
Sapatti 1

NUORISOKT'LTTT'URIN VAIIfiJTt'IßET

Avaintekstih Daniel l:l-16; Man.6:22-24; Ioh. t7:15_17;Room. 7:!4, ls;Jaak. l:Gg;
I Joh. 2:t5-t7;3:fi, t2.

Tavoitteet
Nuori:

l. oppii påüitöksentcon tåirkeimmÊit vaihcct.
2. ymmåirtää syvemmin omaritunnon ja þhän hengen roolin elåi¡nässään.
3- oppü kehinämåiä¡r srraregian, jolla tehde oikeita-v¿inroja

Tarvitt¡vet m¡ûeri¡¡lit
KyruA kortistokorttcjq lüturaulu (rai fläppiraulu, tms).

Johtqisüe
Elämme maailmassa' jossa kuuluu monia kilpailevia ä¡iniä. on entistä vaikeaurpi tehd¡i terveitäratkaisuja Iånsimainen lulttuuri on sodassalts"¿uin vasraan ja lisäksi mcidän täyt'ry vielä selviytyåitovereidemme, vanhempiemme ja etrkä opettajiemme tai tyo,nantajiemme asettamien odotusten
kanssa viimeisenä' mutta ei våihimpålnE mei¿en üilt,ry selviytyåi ie"u"rrl-" asettamiemme
odotusten, hyvåiksynnän tarpeen ja epäonnistumit"o p"ion kanssa Tärkein tavoitc tällä kertaa onvarustaa nuorÊt taidoiua, joiden avulla he voivat tehdä oikeita valintoja

Aloiû¡s
A' P)"ydä nuoria luettelemaan ls'zopäätöstä, jonka he ovat itse tehneet, tulcvat tekemålän taiovat nähneet jonkun toisen tekevän (esim. mit¿i tilata Hesburgerista mite saippuaa o.r*-minkä videon vuokrat4 kenen kanssa mennä naimisiin, miui-v¿innaisia opintoja valita"

käyttåäkö paperia-vai muovia, ym.). Kirja,a nämä liitutaululle. ry"y¿eì"rria sinen laittamaan
nåimåi valinnat 

Sikeusjåirjestykseen sen mukaan, miten vaikea miarin pæ,tostä on tehdåLB' Jaa nuoret pareihin- Anna jokaiselle paperi ja pyydä heitä laatimaan kaksi viiden kohdanIistaa Yhteen listaan tulee 'viisi parasta puiatdstãni' ja toiseen listaan 'viisi huonointa
påiätöstäni" Pyydä heitä sitten kertomaan yhdeståi tai kah¿esta paetotr"rtalir, parilleen ja
selittämåiä¡r, miksi se oli partraita $ huonolmpìa påiätöksiä. IGìkusteltaa sinen ryhmä,n4millaisia piirteitä hyvillåija huonoilla paatotsilu ãn.

Sanaan uppouhminen
A' Jaa nuoret 6-! rrelcen ryhmiin ja pyyd¿¡ heitä mienimåüin ja keskustclcmaan ka¡desta

seuraavasta påüitöksenteko mallista Kirjoita mallit heille nlitryiin esim. Iütutaululle.

Malli I
o Määrittele tilanne
. Tunnista arrroihin ja tavoitteisiin liittyvät prioritectit. Mieti vaihtoehtoja
o Hanki ja työstä tictoa
o Harkitse riskejä ja seurauksia
r Toimi
o Arvioi päätöstäsi



Malli 2
¡ Arvioi omia tunteitasi ja toisten a.siaan liittyvien tunteita
o Ilmaise ongelma sanoin
r KeskiUtavoitteisiisi
o I aadi lista ratkaisuista
o Ennakoi seurauksia
o Valitse ratkaisu
o Suunnittele sen toteuttaminen
o Tee lopulliset tarkistukset
o Kokeile
¡ Arvioi

Vertailkaa seura¿vaksi nåiitä malleja seuraavien Raamatun kertomusten avllla Kaikkiin näihin
kertomuksiin liitt¡Y påüitöksen tekeminen. Seuratkaa annetuista malleista, mitä askeleita þseiset
henkilöt ottivat ja mitä eivät omassa päåtöksentekoprosessissaan.

