Totuuden perintö:

KRISTITYN VAELLUS

AIH E: Rukousrata tai kristityn vaellus -rata
SUO R ITUSPAIKKA: Kerho
KESTO : 1,5 tuntia
TAVO ITE: Polunkävijä osallistuu rataan ja
pohtii sen avulla mitä kristittynä elämiseen
kuuluu. Hän osallistuu keskusteluun radan
jälkeen.

i:
4 . v uos
KOIVU

SISÄLLÖ T: Rata, jossa käsitellään:
yhteydenpito Jumalaan, toisten auttaminen,
itsestä huolen pitäminen, rakkaus, rukous ja
päämäärä.
TAR VIKKEET:
- ratkottava pulma tulosteena
- ämpäri, jossa kaikille viesti
- nukke
- kolme samanlaista kuppia, kevyt pallo tai
muu esine
- paperia ja kyniä
- mukeja ja vettä
- (mitta tai vaaka veden mittaamiseksi)
- nuotio

Toiminta
1. ALOITUS: PANTOMIIMI

kesto noin 10 minuuttia

Valitaan neljä vapaaehtoista polunkävijää, jotka esittävät heille annetun lauseen pantomiiminä. Toiset
koittavat arvata mitä hän esittää. Esitettävät osat muodostavat yhdessä tekstin Joh. 13:34-35.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minä annan teille uuden käskyn:
rakastakaa toisianne!
Niin kuin minä olen rakastanut teitä,
rakastakaa tekin toinen toistanne.
Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni,
jos te rakastatte toisianne.

Jokaiselle esittäjälle annetaan 3 minuuttia aikaa esittää, jonka jälkeen hän kertoo mitä yritti esittää. Koska
lauseet ovat vaikeita, on ymmärrettävää, että niitä ei saada arvattua sellaisinaan. Ehkä joka lauseesta
kuitenkin jokin osa saadaan arvattua.

2. AIHEEN KÄSITTELY: RATA

kesto noin 60 minuuttia

Tällä radalla on kuusi toimintapistettä. Kerhonne tarpeet ja mahdollisuuden huomioon ottaen polunkävijät
voivat kiertää pisteeltä pisteelle ryhmänä tai sitten pienemmissä ryhmissä. Mikäli kaikki pisteet ovat
käytössä yhtä aikaa, silloin tarvitaan kuusi aikuista tai kiltalaista auttamaan pisteillä. Jos pisteille siirrytään
yhdessä, voi yksi ohjaaja ohjata joka pisteellä.
Pisteiden aiheena on kristityn elämän osa-alueet. Nämä eivät ole vakavia pisteitä, vaan asiaa lähestytään
leikin ja toiminnan kautta. Lopuksi onkin tärkeää varata aikaa vakavammalle keskustelulle, jonka aikana
puhutaan pisteiden merkityksestä ja käytännön toteutuksesta jokaisen omassa elämässä.
1. Kommunikaatiopiste (yhteydenpito Jumalan kanssa on tärkeää)
• Pura viesti ja toimita se perille.
- Viesti, joka puretaan (liite 1), sanoo: ”hae viesti ämpäristä”. Jossain näkömatkan
päässä on ämpäri, josta polunkävijä hakee itselleen viestin. Tämä viesti sanoo:
”Minä rakastan sinua! T. Jumala”
2. Auttamispiste (toisten kunnioittaminen ja auttaminen on Jeesuksen esimerkin mukaista)
• Pelasta pulassa olija hakemalla hänet (nukke) esteradan läpi.
- Rakenna saatavilla olevista materiaaleista esterata, jonka läpi polunkävijöiden on
pujoteltava, hakeakseen pelastettavan lelun. Radan voi rakentaa niin, että siinä
kiivetään, ryömitään, pujotellaan, hypitään, tähdätään… Halutessanne voitte
ottaa suorituksista aikaa.
3. Katse päämäärässä (kristitty tietää mihin on menossa, päämääränä on olla Jumalan kanssa)
• Seuraa palloa kuppien sisällä.
- Pöydän päällä on kolme samanlaista kuppia väärinpäin. Yhden alle laitetaan kevyt
esine, esimerkiksi kevyt pallo tai pumpulimöykky. Ohjaaja vaihtaa kuppien
paikkoja nopeaan tahtiin ja polunkävijän pitää koittaa seurata, missä kupissa
pallo on. Kun ohjaaja pysähtyy, polunkävijä osoittaa sitä kuppia, jonka sisällä hän
ajattelee pallon olevan. Tarkistetaan, onko se siellä.
4. Tsemppauspiste (rakkauden kokeminen ja viestiminen)
• Kirjoita kannustava viesti itsellesi ja toinen jollekin toiselle. Toimita ne perille kerhon
jälkeen.
5. Vedenjuontikilpailu (vedenjuonti on yksi niistä monista asioista, joita tekemällä pidämme
itsestämme huolta, kristitty huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan)
• Juo 2 dl vettä. Otetaan aikaa suorituksesta ja verrataan toisten polunkävijöiden
suorituksiin. Jos kaikki tekevät yhtä aikaa, ei tarvitse ottaa aikaa, vaan se, joka
ensimmäisenä lyö tyhjän kupin pöytään, oli nopein.
6. Rukouspiste
• Kirjoita Jumalalle asioita, joita sinulla on mielessä. Vaihtoehtoisesti voit poimia maasta
tikun tai kävyn, jota pidät kädessä, kun mietit rukousaiheesi. Sitten polta rukouksesi
nuotiossa. Voit olla varma siitä, että Jumala kuulee!

