Sapafti 33

LOPUN AIKA

Avaintekstit: Matt. 24;25; l. Tim. 3:24; l. pier.

4:7-ll.

Tavoitteet
Nuori:
I

saa mahdollisuuden kertoa Jeesuksen takaisintuloon

liitryvistä ajaruksistaan.
miettii omaa hengellistäkasvuaanjakypsyynäãn R¿amatun esimerkkien
valossa.
pystyy suhtaurumaan lopun aikaan myönteiselläja luottavaisella

2
3

asenteella.

Tarvittavat materiaalit
sanomalehtiä, patrvia tai isoja papereita" sal$ia, liimaa, paperia, klmiä,
maaleja, pieniä
--- siveltimiåi" sekalaisia koristelumateriaaleja (esim. pieniä helmiä trns.), maailmankartt4
n*ro¡u.'

Johtajalle
Jos ka¡nattamasi jalkapatlojoukkue on pelissä johdossa, peli tuntuu
kestävän ikuizuuden. Toivoisit,
että ottelukello kävisi vähintää tuplatahtia, jotta voitto olisi vamra.
Mil6i rämä ¡,,o. muunuisi kun
þseessä on lopun aika? Kertoohan Raamatnr hyvän ja pahan välisen ottelun toppututotsen
Ilmestyskirjan 19: I "Tåimãn jåilkeen kuulin taivaasø mahtulr* â:äorn, ikään kuin
suu¡ tur*¡oukko olisi laulanut: Halleluja! Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hdnen on kirlckaus¡a
voima". leesuksen omana
eläminen nyt luo varmuuden tulevaisuudestamme. olemalla Jeesuksen
oåia nyt valmista'me itseåimme lopun aikaavarten.

Aloitus

A' Jaa oppilaat 5{

hengen ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle muurama sanomalehti.
Anna ryhmille
myös iso paperi tai pahvi, liimaaja sakset Pyydä ryhmiä lukemaan
Matt.24:Ç14 ja luomaan
sen pohjalta montansi.

B'

Pyydä oppilaita kertomaan mitä heille tulee ensimmäsenä
mieleen sanoista: ,.lopun aik¿.. pyydä vapaaehtoisia kertomaan tarkemmin siirå¡, mil(sijoku tiettyasia
tuli heidän mieleensäKysy sittør onko joku oppilaista nähnyt koskaan unia lopun
ajasta" vainoista tai Jeesulcsen takaisintulosta- Jos jollain on, pyydä hãntä kertomaan siitä tarkemmin
seka pohtimaan oliko unen
näkeminen heidãn mielestäãn hyvä vai paha kokemu*

Sanaan uppoutuminen
A' Muistuta oppilaita siitä, ettäjokaisen elåimåissä on vaikeita aikojaja monet ovat kokeneet
vainoja kautta historian- Pelottavinta ongelmissa tai
vainoissa on se, miten itse valitsemme suhtautua
niihin' valintamme vail¡uttavat suuresti siihen miten positiivisia tai
negatit;ia seurauksia eldmämme koettelemuksilla on.
Jaa oppilaat 5-6 hengen
ryhmiin ja anna kullekin ryhmãlle yksi seuraavista teksteisrä tutkinavalcsi:

14:9-31

t9:l-30

2. Moos.
Joh.
2.Aik.
Apt 16:19_34
Anna tehtävän tekemiseen ailca¿ n. 15 minuuttia. Pyydä ryhmiä pohtimaan
miten tekstin henkilõ
suhtautui kohtaamiinsa vaikeuksiin- Mitä piineiø úãiss¿
ås¡intyi? Miten kerromusta voisi soveltaa nyþaikaan niin, että siitä olisi hyötyä omassa elämässä? pyyda
ryhmi¿ loputsi kerromaan

32:I_23

toisille tuloks istaan-

B'

Jaa oppilaille seuraavat tehtdvä ja anna heidän työskennellä
yksin tai ryhmissä mielensä mukaan:

Tutki Matt. 24:3-31 ja kehitä sen herättämien ajatusten pohjalta jokin
luova reos (esim. runo,
l7

kertomus, piirros, maalaus, sketsi, laulu, tanssi). Tehtävän
voi suorittaa joko pohtimalla koko
tekstiä tai jotain sen osaa tai teemaa.

