
Sapatti I
T(RISTTLLINMN IDENTITEETTI

Avainteksti*Ps.49:69;139:13;Sananl-ll:4J8;t7:17;lg:24;22:l;27:9;31:3eLuukt6:15;Jaak 
1:ll.

Tavoitteet
Nuori:

I ' ymnärtaa ettã jokaisen ihmis66 txs¡¡ç ja persoonallisuus on Jr¡malan luoma.2. oppü näkemããn arvo& jonka Jumala ¡¡o.ssã nãkee.
3. kiittãä Jumalaa siita ettã hãnet on tehty ainutlaaruiseksi ja arvol*aaksi yksilölai.

Thrvitt¡vat materia¡lit
Erilaisia hattuja, Raamanuj4 paperia ja kj¡niã" liia¡- ai tussiaulu.

Johtaialle
Leevi rake¡rtelee mielelläãnjotain kãsill;ãn. TäIlä hetkellä häneir mieluisin harr¿sa¡ksensa on rakentaalinû¡lautojaja syönõlaitteita Luomulset ovat kaikkea rahvaanoÀaisesta hienostrmeerr.^ roirgio 

"yar-tölaitæissa on lcauniin hoht¿vat luparikator Joidenkin katot on tehty pienen pienistä pãreistä Leevilcãyttäãkaikenlaisiamateriaalejavanhoistakepeistejaolcsisaainatiftaylasiin 
s6¿þç¿Kaikki lina¡laudat ovat erilaisiajajokainen tuottaa hänelle iloa- run naunü¡okaisen ratentamisesai¿

lfuog on erityisen mukavaa nãhdä ne käytössä ÙsJv^4r'\srr

Jr¡mala on samanlainen. r*inestÍi olimulcava'lzkentaa"jokainen tuomistaan ihisis6- Hãn teki meis6jokaisesta erilaisenja ainutlaatuisenjarireistãiot"ioentuotøulaoru, ilo*
Aloihrs

.4- Tuo mukanasi erilaisia hattuja otavuorollaan jokainen hatu¡ laatikosa ai pussistaja ehdotajokaisa hattuajollekin oppilaisüa- anna nuiaenlffiJenkertoa sopisim ùito¡rrori þseæsão_levalle oppilgile. 
los oppitas suosruu, ** n¡o* pistãä hathr pãähãnsä

Keskust€üsasüta'mit€ûpalionmtridenmieþiteeto¡ñrn"rræonrüor¡alimoihirrrme.useinmuiden
lcãsityksøja mielipiæet ovæ h'^'ínkin tãfditã pa¿i or,**æorr"
Amanoppilaidenkelsiãlcaksiaikol¡neesimer*iiãnaanau¡nne,nt¡lottajoidentoimína¡n 

muutvaikuttivæjakeskustelkaahetkiesimer*eiste (eslm"inan¡asj"srfirañi;;;;"* pie arí)

B' Annaoppilaidenmiettiãyhdessãkonkreenisiagpf¡.,¡ifl"johrhlrinujohenkilõvoisituouaa
r¡malalle krmniaa Entã miü eri tapojajohr p.rhdüÏr r*i.arioir it*io* noi.i myoear rir-joiakunmankinPohd¡tman61o1**o;tuue.rrtieüikãã;ûkojotuehdoæuristatoimintaravois-
ta J¡mnalalle mieluisa,rrpi ai tär&eãrnpi

Sanaan uppoutuninen
A' llhteiskuntamme ¿¡vsttaa ihtriset usein karmeuden, äl¡ar, lahjaktruuden tai omaisuuden penrs-teella"'Pyydä oppilaita nimeämããn h€ûkitöiH,i"itñ'ã"rr- ulkonäõn ai kyþjen rn¡oksi.

lfuisruta oppilaira siitå" ettã nämã ovat ihmisñ *"ü rj"a, úanaran.
P11ydä vapaaehtoisia lukenm¿n ãäneen seuraarat ælcstit, joissa lç¡rotaaû mitã mieltâ Junala onulkomuodosa ja rikftauksista
Ps.49:20
Ps.49:G9
Sanant. ll:4
Sananl.ll:28
Sananl.22:l
Sananl.3I:30



Luuk. 16:15
Jaak 1:11

Pyydäoppilaita itsekseenøi ryhmissä etsimåiåin ainakinyksijae sananlaslcuista,jossakerrotaan
mitä pürteitä Jumala arvostaa ihmisessä tai ihmisen elämässä. Kirjoita piirteet taululle sitä mu-
kaa kuo niitä löytyy.

