
Sapatti 34

KRISTUKSEN LOPULLINEN VOITTO

Avaintekstit: Joh. 8:12,34-36; Room. 6:22;2.Kor.5:6; l. Joh. l:9.

Tavoitteet
Nuori:

Sanaan uppoutuminen

I ' ymmärtdä, että taivaassa ei ole syntiä - eikä siis myöskään sen aiheuttamia asioita.2- ymmärtåiä, että Jeesus on valo, jok a ajaapois synnin pimeyden.
3 . ottaa omalseen voiton, jonka Jeesus on jo puolestamme voittanut.

Tarvittavat materiaalit
Ajanottokello, likainen lautanen, pesuvati, iso vesikannu, tiskiainetta, pyrhe, saksia" paperia, tasla¡_lamppuj4 foliota, sekalaisiaaskarteluvälineitåi" lümaa tai táifpiã, ky.niä" liitu- tai russitaulu.

Johtajalle
syntiã on monenlaista - aina valkoisista valheista kammottaviin jajulmiin rikoksiin asti- yksi asia yhdis-tää meitä kaikJ<ia' olemme kaikki tehneet syntiäja epäonnisturieer täytämään ihanteen, joka meille onasetetû¡ (Room' 3:23). onneksi Jumala ei lupaa ainoastaan antaa anteeksi syntimme, kun sitä pyyd¿im-me, vaan lupaa myös puhdistaa meidät kokonaan (1. Joh. l:9).

Aloitus
A' Pyydä oppilaita luettelemaan mahdollisimman monta symin seu¡austa kolmessa minuutissa (otaaikaa)' P¡Ydäjoitain oppilaita ki{ureiksi, jotka kirjoiuavat ehdotukset tautulie. Ajan lopu*ua,futkikaa tulolset ja keskustelkaa:

- Mitä tapahtuisi, jos lueteltuja asioita ei enää olisi.
- Miten oma elåimämme taitoimintamme muuttuisi?
Muistuta oppilaita siitã, että Jeesus on voittanut synnin ja jonain päivänã saamme elåiä hänenkanss'an maailmass4 jossa syntiä tai sen seurauksia ei en-¿¡¿ ore.

B' Näytã oppilaille likainen lautanen- Kerro, että lika spnbolisoi syntiä, joka tahraajokaisen ihmi-s6¡ slämiin' Lautanen ei pysty puhdistamaan itse itsáåiåin, aivan kut"o L" ihmisetlø¿n emme saasyntiä elãmãst¿imme spi¡ yeimin.
ota esiin tiskiaine, vettä, pezuvati ja pyyhe. Pese astia säihþvåin puhtaaksi ja kuivaa se kiiltä-våiksi' Kerm, ettã Jeesuksen veri pesee meidät niin puhtaiksi, enei synnistä jãã mitãåin jälkiãTaivaass¿ olemme ikuisesti vapaaija puhtaat,y""irräj;,;n seurauksista
srydäjotalcrtavapaaehtoista rukemaan ääneen t. ¡oh- r:g-

c' Jaa oppilaat ryhmünjapyydã kutakin ryhmåiän kirjoitamaan tarina - samankaltainen kuin K¡is-ruksen ja Paholaisen vãlinen suuri taistelu. rarinan taistelu voi liittyä mihin vain (esim. auroon,rahaan, /stävãän, kotiin, aarteeseen). Tarinoissa pitäisi Lrritrnt¡o.r*tata ainakin seuraaviin þ-symyksiin: l) Mistä taistelu alkoi? 2) Kumpi taisìelevista osapuolista ou vahvempi ja miksi? 3)Kumpi osapuolista taistelee rehdisti? 4) Kumman puolella muut tarinan henkilöt ävat? 5) Milläeri tavoilla taistelevat osapuolet yrittËivät vaikuttaa toisiinsaja muihin? ol r"*piìaynåiä olevanvoitolla tarinan eri vaiheissa? 7) Kumpi ropurta voittaa;a mitenz

A' F/ydä vapaaehtoista oppilasta lukemaan äãneen Joh. 8:12. Jaa oppilaat 2-4 hengen ryhmiin jaanna kullekin ryhmälle taskulamppu, foliota, paperia, liimaa tai teippiä ja askarteluvälineitä.Pyydä ryhmiã luomaanJoh. B:12 kuva¿va teos.
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Kun työt ovat valmiit' anna ryhmien kiertää tutustumassa toistensa töihin. Muistuta oppilaita,
että Jeesuksen seuraaminen valaisee elämämme ja vapauttaa meidät lopulta synnistä kokonaan.
- Mitä Jeesus tarkoitti puhumalla pimeydessä kulkemisesta ja elämÈin valosta?
- Mitä "Jumalan seuraaminen" ta¡koittaa arkikielellä? Måiärittele mahdollisimman tarkasti.

