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ANTEEKSIANTAMISEN MERKITYS
Avaintekstit: Neh.

9: 17

Tavoitteet
Nuori:

l.

2.
3.

pohtü mitä kaikkea ihmiskunnan a¡mahtaminen Jumalarta vaati.
ymmärtää Jumalan anteeksiannon saamisen pen¡steet.
ymmärtää millä tavoilla anteeksisaamine6 m¡uttaa ihmise,lr elämää.

Thrvittavat materiaalit
Kertaldyttõmukeja, aikakausilehti¿i,lq¡niä, paperia,liitr¡- tai tussitaulu.
Johtajalle
hãn usein lausahtaa ehimsûneü ,,Sori.,, ..Bi
se mitään,,
kuuluu usein kepeã vastaus. Vail*a tällaiset worosanat ovat asianmukaisø pienten
virheiden, tuten
toiseen törmãämisen tai vahingossa röyhtäisemisen suhteen, eivãt ne riitä
todåilisen qrnnin kuittaamiseen Synti vaati paljon suuremman hyvityshinnen - nimittãin Ju-alan pojan ln¡oleman.
Kuitenkin Ju:
mala pãätti malsaa hin¡an kaikkien puolesta (Joh. 3: I
Q. Kun ynmãrrãmme oman slmtivelkamme suuruuden ja Jumalan ããrettömãn halun antaa syntimme anteeksi, hän voi
muutta¿ måidät Kun otamme
vastaanJumalan anteeksiannon omassaelämässãmme,voimms tulla anteelsiannon
lãhteftsimuille.

ST.ioto syyllist¡ry pieneea rikftomulseee

Aloitus

'A

Täytâ kertakäyttõmukeja vedellã tai mehulla. Jaa mukit oppitaille ja aseta sinen
lattialle ryhjiä
larppejanün, ettãniitä onyksi ene,mmãnfruinoppilaillejaettu¡amukeja. Kirjoitalattiallaolevün
mukeihin erilaisia ajankohtaisia syntejä (esim. huumeiden kaupuselu, terrori-iskun
toteutus,
koulukiusaaminen, rasismi tus.). Pjrydã oppilaia kaatamaau oürassa mukissaan
oleva n€ste
niihin lattialla oleviin mukerhþ joissu tut*åt
ovat heidän mielestaanì"ipoi-mut

*t""

"yooit ja pyydã
anteeksi. Vertailkaa mukeihin kaadenuja nesremããriã
oppilaita kertomaan miltä heistã
tuntui kaataa "anteeksiantoa" eri mukeihin. Kesla¡stelkaa ,¡ite
efo on.synnin anteelaiann_

ollaja synnin hyvâþimisellã-

B.

*ii¡

Jaa oppilaille aitcakausilehtiä, joissa on hyvät kuvat (esim.
National Geographic, Suomen

kuvalehti, Time tms.) Jaa oppilaille salaia ja p)'ydå heitå teit*a¿maan lehdistã
jorka
kr¡viq
heidän
mielestäãnlarva¿vatevankeliumia tai Jrmalan pelasruszuunnitel¡naa
luonnossatai ¡ãytãnnõn
elämãssã" Selitä oppilaille, ettã Jumalan anteeksianto vaikutta¿
ftqfts maaitmean ja heijastuu
kaikesta 1mpãrillãmme olevast¿. PJ'ydã oppilaita esittelemããn
leildcaamansa kuvat ja kentomaan milcsi la¡va muistutti heitã Jumalan anteeksiannosta (esim.
kuva perheestã muistuttaa anteelcsiannosta, sillä il¡nan anteelsiaatoa avioliitotja perheà
eivat pysyisi koorr"l.

C' Yl$i Raamatun parhaista antee*siantokertomuksista on kertomus

Joosefista pj,ydã oppílaita
kuvittelemaan itsensä loosefintilalleja keslarstelemaan sütã mikãheidãnmielestããn
Joosefin
kokemulaista olisi ollut kai*ftein vaikein antaa anteeksi (veljien katzusjavih4-kaivoon¡outuminen' orjaksi myJ¡minen, vankilaanjouttminenûns.). Kuaoppilaato"itko¡.rræffot,yn
irsä tai pareittain muisn¡ta heitå siitã" ettã Joosefin halulckr¡us
antaa anteeksi teld mahdolliseksi
Jumala¡ tyõskenteþ hänen kauttaan koko hänen perheensäja lcansansa
pelætulcselcsi.

