Sapatti 16
RAAMATT.]N ASEII{A

Avaintekstit: l. Moos. 3:14-19; 2. Moos. 6:6;20:l-17;24:3,4;34:14;Ps. 12:6; 22:1,18;34:20;41:9;
69:9; Sananl. 16; Jes. 6:9;9:1,2i40:3;42:14;45;19;53; Dan. 2;7:6;9:25; Miika5:2; Sak 12:10; Mal.
3:l;Matr. l:l-17;3:l-3;4:l-16;5:17-19; ll:7-15; 12:17-21:' 13:14, 15;21:l-17;24:l-34;27;45,46;
Mark l:l-3, 13; Luuk 3:23-38;4:1-13; 7:24-28;8:10;21:5-36;22:36,37;24:,13-53; Joh. l:l-18,3234;2:13-22;7:14-18; 12:39,40; l3:18; 17:171'19:24,31-37;Apt. l:l-3; Room. 3:2;Gal.l:12;2.Tim.
3:16;2. Piet. l:3, 4,21:' Ilm.2:10.
Thvoitteet
Nuori:

l.

tunnistaa ihmisten ennusteiden epäluotettavuuden.

2.
3.

tutkü Raamaû¡n ennustuksialöyt¿¡ä syitä luottaa Raamatun arvovaltaa¡l

Tarvitt¡v¡t materia¡lit
Paperilappuja, iso kirje*uori,

þniil

Johtajalle
Raamath¡ on yhä yksi maailman myydyimmistä kirjoista Ihmiset etsivät Raamatusta innoitr¡sta" lohtua
ja vastauksia elåimãn suuriin þqrmyksüa Mistä ihminen on tullut? Milcsi olen olemassa? Mihin olen
me,nossa?

Voirrmeko ollavarmoj4 että Raamanu on luotettava totuude,n låihde? Raamafi¡ on hãmmästyttävän johdormukainen vaiHra onkin yli 35n kirjoittajan 1600 vuoden aikma kirjoftama Adeologiaja muinaiset
käsikirjoitulaet tuksvat Râamatun paikkansæitãvyyttå ja luluisat Raamatun ennustulset ovat jo toteutuneel Jeesus tuki Raamatm luotettavuutta ja moni ihmiselãmä on mrn¡ttrmut Raamat¡m voimasta

Aloitus

A.

Luettele oppilaille muutamia tunnettuja khjoja ja pryüheitä kertomaan ln¡inka luotefiavana
pitãvät kuakin nüst¿L Ä¡";ä aruretaan yhden käden sormilla niin, ettåi yksi sormi merkitsee epãluotettavaa ja viisi sonnea luotettavaaLuettele vaild<a seuraavia:

- Historian oppikirja
- lvfatematiikan oppikirja
- Biologiæ oppikirja
- Guinessin m aailmanennätyskirja

- Siskon päivffia
- Raamattu
- Mormoonin kirja
- Viimeisin Harry Potter-kirja
- Darwinin Lajíen synty
Huomioi miten oppilaat ä¡inest¿ivät Keskusælka¿ erimieliqyksistäja pyydä oppilaita perustelemaan mielipiteensä

B. Jaa oppilaille

paperilappujaja k¡rniäja pyydä heitä kirjoittamaan lapulle kaksi ennustetta seuraavasta rn¡odesta- Ensimmäisen ennusteen tulisi liittyã heihin itseensä ja toisen johonkin, jonka
olettavat kuulevansa uutisissa" Ennusteiden tulisi olla suhæellisen tarkkojaP)'yd¿i muutâmÍ¡¡¡ vapaaehtoista kertomaân yhden ennusteistaan. Äanest¿ik¡e esitetyistä ennusteista- Kuinka moni uskoo niiden totetutuvan? Keskustelkaa seuraavista asioista:

- Milßi ennustaja- ja horoskooppilinjat ovat niin suosittuja?
- Kuinka heþoa on ennusraa asioita itsestään? Entä muisa?
Entä maailman tapahtumista?
- Kuinka varma olet tekemistãsi ennusteista? Entä muiden ækemistä? perustele.
Brydä oppilaita päivåiämäãn lappunsa ja kirjoittamaan süheri nimensä. KerËiä laput ja sulje ne
isoon kirjeluorcen. Avatkaa la¡ori seuraavana vuonna, lukekaa laput ja
keskusælkaa niissä esiintyvistä ennusteista
Sanaan uppoutuminen
A. Jaaoppilaat enintäãnviiden hengenjoukJcueiksi. Anna kullekin 16 paperilappua- Kirjoita ennsn
oppilaiden saapumista 8:lle kunkin jouHnreen lapuista ser¡raavat naamatun
vütæeija lopuille
8:lle lapulle niissä esüntyvåin ennustukse,n täytrãvät tapahtumat.

