
Sapatti 2

MNGELLINEN KASvt.J

Avaintekstit: l. Moos. 6:9; Ps. l8:30; t. sam- 2:16; sananl .3; 10.2;20: I l; 22:6; Jes. tt:6; 40:2g_31;
Mat[ 5:8,48; Luuk 2:52;Heb.9:14; 12:23;rj:20,21; Room- 4:13-22;12:2,3,ó,rc-zt;2. ror. ro:a,
5; Gal. 5:22,23;Kol. l:28; 2:2,3.

Tavoitteet
Nuori:

l. tutkii käsitteen "tåydellinen" merkitystä
2. arvioi omaakasvuaan hengelliseen aikuisuuteen.
3. osaa luetella tapoja, joilla voirnme auttaa muita hengellisessã kasrrussa.

Ta¡vittrvat mrteriaalit
Kuviaseuraavist¿asioiste kuldfa,kukannuppu, timantti" lumihiutale, onnellinenvawa, viisaannåiköi-
nen vanhus, kartano; kultaisia tähtitarroj4 lattianpesuharj4 kyni4 paperia, liin¡- ¡.i tussitaulu.

Johtajatte
Se on sittenkin mahdollisø! Ibmiset voivat olla täydellisiä Sptymästãän aina le¡olemaansa saalclø
Jeesus osoitti' ettã ihminen voi saavuttaa tãydellis¡'yden vajavaisisa olosuhteistahuolimafûa- ffa" 

"ruiNasa¡etissq joka ei ollut sen aikaisistakaupungeistamainçsft¿¿¡parhaita Hãnoleili usein..hãmiirEpe-
räisessä ponrkassa": veronkeråiäjien, katastajien" q¡ntisten, sairaiaen lspitaat¡tenja halvaanh¡neider)ja
ainakin yhden prostituoidun seurassa- Hãnellä oli huonoja auhoriteeiteja trariseurall ja epäluotetta-
33 ryøvia (Juudas ja Pietari). Häntä kiusattün (vetjet nuâruudessaja Rãoialaiset ,otiät u¡tuir"ori.
Hänellã oli hankalia suLrulaisia (vedet)ja åüti, josta kuistittiin taitcenlaista Kuiænki¡r, fiø.aUa yn 

"y-den taivaalliseen isãänsã taukoarnauoman nrkouksen kautt4 hän eli tåydeuisenjaffittõmän elãmãn.

Aloitus

'd Pyydä oppilaita mãräritælsnäãn kãsit€ 
.'ter_oeltinen '. Pyydã heitä sitten vertailemaan ..tãydellis-

tã" ja "epätäydellistä" aistituntemuksina (esim- kosketus: silkki-hiekkapupoi,"f*: sokeri-
kala¡maksaöljy, äãni: hääkellot-palohäl¡ia haþ: hajuvesi-ammonlal*il. pomilcaa yhdessã kã-
sitteiden suhteellisuutta. Esim. palohãlytin e¡ luurost¿ hyvâltã mutta on lQ¡ir€nkin tarkoituk-
see$¡a täydellinen. Lopuksi pyydã oppilaia hvailemaan "täydellistã,, asioina (h¡kat, kodit,
maalaukset tms.xa ihmisinä (vauva, aviopuolisq uslaova ms.j

B' Pohtika¿ edellyrytsiã, jotka puolivuotiaan vawan tulee tãynãa jotta hãnet todettaisiiu henki-
sesti ja $ysisesti normaalin þps¡lystason omaavaksi.
Keslosælkaa þpqystason mããrittelemisen penrsteita 7-vuotiaille seu¡aavilla alueilla
-Oppiminen
- Henkisetþv¡
-Tunne+liimä
-Henkisyys
- Fyysinenlomto
Pohtikaa vætaavia pen¡steita varüaisauorellq teinille, nuorelle ailuiselle, keski-ilcãisplle ja van-hulaelle.

c. Jaa oppilaille kyniâ ja paperia ja kirjoita seuraava lause taululle: "Ennen _muttanykyäãn " Pyyd¿l oppilaia tãydenümãän lause yhdelle papereisra (ei e6i¿ nim i[
paperiin). Kerää paperit ja lue kirjoitetut lauseet ¿üine€u Jotkut lauseista saattavat lovata fty-sistä kasrrua (esim. "Enûen konttasin muü¿ nyt kãvelen'). Toiset voivat kuvata henkis6kasvua



(esim. "Ennen pelkäsin pimeää mutta nyt haluan, että huoneeni on pimeä kun nukun,,). Josjoukossa on hengellistä kasvua kuvaavia lauseita, keskustelkaa yhdessä niistä.
Pyydä oppilaita täydentämään seuraava lause toiselle paperille: 'dypsä henkilö on . ',.
Kerää muutamia papereistaja lue ne ääneen. Keskustãkaa lauséista.
Useimmat nuoret ovat hanakoita kævamaan aikuisiksi ja pääsemään osalliseksi aikuisten vapa-
uksista. Kasvun mukana tulee kuitenkin myös vasrdt; Pyydä jotakuta vapaaehtoisu luke-
maan ääneen l. Kor. l3:ll.

