
Avaintekstit:2. Moos. 20:12; l. Sam. l6:7; ps. 5l:10_13; l. Kor. 3:16,17;Mau. lg:7_ 9;22:36_39;
üii;],i ?f; :l,,l¿,T;,fi?i ?ïk 

r0:30-37; re:r_ro;iårr ¿,r_:0, ig_qia,î-; ti, s,,_,,, Room

Tavoitteet
Nuori:

l ' ymmärtää Jumaran värittävän håinen hyvinvoinnistaan-2. tunnistaa miten hänen toimintansa vaikuttaa muihin-3. omaksuu erämäntyyrin, joka heijastaa hänen suhdettaan K¡istukseen.

Tarvittavat materiaalit
Kissan- tai koiranruokapurkki, samankokoinen purkki ihmisille tarqitelh¡1ruokaa, purkinavaaja, lu_sikka' kuvia ihmisistä laikakausilehdistä ym. r"il*tu-irl, r"^iã, o.prriq iso ki{ekuori, tulitikkuja / pa-perisilppuri (ioitain, milã tuhota kir¡ekuori¡a sen sisärtö), tiitu- ìai n¡ssitauru.
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KRISTITYN EtÄMÄ

Johtajatle

Aloitus

K¡istuksen seuraajat ovat valo, joka loistaa pimedss¿i maairrnassa. Jeesus on an,,nut maailman seurÍu-jilleen' jotta he toimisivæ 
!:inen edustajioouo. ¡ol*irr"o LrÑ,ty;" Jumaran perastuksen evankeriumin

#ffi ffi ffi:gäYffi#i"viesanomaansahurft uvilte.i"ruliliöñävarmiitavas-

A' Vaihda lemmikkiruokapurkin ja tavallisen ruokapurkin etiketit keskenäðn. purkkieri tulisi ollamuuten samanlaiset ynt*n*tn opfiruil.;" ktJt ü* he mieruummin söisivãr. Avaa lem-
i:iffi,i*XïiiiJ**i:,,i1î,î*,,i,,,utuou'¡olo,uoropurkki ja,yöilir*i;;n.Kysyoppi-
Kysy oppilailta kuink¿ tärkeãäulkoisetmerkit ovat? Mitä ne kertovat sisäflöstii? pohtikaam'Iätavata ulkoinen oremus paljastaa sisimmåinja m*ä tavata ei.

B' Leikkaa lehdistä ihmis¡m ku¡a (yhdenjokaisete 34 h*er ry..h{fg), Jaa opp'aat ryhmünjaanna ryhmille kuvat Anna ryhmille 5 minuu,ri" -ik*-i;;itefla miláin;;å;* henk'ö on,missä hän asuu' 
Titä hän tekãe työlaeen jne. Pyyde .yn-ie t*oraan turoksistaan ja peruste-le¡naan ne' Kerro lopuksi keitäkuv¡traolir"t ¡rrmir"ìä¿Jii"udessa orr.tlrit-airahdorista).Kerro oppilaille' että tavatessâmme uusia ihmisiä il;;lo ensimmäisien sera¡ntien aikanaheidåin ulkoisen olemuksensa pemsæetla r"n*ãn¡*r ;äË käsityksen siitä m'raisia he ovat.Kãsitys saattaa muuttua låihemmän tutustumiser *yötä;"t 

" 
ensivaikutelma vaikuttaa useinkeskeisesti siihen pãätãmmekö tutustua þseiseen henkil<iön låihemmin-

c' Jaa oppilaat pieniin.ryhmiin ja anna ryhmille paperiaja þniä Anna ryhmilre muutama minuurtiaika¿ luetella millaiset piirteet ovat heidãn rþtiräär brt"Ja p-uoreensavetäviä s¡roin kun he

Él"jiäi:ffi äffi:ii,Hä;'ffi #H;;'"'t"åiå"r,u.vr,¿,roiiuåiäoki¡a¡aoi-Tutkijat ovat sitä mieltä, että luo'rnmeLnu',run käsityksen henkilöstä ensimmdisen l0 sekunninaikana- Keskustelkaa seuraavien þsymysten pohjalta:
- Mitkä yhteisen luettelon piirteistå vaikuttavat eniten?- Mitä ne kerrovat meistä iisestämme?
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Sanaan uppoutuminen
A' Jeesus oli erikoistunut kohtaamaan ihmisiä, joita muu yhteiskunta hyljeksi. Hän katsoi pintaa

syvemmälle' Hän näki heissä rajoitusten sijasta mahdóllisuuksia jaiuomasi heidän kykyns¿i
toimia "ovena" monien muiden ihmisten luo.
Jaa oppilaat ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle tutkittavaksi yksi seuraavista teksteistä:
- Sakkeus (Luuk. l9:l-10)
- Gerasan riivattu mies (Mark. 5:l-20)
- Samarialainen nainen (Joh. 4:l-30,39_42)
- Mies Berasdan altaalla (Joh. 5: l_14)
- Leski (Mark. t2:4t-44)
- MariaMagdalena (Mark. 14:3-9)
Pyydä ryhmiä tutkimaan teksteistä seuraavia asioita:
- Milsi kerromuksen henkilö oli hyljeksitty?
- Mitä tapahtui kun kertomuksen henkilö kohtasi Jeesuksen?
- Millä tavalla heistä tuli .,ovi" 

tai .,tie" muiden luo?
- Millä tavalla itse vaikutan muihin ihmisiin?
Anna ryhmien kertoa pohdintojensa tuloksistamuille. Pyydä sitten vapaaehtoista oppilasta lu-kemaan ääneen l - sam. l6:7. Miettikää sitten yhdessä tapã¡u ur.ou pintaa syvemmälle ja turus-tua ihmisten todelliseenpersoonaan. Muistuta oppilaitaieesuksen Èohtaamisen merkitykselli-
syydesrä elåimåissä.

