitä, että Jumala johdattaa meitä Pyhän Hengen, Raamatun sanan ja 
käskyjensä mukaan elämisen kautta.  Meidät on lähetetty matkaan sellaisina kuin olemme 
hänessä. Meidät on lähetetty jakamaan Jumalan rakkauden ja anteeksiannon sanoma. 
Meidän tulee elää rakkautta ja anteeksiantoa todeksi omassa elämässämme joka päivä. 
Meidät on lähetetty sinne, mihin hän on asettanut meidät asumaan juuri nyt. Sinun ei 
tarvitse odottaa, että olet vanhempi, että Jumala lähettäisi sinut. Hän lähettää sinut juuri 
nyt kouluusi, työpaikallesi, perheeseesi, yhteisöösi ja seurakuntaasi edustamaan sitä, kuka 
Jumala on! Jumalan lähettämänä oleminen ei perustu sijaintiin, vaan ajattelutapaan. Me 
saamme olla osa sitä, mitä Jumala tekee maailmassa! 

Mitä sinulle tarkoittaa se, että olet "Jumalan lähettämä"?  

Päätä Suuri seikkailu rukoukseen ja puhu Jumalalle siitä, mihin hän kutsuu sinua 
osallistumaan hänen lähettämänään. 

                                     Takaisin ryhmään                                      

Nyt kun olemme yhdessä ryhmänä leirin viimeisenä päivänä, jakakaa toisillenne: 

3 parasta juttua TeenStreet+:ssa
2 asiaa, mitkä haluaisit ottaa mukaasi leiriltä (kaksi asiaa, joita et halua unohtaa).
1 asia, jonka haluat toteuttaa päivittäin muistaaksesi ja laittaaksesi käytäntöön ne kaksi 
asiaa, jotka opit.
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                                         Syvemmälle                                           

Tutustutaan vielä erääseen toiseen Raamatun henkilöön, joka teki matkaa Jumalan 
kanssa. Kun kuulet nimen Joona, mikä kuva tai osa hänen matkastaan tulee mieleesi?  
(Jos et ole kuullut Joonasta aiemmin, Vanhassa testamentissa on hänen mukaansa 
nimetty lyhyt kirja, joka kertoo hänen tarinansa. Lue se.) 

Joona muistetaan pääasiassa sen ihmeellisen asian takia, mikä hänelle tapahtui, 
kun hän ei totellut Jumalaa. Kun hän purjehti laivalla päinvastaiseen suuntaan kuin 
Jumala oli käskenyt hänen mennä, nousi myrsky ja Joona heitettiin laidan yli. Hän 
ei kuitenkaan huku, sillä iso kala tulee ja nielaisee hänet. Hän pysyy hengissä kalan 
vatsassa kolme päivää ennen kuin se oksentaa hänet rannalle.  

Me emme usein sääli Joonaa kovinkaan paljon. Ehkä se johtuu näkemistämme 
piirretyistä kuvista, joissa Joona hengailee huoneen kokoisessa kalan vatsassa, jonka 
"katosta" roikkuu lamppu (tosiasiassa siellä ei ollut mukavaa eikä tilavaa). Tai ehkä se 
johtuu siitä, että hän ei totellut ja ajattelemme, että hänen olisi pitänyt tehdä niin kuin 
Jumala käski heti alussa.  

Mikä olisi se sanoma, joka Joonan piti viedä? (Joona 1:2)  

Missä kaupungissa hänen oli tarkoitus kertoa tämä viesti? 

Tässä kohtaa historiasta on paljon apua. Ninive oli Assyrian valtakunnan provinssi. 
Assyrialaiset valloittivat paljon maata siihen aikaan. "Tämän julman hallinnon 
johtajilla oli fyysisen ja psyykkisen väkivallan maine – he käyttivät väkivaltaa 
runsaasti vihollisiaan vastaan. Tutkijat uskovat, että on hyvin mahdollista, että Joonan 
kotikaupunki oli jossain vaiheessa joutunut Assyrian piirittämäksi. On siis mahdollista, 
että hän oli nähnyt, kuinka Niniven häikäilemättömät, pahat joukot kiduttivat ja 
tappoivat hänen perheenjäseniään tai joitain hänen parhaista ystävistään." (-Priscilla 
Shirer)  

