
Sapatti 30

SYNNIN ALKU

Avaintekstit: l. Moos. 3:l-6,23; Sananl. l6:18;Jes. l4:12-14; Hes. 28:12-17;Joh.8:¿14; Room. 3:23;
5:12;6:23; l. Kor. 15:22;2. Tess. 2:7; l. piet. 5:8; l. Joh. 3:8; Ilm. l2:l-9.

Tavoitteet
Nuori:

l. tunnistaa Lusiferin luonteenpiirteet ennen jajälkeen tämän lankeamista.
2. tunnistaa Paholaisen synnin alkuunpanijaksi.
3. ymmärtää, että ainoastaan Jeesuksen kautta ihminen pelastuu synnistä.

Tarv ittavat materiaalit
Paperia, klmiä, soitin, tussi- tai liitutaulu.

Johtajalle
Spti tuli Jumalan luomaan täydelliseen maailmaan Lusiferin kautta. Ennen sirä h¿in oli ollut sädehtivä
varti-iaenkeli. Kateus ja itsekþys saivat Lusiferin kapinoimaan Jumalaa vastaan. ylpeys sokaisi hänet
näkemástä omaa hulluuttaan. Nyþmaailman kärsimys, pahuus ja kuolema ovat kaikici saaneer alkunsa
Lusiferista. Paholainen on kaiken pahan alkulähde.

Aloitus
A. Pyydä vapaaehtoisia oppilaita kertomnen miten heidãn vanhemparìsa valitsivat heiqlän nimensä

sekä nimen merkityksen, jos tietävãt sen. TlAf valitse joitain R"a*atun henkilõitä ja rutkikaa
yhdessä heidëin nimiään ja niiden merkitystä (esim. faakob¡.
Mainitse' että useimmilla nimillã on merkitys. Monissa kulttuureissa vielä nyþärinkin lapsen
nimi valitaan sen merkityksen pen¡steella. Selitã, että tutkitte t¿in¿i¿in kertomusta Lusiferista,
joka tarkoittaa 'Talon kantajaa" ja tapahtumia, joiden takia häne¡r nimensä muutn¡i Saatanalai,
j oka tarkoittaa'tastustajaa".

B' Näyt¿i oppilaille harmonian ja rütasoinnun ero jotakin soitinta apuna kãynäen. Mainitse, että
musiikin stiãntöjen seuraaminensaaaikaan kauniin sãvelør, muttasäãntilien rikkominen aiheut-
taa korvia särkeviä riitasointuja. Selitã, että päivän aiheena on tapahtumæa{la, jossa Lr¡sifer
rikkoi Jumalan ral&auden lakia vastaan ja aihãutti riitasointuja taiv'aassa.

C' Pyydã oppilaita kuvittelemaan, eftä maailrna on yhtälfciâ muutn¡nut eikäsyntiä tai sen seurauk-
sia enäã ole- Sen myötä yhteiskuntaja sen toiminta muuttuisi huomattavasti. pyydä oppilaita
luettelemaan erilaisia asioita, joita ei enää tawittaisi (esim. sairaalat ja vankilat) ja toisia,¡otka
luultavasti olisivat silti käytössä (esim. koulutja kirkot). Kirjoitavasaukset taululle erillisille
sarakkeille sen mukaansäilyvätkö ne vai katoavatko. Keskusielkaa erilaisisø mahdollizuuksis-
ta, esim- mitä tapahtuisi makeiskaupoille, kauneussalongeille, televisiolle, radiolle, juristeille,
poliitikoillejne.?

Sanaan uppoutuminen
A' Jaa oppilaat pienün ryhmiinja anna kullekin ryhmälle ylai seuraavistatehtävistä. Anna ryhrnillepaperia ja kyniä tehtävän suorittamista varren.

- Lue Hes- 28:12-17 jakuvaile millainen Lusifer oli ennen kuin hän kåiãntyi Jumalaa vastaan.
- Lue Jes. 14:12-14 jakirjoita luettelo asioista, joista Lusifer sauoi'.minä...". Millainen hänen
arvoj ärjestyksensä oli.
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- Lue Ilm' l2:L-9 iaetsi vastaus þsymykseen: Ketkä ovat taivaassa tapahtuneen taistelun osa-puoletja miten taistelu pääffyi?
- Lue Joh' 8:44; Piet' 5:8; IIm. l2:9. Mitäjakeet ja niissä saatanalle annetut nimet kertovathänestä?

Anna ryhmille riittävästi aikaa työskentelyyn. Pyydä lopuksi ryhmiä kerromaan tuloksisraanmuille.
Kerro, että piirteet, jotka johtivat Paholaisen lankeamiseen olivat: ylpeys, kateus ja itsekþys.Pyydä jotakuta vapaaehtoista lukemaan ääneen 2. Tess. 2:4-12.

B' Käytä seuraavia jakeita.jajohdattele oppilaat rutkimaan synnin alkuperää. Voit joko antaa oh-jeet suullisesti tai kirjoittaa ne taululle. Pyydä vapaaehtoísia lukemaan þseiset jakeet yhdenkerrallaan' Keskustelkaajokaisen kohdanjaikern.iitä, mitäþseinen tekstikertooLusiferistaja
synnin alkuperästä.
l. l. Joh.3:8
2. Hes.28:14
3. Jes. 14 12-17
4. llm.12:7-9
5. l. Moos. 3:l-6,23
6. Room.5:12
7. Room. 3:23
8. Room.6:23
9. 1.Kor.15.22

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Miksi Lusiferin asemataivaassa oli efuoikeus?2' Mitä luulisit Lusiferin oppineen Jumalasta ollessaan vielätaivaassa?3' Mitä syitä Lusiferilla oli olla itserakas? Onko olemassa hyvää ylpeynä?4. Mikä tekee kateudesta ja itsekþydestä tuhoisia?
5. Mitä orisi tapahtunut, jos Lusiferolisi myöntänyt olevansa väärässä?6. Oliko Lusiferin synti teko vai asenne? perustelé.
7 . Mitä voimme oppia Lusiferin valinnoista?
8' Miten Jeesuksen kuolema ristillä voi ratkaista synnin ongelman maailmasta?

Lopetus
Pyydä oppilaita ottamaan mukava asento ja sulkemaan silmänsä kun luet heille seuràavan tekstin:

"synti tuli täydellisee¡ maailmaamme yhden olennon, Lusiferin - valonkantajan, kautta- Jumala ei kui-

lt#ff]*tnyt 
maailmaa vajoamaanlkuir.rn kaaokseen. Hän halusi ta¡oia or* hrnkrnsä synnin

Kuvittele nyt mielessäsi risti, joka on nostettu korkealle maailman yläpuolelle. Jeesus on naulattu ristil-le' Håin on veren peittämä. Hänen käsiensäjajalkojensa repiã"ìvotv raskaat rauranaular. Iho naulojenja päåihän painetun piikkikruunun ympärillä on ,yuilla h*.rïila. serkä on riekaleina ruoskaan upotenu-jen metallipalojen viiltämánä.
Kuvittele itsesi ristin juurelle. Painut polvillesi ja katsot Jeesusra suoraan silmiin. paikalla ei ole ketäänmuuta' olet maailman ainoa ihminen. Ainoa, jõka tarvitsee prtu.turtu olet sinä, jaJeesus haluaa kuollapuolestasi' Hän on kidutettu ja verillä, koska muuten ristilläìoikauisit sine. Jeesus katsoo sinua syvällesisimpääsi. Otatko vast¿urn uhrini? hânen katseensa þsyy.Mitä vastaat?"

Pidä loppurukous.

Katþ Goddørd
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