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SAPATTT

.{vaintekstit: l. Moos. Z:2:2. Moos. 20:g-ll Jes. 58:13,
;
14; Matt. l2:l-14; Mark.
l-17 ler. t7:21,22; l. Tess. 5: 16-18; 2. Tim. 2:15; Heb. l0:25; l. piet.2:23_2g;Luuk.
2:21;3:tS; t.
Joh. 2:6; Ilm.14.6,7
4:31-37; Joh.5:

Thvoitteet
Nuori:
l ' pystyy luettelemaan henkilökohtaisia syitä pitää
sapaui Jumalan tarkoittamalla tavalla.
2. rutkii Raamatusta sapatin historiaa.
3. ideoi tapoja tehdä tulevaisuuden sapateista erityisiä.

Tarvittavat materiaalit
Kyniä, paperia, Raamatun hakusanateoksia, teippiä,
Iiitu- tai tussitauru.

Johtajatle
Sapatti on kuin ystävä:n luokse menemistä ystävän, jonka
tapaamista olemme usein viikon
Iykänneet' vikoitainen tapaarninen Luojamme
t**.u iitäa *eidät selvillã siitä kuka hän on. se aikana
autraa
suunnittelemaan viikon niin, että sapatin rauha kulkee
mukanamme ja voirune äkkipysåihrymisen
sijaan
hidastaa asteittain vauhtia seura¿van sapatin
lähesry"r:t. s"ño pitãriorn on ,"ioãopaväinen
prosessi, joka saavuttaa huipenrumansa "viikoittaiselra
roäarJ'¡oirä u*oa saa-me hyvänä oma[atunnora
ottaa vapaara elämän
s?ihellyksestä ja v iettäã. atkaataivaaliisen perheemme
kanssa

Aloitus

A'

þniä ja paperia. Pyydä heitä laatimaan (yksin tai
viesti kuvitellulle eikristitylle ystävãJle, jossa tätäpyydetãän viettäme,an yñd"*sa ryhmissåi)
erityissapattia- þydä heitä kuvailemaansuunnitelmiaan erityisjuhlaavartenjapelrrsteiemaan
viestünmiksi påüvästä tulee heid¿in
mielestään upea Pyydä lopulai vapaaehtoisia lukrrnu*
ti¡oittamansa viestit ääneen.

B'

Pyydä vapaaehtoisia oppilaiø kertomÍun
kokemuksiaan erityisen hyvistä sapateista. pyydä
heitä kertomaan mitä he tekivätja milcsi päivä
oli

Jaa oppilaille

heille unohturit"""ãr
-årloöilelinen. Kirjoira
mainitut unohtumattomat piirteet tauiulle. Keskusteu<aa
siite mitrcã asiat ovat sapatissa tärkeitã
ja mitkã tekevät sapatista arvoklcaan.

c'

Jaa oppilaat 5-6

lrepel vhmiin. Ìrydä kuakin ryhmåiä kirjoitamaan kirje kuvitteelliselle henkilõlle' joka ei ole
koskaan la¡ultuilåan sapatista'taiaãentisteisraKiq'een tarkoitus on kerroa
lukijalleen sap,atista ja rohkaista sapatin viettÈimisen
kokeilemiseen.
Kerro oppilaille, ettã kirje tulee ki{oittaa niin,
että kukin ryhmåistä kirjoittaa siihen
vuorollaan
vhden lauseen ja kirje kiertåiänäinryhmäsrä.
Ðrydtù;;laiav¿ilttam¿¡¿i"Hi*"i ejayreistyksiã
(esim' sapatti on tärkeä koska se on Jumal* paiua¡
uål-olemaan mah¿olhsìmman þrkkoja ja
käytrinnönlåiheisiä pen:steluissaan
tenkin käynoõn).

þydä

(Jumala lepasi tyosøan sâpaninaja
halusi pyhittää
--F----'EJE'¡¡gss'
sen ihmisPrr

vapaaehtoisia lukpmaan

kirjeetåiãneen.ÌyydãryhmilÉ lupaa kiinniträä
kirjeet seurakunnan ilmoitustaululle tai muuhun näþvãän pailckaan,
jåsta muutkin voivat niitä
lukea.
Sanaan uppoutuminen
A' Pyydä vapaaehtoisia lukemaan ääneen L Joh. 2:6; l.piet.2:2l.Jeesus
on esimerkkimme ja
voimme oppia håineltä myös asioita sapatin vietosta.
Jeesus joutui usein erimielisyyksiin
aikansa
uskonnollisten johtajien kanssa tietryjen siiänröjen

rulttrã Jåu
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*r".,,ffi;

