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Avaintekstih l. Moos. 6:5, 8; Luuk.4:t-13; Ap.t.5:29; Room. r2:2;Heb.ll:23-27.

Thvoitteet
Nuori:

l. ymmärtää, ettã jokaisen on tehtävä valintoja muista riippumatt4 koska Jumala pitää jokaista
itse vastuussa omista päãtõlcsistä.

2. harjoittelee kãytännön elãmän toimintatapoja vasn¡staalaee,n muíde,n paino*usa ja kiusauksia.3. tekee lopullisen päãtölsen siitä, että mikäli muiden mielipiteet ai toiveet ovat ristiriidassa Ju-
malan kanssa, hãn valitse Jumalan tahdon mukaisesti.

Tarvitt¡vat materiaalit
Klmiä

Johtajalle
Kiusaukset ja ¡rnrpãristõn paineen kestãrdt parhaiten ne nuoreq jotka tekevät valintansa vaikeista asi-oista jo etukäteen. He tekevät påi^ãtöksensã Jumalasa ja siitãnait* haluavat e6e e6m¡nsa jo ennenkuin joutuvatkaan tiulckaau paiHøan Eivlt he istnudu alas ja laadi pitkãã rylsä.ã tisaa taitesta mitåaikovat tai eivät aio æhdã. Sen sijaan he päãttävär, että Jumaú tulee heidän elã¡ãssäãn aina snsimmäi-senã Sen jäfteen, olipa tilanne mikä tnhansa" he tekevãtjokaisen valintansa tuon ensimmãisen pohjalta.
Heidãn elãmåinsä tulee aina rakeútumaan Jumalan uhAúte.

AloÍtus
A Perustakaa aivoriihi ja keksikãã yhdessã mahdollisimmar montatapaa kestäã muiden taholtatulwaa painostusta- Pyydä vapaaehtoisia esittãmãän lyhyitã skeæe.¡a eritaistentõjen kãyrä&

tööupanosta. Pyydã sen jälkeen samojavapaaehtoisia paneelikeslorsteluun. gsitieløe muidenoppilaiden kanssa paneelille seuraavanlaisia kyqmyk i*
- Mil<a on vaikeinta kyseisentava¡rkå¡össä?
- Luuletko, enãse toimisi kãytãnnõn elämässä? Milcsitaimilaei?
- Missã vaiheessa tunsit eniten kiusausta antaa p€riksi painosnrlaelle? Mitå ajæælit sillã hetkellä?
- Millã tavalla onnistuit vastustamarrn muide,n painostusta?
- Miltã tuntui onnistua säilyttãmäÌin oma tanta¡sa muiden painostulsesta huolimatta?

B' Kerro muutamille ensimmäisille paikalle saapuneisra oppilaíst4 että aiot pitãã läkq¡n popãris-tõn paineista ja_taruitset heidän apuaan. sano, että aiot'tysya: .T(uinka 
vanha Aabraham oliIisakin syntyessä?"ja pyydä heitã vasaamaan þsytrãessL'C9-n¡otias'. Ãllcãã kertoko asiasamuille oppilaille. Kun kaikki ovatpaikallaja läksy on alkanut, þsyaabratamin ilcãã. pïrdä

vastaubta ensin niiltã oppilaila, joiden lcanssa sovit asiasa etuldt€à Kun he ovat vastaúreet,
þsy vastausta vielâ joiltain muilta oppilailta otetettavasti useimmat vastaavat myõs ..gg,,.
Keno oppilaille "huijaulsesa"ja pãivãn aiheesta. Kesh¡steltaa siitã miten e¡nme usein uskalla
olla eri mieltã muiden kanssa Ympãristön paine saa meidät helposti epäílemåänja þseenalais-tamaau asiat, joiden tiedãmme olevantottatai oikein

Sanaan uppoutuminen
A' Kai**i R¿amatun henkilõt ovat koådanneetkiusauksia ja ¡mpãristõn painetra. Jotlq¡t heistãmuistarnme paremmin kuin muut niiden tapojen tãh¿eq jt¡ùa te ovat vastustaneet kiusar¡ksia

Tunnemme esim. Juudas Iskariotin, martffii Stefanoksen, Eeva4 E-r"rirñil;H" h#;paineen alla tekemiensä vatintojeu penrsteella.



