Lasten rukousviikko 2020
Lukemiset on tarkoitettu kouluikäisille. Lasten olisi
hyvä lukea ne yhdessä vanhempien kanssa.

Uskollisuus
kristillisessä
elämässä
Linda Mei Lin Koh, pääkonferenssin
lapsityön johtaja
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SAPATTI 7.11.

Outo kirja
Muistojae: ”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi
ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.”
(2. Tim. 3:16.)

K

eke alkoi käydä outoa ”kristittyä” koulua oppiakseen englantia. Amerikkalaiset opettajat olivat hyvin ystävällisiä hänelle ja kärsivällisiä hänen kanssaan. He tuntuivat
aina käyttävän jotakin mustaa kirjaa
opettamiseen.
”Opettaja, miksi tämä musta kirja
on niin erityinen?” Keke kysyi uteliaana. ”En ole koskaan ennen nähnyt
sitä.”
”Tämä on Raamattu. Se on Jumalan sana, joka opettaa meitä toimimaan oikein”, sanoi pastori Thompson.
”Niinkö? Minun täytyy lukea se.
Ehkä se voi auttaa minua muuttumaan
ja toimimaan oikein, mitä äitini todellakin haluaisi!” huudahti Keke pilke
silmäkulmassaan.
Heti kun Keke oli tehnyt läksynsä,
hän avasi mustan kirjan, jonka oli lainannut pastori Thompsonilta. ”Minun
täytyy ottaa selville, mitä siinä sanotaan”, Keke mutisi itsekseen.
”Lakkaa lukemasta sitä mustaa kirjaa, Keke!” äiti vaati. ”En halua, että
saat kaikenlaisia outoja ideoita niiltä
kristityiltä. Älä unohda, että me olemme buddhalaisia!” varoitti äiti vihaisesti.
”Pidän tästä kirjasta, koska siinä
on kummallisia, hassuja ajatuksia! Siinä pyydetään minua olemaan ystävällinen vihollisilleni, kääntämään vasen
poskeni heille, jos he lyövät oikeaa
poskeani, ajattelemaan ensin muita,
olemaan itkemättä kuoleman tähden,
rukoilemaan lakkaamatta. Mitähän
ystäväni sanoisivat sellaisesta!” Keke
huudahti.
”Mikä sinuun on mennyt?” tuhahtivat Keken ystävät. ”Jätät meidät etkä
leiki enää kanssamme”, hänen ystävänsä valittivat. ”Ei enää jekkuja tai
kujeita. Et syö sianlihaa. Ei enää hauskanpitoa!”
Kuukausia myöhemmin Keke meni
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tapaamaan opettajaansa epätavallisen pyynnön kanssa.
”Pastori Thompson, minun täytyy
puhua kanssasi heti. Uskon Jeesukseen, Raamattuun ja kaikkeen, mitä
se sanoo. Haluan tulla kasteelle!”
Keke julisti vakaasti.
”Ylistys Herralle!” huudahti pastori
Thompson.
Sukella syvälle
• Miten Raamattu on auttanut sinua
elämässäsi kotona ja koulussa?
• Mitkä raamatuntekstit erityisesti
puhuvat sydämellesi?
• Tuntuuko sinusta vaikealta lukea
Raamattua säännöllisesti? Miksi?
• Onko mahdollista elää niin kuin
Raamattu opettaa?
Elä todeksi!
Kirjoita runo tai tee laulu Raamatusta
ja sen arvoista, ja jaa se ystäviesi
kanssa kirkossa tai koulussa.
Tee itsellesi aikataulu säännöllistä
päivittäistä Raamatun tutkimista varten.
SUNNUNTAI 8.11.

Anteeksi
isälle
Muistojae: ”Pitäkää huolta,
että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra
on antanut teille anteeksi, niin
antakaa tekin.” (Kol. 3:13.)

