
Sapatti 7

JUMALAN JOHI)ATUS VALI¡INOISSA

Avaintekstit: 2. Moos. 23:2; 2. Sam. 22:29; Ps. I 6:7; 32: 8; Sananl. 3 :5;6;20:5;24:6; Jes. 42:16; IKor. l0:31; Ef, l:16-18; Jaak l:5, 6;3:17.

Sanaan uppoutunrinen

Tavoitteet
Nuori:

l. huomaa Jumalanjohdatuksen ailøisemmissa valinnoissaan.
2. ymmanaa seuraulaet siitã, ettã tekee Jumalasta riippumattomia valintoja.
3. laatü itselleen yksityiskohtaisen suunnitelnan laistillisestå valinnan¡so;ta.

Tarvittavat materiaalit
Tusseja, vãriliituja tai -kyniä, tavallisia k¡nriå! muistitappuja, paperi4 h¿ttr¡, huivi, liitr¡- tai tussitaulu.

Johtajalle
K¡n Danielin ystãvät kieltåytyivãt kumartamasø kuningas Nebulødnessarin kuvapatsasta heidãn äãre-tön rohkeutensa oli satoje,n aiempien viisaiden laistillisien valintojen tulosta- n"-*tto on täynnð esi-merlkejä miehistä ja naisisra, jotka joko seurasivat Jumalan suunnitelmaa vüsaasta vatinnantsosta þipåiãttivät sen sijaan seu¡at¿ omaa viisauttaan. Voimme ymn¡rtae tapaa jolla Jumala toivoo mei.tän
tekeväü valintoja tutkimatla heidän elãmãnvaiheitaan ja ãmia valintojr--..

Aloitus
A Kirjoita erilaisia tilannekuvauksia (esim. 'þaras ystãvãsi varasta¿ tavam¡r kaupastå,,, ..et 

osaa
pããttãä lãhtisitkö kirldcoon vai jãisitkö kotiin pelaamaan tietokonepelejä"jne.) paperilupuilie¡a
laita laput hattuun. Isoa ryhmää varteû, voit kirjoittaa saman titantãro *"-u-Áule lapulle.
Jaa oppilaille þnåt ja paperia selcã paperilaput hatusta Pyydã oppilaita kirjoittamaan paperille
eri valintavaihtoehdot, joiø heidãn saamassaan tilanæesr" oliri .årø *r-rri;, joita nüllä olisi.Kes*ustelkaa yhdæsâ tulolcsista.

B' Pyydã eteen 5 vapaaehtoista Sido huivilla y,hden sitnãt ja rakenna oppilaiden kanssa kiqoisr4tr¡oleisaym- huoneeseen estefata osoitayhtãnãkwistãvapaaehtoisisalarasanohÍinennimeÉiãn
ãäneen)ja p¡ydã häntä ohjaamaan so*ko vapaaehtoinen a¡rvau¡srrd |Ç'¿¿¿¡ lâpi sanallisin oh-jeia osoita toisa vapaaehûoistaja kãske hãnen antamaan solfcona olevalle vastakî"iria sanallisia
oþieita Kaksimuut¿vapaaehtoisøsaar¡atyfitti¡ãjohtaasokkon¿olevaahaúaankaikinmahdolli-
sin keinoin kuitenkaan lcoskematta ai satuitamatta hãnä K* ;H.; ;t rft*r'r,¿- lapi, þsyhäneltämistãhãntiesimiÉvalintojaæhdämatkanvarrella Keslosælkaatilanteenpohjalã 

- -

C. Aloita keskusrelu szu¡aavisntilannelffvaul*ienavulla:
- Ystävät houkuttelevat sinua kokeilemaan huumeita Miten pãätãt mitã tehdã?
- Joudut tuskin tilanteesee,n, jossa sinua pyydetään tumartanaan kuvapatsasta- Mllaisia nyþ-pãivän tilanteita kohaat, joissa joudut tekemäãn saaa¡üapaisia valintoja?
- Miten päätät fyysisistä rqioista ser¡n¡sælusr¡hteessa?
- Mistã tiedät oletko tehn¡ oikean valinnan? Mitkä asiat voivat autraa sinua olema¿n varma japyslmããn varmana valimoistasi?

A' Kysy oppilaila onko heillä elämãsstiãn esikuvia jotka ækevãt hlviâ vatintoja? ovatko esikuvat
raamatunhenkilöitä? useat raamatunhenkitöt voivat auttaa meitä teke-äãn viisaita valintoja
omassaelãmãssãmme.



