
Sapatti 40

JUMATAN LÄÄKE SYNTIIN

Avaintekstifi 1. sam. 2:1,10;2. Sam. 14:14; Ps. 75: l0; llz:9; Man. 5:g; l3:24-32;21:3343;Mark.
4:30-32; L2:l-12; Luuk. l3:18, 19;20:9-19; Joh. 14:l-3; Apt.4:12; Room. l:g; 5: 19;6:2J; l. Kor.
l:12; 2. Kor. 5: 14; Kol. 2l:23; I . Piet. 2:24.

Tavoitteet
Nuori:

l. osaa määritellä sanan "pelastus".
2. ymmärtild, miten Jeesus paljasti pelastussuunnitelman vertauksissaan.
3. ymmärtää, että Kristuksen uhri ristillä peinää ihmisen syntisyyden.

Tarvittavat materiaalit
Tussi- tai liitutaulu, värikpiäja paperia

Johtajalle
Jokaisella kristiltisellä kirkolla on oma näkemyksensä pelastuksesta. Jotkut määrittelevät sen tapahtu-
neen menneisyydessä" toiset tulevaisuudessa. Adventistit uskovat, että pelastus on jatkuvat pråsessi:
silld on menneisyys, nyþisyys ja tulevaizuus. Ktm Eeva söi kielletyn hedelmän, syntyitarve pelastuksel-
le. Jumala tiesi, että ihminen lakeaisi ja h?inellä oli jo ennen luomista pelastussuunnite¡na valmiina
k¿iyttöön otettavaksi. Hän ilmaisi suunnitelmaansavanhan testamentin pynarucOpatveluksess* Jeesuk-
sen vertauksissa ja Jeesulsen uhrikuole¡nassa

Aloitus
A. Jos emme tiedä mitä'þelastus" merkitsee, voimmeko sanoa olevamme pelastettuja? Jaa oppi-

laat pieniin ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle värilqfniä ja paperia Pyydäryhmia piirtämeanìai
kidoittamaan oma määritelmãnsä pelasfi¡lßesta. Jaa ryhmille i¿ea-avulai 

-naamattuja 
ja kerro,

että pelastuksesta puhutaan eniten Psalmeiss4 Jesajan kirjassa sekä Luukkaan evankeliumissa
ja Hebrealaiskirjeessä
Pyydãjokaista ryhmãä esittelemään tekstinsã tai kuvansa lopuksi muille. Keskustelkaa eri ryh_
mien m¿iäritelnien yhtäläisyyksistä ja eroisra-

B. Kauan sitten rikolaen tehnyt saattoi juosta kirkl<oon, tarrata kiinni alttariin ja huuta¿: ..Turva-
paikka!" R¿amatussa on lukuisia kohtia, joissa Jumalan kerrotaan ohu* uoiro* ja suojan an-
taja-Pyydä vapaaehtoisia lukemaan åiäneen l. Sam. 2:1,10; Ps. l8:3; 75:10; g9:tg; i. pi"t.
2:24. Keskustelkaa seuraavista asioista:
- Onko nyky¿iãn olemassa joøin, mihin ihmiset tarraavat kiinni ja huutavat: ..Turvapaikfta!,,
- Minkã asioiden tai ihmisls¡ pt¡oleen kdännymme hädåissä Jumalan sijaan?
- Mit¿i tapahtuisi, jos Jumala olisi ensisijainen turvamme ja voimamme?

Sanaan uppoutuminen
A. Jeesus käytti vertau*sia opettaessaan ihmisille Jumalasta. Kolmasosa Jeesuksen opetuksesta

