
Sapatti 23

JT'MAI,A¡I LT.JPAUKSET

Avaintekstit: Jes.65:l; Matt 2l:22;Joh. t4:13; l5:16; Jaak 1:5,6; l. Joh. 3:21,22;llm-2:7.

Thvoitteet
Nuori:

l. oppü mitä Jumalan tupaulsün luottaninen merkitsee.

2. osaa määritellä mitä lupautsia Jumala on antanut meille.

3. tuntee oikean asenteen, jonka avull¿ selvitä elämãn pett)¡nylsistä Jumalan lupauksiin vedoten

Thrvitt¡vat materiralit
Paperia ja kyniä"

Johtajalle
Jgnoalan lupaukset ovat uskovalle ehtymätön voiman ja robkaisun lähde elåimän pienün ja isoihin ongel-

mün. Rukousvastaulset vahvistavat uskoa ja anAvat saajalleen helponrstajajoskus qviåikin he,ngellisiä

kokemuksia- Vastausten puuttrminen, vüpymine,n tai ei-toivotun vastar¡ksen saaminenjohøvat helpos-

ti lannisn¡miseen tai uskon horjumiseen. T?itlaisten tilanteiden ser¡raulaün vailcutha kesksisesti ibmisen

itsensll odotukset vastaukse,n suhteen.

Lupaukseen vetoeminen on luottamista sen toteuturniseen- Lupaukseen voi vedota n¡kouksessa, uskon

turmustamisen4 sanattomena luottamuksena tai jopa tiedostamattomana toiveen4 joka nousee tietyssã

tilanteessa pinuan.

Aloitus
A. $rydä vapaaehtoisia kertomaan elämãnså tilanteesta tai asiasta jonka sa¿vr¡ttaminen tai voittami-

nen trrtuimahdottomalta Miten sen sr¡hteen on ldpyt? Elämãssärnme onlukuisia asioita jotka

ovat aikanaan tuntuneet mahdottomilta Jumalalle kail*i on kuitenkin mahdollista Keskustellcaa

sütã kuinka moni oppilaista todellisuudessa uskoo, että kaitf<i on Jr:malalle mahdollista

B. Esit¿i oppilaille seura¿rvattilanteajakestustelkaaniiden avullaJumalan þauksünvetoamises-
ta. Kussakin tilanteessa on koüne henkilöã, joista ensimm¿ün€n ei luota Jr¡malan lupaulsiin,
toinen vetoria Jumalan lupauksii4 mutta lannisnru helposti jos vastausta ei krn¡lu tai jos se on
erilainen h¡in h¿in toivoisi ja kotnas vetoa¿ Jumalan þauksün v¿i¡ 1ä¡ftsimmissä asioissa

Kuviælkaa miten tilanne et€,nee ja miten eri henkilõt reagoivat
Til¡nns l: Kaverukset etsivät kadonnutta esinettä, jolla on tunnearyoa.

Til¡'nne 2: Kaven¡lsst ovat koulussa ja kokeet ovatjutni alkamassa Kaikki toivoisivat, etä olisivæ

lukeneet kokeisün paremmin. Yhül*üi he muistavat Jrmalæ lupautsen vüsaudesta (Jaak l:5, 6).

Tilanne 3: Kaverulcset istuvat yhdessã juttelemassa yst¿ivästã, jonka on juuri todettu sairastavan

syöpËiä ja jolla on elinaikaa enäämuutama kuukausi.

Sanaan uppoutuminen
A. Raamatussa on todisteita Jumalan haluttcuudesta auttaa ihmisiä ja kuvauksia ihmisistä, jotka

ovat vedonneet Jumalan lupauksiin selcã heidãn luonteenpiiræistããn ja suhtaut¡¡misestaan Ju-

malan vastauksün.