Kun kaikki ovat valmiita, pyydäjokaista esittämään teoksensa
muile.

c'

Mainitse, että kukaan ei halua ajatella elämän vasroinkäymisiä
tai vaikeita aikoja. Kristir¡kin
ajattelevat lopun aikaa usein pelokkaina. Näin ei kuitenkaan
tarvitse olla.
Jaa oppilaat neljään ryhmään ja anna kullekin
ryhmälle tehtäväksi etsiä Raamarusta lupauksia
oman ryhmän teeman mukaan. Teemoja ovat: a) vannuus,
b) voima, c) suoja, d) huolenpito.
Pyydä ryhmiä laatimaan lista lö¡ämistäåin teksteistäja
miertimään milai teksti on heidËin mielestään teemaÍrn sopiva.

Kun kaikki ryhmät ovat kertoneet löytämistään lupauksista,
keskustelkaa yhdessä:
- Löybrykö joku teksti useammasta kuin yhdestä
listasta? Miksi näin?
- onko kaikissa teksteissäjokin yhteinen teema, joka
liittää ne yhteen? perustele.
olisi sana, joka kuvaisi kaikkia listojen tekstejä?
:Mikä
Rohkaise oppilaita opettelemaan listansa tekstit ukða.
Ne voivat tulla tarpeeseen vaikeuksien
kohdatessaj aantavatvarmasti rohkeutta ja varmuutta jokapäiväiseen
elämäåin.

D'

Muistuta oppilaita, että lopun ajan tulisi olla kristityille
vaikeuksineenkin iloista aikaa,sillä se
merkitsee Jeesuksen pikaista takaisintuloa. Nyþään
voimme nåihdä synnin seurauksia kaikkialla' Ihmiset nousevat toisiaan vastaanja ovat laántyneet
myös itseään vastaan tuhotessaan itseään erilaisilla asioilla (esim. huumeer, alkoholi, narsismi
ym.).

Pyydä vapaaehtoisia lukemaan ääneen Matt. 24:5-ta ja
toisten kirjoittamaan raululle joitain
nyþajan ilmiöistä j a tapahnrmista. Keskustelkaa:
- Miten luetut j akeet ja nyþapahtumat liitr)¡vät
toisiinsa?
- Mikä on maailmassa esiintyvän tuhon ymmärtämisen

- Miten meidåin tulisi elåüi
päästä)?

avain?

t¿inä¿in

(huolimatta siitä tuleeko Jeesus huomenna vai
100:n vuoden

Muistuta oppilaita, että elåimmejokainen omaa "lopun
aikaamme,' juuri tällä hetkellä, sillä emme
tiedä mitä seuraava hetki tuo tullessaan. Siksi meid-än
tulisi aina olla valmiita Jeesuksen takaisin-

tuloa varten.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
1. Mitä runteita lopun ajan ajatteleminen herättää sinussa? Miksi?

2'

3.

4'

5.

6'

saavutammeko koskaan tilanteen, jossa emme pelkää
mitäåin elämässä tai tulevaisuudessa?

Jos saisit kirjeen taivaastatdnädn, mitä siinä
rukisi?

Miten kristityn tulisi suhtautua vainoihin? Miten itse
kuvittelisit suhtautuvasi?
Mitä odotat innoila Jeesuksen takaisinturoon riittyen?
Mitä haluaisit kertoa ei-uskovalle ystävälle lopun ajasta
tai Jeesuksen takaisintulosta?

Lopetus
Pyydä vapaaehtoisia kertomaan, mitä hyviä asioita
Jumala on tehn¡ heidän elämåissään viime aikoina.
Kiitä kokemuksistaan kertoneitaja muistuta oppilaita siitä,
ettei kïistityllä ole mitään pelättävää nyt tai
rulevaisuudessa' Pelkomme syntyy vain siitä, että
unohdamme kuinkaJumala onjohdattanut, opettanut
ja kantanut meitä elämåissä t¿ihänkin asti.
Wes Tblhurst

l8

