
Sapatti 12

MUIDEN I{wÄKSYMINEN

Avaintekstit: l. sam. L6:7 ; Matt. 7 :1, 2; 26:6-13;Mark r0:r7 -22;Joh. ó:37; Gal. 3:2g.

Tavoitteet
Nuori:

l. arvioihyväþmnËineri näkökul¡nia-
2. oivaltaa, ettei hyväþmtã ole pelkäståänjotain mitli saadaen vaan myõsjot¿in mitä annetaa¡r
3. ha¡kitsee Jeesuksen aitoa hyvãkqrmistäja vastaanottamista

Taruittavat materiaalit
Paperi4 lqruiä, pallo, hajuvesþllo.

Johtajalle
Hyväkqrntä. Kaikki kaipaamme sitåja meidãnjokaisen tulisi osoittaa sitä. Milç5i? Onko hyvätrsynnãn-
kaiprrummeyhæiskuntammeailsiansfuma¿vaionkoseqyvällinenosameit4joailmankoemmeitsem-
me keskenediisilsi?Itneisesti Jumal¿loimeihinhyväkEmnäntarpe€n- Ilmansitåkãrsimms ils6s6uu-
den lisãlai usein taudeista, mielenterveydenhãiriõistã ja vâkivaltaisuudesta Teini-iässã ihminen kokee
erityisen voimakasta tarvetta olla hyväksytty. Siksi nuorten on tãrkeã ymmãrtãã niin hyvätrspnãn vas-
taanottamisen kuin antamisenkin merkitys.

Aloitus
A Aseta oppilaat isn¡maan piirün Istu itsepiirin keskellä. Heitäpallojollelulle oppilaisrajaplydä. hãntä kertomaan jonkun piirteen itsessãã& jonka ensissta Ë mielesteen ,*nãt kokeã dr*Ut_

syntää muilta $ydä sitæn oppilasa heittãmããn pallo takaisin sinu¡e Heitã palloa eri ffiaiUeniiu ettã kail*i oppilaat pããsevãt vastaamaa¡r Toisa harjoitus niin, että opp¡i*t t".tou"t piir-
teitã' jotka kokevât nmãkn hyväIcsyvãn ja lopulta Jio, *a oppilaat kerrovat piirteen, joka
auttaa heitä hyvaks¡rnnäãn Jr¡malan.

B' Jaa oppitaille paperiaja kyniã. Pyydä oppilaia kirjoittamaan paperillee,n arvosanan siitã la¡inka
hyväksyryksi he kokevat itse,nsã seurah¡¡nassa (l=i rainløan nyvats¡rtry.lcàysin hyv{ks¡_
ty). Pyydä siuen oppilaita kirjoittamam paperille awosana sütã"-l*ui"f* nwA*' ia he iæe ovat
mu ita seurakr¡ntalaisia kohtaao
Keskustelkaa arvosanoissa esiintJ¡vistã mahdollisisa eroista yleensã ihmiset arvioivat ieensãhyvãlayvimmiksi kuin muuL Keslu.lælkaa sütã miten yhaen osoitta-aÇakJ¡nø voi auttaa
muitakiu osoittamaan hyvãkgrntãã niin h¡ruässå kuin pahassakin- Jos oppiúat riua, to" *levaû-
sa hyväþrtyiksi seurakmnass4 keslarstelkaa sütã" miten he iæe voisivat muuttaa tilannetta-

Sanaan uppoutuminen
A Kirjoita l- Sam. 16:7 taululle. Muistt¡ta oppilaita siitã" ettå voidalae¡nme hyvãþã jolar, mei-

dãn tulee hyvãksyä hãrct kokonaisuuæna- Nün Jumalakin tekee meille. Hân-näkee meissä piile-
vätmahdollisuudet - s€,n, joka meistã voiritulla-
P¡ydãoppilaitapohtimaanser¡raavienhenkilõissãpüleviãnahdollisuuksia- gydãheitäkaßele-
maan ihmisiã Jumalan silmin. K¡ny siuen onko heidån helpompi hyväksyã ihmis; (dd;;;
asioita joita voit ottaa esün keskustelun lomassa.)
- Luou<atoveri, joka tietãä mietestään oikeanvastaulaen løil*iin p¿¿ilman asioihinjajaksaa
myõs muisnrttaa sinua siitå Gfån haluaa tulla hyvãksyryksi. Keno hãnelle, eträ hã¡l on âlykäs ja
la¡untele hãntâ Saatat itsekin oppiajotain uuttra)
- Naapurin vammmainen poiþ joka kertoo innostunefla sinulle saûut asiat joka pãivâ kun



