Sapatti 3
VITIA

Avaintekstiü I Moos.4:l-16;
Joh. 3:16;

Ps. 5l:10; l19:163; saarn.3:l,
Room.5:8; I Joh.4:8, 16.

B;

Matt5:38-48;6:24;22:374o;

T¡voitteet
Nuori:

l.

2.
3.

analysoi vihan vaikutuksia
milloin viha voi olla hyväksyttåivää"
tutkü käytännön tapoja saada rakkaus vihan tilalle todellisissa elÊimåintilanteissa
p¿iätt¿i¡l,

Tawittav¡t m¡ûeri¡¡lit
Paperisydämif (n. 12 cm halkaisija), paperia (20 x 28 cm), kyniA kaksi valkea¿ pesusientä, kalcsi
kulhoa vettä, musta¿ elintarvikevåiriä, liitutaulu (tai vastaava).

Johtqislþ
Helposti tulee sanoth¡a "Vihaan sitä'tai "Vihaan täJtä". Joskus sanomme jopa vihaavamme jotalcin
ihmistä" On kuitenkin tärkeä muistaa, että viha satuttaa- toisia ja itse¿¡mme. Tällä viikolla
keskitymme tapoihin, joilla korvata viha rakkaudella

Aloiû¡s
A. Kirjoita seuraavat sekoinuneet
satuttaa toisia

sanat

lütutaululle. Anna nuorten selvittåiä, millä tavoin viha

åintrysji (syrjintä)
huram (murha)

luunroji (iuoruilu)
haikulu (uhkaitu)
solÍo (kostÐ
Plydä nuoria mienimåüin vielämuita tapoja joilla viha satuttaa

B. Laita kulhoon

vettä

ja kalsi kupillista mustaa elintarvikeväriä. Kcrro nuorille

t¿imän vedcn
kuvaavan vihaa- Laita toiseen kulhoon pelldcää vettä- Puhdas vesi kuvaa raklcautta. P)¡ydä
vapaaehtoista laittariaari pesusienen kumpaankin kulhoon. Kun pesusienet ovat imeneet
kunnolla vettä itseensåi poista ne kulhosta nün, ettåi kaikki nåikevät ne. I¡¡e ääneen scuraava
Iausahdus: "Jos sydän kyllästetåüin suuttumuksella vihallajakatkcruudclla, meiståi tulee
oman myrkklmme uhreja"

Sana¡n uppoutuminen
A. Joskus voi tulla vastaan tilanteit4 joissa meistä tuntuu, ettåi meillä on täysi oikeus vihata
jotakuta Jos annamme Jumalan työskennellä meissä, Hfur voi käärit¿iä huononkin tilanteen
siunaukseksi meille ja toisille.

I Moos. 37 ja tekee luettelon syistä, joiden
vuoksi Joosefin veljet vihasivat härit¿t Toinen ryhmåi lukee I Moos. 37 ja tekee luettelon
syiståt joita Joosefilla saattoi olla vihata veljiåüin.
Jaa nuo¡pt katrtecn ryhmåüin. Yksi ryhmä lukee

P).yd¿i vapaâ€htoista

kummætakin ryhmästä kcrtomaan luettelostaan ja tiivistä heidän
luetteloidensa kohdat liitutaululle kahteen sarakkeeseen. Kirjoita listojen alapuolelle
lopputulokset, esim. Veljet hakkasivat Joosefia ja möivät håinet orjaksiJJoosef antoi
veljilleen anteeksi. Keskusælkaâ, kuinka anteeksiantaminen jarakkaus voittavat vihan.

B.

Keskustelkaa mitä Jumala tekee meidåin kanssamme, kun teemmc satuttavia asioita?
Lukekaa Psalmi 103:3-12. Anna jokaiselle paperiarkki. Brydä heitä kirjoinamaan omin
sanoin Psalmi 103:3-12, käyttäen sanaa 'minä' sopivissa kohdissa P"ydä katrta tai kolmea
vapaaehtoista lukemaan omat psalminsa Huomautq että sen perusteella, miten lumala
kohtelec meitä, Hän kutsuu meitä rakastamaan ihmisiä, ei viha¿maan hcitäL¡kekaa 3 Moos 19:17,18. Keskustelkaa seuraavista:
Mitkåi neljä velvollisuutta meillä on nåiiden jakciden perusteclla?
Mitä nåimä neljä velvollisuuna hrkoittavat käytännössä?

o
o

Kysymyksiä keskustelt¡vaksi
l. Mitä viha on ja miståi se syntly?
2. Miten jonkun ihmisen vihaaminen vaikuttaa suhtautumiseesi häneen? Miten sc vaikutta¿

3.
4.
5.
6.
7.
8.

itseesi?
Onko mahdollista vihata itse¿iän? Miksi? Mitä sen seuraul<sena voi øpahtua? Mik¿i
auttaisi?
Saako joitakin asioita vihata? Jos saa, niin mitä? Iktso Psalmi 6:l$l9.
onko oikein vitsailla asioiden vihaamisella? Mksi tai miksi ei?
Voiko viha sokeuttaa niin, ettei näe syntiä elåimässään?
Millä vihan saa vaimennettua?
Onko vihaa enemmän tai våihemmåin nyþ-yhteiskunnassa kuin muinaisina aikoina? Entä
verrathma aikaan 100 vuona sitten? Penrstele vastauksesi.

Lopetru
Muistuta, että jokainen påüvåi tuo mukanaan uuden alun ja uudet tilaisuudet korvata vihantunteet ja
ilmaukset rakastavilla tunteilla ja teoilla" Emme pysty siihen yksin. Tarvitsemme Jumalan apua
täyttäm¡iän sydålmemme myötåitunnolla ja hyvåikspnällä.

-

Lue åiäneen Psalmi 5l:10. Anna nuorille paperisydåln, johon he voivat kirjoittaa omakohtaisen
rukouksen, jossa he pyytåivåit Jumalalta apua pitämitän heidän sydiünensä puhtaana ja ralcastavana
Loree Cluse