Jaa oppilaat ryhmiin ja anna ryhmille kullekin tutkittavaksi joku avainteksteistä. pyydä jokaista
ryhmåiä vastaamaan saamansa tekstin pohjalta seuraaviin þsymyksiin :

- Missä asiassa kertomul$en henkilö(t) kohtasi kiusausta tai ympåiristön painetia?
- Mikä teki asiasta houkutrelevan? (kulttuuri? iæekþys? jne.)
- Millä tavalla henkilö suhtautui painostukseen?
- Mirä seurauksia siitä oli þseiselle henkilölle?
- Mitkä olivat seuraukset historiallisesti? Millä tavalla historia saattaisi olla erilainen, jos þsei-
nen henkilö olisi tehnyt vastakkaise¡r valinnan?
- Jos henkilö teki oikean valinnan, millä tavalla hänen toimintatapaansa voitaisiin soveltaa käytän-
töön nyþmaailrnassa? Jos hän valitsi väärin, millä øvalla hän olisi voinut vastustaa kiusausia?

B. Jaa oppilaat kahteen ryhmäåin: houkuttelijoihin ja houkuteltaviin. pyydä kumpaakin ryhm¿iä
valitsemaan keskuudestaan joku edustajalci. Ryhm¿it saavat tutkia avantetsteiã aposrolien re-
oista, hebrealaiskirjeestäja Luukka¿n evankeliumista ja prepata edustajansa sen mukaan, miø
þseisissä raamatunkohdissa kerrotaan (ryhmien on hyvä tutustua koko lukuun asiayhteytsien
ymmättåimiseksi). Ryhmät eivät saa vertailla etukäteen löföj¿i¿in. Auta houkutrelija-ryhmåiä
huomaarnaan, että Paholainen huomasi Jeesuksenvastustustaktiilan (Jumalan sanankäyttämi-
nen) ja alkoi i¿se laiyuämäön sitåi häntä vastaan.
Pyydä ryhmien edustajia esittämåiän tutkitut tilanteet. Ryhmät saavat ohjeistaa edustajiaan myös
esityksen aikana. Varmista, että edustajiksi valitaan esiintymis- ja improvisaatiotaittiset oppi-
laat, jotta tilanteesta saataisiin mahdollisimman paljon irti.
Keskustelkaa esþsten jåilkeen seuraavista asioista:
- Mit¿i paineita houkuteltavalla oli? Kerro tarkasti.
- Mitä keinoja houkuttelija käytti saadakseen houkuteltavan antarnaan p€rilcsi?
- Millä tavalla houkuteltava vastusti houkuuelijan käytr¿imät keinot?

C. Jaa oppilaat viiteen ryhmäänja anna kullekinjoku seuraavista raamatunteksteiståipohdittavak-
si. Pyydä ryhmiä miettimåiän mitä keinoja þseinen teksti ehdottaa kiusausten vasrustamiseksi.
- I ' Moos. 39:9 (Jumalan läsnäolon tunnista¡ninen antaa voimaa vastustaa kiusauksia).
- Ps. I 19: I I (Jumalan lain piräminen sydämessä on voima pahaa vastaan).
- Joh. l5:5 (Henkilökohtainen suhde Jumalaan on kaiken voiman lähde).
- Fil. 4: 13 (Jeesus on valmis vahvistama¿n meitä).
- Luuk 22:3 I,32 (Jumalan lapset vahvistavat toinen toisiaan).
Kun oppilailla on ollut riittävåisti aikaa keskustella, pyydä vapaaehtoisia kertomaan muille ryh-
män pohdinnan tuloksista.
Muistuta oppilaita siitä" ettei meidän tarvitse olla huolissamme vailfra olisimmekin erilaisia t¿i
eri mieltä asioista kuin muut. Enemmistö ei aina ole oikeassa. Tärkeintä on olla osa Jumalan
uskollista vähemmistöåi.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
1. Mistä tied¿it milloin on hyvä toimi¿ y¿s1ein toisten toiveitaja milloin ei vastustaessasi ystä_

vienpainostusta?
2. Mistä voit tietää totuuden omasta arvostasi ja þvyistäsi silloin kun påüitöksesi ja toimintæi

eivät ole suosittuja muiden silmissä?
3. Miten voit ylläpitää arvokftaita ystãvyyssuhteita, vaiHra olisitkin eri mieltä ystäväsi kanssa

tai kieltäyryisitkin jostain mihin håin sinua pffiüi?
4. Milloin on aika päättää ystävyyssuhde, jonka huoma¿t selvåisti vaikuttavan sinuun kieltei-

sesri? Miten tulisi suhtautua ystäväåin senjälkeen?



Lopetus
Pyydä oppilaita tunnistamaan elämässåiän joku, joka kamppailee muiden painostuksen alla ja kannusta-
maan häntä asioilla, joita edellä on opittu (Voit pyytää oppilaita kertomaan myöhemmin lyhyesti tehtä-
vän toteuttamisen seurauksista).
Pyydäjotakuta vapaaehtoista lukemaan ääneen Ro om.l2:Z.Haasta oppilaita hengelliseen itseo¡jautu-
vuuteen ja yksilöll isy¡een.
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