Sapatti 19
MIKSI RT]KOILISIN?
Avaintekstit: Ps. 17:6; Dan. 1:8; Matt. 5:44; 6:9-13; 26:3646; Luuk 11:5-8; t2:8,9;23:24; Jaak'

l:17.
Tavoitteet
Nuori:

l.

oppii arvostamaan omaa n¡kouselämäänsä enernmän'
oppü miten Jeesus n¡koili.
tovtae uusia ideoita oman n¡kouselãmâusä virkistämiseksi

2.
3.

Thrvittavat materiaalit
Paperia, kj¡niåi, tusseja, astia paperilapuille, lütu- tai tussitaulu'

Johtajalle

Rukous on niin tutru asiq ettei sitä tarvitse erikseen ajaæll4 vai mitä? Väãrin! Krm pidãmme n¡kousta
toimii hyitsestäänselvyytenä, n¡kouksistamme tulee nml*aisia ja våirittömiã- Kun n¡kouselämämme
ihaihra
n¡kouksessa
e
llmaise
paremmin
vin, voimme-ii*ai.tu ajatulsiamme ja sisimpiã tuntdamme
jokapãivãsee,n
elämâämme,
Luojaakohtaan, tuemme muita esin¡koulsissa, plryrlämme Jumalalta apua
voima
Rukouksen
kiusauksia.
ja
vastustaa
voimaa
pyyfui*" anteeksi slmt€jämme saamme Jumalala
kanssa
- va¡tJumalan
yhteydenpitoa
meitä fiysisesti, henkisesti ja hengellisesti. Rukous on

"áú"irt*
han ystävåin, joka ei kosløa paä eikä hylkãå
Aloitus

A. Kirjoita seuraavat sanat taululle: Ihailu, Esin¡kous, Pyyntõ, Anteeksianto, Kiusausn y¿e oppilaita kelcimã¿in esimerkkejä kr¡nkin otsikon alle sopivasta n¡kouksesta. Kysy sitten
opiituittut "Jos voisit n¡koilla vain yhden nrkouksen, mikä nãist¿i se olisi?' Bryda oppilaita
pènrstelemaan vastaulsensa. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta- Jos oppilaat eivät
ãsaa vastata; keskuselkaa vielä erilaisista rukoulsista ja nüden eroista Muisürta oppilaita siitä,
että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä-

B. Kirjoita

seuÍaavat sanat paperilapuille: Ihailu, Esirukous, Pyyntö, Anæeksianto, Kiusaus.

Teã hppuja, niin että jokaiselle oppilaalle riittãä Laita laput astiaan ja pyyd¿i oppilaita nostaitr"ltren yksi. Jaa oppilaille paperia ja k)¿niä. Pyydã oppilaita kirjoittamaan lapulla kwaillun tylppinen n¡kous. Pyydä vapaaehtoisia luke'maan n¡koulcsensa åüineen ja anna muiden oftç i-

*u*

laiden

fitt¡iä

C. Kirjoiø

pËiãtellä mistä n¡kouksen ty¡rpistä on

seuraavat

þse.

þsymykset paperille ja tee siitä kopiotjokaiselle oppilaalle.

Jaa

paperit oppi-

lailie ja pyydä heitÌi ymp¿iröim¿¡än mielestään parhaat \¡astausvaihtoehdot Keskustelkaa lopuksi

tuloksista

'

Kysymykset j a vasausvaihtoehdot:
l. Kuinþ usein tulisi n¡koilla? (a) Kohnesti päivässä *uten Daniel; @) ainakin kerran päivässä;
(c) aina lq¡n siltã ímtuu; (d) erityistilanteissa ja hengellisissä tilaizuuksissa; (e) kun ei enåiã
mil(ään muu tunnu auttavan; (f) kirkossq (g) monta kerta¿ päivãssä
2. Jeesus eli s¡mnittömãn elämåin. Voiko lcristityllä mielestãsi olla yhtä läheine'n suhde Jrmalaan
kuin Jeesutsella? (a) KYllã; O) Ei.
ja
3. Mieti n¡koulaia" joita yleensä n¡koilet Mihin rukouksesi yleensä keskittyvät? (a) Itseeni
tarpeisüni; (b) Perheeseeni ja sen jäsenten tarpeisiin; (c) Ystäviini ja heidän ørpeisünsa; (d)
Maailmnan ja sen tarpeisiin; (e) Kütokseen ja Jrmalan hyr.yyden ylistãmiseen

Jos hoitaisit ystäv¡yssuhteitasi samalla tavalla kuin hoidat
suhdettasi Jumalaan, vähenisivätkö vai lisäãntyisivätkö ystäväsi / ystäv¡ryssuhteesi? (a) Lisäãntyisivät;
(b) vähenisiu¿it;

f.

t"l

rysyrsivät sa¡nana
5. Miten n¡kous vaikuttaa itseesi / elåimäåisi? (a) Tähåin asti ei ainakaan
mitenkään; (b) saan sillä
asioit4 joita tanritsen tai haluan; (c) Se pitää minut hengellisesti oikealla
,i.fie;'iáise pitää
minut lähellä Jumalaa; (e) Se auttaa minua ymmåirtämään itse¿ini; (f)
Se auttaa *i".à'y.-arømåiän mikã on Jumalan talrto.
Sanaan uppoutuminen
A' Kes*ustelkaa sütä miten rukoileminen muiden puolesta auttâa muita ja pitåiä meidät tietoisina
Jumalan voimasta auttaa meitä elämän myrsþissä. Emme usein tule ajaæleeksi
kt¡in
itseämme

rukoillessamme.