Kertomukset
o Bileam påüittää hyvåiksyåiBalakin kutsun (4. Moos. ?2:1,Ç3g)
o Daniel påiåittåiä olla syömåittåi kuninka¿ri tarjoamaa n¡okaa @aniel l:7-17)o Danielin ystävåit päättävät olla kumartamatta patsasta (Daniel 3:1, s2g)e Pietarin päätti kieltää tuntevansa K¡istuksen (Man 26:69-75;Mark. l4:6í72;huk 22.5L

62)
r Ester påiätti lähestyä kuningasta (Esûer4:2-16;7:l-g:8:3-g, I l)
o Simsonin påüitös mennänaimisiin (Tirom. 14:l-3, lG20)
o Kristus pä:itti hyväksyäGolgatan (Man. 262364lnuk 22:3946;Mart( 1423242)o Muitaesimerkkejä: Joosef, Eliq Sa¡nuel, Daavid, Jaalcob, Mooses, Abraham, Rahab

B. Anna nuorten laatia oma påiåitöksentekomalli. Kirjoittakaa ehdotukset ylös. Ehdotuksille
ndisi löytyä esimerklcejä Raaman¡sh" Käyttätüä tehtävän A malleja apuna- Påiätöksentcon
vaiheiden mienimisessä autta¿ arkipåiiväisten esimerkkien kayttaminJn, esim. lomamatkan,
vaatetuksen tai retken suunnitteleminen.

Johda keskusælu arvoihin, pätimääriin, seurauksün ja pitkän aikavälin suunnitteluun. Korosta
raamatullisten esimerklcien tärkcyttil siinåi, miæn oikeat ihmiset ovat nåiitä soveltaneet tai
jåittättcct käyttilmättä" Kysy, mitä todctliset seuraukset olivat. Käyttåkää ajasta viimeinen
kolmannes siten, että nuoret soveltavat luomaansa mallia johonkin teini-ikeisiä koskevaan
tilanteeseen, esim. seurusteluun ja seksuaalisün paineisiin, alcateemiseen rehellisyyteen tai
vanhempien aul¡toriteetin kohtaauriseen.

Kysymyksüi keskusteltavaksi
1. Missä määrin pitäisi antaa toisten vaikuttaa omiin päätöksiin?
2. Miten media (TV, internet, radio, musiikki jne.) vaikuttaa päätöksiimme?
3. Miten voi tietää tehneensä partraan ratkaisun? Mikä on parhaan ratkaisun standardi?
4. Mikä on para¡¡ tapa hanlckia tieto4 joka auttaa hyv¿in påiätöksen tekemiscssä?
5. Miten voi kehittåiä taitojaan toimiensa seurausten ennalcoimisessa?



Lopetus
Anna jokaiselle nuorelle kortistokorttiia pyydä kirjoittamaan siihen vaiheet, jotka hänestä ovat
tÌirkeitåi påüitöksenteossa sekä relevantit Raamatuniekstit. Ehdotq ett¡i nuoreisriilytuivät korttinsa
tulevaisuuden varalle, vailckapa Raamatun välissä. Pä¿ittäkää rukoukseen, jossa haluane yhdessä
omistautua hyvien päätösten tekemiseen.

Dan Solís

Malli I on kirjasu Teachkg Your ChíId to Makc Dccísions, Hont to Raísc a Rcsponsìbh Cgtd,kirjoittanut GordonPortcr Millcr ja Bob oska¡n (Ncw york Harpcr & Row, publishcrs, l9g4).

Matli 2 on kirjasto Teach Your chìtd Dccísíon Makíng,kirjoittanut John F. clabby ja M¡uico J. Elias (Gardcn city,N.Y.: Doublday & Company, Inc., l9E6).


