
Sapafti 6

NLÄnnÄ¡{ TARK0ITUS

Avaintekstit: Matt. 5:L-12;6:19-24;Mark l0:17-31; Ap.t.2:44; l. Tim.6:9, l0; Heb. l3:5; Jaak 2;
5; Saarn. 2:l -ll; 24-26.

Tavoitteet
Nuori:

l. ynnnärtäa ettã lcristit¡n menestyksør perusteena on hãnen h€okilökohtainen suhteensa Jeesulaeen.
2. ymmärtaa ettãpäivittäiset valintau¡me mäãrittävätþseisen suhteen lujuuden.
3. alistaa omau valinnanvapautelrsa Jumalan tahdolle.

Tarvittavat materiaalit
sanomalehtiä, roskapusseja, aikakausilehtiä, muistilappuja, liitu- t¿i tussit¿ulu.

Johtajalle
Ma¡Ifl¡ltsen evankeliumissa kerrotaan riHøasø miehestã, joka tuli Jeesulcsen luo. Jeezus pyysi kuiten-
kin häneltä sitã, mistã håin ei ollut valmis luopumaan. Edes Jeesuksen lupaus ikuisesta etãmãstä ei
riittån¡ hãnelle. Hãn ei ollut valrnis seurarmaan Jeesusta-
"Råhanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessan monet ovat eksyneet pois uskostaja arot-
taneet itselleen monenlaista tcãrsimystät (Tim. 6:10). Raha ja sen himoitseminen voi tosiaan saåda
ihmisen pettãmãän ne asiat, joille hãn enûe,tr oli uskollinen

Aloitus
A. Jaa oppilaat 5-6 hengen ryhmiin. Fyydä ryhniä etsimããn lehdistä mainoksia jotka heidãn mie-

lestäãa kuvaavat menestystä Ann¿ aikaa 5-6 minuuttia iapWüsitæn ryhmiä esittelemäãn
tuloksensa Pyydä ryhmiã perustelemaan valintojaan. Keskustelkaa sütã mitä ilrmine¡ todella
tarvitsee menestyãlcseenja ollaksee¡r onnellinenja mitã ei.

B. Muistelka¿ mainoksi4 joissa lütetããn tuote menestylaen mielikuvaar¡ jotta kulutüajat ost¿isivat
sen. Kirjoittakaataululle listatuotteist4joitaihmisellätulisi mainostajienmielestä ollamenes-
tyäkseen Antaløa sitte,lr kullekin tuotteelle pisteet sen mukaan luinkap4ion sillä on todelli-
suudessa tekemistä menestyksen kanssa (l-5 nün, että l-ei merkítystâ ja S-tar*"a¡. pohtikaa
milcsi maailma haluaa viedä huomiomme todella tãrkeistã asioista t ¡o*nu mitätrömiä rat-
kaizuja monimutkaisün haasteisün.

Sanaan uppoutuminen
A. Pyydåjoakua vapaaehtoista lukenaan äänee'n lvfaa 6:24. Keskr¡stelkaa seu¡aavista asioista:

- Mitld asiar elämässä visvät huomionme pois Jeesuksestaja sütä millã on todellista merkitystã?
- Yrittãfüö Jeeslu¡ sanoa, ettã rahaja omaisuus ovat paha asia? pen¡stele.
Tehkãä sanomalehdistã latialte risti Pj.ydäjokaisa oppilasta repimäãn jãtjellejäãvistä sanoüa-
lehdistã palat jotlca muodoltaan, sanoiltaan tai kuvilt¿aû tuvaavat jotain 6l¿Ao eËmässään,
joka toimii esteenã heidän ja Jumalan välillâ ai vie heidãn huomionsa muualle. gydãjokaista
nãyttãmããn oma paperinsa (kertomatta mikä se on), r¡pisãmããn se ja viemäãn se sanomalehti-
ristinjuurelle
Lue vielä ããneen Matt.6:24.

B. Jaa oppilaat ryhmiin (mahdollisesti samat kuin aloitr¡ksen harjoitulaessaA) ja annan ryhmillemuistilapuljoihinonki{oitettuseura¿vatraamatunkohdar:lvlan5:l-12;6:üaq;l\rfark 10:17-
3l; Ap.t. 2:44; l. Tim- 6:9, t0; Heb. l3:5; Jaak 2; 5; Saa¡n. 2:l_ll;2+26.



Pyydä ryhmiä tutkimaan tekstejäja löytämään erilaisia asioit4joidenmukaan Raamanu määrit-
telee tai mittaa menesrystä. Pyydä ryhmiä kertomaan tuloksistaan ja kirjoittakaa niistä yhteen-
veto taululle.
Pyydä jotakuta vapaaehtoista lukemaan ääneen Mark. l0:17-31ja keskustelkaa seuraavista
þsymyksistä:
- Rikas mies vakuutti Jeesulselle pitäneensä kailfti käsk¡. Mitä käsþä hän kuitenkin rikkoi ja
miten? (2. Moos. 203 -17 ; Matt. 22:3540)
- Mitä tarina opettaa valintojen merkityksestä lcristittynä menestymisessä?
- Milsei Jumala pakota meitä seuraamaan itseään?

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Millä tavalla rikkaus voi haitat¿ øi auttaa ihmisen uskoa?
2. Miten rikkauna voidaan käyttäåi evankeliumin levittämisessä?
3' Mitä tarvitaan rikkauden lisåiksi evankeliuminja pelastuksen sanoman tehok&aaseen levittä-

miseen? Perustele.
4. Miten evankeliumia voi levittää vaikJ<ei olisikaan rikas?
5. Millä tavalla omaisuus tai perheesi omaisuus voi olla osa elävää uskoasi?
6. Miksi lcristitryjen ei tulisi erotella sitä mitä heillä itselläåin on velvollisuudestaan muita ihmi-

siäja Jumalaa kohraan?

Lopetus
Pyydä oppilaita pohtimaan miten "sanaan uppoutuminen" osan B-tehtävässä esille tulleet måiäritel¡nät
menestyksestä voitaisiin soveltaa kãytäntöön seuraavissa ympäristöissä: koulu, koti, ystävyyssuhteet,
seurakunt4 vapaa-aika ja työ. Lopettakaa yhteiseen rukoukseån ja py¡äkää Jumahaïutta'aanjokais-
ta oppilasta saavuttamaan menestystä omassa hengellisessä elämässäåin.

Lydelle Chiomenti


