
Sapatti 24

MIKSI JEESUS EI OLE JO TT]LLUT?

Avaintekstifi Jes.25:9; Matt. 16:27;24:23-26,M;25:I-13,31-34; 28;20;Luuk l2:374O;13:24-27;
19:13-18; Joh. 14:l-3; 1. Kor. l:7; Gal. 5:5; Ef. 5:15, l6; 2. Tim. 4:8;2. Piet 3:9; 1. Joh. 2:4;Juud,.24;
Ilm.3:14-18.

Thvoitteet
Nuori:

l. tutkü Jeesuksen þauksia paluustaan.

2. tutkii Jeesuksqr vertausta lO:stä morsiu3neidosta ja sen merkitystä heidän elämäs€än.
3. pohtii tapoj4 joilla voimme viedä wankeliumia "kaikkeen maailmaao ja kaikille kansoille"

Thrvittavat materiaalit
Kopioia tr¡orcist¿ uutisarti*keleista" vanhoja sanoma- ja aikakauslehtiä, saksia, lümaa, pEleria, kj'ni{
laulukirjoja

Johtajalle
Ihmiset ovat odottaneet Vapahøjaa ja vapautusta Paholaisen ja qmnin kiroukse,sta aina pahuuden ja
la¡oleman alusra asti. Krm lÍistittyjã vainottiin, heitøtiin leijonille, kidutetün ja poltettiin elävältã, he
kohtasivat kuoleman uskossa siihen, että heitä va¡te,n oli odottamassa parempi maailma, että eräänä
päivänä syntiä ei enäã olisi. He odottivat. Vielä tänåikin päivänä usko¡nme ja toivomme penrstuu Jee-

zuksen paluun odotukselle. Niinpä mekin odotamme. Olemme kuin veraukse,n l0 morsiusneito4 jotka
odottavat sulhasen saapumista.

Aloitus
A. Sovijonkun oppilaan kanssa etukäteen, ettã esitäue seuraavan tilanæen heti oppilaiden asettau-

dr¡ttua istumaan ja aloitettuasi puhumaan.

Oppilas: Voinko hetken häiritã ja kertoa yhdestä ongelmast4 joka minulla on?
Nãytät håimmãst¡rneeltä mutta þsyt oppilailta haittaako heitä.
Oppilas: Tâtini on tulossa kä)¡mään. Hän tarjosi minulle matkaa maailman ympãri kanssaan.

Hän mâksaisi kailCri kulut.
Sinã: No, mikä sn ongelma?

Oppilas: Täti on aika tiukkapipoinen. Jos lähdeir, saan tehdä vaan sellaisia asioita ja kuunnella
vaan sellaista musükkia mitkä håin h¡ruäksyy. Se ei oikein ü¡nnu mukavalta ajatukselta
Sinä: Koska olisitæ menossa matkalle?
Oppilas: Sekin on ongelna. Tãti ei suostu kertomaan koska on lähdõssâ. Voi olla, että menisim-
me tänä vuonnatai voi olla ettãmenisimme vasta ensi vrronftL Minun t¡iytyy olla valmis lähte-
mãän milloin vain Voin joutua lähtemään kesken lcaiken vaikka minull¿ olisi jotain tärkeãã
teke,mistã-

Paljastakaa muille, että þseessä on sketsi, jolla kuvailette Jeesuksen tulon odotusta Keskustel-
kaa siitã olisivatko oppilaat valmüta lähtemi¡ãn'tädin" kanssa matkalle mainituilla ehdoilla?

B. Esittele oppilaille lehdistä leikattuja a¡tiklceleita erilaisia asioita odottavista ihmisistã (esim. ka-
dormeen ihmisen etsinnöistä, häiden valnistelusta" ylioppilasjuhlist4 ajokorttia odottavasta nuo.
resta tms.). Keskustelkaa odottamisen vaikeudesta.

Pyydã oppilaita an¡ioimaan kuinka kauan he keskimËiåirin käyttãvet päivittäin ajasaan odoua-
misee,n. Pyydâ heitä luettele,maan odottamise,n hyviä ja huonoja puolia- Mitä erilaisia positüvisia
asioita voi tehdã odottaessa?