J

uni oli menossa nukkumaan, kun
hän kuuli isänsä painavien askelten jymistävän yläkertaan. Välittömästi Juni alkoi täristä pelosta, ja hän
ryömi äkkiä vuoteen alle. Yhtäkkiä
hän tunsi voimakkaiden käsien vetävän itsensä sängyn alta.
”Apua! Apua!” Juni huusi kovaa
yrittäessään vapautua isän käsistä.
”Älä satuta minua! Ole kiltti, älä satuta minua!”
Ennen kuin Juni pääsi irti, isän onnistui hakata häntä.
”Luuletko, että voit päästä minulta
karkuun! Ha! Ha! Ha! Olet juuri samanlainen kuin äitisi! Paha nainen!

Paha nainen!” isä huusi juuri ennen
kuin rojahti lattialle. Hän oli liian humalassa välittääkseen siitä. ”Sinä
paha poika! Paha poika!”
Seuraavana päivänä alkoholin
vaikutuksen kaikottua isästä tuntui pahalta, että hän oli lyönyt Junia. Isä oli
rauhallinen, mutta Juni oli liian peloissaan edes mennäkseen hänen lähelleen.
Siitä lähtien, kun äiti lähti kaksi
vuotta aiemmin, Junin isä oli juonut itsensä lähes hengiltä. Isä ajatteli, että
hän voisi peittää vaimonsa menettämisestä syntyneen tuskan, mutta alkoholi ei auttanut. Sen sijaan hän hakkasi Junia ilta toisensa jälkeen. Poikaraukka!
”Mummi, mummi, päästä minut
asumaan sinun luoksesi”, Juni pyysi.
”En kestä enempää. Isä tappaa minut
pian!”
”Poika-parka, meidän täytyy saada sinut pois isäsi ulottuvilta”, mummi
ja vaari sanoivat lujasti.
Juni oli kiitollinen siitä, että sai viettää loput teinivuosistaan vaarin ja
mummin kanssa. Ei enää hakkaamista! Ei enää pelkoa! Ei enää vammoja
tai mustelmia!
Vuodet kuluivat, ja Juni valmistui
yliopistosta. Eräänä päivänä hänen
isovanhempansa lähestyivät häntä
oudon pyynnön kanssa.
”Juni, emme ole kertoneet sinulle
tätä aiemmin. Isäsi on ollut vankilassa
ja on hyvin sairas. Menisitkö käymään hänen luonaan?” pyysivät vaari ja mummi hartaasti.
”Mitä? Haluatte, että menen vierailemaan hänen luonaan? Ei käy!
Hän ei ole minun isäni, ei minulla ole
tuollaista isää”, Juni sanoi vihaisesti.
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MAANANTAI 9.11.

Jeesuksen
pieni
lähetystyöntekijä
”Tekipä hän aikanaan mitä tahansa, hän on silti isäsi. Hän alkoi juoda
vasta, kun äitisi lähti”, vaari selitti kauniisti. ”Anna hänelle anteeksi.”
”Rukoilemme puolestasi, että Jumala voi auttaa sinua antamaan anteeksi”, mummi sanoi rohkaisevasti
Raamattu kädessään.
Kamppailtuaan kuukausia itsensä
kanssa tuli lopulta päivä, jolloin Juni
meni katsomaan isäänsä vankilaan.
Heidän kohdatessa sekä isä että poika halasivat toisiaan itkien ja nyyhkyttäen.
”Poika, olen hyvin pahoillani kaikesta kivusta, jota olen sinulle aiheuttanut!” isä itki.
”Annan sinulle anteeksi, isä! Annan anteeksi!” Juni nyyhkytti kyynelten virratessa alas hänen kasvojaan.
Se oli tosiaan riemullinen jälleennäkeminen. Anteeksianto tulee vain Jeesuksen Kristuksen kautta.
Sukella syvälle
• Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän
sanoi, että meidän tulisi antaa
anteeksi seitsemänkymmentä kertaa
seitsemän (Matt. 18:21, 22, VKR)?
• Miksi meille tekee hyvää antaa anteeksi, vaikka se onkin vaikeaa?
Elä todeksi!
Rukoile sellaisten ystäviesi tai luokkakavereidesi puolesta, jotka aiheuttavat sinulle harmia koulussa, jotta oppisit pitämään heistä.
Kirjoita rohkaiseva viesti jollekin,
josta et erityisesti pidä.
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Muistojae: ”Hengen hedelmää
taas ovat rakkaus, ilo, rauha,
kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus [.]” (Gal.
5:22.)

