
Sapatti 20

TorMrvAN nurousnr,fumr* AvATMET

Avaintekstifi 2. Aik 7:14;Neh. 1:4-11; Ps. 5l:l-15; 55:17; Hes. l1:19; Dan. 9:4'19;Luuk- ll:1, 6-

l0; Joh. l4:26;Room. l0:9; Heb. l3:5,6; Jaak. l:5,6; l' Joh' l:19'

Tavoitteet
Nuori:

l. ¡rmmärtää n¡kouksen merkiryksen kiusausten vastust¿tmisessa-

2. tutkii tapa4 jolla Jumala vastaa rukouksiin.

3. oppü nrkoilemaan muide,lr puolesta Raamattua kãyttåien'

Tarvittavat materiaalit
Palckausteþiä" liina silmien sitomiseeir, paperipussi, kowatulpat' köysi, þnia papøia

Johtajalle
Haluaisitko, että jotkut asiat elâmãssäsi olisivat toisin? Oletko MHstynyt huijaamaan, juonrilemaan,

riþpuvrnrksün, d.ilr*"* tai vihaamaan muita tai itse¿isi? Rukoile. Rukoile uudesaan. Ja uudestaæ-

fr¡itoitOZ Koska n¡kous on teko, jolla annamme Jumalalle lwan vapauttaa meidät rüppluuksista

pelosta ja asioista" jotka hallitsevat meit¿i ja elãmâãmme. Jr¡mala ei koslcaan kieltäydy tutsusa tr¡lla

sydämee, e.

Aloitus
A. pyydä arn¡laesi ailuine,n vapaaehtoineL Pyydä vapaaehtoista istumaan esille asetetulla tuolilla

j;'^"*oppilaiden "eristää'ihänet ympäröivästä maailmasta- Sitokaa hänen silnränsä" laittakaa

håinelle korvatulpat, sitokaa hänen kätensã ja jalkansa t¡¡sliin, æipatkaa hänen suußa künni ja

laitta¡aa paperipissi hänen päähänsâ Pyydä sitten oppilaita aûtamrüm håinelle ohjeita (esim-

kävelemään, katselemam >mpåirilleen" puhumaan jne').

Vapauttalaa.lrhri" ja ty"yHia hãne16 miltä tilanne tuntr¡i. Paholainen haluaa meidåt hengelli-

sesti samanlaiseen tilaan. Rukou}sen voima voi vapautta¿ meidãt Pahotaisen valheista. Kes*us-

telkaa.

B. Tutki erukãteæ Luuk 11:Gl0 ja valmistaudu kertomaan tekstin kertomus. ryydä kotmea op
pilasta esittämään kertomuksen kolmea henkilöä Kerro kertomus ja anna v¿p¿¿efolsisten esit-

tãä osansa kertomasi mukaan
pyydäjotalartavapaaehtoista lukemaan ääneen jakeet 9 ja 10. Keslustel*aa siitä" miten Jumala

käytea meitä osana suun¡itelmaansa tai ratkaisuaan johonkin tilanteeseen

Sana¡n uppoutuminen
A. Ky"y oppilaita seuraava þÐ¡mys: Onko olemassa n¡kouksia" joihin Jumala vastaa aina'þllä'?

Jaa oppilaille paperiaja k¡miã ja jaaoppilaat tarvittaessa ryhmün- ryyd¿i heitil etsimããn Raama-

tusta tãtcsteja, jotl? liittyvät esittåimåiäsi þsymykseen. Pyydä heitä kirjoittamaan muistiin seld

kohdat että sen, millaisisa n¡kouksista voisi olla þse.
Vastaulßiin voi tuulua mm. seur¿urvat Rukous, ettsi Jumala koskaan jätä (tleb. l3:5, Q; euã
pyhä Henki toimisi elitnässämme (Joh. 14:26); että Kristr¡s antaisi anteeksi s¡mtimme (1. Joh.

tl.tg; Z. Aik 7: l4); että Jumala muuttaisi sydämenrme (Hes. I I :19); että fumala antaisi meille

viisautt¿ (Jaak. l:5, 6); että Jumala pelastaisi meidät (Room- l0:9); ettã Jumala kuulisi äänem-

me kutsuessamms håintääpuun (Ps. 55:17).

