
Sapatti 10

JUMALAN PYYTEETOX RAXXEUS

Avaintekstit l. sam. l6:7; Matt.5:4348; Room.3:23;5:g; Luuk l5; Heb. ll.
Tavoitteet
Nuori:

l. ymmärrää, eeii Jumalan rakkaus onjokaisen ulottuvilla-
2. ymmfu$¿, ettei hän ole Jumalan silmissâ yhtäãn muita parempi eikä huonompi.
3. sitoutuu ehdottomaan hyväks¡rntåãn

Tarvittavat materiaatit
Ma¿lausteline, paperia, kirjepaperia, þniä, lütu- rai tussitaulu.

Johtajalle
Jotta voisimme ymmärtää Jumalan ehdott9qal hyväþmnãn p€riaatteen, joud'mme luopumaan kah-de1t1 zuuresta ongellnastamme: ylpeydestä ja huónosta itsetuuìosta Joskus on vaikea uskoa ettã kel-paisimme Jumalalle- Joskus raas oa vaikea¿ astua ylpeyden tornista al* j, rrl-"rh"l; hyväksyã muutsellaisena kuin he ovat- N¿imä vailuttavat vastakkaisilta asioila mutta ovafkin oikeastaan saman koli-kon kaksi puola: taipumuksemme asettaa Ju:maran sijasta oma itse,mme maaitnankailfreuden keskipis-teelai. Kun kaiken ¡imessä on rakastavaja hyvåiks1vä Jumala asiat lolcsahtavat paikoilleen.

Aloitus
A Kwaile oppilaille seuculva tilanns; Ydinpommi on matkalla kaupunkianne kohti ja kaupungin

ainoassa pommisuojassa on enãã tilaa viidelle hengelle. Ulkopuoìeile jããvãt kohtaavat va¡mankuolema¡r oppilaiden tuleejaløutua rybmünjaryimien tehtåvãnã oJvalit¿seuraavista to:stä. ne 5' jotka pããsevät suoja¿n. Ryhmieu on ortava yksimielisiã-
Tarjolla ovat ser¡ra¿rvat henkilõt:
- Ylcsi maail¡nan lahjakkainmista kinrrgeista-
- Ti¡omitn¡ raiskaaja-murhaaj a
- Kuuluisa pastori-kirjaillia-
- 4-vuotias lapsi
-4-wotiaan þselr äiti.
- Kuuluisaja palkitnr muusi*tko.
- Nobel-palkitnr tiedemies.
- Raskaana oleva nuori heroinistl
- Kaupuugin sr¡uriümaû yhtiõn nais-johtaja.
- Sinä iee.
Kun ryhmät ovat ytsimielisiã, prydä heitä kertomaan muille ryhmille r,"¿linnolstaarl Keskustel-kaa senjãlkeen ser¡r¿avista asioisa:
- Millã perusteilla valitsitte suojaan menevãt henkilöt?
- Olivatkojotlart henkilöistä mielestãsi hyödyllisempiã ai arvoklaampia kuia muut?-MilläpenrsteellaJumalavaliæee ihmiseq¡itløor,"tu-o¡iri"päãsemãänhänentaivaalliseen
'þorrmisrojaa¡sa'? ------F-'æssv¡

B' Pyydã oppilaita kuvitælemaan, että seuraavat hsnkilôt ovat heidãn fuokallaan eivãtkå ole erityi-
sen pidettyjã muide,lr kestuudessa seu¡a¿vista sylstä
-Kirsionylimielinennirppanok?.ajokaeialmut*looæt*r*h¡inkm¡h¡nsuosin¡imdlleoppilailla
- Jari on epãsiisti- Hãn ou usein likaine,n, hân ei hæjaa hiutcsir*¡, na" ä,¡ä-
- Pasi kehuu jatkuvasti kuinka rit*s hãn ja hãnen pãrheensã on



- Rami on jatkuvasti vaikeuksissa poliisin kanssajavarætelee muilta oppilailta.
Kuvittele nyt, että tutustut jokaiseen näistä oppilaista ja opit tuntemaan ñanet hyvin. Minkälai-
sia asioita saattaisit saada selville, jotka muuttaisivat käsþsräsi heistä? pyydä oppilailta ehdo-
tuksia (esim. Jarin kodissa on väkivaltaisuutta eikä hän huomaa o*uu .päsiistryttäan¡u¡alaa
huolehtia itsestään, koska håinen elämässään on suurempiakin ongetnia-i
Keskustelkaa mitä yhteyttä on tietämättömyydelläja ennakkoluuloilla. Johtaako olosuhteiden
ymmärtåiminen ja ihmisiin tutustuminen heidän helpompaan hyvä}syntään?