B' Elämäntavastaja -tyylistä keskustellessa on aina þse kahdesta nÈikökulmasta: ulkoisesta ole-muksesta ja sisäisestä hyvinvoinnista. Lllkoinen olemuksemme heijastelee usein sisäistä vointi-
amme ja ennen kaikkea suhdettamme Jumalaan.
Jaa oppilaat ryhmiin, joiden tehtävänä on tutkia seuraavia Raamatun tekstejä: Matt. lg:7-9;Room. l2:1,2; l. Kor. 3:16, l7;1. Sam. 16:7; ps. 5l:10_13.
Tutkikaa tekstejä seuraavien þsymysten potrjalta:
- Jos se millä mieltämme ruokimme tulee näþviin ulkoisessa olemuksessamme, mitä vaikutustaelämäntavallani on tässä hetkessä? Entä ikuisuudessa? Suhteissani muihin ihmisiin?
- Millä tavalla voin arvioida tekemiäni valintoja nähdälaeni niiden vuitumr.rrrr¡u-.euraukset?
- Miten voin rohkaista muita oikeisiin elämänvalintoihin olematta tuomitseva?
Annakunkin ryhmåin kertoatuloksistaanja keskustelkaa mahdollisistasyntyneistä lisÈiajatuksis-tatai -þsymyksistil

c' Teemme elämäåimme vaikuttavia valintoja päiviuäin. Joskus hyvin pieneltä tuntuvalla valinnallasaattaa olla kauaskantoisia seurauksia. Aviorikokser,u turrutun naisen kohdalla voimme vainkuvitella miten laaja valintojenja tapahtumien ketju johti siihen, että nainen raahattiin Jeesukseneteen.

Pyydä vapaaehtoista oppilasta lukemaan 
iäryen Joh. 8: I - I I ja jaa sitten oppilaat kolmeen ryh-mäåin keskustelemaan seuraavista þsymyksistä:

l. Ryhmä: Nainen
- Mitä hän etsi elämässään?
- Millaisia valinroja hän teki ennen þseistä tapahtumaa? Entä senjälkeen?
Mild saisi hänet lopettamaan huonojen elämänvalintden tekemisen? Miten voisimme soveltaatätä tietoa omaan elämäåimme?

- Mitä voimme oppia siiti! miten meidän tulisi kohdata ihmisiä, jotka ovat tehneet huonojavalintoja?
2. Ryhmä: Jeesus
- Millaisina Jeesus näki naisenja r¿im¿in syynäjien elämänvalinnat?
- yil¿it" kertoo kyvystämme arvioida mitkä ovat hyvräja mitkä huonoja valintoja?
- Mikä on Jeesuksen asenne niitä kohtaan, jotka ouut trhor.t huono¡a valintoja?
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3. Ryhmä: Farisealaiset
- Millä tavalla farisealaisten arviot omista valinnoistaan erosivat siitä millaisena Jeesus näki ne?

- Mitä se kertoo omasta kyvystämme tehdä arvioita muista ihmisistä?

- Millä tavalla meidän tulisi suhtautua toisiin ihmisiin ja heidän tekemiinsä valintoihin?

Pyydäjokaista ryhmää kertomaan lopuksi muille tuloksistaan.

Kysymyksiä keskustelt¡v¡ksi
l. Miten toimisit tilanteessa, jossa joku kristitry tekee huonon elåimänvalinnan ja joku, joka

huomaa sen sanoo, ettei sen tähden halua olla missään tekemisissä kristinuskon kanssa?

2. Mitä meidän tulisi tehdä kun huomaamme, että olemme tehneet huonon valinnan?

3. Mitkä periaatteet auttaisivat tekemdän hyviä valintoja?
4. Miten meidän tulisi toimia, josjoku kritisoi omia elämåinvalintojamme?

5. Mitä tarkoittaa "olla kompastuskivenä"? Jos toimintamme tai valintamme aiheuttavat on-

gelmia muille, pitäisikö meidåin muuttaa toimintaamme? Perustele.

6. Miten se, että kehomme on þhän Hengen temppeli vaikuttaa elåimäämme?

7 . Pitäisikö kristityn ollayhteiskunnallisesti tai poliittisesti aktiivinen? Perustele.

8. Miten voimme käytännössä osoittaa Jumalan rakkautta perheellemme, ystävillemme tai ih-
misille, joita kohtaamme kaupassa, koulussa, töissä tms. ?

Lopetus
Jaa oppilaille paperit, joihin on piinetty tikku-ukko. Pyydä oppilaita kirjoittamaan tai piirtämään pape-

rille asioita, jotka kuvaavat niitä huonoja valintoja, joita he ovat tehneet tai tekevät. Kirjoita isoon

kirjekuoreen "Jeesus" ja kerää siihen kaikkien paperit. Kerro, että papereiden kerääminen kuoreen

symboloi sitä, että he tuovat elämänsä ongelmat Jeesukselle. Sulje kirjekuori ja tuhoa se silppurilla,
polttamallatms.
Rukoilkaa yhdessä ja kiittäkää Jeesusta siitä, että hän muuttaa antaa anteeksi huonot valintamme ja
auttaa meitä aloittamaa puhtaalta pöydältä' 

Audrey Andersson

JJ


