Sapatti 7
YHDENMT'KAISIruS JA KRISTITYN EI/iIVfIi
Avaintcl¡stih Daniel3:l-28; Room. l2:2;Gal.l:10; I Piet. l:14,

15

Tavoittoet
Nuori:

l.

vertailee maailmallistaja taivaallista yhdenmukaisuutta.
tarkastelee tapoj4 joilla ihmiset mukautuvat johonkin.
päättää, minkälainen yhdenmukaisuus olisi irse[e hyvää

. 2.
3.

Tanitt¡v¡t maûeria¡lit
Kynie, paperilappuja, nuorten aikalcausilehtiä,liitutaulu, vaatemainoksia

,

Johtqirlle
Meitäpainostetaan mukautumaan maailman ideoihin, muotiin jamielipiteisiin. ftrtemetin jamuun
median kautta tuleva tietotulva voi tuntua ylitsevuotavalta. Maailman sankarit vaikuttavat elåimåiä
suuremmilta Yhtäl&iä ystävillä onkin enemmän vailun¡svaltaa *uin pertreellit Onko olemassa
jotakin hyv¿iä yhdenmukaisuutta vai pitliisikö meidän varoa kaikkea yhdenmukaisuutta?

Aloitus

A.

Pyydä jokaista miettimåüin yksi muotiEendi, joka on nyt suositn¡, mutta jonka ei ajattele

kauaa Tee ehdotuksista lista liitutaululle. Kcstustelkaa seura¿viste
Mitkä asiat måüiräävlit jontun hendin'eliniän-?
Mistä tietä4 onko joku tendi hyvä vai haitallinen?
Saako kristitty seurata muotivirtauksia? Perustele.

keståtvåin

o
o
¡

B.

Pyydä jokaista kertomaan, millä asialla on heidän mielestään suurin vaikutus ihmisten
käytt¡iytymiseen ja muoti-ilmiöihin nyþisin. Kirjaa ajatulcset liitutaululle.

San¡¡n uppouûminen

A.

ja anna heille nuorten aikalcauslehtiä, vaatemainoksia ja tavallista
papcria P'rydä heitåi rcpimään lehdistä kuvia suosituimmista vaatekappaleist4 koruista,
hiust¡yleistäja meikeiståi ja kirjoittamaari sylt4 mildi ne ovat niin suosittuja fos he tietåivät,
pyydä heitä kirjoittamaan ylös myös mistä muoti on sa¿nut alkunsa (esim. jostakin btudisr¡i
Ja¿ nuoret pareihin

tai nåiyttelij¿ist¿i). P''ydä nuoria myös kirjoittamaan kuinka kauan luulevat
þseisen
muotivirtauksen vielåijatkuvan. P''ydä vapaaehtoisia kertoma¿fi toisille havainnoistaan.

Lukeka¿Room. l2z2 jaGal l:10.
Keskustelkaa seuraavistu
¡ Milloin jonkin hendin seuraaminen on hyvä asia?
o Milloin se ei ole hyvä asia?
r onko olemassa hyviä mukautumisen muotoja? Jos on, niin millaisia?
ryydä vapaaehtoisia kertomaan, ilman painostamistq mikä saa heidät tekemåitin jotain.
Haasta nuoria tekemåüin yksi myönteinen muutos mukautumiseen liittyen seuraavan viikon
aikana.

B.

Kirjoita valmiiksi paperilapuille nimet "Sadrak", "Mesak" ja "Abednego,, ja taita
laput.
Taita myös tyhjil-paF'erilappuja niin ettåi jokaiselle nuorelle riitt¿iä
vr.rñ.ppo. Arpokaa
sitten laput nuorille ja p¡ydti heitä pitämäån paperin rieto salaisuurena

L¡kekaa ääneen Danielin kirjan 3:l-28. P)'ydä sitten nuoria miettimÈiÈin joku
nyþajan
tilanne, joka olisi yhtä vaikea kesttiä. Kun he ovat valinneet tilanteen,
kJrro, että näyttelette
sen roolileikkinä niin, että kaildd osallistuvat. Kaikki osallistuvat tilanteen
suunnittlhun,
mutta nuorten ei tule vieläkäåin paljastaq mitä heid¿in papereissaan luki.
Kun sitten tulee
hetki, jolloin roolileikissä on valinnan paikka, p)ryd¿t niitã¡oitta oli tyhjä p.prri
mukautumaan enemmisttiön ja ne, joilla oli nimLi paperissa eivåit suostu
tekemåüin niinkuin
muut.
Kun roolileikki on ohitse, kcskustelkaa miltä tuntui olla osa suurta joukkoa ja
miltä tuntui
vastustaa enemmistöä" Rohkaise nuoria toimimaan aina sen puolesta,
minkä tietåvät
oikeaksi, vaikka se ei olisikaan mukavaa I¡¡kekaa åiäneen Room. l2:2.
Kysymyksiä keskustelt¡v¡ksl

l.

2.

Milloin mukautuminen on hya, milloin huono asia?
Mikä vaikuttaa sinuun cniten muotün, ascnteisiin ja elämåintapaan liittyvissti
valinnoissa?

3. Mitä Raamattu sanoo mukautumisesta? Miten se soveltuu omaan elåimäåisi?
4. Miten media vaikuttaa yhdenmukaisuuteen? Vaikuttaako se sinuun?
5. Onlco suosituilla yhtyeillä, näynelijöillä tai huippu-urtreilijoilla vaikutusra sinuun?
6.

7-

8.

Pen¡stelc vastauksesi.
Jos haluat mukautua johonkin hyvä¿in asiaan, mistä saat esimerlckejä?
Miksi mukauduf jos tiedä¡ ettäesimerklcisi kä¡ös, ar¡enne tai muõt ei ole hyvä?
Onko vaikeampi mukar¡tuahyvä¡in kti¡öksecn tai muotivirtaukseen?
Mil$i?

Inpetus
P''ydä nuoria ajattelemaan yhtä asiaa jossa he ovat mukauiuneet seuraâmaan
maailmae vaikka
tietävlit sen huonoksi. Pyydä heitä rukoilemaan sen asian puolesta ja pyytämään
Jumalaa auttamaan
heitä tckemåüin myönæisen muutoksen clämässålän
Janya M. Melczlburg