Sanaan uppoutuminen
A' Jaa oppilaat.kahteen ryhmäänja anna kullekin k¿isiteltäv¿iksi toinen seuraavista þymyksistä.

Pyyd¿i ryluniä lukemaanja keskusælEmaan niistä:
- Millä tavoin täydellisffii määritellään tai kuvataan seuraavissa teksteissä: l. Moos. 6:9; ps.
l8:30; Matr.5:48; Room. r2:2;Kol.l:2g;Heb. lz:23;Gal.5:22,23; Heb. 9:14;¡¿f.5:27;Matt.
5:8?
- Millä t¿voin þpsyyttä mtüiritellään tai kuvataan seuraavissa teksæissä: Sananl. 3; 10:2;20: 1 l;22:6;2. Kor. l0:4, 5; Room. 4:13-22; l2:3,6, 10-12; Jes. ll:6; 40:2g_31; Kol.2:2,3j ruuk2:52;l. Sam.2:16?
Kunryhmät ovatkeskustellee! pyydävapaaehtoisiajakamaanryhmänpåiärelmättoisenryhmåin
kanssa. Keskustelkaa seuraavista þsymyksistä:
- onko täydellisyydelräjaþpsyydellä mit¿i¿in eroa? Jos on, mirä?
- onko ihmisen omalla yriryksellä vaikutusta þpsyyden tai täydellisyyden saa\¡unamisessa? Jos
on, mitä?
- Miltä täydellisyys ja þpsyys näyttävät ja kuulostavat lapsissaja aikuisissa?
- Millä tavalla täydelliset j a þpsät henkilöt vaikunavat muihin?

B' Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä kutakin ryhmää tutkimaan jonkun seumavan raamatunhenkilön
kasvuprosessia: Etiopialainen eunukki, Paavali, Eeva, Maria Magdaleena, Tuomas. pyydä ku-
takin ryhmåiä keskusteremaan seura¿vien þsymysten pohjalta:
- Millä alueillaþseinen henkilö kokikasvua?
- Millät¿valla kasvu vaikutti henkilön hengelliseen elämään?
- Millä tavoilla muut saattoivat havaita henkilössä tapahtuneen kypsymisen?
Anna ryhmien kertoa pohdintojensa tulolaista toisi[ã ryhmille.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
t ' Millä tavalla oma kasvuvaiheesi / þpsyysasteesi vaikuttaa suhteeseesi Jumalaan?2. Millä konkreettisilla Avoilla voimme päivittäin ,.kasvaa',?

3' Mieti omaa^hengellistä kasvuprosessiasi. Mikä siinä todistaa, enei Jumalalle ole mikään
mahdotonta?

4. Millä konkreettisilla avoilla autamme toisiamme kasvamaan?
5. Kuka Raamatun henkilöistä toimii hengellisen kaswn esikuvanasi? Selitä mitai.6' Kuka Raamatun henkilöistä on Kristuksen lisäksi esimerlJ<ejä täydellisyydestä seuraavissa

eri elämän vaiheissa: lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuud.rru, u*huuáãssaz pohdi henki-
löiden täydellisyyttä / þpsyynä.

Lopetus
Jaa oppilaille kyniä ja.paperia ja pyydä oppilaita piirtämään paperille kolme eri kokoista sisäkkåiistäympyrää' Kerro oppilaille, että ympyrät kuvaavat heidän aivojaan. Pyydä oppilaita kirjoittamaan kuvi-
oon mitä kukin ympyrä edustaa. Pienin ympyrä edusraa "täyãeilisyyttä / (rpsyyttri,,. ioiseksi suurim-paan ympyräåin oppilaiden tulisi kirjoittaa saavuttamiaan kasvun virstanpy^lváitä ..uloitur,, ja..sanaan
uppoutuminen" -osioiden pol¡ialta {Jloimpaan ja suurimpaan ympyråiän kirjoitetaan esteet, joita paho-
lainen asettaa tiellemme taannuttaakseen Lur*ro*.. vmpyroiaen alapuolelle tulisi kirjoittaa kahden



raamatunhenkilön nimet,jotkatoimivathyvinä esikuvina sekäniiden ihmistennimiä, jotkavoivat kan-
nustaa ja rohkaista hengellisessä kasvussa. Päivätkää paperitja pyydä oppilaita naytta'maän sitäjollekin
kuvan alle luettelemistaan henkilöistä. Lopettakaa pienryhmänrkouksinjoissa rit*duaun omaan hen-
gell iseen kaswprosessiin.

Faíth Crumbly


