
Sapatti4

EPÄILYIGET

Avaintekstiû Hepr. ll; Jaak. l:6.

Tavoitteet
Nuori:

l. oppii määrittelemään sanan epäílys.
2. oppii, miten Raamatun henkilöt kamppailivat epåiilyksiensä kanssa.
3. oppii laatimaan suunnitelman, miten selviytya epåiilyksistä niiden iskiessä.

Tarvittav¡t materiacl¡t
Huivcja silmäsirceksi, paperi4 k)'niä"

Johtrdelle
Kaiklci kristityt kamppailevat aika ajoin epåülyksien kanssa Koska se on niin yleistä, Jumala on
jätt¿inyt meille upeita esimerkkejä Raamattuun henkilöist¿i, jotka epåiilivät, mutta oppivat luottamaan
Jumalaan tåiysin. Heprealaiskirjeen ll:l måüirittelee uskon seuraavasti: "Usko on sãn todellisuutta,
mitä toivotaan, sen nåikemistä, mitä ei nåihdäl'. On vaikea uskoa johonkin, mitä ei nåie, mutta voit
rohkaista nuoria antamaan Jumalalle matrdollisuuden osoittaa, että Håin on luottamuksen a¡¡oinen.

Aloitus
A. Pyydä nuoria jakautumaan pareinain tai suuressa ryhmässä p)rydä kaksi vapaaehtoista

Yhdeltä jokaisessa parissa sidotaan silmät ja nåikevä henkilö opastaa 'sokeaa' ristiin rastiin
huonecssa auttacn våliståimään esteitä" Nuoret vaihtavat sitten osia parinsa kanssa
Keskustelka¿ sitten seuraavista:

o Miltä tuntuu seurata sokeasti "uskossa,'?
o Onko vaikea luottaa henkiläi5n, joka sinua ohjaa? Miksi tai miksi ei?
r Miltä tuntuu luottaa Jumalaan?
o Missä måüirin kristityn tulisi luottaa Jumalaan?

B. Pyydä jokaista kertomaan kolme asiaa itsestään niin, että kalcsi asiaa on totta ja yksi valetta
(esim. "Kävin laskettelemassaRukalla", "Olen ollut sukelluslurssilla",'Olãn ottanut
laulutunteja") Toiset yrittävåit arvat4 mikä ei ole totta Keskustelkaa sitten seuraavista:r Mikä saaepålilemåüin, onko jokin väite totta vai ci?

r Miten voit saada totuudcn selville?

Sanaan uppoutuminen
A. Jaa nuoret 2-3 hengen ryhmiin ja pyyd¿i heit¿i valitsemaan kirjuri ryhmästäåtn. Anna

jokaiselle ryhmåille paperia ja kynä- Pyydä heitä lukema¿n Heprcalaiskirjeen luku I l,
tarkasællen erityisesti siinåi mainittuja henkilöitä" B¡ydä kirjureita tekemään paperille lista
mainituista henkilöistä- Pyydä sitten kutakin ryhmä¿i valitsemaan listalta ytsitrèntcitö, joka
epåiili Jumalaa P)rydä sitten kirjureita kertomaan kaikille, kener heidåin ryhmåinsä vAitsi
epåiilijåilsi. Keskustelkaa jokaisesta valinnasta ja miettikåiä, miten kyseisten henkilöiden
kokemat tilanteet hedastavat nyþisiä tilanteit4 joissa voisi tulla vastaavia epåtilyksiä
Lukekaa ä'åineen Hepr. 12:1. Keskustelkaa kysymyksestä: Miten t¿¡ssä mainitnr "iodistajien
pilvi" voi autta¿ sinua kristillisessä vaelluksessasi, vai voiko se auttaa?



B. Lukekaa åüineen Johanneksen evankeliumin luvut 19 ja20. Huomauta" ettti 19. luvun
viimeiset jakeet kåisittelevlit perjantain tapatrtumia Kristuksen kuolemaan liittyen ja 20. luku
käsittelee sunnuntain tapahtumia" Opetuslapsien puuhista sapattina Johannes ei mainitse
mitääri (Huom. Iüuk. 23:56löyt¡ry yksi viite). P"ydä siis nuoria kirjoittamaan
päiväkidatekstiä sapatin kohdalle: Mitä he opetuslapsina jotka olivat juuri katselleet
Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja hautaamista, tunsivaq ajattelivat ja tekivät. Pyydä
vapaaehtoisia lukemaan kirjoituksensa. Keskustelkaa sitten seuraavista:

o Millaisia epålilyksiä ja pelkoja sinulla olisi ollut tuona aikana?
r Miten Kristulsen ennustukset omasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan

auttoivat tai eivät auttaneet sinä aikana, kun Håin oli haudassa?

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Tunnetko syyllisy¡tä, jos epiület Jumalaa? Milci tai milai et?
2. Olisiko Jumalan pitänyt tarjota enemmän todisteita todistaalcseen olemassaolonsa?

Perustele.
3. Mikä auttaa sinua eniten silloin, kun epäilykset iskevåit?
4. Mitä sanoisit ystävälle, joka epliilee Jumalan olemassaoloa?
5. Odottaako Jumala, ettai'meillä olisi epliilyksiä ollenkaan?
6. Miksi on joskus niin vaikeauskoa?
7. Luuletko, ettåi olisit selviytynyt paremmin kuin epäilevä Tuomas? Perustele.

Lopetus
Muistuta nuoria vanhasta adventtilaulustaHenan eívoi lupaulcset horjuamílloinlcaan ('Seurakunüa
laula¿' kirjassa uusilla sanoillu Murrtt eí Henarune saru, ylæìkìïän lupaus.) I¡¡kekaa Raamatusta
scuraavat lupaulaefi Joh.2O:29; Hepr. l0:23;Jaak. l:12; I loh2:25. Ehdota ettäjokainen valitsee
nåiistä yhden lupauksen, jonka pitäå mielessä tulevalla viikolla Inpettakaa rukoukseen: "Herra minä
uskon, ar¡ta minua epåiuskossani."

Krß Cofin Stevenson


