Sapatti 3g
TODISTAMINEN
.{vaintekstit: Jer. l:5, 6; Mark 5:1g-20; Joh. l3:33_35; Apt. l:g;
l. Joh. l:3.
Tavoitteet
Nuori:
I . oppii mitä Jeesus piti seuraajiensa tunnusmerkkinä.
2. oppii kertomaan siitä muille.
3. ymmärtää, että se mitä teemme johtuu siitä mitä olemme.

Tarvittavat materiaalit
Aikakausilehtiã, pahvia, saksia, liimaa, paperia, kyniä, soittokello,
Iiitu_ tai russitaulu.

Johtajalle
se mitä teemme þi sanomme tiukan paikan tullen paljastaa
todellisen arvojärjestykseulme, eli sen mitä
pidärrme tärkeimpänâ. Myös Jeezuksen vümeiset sanãt pagastavat
hänen tã¿rn¡.áo u*o¡ärjestyksensä.
Ehtoollisella Jeesus kertoi opetuslapsilleen mikã tulisi olemaan
hãnør seuraajiensa tunnusmerkki. ..K¿ikh
tuntevat teidãt minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne",
hän sanoi (Joh. l3:35). Tåimä on
todistamisen todellinenydin- Todistaminel e] ole kiihkoilevaajulistustaeikä
ryyttirroo,oanrunnon Iepyttelyä vaan rakkauden eläminen todelai joka päivä-

Aloitus

A' Pyydä oppilaita kuvittelemaan millaist¿ olisi saada tietää omaavansa enåiã yhden päivän
Jaa oppilaille

elinail€a

paperiaja þniä japyydãleitä kirjoittamaan lyhyesti
miten viettäisivãt viimeisen
päivänsäja kenen kanssa
lyydã vapaaehtoisia rukemaan n¡ãitutsensa ääneea Keskusterkaa:
-'
- Millã tavalla tietolyhyestä elinajasta paljastaisi
todellisen"arvojåidestyksesi

- Pãivãä ennen kuolemaansa,

B'

minþ

?

Jsesus sanoi olevan opetuslastensa tunnusmerkki?

Jaa oppilaat+-íhengen
ryhmiinja anna ryhmille aikakausilehriâ, pahvi4 liimaaja salaia pyydåi
ryhmiä tekemåiãn pahville kollaasi aiheesta: "Ehtoollinen" (siis Jeesulsenja
opetuslasten yhteinen viimeinen ateria). Teos voi olla muuten toteutulßeltuÀ
pyydã

uup*

aroittamista.

oppilaita
v'Hr¡s¡r lukemaan

Johanneksen evankeriumin 13. ruku ørnen tyôn
$'ydåi jokaista rybm¿ifu kirjoiuamaan työn alareunaan lause, joka kuvaa
Jeezuksen viimeistä
ateriaayhdessä opetuslastensa kanssa Mitkã olivat
hãnen viimliset ohjeensaja sanansa?
Mill¡i
tavoin hän pyysi opetuslapsiajakamaan evankeliumia?

c'

Kirjoitaseuraavat'todistamis$it" taululle. Pohtikaa mitä
kunkin ryylin edustaja sanoisi Ju-

malasta ja seurakunnasta.

l' sudenkuoppa todistaminen. Tyylin edustaja toimii parhaiten kriisitilanteissaKun ongelmat
käyvät suuriksi tai elämä vaikeaksi, monet kertovat
iukkuudrrt*o Jumalaan. Mitä rällainen
ihminen kertoisi ystävilleen Jumalasa?
2' Eihän+timä-voi-tästä+nää-huonontua todistaminen.
Nämä henkilöt puhuvat siitä, miten asioiden pitäisi olla tai miten ne tulevar olemaan. Nyþhetkestä
hg mainirsevar hyvin harvoin.
Kirjoita luenelo aiheista, joisra tämän rj¡ylin edustaja puhuu
mielellään.
3' Hyvä tyyppi - todistamineri. T¿imän t¡rylin edustaja yrinËiä
saada oman elåimänsä kautta ihmiset näkemddn millainen Jumala on. Mitä tunnusmerkkejä
tällaisella todistamisella on?
4' Tao kun rauta on kuumaa - todistaminen.Tällainen todistaja
on hyvin rrvottæ"e:a yrittää
saada ihmiset näkemään "totuuden". Hän takoo
rautaa lrun sË on kuumaa ja jos se ei
ole, hän
kuumentaa sen. Millainen sisältö täilaiseila todistamisefla
on?
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5' oma todistamistyylisi- Anna oppilaiden
määritellä oma rodisramisryylinsä.

Määritelkää niiden sisällöt' arvioikaa niiden toimivuus ja pohtikaa
mitåi muita ryylejä voisitte käyttää, jona
voisitte paremmin toteuttaa K¡istuksen tuhtou
evankeliumin levittämisessä.