Raamatussa on vertausten muodossa. Pelasfussuunnitelnasta Jeezus puhui kolmessa eri verta-
uksessa. Puhuessaansinapinsiemenestä(Matt. l3:31, 32;Mark. 4:30-32:Luuk 13: lg, 19) h¿in
kuvaili Jurnalan seurakunnan kasr¡ua- Kertomus vehnästäjarikkaviljasta(Matt. l3:24-30jpal-
jastaa miten luonne måüirittää kohtalon, sillä rikkaviljasta ei voi tulla vehnäà Vertaus viinitarhan
vuokraajista (Man 2l:33-43; Mark l2:l-12;Luuk. 20:9-19)puolestaan vakuunaa, enä Juma-
lan suunnitelma tulee toteutumaan ihmisten pahuudesta huolimatta.
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Jaa oppilaat kolmeen ryhmään ja anna yksi vertauksista kullekin ryhmälle tutkittavaksi. pyydä
ryhm iä vast aafinaî s euraavi in þsymyksiin :

- Paljastetaanko vai piilotetaanko vertauksessa pelastussuunnitelma ihmisiltä?
- Mitä pelastussuunnitelman osaa tai vaihetta vertaus kuvailee?
- Millä tavalla vertauksen operus liitr¡1y elämääsi tänään?
- Millä tavalla voimme soveltaajajakaa vertauksen sanomaa omassa elämässämme?
Anna ryhmien kertoa lopuksi muille fuloksistaan.

B. Pelastus ei ole ainoastaan syntien anteeksiantoa vaan myös eheytymistä, muutosta ja uudistu-
mista. olemme perineet syntisen luonnon. Ihmisluontomme syntisyys ei kuitenkaan oikeuta
syntejämme. Jokainen on syyllinen ja vastuussa omista synneistään. Kenenkåiåin synneistä ei voi
syyttää muita' Ihmisellä on kyky ymmärtåiä oikean ja väärän ero. Jumala ei halunnut jäfüñ
ihmistä epätoivoiseen synnin o{uuteen. Äärettömåissä armossaan Jumala koki ihmiskuntaa koh-
taan myötätuntoa ja laati suunnitelman ihmisten pelastamiseksi.
Ki{oita seuraavat tekstit taululle: 2. Sam. 14 14; Kol. 2l:23; Room. l:g; 5: 19; 6:23;2. Kor.
5:14; Matt- 5:8; Joh. l4:I-3; l. Kor. I:12. Jaa oppilaat ryhmiin. pyydä ryhmiä vastaamaan
annettujen tekstien poþialta seuraavaan þsymykseen: "Millä tavallair.rufu.n uhri vaikuuaa
ensimmäisiltä ihmisiltÌi perimåüini syntisyyreen?"
Pyydäryhmiä keskustelemaan aiheestaja esittämåüin lopuksi muille vastauksensajollain luoval-
latavalla(esim. piirros, runo, sketsi, laulu tai vertaus).

Kysymyksiåi keskusteltavaksi
I . Millä tavoilla Paholainen yrittåiä vääristää käsitystä Jumalan pelastussuunnitelmasta?
2- Jos Jumala antaa aina syntimme anteeksi, mitä väliä on sillä kuinka paljon syntiä teemme?3. sanotaan, että pelastus alkaa ristin juurelta. Mitä se tarkoittaa?
4- Jos syntisyys on ensimmäisiltä ihmisiltä perittyä, tarkoittaako se, etä vastasyntyneet ovat

yhtä syntisiäkuin muut, vai opimmeko syntisiksi kasvaessamme? perustele.
5. Mistä tiedämme varmasti, että olemme pelastettuja?
6. Miten voimme auttaa ystäviåimme varmistumaan omasta pelastuksestaan?
7 ' Millä mielek*äillä kriytännön tavoilla voin kertoa Jumalan pelastussuunnitelmasta muille?

Lopetus
Jumala tarjoaa pelastusta jokaiselle ihmiselle. Ainoastaan Jumala voi pelastaa meidät Jeesuksen uhrin
tähden ja hän odottaa malttamattomanq että ottaisimme vastaan h¿inen ilmaiseksi tarjoamansa pelas-
tuksen lahjan.
Jaa oppilaille þnätja paperia. Pyydåijokaista kirjoittamaan paperille mitä Jumalan pelasrussuunnitelma
merkitsee heille itselleenjuuri nyt. Anna oppilaiden ottaaiaierit mukaansa Raamatun väliin rai huo-
neen seinälle laitettavaksi.

Marklynn Bozzy
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