
Sapatti 2

MAAILMALLISWS

AvaintekstiÍ Room. l2:2; I Joh.2:16.

Tavoitûeet
Nuorii

l. ymmåirtäii että maailma rohkaisee ihmiståi eri suuntaan l(tlin kristinusko.
2. oppii tarkastelemaan tiettyjä arvoja joista maailmalla ja Raamatr¡lla on erilaiset

nåikemykset.
3. valitsec, kenelle on uskollinen tulevaisuudessa - maailmalle vai Jumalalle.

Tan'itt¡vat materiaelit
Kyni¿, kortistokorttcja liin¡taulu (tai vastaava).

Johtq¡alle
Brittilåiinen kirjailija G. K. Chcstcrton sanoi kirkon olevan ainoa asia joka pelastaa ihmisen
alentumasta olemaan aikalcar¡ænsa tapojen orja Nuorisoohjaajina mekin haluamme pelastaa
nuor€nrme huuhtoutumasta maailman anrojen ja muotivirtausten mer€en. Haluamme rohkaista heitä
vastustamaan yhdenmukaisuutta ja tarttumaan ikuisiin arvoihin, jotka tuovat hcille rauhan, ilon ja
todellisen menestyksen.

Noitus
A. Kirjoita luettelo adventistisista ihanteista taululle:

o Kasvisruokavalio
o SaPatti
r Väkivallattomuus
¡ Huumecton elåimä
r Seksuaalinen puhtaus
o Rahan antaninen köyhille øi kirkolle

Jaa nuoret 3-5 hengen ryhmiin. Pyydä ryhmiä kuvittelemaan henkilö, jolle olisi kaikkein
vaikeinta ymmåirtää nåiitåi ihanteita" Vitsikkäänäesimerkkinä voit mainit4 ettÊi olisi esimerkiksi
åiåirimmåüsen vaikea selittää kasvisruokavalion hienoutta haille. Yhtä vaikeaa olisi varmasti
selittää seksuaalisen puhtauden merkitystä Frendít Tl -sarjan tuottajille.

B. Tuo nåitttävåiksi piilokuv4 johon on kåitketty 3-ulotteinen kuva nåiennåliseen kuvioon. Anna
jokaiselle muutaûia minuutti aikaa yritää nähdit piilotetnl kuva. Kysy, näkevåitkö he jotakin
yhteisø tällaisessa piilokuvassa ja Jecsuksessa (Jotkut ihmiset vilkaisevat Kristuksen
tarinaA mutta eivät vain ymmÊinä sitåt)

Sanaan uppoutuminen
A. Pyydä nuoria ajattelemaan elåimåiä pelinä Muodostakaa,2-3 hengen ryhmiä Pyydä puolet

ryhmistä laatimaan pelille tavoite (kuinka voittaa) ja såiännöt "maailman" mukaisesti. Anna
heille vinkiksi seuraavat tekstit:

o Sanar¡|. 14:30
o Saarn. 2: lG'l I



o [nuk. 12:15-19
o Gal. 5:19-21,26
o I Joh.2:16

ryydä loppuja ryhmiåi laatimaan peliotrjeet ja säännöt Jumalan mukaan. Seuraavista
teksteistä voi olla apua:
r Sananl. ll:25
o Matt.5:7-9
o Matt 5:43,4
o Matt. l8:4
¡ Room. 12:9-21
o I Kor. 13

o I Tess.5:12-18
Pyydä vapaaehtoista jokaisesta ryhmåistä kertomaan heidän keksimåinsä pelisliännöt.

B. Kutsu vierailija, jolla on omalcohtainen kåiäntymyskokemus. Haastattele vicrailijaa -
vaikkapa matkien talk show juonrajien ryyliä. Kysy vierailijalta håinen
kääntymiskokemuksestaan ja kuinka håinen arvonsa muuttuivat, kun håinestä tuli kristitty.
Kysy, mitä häri ajatteli Raamatusta aikaisemmin ja mitä hän ajattelee siitä nyþisin. plydä
ùieiailijaa kertomaan muutama lempiteksti Raamatusta. Vierailija voi py¡ah nuoria
lukemaan nämä tekstit äåineen. Anna nuorille tilaisuus esittää kysymyksiåi kertomulsen
kohdista, jotka heistä olivat kaikkein miclenküntoisimpia

Kysymyksüi kesl¡r¡stelt¡veksi
l. Mikä on mielestäsi suurin ero kristittyjen ja ei-kristittyjen ysräviesi väIillä?
2. Millaisia kristillisiåi arvoja ystäväsi pitävåit hassuina?
3. Millaisia eikristittyjen ystäviesi arvoja sinä pidät hassuina?
4- Mitä kristillisiä arvoja maailmalliset ihmiset haluavat toisten harjoittavan, vaik¡aeivåit aina

itse elåtisi niiden mukaan?
5. Saisitko laajnhyvä*syntää koulussa, jos osoittaisit kannattavasi maailmallisia arvoja?

Pen¡stele vastauksesi.
6. Kulthrurierot jakavat ihmisiit MiUä tavall4 jos millåitin tavalla, kulttuurieroja voi verrata

maailman ja kristinuskon väliseen hengelliseen eroon?
7. Mikä on mielestäsi suurin syy, ettäjotkut ihmiset karttavat vilpittömien kristittyjen seura¿?
8. Ovatko seuraavat asiat maailmallisia, taivaallisia vai molempia? Miksi?

Hiuslakka
Kännykkä
EU-ruokapakettijalco
Joukkueurheilulajit
Oscar, Telvis yms. palkinnot
Löytökodit elåiimille
World \4¡ide Web

Lopeûrc
Kun Jeesus penrsti seurakunnan, Hän jfiesti armeijan, joka taistelisi maailmallisia anroja vastaan.
Itse asiass4 nuorten ryhmåisi on kuin kapinallisjoukko kaupungissasi. Jaa kortistokortit ja p)ryd¡i
jokaista nuorta kirjoittamaan oma vallankumouksellinen lausuntonsa:



"Minä, (oma nimi), puolustan (otakin kristillistä anro4 joka on hänelle tåirkeä). T¿ümä arvo on osa
minu4 enkä koskaan luovu siitä, vaikka koko maailma yrinäisi lannistaa minut." Nuorten on hyvä
såiilyttää kortit muistutulsena Muistuta, ettei kenenkää¡r nuoren tan¡itse taistella ylcsin maailmallisia
arvoja vastaan. sitä varten Jumala on antanut heille seurakunnan ja kristityt ystävåit. P¿iättäkää
rukouksecn.

Kím Pecklam


