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OPETUSLAPSEUS

Avaintekstit: Matt. 2l:28-3l;27:2644;Apt.5:12-19;2.Tim.2:12,13; l. Joh.5:3,4.

Tavoitteet
Nuori:

I . soveltaa opetuslapseuden periaatteita käytännön toiminnaksi.
2- vastaa Jeesuksen håintä kohtaan osoittamaan uskollisuuteen olemalla julkisesti elämässäåin us-

kollinen Jeesukselle.
3. kehittiüi opsruslapseuden asenteen elämässäänja on valmis edustamaan rohkeasti Jeesusta mis-

säjamilloinvain.

Tarvittavat materiaalit
Muovailuvahaa, tussi- tai liituøulu, kyniä, paperia.

Johtajalle
Leipäpala nåilkäiselle on suurempi todistus Jeesuksesta kuin kaunopuheisinkaan saítma. Miksi? Koska
¿rrvostamme tekoja enemmän kuin sanoja. Haluamm e nöhdti ihrntsen uskon, eüune kuulla sitä. Haluam-
me tuntea opetuslapsia" emme vain s aamaajia. Tämä on totta niin hengellisissä kuin maallisissakin asi-
oissa. Kristityn tehtävä on julistaa Jeesusta rakkauden teoilla rohkeasri ja selvästi kaikille ympåirill?üin.
Rakkaus on erittäin tarttuvaa - kistityn tehtävä on levittåiä sitä muille kaikessa mitä tekeé ju u¡utt"lr".
se oli yhtälailla meidän kuin ensimmäistemkin opetuslasten toimintaohje.

Aloitus
A. Jaa oppilaille muovailuvahaa. Jokainen oppilaista on Jeesuksen opetuslapsi. Jos he saisivat va-

lita elåimåin ajaksi vain yhden välineen Jumalan rakkauden ja sanoman levittämiseen, minkä he
loivoisivat sen olevan? Pyydä oppilaita muovailemaon se vahasta ja lopuksi kertomaan siitä
muille. Miten he käyttäisiv¿it kyseistä våilinettä? Millä tavalla sen käyttö kertoisi muille Jeesuk-
sesta? Onko joidenkin oppilaiden välineistä hyötyä muiden valiæemien välineiden kä¡össä?

B. Joskus on helpompi olla ilkeä kuin ystävällinen. Joskus on helpompi miellyttä?i ja olla mukava
larin vahvaja påiättãvãinen. Pitäkãä aivoriihi ja keksikää erilaisiá esimer*f<ejã tailaisista tilanteis-
ta kotona, koulussa, seurakunnass4 ystävãpiirissä jne. Kirjaa ideat taul;ne sa¡akkeisiin sen
mukaan, mihin mainituista ympäristöistä se liitryy.
Anna oppilaiden sitten pareittain valita luettelosta kaksi tilannetta ja pohtia miten Jeesus niissä
toimisi tai mitä hän sanoisi.

Sanaan uppoutuminen
A. Jaa oppilaat2-3 hengen ryhmiinja anna kullekin ryhmälle þnä ja paperi. Fyydä ryhmiä kirjoit-

tamaan mäãritelmä sanalle "ra.kkaus". Fyydä ryhmiä kerromaan määritelmdnsä muille. pyydä
sitten ryhmiä tutkimaan Apt. 5:12-29 ja miettimäãn vastaukser seuraaviin þsymyksiin:
- Osoittivatko opetuslapset rakkautta neuvostoa kohtaan kieltãyryessä¿in iouelernasta heitä?
Perustele.
- Oliko heidãn toimintansa ristiriidassa Jeesuksen esimerkin mukaistur periaatteiden tai rakkau-
den osoittamisen kanssa? Perustele.
- Miten vastaavan asenteen omaaminen vaikuttaisi elåimääni?
Pyydä ryhmiä arvioimaan omaa rakkauden måiãritelmåiänsä tekstin ja þsymysten perusreella ja
tekemään siihen muutol$ia t¿i tarkennuksia tarpeen mukaan.
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Anna ryhmien lukea uudet määritekniittoisilleenja selittää tekemänsä muutokset. Keskustelkaasiitä kuinka paljon syvempi ja voimakkaampi;;;;kk""s on kuin mitä usein ensin ruuraan.opetuslapseus on ilmaisu^Jrimalan rakkaudån muutowoimasta ja joskus Jumaran rakkaudenaikaansaamat muurokser voivat ora hyvinkin triåîJriã.'
B' Esittäkää Matt' 2l:28-3L valitse neljÉi vapaehtoisra, joisra yksi lukee (hitaasti, rauor virkkeidenvä1i11ä) tekstinja kolme esittävät siina esiinry;ililirä ruenaessa. Keskusterkaa:- I-fumpi pojisra oli aito operuslapsi? perustele.

- Kumpi pojista osoitti tàttuuttut Pe.rus1ele 0os vastaukset ovat yksipuorisia, huomioi, enämoremmat pojat osoittivat rakkauna ainakin joìrai" ãrãirri- Jos teot ovat tärkeämpiä kuin sanat, onko väliä mitä sanornme, kunhan teemme Jumalantahdon mukaan? Mikä osuus sanoilla on oprturtufrruäruZ

'#'ffr".iff ï'"?i?,Hff '^î,Hîffi îil,i'r*i"iåì*"aikonuttehdäroinensanoiei ja

;#fftfräiii,i#tatussa on henkilöistä, jotka vastasivat Jeesuksene ,,þträ,, jatoreunivar

Kysymyksiä keskusteltavaksi
I ' Miten NraTt' 27:26-44voivahvistaa sinua toimimaan paremmin Jeesuksen opetuslapsena?2' 

åiiî*ilïî:Hî:äuskouisuuãeJá,inuupv*v'äñ;ilirisena¡uÀã.jrJ,'î"i"r,i"r""
3' oletko koskaan ollutfilanteessa, jossa sinun on ollut vaikea ajatellatai rukoilla Jumalaa?

rit3,flit#;ä'#ii1',ïssa tila"t'essa saada kokea ¡umaran ra:rreisyyáen¡ìrrî,,¿,a n*u-
4' Miten voit olla uskollinen opetuslapsi joutuessasi tilanteisiin, jotka tuntuvar orevan täysinerillåiän Jum alasta? Miten voìt ona ei¿ivàtodiste Jumalaniurtr.åu¿rrru täIaisessa tilanteessa?5' 

,Y$ü,"#s 
oilrelpompi olta "mukavu" kuin;ä.rteiùirøìi.dät kumpi lmaisee rakkaur-

6 ' Mitä sellaisra voir tehdä joka viikko, joila ilmaiset Jeesuksen rakkautta muille?
Lopetus
Miten elåimääsi vaikuuaisi' jos et sanoisi mitä hyvää olet aikeissa rehdä vaan yksinkertaisesti tekisit sen?Haasta oppilaita kokeile 

^iun'Huut,uì.tåään päivän ø* i-|i* tekoja kertomana niistä kene'ekÈiänJa seuraamaan sitten toimintansa vaikutusta 
iyensã 

j;,ni.ih* öetusrapseus on Jeesuksen seuraamis-ta - ei siitä puhumista.tai sen ajattele.irá, uuun sen tekemistä. Kokeile ja anna Jeesuksen puhua teko_jesi välityksellä' Pvvdäjotakuia uupuur-trãirtu lrt r,nu* ]on]i¡ì¡+, 35 ja ruko¡kaa ropuksi yhdessä.
Lorna Hartmann
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