Sanaan uppoutuminen

A'

Pyydä vapaaehtoista lukemaan åiäneen Joh.
13:34,35. Jeesus antoi opetuslapsilleen
uuden käsþn
rakastaa toinen toistaan. Jeesuksen seuraajat
tultaisiin runrrrnu*¡u tunnistamaan rakkaudesta.
Pyydä toista vapaaehtoista lukemaan ääneen
Matt. 25:31-4ó. Kirjoita taululle

luenelo siitä miten Krisfuksen seuraajien tulisi osoittaa rakkautta
muille. ii.e,rcie yhdessä luetteloon muita
asioita' joita voimme tehdäpäivittäin osoittaaksemme
kristillistärakkautta lähimmäisillemme.
Keskustelkaa:

onko luettelossa olevien asioiden tekeminen todistamista? perustele.
- onko reivonnaisten vieminen vanhukseile
todistamista? perustere.
- Mitä vanhus ajattelisi sinusta? EntäJumalasta?
-

- Haluaisitko mieluummin todistaa Jumalasta
tekemällä autravaisia ja rakastavia tekoja
vai koputtelemalla oviin j a pitämällä Raamattu_tunteja?
- Pitäisikö meidän tehdämolempia?

B'

Aseta pöydälle soittckello. Jaa seuraavat
tekstiviitteer eri vapaaehtoisille ääneen luettaviksi.
Pyydä muita oppilaita kuuntelem_aan tarkasti ja

etsimään tekstistä kohta, jossa joku todistaa
Jumalasta' Kun kertomuksessa tullaan
heidän Lirtrrt¿ien todistuskohtaan, iei¿en
tulee juosta
soittamaanpöydällä oleva¿kelloa. Kun kelloa
on soitettu, Iukijan tutee keskeynää
lukeminenja
soiuajan serittää mitä todistuskeinoa kohdassa
käydii"

Kaikki eivät välttämättä ole samaa mieltä siitä
m'issä kertomuksen vaiheessa todistaminen
tapahtuu' Keskustelkaa siitä, että on olemassa
lukuisia eri tapoja todistaa Jumalan rakkaudesta
aivan niin kuin on olemassa lukuisia tapoja
u*ruiu *orron rakkauteen.
- Joona (Joona 3)
- Jeesus ja sokea Bartimaios (Mark. 10:46_52)
- Laupias Sarnarialainen (Luuk. 10:25_37)
- Paavali ja Siilas vankilassa (Apt.
tø:ZZ_14¡

" HÍiåXitÏtî,ï:-"temaan

svitä, miksi eivät usko voivansa rodisraa
uskosraan muine. Kirjaa

Jaa oppilaat kolmeen
ryhmäänja annakullekin ryhmälle yksi seuraavista reksteistätutkittavak_
si: Tuom' 6:l-23;2' Moos. 3; Jir. l.
Kunkin.yrt ar r"ìiri hk.u ruun'urrru i.l*ti ja keskustella
siitä seuraavien þsymysten pohjalta :

- Kenen Jumala halusi puhuvan puolestaan?
-

Miksi þseinen henkilö ei halunnuttehdä niin?

- Mirä Jumala sanoi håinelle?
- Miten Jumala rohkaisi häntä?

- Mitä hän lopulta teki?
Pyydä lopuksi jokaista
ryhmää kertomaan tulolcsisraan. Keskusrelkaa siitä mitä
tapahruisijos Jumala haluaisi kä¡tääjokaistateiståi. Tekisittekci

kukaanrr¿inentåhtonsamukaan? Miksi
taimiksi ei?
Kysy oppilailta onko Jumalajo antanut heille
mahdollisuuden todistaa, jonka he ovatjä*äneet
käyttåimättä? Keskustelkaa yhdessa ja
keksikää toi*riupuu yoinaa pelko silloin,
kun Jumala
kutsuu meitä kertomaan uskostamme
muille.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Miten määrittelisit sanan,.todistaminen,,?
2. Miksi omasta uskosta todistaminen on pelottavaa?
3. onko Jumaran ohje rähimmäisen rakasàmi.*ui¡orr.
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ß:34)peronava?

4. Mistä tunnistat, että joku rakastaa sinua?
5. Mitä se kertoo siitä, millainen Jumala on?
6' Jos et tunne omaavasi rakkautta muita ihmisiä kohtaan, mistä voit saada sitä?
Lopetus
Pyydä oppilaita keksimään yksi tapa, jolla he voisivat osoittaa
rakkautta muita ihmisiä kohtaan seuraavan viikon aikana. Pyydäjokaista kertomaan ideastaan
vähintäåin yhdelle vieressään istuvalle. Rukoilkaa yhdessä jokaiselle rohkeutta toteuttaa ideansa tulevan
viikon aikana.

Krß
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