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Tavoitteet
Nuori:

l'

2-

3'

pohtii mitätarkoittaa elääsopusoinnussaJr¡rn¿lan
tahdon kanssaniinjulkisesri
kuin yksityisestikin.
sitoutuu va¡aaûìaan aikaa Jumaluo.un*
futkimiseen.
päåttäã etsiä Jumaran tahtoaja
suunoirrr',,uu omaile erämäileen.

Tarvittavat materiaalit
Tietoki{oja (esim' reseptikirja, kartasto,
k¿iytröohieita, koulukirja" matkailuopas),
jonkin kuuluisan
runoilijan tai kirjairijan teos, j-oukin
muun aran raidereos,
tussi- tai riitutauru.

Johtajalte
Nyþaikana

ei ole muodikasta tukeutua vanhoihin
tietolåihteisiin.
si' Internetin myötä miltei jokainen
voi tqrtaa tuoreu. tirtou

*ffi

u. seimmat

*¡tli

sanoisivat sitä typer¡qydekmiste tahansa aiheesta. Milai
sitten

ilffiîtr#ffi :ffi i,î#",trt_"#,ä? se

on

;äk,; hr;"y,y, _ varsinkin

Aloitus

A' Tuo mukanasi erilaisia tietolåihteitäf:::lry".yms.)

ja

taiteeilisia aikaansaannoksia (esirn
kuuluisa kirja tai runoteosiaionkin
muun tai¿àaran teos).
oppilaita arvioimaan kunkin
awo iarajat tietolähteinä Esimerkilsi
tiekarøsio;;* _pyydä

hän, mufia seei aura päåittrimåiän
Mainitse, että koska ajaueremme

suatietämätÉmme

ronaree"îit

*ìitin määråinpää_
pitäisikö,r"*rii"jatirã yripäätäãn.
tiretor:,p9d;ñ; åö"nirrËi"¡u ruot.tt
ui4 saaramme

oreturaiajaarvojlpãj:luøõirl

kunnan kehitrvneisvvteen), kun
mgiaani.rrisi
auttaa meifü tunnistamann merkiryksiã¡u
r*o¡u

omak_

Gri_.;rdrîñriî"in**ryhteis_

io-äñ;; þr"*lu¡.t

vertailkaaRaamattuamuitrintietol¿ihteirü".

B' B¡ydä vapaaehtoisia

Taide taas voi
"4;;;,.
ñ;; subjektiivisia.
rtii *r"äLmommerkityra¡tääntai
-

*uã-tuit"r*

o, ouo

arvoittaan?

kertomaan mitã pelastaisivat

kodistaan, ios se olisi tulessa ja
vain l0 minuuttia aikaa' Entã mitã-asioia
heillã olisi
oppilãi-h"lr"¡ri"i
se¡lynø låìj*.*,** jos se
katoaisi maan-pi!åiltåi? Entäjos
heillä orisi u;å-k";k;i
.iø'lî'*tisivät? Kirjaa
vastauksettaululle' Keskustelkaasiitä,
ri,kã;;;;"'ääy","rinail.aa,
tärteimmirai, kunjoudumme
re_
IlmenevätkösamatarvotáîJrir*upienissävarinnoissamme?Miksi

åffiffi"ï*itåvalintoja'
Sanaan uppoutuminen
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Jaa oppilaat neljäåin

ryhmäãn Anna kullekin
ryhmälle Hsitføvfirrsi yksi seuraavista
raamarun20; r. sam. z¡; r. srr.'æ. p:lrø
ryrrmi¿ rrtter¿i¿ir,
kertomus sekäyhdessã raat¡mansa
þeinen
modemi versio siitä mu're.
Mainitse lopuksi, ettäjokaisessa
kertomuksrr.a.oli-hri,iiiàl;"U l**asija
etsi oþieþ tai vastauk_
sia - jotkut sopivilla' jotlcut sopimanomila
ravoiú;.
ja sopimauomia tapoj4 joilla
sopivia
àtsimme el¿im¿¡ernme
ohjeita ai vastauksia nyþäåin.
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Jaa oppilaat ryhmiin

ja anna kullekin
ryhmälle käsiteltävilai 2-3 seuraavista raamarunkohdista
fios ryhmiä on monta, useaûrmat ryhmät voivat käsitellä samoja
kohtia). pyy¿ã.yn iä keskustelemaan siitä, miten
tekstien
sisältöä tai ..rkit;äämitu* nyþään.
þseisten
onko joukossa
ryhmän jäsenten mielesfå vääriä tulkintoia? tJrydä oppilaia rur.emaan
perusteluitaan Raamatulla ja kehittelemään yhdessä ajaruksen riita
rim tèlotin todellinen rarkoitus tai merkitys on
(tukien s itËi myös Raamatulla).
Apt. 10:14, 15
Apt.20:7 Matt.24:40,41 Maft. 16:lg
2.Piet.3:9
Ef.2:g, g
Maft. l0:2g
l. Kor. 14:34,35
Luuk. t6:20-25

Kysymyksiä keskusteltavaksi
I Millä tavalla Raamatu tekee meitä viisaammiksi?
2 Millä tavalla þhä Henki aunaa röyrämään
Jumaran hengen Raamatusta?
3 Mitä teet, jos huomaat kadottaneesi tarkoituksenmukaisuiden
ja merkityksellisyyden omasra
hengellisestä
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'

elämåistäsi?

Miten voit kehittää suhdetta näkymättömään Jumalaan
Raamarun kautta?
Mitkä Raamatun tutkimisravat ovat itseilesi merkitykselrisimpiä?
oletko sitä mieltä, että julkisenja yksityisen rlärnil
tulisi olla sopusoinnussa keskenään?
Perustele.

Millä tavoilla arvot näþvätjulkisenja yksityisen elämåimme
ristiriitaisuuksissa?

Lopetus
Pyydä oppilaita miettimään elämänsä tilanteita, joissa
he etsivät Jumalan tahtoa tai lohtua Raamatusta.
Rohkaise muistelemaan erityisesti tilanteita, joissa
he löysivär etsimåinsåi. Bhkä muistoon
liitryyjokin
tietry Raamatun tekstitai kertomus. Pyydä vapaaehtoisiá
kertomaan kokemuksistaan ja siitä miksi
he
uskovat Jumalan käynävän Raamattua viestiatsee"
tunsu*.rja vahvistaalaeen suhdettaan meihin.

Cheryl lV'oolsey
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