
Sapatti 21

JEEST]KSEN SYIYMTON ELÄMÄ

Avaintekstifi l. Moos. 4:3-7;Matt.4:l-11;6:9:13; Luuk.4:l-13; l. Kor. 10:13; Jaak 1:12-15;4:7.

Tavoitteet
Nuori:

l. ymmärtÍiä, ettei kiusaukseen joutuminen ole väãrin.
2. ymmättÅ,âu ettåi kiusauks€t ovat erilaisia eri ihmisüe ja vaikuttav¿1 þ6ihin eri tavoilla (yhden

kiusaus ei välttämåittä ole kiusaus toiselle).

3. ymmärtäfi että K¡ish¡ksen omat ovat jo voittaneet hänen ensiostaan synnin.

Thrvittavat materi¡alit
Tussej4 sanomalehtiã, lütu- tai tussitaulu.

Johtajalle
Useimmat nuoret ottavat hengelliset asiat vakavasti. Tämän takia he saattavat helposti lannistua kohda-

tessaaû kiusauksia tai toisüvaa epäonnistumista sen vastustamisessa. Heidän on hyvä huomat4 että

kiusaukset ovat tilaisuuksia oppía entistäkin e,nernmåin luottårmaan Jumalaan ja håine,n voimaans¿ Ja

vaikka epäonnistuisimmsfti¡, Jrmala ei jätä nütå" jotka pysyvät hänessä kiinni. Pelastukse,n lalda ei ole

kiinn i kiusausæn voittamisesta-

Aloitus
A. Kysy oppilailta heidãn lempiravintolaa''sa ja kirjoita nimet taululle. Kysy sitten mikã lcuûkin

oppilaan lempiannos on kyseisessä ravintolassa ja pyydä heitä kertomaan miksi þseinen annos

on niin vastustamatorl Kirjoita annosten nimet taululle.
Kun kailiiki ovat päässeet kertomaan omasta lempinroastaan, ta¡lcastelkaa tuloksiaja þsy onko
joitain, jotka eivät pidä þseisistä n¡oka-annoksista. Pyydã penrsteluja

KeslustellCIa siitå, että erilaisten persoonallizuuksien ja luonteiden takia pidämme eri asioista,
inhoamme eri asioita ja olet'rme alttüa erilaisille kiusauksille. Muistuta oppilaita sütä" et6 qmti
on qmtiä" olipa siuen þse riippuvuuksisa, vilpillisyydestã tai vaildrapa kärkkäästä kielestä.
Keskusælkaa, onko se hpävai huono asia.

B. Tuo mul¡anasi muutamia sanomalehtiä ja ota niistä esiin uutissiwt qfydä oppilaita etsimããn

uutisi4 jotka kertovat joko ihmistetr onnistr¡misisra ai epäonnistumisista
Kun oppilaat ovat löytäneet muutania artikkeleita, pyydä heitã kirjoittamaan taufulle uutisesta
ilnienevät luonæenpiirteet (esim. rohkeus, epäitsekkyys, suvaitsevaisuus, kuri, ahneus, väkival-
ta, viha jne.)
Keskusælkaa siitä millã tavoilla ihminen - erityisesti laistitty - voisi kehitttüi itsessään an¡oldr¿i.
ta pürteitã ja vãlttäã kiusaulseen joutumista- Keskustelkaa myös tahallisuudesta Suuûtittelem-
meko hyviä tekoja? Entä pahoja? Onko käyttãyt¡rmine,n vain jotain mihin ajaudurnme huomaa-

mattamme?