Nyt ymmärrämme vähän paremmin, miksei Joona halunnut totella Jumalaa, kun 
hänen matkansa oli viemässä häntä Niniveen. Joona halusi nähdä, kuinka Jumala 
rankaisee kansaa. Hän ei halunnut varoittaa heitä heidän synnistään. Joona halusi 
oikeuden toteutuvan, mutta totteli lopulta ja vei viestin Niniveen. Kansa uskoi hänen 
sanomansa ja katui tekemäänsä pahaa – Joonan pettymykseksi.  

Miten Joona reagoi nähdessään, kuinka niniveläiset tekivät parannuksen ja kun 
Jumala sanoi, ettei rankaisisi heitä? (Joona 4:1–3) 
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Miten Joona kuvailee Jumalaa? (4:2)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Luemme toisinaan Vanhaa testamenttia ajatellen, ettei Jumala ole armollinen. 
Tässä kuitenkin näemme henkilön, joka eli tuohon aikaan ja joka kuvailee Jumalaa 
laupiaana, kärsivällisenä, täynnä rakkautta ja halukkaana olemaan tuhoamatta 
ihmisiä. Kuulostaako tutulta? Luulen, että olemme kuulleet tämän kuvauksen jossain 
toisessa kohdassa Vanhassa testamentissa. Jumala kuvailee itseään Moosekselle 
Toisen Mooseksen kirjan kohdassa 34:6. 

Miten Jumala kuvailee itseään tässä jakeessa? 

___________________, ____________________, ___________________

_____________________________________________________________

Jumalaa kuvaillaan samalla tavalla viidessä muussakin kohdassa Vanhassa 
testamentissa (4. Moos. 14:18; Neh. 9:17; Ps. 86:15; Ps. 103:8; Joel 2:13). 

Mikä näistä sanoista, joilla kuvaillaan Jumalaa, on merkityksellisin sinulle juuri nyt?  

Millä tavoin olet nähnyt Jumalan olevan näitä asioita omassa elämässäsi? 

Joona tiesi, että Jumala oli valmis antamaan anteeksi eikä hän halunnut tämän antavan 
anteeksi ihmisille, jotka olivat aiheuttaneet niin paljon tuskaa. Toisinaan matkamme 
Jumalan kanssa vie meidät vaikeisiin paikkoihin. Jumalan kanssa kulkeminen ei 
tarkoita, ettemme kohtaa vaikeuksia. Kuuliaisuus on toisinaan hyvin vaikeaa. Mutta 
aivan kuten Jumala teki työtä niniveläisten elämässä, kun he todistivat hänen armoaan 
vastauksena omaan katumukseensa; hän teki työtä myös Joonan elämässä. Hän tiesi 
Joonan elämän kivuista ja hänen sydämessään olevasta katkeruudesta. Jumala välitti 
Joonasta tarpeeksi tuodakseen kaiken sen esiin. Matkamme ovat prosesseja, joiden 
kautta meitä hiotaan – mahdollisuuksia luottaa Jumalaan haastavien tilanteiden 
keskellä. Me elämme epätäydellisessä maailmassa, jossa on vaikeuksia ja pettymyksiä. 
Hetkiä, jolloin emme ymmärrä, miksi asiat tapahtuvat niin kuin ne tapahtuvat. Mutta 
Jumala on vierelläsi niissä hetkissä. Hänen Pyhä Henkensä on sinussa, ja hänen 
läsnäolonsa riittää viemään sinut vaikeimpien hetkien läpi.   

Vastaa Jumalalle rukouksessa – mitä sydämelläsi onkaan. 
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5. "Juhlitaan matkaa"
                                            Pienryhmä                                              

Tervetuloa takaisin pienryhmään! Aloitamme pelaamalla peliä. Ota 
esille useita esineitä, joita sinulla on taskuissasi, laukussasi, repussasi. 
Rakentakaa yhdessä mahdollisimman korkea torni kasaamalla tavaroitanne 
päällekkäin. Kilpailkaa muiden ryhmien kanssa siitä, kuka saa rakennettua 
korkeimman tornin! Teillä on neljä minuuttia aikaa rakentaa torni. 