C. Keno oppilaille, että yksi s1y siihen, ettei Jeesus ole vielä tulh¡t on se, ettei evankelir¡mia ole

vielä viety kaikkeen maailmaan. Evankeliointi on nyþpäivänä kallista puuhaa

Jaa oppilaat ryhmün ja pyydä ryhmiä luvittelemaaû, että he ovat s{uneet jostain miljoonia,

joiden ãvdla heidãn tr¡lisi viedã evankeliumi maailmaan. Anna ryhmien valita seuraavista kolme

äh.,¡oihio he panostaisivat rahansa: Lehdet, radio, televisio, Intemet, läãketiede, kirkot, kou-

tut, t<u¡etgkset, julløisutoiminta, asunnot, tiede, kodittomien auttamineû, nãlãnhätil

Anna rytmiro koto. toisilleen lopuksi mitkä alat he valitsivat, miksi ja miten he niiden avulla

edistäisivät evanlalir¡min leviämistit

Sanaan uppoutuminen
A. Jaaoppilaatryhmiinjaannaryhmillelaulukirjoja Pyydäryhmiä etsimäãn kirjoistalauluja, jotka

liittyvät Jeesr¡ksen toiseen tulemiseen"

Jaa ryhmille paperia ja klmiä Yksi ryhmal?üsistä lukee laulun sanat ääneen ja toiset kirjoittavat

tiivistelmän laulun ajanrlsesta- Anna ryhmien kertoa lopuksi toisilleen löydöistään. Mainitse,

että laulamineir antoi usein uskonsa takia vainon¡ille rohkeutta-

Lukekaa åüineen Matt. 25: I - 13 ja keslustelkaa:
- Miæn kertomuksen l0 morsiusneitoa muistuttavat niitä" jotka ovat kirjoittaneet ryhmien löy-

tämät laulut?
- Mit€n he olivat erilaisia?
- Mitå Jeezus halusi opett¿a vertauksellaan?

B. Jaa oppilaat kolmeen rylmäãn ja jaa ryhmille paperia ja þniä selcä yksi seuraavista æhtävistä:

l. Lukekaa Raamah¡sta seuraavatJeesr¡ksentulemista kãsittelevät þaukset javalmistautukaa

kerromaan tuloksistannetoisilleryhmille: Joh. 14:l-3; l. Kor. 15:52-54; Juud. 24; Matt 16:27;

25:3144;28:20.
2. Tutkikaa vüden viis¡an morsiusneidon asennetta Milsi Jumala kãyttä¡i sanaa "molsiusneito"

kuvaamaan kansaansa? Mitä sellaista viisaitla morsiusneidoilla oli, joka erotti heidãt tyhistä
morsiusneidoista? Mitä öljy symboloi? Miæn voimnre varmisn¡a siit4 että olemme viisaiden

morsiusneitojen joukossa? Miæn rybmät eroavat toisishan? Voitte kãytt¿iâ avuksi sertraavia

raamatunkohtia: Matr 25:l-L3;24:4446;Jes.40:31; Ef. 5:1, 2,8,27; Gal. 5:5; Jes.25:9.

3. Tì¡tloløa vüdelr ryhmän morsiusneidon aÍ¡emetta- HäËãntyivätkö he lun he huomasivat lamp
puila sammuûe€,Ír? Eivätkö tyhãt morsiusneidot vail$ttaneet olevan ihan samanlaisia tuin
ìiisact Mikä erctti heidät toisistaan? Milsi on myöhäistä saada Pyhã Henki kun "sulhane,n"

saapuu? Käyttakäã avulsenne mm. seuraavia tekstejã: Matt. 25:l-13;4245; Itn 3:14-18; l.
Ioh. 2; 4; 2. Ttu. 3: l-5; Luulc 13.,2Ç27 .

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Kehittäãkö odottaminen ihmisessä mitään myönteisiä piirteitä? Pen¡stele.

2. Miten Raamatun lupaukset vahvistavat uskoa?

3. Miæn voimme saada lamppuihimme lisää öliyä?

4. Mitã keinoja Kristt¡s on antânut meille kiusausten vastustamiseen?

5. Miten elämãntyylisi muutnrisi jos tiet¿iisit milloin Jeezus tulee takaisin?

6. Voimmeko nopeutt¿l¡l Jeesuksen paluuta? Pen¡stele.

Lopetus
Jaaoppilaill e papeíø jaþniä ja pyydä heitä kirjoittamaan erilaisia tapoja, joilla he voivat eståüi iee¿iä¡t

¡a ysteviaen olrmarta luin tybmåt morsiusneidot, jotka eivät tunteneet sulhasta ryydã vapaaehtoisia

teÍomaari muille ajatuksistaan ja nrkoilkaa lopuksi Jumalala þh?iã Henkeä elämäänne ja viisautta olla

valmiina Jeen¡ksen tulon hetkeä varte'lr.
Crystal Earnhardt