Jaa oppilaat enintåiän neljãn hengen
ryhmiin, Ð¡ydã oppilaita tutkimaan

Kol. l:3-14 ja

etsimåiåin

tekstistä erilaisia rukousideoita- Anna
ryhmien työskennellä 3-5 minuuttia ja pyydä heitä sitten
kertoma¿n toisilleen tuloksistaan. Keskusælkaaiernaavien kys)¡mysteî po$alta:
- Mil$i Jumalan roolin ymmärtäminen on tärkeäã esin¡koulcsessa?

- Miten tutkittavalci annetu teksti alkaa? Pitãisikö niin t€hdä rukoillessa?
- Miten vsimms tehdä esin¡koulses6 henkilökohtaistâ?
- Mitä yhtåilãislylsiä ja eroavaisuulsia tekstillä on MatL 6:9-13 kanssa?

B. Kesln¡stelkaa

kahdesta erilaisesta rukoustavasta, joita

jotlut käynävät

Rukouspåüvåikirjasra

ja

rukouskävelystä Ajattelemme usein rukoulcsen oiwarlyhyt heùci, jossa potv¡stumme
såinkymme viereen ja toistemme ulkoaopitun ilta- tai aamun¡kôulsen. Rukousãn
kuiænkin Jumalan
kanssa kesln¡sælua. Puhutko yståviesi kanssa vain tietyissä tilanteissa ja
vain tietyistã asioista?
Rulcousptüvökírja
Jotkut ovat huomanneet, että ajatuste,n kirjoittaminen nrkouspäiväkirjaan ja
niistä n¡koileminen
auttaa keskittymään ja selkeyttãmään n¡kousta. Raamatusta voi
myös etsiã asiaan lüttyviä tekstejåi. Niiden kirjoittaminen auttaa meitä yrnmärtämäãn,
ettemme oie ainoita joilla oo samanlaisia ajatuksia tai elämäntilanteita Påüvåikirjan pitåminen auttaa myös
huomaaman n¡kousvastaukset ja Jumalan johdatulsen arkþäiväisissäkin asioissa Ajan
kuluessa on hyvä fukea vannoja
päivåikirjan sivuja ja huomata kuinka monessa asiassa olemme
ka,waneet r,"ígrili*"*ti.
Rukouskãvely
Hartaushetki alkaâ Raâmatuntekstin lukemisella. Senjälkeenmennäãn
luontoon kävelylle mier
timåüin luettua tekstiä- Jos kåivelet asutetulla alueella, kävelp
aikana voit n¡koilla ohittamiesi
alojen asuHcaiden puolesta Rukoile lcävellessãsi hiljaa mieiessi¡si. Aläano"
viedã
huomiotasi tai ajatusæsi harhailla vaan keskity keskustele,maan
J¡¡¡u¡* kanssa
Mitä muita rukoustapoja on olemassa? Kesln¡stelkaa erilaisista tavoista
keskustella ja vietää
ail"a Jumalan kanssa

*|*$ön

Kysymylsiã keskusteltavaksi

l.

2'

Mite,n rukoulsesta tulee henkilökohtaisø?
Mitld eri keinot ovat auttaneet sinua vahvistamaan / rikastuttamaan n¡kouseläm¿iäsi?
Miksi rukous aunaa meitä kaikilla elãmãn alueilla?
Míten ymp?iristö vaikuttaa hartauteen tai n¡koushetkeen?
Milsi kiitos ja ylisrys on n¡kouksessa tärkeä¿i?

3.
4.
5.
6. Miten psalni 22 auttaameitã ymmärt¿im¿¡än Jeezu*sen rukousta ristillä?
7. Milloin on sopivaa n¡koilla ääneen?
8' Miten voisimme jaløa Jr¡malan kanssa enemmåin elämåimme "hyviäl'hetkiä
kinomaisten "apua',-rukousten lis¿itcsi?

pellJ<ie,n panü-

Lopetus
Pyydä vapaaehtoista oppilasta lukemaan Psalmi 22. Jeezus viiuasi psalmin ensimmiüsiin sanoihinroikkuessaao ristillä. Ps¿l¡ni auttaa meitä pmåirtämään sen kirjoittajan koke¡nulsia. Huomatka*
että kirjoittaja kuvailee ensin omaa epätoivoaan ja puhuu sitten siitä miten Jumala on autrianut
muita ja johdattanut Israelin kansaa monissa vaikeissa tilanteissa- Sitten kirjoittaja kertoo omasta tilanæesaan.
Hân
1ætmärtää, että hänen elãmälläân on ta¡koitus ja py¡aä Jumalan apua täyttåüikseen tuon tarkoin¡lsen.
Jaa oppilaille paperia ja þniä B¡yd¿i heitä kirjoittamaan n¡kouksesta itselleen muistiin kolme
asiaa

jotka ovat tänään oppineet Pyydä heitä sitten kirjoittamaan itselleen suunnitelma siitä miænhe
voisivæ
vahvistaa rukouseläm¿¡änsä- Ehdota, ettã he lukevat lapun päivittäin ja pyrkivät soveltamaan kirjoittamiaan asioia elämäänsã.
Norma J. Sahlin