3. LOPETUS: KESKUSTELU

kesto noin 15 minuuttia

Keskustellaan siitä, mitä eri pisteet kertoivat kristityn elämästä. Kristittynä eläminen on sitä, että
ymmärrämme Jumalan rakkautta meitä kohtaan ja haluamme antaa hänen vaikuttaa elämässämme. Suhde
Jumalaan muuttaa meidän käytöstämme, asennettamme ja tavoitteitamme. Jumalan meitä kohtaan
osoittama rakkaus on esimerkkinä meidän toiminnallemme.

+ HARTAUS
Muista pitää hartaushetki kerhon alussa ja/tai lopussa. Voit tehdä sen millä tavalla tahansa, tässä muutama
idea tälle kerralle:
- Tämä kerho on jo syvällinen itsessään. Erillistä hartausta ei tarvita, mutta voit jakaa
henkilökohtaisen kokemuksen siitä, mitä Jeesuksen seuraaminen on tarkoittanut kohdallasi.
- Kirjoittakaa rukous- ja kiitosaiheita kerhon yhteiseen rukouskirjaan.
- Jos joku polunkävijöistä on opetellut Raamatun tekstin ulkoa, hän voi esittää sen.

KERTAUS SEURAAVASSA KERHOSSA PIDETTÄVÄKSI kesto noin 5 minuuttia
Luetaan Matt. 22:36-39. Puhutaan radan eri pisteistä ja siitä, mitä ne opettivat kristittynä elämisestä tai
ylipäätänsä hyvästä elämästä.

Lisätietoa
LISÄTIETOA
-

Työkalu pulmien ja ristikoiden tekoon: http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

LIITTEET
-

Liite 1: Ratkottava koodi

AIHEESEEN LIITTYVÄT HARRASTEMERKIT
-

Kristillinen kansalaistaito
Perhe-elämä

TAUSTAKUVAN LÄHDE: Kuvaaja: Jazmin Quaynor, kuvapankista: Unsplash

Liitteet
LIITE 1: Ratkottava koodi

VIHJEET
Tämän kerhon jäsen.
Tunnuksen osa.
Tunnuksen osa.
Olet nyt sellaisessa.
Polunkävijä ____ Jumalaa…
Polunkävijä ____ luontoa ja…
Polunkävijä ____ terveydestään.
Jumalan palvelija ja ihmisten ____.

ß Toimi tämän ohjeen mukaan!

VIHJEET
Tämän kerhon jäsen.
Tunnuksen osa.
Tunnuksen osa.
Olet nyt sellaisessa.
Polunkävijä ____ Jumalaa…
Polunkävijä ____ luontoa ja…
Polunkävijä ____ terveydestään.
Jumalan palvelija ja ihmisten ____.

ß Toimi tämän ohjeen mukaan!

