Sapatti 37
KUOLLEIDEN TTLA
Avaintekstit: 5. Moos- 4:24;

Saarn . 9:5,

6, t0; Matt. 9: l g, 19, 23-26;[m. l4:9-l

r:

20:4_6,

r2_rs.

Tavoitteet
Nuori:

l.

2.

3'

ymmärtÉiä, että kuolleet ovat kuin unessa.
ymmãrtää, ettã kuolema on väliaikaistaymmåirtdä' että Paholainen ja synti aiheuttavat
kuoleman, mufta Jeesus on voittanut
kuoleman
ja hänellåi on valta antaa ikuinen elämä.

Tarviftavat materiaalit
Pöytälamppu, hehkulamppuja, jatkojohto, paperia ja
kyniä.

Johtajalle
Ihmisiä on kautta aikojenaskam¡ttanut kv.v*{:
siitä mitä tapatrtuu kuolemanjälkeen.
Asiasta on olemassa lukuisia uskomuksiaja teorioit4
rnrttu oik u vastaus låyryy vain yhdestä
lähteestä: Raamatusta-

Aloitus

A'

Tuo mukaasi pieni toimiva pö¡älamppu- Laita
lamppu esille ja pistä se påiälle.
Napsauta se
sitten pois påiãltä' Pyydä jotaku"
pistämäãn vato
pois p¿i¡¡rrä
laane¡a
"yry|.:ista
useita kertoja Kysy oppilailt¿ samalla:
Mihin
kun lamppu on pois päältä? Mikä
saa
valon toimimaan? Miksi lamppu ei toimi ih¡an

opffi

val"l;;

s¿i*Oji

Kâytä tilannetta vertauksena ãEimesta ja kuolemasta.
seritä oppilaille, että elåivä sielu
jossa on henki' Kuolleessa
on se,
sielussa ei oie elämän n"Jre q.ydä
vapaaehtoisra oppilasta lukemaan äiineen l' Moos' 2:T.Yertaaelämåin
henkeä ränt råo,;oka s¿a lampun
loistâmaan. Kun
sähkö lakkaa, valo sammuu ja sitä ei en?iä
ole.
Pyydã vapaaehtoista oppilasta lukemaan
åiåineen lob 27:3.Jumalan henkäys
Jobin sieraimissa
(kutenjokaisen ihmiseÐviittaahengitykseen
tai henkeen. pyydätoistavapaaehtoista
lukemaan
ãåineen Ps' 146:3'4' Keskustellcaa
siit¿ m¡ø ihmiselË
hengityksei lakaiessa pysyvästi.

B'

"o**"

Pyydä etukäteen muutam¿ur oppilasta
ha{oittelemaan sketsi luokkaa varten.
sketsissä television
uutislähetvksenjoumalisti

L**,,ra r*¡tttä

ku|J*#;ädu;* kuoreista.
varmista' että esiintyjät ovat harjoitelleetja
tuttin"ei Lãomrfs_en (Joh. I I sekä
ovat ymmär_
)
täneet oikein mitä ihmiselle tapaltuu
t¿im¿in tuotl"**u-Joululisti
voi
kysyä
Lasan¡kselta
esim.
seuraavanlaisia þsymyla iä:
- olen kuullut huhuja siifä' että
kuolitja olet herännyt henkiin. piräãkõ
tämä paikkansa?
- Kuinka kauan olit kuoll eena?
- Mitii voirkertoa kuolreena
orosta? Mitã näit tai rn¡urit?
- Oliko henkiin herdäminen
vaikeaa?
- Mikäsinut heräfti henkiin?
- Miten ihmiset ovat suhtautuneet
siihen, eträ heräsit kuoileista?
Kä¡ä sketsiä alustulaena keskustelulle siitä, mirä
ihm;;äJ'r.puh*u kun he kuolevat.
Sanaan uppoutuminen
A' Jaa oppilaille monisteet, joissa on lueteltu seuraavat
väitteetja tekstiviitteet.
Vtiitttimtit:
l. Kuollessaan ihmiset menevät suoraanjoko
taivaaseen tai helvettiin.
2. Kuolleet eivät tiedä mitään.
haastattete.e
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3. Kun ihminen kuolee, håinen sielunsa jatkaa elämää.
4. Sielu on elävä olento.
5' Kaikki, jotka ovat joskus eläneet ja kuolleet heräävät
Jeesuksen tullessa takaisin.
6. Eri ihmiset herätetään henkiin eri vaiheissa.
7. Kuolleet ikäänkuin nukkuvat.
8. Kuolleen ihmisen henki palaa Jumalan luo.
9. Kaikki eivät kuole.
10. Jumalan henki tekee ihmisen sielusta elävåin.

