Sapatti 8
VAKAT'MUS
Avaintckstiü Sananl. 16:l; Room. l4:t-23; I Kor. 10:23-33; I piet l:22;3:g-12.
Tavoittcet
Nuori:

l.

ymmåirtlüi, miksi on tåirkeåiåi pysy¿i omassa vakaumuksessaan.
sa¿ rohkaisua Raamatun henkilöiltä, jotka puolustivat omaa vakaumustaan.
oppii tapoja puolustaa omaa valcaumustaan ilman, että loukkaa toisia

2.
3.

Tarvitt¡v¡t materi¡¡lit
I^aatikollisia dominopelejä, Iütutaulu.

Johtq¡r¡le
Ennen loin vauva oppii kävelemään, se käy låþi tietyn kehityssarjan. Var¡va oppü ensin
k¡üintym¿¡än
þljelleen, sitæn ryömimään, konttaamaan, nousemaan seisomaan ja kaatr¡ukin monta kertaa,

kunnes lopulta oppii kävelemäåin. Samalla t¿valla kristittykin kehitt¡ry
þvyssåiän seistä oman
vakaumuksensa takana Vakaumuksen kehittyminen on prosessi, jonfr tuún" ¡olee
aina vain
herkemmåiksi huomaamaan þhän Hengen johdatuksen èt¿imess¿i¿in, soveltamaan
raamatunisia
periaatteita yksinäisiin tapatrtumiin ja tekemään sen, minkä uskoo oikealcsi.

Aloitus

A.

P)lfdä nuoria rakentamaan dominoista rakennelma Poista dominoita ja katsokaa kuinka
kauan meneE, ennen*uin rakennelma sortuu. Keskustelkaa sitten scuriravista:
o Mitä"dominoefelÍi"ta¡koittaa?
¡ Minkälaisiå dominoefektejä olet havainnut tapatrtuvan kotonasi tai koulussasi?
o Millä tavalla saatat joskus itse oila kuin dominonappula?

B.

Jaa nuoret joukkneisiin, jotka kilpailevat keskenåiän, mikä jouklnre muistaa
eniten
mainospåitkien lausahduksia tai tunnusmclodioita Kcskustelkaa sitten seuraavista:

o
t
r

C.

Millainen vaikun¡s yhteislunnallaon omalle vakaumuksellemme?
Millä tavalla maallinen clåimä on hou*uttelevampa¿ kuin kristillinen elämä?
Miten voit suojautua maailmallisiltapiilovaikutuksilø?

Pelataan peü{ jossa yksi petaaja reagoi annettuun ongelmatilantecseen ja toiset pelaajat
äänestävåit, toimisiko þseinen pelaaja todella niin.

Tehkää 10'12 ongelmakortti4 joissa on kiperiåi tilanteit4 joihin nuoret saatraisivat
Aiheet voivat liittyä esim. avioliittoon, kunnioitukseen, seksiin,
seurusteluun, kirjoihin, elokuviin, internctiin, huumeisiin, musiikkiin, työelåtmään,
ûns.
elåimåissåüin törmätä"

Kun ensimmäinen pelaaja on nostanut kortin ja antanut vastaulaens4 loput pelaajat
¿¡äriestävät, toimisiko tåimåi pelaaja todella niin siinä tilanteessa

Sana¡n uppoutuminen

A.

Nuoret tutkivat pareittain Raamatn¡a, puolet pareista Vanhaa Testamenttia ja puolet
Uutta
Testamenttia Pyydä nuoria etsimåüin yksi Raamatun henkilö, jokapuolusti oma¿

vakaumustaan, sekål lukemaan äåineen teksti, jossa tästä tapatrtumasta kenotaan.
He voivat
myös antaa kugumanimen tuolle henkilölle (esim. Raahab Valcoilijoiden Suojelija).
B. Iaa nuoret kolmeen ryhmäåin ja anna kullekin ryhmälle yksi seuraaiista tekstiviitteisø:
Room. l4:l-23; I Kor. lO'.23-33; I Piet. l:22;3:8-12. P,¡ydä ryhmiåi ersimään teksristä
periaatteitq joihin heidän moraalinen vakaumuhsensa voisi potr¡autoa pyydä
vapaaehtoista
jokaisesta ryhmåistä kertomaan löytåimiståiåin periaatteista¡a iistaa
ne liitutaululle.
Keskustelkaa seuraavista:
Mitkä ovat mielestäsi tuntemiesi nuorten tåirkeimmåit periaatteet?
Missä måiärin sinun vaalimasi periaatteet pohjautuvat Raamattuun?

¡
o

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Miten Raamattu voi auttaa sinua kehittämään vatrvoja vakaumuksia?
2. Miten kristityt ystäväsi voivat auttaa sinua, kun kohtaat ryhmþainetta?
3. Mitä voit tehdåi houkuttelevien tilanteiden suhteen ennen kuinôtet mennyt liian pitkälle?
4. Miksi on nün tärkeli olla toistcn hyväksymä?
5. Mitå vaaroja on siinå! että haluaa toisten hyväksyntitä?
6. Millaisia stressaavia asioita olet kokenut uskosi tähden?
Lopeûls
L¡e tai kerro omin sanoin seuraavakertomus:
Beniamin Franklìn oli hyvín utelías ia hnva ia siksi hiÍnettit pulppusi øítu ut¿sía ideoíta" l<zlcìntäjä
ia ratløísuia lhmiset eivät aína lryvälcryneet hlÍnen omínìsía, ugs¡4 id¿oítaan Kerran Benja,mìnFranklín kcnoí naapureillee4 että viløwtekset ja hedelmtit tcasvaìsívat parennti4 jos peltoon
laìtettaísìinkalldda- Kuløan ei uslønut h¿nta Jothtt nauroivat. Monet olívat saaneet iarpeekseen
B enj anín Franklìnistö.

Ku

Beniantín Franklin huomasí, etteí hiÍn pystynyt vahtuttanaan ket¿t¿in trolceìtenaan teoriaansa,
ltän laLlcasì pulttmasn peltoien lølHtsemisesta Tuli lc¿ttät. Kaikílla oli kiìre peltotöíssèt.
He
kyttivät iø þlvivät siemeniÌi pellolle ia puutarhaan. Myös Benjamin meni ontalh pellolleen
þlvitnönn sìemeníÌL Mutta h¿Ín tekí mautakÍn Síit en otoon plhooo4 jotca olí pitötien vanell.a, hiÍn
Hrjoittí joítakìn kírjaímíamaalwt sormellaan ja tevitti tøltdita aÛantin

Ioitakín

víìIrlcoia myölænnún síemcnet Benjantínín petlolb alkoívat orastao. Ohitse
htlkevat
naapurít nökivlit h&nmästylcsekseen muita oraita kìrl:kaanman víhreöt alu¡ jottcø
muodostivat
sarutt: " Tilssä on kalkkÍa- "

Pyydä nuoria ehdottamaan, miten he voisivat k¿¡yttäå toiminnan ja sanojen tehokeinoa
elåimässään.
FylvíaFowler Klíne