B' Jumalanja Paholaisen välistä taistelua voi verrata sotaan, mutta myös ihmisten väliseen politiik-
kaan' Pyydä vapaaehtoisia oppilaita toimimaan Jumalan ja Paholaisen 'ïaalikampanjan edusta-jina"' Vaalikampanjana on Jeesuksen elämäja edustajien tulisi olla valmiita vastaamaan muiden
þsymyksiin siitä, mitä heidän ehdokkaansã ajattelee eri tilanteista. Muut oppilaat saavat va-paasti esittää þsymyksiä. Käykää läpi seuraavat tilanteer:
- Jeesuksen syntymä. Jeesuksen tulo maailmaan ei varmastikaan ollut yllätys paholaiselle. Håinoli kuullut asiasta jo 4000 vuotta. se kuitenkin säikäyni håinet. Molemmät o.'uiuot.t olivat valin-
neet tämdri historian vaiheen ratkaisuhetkeksi. Maailma kaipasi kipeästi vastausta synnin ongel-
maan' Rooma hallitsi koko tunnettua maailmaa, jotan eri alueita yhdisti yrrteinã kielijoka heliot-ti evankeliumin leviåimistä. Paholainen oli tehnyt ahkerasti tyiteiaihiisten tu¡urî on rr;d;;
saan' Jumalan kansan uskonto oli ahdastaja tytrj¿iä. Hetki oli maailman loistavinja samalla synkin.Kysy edustajilta: I ) Mitä mieltä ehdokftaasi oli Kristulaen synrymdsrä? 2) Mirä heid¿in rukijajouk-
konsa suhtautuivat siihen? 3) Mitä pelkoja ehdokkailta olii +¡ tr,titlai tavoitteet ehdokkailla oli?-JeesuksenjaPahotaisenkohtaaminen.þydäoppilaitalukemaanääneen 

Matt.4.Nimetkäåi
Kristuksen kolme kiusausta ja pohtikaa erikseen kunkn taustoja ja merkitystji. pyydä edustajiakuvailemaan ehdokkaidensa tunteita j a aj atuksia tapahtumien edetessä.
- Golgata. Pyydä jotakuta vapa¿ehtoista lukemaan ääneen Joh. 9:17-30. Keskeytä lukeminen
kertomuksen eri kohdissa ja pyydä edustajia kertomaan ehdokftaidensa nåikemyksiståija runteis-ta' Kysy mm.: l) Miksi Jumalaväittdà,voittaneensa? 2) Miksi paholainen väiuää voittaneensa?- Ylösnousemus' Lukekaa ääneen Matt. 28:1-10. Pyydä jälleen kertomuksen eri kohdissa tie-toja kummaltakin taholta. l) Miksei Paholaisen puoiilytinnätappiota? 2) Miksi kampanjointion yhä käynnissä vaikka vaalit on jo aikaa sitten pidetry? (Jumala haluaa ihmiskunnan lisäksimyös enkelten ymmärtävän Paholaisen tarkoitusperat. Ènkelitkään eivät täv*r, vielä ymmärrä
suurta taistelua' Paholainen ei halua lopettaa Jumàhn tai hänen seuraajiensã pìinaamista.¡

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Mistä synnin seurauksista eroon pääsemistä odotat eniten?2' Jos olisit halvaantunut, haluaisitkò uuden kehon? Millä tavalla synti halvaannutt¿¿ ihmisen?3. Mitäsynnille tapahtuu kunJeesustuleetakaisin?
4. Lue Room. 6:22. Mitenvoi oila samanaikaisesti vapaaja Jumalan orja?5' Miten tieto taivaaseen menosta ja synnin häviämisestä voi vaikuttaa ãH-eani nyrja tåissä?6. Mikä on oma roolimme Jumaran suunniterman toteuttamisessa?
7 ' Poistaako tieto tulevasta synnittömyydestä velvollisuutemme noudattaa Jumalan lakia? perustele.

Lopetus
Jaa oppilaille paperia, þniä ja teippiä tai liimaa..Rakentakaa pitkiä paperisuikaleketju. Kidoittakaajokaiseen lenkkiinjokin tapa, jolla synti pitää ihmisiä o¡anaja iuhl.irru. pyydä kahta oppilasta kieto-maan ketju jonkin vapaaehtoisen oppilaan ympärille ja tii*¡tt¿i.¿i¿n ketjun päät yhteen. synti pitåiämeistä jokaista kahleissaan' Pyydä jotakuta vapaaehtoista lukemaan ääneen Joh. s:ã+-¡0. Leikkaa pa-periketju ja vapauta "vanki". Keskustelkaa vapaudesta, jonka Jeesus on luvannut antaa.
Monet ovat hyvinkin tietoisia omista puutteistammeja estðistä itsemme ja Jrnnalan välillä. Toiset eivät näeitsessään mitään vikaa ja ajattelevat pärjäävänsä hyvin ominkin voimin. onneksi Jumala rakasta meitäkuuluimmepa kumpaan ryhm¿i¿in talansa" on tärkeaa ymmärtää, enä tarvitsemme kaikki Jumalan pelas-rusta synnistä' Ainoastaan Jumala voi vapauttaa,meidrii synnin orjuudesta. Rukoilkaa, ettäjokainen oppi-Ias nåikisi orjuutensa ja Jumala vapauttaisi heidät toimimalla heidän elåimässään.
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