yitti

saada ihmi_

set näkemään sdäntöjen taustalla olevat periaatteet.
Jaa oppilaat 3:een ryhmään ja pyydä kutakin ryhmää tutkimaan yhtä seuraavista teksteisrä:
Man. l2:l-14;Luuk. 4:31-37;Joh. 5:l-17.
Pyydä ryhmiä tutkimaan teksriään seura¿vien
þsymysten pohjarta:
- Mitä Jeesus tekee (tai suositteree) tekstissä
rapattrnuz
- Mikä sapatin noudattamisen yleisperiaate
löytyy þseisestä kertomuksesta?
- Mirä itse voisin tehdä, joka täyttäisi saman
penâuttent
- Miten keksimäni toiminta kunnioittaa tai yristää
Jumaraa?
Þyydä ryhmiä kertomaan toisilreen pohdiniojensa
tuloksista.

B' Pyydäjotakuta

vapaaehtoista lukemaan ädneen 2. Moos. 20:g-l pyydä
l.
oppilaita luenelemaan
mahdoflisimman monrarapaa, joila neljäs käsþ
eroaamuista.
Muistuta oppilaita, että sapatti on olluipysyvaLutta
koko maailman historian. piinä taululle
sapatin historian aika-jana- Ki{oita t.n toirc.n päähän
lyhyt tiivist elmä 2.Moos. 2:2, 3:sta.
Toiseen påiähän, tiivistä Jes. 66:23 lup-aus.
Pyydä oppilaita etsimäÈin Raamatusta erilaisia,,merkkikohtia" sapattiin liittyen. Anna heille naámatun t akusanateoksia
käytettävälai. Kirjoittakaa
aika-j analle tapahtumia, kuten:

- Kymmenen käskyn antaminen Siinain vuorella.
- Jesajan muisrutuksen Israelilaisille.
- Jeesuksen tapa käydä synagogassa tai tempperissä.pettamassa
sapattisin.
- Jeesuksen lepo haudassa sapattina.

- Opetuslasten kokoontuminen sapattina.
Keskusterkaa syistä, miksi sapatin pitäminen
on tärkeää.

c'

Etsi netistä eri seurakuntien tai uskontokuntien tekstejä
sapatista. Jaa oppilaat
ryhmiin, jaa heille paperia, þniä ja joku teksteistäia pyydri
heitä nf Jtta*uuo vastine 7 uurtuu, siihen
sapatin
puolesta' Pyydä oppilaita perustelemaan
väiueitäåin ñ¿amatulla. Keskustelkaa siitä miksi
sapatin viettotapoja tai näkemyksiä sapatin tärkeydestä
on niin monia.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l' Mil6i farisealaiset loivat sapatin vietosta niin monia säåintöjä? oliko muiden
þmmenen
käsþn suhteen rehty yhrä monta såiädöst¿i? Miksi?
?. Miksi nerjäs käsky on ainoa, joka alkaa sanalra: "muista,,?
3.
Mitä kaipaisit sapatissa eniten, jos sitä ei olisi?
4' Minkä asioiden-pitäisi olla päåiperiaatteet, jotka ohjaavat sitä mitä teet sapattina?
5. Mitä vikaa on "Mitä vikaa on..."-a.enteeila ruhtr.rsu
6' Miten sapatinviettoni muuttuu, jos keksityn tietoisesti sapattiin?
itseni sijasta Jumalaan?
7 Mitä yhteistä 2- Moos. 20:g-r l ja Ih. A;6,7 on keskenåiän?
8' Miten sapattiin liitr¡wät valintani vaikuttavat suhteeseeni Jumalaan? Miten
suhteeni Jumalaan vaikuttaa sapattiin liitryviin valintoihini?
Lopetus
Pyydä vapaaehtoista oppilasta lukemaan ääneen
Jes. 66:23. yksi monista asioista, jotka
odottavat mei_
tä taivaassa ja uudessa maassa on se, että voimme
vietää rupuoìu yhdessä
kaikkien hänen
lastensa kanssa' Pitäkää aivoriihi ja ideoikaa
asioita, joita haluaisitte tehdä sapattina taivaassa.
Kirjoita
ehdotukset taululle' Kun olette kéksineet reilun
ru.inun i¿mr, pi¡ra tähti niiden ehdorusten
kohdalle,
jotka liittyvät Jumalaan' Alleviivaa ne, jotka
liitb¡¿ät muihin ihåis¡in ja merkitse or,¡ n¡i¿.n
kohdalle,
jotka liittyvät luontoon. (Joidenkin kohdalle-saattr.
eri merkki.)

il;#;j;

*ll,

Muistuta oppilaita siitä, että vaikka olemmekin vielä
"r..rrpi
osa ryntirrãrnuuilmaa, voimme silti tehdä
monia
asioita viettääksemme sapattia Jumalan, muiden
Jumalan
lasten tai h¿inen luomakuntansa kanssa.
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