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JUMATAN OLEMASSAOLO

Avaintekstih l. Moos. l;Z;Job 3B:4-3g; ps. t9:l; Room. l:20

Thvoitteet
Nuori:

l. tutkii Jumalan olemassaolon todistusaineistoa.
2. analysoi miten usko vaikuttaa ihmiseir elåimåiãn
3. tutkii mitã R¿amattu kertoo Jumalan olemassaolosta.

Thrvittavat materiaalit
Raamatr¡n hakusanakirjojaja selitysteoksia, paperi4 kyniä, muovailuvaha4 tusseja" askarteh¡väIineitã,
lütu- tai tussitaulu.

Johtajalle
"Jumala ei suinkaan vaadi meitä uskomaan antamatta rüttävästi todisteita joille voirnme uskomme
pen¡staa Hänen olemassaolonsa" hänen luonteensa ja hãnen senansa paikkansapitävlys ovat kaikki
vahvistetr¡t todistuksill4 jotka vetoavat järkeemme; ja nütä todisteitaìn ytenpaìuisesti. Kuitenkaan
Jumala ei ole poistanut epäilemisen mahdollisuutta Uskomme tãfrtyy no;autua todisteisün, ei totee,n_
nä¡rttöön." (Tie Krístuben Luo, s.93 tl05l)

Aloitus
A Usko Jrmalaan vailarttaa kail*iin elämãnalueisün Luettele tar¡lulle erilaisia tavalliseen elämään

liittj /iã asioita (esim. szunrstelu, aviolüüo, ura raha). Keskustelkaa miten usko Jumalaân rai
sen puuttumine,lr vaikr¡tta¿ valintoihin þseisillä elãmänalueilla. Haasta oppilaira miettim:i¿in
lsistittynã olemisa ja sen vaikutusta jokapäivãiseen el¿¡mäãû

B. Jaa oppilaat '45 hengen ryhmün. Jaa ryhmille þniäja paperia ja pyydä heitä valiæenoaan jou-
kostaaü joku kirjuriksi. Pyydã ryhmiä miettimäãn -rn¿"tt¡i"i.iu *ootu sy¡å sühen milßi
uskovatjonkun julkisuuden henkilõn (iota eivät ole kosl€æ tavanneer ja joka ei enãä elä) ol-
leen olemassa- Kirjatkaa taululle eri ryhmien tulolset þelkät syyt ei-häk¡töirä). ¡4¡eü-ildã
listan yht¿iläi$jryksiãja eroavaisuuksia sühen, mitçsi uskoñme Junalan olemassaolooa

C' Jaa oppilaat 4-5 hengen ryhmiin. Jaa kullekin ryhmälle papeú johon on kirjoitettu alla oleva
lista Jumalan oleinassaolon todisteista Ðvdã ryhmiä fuofottetemaan todisteet kahæen eri luok-
kaan: "heikot perustelut'' ja'lahvat perustelui'. Vertailkaa lopulcsi ryh-i; vastauksia keske-
nãän

- Raamattr¡ kertoo Jumalan olevan olemassa ja uskon Raamatun olevan toüa.
- se, että olen itse olemassa saa minut uskomaan Jumalan olemassaoloon.
- Maailmankaikkzus on niin hie,nosti suunniteltu, että siilä on rã¡rtynyt olla joku suunnitteläa.
- Tiedän, että Jrmala on olemassa, koska hän muutti elãmåini. Oíin várar, u4rU,riäu¡ huumei-
den vããrinkäyttäjä kunnes kohtasin Kristuksen. Hãn antoi elãmåilleni uuden suunnan¡a pli:imaa-
din.
- Kun katselen *ihtiåi" kukkiq lintujaja jopa pilftuötököitli huomaan luonnon todistavan Juma-
lan olemassaolosta
- Jokaisella ihmisellã on omanlaisensa kasvot. Vain Jumata olisi voinut ottaa pa¡i silmää, yhden
nenãn ja suun ja tehdä siitä miljardeja erinäköisiä ihmisiä
- Ajatus sütã, että maailmankailfceus syntyi räjähdyksestä on kuin ajarus siitã" ettil sanakirjat
syntyivät kirjapainon räjähdyksessä



- Se tosiasi4 ettil Jeesus oli todellinen historian henkilö todistaa myös Jumalan olemassaolosta.
- Arkeologia tukee Raamatun todenperåiisyyttä ja Raamatnr todistaa Jumalan olemassaolosta.
- Kaikella tiedolla, teknologialla ja sivistykse[åüin ihminen ei vieläkään pysty luomaan elãmäå
tyhjâstit

Sanaan uppoutuminen
A. Jaa jokaiselle oppilaalle lista Jumalan olemassaolon todisteista (ks. aloitusæhtävã C). Anna

oppilaille aikaa etsiä Raamatun hakusanateosten avulla mahdollisimman monia Raamatuntels-
tejã, jotka tukevat listan väitteitä.
Pyydä vapaaehtoisia kertomaan löydöistäåin ja keskustelløa tr¡loksista sekä seuraavista seikois-
ta:
- Mihin listan todisteisø löytyy eniten tukea Raamatr¡sta? Mihin våihiten?
- Raamatun låihtökohtana on, että Jumala on olemassa- Miten voit kertoa Jumalan ralftaudesø
niille, jotka eivät usko Raamatun olevan totta?

B. Jaa oppilaat neljäãn rybmäãn ja anna lnrllekin ryhmälle käsiæltävåiksi ylsi avainteksteistii. Anna
ryhmien luoda erilaisten taiteellisten keinojen (muovailu, piirtåminer¡ tanssi, lautu tms.) avulla
tekstiä la¡vaava teos. Fl4ydä ryhiå lopulsi luke,maan oma tekstinsâ ääneen ja esitele,mään teok-
sensa muille ryhmille. Keskustelkaa æksteistä ja teoksista

Kysymyksiã keskusteltavaksi
l. Miksi uskot Jumalan ole,massaoloon?

2. Mikä raama¡¡nkohta todistaa mielestäsi parhaiæn Jumalan olemassaolosta?
3. Miten vastaisif jos sinula þsyttäisün: "Jos Jr¡mala teki kaiketr, luka teki hänet? Loiko hän

iæe itsensã?
4. Onko mahdollista, että maail¡nankaiklceus olisi s¡mt¡myt sattumalta? Pen¡stele.
5. Mitä Da¡winin evoluutioæoria kertoo maailmankail*zuden synnysË?
6. Mitä todisteita Jumalan luomisryöstã löytyy retken¡i elËiintarhaan?
7 . Mitä tosiasioita auringost4 kuusta ja tähdistä voidaan käyttãä todisteina Jumalan olemassa-

olosta?

Lopetus
Muistuta oppilaita siitä, että miettiessä maailmankaiH<euden qrntyã ei pitãisi nünkããn keskitryä todis-
teiden keräãmiseen Jumalan olemassaolosta kuin hänen olemassaolonsa hryåiks¡¡miseen uskon kar¡na
Sekåi kreæionistit että evoluutioteorian kannattajat joutuvat fi¡keutumaan uskoonsa, sillã kaikenkatta-
via todisteita ei ole olemassa ln:mpaankaan suunta¡rn Kyse on siitä mitä haluaa uskoa.
Rukoilkaa kiitosn¡kous ¡akastavalle Jumala[e, joka haluaa olla osa elämäämme ja jakaa arkemme.

Steven Mirchell


