
Epätoivon tunne on el?imän eri vaiheissa, myös nuon¡udessa, silloin tällöin tavallista. Elämässä onsynkkiä hetkiä' jolloin tuntuu, ettei tilanteesta ole mitään poi.parir_v¿. Joskus 
":"t"t ã, kåiãntyvät jopaitsetuhoisiksi' Tällaisina hetkinä ihminen unohraa sen roi"ãn, ¡ãi. Jumalajokaiselle tadoaa-Kuuluisa kirjailija c's' Lewis on sanonut kerran: "epritoirräJn zuurempi synti kuin yksikään niistäsynneistã, jotka siihen johtavat',.

on syytä muistaa (vaninkin nuorena), että Jumalalla on suuret suunnitelmat meidãn jokaisen tulevai_suutta varten' on täysin pen¡steltua katsoa tulevaisuuteen toivoa triynnä. ¡eremia hJuÉ kertoa juutalai-sille sarnan viestin: "Minullaon omat suunnitelrnani t"itavan"n, sanoo Herr¿. Minun ajatukseni ovatrauhan eivËitkä tuhon ajatuksia: minä annan teine tulevairr;;;ju roivon , (Jer. 29: l r).

Sapatti 32

LUNASTUSTYÖ

Avaintekstit: Sananl. ß:2g; Jer. 29:ll.

Tavoitteet
Nuori:

l ' oppii kohtaamean ja voittamaan epätoivoiset tilanteet elÈimässåiän.2. löytää syyr løtsoa toiveikkaana tuìevaisuuteen.
3. päättää valita toivon epätoivon sijasta.

Tarvittavat materiaalit
Musiikkia cd:illã, cd-soitin, paperia, k)¡niä, Iiitu_ tai russitaulu-

Johtajalte

Aloitus
A' Kidoita seuraava lista taululle (Jos oppilaita on paljon, jaa heidät pienempiin ryhmiin tehtäväävarten): I J--'J--'¡v

- Kokeessa reputtaminen ahkeran lukemisenjåilkeen.
- Pieni kolhu perheen autolla ajaessa.
- Potkut töistä-
- Vanhempienavioero.
- Yksin istr¡minen n¡okailussa.
- Sen synnin tekerninen, josta oletn¡koillut vapautusta.
- Joukkueesi häviõ tãrkeässä otelussa sinun takiasi.
- Koulun ystãvänpäivä-juhliin meneminen yksin.
- Rehtorin puhutteluun joutuminen.
- Se, että ystãväsi unohtavat syntymäpäiväsi.
- Iso riita vanhempiesi kanssa-
Pyydä oppilaitajåirjestämään lista uuteen jãrjestylseen sen mukaan, kuinl@ masenravia tilanteetheidåin mieleståiãn oval P¡rydä heitä perustele¡naan vastauksensaja keskustelkaa sitten seur¡,u-vien þsymysten pohjalta:
- saattaisiko joku näistã herättäã itsetuhoisia ajatuksia? pen¡stele.
- Mitä sanoisit ystäväile, joka kokee jonkun näistä til*tr¡ràz

B' Soita cd:ltã pätkiä 2 kappaletta (mieluiten sellaisista, jotka ovat kaikille oppilaille turhrja). Toi-sen rulisi kertoa epätoivost4 toisen toivosta. Keskustelkaa:
- Miten eri kappaleet vaikunivat mielialaasi?
- Miten musiikki voi vaikuttaa asenteeseen, mierialaanja toimintaan?
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c' P.elatkaa onnenpyörä /hirsipuu -tyyppistä peliä. Aiheena on asiat, joita haluat sanoa itsellesiollessasi masentunut. Ki{oita ensimmäisenlauseen viivat taululle (jätä tyhjääsanojen väliin).Anna oppilaiden arvata ki{aimia vuorotellen. Kä¡ä mm. seuraavia lauseita:
Kukaan ei rakasta minua
Olen täysi luuseri
En ole minkään arvoinen
En osaa tehdä mitään oikein
Kukaan eivälitä
Keskustelkaa jokaisen oikein arvatun lauseen jälkeen siitä, miten voisitte vastata ystävälle, jokakäWää þseistä lausetta.

Sanaan uppoutuminen
A' Kirjoita seuraavat tekstit taululle. Anna oppilaiden fyöskennellä ryhmissäja etsiä paikat Raama-rusta' Pyydâ oppilaita keskustelemaan ia päättämáän mitkä kohdista olisivat råhtaisevimpiatilanteissa' jotka on luetertu aloitustehtävién kohdassa A.

Jes.49:15
Ps.27:10
Sananl.2:6,7

l. Sam. 17:41-46
Jes. 53:2, 3, ll,12
Luuk. 13:30

Mal.4:5,6
l. Moos. 2:18
Iaak-3:2

Ilm.3:19
Tiit. 3:3-6

B' osta tai tee isokokoinen kortti. Miettikää yhdessä oppilaiden kanssa kuka seurakuntalaisistaolisi heidän mielestään rohkaisun tarpeessa(esim. joku, joka on menettänyt työpaikkansa, jon-kun rakkaan sukulaisensa tai joka on joutunut sairaalaan¡. pyydäjokaisra oppilasta etsimåiänRaamatustajokin teksti, jonka ajattelisivat rohkaisevan tórtin saajaa jakirjoittamaan sen kort-tiin nimensä kera. (Vihje: Psalmeista on hyvä lähteä liikkeelle.) varmista, äna¡ouin.n on kir-joittanutjotain korttiin ennen kuin toimitat sen saajaileen.

c' Jaa oppilaat 3-5 hengen ryhmiinjajaa kullekin ryhmälle kåisiteltäväksi osa rutkinavasta tekstistä(l' Moos' 3741)' Jos oppilaita on vähdn, unnu Lull"kin oppilaalle yksi luvuista kåisireltäväksi.Pyydä ryhmiä etsimään tekstistä tilanteet, joissa Joosef oiiri ruutt*.rt kokea epätoivoa tai ma-sentua.
Keskustelkaa miten kertomus voisi rohkaista nyþmaailman ihmistä, joka kokee epätoivoa.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l ' Mitkä asiat saavat sinut kokemaan itsesi luuseriksi? Mirkä asiat piristävät sinua?2' Miltä Jumalasta tuntuu, kun toimimme tai ajattelemme itsetuhóisesti? Miltä paholaisesta

tuntuu?
3. Auttaako rukoileminen epätoivoon? perustele.
4' Kumpi on sinust¿ rohkaisevampaa: usko siihen, että Jumala rakastaa sinua vai siihen, ettähän tulee hakemaan sinua taivaaseen?
5' Millaisia asioita ei-uskovat toivovat? Entä uskovat? Kummat tulevat todennäköisemmin

petfymään toiveissaan?
6' l ' Kor' l3 Paavali sanoo, että kolme asiaa jää jäljelle: usko, toivo ja rakkaus. Miksi luulisithänen maininneen toivon?
7. Mitä eroa (ios mitään) on uskoilaja toivolra? (ra. Heb. lt:l)

Lopetus
Jaa oppilaat pareiksi ja pyydä heitä lukemaan toisilleen ääneen ker.29:ll, mutta niin, enä korvaavatsanat "teitä" ja "teille" parinsa nimellä. Muistuta oppilaita siitä, että Jumala tietää, kun he ovat masen-tuneitaja haluaa antaa heille toivoa- Håin haluaa sinun luottavun riit .n, enei h¿injätä sinua pulaan ja ettähän suunnittelee juuri suuria ja hienoja asioita tulevaisuuttasi varten.
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