Jakakaa toisillenne yksi huippukohta ja yksi vaikea hetki viimeisten kuukausien ajalta 
elokuun TeenStreet+ -tapahtuman jälkeen. 

Miten matkasi on sujunut Jeesuksen kanssa? Mikä on ollut positiivista ja mikä 
haastavaa? 

Mitä sellaista opetuksessa sanottiin tänään, minkä haluaisit muistaa? Miksi se jäi 
mieleesi? 

                                         Suuri seikkailu                                             

On Suuren seikkailun aika! Tiedät jo, miten tämä toimii: Aloita puhumalla Jumalalle. 
Puhu hänelle kaikesta siitä, mitä sydämelläsi on tällä hetkellä. Pyydä Jumalalta 
avointa sydäntä oppia tänään lisää hänestä ja hänen sanastaan. 

Olemme TeenStreet+ -tapahtuman aikana puhuneet Mooseksen matkasta. On 
hyvä, että Raamattu on niin rehellinen. Saamme lukea niistä mahtavista asioista, 
joita ihmiset tekivät matkoillaan. Opimme myös heidän tekemistään virheistä ja 
siitä, kuinka he kääntyivät Jumalan puoleen saadakseen anteeksi ja jatkoivat sitten 
samalla reitillä. 

Luemme tänään Joosuan kirjaa. Nopea tiivistelmä…Mooses kuoli ja uuden johtajan 
nimi oli Joosua. Joosua rakasti Herraa. Hän oli toiminut Mooseksen avustajana, 
ja hänet Jumala oli valinnut johtamaan israelilaisia Mooseksen kuoleman jälkeen. 
Joosuan kirja alkaa siitä, kun kansa sai erämaavaelluksensa päätökseen. He 
pääsisivät vihdoin Luvattuun maahan ja alkaisivat rakentaa kotejaan siellä! Ensin 
heidän piti ylittää Jordan-joki. Ylittämiseen ei ole siltoja eikä heillä ole veneitä, joilla 



32

5. "Juhlitaan matkaa"

he saisivat itsensä, omaisuutensa ja eläimensä joen yli. Joosua 3:15 kertoo meille, 
että oli elonkorjuun aika ja että joki tulvi kaikkialla yli äyräidensä – tiedämme siis, 
ettei kyseessä ollut mikään pikku virta.  

Minkä ihmeen Jumala teki Kaislamerellä, kun israelilaiset lähtivät liikkeelle Egyptistä? 

En usko, että ihmiset koskaan unohtivat sitä hetkeä, kun he kävelivät meren läpi 
kuivaa maata pitkin valtavien vesiseinien välistä! He luultavasti kertoivat tarinaa 
lapsilleen aika monesti 40 erämaavuoden aikana. Nyt oli aika ylittää toinen vesistö, 
ja Jumala teki saman ihmeen uudelleen – uusi sukupolvi sai nähdä saman omin 
silmin! Joki jakautui kahtia, ja kansa käveli sen yli kuivaa maata pitkin! Kansa oli 
aloittamassa uutta vaihetta matkallaan, ja Jumala aloitti sen kuuluisalla ihmeellä, 
josta he olivat kuulleet vanhempiensa ja isovanhempiensa puhuvan.  

Lue Joos. 4:1–7. 

Mitä Joosua käski 12 miehen tehdä? 

Mikä oli kivien tarkoitus? (jakeet 6–7) 

On tärkeää muistaa, mitä Jumala on tehnyt ja kuinka hän on uskollinen. Israelilaiset 
rakensivat kivistä muistomerkin muistaakseen aina sen nähdessään, mitä Jumala 
oli tehnyt sinä päivänä siinä paikassa. He muistaisivat, kuinka hän oli pitänyt heistä 
huolta ja johdattanut heitä. 

Miksi luulet, että on tärkeää muistaa?  