I

l. Kristit¡

suhtautuvat kuolemaan eri tavalla kuin ei-kristityt.

Tekstiviitteet:

l. Kor. 15:51,52 Joh. ll:fl-r4
Apt.24:r5 Job27:3 ps. 146:3,4
saam' 9:5
ilm.2a:4,5 saarn. l2:7 loh. s:2g,29 l. Tess.4:13
Jaa oppilaat pareihinja pyydä heitä etsimään tekstiviitteistä
tietoaja päättelemään ovatko väitteet totta vai ei. Kun parit ovat valmiita, pyydä vapaaehtoisia
t.rto-àao tuloksistaan. Keskustelkaa mahdollisisa erimielisyyksistä.

B'

Kirjoita seuraavat þsymykset (ia tekstiviitteet) paperilapu
ilre:
- Millä sanalla Jeesus kuvaili kuolemaa?
t
i:
1foh.
- Mikä oli Jumalan lahja ihmiskunnalle? (Joh.
3: l6)
- Mitä ihmiselle tapahtuu kun hän kuolee? (Saarn.
9:5,6)
- Mihin ihminen menee kuollessaan? (Job l7:13)

it¡

- Mitä tapahtuu kun Jeesus tulee takaisin? (1. Tess.
4:16)
- Mikä saa kuolleet heräämään henkiin? (Joh. 5:2g,
29)
- Missä jumaranomat ovat l O00-wotisk¿uden
gl,n

aitanaí

.

20:4, 5)

- Mirä Raamattu sanoo neuvojen py¡ämisestä kuoleilta?
(Jes.
- Voivatko kuolleet ottaa yhteyttä eläviin? (Saarn. 9:6)
- Minkä voiron Krisrus voitti puoresramme? (IIm.

g:l)

l : t á; l. Kor. l 5:53_55)
Miksi Kristus tuli maan päälle? (Joh. 5:40)
Jaa oppilaat 1l ryhmään ja jaa laput
ryhmille. Jos oppilaita on vähän, tee vähemmän
ryhmiä ja
anna kullekin ryhmälle enemmän kuin yksi lappu.
nvnrni.n tehtävänä

-

on etsiä viitteessä oleva
teksti Raamatustaja vastata
þsymykseen sen iohjalia. Kun ryhmät ovat valmiita, pyydä kutakin ryhmää kertomaan tuloksistaan. Keskusteikaa mahdollisista
erimielisyyksistä ja varmista,
että oppilailla on varmuus siitä, mitä Raamattr¡
opettaa.

Kysymyksiåi keskusteltav aksi
l' Miten se, mitä uskomme tapahtuvan kuoleman jälkeen vaikuttaa siihen miten
toimimme
kuolemaa ennen? (esim. terrorismi, spiritismi, ustonnollisetjoukkoitsemurhatjne.)
2' Miten suhtautuisit sukulaiseen tai ysìävåiän, joka väinää olleensa yrrt yorsra
kuolleisiin?
Mitä Raamatfu sanoo asiasta?
3' Ystäväsi äiti on kuollut ja ystäväsi sanoo äitinsä olevan taivaassa. Mitä ajattelet
/ sanot?
4' Miksi Paholainen haluaa ihmisten olevantietämättömiä kuolleiden tilasta?
5. Mistä voi päätellä, että ihmisillä on vääriä k¿isiryksiä kuolleiden tilasra?
6' Miten voin vaikuttaa siihen onko ihmisillä vääríä rcisitytsia
molleiden tilasta?
7 . Millainen suhtauruminen kristityflä
rulisi olla kuolemaan?
8' Millaisia tekstejä Raamatusta löytyy lohduttamaan ihmisiä kuolemÍurn liitryvissä
asioissa?

Lopetus
Kuvittele, että ystäväsi ja perheesi kirjoittavat muistokirjoiruksesi.
Mitä he kirjoittaisivat? Miten olet
vaikuttanut heidän elämäänsä? Mitä asioita he jäävät
tuipuurnuun kuoltuasi? Rohkaise oppilaita
elämään elåimänsä niin, että sillä on mahdollisimman
myönteinen vaikutus muihin ihmisiin.
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