Pyydä vapaaehtoisia lukemaan ääneen seuraavat raamatuntekstit: Matt. 26:39,42;Dan.l:g, 9;
Sananl. 3:5, 6; Luuk. l:35-38. Keskustelkaa seuraavista seikoista:
- Onko oikein asettaa Jumalan tahto þseenalaiseksi niinkuin Jeesus teki Getsemanessa, vaikk¿
tiedämmekinjo mitä Jumala haluaa? perustele.

- Mil6i Daniel ajatteli, että hän saastuttaisi itsensä syömällä Babylonialaisia ruokia?
- Oliko Danielin helppo pysya mielipiteessään?
- Miten hän pystyi (a miten me pystymme) pysymään kannassa, jonka tiedämme oikeaksi?
- Miten voimme luottaa täysin Jumalaan? Miten voimme ottaa hänet huomioon kaikessa toimin-
nassamme? Miten se tekee poluistamme suorat?
- Maria alistui enkelin sanomalle. Mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi kieltäyrynyt kunniasta?
Milloin meidän tulisi asett¿ut omat pelkomme syrjåiän ja antautua Jumahn joúdãtettavaksi?

B. Mitä vikaa on siinä, että luotamme omaan viisauteemme tehdessåimme valintoja? Eikö Jumala
ole luonut meille aivot sitä varten, että kåiyttäisimme niitä itse? Lukekaa yhdessä muutamista
henkilöistä Raamatussa, jotka tekivät valintansa omaan viisauteensa tukeutuen.
Pyydä jotakuta vapaaehtoist¿ lukemaan ääneen seuraavat raamatuntekstit ja keskustelkaa nii-
den pohjalta seuraavasti :
* Tuom. 16:15-2I *
- Missä Simson teki virheen?
- Olisiko kaikfti hyvin, jos Simson olisi jatkanut Delilahin apaamist4 muttei olisi kertonut tälle
salaisuuttaan?
- Tekikö Simson yhden virheen vai monta? pen¡stele.
- Mitä osuutta ylpeydellä oli mielestäsi håine,n valinnoissaan?
* Joona l:L-2 *
- oliko Jumalan pakeneminen Joonan ainoa virhe? þ. Joona 3:10-4:4)
- Miksei hän totellut Jumalaaja mitsi håin myöhemmin suuttui Jumalalle?
* 2. Sam. ll:2-4 *
- Mitä seu¡auksia Daavidin synnillä oli? (lukekaa lukua hieman pidemm¿ille)
- Missä kohtaa Daavidin vää¡ät valinnat alkoivat?
* kaikki kolme kohtaa *
- Miten Jumala korjasi kaikfci kolme tilannetta? (Simson voitti filistealaiset, Niinive säåistyi,
Batsebasta tuli Salomonin äiti.)
- Tekeekö se valinnoistamme oikeita, että Jumala antaa niistäjoskus syntyä jotain hyv¿i¿ikin?
- Mitämerkitystä on katumuksella?

Kysymyksiåi keskusteltavaksi
1. Mitä vaaroja saattaa olla siinä, että keskittyyjohonkin tekemä?insä väärään valintaan?
2. Miten våiäriin valintoihin keskittymisen voi välttää olematra kuirenkaan huomioimatta niitä?
3. Mistä ihminen voi tunnistaa Jumalan johdatuLsen tai suoran ohjau*sen?
4. Mil$i Raamatussa on niin paljon esimerkkejä huonoista valinnoistaZ
5. Mikä on paras tapa varmistaa valitsevansa oikein kun þseessä on tärkeä valinta?
6- Kuinka suuri merkitys Jumalan tahdolla tai johdatuksella tulisi olla suhteellisen pienissä

jokapäiväisissä valinnoissa (esim. mitä syödä aamiaiseksi)?

Lopetus
on olemassa satoja eri tapoja tehdä päätöksiä, muna vain kahdenlaisia päätöksiä: oikeita ja vääriä.
Jumalajättää usein pienemmät päätökset meidän tehtäviksemme. Muilla alueilla on kuitenkin tärkeäã,
että tiedåimm e m it en tehdä viisaita valintoja.
Jaa oppilaille muistilappuja ja kyniä. Pyydä oppilaita kirjoittamaan Matt. 25:23 muistilapulle. pyydä
heitä sitten kirj oittamaan lapulle seuraavat valinnanteon askeleet:

l. Rukoile (Jaak. l:5, 6).



2. Etsi ohjeita - esim. Raamarusta (Sanal. 24:6; ps. ll9:ll).
3. Rukoile (Jaak. 5:16).
4. Toimi (Jes. 30:12).
5. Jatka rukoilemista varmistaaksesi, enä olet oikeillajäljillä (ps. 25:4,5).

Sarah Coleman Kelnhofer