kuljet ohi. (Hän yrittää keskustella kanssasi, koska kaipaa ystävää. Jos et halua kuulla samojajuttuja joka kerta, tee itse aloite keskustelussa ¡a anna hanelle tilaisuus osoittaa kuinka hyvä
kuuntelija hän on.)
- Seurakunnan vanhus, joka kertoo sinulle lakkaamatta kuinka asiat olivat paremmin ennen, että
nyþnuoret eivätkunnioita enåiä mitäåinjavaatii saada istuajumalanpalvriuL*rrr. r*oallapen-
killä joka viikko' (Hän haluaisi tulla hyväksyryksi arvokkaanu or.o. seurakuntaa ja saatraa
muistella vanhoja hyviä aikoja, koska silloin hän sai vielä kokea olevansa tarpeellinen osa seum-
kuntaa ja yhteiskuntaa. Pyydä håintä kertomaan sinulle seurakunnasta¡a eumrisø silloin kun hän
oli ikäisesi- Pyydä häntäjohonkin tehtävdän seu¡aavassa nuorisojumãhnpalveluksessa.)

B' Anna oppilaiden esittdä seuraavat kalsi raamatunkertomusta. Jaa osat samalla kun kertomuksia
luetaan. Ensimmäinen kertomus kuvaa Jeesuksen meille osoittamaa hyvälsyntää. Toinen ker-
too siitä, miten voimme olla hyväksymättä/tryväksyä Jeesulaen orrruuo eh'ma¿imme. Tuo mu-
kaan haluressasi rekvisiittaa oppilaiden kä¡euäväksi.

Matt. 26:6- 13 (osat: Jeesus, nainen, Siimon, opetuslapset)
Keskustelkaa esityksen jälkeen seuraavista asioisø:
- Miksi naista ei pidetry hyv¿iksynävänä?
- Mikseivät opetuslapset halunneet hyväksyä naistaja hänen tekoaan?

Ma¡k 10:17-22 (osat: Jeesus, rikas mies)
Keskustelkaa esiryksen jälkeen:
- Mik¡i oli rikkaalle miehelle perastursen keskeinen asia?
- Millä tavalla hyvälayntä oli hänelle ongelnallista?
Pyydä oppilailta lopuksi pohtimaan mikii heidän tilanteensa on juuri nyt? Haluavatko he rulla
Jeesuksen hyvälcsymiksi? Hyväksyvätkö he itse Jeesuksen elåimässään?

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l' Gal. 3:28 sanoo: "Yhdentekevåiä oletkojuutalainenvai kreik*alainen, orjavai vapaa, mies

vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi." Löyryykö maaibnastajoku,
joka ei kuulu jouklcoon?

2' Ovatko ihmiset kristinuskon mukaan eriarvoisia? Entä seurakunnassa? pitäisikö olla?3. Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan, kerro miksi.
4' Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, etlä meidän tulisi rakastaa l¿ihimmäist¿imme kuin itseärnme?5. Miksi on vaikeahyvälayämuita,jos emme hyväksy itseämme?
6. Mikä on vaikeinta toisten hyvÈiksymisessä?
7. Tarkoittaako hyväksyminen sitä, että on samaa mieltä? pen¡stele.

Lopetus
Ki{oita etukäteen lappu jokaiselle oppilaalle, jossa kerrot miksi juuri hän on mielestäsi tärkeäja arvo-
kas osa seurakuntaa -Laiølaput kuoriin jajaa ne gppilaille läkryn lopussa. Rukoile Jumalan johdatusta
kidoittaessasi lappuja äläkä koskaan aliarvioi rohkaisevien sanájen voimaa.

Gwen Simmow