Aivan niin kuin Mooseksen matkalla, tulee meidänkin matkoillamme olemaan 
mahtavia hetkiä, ihan tavallisia hetkiä ja vaikeita aikoja. Meillä saattaa olla kiusaus 
unohtaa Jumalan voima, hänen uskollisuutensa ja rakkautensa, kun tilanne on 
haastava, mutta juuri silloin meidän pitäisi varsinkin muistaa. Tänään puhumme 
matkan juhlimisesta. Tänään on tilaisuus muistella, mitä Jumala teki TeenStreet+:ssa 
ja mitä hän on tehnyt sen jälkeen ja sitä ennen. Jumalan uskollisuuden muistaminen 
on tapa ylistää Jumalaa, olla kiitollisia ja antaa uskollemme mahdollisuus rakentua. 

Rakennetaan siis hetken verran omaa kivikasaamme – muistetaan ja nimetään 
niitä tapoja, joilla Jumala on osoittanut uskollisuuttaan. Piirrä tähän kasa kiviä. 
(Sen ei tarvitse olla super taiteellinen; voit vain piirtää soikeita muotoja toistensa 
päälle.) Kirjoita jokaisen kiven sisälle muisto ajasta, jolloin olet saanut nähdä 
Jumalan uskollisuuden. Miten hän on vastannut rukouksiisi? Mitä sellaista on 
tapahtunut, minkä kautta sait mahdollisuuden oppia lisää Jumalasta? Nämä 
voivat olla suuria asioita tai ne voivat olla pieniä asioita; hetkiä, jolloin olet nähnyt 
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Jumalan uskollisuuden. Mitkä raamatunkohdat ovat auttaneet sinua oppimaan ja 
ymmärtämään sitä, kuka Jumala on; rohkaisseet sinua uskossasi? 

Kiitä hetken verran Jumalaa hänen uskollisuudestaan ja pyytä häntä tuomaan 
mieleesi niitä asioita, joita hän on tehnyt aiemmin. (Jos et ole vielä aloittanut 
matkaasi Jeesuksen kanssa, etsi ryhmänohjaajasi ja pyydä häntä kertomaan sinulle, 
kuinka hän itse nimesi jotkut kivet matkaltaan. Jos sinusta tuntuu hyvältä, pyydä 
häntä kertomaan sinulle lisää siitä, mitä tarkoittaa tehdä matkaa Jeesuksen kanssa.)

                                     Takaisin ryhmään                                       

Jaa kivipiirroksesi ryhmäsi kanssa ja kerro, mitä jotkut kivistä merkitsevät sinulle. 
(Jos et ole vielä Jeesuksen seuraaja ja olet vasta alkanut oppimaan lisää Jumalasta, 
olemme iloisia, että olet täällä. Ei haittaa, vaikket olisi tehnyt tätä tehtävää. Kuuntele, 
mitä toiset ovat kirjoittaneet ja miten he ovat nähneet Jumalan uskollisuuden.) 

Rukoilkaa yhdessä ryhmänä. Jaa rukouspyyntö ja jotain, mistä haluat kiittää Jumalaa. 
Kiitä Jumalaa siitä, miten hän on osoittanut uskollisuuttaan sinulle.

                                           Syvemmälle                                           

Tiesitkö, että Mooses kirjoitti yhden Psalmeista?! Lue Psalmista 90, mitä hän kirjoitti. 
Miten Mooses sinnitteli, jaksoi ja aina vain rakasti ihmisiä 40 vuoden ajan kuumassa 
erämaassa? Olisi ollut toisinaan todella haastavaa tehdä, mitä Mooses teki! 

Onko elämässäsi ihmisiä, joiden kanssa sinun on joskus hankala olla? Mooses tietäisi, 
miltä sinusta tuntuu. Hänellä oli tuhansia ihmisiä, jotka valittivat hänelle. 

Jae 1:  

Miten Mooses kuvailee Jumalaa ensimmäisessä jakeessa?  

(Ajattele kaikkia niitä asioita, joita kodin pitäisi olla – perhettä, yhteisöä, rentoutumista, 
ruokailua – sen on tarkoitus olla turvallinen, levon ja tarpeiden täyttämisen paikka. 

