
Sapatti 26

IruSIMAA

Avaintekstifi 2. Moos. 20:8;35'.2:Neh. 10:31; Jes. 58:13; 64:4; Man. 12:24;20:l-16; tvlzrk.2:23-
27; Luuk 13:15; 14:l-5; Joh. 17:15; 1. Kor. 2:9; L3:12; Fil.3:18-21; Ilm. 12:1.

Tavoitteet
Nuori:

l. ymmärtä¿i, etta sapatti on hryåinteke,mistävarten.
2. ymmfutã{ että taivaassa voimme nauttia iluisesta ilosta ja onnesta.
3. )¡mm¿irtåiã" ettei oikeudenmukaisuus perustuu reiluudelle.

Tlnrvittavat materiaalit
Kynia paperi4 lahjapaketoitu pieni laatilfto, liitu- tai tr¡ssitaulu.

Johtajalle
Raamattu on selkeä siinåi, millaisa oikeasapatinvietto on: sapatti on hyväntekemistävarten. Taivaassa
saamme nauttia iluisesta ilosta ja onnesta. Valmistautumins¡ laivasta varten p€rustuu samoille mahdol-
lisuulsille vaikkakaan ei aina samoille olosuhteilla

Aloitus
A. Jaa oppilaat pieniin ryhmün ja jaa ryhmlle paperia ja kyniä Anna ryhmille 3 minuuttia ail<aa

kirjoittaa muistün 5 asiaa jotka tekevât heidät onnellisilcsi ja jotka he ovat valmiit kertomaan
muille rybmille. Kirjoita sitten kaikkien tulokset taululle.
Keskustelkaa
- Luulisitko, että taivas tulee olemaa,n onnellinen paikka sinulle?
- Lö]¡ryvätkõ kaikkien "onnelliset asiat'' taivaasø? Pen¡stele.
- Muistammeko aie,mpia ildviä koke,mulsiamme taivaassa? Perustele.

B. Ennen kuin oppilaat tietãvät, että þseessä on tr¡tkistelu taivaast4 þsy oppilailta ehdotuksia
siitã" mitã tekisivät, jos saisivat kuulcauden loman ja miljoona euroa. Rohløise oppilaita käyttå-
måiän mielftuvitustaan (iotain omaperäisempå¡ä lilin "ostaisin pitaa ja katselisin videoia ).
Kirjoita ehdotulset taululle.
Keskustelkaa ja yriuåkää ke*siã kullekin ehdotukselle vastine aivaaseen. KãVtUik¡e mielikwi-
tustaone. Miten helposti maanpäälliset vi[it unehnat jåiävät pelkâksi varjoksi taivaassa olevie,lr
mahdollisuulsien rinnalla?

C. Jaa oppilaat ryhmün ja anna ryhmille paperia ja þnät Pyydä oppilaita suunnittelemaan televisi-
oon mai4oskampanja uudesta maasta Mitkã asiat olisivat keskeisiä jos kampanjan kohderyh-
mãnä euu, ei-uskovat? Miten æiat voisi parhaiten tuoda esün?
Anna ryhmielr esiællä tulolisensa muille.

Sanaan uppoutunrinen
A. P]¡ydä vapaaehtoisia lukemaan ääneeir 2. Moos. 20:8;35:2;Neh. l0:31; Jes. 58:13.

Keskustelkae
- Mite,n tiivistäisit oikean sapatinvieton tekstien pe,lusteella?
- Onko mahdollista että yksi ihminen pitåiä sapatin ja toinen rikkoo sitä vailcka kummatkin
tekevät samaa asiaa? Pen¡stele.
Keskustelkaa ja kaæokaa oletteko samaa mieltä oikeasta sapatinvietosta. Muistuta oppilaita
siitä, että Raamattu Jumalan sanana on tärkein låihde tutkiessaümoe sapattia



Pyydä vapaaehtoisia lukemaan ääneen: Luuk 13: 15; 14: l-5; Mafi. 12.24; Mark 2:23-27.pyy-
dä oppilailta ehdotulaia siitä mikä teksteistä on tãrkein mietittãessä oikeaa sapatinviettotapaa.
Plydã oppilaita p€rustelemaan mielipiæensã"

B. Jaa oppilaat ryhmün ja arma kullekin ryhmälle ylsi seuraavisa þq¡nyksisrä vasta&vaksi.
- Mitã on oikeudenmukaisuus?
- Miten kaikkia voi kohdella samanarvoisesti?
- Mitä tarkoittaa, että kohdellaan ihmisiä tasapuoliæsti?
Kun ryhmät ovat kertoneet tuloksistaan, keskustelkaa:
- Miten oikeudenmukaisuus, samana¡voisuus ja tasapuolisuus eroavat toisistaan?
- Kohteliko Man 20:l-16 isåintä työmiehiään oikeudenmukaisesti, samanan¡oisesti vai tasa-
puolisesti?
Muistuta oppilaita sütä, etril matkaulme taivaaseen p€rustuu la[iaan, joka annettiin kaikille -
Jeesulcse'n kuole,maan ristillä" yhteen kuolemaan kaikkien puolesta. Taivasta ei voi luitenlaan
saavuttaa kunnes evankeliumi on kerrottu kaikille ja Jeesus ¡ulss. \Jiinpä taivaaseen påüisy on
künni evankelirrmin saattamisesia kaikkien tietoon. Näinollen se, joka aloittaa tyôn varhain ja
tekee sitä pitlcãän on sarlunari/oinen kuin se, joka on mukana vasta loppumetreillã. Palkïnto on
sama kaikille - taivas.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Miten se, ettã muistamme maanpäällisen elämämme vaikuttaa onn€emme taivaassa?
2. Miten teko, joka rilckoo sapattia voi toisaalla olla teko, joka pitää sen?
3. Mitã yhteistã on sapatilla ja taivaalla?
4. Miksi samankaltaiset elämät ja olosuhteet eivät ole pelastutsen edelþrryksiä?
5. Milci taivas ei ole tylsä? Pen¡stele.

Lopetus
Laita h¡tkistelun alussa näkyviin la\iapaketoitu pieni laatilf@. Äa nitentcaan kiinnitä siihen mitään
huomiota Osoia lopuksi laatilJcoa ja þsy oppilailta kuka haluaisi sen. Kysy miltä heistä tunû¡u saada
yllãtyslalioja Anna oppilaide,n vastata- Kerro sitten, et6 taivas tulee olemaaû sarrümlainen. Siellä tu-
lenrne påiivittäin saâmaân lukemattomia yllãtylcsiã" lahjojaja mahdollisr¡uksia tutkia uusia asioita- Ilo ja
onni tulee olemaan luonamme aina ja sapatit tulevat olemaan suuria yhteisiã juqlia.

.Å.lben Waíte


