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JU]I{ALAN LUOi\NE
Avaintekstiû 2. Moos. 19.4i6;ps.37:24;46:l;50:15;65:9-13;
Jes.43:l_4;49:13;62:5;63:g,9; Jer.
3l:3; Hoos.2:19; Matt. 6:25,26; lg:12-t4;Luuk rc:ít_Zl;¡oú. g:te
tA.
Tavoitteet
Nuori:

'

1mmärtää, että Jumala rakastaa håintä ja vËilittää håinestä kuten luomistyö, Raamatru,
Jeesulcseu

2'

ymmärtää, että Jumala voi kääntåiã vastoinkä¡miset ja
ongetnat eduksemme ja luonæe,mme
vahvistukse*si, koska häû ral€staa meitä ja toivoo.ãi¿en1*uuu*
henge[isesti.
ymmärtää, että Paholainen valehtelee meilb Jumalan
luonteesta ja ralckaudestq koska hãn ei
halua meidän tuntevan Jumalaa

l

3'

elämä ja johdatus todistavat

Tlrrvittavat materiaalit
Tusseja' paperilappuja kpi¿i" erilaisia luomonmateriaaleja paperipussissa,
cd rai kaseüi lätu- tai tussita¡lu

Johtajalle
Jumala on sitonut sydämemme itseensã lukemauomilla taivaassaja maassa
nÊihtävillä merkeillä Luonnon ja syvåillisimpien ja hellimpiem ihnissydämelle mahdollisten
maisten siteiden välitylaellåi hän on
pydcin¡ ilmoittamaan itsensã meille. Nämã la¡vastavat kuitenkin
vain vailtinaisesti häneo rakkauttaanIGikista nâistä annetuista todisteisa huolimana hyvåin vihoilinen
sokaisi ihmisten mieren, niin että he
suhtautuivæ Jumnlaan pelolf<aasti, pitivät n¿inte a*a¡anaja
anæeksiantamattomanu. s**oujohti ihmissl kt¡vittelemaan Jumalan tyþlsiia heltlmûäüõmåksi
r.-mo¡rtoi. Hiln kuvasi
olennoksi, joka
ta¡lcka¿ kä¡kkäin kaæein
virheitã ja erehdytsiä voidaiaeen langettaa heille"rangaistu¡sia
tT"tun
Jeesus tuli elämãän ihmisten keskuuæe,n poistaalce€n rârnãn
s¡ækän varjon ilmaisem¿lla maailmalls Jumalan äãretröm¿in ralçkauden. (Tie Krßuræen Luo, s. g-g
rl)

il;ñ

tró-r

Aloitus

A'

Kemo etukäteen jollekin oppilasta tghtevala ja sovi, enä
saat lcãynää häntÌi tehrãvän esimerkkinã' Kemo oppilaille, että sanat, joita aiot kirjoittaa taululle
kuvaavatjotakuta oppilaista- sen
s!¡'aan, että kirjoitæ tosiasioita kirjoita valheitaþim.
va¡astelee äidiløaî,;"k** epãsiististi,
valehtelee, lunttaa kokeissa jne.). Anna oppilaiden
rittää an¡ata kenest¿ on þs* ealjasta lo.
pulta kenestä kit'oitit. oppilaat luultavasti protestoivat¡a
d"lusta;-;r,ä;ã"rä. F¡ydä heitä
perustelemaan miksi or* heidãa mierestäåin-väärässä
Keno etukãteissuunniuelustra ja siitä, että väittämäsi ovat tosiaaúkin
våiäriä- Johdatþle sitæn
oppilaat keskustehn¡n siitã mite¡r Paholainen vääristää
kãsitystämmr ¡u-¿ãt . Hän valehtelee
Jumalan luonteesta' jotta ihmiset olisivat hämment¡æeitä
tai peloHraita ju maoryiriuEi, pois Jumalan luota' Jurnala haluaa meidän tietävãq ett¿ úen
r¿kâstaa meitil Fiån toivoo meidän pnmÊirtävän kail&i ne keinot, joilla hän pyrkii osoitamaan
rakkauttaan - luomatunnan, johdatukselr ja oldaulsen kauttq Raamatun sanoilla selcä
ainoan poikans4 ¡*ruf.rã, I*uttu.