Jaa oppilaat ryhmün ja Ð'ydã ryhmiä mãärittelem¿iãû mit¿i Jumalan þauksün vetoaoine,n tar-
koittaa ja keksimiiãn muutamia tapoja, joilla niin voi Annâ

tai teksteistä

ryydä ryhmiã miettimään miten teksteissä esiint¡wiä I
14:l

voisi soveltaa käytäntöõn.



B. Jumala on luvannut meille monia asioita. Raamatussa lupausia on u 3000. Jr¡mala ei riko ikinä

lupauksiaan. pyydã vapaaehtoisia lukemaan äãneen seurarwat raamatunkohdat: Joos. 1:5; l.

Iob-2:25;MaA 6:6; ¡aatc. t:tz; lvlaÊ.7:7. Pyydä sitten gnnilaita etsimäãn Raamatusa jokin

muu lupaus, joka onheille tärkeã. P)¡ydä vapaaehtoisia lukemaan löytãmänsä telatit ääneen

C. Kysy oppilaita onko parempi tietää tekevänsã vãärin kuin jatkaa tietämãttäãn väärin tekemistä?

ú ;pdii.-t ryhmiin ja *o. hri[. Itm. 2 ja 3 tutkiuaviksi. Pyyda ryhmil tr¡nnistamaan tekstie,n

,*tiå*., jä nii¿en vääryydet B¡ydä vapaaehtoisia kertomaan tuloksista

Huomatka¿, ettå Jumala ækee h¡ssatdû rrirrtiseeo kolme asiaa l. Hän ylistãã niiden hyviä

piirtèitä, 2.lgãtnuhtelee nütä zuoræa¡raisesti nüde,l¡ virheistã ja 3. Hãû vetoaa aiihin, eüåi ne

Ltt¡isivæ tekojaan, tarjoten palkintoa niille, jotka voittavat virheemsä

Lr¡kekaa äãneen Ilm. Z:g-t t; 1:7-l I ja nnna rylrmie,n pohtia seuraavia þsymyksiä seurakmnista:

- Mitä kahta seurah¡nta¿ ei nuhdeltu?

- Milcsei nü6nuhdeltu? Olivatko ne täydellisiä?

- Mild on Kristulaen sanorna nåille ser¡ralcunnille?

- Milrä on sanoma meidãn ajallemme?

- Mint<ã lupauksen seuralamnat saivat?

Kysymyksiõ keskusteltavaksi
l. MiË ¡¡malan þauksün vetoaminen tarkoittaa?

2. Kerro tifr"ùoa, jossa Jrmala on pitänyt jonkin þautsensa elämässäsi- Kuinka kauan

vastauksen saaminen kesti sen jälkeen kun olit sitä pyytãnyt?

3. Kerro tilanteesta, jossa Jumalali nastuoout pyJ¡ntöösi niin luin olisit toivonut Kuinlca lcau-

an vastauksg¡ saqmin€n kesti?

4. Onko Jr¡malalle mahdollista a¡¡ettaå aikarajoja vfu¡taamisen suhteen? Perustele.

5. pitäisikö meillä olla isot vai pie,lret odotulset vastausten zuhteen kun prydämme Jumalatta

jotain, jonka hän on meille luvannut? Pe'lr¡stele'

6. Mitä miel6 olet ajatuksesta "Lopulta kaildci selviää" tai løikûi ldäntyy parhain pÊiin "nülle,

jotka Jumalaa rakastavat'?

Lopetus '

Kesln¡stelkaa yhdessã oikeanlaisesta sr¡htaun¡misest¿ Jumalan vastauksiinjl luqTktu- Nãihin luulu-

vat mm. se.,,¡ravat Kehittãä luetnrjeß fluunan¡nt€kstien mukaista luonæenpürteitä, ehtojeir ru¡ettamisen

vãlttäminen þauksün vedottaessa" hryäksyen uskossa Jrmalan vastaulcset jne'

pããttãldã n*or¡tcseen, jossa pyydãtæ yhdessa Jumalm miele,n mukaista luonnetta ja oikeanlaista suh-

tar¡tumistahãnen lupauksiinsa 
Mebin Woþrd