”V

oi, äiti, kotimme ympärillä
on niin paljon lapsia, jotka
eivät tunne Jeesusta”, Elena

huokasi.
”Jeesus rakastaa kaikkia maailman lapsia. Voisinko tehdä jotakin
heidän hyväkseen?” Elena kysyi innoissaan.
”Sehän on loistava ajatus!” äiti sanoi. ”Mitä haluat tehdä?”
”Arvaa mitä? Olen juuri saanut
raamatunkertomusmateriaalia, jota
annettiin seurakunnan lapsille. Voin
perustaa muille lapsille pienen ryhmän ja kertoa siellä hyvää uutista Jeesuksesta. Voin opettaa heille lauluja
Jeesuksesta ja kertoa heille raamatunkertomuksia”, Elena sanoi innoissaan.
”Ryhdytään heti puuhaan. Kutsun
ystäviäni kotiimme joka perjantai-ilta”, Elena sanoi.
Elena kutsui yhden läheisen
ystävän, ja tämä ystävä kutsui muita
ystäviä ja niin eteenpäin. Ensimmäisenä iltana Elenan kotiin tuli kaksitoista
lasta. Elena kertoi heille raamatunkertomuksia ja antoi jokaiselle pinssin,
jossa luki ”Jeesus rakastaa sinua”.
Hän auttoi äitiä leipomaan lapsille
pikkuleipiä. Miten iloinen ja rohkaistunut Elena olikaan!
”Voi, äiti, en ole enää pysynyt laskuissa siinä, miten paljon lapsia meillä käy. He tosiaan rakastavat Jeesuksesta kertovia raamatunkertomuksia.
Rukoilen, että he jonakin päivänä hyväksyvät Jeesuksen erityiseksi ystäväkseen”, julisti Elena riemukkaasti.
Elenan johdettua pientä ryhmäänsä vuoden verran, monet hänen ystävistään ottivat vastaan Jeesuksen, ja

heidät kastettiin. Elenan sydämessä
oli suuri ilo!
Sukella syvälle
• Mitä puolta Hengen hedelmästä
sinun on vaikea toteuttaa elämässäsi?
Miksi?
• Voiko sinulla olla rauha sydämessäsi nykyisessä maailmassa, jossa on
väkivaltaa, pelkoa ja terrorismia?
Mainitse yksi raamatunteksti, joka kertoo, miten voit saada rauhan.
• Onko mahdollista rakastaa vihollista tai jotakuta sellaista, joka on satuttanut sinua? Miksi on? Miksi ei ole?
Elä todeksi!
Keskustele vanhempiesi tai lasten luokan opettajan kanssa yhdestä tai kahdesta projektista, joita voisit tehdä
osoittaaksesi rakkautta ja ystävällisyyttä vähempiosaisia kohtaan.
Jos tunnet lapsia, joiden perheessä
on vaikeuksia tai vanhemmat ovat
vankilassa, rukoile heidän puolestaan
ja kirjoita heille rohkaiseva kortti.
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TIISTAI 10.11.

Unikeko
Muistojae: ”Ettekö tiedä, että
te olette Jumalan temppeli ja
että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan
temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli
olette te.” (1. Kor. 3:16, 17.)

