Sapatti 25
JEE SI,'KSEN T OINEN TT]LEII,IINEN

Avaintekstih Ps. 27:5; Ma¡k 13132,33;2. Piet.3:10; Ilm. 16:l-21; 2l:l-7;22:l-7.
Thvoitteet
Nuori:

1. oppü tunnistamâaû lopun ajan møkil
2. ymmârtää oman aikakaute,lrsa suhteessa Jumalan aikajärjesrylseea
3. pohtii mitä tarkoittaa olla valmis Jeesukse¡r takaisintuloa vaften.
Tirrvittavat materiaalit

Mikrofonijalusta ja mikrofoni, säestyssoitin (kitara, piano trrs.), cd- tai kasetthoitin, U2:n cd tai kasetti
*All'that You Can't Leave Behind", lün¡- tai tussitaulu-

Johtaialle
Jeesus tulee pian! Kuulosgako tntulta? Adventistit ovat puhuneet Jeesuksen paluusta

jo

150 vuode¡r

ajan. Missä hãn oikein vüp¡'y? Olemme tulkinneet lopun ajan merkkejã ja lõytäneet nüstä luonnonkatastrofeja, väåiriä profeettoj4 nrnnunuilakejajavainoja" Asiassa on vain yksi ongetna: maailmassa on
jo olluf fuonnonkatastrofeja, väãriä profeettoja, sunnuntailakeja ja vainoja - mutta Jeezus ei ole viel¿i
tuUut Mitä uskovalle jääjäljelle? Vastaus on yksinkertainen: "loptm ajan" uudelleen mäåritteþ

Aloitus

A. Lukekaa lopun ajan Jumalan vihan maljoisa (Ilm. 16). Jaa oppilaat

kahteen

ryhään ia iaa

kullekin ryhmälle tutkittavaksi puolet tekstistä. Pyydä oppilaita:
- Tutkimaan miten 'lihan maljat'' ja viæaukset ovat aina olleet seurausta ihmisten, ei Jumalan
teoista.
- Miettimä¿in mite,n voisimme minimoida onnettornuuksien vaih¡tusta maailmassa- Keskustel€maan sütä" miten "I¡malan viha" ei ole sen kummempaa luin, että hän antaa qmtiselle ihmiskunnalle vapriat kädet toteuttaa itseããn.
että olisitte tekemãssã radio-ohjetnaa nimeltään: "Huomisgn toivo". Laita esille
jalustalta vanrstettu mi}rofonija pyydäkahta vapaaehtoista luke'maan mikrofoniiû llm. 2l:l-7;
22:l-7. qfyda etukãteen jotakuta soittotaitoista ottamaan soittimensa mukaan ja soiüamaan
taustalla rauhallista musiikkia
Keskustelkaa siitä, millaisia tunteita lueh¡t raaman¡nkobdat herättävät Jos tekstit herättävät
pelkoa tai epävarmuutta" keskustelkaa onko þse ehkä siitä, että Jeezulsen luonne tai hänen
lupauksensa on ymmärretty väãr'm.

B. Kuvitelkaa,

C. Kirjoita laulun "Walk On" (U2:n levyltä "All That You Can't Leave Behind') sanat taululle
erukäteen (ios kaikki eivät osaa englantia, pyyd¡i jotakuø kâäntämään sanat ja kirjoita sanat
molemmilla kielillËi taululle). Kuumelkaa kappale yhdessã ja kerro oppilaille, ettã lq¡ten lauh¡ssq kun kerran lähdernme pail*Jcaan, johon øyW usko4 jossa eurme ole koskaan olleet, vapauteen - taivaskotiin - rakftaus on ainoa asia, jonka voimme ottaa mukaautme. Keskustelkaa mm.
seura¿vista asioista:

- Mitã haluat saada aikaan el?imälläsi?
- Mitä yhteiståi tai eroa on sillä, mitä jätämme jälkeemme tulevi[e sukupolville ja se, mitã ota¡me
mukaarrme taivaskotiin? Mikä on lopultatärkeint¿imita voimrne jättää elåimËistärnnre muistoksi?
- Ole,mmeko valmiita jättämään maalliset asiat taaksernme lähteäksemme Jeesulse¡r mukana
taivaskotün?

Sanaan uppoutuminen

A.

P)¡ydä vapaaehtoisia eæimäån ja tiivistämään yhdelai lauseelai seuraavat tekstig joissa puhutaan Jeesuksen takaisintulosta. P¡rydä heitä kirjoittamaan lauseet øululle ja kæla¡stelka¿-mikä
lauseista mielestänne antaa selkeimmän le¡van Jeesuksen takaisintulosta. Kysy oppilailta:
usko liitt¡'y Jeesuksen takaisintulon odotulcseen ja sühen suhtautumiseen?