Psalmista meille selviää, että Mooses kääntyi Jumalan puoleen kaikessa! Jos meidän 
pitäisi tiivistää koko luku yhteen jakeeseen, se menisi näin: „Kestän erämaan, 
koska Jumalani antaa minulla kaiken, mitä tarvitsen!" (Daavid sanoi vastaavasti 
Psalmin 23 ensimmäisessä jakeessa: „Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään 
puutu.")    
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Meidän Jumalamme haluaa, että käännymme hänen puoleensa kaikissa asioissa, 
joita kannamme. Mooseksen elämässä oli muutamia huippuhetkiä, muutamia 
pelottavia hetkiä ja kaikkea niiden väliltä. Hän toi tunteensa Jumalalle tässä 
psalmissa... meidän tulisi tehdä samoin.  

Lue jae 12.  

Mitä Mooses pyytää Jumalalta?  

Tai toisaalta: Minkä Mooses sanoo tulevan Jumalalta?  

Mooses kääntyy Jumalan puoleen, jotta tämä opettaisi häntä. Hän haluaa oppia 
Jumalalta, hän haluaa nähdä päivänsä ja elämänsä niin kuin Jumala näkee ne. 
Viisaus tulee Jumalalta.  

Lue nyt jae 14. 

Mistä tyytyväisyys tulee? Mistä ilo tulee?  

Lue Psalmin viimeinen jae. Lue se pariin kertaan – se on niin hyvä! Tämä on hyvä jae 
rukoilla. 

Mooses aloittaa laulun sanomalla, että Jumala on hänen kotinsa, hänen kaikkensa. 
Mooses päättää laulunsa pyytämällä Jumalan suosiota – kaikki, mitä hän tekee on 
Jumalan kautta. 

Kirjoita oma psalmi niin kuin Mooses. Psalmin kirjoittaminen on niin kuin kirjoittaisi 
rukouksen tai laulun Jumalalle. Kerro hänelle tunteistasi (surullisista ja iloisista); 
kirjoita siitä, kuinka olet nähnyt hänen olevan uskollinen; kerro hänelle epäilyksistäsi; 
pyydä häneltä apua; muista, kuka on hän ja totea hänen lupauksensa, jotka nyt 
lunastat.



Suorita jos pystyt! Tarkistuslista 
Laita rasti jokaisen työpisteen jälkeen tehtävän suoritettuasi. Sinun on 
suoritettava kaikki viisi rastia. Kuudes rasti on tehtävä viimeisenä.  

Rasti 1: Missä päin maailmaa olet? 
Kerro siitä: Mitkä ajattelet tämän alueen tarpeiden olevan? Esim.Köyhyys? 
Ihmiskauppa? Luonnonkatastrofit? Joku muu?  Miten voisit olla vaikuttamassa tähän?  

Rasti 2: Käännöksessä kadonnut! 
Kerro siitä:  Mitä mieltä olet tehtävästä? Mitä opit kielen merkityksestä?  

Rasti 3: Seiso tai polvistu?   
Kerro siitä:  Miltä se sinusta tuntui? Epämukavalta, pelottavalta, innostavalta, 
ilostuttavalta? Oliko se erilainen, kuin mihin olet tottunut? Koitko Jumalan läsnäolon 
tässä eri tyyppisessä ylistystavassa? Mitä se paljasti sinusta? Jumalasta? 

Rasti 4: Haista – Maista!   
Kerro siitä:  Mitä ajattelit?! Oletko maistanut mitään vastaavaa aiemmin? Haastoiko 
se makumieltymyksiäsi? Onko se hyvä vai huono asia? Mitä mieltä olit käsilläsi 
syömisestä? 

Rasti 5: Tanssitaanko?
Kerro siitä:  Mitä ajattelet tehtävästä? Voitko nähdä sen työkaluna tai tapana 
evankeliumin kertomisessa? Oliko sen tekeminen sinulle vaikeaa?  

