Sapatti 12
ESIAVIOLLII\TEN

SEI$I

Avaintekstit: I Moos. 2:2ù25;3:Gl l; 37;29:l-20;39:2; sananl. 3l:10; Man. l9:4, s;
I Kor. 6:13; 7:l; 10:13; I Tess. 5:21,22; I Tim. S:1,2i2 Tim. 4:3-S;
Hepr.4:15, 16; l3:4.
Tavoitûeet
Nuori:

l.

2.
3.

ymmärtäå ettäselsi oli Jumalan idea
oppii, että ihmisen kåisitys seksistä on våüirist¡m¡.
oppii hatrmottamaan yksinkcrtaiset vaatimukset t¡'ydyttävälle, Jumalan siunaamalle
seksuaaliselle kokemukselle.

Tarvittevet matcrie¡lit
Kyni¿¡, paperia liitutaulu.

Johtqiaüe
Raamathr pursua¿ kertomuksia ihmisistä, jotka kohtasivat esiaviollisen seksin houkutuksen rnm.
Joosef, Daavid, Salomo ja Jeesus (Hcpr. 4:15). Voidaan varmasti sanoa, että jokaincn, joka on
koskaan elåinyt, on joutunut kohtaamaan t¡im¿in voimakkaan kiusauksen, joskus jopapãivittein.
Vasta kun ymmåinåimmc täm¿in ihmistä hallitsevan halun låihteen ja nütä ûekijöiralo*u valcuutravat
meille, että sc on Jumalan säätämåi asia, voimrne oppia käsittelemåiåin sitåi omassa elämåissämme.
Seksi on olemassa tiettyåi syytä varten ja se syy saa täyttymyksensä vain yhdessåi paikassa

-

avioliitossa

Aloitus

A.

Pyydä nuoria laatimaan luettelo yleisistä seksin piirteistit joita pitåivät kaiklccin tärkeimpinä
(esim. Iåiheisyys, mielihyv{ sitoutumisen osoittaminen, tuntea itsensä erityiseksi puolisãnsa
silmissä). Kirjoita vastaukset liitutaululle. Keskustelka¿ sitren, miten kukin ehdotetuista
asioista voi auttaa vatrvistamaan aviollista sidettäja toisaalta voi tuhota intiimin
esiaviollisen suhteen.
B- Keskustelka¿ naisten ja miesten erilaisesta näkökulmasta seksiin. Jotkut psykologit v?littävät,
e$ä monet miehet teeskcntelevlit rakkautta saadalcsecn seksili ja monet naiset teeskentelevät
nauttivansa seksistä saadakseen rakkautta Kysy, ovatko nuoret samaa mieltä tästä våiitteestä
ja keskustelkaa miø vahinkoa tåillainen voi aiheuttaa tilapåiisessåi suhteessa (Matrdollisia
vætauksia: ei luota enliä låiheisyyteen sitoutumisen merkkinåi, våihentåä oman kehon
arvostusta omissa silmissåiän, mahdollinen vieraantuminen omasta elåimänkumppanista¿n
tulcvaisuudessa.)

Sanaan uppoutuminen
A- Anna seuraavat tekstit nuorille tutkinavaksi (paperilapuilla valmiiksi kirjoitettuna tai lue
suorìaa¡ Raamatusta). Anna kolme minuuttia aikaa lukea teksti hiljaa ja miettiä vastaus
kysymykseen: Esiaviolliseen seksiin liittyen, miksi Jumala on laittanut t¿im¿in tekstin
Raamatn¡un?

I Kor.7:1
I Kor.6:13
I Kor. 10:13

B'

Hepr. l3:4
Sananl.3l:10
Hepr.4:15, 16
Lukekaa åiåineen I Moos. 2:2ù25 ja I Moos. 3:6-l l.
Keskustelkaa sitten seuraavistu
Missä Jumala oli nåiiden tapatrtumien aikana?
Mikî hahmo ilmestyi paikalle nliiden katrden tapahruman välillä?
Mihin Aadam jaEeva luottivat ensimmåiisessä tapahtumassa?
Mihin he luottivat toisessa tapatrtumassa?
Mitä heidän alætomuutensaedusti?
Miten synti muuni heidåin k¿¡sitystä¿in omast¿seksuaalisuudestaan?
Mitä voimme påiätellål tästä: kuuluuko seksi avioliinoon
vai jo aikaarr ennen sitä?
Pä¡it¿i näihin havaintoihin: seksi voi ofla synnitöntä, jos
a) ¡umala on osa liittoa ja on
siunannut sen Hengen läsnäolollaan; b) pariskunta
lu-ottaa täysin,
t toimivat
Jumalan heille antaman ihanteen mukaisesti.
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Kysymyksiä keskusûeltavaksi
l. Mitä muuta luotiin ruoma¿n mierihyvåüi paitsi seksi?
2' Miten koko seksiasia on sopusoinnússa iumalan kansalleen

3'
4'
5'
6.

kanssa?

asettamien tavoitteiden

Millä muilla

elåimåinalueilla on vaikea elää kristitlisen ihanteen
mukaan ja toimia vastoin
synnynnäist4 lihallista luontoa?
Millä tavoilla synti muutti alkuperÈiiståi Jumalan luomaa seksin
ihannena?
Millaisilla merkityksellisimmixã nimillä voisimme kutsua
neitsyirä - niiråf jotka ovat
varinneet
ißensä fyysisesti rurevalre aviopuorisoile.
Mikä tekec jostakin teostammc synnin?
7. Mikä tekee esiaviollisesta seksistä synnin?

rþt{

Lopetus
Kehota jokaista nuorta kysymåiän kalsi
þsymystä ennen kuin ryhgvät seksiin, avioliitossa tai sen
ulkopuolella: 1) onko semitä aion tehdä osa Jumalan
suunnitelmaã eläm¿ilteni? 2) cihjaako täm¿¡
luottamustani pois Jumalasta toisen vallan ktisiin?

on vain kaksi

tanaa.elåiåi tapaja saatanan tapa vaikka molemmat voivat
lumalan
tuoda elåimäåin
onnellisuutta' vain yhteen sisåilt¡y
tulevaisuus, jonka uüor"i se kannattaa valita
Elä
ikuisesti,
ä¡ä
hetkellisesti ! Rukoilkaa voimaa valita viisaasti.

Clørles Mílls