Juud"

14

16
llm.22:20

Jes.66:15,

Ilm. l:7
Tiit.2:13

B. Kirjoita aululle Ilmestyskirjan

Miten

Joh. l4:l-3
l. Tess.4:16

16. luvussa

kerrotut'Vihan maljat". Miettikäã yhdessä mitlcã eri

tapahtumat tai ilmiöt ovat jo täyttäneet þseiset ennusn¡kset
- Pahoja märkiviä haavoja

- Meri muutn¡u kuin vereksi
- Virrat ja vesien låihæa muuttuvat vereksi
- Aurinko korventaa ihmisiä tr¡lella
- Pedon valtakr¡nta pimelree / epätoivo valaa ihmiset
- Tie aukea¿ idãû kuninkaille /pahat henget kokoavat kuninkaat taisteluur
- Enne,nnåikemãtõn mnanjäristys / raevitsaus
Miettilcãä konlaeettisia tapahtumia, jotka edusavat mainith¡ja'Tihan maljoja.'. Tuo esiin ajatus
sütã, että maailma on elän¡ "lopun aikoja'' jo vuosisatojen ajan.
Kerro oppilaille, ettei loprm aika ole joldn nlevaßuuden ilmiö tai tapahtuma vaan maailman
Wsyvã tila ama Jeesuksen takaisintuloon saalú<a.

C. Kirjoita llr-

14:12 taululle. Etsil<a¡i tekstistä l<at$i mainitua asiaa, jotka luvailevat millaisia

Jeezukse,n talcaisintulon yhteydessä pelastuvat pyhät ovat. (1. noudattavat Jumalan käskyj

ä ja2.

uskovat Jeezukseen). Huomioi, et6 kas¡ava usko le¡lkee Jumalan käsþjen noudattamis€n tønssa
tässä l<äsi kådessä Ne, jotka ovatvalmiit kohtaamaan Jeezuksen ottavat Jumalan kãsk¡¡t riiträ-

vän vakavasti ollalcseen valmüta muuttauuan toiminaansa nüden mukaiselai
Keskr¡stelkaa yhdessä siitã miten voisitæ soveltaa eri käskyjã niin, etæivãt ne olisi pelkästään
jotain milâ. teette, vaan jotain rnttâ olette.
Keskustelkaa lopuksi sütã, ettei lain noudataminen ole lakihenkis)
/n¿i silloin kun se on luontainen uskon ilmaisu. Usko spnyttää kuuliaisuutta, joka vuorostaan vahvisaa uskoa llman uskoa
Jumalaan, häne,n lakinsa noudattamisesta tulee pian lakihenkinen pyrftimys lepyttäã.kostonhimoisena tuomarina" nähtyä Jumalaa Aidosti uskoville Jrmala ei oie tuomari vaan ystävil, pelastaja ja rakastava luoja"

D. Muisù¡a oppilaia

siitä" ettei Jeesuksen takaisintulon pitãisi tr¡lla meille yilätyksen¿i koska meitä on kehoitetn¡ tutkimaan ja ta¡kkailemaan ajan merkkejäja olemaan.tnatrüt plydã
vapaaeh-

toisia lukemaan ääneen: Ìvlatt.24:42: l. Tess. 5:l-6; Piet 3:le l l; Kol. 3:2.
Lue sitten itse åüineen: 'Vain ne, jotka ovat ahkerar¡ti tutkineet Raamattau aja vastaanotaneet
rakkauden totL¡uteen, tulevat varjelluiksi siltä vãkevältä eksyrylaelt4 jonka valaan maaitma
joutuu." (Suuri raistelu, s.606 Í625l)
Keslrustelkaa:
- Mit¿i eksyrystä meidän pitäisi varoa?
- Miuä avalla tai missä kwittelisit Paholaisen yrittãvän esiintyä Iftistulsena? Televisiossa?
Suurtapahtumissa?

- Mill¡i tavalla Paholainen ei pysty esiintymãän Kristr¡lcsena? (ks. mainitut raamatuntelcstit)
- Miten suhteer¡me aineellisün asioihin vaikutaa valmistautumiseemme Jeesulsen takaisinnrloa varten?
- Onko olemassa jotain, mitä et olisi valmis jättåimäãn taatsesi?

Kysymyksiä keskusteltavaksi
Mikä Jumala on sinulle? Tuomari vai ystävã? Miksi näet Jumalan sellaisena kuin teet?
2. Miksi joku eí odota innolla Jeesuksen takaisintuloa?
3. Miksi joku odottaa innolla Jeezuksen takaisintuloa?
4. Millainen suhde sinulla on Jumalan lakün? Miten se vaikuttaa siiher¡ millä mielellåi odor¿t

l.

5.
6.
7.

Jeesulsen takaisin tuloa?
Miten Paholainen hyötyy siita että Jeesuksen takaisintulo heÉtt¿iã sinussa epävarmuutta tai

pelkoa?
Mikå todellisuudessa tuhoaa våüirinækijät Jeesuksen akaisintullessa? K¡istus? rhmisten oma
haluttomuus tulla pelastetulci? pen¡stele.
Mitä voin tälÏi viikolla æhdä valmistaalceni itse¿ini Jeesulsen taløisintulolle?

Lopetus
P¡Ydä jokaista oppilasta kertomaan yksi s1'y sühen, miksi hänestã on tåirkeää ettã hãn saa jakaa ikuisuuden muiden paikalla olevie,n kanssaLopettakaa rukoulcseen niin, että muodostatte piirin ja jokainen rukoilee (voiue kailfti rukoilla hiljaa
jos lcail*i eivät halua rukoilla åiãneen) vieressãän olwan puolesta. Py¡äkãã Jr¡malaa avaamaan
vieressä
olevan silmät niin, että tãmä nãkisi miten hänen tulisi valmistautua Jeesuksen takaisintuloa vartm. pä¿itä rukous py5rntöön sütä, että saisitte kaikki juhlia ja ylistãã Jrmalaa yhdessä taivaassa

Charles MÍlls