Rasti 6: Mene syvemmälle! Loppupohdinta  
Menkää rauhalliseen paikkaan ryhmänne kanssa ja syventykää puhumaan tehtävistä, 
jotka suorititte juuri!   
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Intro  

| B     | B C#m | G#m | G#m F# | 

Verse 1 

B 
I lift my eyes  

      C#m         G#m     
Up to the sky, I fix my mind 

	                  F# 
On who you are and all you've promised 

B 
I give my life  

C#m    G#m 
A sacrifice, To you and I 

	                    F# 
choose to go where you have called me 

E                       F# 
I’m crucified And testify 

E                      F# 
In you I am alive 

Chorus 

	            B	           
In you I have been named  

     C#m	            G#m 
In you I have been known 

      F# 	              E	       	  
By you I have been called 

                                     G#m 
to the ends of the earth  

                   F# 
And I will follow 

Verse 2 
I’m justified 
In Jesus Christ I say goodbye 
To all the things that separate me. 
I set aside 
My selfish pride And pray that I 
would grow to be all that I could be 
I’m crucified And testify 
In you I am alive  

Chorus (2x) 

Bridge (2x) 

E                       B              F#                        G#m	
Open up my eyes in wonder To the glory of 

E                      B                F#	  
God, the son, His holy thunder I believe in His 

E                        B                 F#       G#m            E B F# 
Promises and I surrender To the call on my life 

Chorus 2 (2x) 

Db 
In you we have been named  
In you we have been known 

	                  Gb 
By you we have been called to the ends of the  

Db (Bbm)	                Ab 
earth       And we will follow 

Chorus 3 (2x) 

               Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                 Gb  Db  Ab   
In you we have been known. 

                Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                Gb  Db  Ab 
To the call on my life  

 

Music: Claas-P. Jambor  
Lyrics: Claas-P. Jambor, Símun Jóannesarson Hansen, Aaron Lewis

NAMED (NIMETTY) NUOTIT – TEENSTREET WORSHIP
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RAG – Raise & Give (kerää ja anna) 
RAG on TeenStreetin varainhankintatapahtuma. Keräämme varoja ennen 
TeenStreetiä ja TeenStreetin aikana hyvään tarkoitukseen, yleensä OM:n työhön, 
jolla on positiivinen vaikutus nuorten elämään Euroopassa ja sen ulkopuolella. 
Rahat kerätään RAG-juoksutapahtuman ja muiden viikon aikana järjestettyjen 
aktiviteettien avulla. 

2021 RAG – projektit 

TeenStreet ympäri maailmaa! 
Elämme ajassa, jossa on maailmanhistorian 
suurin määrä pakolaisia. Ihmisiä, jotka ovat 
jättäneet kotinsa sodan tai nälän vuoksi, 
ja joista moni odottaa pakolaisleireillä 
toivoen parempaa tulevaisuutta. Näiden 
pakolaisten joukossa on myös nuoria. 
Usein he ovat paenneet kodeistaan ilman 
vanhempiaan. Pienten lasten ja nuorten 
äitien parissa tapahtuu leireillä paljon. 
Se on mahtavaa! Nuorille ei kuitenkaan 
järjestetä mitään. Heillä ei ole tulevaisuutta 
eikä mitään tekemistä. Meidän unelmamme 
on aloittaa TeenStreetien järjestäminen 
pakolaisnuorille. Haluamme luoda erityisen 
TeenStreet-ohjelman, joka antaa heille 
toivoa ja huomiota, hauskaa tekemistä ja 
esimakua Jumalan valtakunnasta. 

Koulut Malawissa 
Malawin pohjoisosassa on jo kaksi koulua 
lapsille ja nuorille, joilla ei ole vanhempia. 
Kolmas koulu on suunniteltu ja haluamme 
kerätä varoja sitä varten. Se on yksi maan 
köyhimmistä alueista ja näillä kouluilla on 
suuri merkitys. Koulussa on 12 luokka-
astetta, jonka lisäksi se tekee työtä 
maanviljelyn, nuorisotyön ja urheilun 
parissa. Projektissa on mukana kristittyjä ja 
muslimeja, jotka rakentavat yhteisöjä näiden 
ihmisten keskuudessa ja elävät samalla 
uskoaan todeksi. Vain 1 eurolla voit ruokkia 
yhtä lasta kokonaisen kuukauden ajan. Tällä 
hetkellä näissä kouluissa on noin 600 lasta - 
autetaan ja vaikutetaan, että muutosta voisi 
tapahtua. 

