Vastuullinen ihminen:

OTA TOISET HUOMIOON!

AIH E: Lähetyskäskyn toteuttamista
SUO R ITUSPAIKKA: Toteutuspaikasta
riippuen kerhotila, kirkko, julkinen paikka…
KESTO : vähintään 1 tunti
TAVO ITE: Polunkävijä osallistuu
evankelioimiseen, lähetystyöhön tai
auttamisprojektiin.

i:
4 . v uos
KOIVU

SISÄLLÖ T:
- Aikaisemmassa kerhossa tarvittaessa
tempauksen valmistelua ja suunnittelua
- Tempauksen toteuttaminen
- Pieni kiitos osallistumisesta, esimerkiksi
tarjoilu lopuksi.
TAR VIKKEET: Tempauksesta riippuen esim.
varusteet sympatian keräämiseen tai
Raamattuopiston kortteja.

Toiminta
1. AIHEEN KÄSITTELY: EVANKELIOINTITEMPAUS

kesto noin 60 minuuttia

Kerho voi itse päättää minkä tyyppinen evankeliointi- tai avustustempaus heille sopii parhaiten.
Aikaisemmassa kerhossa saattaa joutua jo valmistelemaan tai harjoittelemaan tätä kertaa varten. Tärkeää
on, että ohjaajat ovat positiivisin mielin mukana, silloin myös kerholaiset ovat innokkaina auttamassa.
On olemassa monia tapoja, miten polunkävijät voivat osallistua hengellisen työn tekemiseen. Kerho valitsee
itselleen sopivan tavan. Tässä on muutamia esimerkkejä: kummioppilaan tai vähäosaisen tukeminen (rahaa
voidaan kerätä myyjäisillä, pulloja keräämällä, kolehdilla seurakuntavierailun yhteydessä,
kirpputoripöydällä), sympatiakeräys, Raamattuopiston korttien jakaminen, seurakunnan pastorin
auttaminen esim. kokoussarjassa, vanhainkotivierailu, seurakunnan vanhuksien muistaminen tai esitys
kirkossa.
Tärkeää tempauksessa on se, että polunkävijät saavat auttaa ja että siinä on mukana hengellinen aspekti.

2. LOPETUS: LEIKKI JA HERKUTTELU

kesto noin 15 minuuttia

Mikäli vain jää aikaa, niin ennen tai jälkeen tempauksen voisi leikkiä polunkävijöille tuttua ja mieluista
leikkiä.
Projektin jälkeen polunkävijöitä voidaan palkita pienellä tarjoilulla tai jollain muulla mieluisalla toiminnalla.

+ HARTAUS
Muista pitää hartaushetki kerhon alussa ja/tai lopussa. Voit tehdä sen millä tavalla tahansa, tässä muutama
idea tälle kerralle:
- Lukekaa Raamatusta Mark. 13:10 ja Mark 16:15.
- 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
Keskustelkaa siitä, miltä tuntui olla mukana toteuttamassanne tempauksessa. Huomataan myös, että hyvää
uutista voi jakaa omalla elämällään ihan missä tahansa.

Lisätietoa
AIHEESEEN LIITTYVÄT HARRASTEMERKIT
-

Community Service
Community Assessment
Hunger Relief
Community Development

TAUSTAKUVAN LÄHDE: <a href="https://www.freevector.com/children-and-parentssilhouettes">FreeVector.com</a>