Sanaan uppoutuminen
A' Kerro oppilaille, että vaikka Jumala on aina valmis antamaan anteeksi, me emme aina ole valmiita saamaan anteeksi' vain katumus tekee meidät valmiiksi ottamaan
anteeftsianto vastaan.
Katumus tarkoittaa "kdäntymistä takaisin" tai "mielen muuttamista,'.
Ei meidän tarvitse vakuuttaa Jumalaa saadaksemme anteeksiannon. Hän on jo lnrollut kaikkien
syntiemme puolesta.
Mutta anteeksisaamisen kokeminen todelliseksi edellyttää muutosta meissä.
Tutkikaa yhdessä aidon katumuksen piirteitä. Pyydä vapaaehtoisia lukemaan
ääneen seuraavar
raamarunkohdat: 2. Sarn. l2:l-15; ps. 5l; Matt.27:1_5.
Keskustelkaa seuraavista asioista:
- Miltä Daavidistatuntui? Entä Juudaksesra?
- Millä tavoilla he kohtasivat tuomion mahdollisuuden?
- Molemmat yrnmärsivät syntinsä aiheuttavan runsaasti pahaa. Kenelle
Daavid ajatteli syntinsã
tuottavan eniten pahaa? Entä Juudas?

Laatikaa yhdessä taululle keskustelun pohjalø lista aidon ja epäaidon
katumuksen piirteistä.

B. Muistuta oppilaita, että saadessarnme

anteeksi, saaûrme myös voiman antaa anteeksi muille.
Jeesus opetti, että anteeksiannon lahja on kokonaisuus: saamme
anteeksi niin kuin annarlme
itse anteelai muille.

Jaa oppilaat neljäåin ryhmään ja pyydä
ryhmiä lukema¿n seuraavat tel<stit Matt.

lr:21;Ef .4:32;Kol.

6:12-15; lg:22-

3:13. pyydä ryhmiä laatimaan anteeksiannon määritelmåi, jossa
esiintyy viisi eri anteeksiannon piirrettä. Pyydä ryhmiä kertomaan toisilleen
keksim¿insä m¿¡äritelmät. Keskustelkaa sitren seuraavista
þsymylcsistä:
- Millä tavalla anteeksianto on enemmän kuin pelkkä sopimus?
35; Mark.

-Mllätavallameidäntulisisuhtautuaherfüloon,jokaonnl&onutmeitävastaan,mutteikadutekoaan?
Millä tavalla anteeksiantoja luottamus liitryvät toisiinsa?
- Jos kieltäydymme antamasta anteeksi muille, mitä voidaan sanoa
suhteestamme Jumalaan?
- Onko olemassa asioita"jotkavoi vaan_unohtaaja toisia, jotkatulisi
ottaa esille asiaanliittyvien
ihmisten kanssa? Mistä tiedämme eron?
-

Kysymyksiä keskusteltavaksi
L Miksi anteeksisaamisemme vaati Jeesuksen hengen?
2. Miksei esim. enkelin henki riittåinyt?

3. Jos Jumala tietää kaiken, miksi synnintunnustuksenrme tulisi olla ta¡kka?
4. Mikä oli pietarin ja Juudaksen katumuksen keskeisin ero?
5. Jos tunnemme syyllisyyttä senkinjåilkeen, kun olemme tunnustaneet s¡artimms J¡malalle, tuli-

6'

siko olettaa, ettemme ole saaneet anteeksi vai voivatko tunt€emme valehdella? pen¡sæle.
Miten voisimme osoittaa armoaja anteeksiantoa kä¡ännössä låihirnmäisillemme?

M¿¡¿irinele

ta¡kasti.

'
L
7

Jos olemme todella ymmärtäneet Jeesuksen ristinkuoleman
merkityksen, onko anteeksiantaminen j a anteeksisaaminen meille vaikea asia?
Jos koemme ne vaikeiksi, mitä meidåin

tulisi pohtia?

Lopetus
Jaa oppilaille paperia

ja kyniä. Pyydä oppilaita kirjoittamaan paperille jostain
anteeksisaamisen tai -

annon kokemuksestaan. Asia voi kåisitellä Jumalan anteeksiantoa,jonkun
heille anteeksiantamaa asiaa
tai heidåin anteeksiantamistaan jollekulle toiselle. Varmista, et¡ä kertomulset
ovat sellaisia, että ne voidaan lukea ääneen. Pyydä, etteivät oppilaat kirjoita paperiin
omaa nimeään. Kun kaikki ovat kirjoittaneet kertomuksensa, kerää paperit, sekoita ne ja jaa ne uudelleen
oppilaille. Lukekaa kertomulset
ääneen ja rukoilkaa kiitosrukous, jossa kiitätte Jrunalaa hänen
a*roriaao ja pyydätte

anteeksi muille.

voimaa antaa
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