Sapatti 5
MIKÃ ON KRISTITTY?
Ävaintekstiü Ruut l:l-18; Matt- 6:21; Luuk 19:1-10; Jotr- 3:l-21; Ap.t. 8:2G40; 16:25-34; 22:6-16;
2. Kor.5:17

Taioitteet
Nuori:
arvioi oman hengellisen þpsy¡ensä tasoa.
2. yømärtäâkristit¡rn olevan ihmine'n, jolla on henkilökohtaine,n suhde Kristulaeen.

l.

3.

sitoutuu kasvamaan hengellisesti.

Th¡vittavat materiaalit
Raamattuja, hengellisiã lauluja, kirjepaperia, lq¡niã-

Johtajalle
Iftistitty on ihmine& jolla on henkilökohtainen suhde Kristukseen" Vailfta K¡istus ra¡joaa pelastusta
jokaiselle, vain muutamat ottavat hãnen lahjansa vastarn. Kristit¡¡t tunnistaa
heid¿in toimintansaja løytöksensäpenrsteella.

Aloitus

A

Anna oppilaiden esittää omavalintainen kãäntymyskertomus (läkgrn teksteissã esiint¡ruä
aijoku
muu)- Esitylaet voi toteuttaa joko niin, ettã pããhenkilöã esittäã katrsi oppilaista joista
toinen
ilmaisee henkilön sisäisiâ ajatulsia tai niin, ettäjoku esittää
paholaista"
ffeotåa¡a¡otu
ryh,ãã
jotka kumpikin puhwat pããhenkilölle tãmãn taistellessa valinta¡sa
kanssa

B. Laulakaaja

tutkikaa muutamia oppilaille tuttuja hengellisiã lauluja- p¡rydã oppilaita ævioimaan
laulun sãveltãjänja sanoiuajan elãmânkokemulaia Selvitã etulcãæen, r*ni-åun¿orush"
sãveltäjien ja sanoittajien todelliset elämãnkerral Vertailkaa nütã ja keskustelkaa
sütã miten laulu
ilmentäã säveltåjänsã j a sanoittajansa sisäistã kokemusta Jumalasta

C.

Kysy oppilailta: *Mikã on lcristitry?"ja arjoa aluksi pari huonoa vastausta (esim- .henküö,
joka
ei ole hindu, budhis6, muslimi tai juutalainen", *h;ddlõ, jonka vanhemmat
ovat lcristitftä,,
"laistilliselr kirkonjäsen , øi .iioku, jolca on kasætnr,).
$ydä oppilailta lisãä ehdot¡¡laia ÄJä sano mitããn oikeasta vastaulaesta ennen

kuinjolar oppi-

Iaista kelcsii vastautsen, joka liitt¡'y henkilõkohtaiseen suhteeseen
Jeesr¡tsen kanssa
Jaa oppilaille þnätja kirjepaperia. Kysy oppilailta seuraavat
þsymytcset heidân omasta suhteestaan Jeesukseen A¡na oppilaílle riittãvãsti aftaa miettiä
omiä r¡asauksiaæja niiden ki{oittamiseen. Papereita ei tan¡itse palauttaa
- Milci olet tãällä tänãän?
- Onko zuhteesi Jeezukseen mieleståsi tãrkeä? perustele.
-

D.

oletko läheise,mpi Jeesulcsen kanssa nyt kuin mitä olit viikko sitten?

oppileørt4'S hengen ryhmiin. Annan ryhmien valita keskuudestaan
Jaa
ryhmãn edustaja. p¡ydä
jokaisa ryhmãlãistã kertomaan omassa.ryhmãssããn perustehrt
sillg milai nar on f,risttty. É$nmãn tulisi yhdessãpäättää milcävastaulaisa oliparasja sopisi kaikille,jonka¡atkeen
rynmien
edustajat kertovat oman ryhmãnsã vast¿ulseu. Keskustelkaa mihi jurrri
tyseiset
olivatparhaia.
"rt"uto"t

ryfdã oppilaita ajattelemaan

maailmaajakautuaeena kristitryihinja ei-kistitryihin
Mettikãã
miltä omat ryhmãnne näyttãisivãt Ajatelkaa sitæn maailmaa;"t"utuo.*u
kol¡neen: lristittyi-

hin, nimikristinyihin ja ei-histittyihin. Keskustelkaa seura¿vista
þsymyksistä:
- Millä tavalla kolmannen mäåirityksen lisääminen vaikutti mielikuvaasi?
.

llemmeko

kristittyjä, koska olemme erilaisiavai olemmeko erilaisi4 koska olemme lcistitty-

jä? Perustele.