Oppilaiden tehtävåinä on etsiä kuhunkin telcstiviitteeseen kuuluva tapahtuma.
Jou*kue, joka
ensimmäisenä onnish¡neesti yhdistää laput voittaa.
Tapahtuma
Dan-2:.40 Rooma valloittaa kreikkalaiset ja laajemtaa hallintansa maailmakau¿vaksi.
Jes.
Jeesulaen kylki lâvisterãän keihäjillä.
Luuk.
Rooman armeüa tuhoaa Jerusalemin täysin.
Jeesus aloittaa ryönsä wonna 27 jKr.
2. Moos.
Israelilaiset pakenevat Eg¡rptistä.
Miika
Maria s¡mnyttãä Jeesulsen Betlehemissjl
Valloitettuaao nopeasti maailman Krcikan hallinto jaetaan neljään.
Ilm.
Rgoman hallintoþlistaa lristinuskon laittomaksi jã vainoaa uskovia

Tekstivütteet

53:5
2l:6
Dan.9:25
6:6
5:2
Dan.7:6
2:10

Kunjoku joukla¡eista on voittanut plydä heitä kertomaan oikeat vastaukset
muille ja keskustelkaa ser¡raavista asioista:
- Mit¿i emustuksia et muista ls¡ulleesi aierrrmin?
- Millâ tavalla nämä ennusn¡lcset vahvistavat uskoasi Raamattuun?
Entä Jumalaan?

B'

Jaa oppilaat 2-3 hengen ryhmün ja anna kullekin
rybmåille joku seuraavista tekstiviitteistä kãsiteltäväksi. Pyydã heitã kesla¡stelemaan siitä miæn icyseineitelati
voi auttaa vahvistamaan luot-

tamusta Raamatfuun.

grydä jokaisraryhmää kertomaan lopuksi lyhyesti
muille tuloksistaan.
- 2-Tim.3:16:'2- Piet t:3,4; ps. 12:6 (Raamattua tukevia tekstejã)
- Joh' 2:13-22; Ps. 69:9 (Jeezus täytt¿iã ennusn¡lcsen puhdistamalla
temppeliu ja antaa uuden

ennustuksen)

- Matt. 2l:l-17 (Jeesulae,n saapuminen Jerusale,miin)
- Dan. 2 (Nebukadnessarin profeea[inen uni rcuvapatsaasta)
- Jes. 53; Luuk 22:36,37 (profetioita Jeesuksestaj
- Sananl. 16 (Vüsaita sanoja)
- Joh. l:l-18 (Sana tulee lihal$i Jeesulcsessa)
- l. Moos. 3:14-19 (Synnin kiroulset)
- Luuk 4:l-13:Àdan. 4:l-ll (Jeesus torjuu saatanan kirjoitulaiin
vetoamalla)
- 2. Moos. 20:l-17 (K¡mrmenet kislcJ¡r)
- 2. Moos. 34:l-r4 @nnustulaet Israelin tulevista valloituksista)
- Luuk 3:23-38; lvfatt l:l-17; Apt. l:l-3 (Jeesuksen zukuluenelo)
- Luuk l:14; Joh. l:32-34 (Silminn¿ikijöiden todistuksia)
- Jes. 40:3; Mal. 3:l; Matt. 3:l-3; l l:7-15; Mark l:l-3i Luuk
. 7:24-2g (profetiat Johannes

Kastajasra)

- 2. Moos. 24:3,4; Room. 3:2; Gal. l:12;2;2. piet. l:3,
4,21 @aamatun kirjoittajien
asema)
-¿- Matt. 5:17-19; Joh- 7:l,t-lg; 17:17 (Jeesus rukee

J

Raamatun kirjoituksia)
- Jes. 6:9; 9:1,2;42:14: Matt. 4:12-16; 12.17-21;
13:14, 15; Luuí<. g:10; íoh. l2:39,40(profe_
tiat Jeesulsen tehtävästä maan påüillä)

-Ps.22:l;34:20;41:9; Sak 12:10; lvratt.27:45.46; Joh. l9:24,3t-37; 13:lg (profetiat
Jeesuk-

sen kuolemasta)

- Matt 24;Matk t3:l-34; Luuk 2l:5-36 (Ennustulsia lopun ajan merkeistä)

Kysymyksiã keskusteltavalai

l.

Mksi

23.

kirjoisa?
Miksi jotkut ihmiset eivät välitä Raamatusta tai sør sanomasta lainkaan?
Mitä pidät itse vahvimpana todisteena sütåi" että R¡amattu on luotettavaja totuudenmukai-

Raamattu on wosisatden ajan ollut yksi maailman myydyimrnistä

ja luetuimmista

nen?

4. Mikä Ra¿man¡n teksteistä on vailn¡ttanut elämåüisi voimakkaimmin?
5. Jos Raamatun luotetùan¡udelle löyryisi vedenpitävät todisteet, miten se muuttaisi maail6.
7.

maal Entii omaa elämäãsi?
Jos et olisi koskaan luke,nut Raamattua olisiko elãmäsi erilainen? pen¡sæle.
Miten elämåisi muuttuisi jos lukisit Raamattua päivittäin tai enemmän kuin nyþåiãn?

Lopetus
Rukoilkaa yhdessä ja pitåikää n¡koulae¡r aikana hiljainen hetki. Rohkaise oppilaita sitoun¡maan
hiljaisessa nlkoulaessaân Råamatun pãivittiíiseelr lukemiseen aloittasn vaiklca yhdestä
tai kahdesta:akeesta

påiivåissä"

Lori Peckham