”K

atrina Foster, tiedätkö mitä
kello on? Mene nukkumaan
NYT!” äiti vaati.
”Menen pian, mutta minun täytyy
tehdä kotitehtäväni loppuun. Älä huolehdi, selviän kyllä”, vakuutteli Katrina
äidilleen.
”Voi, rakas tyttöni, olen huolissani
sinusta. Tuhoat terveytesi!” sanoi äiti
ahdistuneesti.
”Voin ihan hyvin”, Katrina sanoi.
”Etkö voi aloittaa läksyjäsi ai
kaisemmin? Sinulla on koko iltapäivä aikaa, mutta käytät liikaa aikaa
Instagramissa ja tekstaillen ystävien
kanssa”, äiti sanoi kärsimättömästi.
” Kaikki on hyvin, äiti! Äidit huolehtivat turhasta!” tuhahti Katrina.
Viikot kuluivat, ja Katrina saatiin
kiinni useita kertoja luokassa nukkumisesta. Yhden viikon aikana hän nukahti neljä kertaa. Hänen opettajansa
oli huolissaan.
”Sinun täytyy todella valvoa, että
Katrina nukkuu tarpeeksi monta tuntia”, opettaja sanoi Katrinan äidille.
”Hän nukahti koulussa neljä kertaa
pelkästään tämän viikon aikana! Hän
oli kärttyinen ja tiuski luokkakavereilleen monta kertaa.”
”Ymmärrän, yritän auttaa Katrinaa tässä asiassa”, äiti vakuutti opettajalle.
”Katrina, olen hyvin pettynyt siihen, mitä opettajallasi oli kerrottavana sinusta”, huudahti äiti surullisesti.
”Tiedätkö, että ruumiisi on Jumalan
temppeli? Jos tuhoat sen nukkumalla
öisin vain kolme tai neljä tuntia, menetät energian ja voiman ajatella”, sanoi äiti.
”Olen pahoillani, äiti. Yritän alkaa
mennä nukkumaan aikaisemmin. Ole
kiltti ja rukoile puolestani”, pyysi Katrina.
”Aivan niin, meidän täytyy pyytää
sinulle Jeesuksen apua sinua siinä,
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että teet päivälle kunnollisen suunnitelman. Voit tehdä läksysi, ja sinulle jää
silti aikaa ystävillesi. Otan sinulta kännykän pois joka ilta ennen nukkumaanmenoa”, äiti sanoi päättäväisesti.
”Et voi tehdä niin!” kielsi Katrina.
”Mutta minulla ei taida olla vaihtoehtoja vai mitä?”
”Olet täysin oikeassa!” vastasi äiti
hymyillen.
Sukella syvälle
• Miksi Paavali sanoi, että me olemme Jumalan temppeli (1. Kor. 3)?
• Miksi unen puute ei ole terveellistä
ruumiillemme?
• Miksi Jumala on kiinnostunut lastensa terveydestä?
Elä todeksi!
Tee aikataulu, johon merkitset päivittäiset harrastuksesi koulun jälkeen, ja
noudata sitä.
Suunnittele vanhempiesi avustuksella yhdelle viikolle ruokalista, joka
sisältä terveellistä ruokaa.
KESKIVIIKKO 11.11.

Jeesuksen
käsinä
toimiminen
Muistojae: ”Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi
ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi.” (Luuk. 10:27.)

”Ä

iti, voimmeko tehdä ruokaa
kirkon tienoilla oleskeleville
katulapsille?” kysyivät kaksoset Larinee ja Sarinee.
”Hieno ajatus, tytöt!” äiti huudahti.
”Mitenkähän paljon rahaa tarvitaan
siihen, että voimme antaa ruokaa jokaiselle?” kysyi äiti mietteliäänä.
”Ehkä voimme pyytää kaikkia seurakunnan jäseniä lahjoittamaan ruoka-aineksia, joita voimme käyttää.
Olen varma, että hekin haluavat auttaa”, vastasivat kaksoset yhtä aikaa.
”Eikö tämä olekin sitä, mitä Jeesus
pyysi meitä tekemään? Mikä on se