C. Kerro oppilaille seuraava tarina: Erään miehen vankilatuomio oli lopullaan ja hän halusi palata
kotikaupunkiinsa- Hän ei kuitenkaan ollut varma miten hänet oteuaisiin vastaan ja mit* i¿io*
qrftöystävåinsä suhtautuisi häneen. Hän kirjoitti tynöystävälleen kirjeen, jossa hänkertoi pääse-
vänsä vapaaksi tiettynä päivänä. Hän pyysi kirjeessÈi, että jos tyttöystävá haluaisi hänenþalaa-
van, tämä sitoisi kaupungin ulkopuolella olevaan suureen tåmmeen kirl*aankeltaissn liinan. Jos
puussa olisi liina, hänjäisi bussin þydistäjajos taas ei, hänjatkaisi markaansa-
Kun vapauden påiivä koitti ja bussi lähestyi hänen kotikaupunkiaân, mies kageli hermostuneena
ulos ikkunasta. Håin oli kertonut suunnitelmastaan muutamalle kanssamatkustajalle ja kun van-
hatammi tuli näþviin koko bussilastillinenpuhkesi suosionosoituksiin - vanlatammi oli kaut-
taalta¿n kirkkaankeltaisten liinoj en peitossa!
PyydäjotakutavapaaehtoistalukemaanääneenLuuk l5:11-32jakesla¡stelkaamolempienker-
tomusten pohjalta seuraavista þsymyksistä:
- Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä kerromulcilla on keskenään?
- Mitä ne kerrovat meille hyväftsynnästä?

Sanaan uppoutuminen
A. Jaa oppilaat kolmeen ryhmäåin ja anna kullekin ryhmälle ylcsi seuraavista raamatunkohdista kä-

siteltåv¿iksi:
- Kadonnut lammas (Luuk. 15:4-7)
- Kadonnut raha (Luuk. 15:8-10)
- Kadonnut poika (Luuk. 15:l l-32)
Pyydä ryhmiä lukemaan oma kertomuksensa ja esittämään sen pohjalta modernisoitu sketsi.
Keskustelkaa siitä, millä tavoilla kukin vertaus kertoo Jumalan py¡eettömästä rak*audest¿.

B. Lukekaa ääneen Heb. I 1. Kirjoita taululle kaikkien siinä esiintyvien henkilöiden nimet. Jaa ni-
met oppilaille (tai pienille ryhmille, jos oppilaita on paljon). Pj'ydä oppilaita etsimään henkilös-
tään Raamatun hakusanakirjojen awlla kaikki mahdollinen tietoja í*ti-u- träneståi henkilö-
profi ili seuraavien kohtien perusteella:
-Nimi
- Työtehtävä / asema
- Kyvytja lahjat
- El¿im¿in paras teko
- Elämän pahin teko
- H¿in ansaitsee tulla mainituksi Heb. I L luvun listassa koska...
Anna oppilaiden ai ryhmien kertoa laatimistaan profüleista- Joillain henkilöillä (Abel, Eenok) ei
välttåimättä löydy montaakaan pahaa tekoa kun taas toisilla (Daavid, Simson ym.) vaihtoehtoja
on lukuisia. Keskustelkaa siitä, miksi niinkin "ansiok&aaf'synnintekijät ovat ansainneet tulla
mainituilsi Jumalan uskonsanka¡eina-

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Kumpi on mielestdsi vaikeampaa: uskoa Jumalan hyvåiksyvän sinut juunsellaisena kuin olet

vai hyväksyäitse muut íhmisetseflaisena kuin he ovat? perustele.
2. Millaisia ihmisiä sinun on vaikeinta rakastaa sellaisena kuin he ovat?



3. Jos sanomme, että kristityn ihmisen tulisi toimia tai käyttäytyä tietyllä tavalla, vähentäåikö se
Jumalan py¡eetöntä rakkautta? Asetammeko silloin Jumalanralftaudelle ehtda? pen¡stele.

4. Mikä on pyytettömintä rakkautta, jota joku ihminen on sinua kohtaan osoittanut?
5. Mikä auttaa tekemään Jumalan rakkaudesta sinulle todellista?
6. Mikä auttaa sinua osoittamaan rakkauttaja hyvälcsyntää muiø ihmisiä kohtaan - erityisesti

niitä, jotka eivät ole erityisen rakastettavia?

Lopetus
Jaa oppilaille kirjepaperit. Pyydä jokaisa kirjoittamaan paperiin oma nimensä. Kerää paperit ja jaa ne
uudelleen niin, ettei kukaan saa omaa paperiaan. Pyydäjokaista kirjoittamaan paperissa iukevasta henki-
löstä jotain mukavaa. ryydä oppilaita kienätämälin papereita niin, ettäjoloio* on kirjoittanut joain
jokaisesta. Keråiä paperit jajaa ne kullekin oppilaalle paperiin kirjoitetun nimen mukaan. Lopettakaa nrko-
ukseen, jossa pyydätte Jumalaa antamaan teille rakastava sydän, jottra voisitte heijastaa hänen rakkauttaan
ja hyväksyntäänsä muille ja siknät n¿ihdäjokaisen ihmisen a¡vo sellaisena kuin Jr¡mala sen nålkee.

budy Motgan-Cole


