Sapatti 41

LAIil JA ARMO
Avaintekstit: Ef. 2:l-9.
Tavoitteet
Nuori:
I ' ymmärtää' että armo mahdollistaa pelastuksen, joka on Jumalan
la¡ja ihmisille.
2 . osaa selittää miten armo ja laki liitryvät toisiinsa.
3 ' ymmärtÈiä, ettäjokainen hyvä teko on mahdollista ainoastaan
Jumalan armon voimalla.

Tarvittavat materiaalit
Kyniä, paperia, pieni pahvilaatikko, Raamatruja.

Johtajalle
Uskoontulo on täydellinen kääntyminen Paholaisen puolelta Jumalan
omaksi. Se ei ole ainoastaan ulkoinen mr¡utos, vaan sydämen ja mielen muutos, jonka Jumalan
armo

s¿ur

aikaan.

Aidon käåintymisen merkki ei ole synnitön elämä vaan aito katumus. Aidon
katumuksen aiheuttama
suru synfyy Jumalan rakkaudesta kun taas katumattoman suru johtuu
lopulta vain omÀ itsen ¡akastamisest¿ Katuva suree syntiä, koska se vie eroon Jumalasta ja ¡kkoo
hänen tahtoaan vastaan. Katumaton suree syntiä sen seurauksien kantamisen epämielþävyyden
tähdenAloitus

"

*::,"-:käteen
sKeßm:

muutaman oppilaan kanssa, että he harjoitelevatja esinävät
seur¿nvan lyhyen

Kertoja: voitko kuvitell4

että rikoksesta kuolemaan tuomitn¡ kieltäytyisi armahdusta
tarjottaoli syyllinen vakavaanrikolaeen, mutta monet hänen sukulaisistaan¡a
ystävistärin
olivat sitä mieltä, että rikos oli ollut vahinko, eikä vastannut sitä
millainen ihminsn hãn todella
oli' He laittoivat liikkeelle vetoomuksen, jossa pyydettiin Jaakolle
armahdusta Kun vetoomuksessa oli riittävästi nimiä" he veivät se¡ kuninkaalle, joka
oli hyvä mies. Rukoiltuaan ja pohdittuaan asiaa" kuningas päätti arrnahtaa Jaako¡. Lis¿¡ksihän päätti
toimittaa tiedon armahduksesta
henkilökohtaisesti. SydËin iloiten hän låihti Jaakon tuo vankilaan.
valitettavasri vankeus oli tehnyt Jaakosta epäluuloisen ja katkeran.
Jaakko: (Kuninkaon kihestyessö) ÄJe tule tänne. vankeuteni on
sinun sy¡åisi. sinåi ne ryperät
lait olet laatinut.
Kuningas: Minun t¿iytyy saadapuhua k¿nssasi.
Jaakko: Mene pois. Ei minua kiinnostamitä sinulla on sanottavaa.
Kuningas: Kuuntelisit nyl Minulla on sinulle hyviä uutisia. Haluaisin
antaa sinulle jotain..Jaakko: Etkö kuule! Ei kiinnosra! En halua sinulta mitään! Häivy!
Kuningas: Mutta, haluaisin auttâa... haluaisin annahtaa..
Jaakko: En halua apuasi! Mene poisja jätä minut rauha¿n!
Kertoja: Kuningas kunnioitti Jaakon tahtoajapoistui surullisena. Muutamaa
päivää myöhemmin Jaakon tuomio pantiin täytântöön. Hän ei kuitenkaan kuollut
rikoksensa dh¿en, sillä se oli
jo annettu anteelai - hän kuoli, koska ei suostunut ottamaÍm
armahdusta vastaan.
Keskustelkaa esityksen jälkeen seura¿vist¿ asioisa:
- Millä tavalla sketsi liittyy Jumalan armoon?
- Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että kieltäydymme ottamasta
vasraan Jumalan tarjoamaa pelasessa? Jaakko

fusta?
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B'

Jotkut ajaitelevat almon tarkoittavan sitä, ettei meid?in tarvitse noudattaa Jumalan
käsþjä.
Pyydä jotakuta vapaaehtoista lukemaan Room. 6:10-18. Jos rikollinen
saa armahduksen tuomiostaan, poistuuko hänen velvollisuutensa noudattaa maansa lakeja vapaaksi pÈiästyään?

Sanaan uppoutuminen
A. Ota valokopioita seuraavasta tietovisasta ja jaane oppilaille. oppilaiden rulisi rehdä rehrävät
yksin. Anna Raamattuja niille, joilla ei ole niitä mukana.

Piirrä rasti sarakkeeseen sen mukaan, onko väittämä mielestäsi tosi vai epätosi.
Voit käyttää apunasi Raamattua.
Tosi

Epätosi
1. Ihminen rulee vanhurskaaksi pitåimällä Jumalan käskyt (Room.
9:31).
2. Usko ilman tekoja on kuollutta (Jaak. 2:20).
3. Koska Jumala on armollinen, voimme tehdä syntiä ilman rangaistusta

(Room. 6:1,2,23).
4. Jumala pelastaa meidät, koska uskomme (Room. 3:2g).
5. Jumala pelastaa meidät, koska teemme oikein (Gal. 2: l6).
6. Ihmisen usko lasketaan hänen vanhurskaudekseen (Room. 4:5).

Käykää lopuksi yhdessä läpi tehtävän väitteet ja keskustelkaa niiden herättämistä
ajaruksista.

B.

Jaa oppilaat

ryhmiin. Pyydä ryhmiä lukemaan Room. 6:10-18; Jaak.2:14-26.Anna kullekin
ryhmälle pohdittavaksi yksi tai kaksi seuraavista þsymylaistä:
- Mitä armo on?
- Mitä asioita armo rekee ihmiselle mahdolliseksi?
- Miten armo liittyy kristilliseen elämään?
- Miten armoja laki liitr¡wät toisiinsa?
- Kerro esimerkki armosta.
- Miksi omat tekosi eivät riitä pelastamaan sinua?
- Jos on armo, mihín uskoatarvitaan?
- Miten armo ja laki voivat olla olemassa olematta keskenään ristiriidassa?
- Miten aito usko ilmenee?
Pyydä lopuksi ryhmiä ketomaan toisilleen tuloksista¿n. Rohkaise
ryhmiä perustelemaan vastauksensa annetuilla Raamatun teksteillä.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
1. Millätavoilla voimme käynääuskoamme päivittäin?
2. Millä tavalla uskoa voi oppiaja vahvistaa? (Keskustelkaa mm. uskon käynämisen suhteesta
sen vahvistumiseen.)

3. Miten armo ja usko liitfyvät toisiinsa? (Ef. 2:g)
4. Mikä tekee Jumalan armosta erikoisen?
5. Mitä asioita armo tekee meille mahdolliseksi?
6. Miten armo liinyy siihen miten elämme ja toimimme kristittyinä?
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Mikä on arrnonja lain suhde toisiinsa?

Lopetus
Tee pieneen pahvilaatikkoon aukko. Jaa oppilaille paperilappujaja

þniä. pyydä oppilaita kirjoittamaan
lapulle yksi synti, josta he haluaisivat påiästä pysyväiti eroon. enna oppilaiden
rukoilla irsekseen, enä
Jeesus auttaisi heitä voittamaan syntinsä. Kerää laput laatikkoon. uônruiä
ulos ja poluakaa laatikko.
Keskustelkaa uskoontulostaja armosta. Anna vapaãehtoisten kertoa oma käåintymiskokemuksensa.
7