raamatunteksti, jossa Jeesus sanoo jotakin muiden auttamisesta?” kysyi Larinee.
”Kyllä, Matteuksen evankeliumin
25. luvussa Jeesus sanoo, että kun me
autamme jotakuta – annamme ruokaa
köyhille, vierailemme vankilassa ole
vien luona ja rukoilemme heidän puolestaan – teemme sen Jeesukselle. Jeesus on paras esimerkkimme muiden
palvelemisessa”, selitti isä.
Seuraavan kahden päivän ajan
Larinee ja Sarinee soittelivat ahkerasti
seurakunnan jäsenille pyytäen heitä
lahjoittamaan vihanneksia ja hedelmiä erityisprojektia varten.
”Herra Janu, voisitko lahjoittaa vähän vihanneksia ja muuta ruokaa
niin, että voimme ruokkia katulapset
ensi sunnuntaina?” kaksoset selittivät
soittaessaan seurakunnan päävanhimmalle.
”Se on erinomainen ajatus, tytöt!
Tuen mielelläni projektianne. Pyydän,
että vaimoni auttaisi myös ruoanlaitossa”, seurakunnan päävanhin ehdotti
pilke silmäkulmassa.
Sunnuntaina Larinee ja Sarinee
keittivät kahdeksan suurta kattilallista
keittoa äidin, rouva Janun ja usean
muun seurakuntaan kuuluvan naisen
avustuksella. Isä ja muutamat seurakunnan vanhimmat ja seurakunnanpalvelijat auttoivat viemään heidät ja
ruoan puistoon, jossa he tapasivat katulapset. Miten kiireinen päivä se olikaan!
”Kiitos Jeesus, että autoit meitä.
Ajatella, me ruokimme kahdeksankymmentä nälkäistä nuorta!” huudah-
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tivat kaksoset leveästi hymyillen. ”Me
haluamme olla sellaisia kuin Jeesus!”
Sukella syvälle
• Lukekaa Matt. 25:31–41 ja keskustelkaa siitä, miksi on vaikeaa seurata Jeesuksen esimerkkiä muiden palvelemisessa.
• Luukkaan evankeliumissa (10:25–
37) kerrotaan vertaus laupiaasta samarialaisesta. Miten meistä voi tulla
nykypäivän samarialaisia?
Elä todeksi!
Mieti vanhempiesi tai lasten luokan
opettajan kanssa, millaisen projektin
sinä voisit tehdä palvellaksesi yhtei
söäsi niin kuin Jeesus teki.
Koeta löytää kaksi tai kolme ystävää, joiden kanssa voit mennä rukouskävelylle naapurustoonne ja rukoilla
samalla eri ihmisten puolesta.
TORSTAI 12.11.

Brianin
todistus
Muistojae: ”Syöttepä siis tai
juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan
kunniaksi.” (1. Kor. 10:31.)

”H

ei, oletteko nähneet uusinta
Harry Potter -elokuvaa? kysyi
Zach innoissaan. ”On ih-
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meellistä, miten ne oudot otukset voivat lentää!”
”Mikä sen nimi on?” Jamie ja Jeannie huusivat yhteen ääneen. ”Ehkä
meidänkin pitäisi nähdä se.”
”Minusta meidän pitää olla varovaisia siinä, mitä katsomme”, Brian
varoitti ystäviään. ”Otukset, jotka lentävät ja tekevät hienoja temppuja, eivät ole todellisia.”
”Elokuvan tarkoituksena on vain
hauskuttaa ja viihdyttää”, sanoi Zach.
”Saahan mielikuvitusta käyttää, vai
mitä?” hän sanoi silmää iskien.
”Sanoiko äitisi, ettet saisi katsoa
näitä elokuvia?” kysyi Jeannie uteliaana.
”Sanoi, mutta ohje ei tule vain äidiltä. Se tulee Raamatusta”, selitti
Brian vakaasti. ”Jos täytämme mielemme tällaisilla perättömillä kertomuksilla noidista ja velhoista ja muista, varsin pian uskomme niihin enemmän kuin Jeesuksen voimaan.”
”Brian on mielestäni oikeassa!
Raamatussa Paavali sanoo jossakin
Korinttilaiskirjeessä, että kaiken, mitä
katsomme, luemme tai teemme, tulee
tuoda kunniaa Jeesukselle”, sanoi Jamie. ”Etsitään, missä se on.”
”Tiedän sen, ystävät”, Zach nyökkäsi myöntävästi. ”Nämä fantasiaelokuvat saavat sinut koukkuun, ja sitten
et voi lopettaa niiden katselua.”
”Rukoillaan toistemme puolesta
niin, että voimme valita hyviä kirjoja,
katsoa hyviä elokuvia ja pelata tervehenkisiä tietokonepelejä Jeesuksen
kunniaksi!” ystävät sanoivat yksimielisesti.
Sukella syvälle
• Mitä tarkoittaa se, että meidän pitäisi tehdä ”kaikki Jumalan kunniaksi”
(1. Kor. 10:31)? Voitko mainita joitakin näistä asioista?
• Onko helppoa elää kristittynä kotona, koulussa tai seurakunnassa?
• Mitä apostoli Paavali tarkoitti, kun
hän pyysi meitä pukemaan yllemme
Jumalan taisteluvarustuksen (Ef. 6:10–
18)?
Elä todeksi!
Pidä siivouspäivä huoneessasi. Hankkiudu eroon videoista, kirjoista, musiikista jne., jotka eivät tue elämääsi
kristittynä.
Tee kahden tai kolmen ystävän
kanssa lista hyvistä videopeleistä, kirjoista ja TV-ohjelmista, joiden sisältö

