Sapatti 47
ARJEN VALINTAVIIDAKKO

Avaintekstiû l. Kun. 18:21; Ps.40:B; 143:10; Sananl. 2:l-6;3:5, 6; Room. I 2:2; l. Kor.
l:25; Ef.
5:16, L7;1. Tess.5:16-18; l. Piet. 4:1,2.
Tavoitteet
Nuori:
l - ymmärtää miksi Jumalan suunnitelman tietäminen omassa elämåissä on tärkeää.
2. oppii soveltamaan Raamatun periaatteita omien valintojen tekemiseen.
3. sitoutuu seuraamaan Jumalan tahtoa omassa elåimässä?in.

Tarvittavat materiaalit
Kyniä, tussi- tai liitutaulu.

Johtajalle
Jotkut vitsailevat joskus, että elämä olisi paljon helpompaajos meillä olisi nyþåüinkin
kä¡ettävissäm-

urimja tummim (2- Moos. 28: 15-30). Voisimme aina valinnan eteen joutuessamme yksinkertaisesti
katsoa mikä on Jumalan tahto. Voidaanko Jumalan tahto kuitenkaan selviüaä niin
helposti? Monet
nuoret taistelevat saadakseen tietää Jumalan tahdon ja suunnitelman heidän elämänsä
suhteen. El¡im¿issä on tehtävä runsaasti erilaisia valintoja ja maailma on täynnä "neuvojia".
Tällä viikolla tutkimme
miten tehdä oikeit¿, Raamatun periaatteiden mukaisia valintoja.
me

Aloitus

A. Kirjoita seuraavat

valintoihin liittyvät asiat taululle. Pohtikaa yhdessä mitä seuraulcsia erilaisista
valinnoist¿ voi olla seuraavissa asioissa:
- opiskelun jatkarninen nyþisten opintojen jälkeen / ei enää opiskelua.

- Kalliin ostoksen tekeminen (esim. auto tms.) / ostoksen tekemättä jäuäminen.
- Ajan varnqminenpãivittäinhengellisille asioille /Sarunnainenhengãllisyys.
- Seksuaalinen pidätryvyys / Seksuaalinen estottomuus.
- Rehellisyys (esinr koulusuorituksissa) / Epärehellisyys

- Kymmenyksien maksaminen/ ei k¡mrmenyksiä

Kirjoita sitten seuraava lista taululle. Keskustelkaa miten Jumalan tahdon asettaminen
valintojen penrstaftsi vaikuttaisi tehtävün valintoihin seuraavilla aloilla:
- Rahaja omaisuus
- Ystävy¡rssuhteet
- Koulu- tai työtavoitteet
- Elãmåintapoihin liitryvät valinnat
- Seurustelusuhteet

B'

Raamatun mukaan Salomo oli viisain koskaan elåinyt ihminen. Muistelkaa
lyhyesti kertomusta
salomosta (1. Kun.)ia keskustelka¿ sinen seuraavista
þsymyksistä:
- Milsi hän teki huonoja valintoja vaikka olikin viisas?
- Mitä h¿in olisi voinut tehdä välttäälaeen ongelmat, joita hänen toimintansa
aiheutti hänelle ja

hÊinen kansalleen?

- Mitã asioita voimme oppia Salomon kokemuksista?

l8

Sanaan uppoutuminen

A.

Kirjoita seuraavat asiat taululle:
- Rukoile, että Jumala paljastaisi elåimääsi varten tekemänsä suunnitelmat.
- Tutki Raamattua ymmärtääksesi sen periaatteitaja osaraksesi soveltaa niitä
käyt¿intöön.
- Punnitse kaikkia vaihtoehtoja.
- Rukoile ja sitoudu toteuttamaan Jumalan tahtoa.
- Valitse vaihtoehto, joka tuntuu mielekliäimmältä ja vastaa parhaiten käsitystëisi Raamatun

periaatteista.

- Etene rohkeasti valitsemassasi vaihtoehdossa.
- Luota Jumalan voimaan avata jasulkea ovia.
- Jos Jumala sulkee oven, rukoile ja punnitse uudelleen valitsemaasi vaihtoehtoa.
Jaa oppilaat ryhmiin ja pyyda heitä etsimään Raamarusta kohtia, jotka liittyvät mainitnrihin
askeleisiin. Pyydä lopuksi kutakin ryhmää esittelemään lyhyesti tuloksensa.

B.

Pyydävapaaehtoisialukemaanääneen: Ef.5:16, 17; Ps.40:8; 143:10; l. Tess.5:16-lg; l. piet.

4: L, 2. Keskustelkaa seuraavista

þsymyksistä:

- Miten tekstit auttavat ymmärtämåiän Jumalan tahtoa paremmin omassa elämässämme?
- Mitä hyötyä teksteistä voisi olla tulevaisuuden valintatilanteissa?

Kysymyksiä keskusteltavaksi
1. Miksi Jumalan tahdon tieråiminen omalle elämäile on tärkeää?
2. Rakastaako Jumala meitä silloinkin kun emme seuraa hänen tahtoaan? perustele.
3' Daavid tappoi Urian voidakseen ottaa tämän vaimon omakseen. Tästä huolimatta Jumala
kutsui häntä mielensä mukaiseksi ja häntä pidetäåin suurena uskon sankarina. Mitä muutoksia Daavid teki elämässään rikoksensa jälkeen seuratakseen Jumalan tahtoa?
4. Miksi Jumalan tahdon seuraaminen on usein mielesråmme vaikeaa?
5' Onko Jumalan tahdon seuraaminen todellisuudessa vaikeaa, vai onko elämässämme vain
asioita, jotka estävät meitä ymmåirtämästä hänen todellista tahtoaan?
6. Oletko koskaan tiennyt varmasti Jumalan tahdon elämässäsi tai jollain elämåisi alueella?
Mitätapahrui?
7 . Miksi Jumala antoi Joonalle uuden mahdollisuuden toteuttaa hänen
tahtonsa?
8' Miksi Jumala luottaa yhä uudelleen ihmisiin, jotka ovatjo lukuisia kertoja valinneer seurata
elämässåiän mieluurnmin omaa kuin hänen tahtoaan?
Lopetus
Kristitt¡'nä oleminen on Jumalan tahdon seuraamista. Ainoa tapa oppia tietämään Jumalan tahto
on

oppia tuntemaan Jumala. Jumalan oppii tuntemaan viettämällä ail<¿¿iãnrn kanssaan, lukemalla
hänen
kirjeitåiän ja kuuntelemalla hänen ääntään.

Rohkaise oppilaita sitoutumaan rukouksessa Jumalan tahdon seuraamiseen ja hänen suunnitelmansa
toteuttamiseen omaÍ¡sa elåimässään. Pitäkäåi hiljainen rukoushetki ja pääfiakäa
þhyeen yhteiseen ruko-

ukseen.

Deena Bartel-Wagner
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