B. Jumala haluaa meidåin ymmãrtävän, ettã todellinen identiteettimme on hänessä. Hän rakasta¿
meitäenemmãnkuinl$lcaant¿imikãänmuu. Hãneihaluameidäntunævan itseämmehuonoilsi
tai yksinåüsilai. Jumala osoitta¿ meitä kohtaan ral<tcauttaan ystäviemme løutta- on Jumalan
tahto, että meillä on h¡rniä ystäviäja että olemme itse hyviä ystäviä muille.
Plydä vapaaehtoisia lukemaan äÈineen seuraavat ystãvyydestå kertovat raam¿tuûtekstit:
Sananl. 17:17
Sananl. l8:24
Sananl.27:9
Keskustelkaa seruaavista þslmyksistä:
- Millä tavalla jakeet auttavat meitä af essa ja käytännõssä?
' Mitä merkitsee olla hyvä ysrävä?
- Millaisia velvollisuuksia tosþstävillã on?
B¡yd¿i vapaaehtoisia kertomaan tilanteesta, jossa jolru ystävä on ollut hänelle târkeä. plydã
oppilaita nime¿imã¿in Raamatun kertomulcsia, joissa yståvä on ollut jollekin tärkeä (esim. Daa-
vidja Joonatan, Jeesuksen eteen katon läpi lasketun sairaan ystävättms.)

C. Jaa oppilaat pareihin ja anna larllekin parille þmä ja paperi. gydä pareja kirjoittamaan pperille
l0 asiaa jolo heissä on samanlaistaja 10 asiaa jossa he eroavat toisistaan- i<estustettaa sitæn:
Onko itsensä muihin vertaileminen hyvä tapa oppia tuntemaan itsensä? Miksi tai miksei?
Selitä oppilaille, että Raamattu kertoo useita tapoja, joilla voimme oppia tuntemaan itseãmme
ja identiteettiämms- Jaa oppilaat neljåiåin ryhmään ja anna jokaiseUe ryUAt yksi szuraavista
raamatuntelcteistãkiisiteltiiväksi. P¡'ydärybmiäpohtimaanyhdessämiËheidäntekstinsäopa-
ta¿ oman identiteetin löytämisestä
- 2. Kor. I 0: I 2 (Itsemme vertailemin€,lr 6sihin)
- Jaak. l:22-25 (Jumalan sananpeilün katsominen)
- l. Sam. 16:7 (Pastorin pyytärninen avuksi oman ideft¡lsetin löytämisessä)
- Ps. 139:l{; l. Kor. 4:5 (Py¡åä Jumalaa paljastamaan meille todelli¡sa minämme ja håinen
suunnitelmansa suhteemme)

$rydäjokaisesaryhmãstävapaaehtoistakertomaanmuilleryhmänsãlöytämistãjaoivaltamista
asioista" Kesla¡stellcaa siitä, mikä näistä tavoista on par¿¡s oman identiæetin lOytãmisessä

Kysymyksiã keskusteltavaksi
l. Kemokolmeesimerlckiãsütämitenjonh¡nulkonälcövoivaila¡ttaasühe¡rmitenhinkäyøyt¡ry.
2. Jos Jumala todellakin teki meistäjokaisesta sellaisen la¡in olemme, mi¡si meidän on vãlillä

niin vaikea þvåilsyä itse itseãmme?
3. onkoyståvienmielipide taipainostus saanutsinutjoskustoimimaantavalla,jotaoletmy&

hemmin katunut? Jos voisit eläã tilanteen uusiksi, mitã tekisit erilailla?
4. Ylsislysühenmiksijothttuntevatolevansamuitahuonompiaon,euäheitäonn¡osikausi¿

kiusattu julmasti. Mitlä tavalla todellinen laistitty voi vailartua¡ontarn nuonoon ißetuûroon?
5. "JosJumalallaolisikalenæri, synttärisi olisivat¡,mpyröþpunaisella Joshãnellãolisi vihko

hän piirtäisi siihen luvasi. Jos taivaassa on puu hä" on kaivertanut sen þlkee,n nimesi sydä-
men ympäröimän¿i" (IVlax Lucadoa mukaelle,n). Millã tavalla voimme ósoittaa toisille rak-
kauttq jota Jumala heitä kohtaan tuntee? Kelsikää yhdessä kolne uutta tapaa, joita ette
kuk¿an ole koskaan kãyttãnyt.

6. Milläkonlaeettisellatavallakristittyvoipyrkiäparantamaan omaakistillist¿i identiteetriäãn?



Lopetus
Jaa oppilaille þniäja paperia. Pyydäjokaista kirjoittamaan itselleenmuistiin oman versionsa seuraavis-
ta lcahdesta tekstistä:
"Olen varma siitä, ettei kuolema eilcã elämä, eivät enkelit, eivãt henkivallat, ei mikãän nyþinen eikä
mikåiåin tuleva eivätkåi mitkään voimag ei korkeus eikä syv¡ys, ei mikãän luotu voi erottaa meitä Juma-
lan raldøudesta, joka on tullut ilmi Ikistuksessa Jeesuksessa, meidän Herr¿ssamme." (Room. g:3g,39)
"ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herr¿n kådessä, kuniol€allinen seppele Jumalan huomassa." (Jes.
62:3)
Lopettaløa nrkoukseen, jossa pyydäte, ettäjokainen oppilas muisraisi etsiä Jumalasta ainoaa määriæl-
mËiä identiteetilleen ja että Jumala tä¡täisi jokaisen laistillisellã rohkeudellaja itset'nnolla.

Linda Carlyle


