
Sapatti 22

SYIüì{TN YOITTAMII\IEN

Avaintekstifi Matt. 4:l-11; 26-27; Joh.3:17; Room. 3:23'25;Ef 2:13.

Tavoitteet
Nuori:

l. lmmärtää, että Jeezus voitti qmnin lopullisesti kailúrien puolesta.

2. tunnistaa kiusauksø, joiden kanssa hän kamppailee ja jotka håin haluaisi voittaa
3. sitoutuu kehittãmåiåin itsellee! kiusauksia välttäviã eläuräntapoja.

Tarvitt¡vat materiaalit
Pieniä jaettavia palkintoja, vanhâa elekroniilf<aa hajoitettavaksi (esim. vanha radio, tietokone tms.),

n¡rvalasit, pressu hajoitetavien esineiden alle, leka, punrkumia roskis, liitu- tai tussitaulu.

Johtajalle
Tuttu tunne. Pett¡mys, kun yrität vastust¿a kiusausta, mutta epâonnistut.. taas... ja taas. Monilla oppi-

laista, joille n¡lst puhumaan, on samanlaisia kokemuksia. He epäonnisnrvatvaikta yrittävätkin jamiet-

tivät onko heidän lainkaan edes mahdollisa voittaa kiusaul*sia Sinulla on mahtava tilaisuus auttaa heitä

uskomaan, ettã he voivat onni,soa Voit autta heitä nåikemäãn kuinka Jumala voitti synnin lopullisesti

kailkien puolesta ja miæn he voivat oppia voittamaan kiusaulcsia orntux¡a elãmässËiãn-

Aloitus
A. P¡4ydä oppilaita muodostamrian 2:n hengen ryhmiä Keno oppilaiile, euåi heidän tulee pelata erä

"lcivi, paperi, sa*set''-peliä parinsa kanssa tlãviäjät tþpwat pelistä ja voitt4iat kisaavat keske-

näãn kunnes jäljelle jåiä påiivän "kivu paperi, sakset''-mestari. Arna voittajalle pieni palkinto ja
sano: "H¡ruän ja pahan våilisessä taistelussa on ytsi voittaja Joslus tuntuu siltä, että paha on
voitoll4 mutta 

.ã'rään tutkimme miten Jr¡mala voitti Paholaisen ja mite¡r voimme toimia Juma-

lan jouHareessa ja voittaa Paholaisen kiusaulcset''

B. Tuo mukanasi rildcinäinen / vanha sãhkölaite (esim- vanha radio, tietokone tai keittiökone).
Mik¿ili mahdollisa, poista laitæesta etulcäteen kotelo niin, että laiueesa on pelkkä elektroniik-
ka fm. osat jåiljellä Kãytä aprmasi lekaa tms. ja lyö laiæ palasilsi pressun tms. päällä. Muista
varoa etteivät lentilvät osat osu oppilaisiin. Anna oppilaiden ouaa vuoroja laittee,o hajoittami-
sessa kunnes se on tãysin n¡houttmr¡t
Kerro oppilaille, että nãin käy ibmiselle slmnin seuxauls€Nra- Synti tuhoaa ib¡nisen tãysia Paho'
lainen käyttäã y¿li¡sinä¿in huumeita" pomografiaa, vihaa, masennusta" vãËirist¡æeitä ilrmissr¡h-

teita yrn. þtidäkseen elämärrme ja sielumme hajalle. Emmekä me PYsty koko¡maan hajoitefuja
osia - vain Jumalapystyy sühe,n-

Sanaan uppoutuminen
A. Jaa oppilaille purularmia (I{ubba-Bubbaa tai joitain, josta saa puhallettua suuria palloja) ja ker-

ro, että pidätte purkkapallokisan seuraavilla säännöillä
- Kailkien tulee aloittaa puhaltamine'n, kun sanot'þl¡halla''.
- Kaikkien tulee lopettaa puhaltaminer¡ kun sanot "stop".
- Jokainen, joka puhaltaa silloin lun ei pitäisi, joutuu laittamaan punrkuminsa roskilcseen.

- Ennen luokasta poistumista jokaisen pitää laittaa punrlruminsa roskikseen.