Sanaan uppoutuminen
A. VertailkaaJoosefinjaDaavidinkertomuksiaRaam¿tussa. Sihn¿¡ilkãälãpi L Moos. 37;3942 ja

kirjatkaa muistiin tilantee! joissa Joossf leimi ihailavastija ne, joissa häuen toimintansa ei ollut
niin esime*illist¿L
Selailkaa sitten l. Sam 16-17; 2. Sam. Ll-I2. Kirjatkaa vastaavanlaiset tilanteet Daavidin toi-
minnass¿



Keskustelkaa anteeksiannosta ja asioiden korjaamisesta- Voitefi¡t kiusaukset luovat uusia tilai-
suulsia palvella Jumalaa (Joosef). Mutta vaikka saammekin syntimme anteeksi ja voimme ra-

kentaa uudelleen suhdettamme Jumalaan, ihmissuhteemme kokevat kiusauksün mtautuessam-

me usein vaikeasti paikauavia tai pysyviä vahinkoja @aavid).
Etsilcãä lopulsi Raamatusta þauksia tai tekstej4 joihin vetoamalla Joosefin ja Daavidin epåi-

onniset tilanteet olisi voitu vãlttãä Keskustelkaa Jeesutsen tavasta kohdata kiusaukset - "On
kirjoitettu...".

B. Pjrydä oppilaita määrittelemã¿in sana "kiusaus". Kirjoita vastaukset øululle. P)'ydä sitten va-
paaehtoisia luettelemaa Raamatusta l0 kãskyä (2. Moos. 20:3-17) ja kirjoita ne samalla taulul.
le. Ke*sikää yhdessä kunkin käsk¡rn kohdalle jokin teko tai menettelytapa, joka rikkoo kyseistã

käslsyä"

Pyydâ vapaaehtoisia lukemaan äåinee,lr seuraavat vuorisaa¡nan tekstit ja pohtikaa ovatko Jee-

suksen "käslq/t''n¿¡ftsampia, samanlaisia vai heþmpia kuin l0 kãsþä.
Matt. 5:10 Matt.5:16 Matt.5:20
Matt.5:21,22 Matt.5:27,28 Matt. 5:33,34
Matt.5:3842 Matt.5:4345 Matt 6:l
MatL 6:6 Matt 6:19 Matt 7:1,2
Jumalan käslcJ¡t eivät ole itseisarvo vaan heijastavat hänen luonnettaan Noudattaessamme nütã
he{iastamme hänen luonnettaân låihimmäisilemme. Krm emme noudata nütil osoiumme vain,
ettei elämãmme ole sopusoinnussa håne,n tahtonsa kanssa Tavoitteemme ei pitäisi olla pellds-
tään pitãä käskyt ja vastustaa kiusausta (fariseulaetkin tekivãt niin) vaan pyrkiä olemaan enem-
mãn Jeest¡ksen kaltainen.

Kysymyksiã keskusteltavaksi
l. Monet, jotka ovat tâysin sitoutr¡neita noudattamaan Jumalan lakia vaikuttavat kuiþnkin

ilottomila ja jyrkiltã toiminnaqsaan ja sanoissaan Milßi?
2. Miæn terve hengellinen elämä (Raamatun tutkiminen ja nrkous) edesauttavat elämäntilan-

teissa onnistr¡mista?
3. Mit€n pitäisi suhtautua kiusaukseen, joka tuntuu yliæepãäsemättömän vaikealta vastustaa?

4. Onko Jr¡malan suhtautumisessa meitä kohtaan eroa tilanteissa joissa onnistumme vastusta-
maan kiusar¡sta tai emme? Pen¡stele.

5. Onko ihmisen iãllã merkityså sen suhteen kuinka heþoa hänen on olla Jumalalle kuuliai-
nen? Perustele.

6. Miten pelastuksemme lüttly þþyme vastusta¿ kiusauksia?

7. Miæn l. Kor. 10:13 oleva þaus vaikuttaa el?imäämme kãytãnnössä? Miten voimme ottaa
lupaulaen kãyttöön omassa elämässämme?

Lopetus
Muodostalcaa lopuksi piiri ja ottakaa toisianne kådestä Pyydä oppilaita painamaan påiãnsä rukou*seen.

Kulje jokaisen oppilaan luo, aseta lcãtesi hänen päãnsä p¿iâile ja nrkoile heille siunauste "Sftmaa Isä
(oppilaan nimi). Tee hänestâ uskollinen palvelijasi kaikissa eliünäntilanteissa".

Stephen Chavu