Pohjois-Intia 
Intian väestöstä noin 96% ei ole 
evankeliumin vaikutuspiirissä. Ihmiset 
siellä haluavat kuitenkin oppia englantia, 
sillä kieli on työväline, joka voi auttaa 
heitä pääsemään köyhyydestä. Paikoissa, 
kuten New Delhi and Moradabad, 
olemme päässeet näkemään, kuinka 
englanninkielisen Raamatun lukemisen 
kautta ihmiset ovat tulleet tuntemaan 
Kristuksen. Pieniä uskovien yhteisöjä 
on muodostunut, ja he ovat uskossaan 
sitoutuneita tavoittamaan lisää intialaisia 
Kristukselle. 

Urheilua Bangladeshissa 
Siitä huolimatta, ettei valtion 
koulutusministeriön toiminta edistä urheilua, 
nuoremmalla sukupolvella on valtava 
kiinnostus jalkapallon, kriketin ja lentopallon 
pelaamiseen. Näiden urheiluaktiviteettien 
kautta haluamme investoida tähän 
sukupolveen, emmekä antaa heille 
ainoastaan sitä, mitä he pyytävät, vaan mitä 
he myös tarvitsevat – evankeliumia. He 
tulevat urheilua varten, ja me tarjoamme 
heille myös mahdollisuuden lähteä Jumalan 
heille tarkoittamalle matkalle. Pienryhmissä 
he oppivat olemaan tiimi eri tavoin, ja 
toivottavasti elämään matkaansa Jeesuksen 
kanssa todeksi. 



Jatka matkaa... 
Matka jatkuu TeenStreet+ tapahtuman loputtuakin. Haluamme rohkaista 

ja haastaa sinua kertomaan muille kaiken, mitä olet oppinut ja kokenut! 

Muista, että Jumala on lähettänyt sinut ja antanut sinulle tarkoituksellisen 

tehtävän. 

Tässä yksinkertainen tapa johtaa Raamatun opiskelua ei-uskovien 

ystäviesi tai perheenjäsenten kanssa. Mukana myös joitain raamatun-

kohtia toivosta. 

Vaiheet: 

1. Lue ja pohdi raamatuntekstiä.   

2. Pohtikaa ja keskustelkaa näistä kysymyksistä yhdessä, (yksi kysymys kerrallaan):  

• Mitä tämä teksti KERTOO minulle Jumalasta?  

• Mitä tämä teksti KERTOO minulle ihmisistä? (Tekemiset, asenne, ajatukset jne.)  

• Mitä teksti kehoittaa minua NOUDATTAMAAN ja mitä VÄLTTÄMÄÄN?  

• Miten voin OPETTAA tästä muille?   

3. Loppurukous. 

Ehdotetut raamatunpaikat ei-uskovien kanssa opiskeluun (tarinoita toiv-
osta):   

1. Toivoa hylätylle: Luuk. 7:36-50 

2. Toivoa ei-uskonnolliselle: Luuk. 18:9-17 

3. Toivo muuttaa asioita: Luuk. 18:18-30 & Luuk. 19:1-10 

4. Toivo antaa anteeksi: Matt. 18:21-35 

5. Toivoa kuoleman läpi: Luuk. 22:66 - 23:25 & 23:32-43 

6. Toivoa ylösnousemuksesta: Luuk. 24:1-20 

7. Toivo odottaa sinua: Luuk. 15:11-32 
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TeenStreet Shop

NAMED oversize unisex t-shirt 22.99€

TeenStreet 2021 long sleeve unisex shirt 26.99€

TeenStreet 2021 beanie 12.99€

TeenStreet 2021  
sweatpants unisex 39.99€

  15% OFF & FREE SHIPPING!   

Use coupon code  IAMNAMED21 
at checkout online.

www.teenstreet.life/shop
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Merkkaa päivämäärä ylös... 

TeenStreet 2022 

Offenburgissa 
29.7.– 5.8.2022  