Sanaan uppoutuminen
A' Pyydä oppilaita etsimään raamatusta itselleen "elämäntekstin" ftohdan, joka kuvaa erityisen
hyvin heidän elämäänsä tai voisi toimia heidän mottonaan). P¡'ydä heitä miettimään
miten teksti
soveltuu heidän tämänhetkiseen pailf<aansa omassa kääntyrliskokemuksessaan. pyydä
heitä
kirjoittamaan se muistiinja säilytråimään se Raamattunsa välissä

B.

Jaa oppilaat ryhmiin. Pyydä ryhmiä ¡¡tkimaan avainteksteissä kenottuja
käÍintymiskokemuksia
ja keksimään siitä moderni versio
þaljastamatta alkuperäistä henkilöåi). Anna ryhmien esittää
tai lukea keksimänsä tarinat. Yritt¿ikä¿i arvatamistä raamatuntarinastaon
þse. reskustelkaa

esitysten jälkeen niissä olleidenhenkilöiden hengellisestäkasvust¿ tarinan
eri kohdissa-

C.

Keskustelkaa eri kulttt¡urien suhteesta kihlautumiseen ja avioliiuoon. Hanki
mahdollisesti jo
etukäteen tietoja eri kulttuurien t¿voista. Pyydä jotakuta vapaaehtoista lukemaan
ääneen l.
Moos. 24. Keskustelkaa seuraavista asioista:
- Onko olemassa yksi oikea tapa tehdä asioit4 vai vaikuttaako meistä vain
siltä?
- Millä tavalla kulftuuri ja aikakausi saattaa vaikuttaa erilaisiin
kristillisiin tapoihin?
Piinä taululle seuraavanlainen kaavio:

K¡istilliset tavat

Kulttr¡uriset erot

Muuttumattomat

Pukeutuminen

Avioliitto
Ruokavalio
Pyydä oppilaita täynämään kaavio. vastaukset pitäisi pystyä perustelemaan
Raamatulla. Mitkä
ovat kunkin tavan taustalla olevat ydinperiaatteet? rirjãita taululle kullekin
kohdalle kuuluvat
vastaukset.

Keskustelkaa siitåi miksi muuttumattomat ydinperiaatteet ovat tärkeitä ja
miten ne voi tunnis-

taa. Mitkä ydinperiaatreet määrittelevat

histit¡nt

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Mistä voi tietääjonkun rulleen kristiryksi? perustele.
2' Millaisten asioiden kanssa ihminenjoutuu kamppailemaan ennen käãntymistään kristityksi?
3. Millaisten asioiden kanssa ihminen joutuu kamppailemaan käännyrryaãn *"irtirytoiZ
4. Miten voi auttaa ystävää, joka kamppailee jommankumman vaiheen kanssa?
5. Mitä toivoisit seurakunnalta näissä tilanteissa omassa elämässäsi?
6. Mitkä asiat voivat saada meidät epäilemään omaa kääntymystämme?
7 . Millä konlaeetrisila tavoilla voi voittaa
þseiset epäil¡?
8. Millaista apua toivoisit (a keneltä toivoisit saavasi sitä) kokiessasi epäilyä tai pelkoa hengellisissä asioissa?

Lopetus
Pyydä oppilaiø kirjoittamaan kirje Jumalalle. Kirjeessä tulisi ilmetä
ainakin seuraavar asiat a) mitä he
tarvitsisivat voidakseen edetäja kasvaa hengellisessä elämåissåiän;
b) mikä aiheuttaa heissä epävarrnuutta ja pelkoa muutosta tai hengellisiä haasteita kohtaan.
Rukoilkaa yhdessä, että Jumala poistaisi
esteet.

Helene Hubbard