Anna suurimran purlckapallon puhaltajalle palkinto. Jaa sitten oppilaat enint¿i¿in 4:n hengen

ryhmifuL Kerro oppilaille, ettã tutkitte miten Jumala pulrkaisi Paholaisen kuplan. Jaa ryhmille
seuraavat tehtävät:



- Lukeka¿ Matt. 4:1-tl. Keskustelkaa ja vastatkaa þsymykseen: Miten kuvailisit kertomuk-

sessa olwaa valtataistelua?

- Lukekaa M att q:ll,-s,i,g, 9. Kesln¡stelkaa ja vastatkaaþsymykseen: Mitä inhimillisiätarpei-

ta Paholainen yritti käyttäå hyväkseen?

- Lukeka¿ Vfatt. +: f ô, i t. reskustelkaa ja vastatkaa þsymykseen: Miten Jeesus voitti kiusauk-

set?

- Keskustelkaa ja vastatkaa þq¡mylsün: Millaisten kiusausteir kanssa joudutte kamppaile-

maan nyþåüin (v¿ih. 5)? rr,riø niiste on mieleståinne vaikeinta vash¡staa?

Kun ryhmät o.,r4 yatm¡it, p1rydä jokaisesta ryhm¿istå jotalarta vapaaehtoista kertomaan rybmãn

pohdinnan tuloksista

B. Vefrailkaa Raamaí¡n kertomuksia Baabelin tornin rakennuksesta (1' Moos' 1l:l-9) ja Helhm-

taista (Apt r, p; iär r j. Kirjatkaa taululle kertomuksissa esiintyvãt yhtåiläisyydet ja erot. Kes-

kusælkaa ser¡raavien þsynysten pohjalta

- Mikã aiheutti tilanteen, jossa Baabelin torni rakennettün?

, Mik¿i aiheuui tilanæelr, jossa ihmiset saivat Pyhãn Hengelr kasæen?

- Mit¡i synnistä ja pyhyyãestä voidaan oppia þseisæn kertomusten pohjalta? 
l

- Mitä kertomuksäí opättavat muiden ilt"".irk*lle alistumisesta tilanteissa" joissa tehdãåin

E¡ntiä?
pyydã jotakuta vapaaehtoista lukemaan äãnee,nJes. 64:6; l. Moos. I l:3, 4.

Kesla¡selkaa seuraavista asioista;

- Mitsn arvioisit trroti* sovellettarn¡uden ihmisün ja inhimillisiin instihn¡tioihin?

- Olemmeko todellakin nâin täynnä pahuutta?

- Kiusausten vasn¡sta¡ninen omassa elämässäkin on jo rüttävän vaikeaa Mikä on velvollisuu-

temme suuæessa muiden qrnæihin tai jfiestöjen, ryhmien' yhæisöjen ja valtioide'lr synæihin?

Kysymyksiå keskusteltavaksi
i. Voittiko Jeesus sj¡nnin puolesasi? Pen¡st€le'

2. Miten se to.siasia, että Jeezus nousi luolleista vaikr¡ttaa sinuun?

3. Mitm evankelft¡min sanoma amostravailutta¿ elämåiãsi?

4. oletko koskaan tunt€nut olevasi anteeksiannon tai pelastuksen ulkopuolella? Miten selvisit

tilanteesta?
5. Miæn voiitulla ystãvåiksi Jeesu}sen kanssa ja osoittaa uskollizuutasi hänelle?

6. Miten voit vastustaa syntiä ja kiusauksia?

Lopetus
Jeesus ¡ävi puolesramme kuole,man jyrkãnteellil Hãn voitti synnin matsamalla sütä omalla hengellããn,

jotta voisirr,-e olla "rúil ;ttrt-fuista Hãn puhkaisi Paholaisen luomat valhee¡r luplat' jotta

voisimme vastustaa Paholaise'n kiusauksia
p¿iãtr¿il(ãâ yhteiseen n¡koukseen niin, ettå oppilaat muodostavat keskenääxr pieniä rybmiâ ja nrkoilwat

kädet yhdessä- Rukoiikaa yhdessä ryrryt tiiiosnrkous ja lausukaa lopuksi ln¡kin ãäneen jokin saaa joka

mielestänne kuvaa Jumalaa (esim- rakastava' armahava tms')' 
Wílliam Hurtado