on turvallista. Rukoilkaa sitten yhdessä ja pyytäkää Jumalaa auttamaan
teitä tekemään viisaita valintoja.
PERJANTAI 13.11.

Aivojen
kevätsiivous
Muistojae: ”Luovuttakaa syntiin johtavat halunne Kristuksen hallintaan. Pysykää erossa
kaikesta, mikä vie holtittomaan elämään – –.” (Kol. 3:5,
Elävä uutinen -käännös.)

I

sä ja äiti olivat kutsuneet perheen
kokoon iltahartautta varten, kun he
huomasivat, että Ray oli vielä tietokoneellaan.
”Ray, etkö tiedä, minkä aika nyt
on?” äiti kysyi kärsimättömästi. ”Me
kaikki odotamme sinua.”
”OK, tulossa ollaan”, Ray sanoi.
Kun perhehartaus oli päättynyt,
isä pyysi lapsia jäämään paikoilleen.
Hänellä oli jotakin tärkeää puhuttavaa.
”Mitä on menossa, Ray? Huomaan, että vietät paljon aikaa tietokoneellasi”, isä sanoi teini-ikäiselle pojalleen.
”Ehkä hän katselee taas alastomia
tyttöjä”, huomautti pikkusisko Jenny.
”Siitä syystähän opettajamme varoittavat alastonkuvien vaaroista!”
”OK, Ray ja Jenny, puhutaanpa
tästä, jotta ymmärrätte, mitä tuollainen on ja miksi se ei ole meille hyväksi”, sanoi isä.
”Tiedättekö, mitä pornografia
on?” isä kysyi vakavasti. Lapset pudistivat päätään.
”Pornografia on kuvia tai videoita
ihmisistä, joilla on hyvin vähän vaatteita yllään tai jotka ovat alasti. Kuvissa tai videoissa näytetään sopimattomia asioita”, isä jatkoi. ”Ihmiset tekevät tuollaista rahan tähden.”
”Sehän on häpeällistä”, Jenny sanoi.
”Tiedättekö, miksi tuollainen on
vaarallista lapsille?” isä jatkoi. ”Koska se ei näytä oikeaa kuvaa siitä,
mitä todellinen rakkaus ja läheisyys
on. Siinä kohdellaan naisia ja miehiä
kuin he olisivat esineitä. Jos jatkaa
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epäpuhtaiden kuvien katselua, siitä tulee riippuvaiseksi niin kuin huumeista.”
”En tiennyt, että se on vaarallista,
isä”, Ray sanoi. ”Luulin, että kyse oli
vain parista kuvasta.”
”Tiedättekö, että Paavali neuvoo
meitä ajattelemaan asioita, jotka ovat
hyviä, puhtaita, tosia, kauniita ja kunnioitettavia?” isä muistutti lapsia (Fil.
4:8). ”Paholaisen suunnitelmana on
kuitenkin houkutella kaikkia, myös
lapsia, viettämään aikaa epäpuhtaiden asioiden parissa.”
”Kiitos, että kerroit meille, isä. Rukoile meidän puolestamme, että olisimme tarpeeksi vahvoja pysymään
erossa epäpuhtaista kuvista”, sanoi
Ray.
Sukella syvälle
• Lue Mark. 9:47. Tarkoittiko Jeesus
todella, että meidän pitäisi heittää silmä pois, koska se saa meidät katsomaan epäpuhtaita kuvia? Miten hän
tosiasiassa pyysi meitä elämään?
• Millaisia seksuaalisuuteen liittyviä
kiusauksia sinä kohtaat? Miten voit
selviytyä niistä ja elää voittoisasti kristittynä?
Elä todeksi!
Lainaa hyviä kirjoja, jotka puhuvat oikeanlaisesta kristillisestä seksuaalisuudesta, ja lue ne. Huomaa, miltä osin
nämä kirjat auttavat sinua saamaan
vastauksia kysymyksiin, joita sinulla
saattaa olla tästä aiheesta. Keskustele
tästä vanhempiesi kanssa.
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SAPATTI 14.11.

