Sapatti 9
KRISTTTTY OSANA YIITEISKTJNTAÄ
Avaintekstit: Room. 12:5; Luuk 6:36-38; Job. 13:35; Apl.Z:4147;Ef. 4:32; Jaak l:22.
Tavoitteet
Nuori:

1.

2.
3.

keksii joøin, mitã hän voi tehdã ollakseenjollekulle rakastava lcristitry.
ymmãrtåä, øttä monet ihmiset näkevät Jumalan heidãn kauttaan ja he vuorostaaa näkevät
Jr¡malan muiden ihmisten løutta.
alkaa rakentamaan kãsitystä isestããú kristittynã osana seurakrmtaaja yhteiskuntaa.

Tiurittavat materiaalit
Muistilappuja, paperia, þniä, hammastilkuja,

R¿amatun halcusanakirjoja lüru- tai russitaulu.

Johtajalte
Ralcasavana histittynä oleminen merkitsee usein sitä, ettãjoudumme lähtemãän oman turvallisen
ympãristõmme ulkopuolelle auttamaan muita. Joskus se merkitsee muiden ihmisten tarpeiden
tunnistamista' jotta voimme olla avuksi. Kun Jeesus eli ihmisten kesluudessa hân muutti radit<¡alisti
ihmisten
kâsitylaiã Jumalast¿ia hãnen luonteestaa¡l Jumala ei ollutkaan kostonhimoinenja välinpitämãtön.
Jumalalla oli kasvo! jotka sãteilivät rakkautta ihmisifl ftsþtaan. Voivatko lãhimm¡is-smms
nähdåi Jumalan
rakastavat kasvot meidän kauttamme?

Aloitus

A.

.

Kirjoita etr:rlcäteen muistilapuille eri n¡umünosi4 jotka ovat toisissam künni (esin kãsi, käsiva¡si;
jall€, såiã¡i; kaula" pãä). Jaa muistilaput oppilaille heidän saåfrues{¡aan ja pyfdä
heitã ersimãân
jolil, jonka þussa lukeva n¡umünosa on heidãn omassa lapussaan lukevassa loinni
Kun kaitC<i
ovat lõytãneet parinsa pwüheitã pohtimaan pareittain miksi heidãn ruumünosansa
ei pystyisi
tsimimaan þ¡¡¡ella ilman heidãn parinsa n¡umünosaa Jos oppilaita on pa{on,
muoaostaìä yndessä yksi kehoja miettikãä milçsi jokainen nrumünosisa on-t¡rkea ruå
eãneen Room- l2:5.

B. Kysele

etukãteen seuralcunnan pastorilt¿ ai kunnan sosiaalitoimesta listaa henkilöistã,
saattaisivat kaivata ldytännön apua (lehtien haravoimist4 puutarhatöitä süvousta

tus.)- Kirjoita lista teh6vistã ja

jotka

lastenhoitoa

apua tan¡itsevista taululle valmüksi.

Kun oppilaat saapuvat,

pyydäheitãvalitse,maanjokintehtävistã"joissahe voisivatautra¿ Sopikaayhãore*illoio-"-

netûe toteuttamaan

C.

projehit

Jaa oppilaat enintäãn 6 hengen

ryhün- Annajokaisetle oppilaalle hanrmastilclo¡. g,ydã ensin yhtã
ja muodostamaan omru¡ta numnastit ¡stae jokin n
n-o o¡ú,,matta tai rikkomæa sitä Ei kes6 kauan, hrnjohr oppilaista toteaa se¡r
olwan mahdotontaPyydã nyt ryhmiã mssdestqmaan h¡mmastilCIisaan.¡otin hahmo niin, ettei
niitã ¡"in¡teta tai
rikota' mutta ryhmän kaikkia tikkuja saa kåyttãã yhteen hahnoon. anna rynmifle
2 minuuttia
aika¿ muodostaa mahdsllisinrman monta erilaista hahmoa
Keskustelkaa siitã, miten yhdellã tih¡lla ei saada pa¡-oakaan aikaan, mutta
useammalla saadaa¡
luotua lukuisia mitã mielikuvitutcsellisimpia muoto.¡i naite,n harjoitus k'u*
onol
vapaaehtoisa tulemaan

etee,n

,r,*t

]-.

Sanaan uppoutuminen
A. Pyydãvapaaehtoisia lukemaanããûee¡ l. Moos. l8:l-Sjakeet Keskilstelkaasiitã, mitenAabraham kohteli kol¡nea vierasaan ja milcã seuraavista kuvaa parüaiten
apaa joil" r"uotu,'t
kohtelee vieraita:

*,

- Kynnysmatto
- Tiskirätti
- Vanha kenkä

-Lempileffa
- Uusi auto
Pyydä oppilaita vastaâmaan seuraavaan þsymykseen: Keiden seuraavista raamatunhenkilöistä
voisit kuvitella rulevan hyv?iksi ystäväksesi ja miksi (tai miksi ei)?
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Maria
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B.
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Joosef
Nehemia
Saara

ja anna ryhmille paperia ja þniä sekä seuraava teksti luettavaksi: Ap.t.
2:4L-45. Pyydä ryhmiä laatimaan luettelo asioista, joita uskovat tekivät kun kailfti 3000;li
kastettu. Pyydä oppilaita sitten miettimåiän yhdessä mitä laatimansa listan kohdista he itse olisivat valmiita tekemään toisten hyväksi. Keskustelkaa sitten seuraavista asioista:
- Miksi alkuseurakunnan uskovat olivat valmiita tekemään kaikki mainitut asiat?
- Olisitko itse valmis tekem¿iän kaiken mitä he tekivät? perustele.
- Mitä tapahtuisi jos oman seurakuntasi jäsenet seuraisivat alkuseurakuntalaisten esimerkkiä?
Jaa oppilaat ryhmiin

Kysymyksiä keskusteltavaksi
I . Millainen on rakastava lcristittyjen yhteisö? Tarkenna.

2. MistÊi olisit valmis luopumaan auttaaksesi jotain muuta?
3. Miten voit rohkaista ystäviäsi auttamaan muita kanssasi?
4. Mitä väliä sillä on ylipäätään onko seurakuntasi toimiva kristillinen yhteisö?
5. Mite,lr voi keskittyä yhteen auttamisprojektürL km elåirnåssä on niin paljon muutakin tekemistä?
6. Lue Ap.t. 2:41-47. Mikä on t¿im¿in yhteisön toiminnan tehollcuuden salaisuus?

7

.

Haluaisitko kuulua edellämainitun kaltaiseen yhteisöön? perustele.

Lopetus
Rukoilkaa lopuksi yhdessä, etlä Jumala ækisi jokaisen teistä tietoiseksi muiden tarpeistaja antaisi
teille
rohkeutta kohdataja auttaa lähimmäisiänne.
Janya Mekelburg