Huomatka4 että mainittujen ty¡ppiset pyynnöt ovat Jumalan lupauksün vetoamista- Hän on

antanut lupaukset kaikille, jotka niihin haluavat luottaa Meidän tanritsee vain py¡ää niitä-



B' Kirjoita taululle muutarna esimerkki Raamatussa esiintyvåistä,.n¡koussanka¡ista,, (esim- Daavid
@s. 5l:l-15) Nehemia (Neh. l:4-ll); Daniel çO*. l,+_U¡.
Ð¡ydä oppilaita tutkimaan jotakuta heisø yhderì¿ øwt-isi Jaa oppilaille paperia ja þniãjapyydä heitä kirjoittamaan muistiin rcuo"ln t asiat'.n¡koussa¡kâristaaû,,:
-Nimi
- Hänen rukourrsensa / rukoustensa kohdat Raa¡natussa
- Mitii Jumalalta n¡koiltiin?
- Rukoilivatko he muiden puolesta? Keiden puolesra ja mistä asiasta?
- Millä tavalla Junr,ala vastasi n¡koukseen i n¡tourcìin? Kuinka kauan vastaulse'r saaminenkesti?
- Mieti joakua ja kirjoita hänen puolestaan rukous sauralla tyylillä kuin tutkimasi n¡kous Raa-matussa

c' Mitå voimme oppia rukouksesta lukemalla Raaurattua? Jaa oppilaat 24 hengen ryhmün. Annakullekin rybmåille ylai tai kaksi ser¡raavista teksteistä käsiteltävätai. pyydä heitä lukemaan æks-ti ja vastaamaan sen pohjalta seuraaviin þsymyksün: (a) Rukoileetoiárctirø¡oku vai antaakoteksti vain o$eita n¡kouksesta? (b) Mitä pr¡átt"itu tai ajaarlsia teksti esittää n¡koulcsesra?Huomauta, euä tekstit eivät välttämättä u^tu" täydellisesti molempün tyrpvroüo-Matt.2l:13-16; Luulc ll:14; ÀÁark l:35; Man t7:t4-2t;uatt.za:zø-qä; ap,. l7:4-g; Apt9:3G43;Apr 12:5-16; Joh. 2:r-s;on.z:il-zE; ruoÃ. ß:28_30;2. Kun. 4:32-37;Joos.5:13_15;2. Sam. 22:l-71' l. Sam. l; Jaak 5:13_lg.
Kesftustellcaa: Kãsitteleekö kenenkäãn 

leksti (l) kunnioitusta? (2) uskoa? (3) paaston merki-tyst¿i? (4) rukousvastaulaen edesauttamista ai estãmistä? (5) Jumáan tahdoìle alist'mista? (6)kiitoksen ja ylistytsen merkitystä] (7) nrkousta,¡otra ei runrunut sa¿van vastaustat (g) kokoon-ttmisen merlcþstä? (9) srtq ett¿i ihminen voi rulioilla minoin vain siihen on tarvetra? (10) vas-tausta rukoukseen' jonka nrkoilijalla ei tuntr¡nut olevan kovinkaan purj* *touz
D' Raamattu kehoittaa "n¡koilemaanlakkaamatta" (1. Tess. 5:17).Laskeka¿ miten usein oppilaatkeskimäärin n¡koilwat Keskustelkaa sütä, miten uLriiuir"-pi n¡kouselämä saattaisi vaikutaamur¡hrm elãmääo.

Jeesus on esimerlkimrne sütä, mitern meidän tulisi n¡koilla Hän eli jatlnrvassa yhæydessä Juma-laan' Hãnellä oli aina ailaa rukoilla- Hän antoi meilre Ñ; 
"hi;i 

å *kffiästa p].rdä vapaa-ehtoisia lukemaan ääneen seuffnvat rukoulcsec Ma¡k iqrzzqz;Matt- 26:3646. Keskustelkaastit4 mitã ysimms nåiist¡i n¡koulaista oppia oman n¡touseUmämme rikastutÞmisetci.

Kysymyksiã keskusteltavaksi
l' vastaako Jumala niiden rukoulcsün, joilla ei ole palioa uskoa? perustele.
2. Millã avoilla voimme rukoilla muiden puolesta?-- "
3. onko muiden puoresta rukoilemise[a miøen nertcitystaz perustere.4' voinko n¡koilla muide'n puolesa silloinkin k"";;;;" eHmåissäni on ongelmia? pen¡srele.5' Miæn suhtaudrm siihen, kun n¡koulcsiini ei tunnu *iru* vastaulaia?6' Puhumme rukouksessa Jumalalle. Puhuuko tär koJil- meille? pen¡sæle.
7. Miten voit n¡koilla ..lakkaamatta,?

8' Tulisiko meidiin rukoilla ikääûkuin Jumala olisi jo va$annut pyyntöömme? pen¡sæle.

Lopetus

ryydä oppilaia valitseuraan itselleen joku 
l*kilö tai jokin asia jonka puolesta he olisivat valmüt n¡.koilemaan' Pyydã heitä myös rniettimåiåin.kohg ;äp"4 ¡oìiu rtr toivoisivat Jumaran vailuttavanþseiseen asiaan. pit¿irdiä ensin higaineir rukous ja *diiüiö;ki yhdessä

Celína Worley