Jälleen
eläväksi
Muistojae: ”Katso, hän tulee
pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät
hänet, nekin, jotka hänet
lävistivät, ja hänen tullessaan
vaikeroivat maailman kaikki
kansat. Näin on käyvä. Aa
men.” (Ilm. 1:7.)

”Ä

iti, Carlosin isoisä on hyvin sairas, ja hänen perheensä ajattelee, ettei hän elä kahta päivää pidempään”, sanoi Paulo surullisesti.
”Niin, kulta, kuolema on kauhea
asia”, äiti sanoi pehmeästi. ”On surullista menettää joku, jota rakastaa.”
”Näen, miten Carlos ja Belen itkevät aina paljon, kun he puhuvat isoisästään”, Paulo kertoi äidilleen.
”Sinun ei tarvitse surra. Meille kaikille on olemassa toivo!” huudahti äiti
iloisesti. ”Voit kertoa siitä ystävillesi.”
”Millaista toivoa meille on sen jälkeen, kun olemme kuolleet?” Paulo kysyi hämmentyneenä.
”Raamattu kertoo meille, että Jeesus tulee takaisin ja herättää ne, jotka
kuolivat häneen uskovina!” äiti sanoi
innoissaan. ”Luetaan Raamatusta
1. kirjeestä tessalonikalaisille 4:16,
17 lisää tästä ihanasta lupauksesta.”
”Hienoa, äiti!” huudahti Paulo.

“Haluan kertoa tästä toivosta Carlosille ja Belenille.”
”Hei, täällä sanotaan, että ne,
jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina, nousevat ylös ensin, ja ne, jotka
ovat vielä elossa, nostetaan yläilmoihin tapaamaan Jeesus!” sanoi Paulo
innoissaan.
”Silloin Carlosin ja Belenin ei tarvitse enää itkeä!” Paulo sanoi luottavaisesti.
”Voit kertoa nämä ihanat uutiset
ystävillesi huomenna”, äiti rohkaisi
Pauloa hymyillen.
Sukella syvälle
• Vertaa toisiinsa seuraavia tekstejä:
1. Tess. 4:16, 17; 1. Kor. 15:51, 52
ja Joh. 5:28, 29. Miksi Jeesuksen takaisintulo on niin tärkeää meille kuoleman suhteen? Olisiko tämä lupaus tervetullut myös niille, jotka eivät usko
Jeesukseen?
• Mistä asiasta Luuk. 21:34–36 varoittaa puhuessaan siitä, miten meidän tulisi elää näinä viimeisinä
päivinä ennen Jeesuksen tuloa?
Elä todeksi!
Rukoile yhdessä vanhempiesi ja/tai
kahden ystävän kanssa niiden puolesta, joiden rakkaita on kuollut, että he
voisivat luottaa Jeesuksen lupaukseen
siitä, että he saavat tavata uskovina
kuolleet rakkaansa uudelleen.
Koristele 5–6 pientä korttia raamatunteksteillä, jotka antavat toivoa ylösnousemuksesta, joka tapahtuu, kun
Jeesus tulee takaisiin. Anna kortit sellaisille, joilta on kuollut rakkaita.
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