Sapatt¡ 46

USKOSSA KASVAMINEN

Avaintekstih Man. zs.34-36; Joh. 15:l-7; l. Kor. 9:25; 10:13; 14:20;2. Kor.
l:3,4;4:16, 17; Gal.
5:19-26;6:2;F,f.4:t5,16;Fil. l:6;2:13; Heb. 2:t0;7:25; l. piet. l:23;2:2;llm.
3:i7.
Tavoitteet
Nuori:
I ' ymmärtåiä, että hengellinen kasvu on sekä valinta, joka kehittää
kasvua edistäviä tapoja että
seuraus Jeesuksen funtemisesta ja vastaanottamisest¿.
2' antaa Jumalan tuoda elämäänsä muutostaja kasvua vaikeina aikoinaja muiden ihmisten kautta.
3 ' valitsee rakastaaja olla anteeksiantava muille sekd
keskitryä Jeesukseen kaikilla elåimåinsä alueilla_

Tarvittavat materiaalit
Siemeniä vettd, kasviravinteita, multaa, pieni lauunør, kasvimyrkþä, ruukkukasvi,
paperia, kyniä tussi
tai liitutaulu.

Johtajalle
Kasvu on muutosta, jotatapahfuu kaikkialla ympärillämme. Koiranpennuista
kasvaa isoja koiria, siemenistä valtavia puita. Kasvuun tarvitaan el¿imäã- Siemen kasva¿ kuitenkin
ainoastaan suotuisissa olosuhteissa. Luonnossa tapahtuva kasvu auttaa ymmärtämään myös sisällärnme
rup"n*rruu hengellistä
kasvua, jossa siemenen ja suotuisan kasvuympäristön välinen sr¡hde
on yhtälailla t¡irtree tasrrun etenemiselle j a j atkuvuudelle.

Aloitus

A'

B'

Jaa oppilaille kyniä ja paperia. Pyydä jokaista kirjoittama¿¡ m¿hdollisimman
monen urheilijan
nimet niin' etlä kukin nimistä edustaa eri urheilulajia. Anna tehtävän
suorittamiseen muutama
minuutti ja pyydä sitten vapaaehtoisia lukemaan listansa
Keskustelkaa seuraavist¿ seikoista:
- Mitä asioita ihailet luettelosi urheilijoissa?
- Ketä urheilijoista ihailet eniten? Miksi?
vaikka urheilija olisikin luonnostaan lahjakas, håinen on myös harjoiteltava
paljon päästäkseen
lajinsa huþlle. Tavoitteiden saavuttaminen urheilussa vaatii tyoø. pyy¿a¡oi¿*ru
vapaaehtoista lukemaan ääneen l. Kor. 9:25.Yaatiko hengellisten tavóitteideniru*tt**rn
työtä?
Keskustelkaa asiasta.

El¿imä ei kehþ itsestään. Se vaatii huolenpitoaja sopivan yrnpåiristön
kasvaakseen. Hangellinen kasvu ei ole myöskäåin eristyksissä tapahflrvaa. ¡ótaisen ttirtityo
turw tapatrtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmistenja Jumalan kanssa.

Kirjoita taululle seura¿vat paikat:

Luostari llotalo KirkJ<o Koululuokka TyöpailJca

Lastenkoti

Keskustelkaa seuraavista þsymyksistä:
- Mitä vaikutusta mainituilla ympåiristöillã voisi olla hengelliseen
kasvuun?
- Mikä on hengellisen kasvun kannalta paras yrnpäristöf
- Mi!ä kaswtarpeita sinulla on hengellisesti juuri nyt?
Mikä olisi sen penrsteella paras ja haasteellisin ympåiristö sinulle?
-

Mitä hengelliseen kasvuusi vaikuttavia vahvuuksia tai heikkouksia
seurakuntaympäristössäsi

on?

l6

Sanaan uppoutuminen
A. Pyydävapaaehtoisialukemaanääneenseuraavattekstit:

Joh. l5:l-7;Fil. l:6; 2:13;Heb.7:25;
Piet. 2: l-3. Keskustelka¿:
- Minkä osan hengellistä kasvua Jumala hoitaa?
- Mikä osa ihmisen tulisi hoitaa?
- Mitk¿i ovat kristityn hengellisen kasvun peruselementit tai -ainekset?
- Mikä on keskeisin luettujen telcstien avulla hengellisestä kasvusta oppimasi asia?

l.

B.

Elämä voi joskus olla hyvinkin epäoikeudenmukaista. Joskus tuntuu, enäperhe, ystävätja ehkä
Jumalakin on hylännyt meidät. Pahoja asioita tapahtuu usein hyville ihmisille.

Pyydävapaaehtoisialukemaanääneen2. Kor. I:3,4;4:16,17; l. Kor. l0:13; Gal.6:2.Keskustelkaa þsymylaestä: Mikä tehtävä tai merkitys vaikeuksilla ja ongelmilla on kristityn kasvussa?

Kysymyksiä keskusteltavaksi
1. Mitkä asiat voivar estää tai hidastaa hengellistä kasvua?
2. Mitä vaikeita asioita k¡istittyjoutuu joskus kohtaamaan kasvaakseen hengellisesti?
3. Vaikfta Jumala ei aiheutakaan pahoja asioita tai vaikeuksia, miksi håinjoskus sallii ne?
4. Voiko jostain pahasta seurata jotainhyväá? perustele.
5. Miksi muiden ihmisten vaikeuksien myönteiset seuraukset on helpompi nähdä kuin omien?
6. Millä tavalla Jumala vaikutti seuraavien Raamatun henkilöiden hengelliseen kasvuun: Raa7

.

hab, Maria Magdalena, Debora, SauVpaavali, Jaakob/Israel, Mooses.

Kuinka kauan kunkin kasvu kesti?

Lopetus
Tee yhteenveto opituista asioista
lyhyesti hengellisestä kaswsta.

ja käytä seuraavia esineitä havaintovälineinä kertoessasi oppilaille

- Siemen.
Jokaisessa siemenessä on kylry eläa jakasvaa. Jokaisen siemenen kasvumahdollisuudet on tarkasti määritelty sen DNAssa - sen kasvusuunnitelmassa. Jos siemenjoutuu huonoon ympäris-

töön tai joutuu selviämäåin ainoastaan omin voimin, se ei kasva suunnitelmansa mukaisesti.
- Siemen, multa, kasviravinne, pieni lautanen, ruukkukasvi, vesi.
Jotta siemen kasvaisi, se tarvitsee muiden apua. Se tarvitsee våihintään multaa, ravinteita, vettä
ja auringonvaloa. Kasvaakseen erityisen hyvin, se tarvitsee usein myös hoivaa ja suojaa sitä
uhkaavilta tuholaisilta. Erilaiset siemenet tawitsevat erilaisia määriämainittuja asioita elääkseenja kasvaakseen.

Pyydävapaaehtoisialukemaan ääneen 1. Piet. l:23; Luuk. 8:5-15. Keskustelkaasiitämitentämäkaikki
liittyy hengelliseen kasvuun. Muistuta lopuksi oppilaille, että Pyhä Henki synnynää meissä hengellistä

kasvua, jos annamme håinelle siihen mahdollisuuden. Päättäkää yhteiseen

rukouk"..n.
GlennTownend
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