B'

Kerää etukätesn paperipussün

erilaisia luonnonmateriaaleja (zulka, kivi, lcukf<a,
lehti, sarrrmalta
jne')' Jumala loi maailmalr iloksemmeja n¿utinnolcsemm".
vuil.k" r*iL. oolå synnin turmel*q t" on silti yhã kaunis ja muisn¡ttaa meitä Jumalan ralJcaudr*i. n
Eri kasvilajien lukumäãrä on hämmästyttävä. Jokaisen lehden muoro ja
kukan"Wdosûa.
u¿iri todirtua siitä,
että Jumala h¿luaa meidãn olevan onnellisiaja nauttivan
elÈimästäPyydä vapaaehtoisja ottama¡ln pussisøjoku esineja
kertomaan muille mitar juuri se muistt¡ttaa

hËintä Jumalan rakkaudesta

C. Tuo mukanasi

hengellisen musiikin cd tai kasetti. Yritã löytä¿i sellainen kappale, joka on tuttu
suurimmalle osalle oppilaita. Soitakappaleniiq ettävääristätmusül*ijollainavalla (vaimenna
musiikki painamalla tyyny kaiuttimia vasten, vääntele äänenkovuuttra vuorotellen hiljaiseksi ja

kovaksi, muuta äänensãvyn säãtiljä kæken kappaleen jne.). On vaikeaa nauttia musükin kaikista püræistä täysin lun sen ääntil vääristet¿iän" Suhteessamme Jumalaan esiintyy samankaltainen
ilmiö. Slmnin ja Paholaisen väãristeþjen takia emme tiedä miÍainen Jumalan todellinen luome
on. Onneksi voimme oppia tuntemaan hânet Raamatu¡, luonnon, johdatulsen ja Jeesulsen
elåimän kautta.

Sanaan uppoutuminen

A.

Raa¡r¡atussa ihmisen suhdetta Jumalaan kuvataan morsiamenja zulhæen n¡hteella- Jaa oppilaat
ryhmün ja anna la¡llekin ryhmälle yksi seuraavista telcsteistä tutkittavaksi: Jes. 62:5; Jer. 3l:3;

Hoos. Z:l9.Pyydbryhmiä kele¡stelemaan tehteistä seuaavie¡r þslmysæn po$alta:
- Millaisia tunteita morsiamella ja sulhasella on toisiaan kohtaan?
- Miæn he kohtelevat toisiaan?
- Kuvaavatko samat tunteet suhdettasi Jumalaan? Pen¡stele.
- Kuvaavatko ne sitã, miten luulet Jumalan suht¿utuvan sinuun? Pen¡stele.

B.

Jumala rakastaa syvåisti ihmisitr Hän on kuin rakastava äiti tai isä, joka hoitaa lâstaan" Raamatussa la¡vataan Jumalan rakkauua ja myötättmtoa ihmisiã kohtaan. Jaa oppilaat ryhiin ja anna

seunâvat tekstit ryhmien käsiteltävilai: 2. Moos. 19:4-6;Ps.37:24;46:l; 50:15; Jes. 43:14;
49:13; 63:8,9; lvlatt. 6:25,26; 18:12-14; Luulc l5:ll-27.
P)rydä ryhiã keskustelemaan teksæistä seura¿viem þsymysten avulla:
- Miten Jumalan raldraus tulee ilmi þseisessä raamatunkohdassa?
- Onko tekstin kt¡vaus positüvinen vai negatüvine,n?
Anna ryhmien kertoa toisilleen lopulai tuloksistaan.

C.

ryhmääa Toise¡r ryhm¿in tehtävänä on etsiä Raamatr¡sta m¿þdel[isimmaû
jotka
monta þaust4
viestivät Jumalan ral&audesta ihmistä kohaan. Toisen ryhmãn tulee laatia lista valheista, joita Paholainen levittãã Jumalan tunteist¿ ihmisiä kohtaan. Anna ryhmille 5l0 minuuttia aikaa suorittaa tehtävâ Vertailkaa ryhmien tuloksia toisünsa Kumpi lisa oli pidempi? Auta oppilaita huomaamaen, ettã Paholaisen valheit¿ voi torjua Jumalan þauksilla
Jaa oppilaat kahteen

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Millã tavoilla Patrolaine,n on väãristänyt käsitystäsi Jumalasta?

2. Uskotko, että Jum¿la on künnosturut elämåisi pieniståi yksityiskohdista? Perustele.
3. Millã avoilla tunnet Jumalan osoittavan rakkauttaan sinulle?
4. Miten voit vaikutaa sühen miten selkeää Jumalan rakkaus on elämässäsi?
5. Millã tavalla luonto muistuttaa sinua Jumalan rakkaudesta?
6. Mieti jotakin elämäsi vaikeaa vaihetta- Mitã opit sütä? Oletko myöhemmin huomamut mi-

7.

ten Jumala on kãyttänyt tilannetta edulsesi ja auttanut sinua kawamaan sen kautia? Perustele.
Muisatko tilanteen, jossa Jumala on suojellut sinua? Mitä tapahnri?

Lopetus

þniä ja anna heille seuraava tehtävä: Kuvittele, että ystäväsi kertoo, ettei usko
Jumalan välittävän håinestä tai hänen elämåMän. Piirrä luva, jolla voit ksrtoa ystävällesi Jumalan rakkaudesta juuri häntå kohaan.
Jaa oppilaille paperia ja

Pyydä vapaaehtoisia näyttämään pümsnrlaensa muille ja kertomaan sütä.
Rebecca O'FfrU

