
Sapatti 43

PELASTUSVARMUUS

Avaintekstifi Joh. 3:L6; 6:40 Apt. 4: l2; Room. l:16-lg; 2. Kor. 3:l 8; Gal. 5:22, 23; Ef. 2; 3:12; g; 9;Fil. 4:8; Heb.7:25; 9:28.

Tavoitteet
Nuori:

l ' ymmärtää käytävän taistelun hyvåin ja pahan välilki sekä sen vaikutuksen omaan pelastusvar-
muuteensa ja elämäåinsä.

2' arvostaa Jeesuksen uhrikuoleman tadoamaa vapautusta synnistä ja pelastuksen lahjaa.3. ymmärtää, että saaÍìme uskossa olla varmoja pelastuksestamme.

Tarvittavat materiaalit
Paperia, k)¡niä, suuria nauloja (yksi jokaista oppilasta kohden), narua tai nauhaa, hintalappuja, Raama-tun hakusanateoksia, tussi- tai liitutaulu.

Johtajalle
"Hdn on uudestisyntynyt kristitty." "sinut on pelastettu." "Kerranpelastettu, aina pelastettu.,, Tämän-kaltaisia lauseita kuulee lausuttavan kristillisissä yhteisöissä samoissa piireissä kuulee joskus myöstäysin päinvastaisia ajafuksia: "olen epãtoivoinen-" "sinuo on oltava täyäar¡".",¡"tt"pääsisit taivaa-seen." "En voi koskaan olla riittävän hyvä Jumalalle.,'
Pelasraminen ilmaisee jo sanana, että on olemassa joku, joka vapautetaan ja joku, joka vapautt¿a- pe-
lastus on kristillisen uskon ja Raamatun perusteema. Ihmiskunnalle ta{otaan uupuu*.O synnistä ja
vapauttajana on se, joka kärsi rangaistulcen antamalla henkensä kaikkieir puoler;;--'
varmuus merkitsee sit¿i' ett¿ijostain asiasta ei ole epäilystä. Kuitenkin aivan liian monet kristit¡ epäile-vät, etteivãt he ole Jeesulsen hyväksymiäja vapauttamia. Rohkaise nuoriapohtimaan omaa usko aan jasen suhdetta pelasfu svarmuuteen.

Aloitus
A' Jaa oppilaat pareihin- Pyydä pareja keskustelemaan kumpaa on helpompi uskoa: ajatus siitä,että Jumala rakastaa heitä niin paljot että heidän täyryy tirmyrya;"1u,*¡..;;ta joutualceen

kadotukseen vai siitä, että Jumala rakastaa heitä mutta"vaatii myos päi"ittdà kuuliaisuuna
antaakseen heille pelastuksen? Pyu.díilopuksi vapaaehtois¡a tertomaan pot Jioi*ru tulolaistajaperustelemaan ne.

B' Jaa oppilaat pareihin. Anna kullekin parille paperiaja þniä. pyydã pareja laatimaan pelasruksen
"resepti" eli lueuelemaan ruokaohje"o omaisãsti plkstulcseen tarvittavat ainelaetja toiminta-
otrjeet' Anna parien kertoa muille reseptinsäja keskustelkaa yhdæsä nii¿en pãùalta. Huolehdisiitä, että kaikki halukkaat saavat esittãä mieiipiteensä ja rohLise oppilaiia ieñstelemaan asi-ansaRaamafun avulla.

C' Leikkaa lehdestä sekalaisia uutisjuttuja- Artikkelien määrä riippuu oppilaiden lukumäänistä sekämahdollisuudestasi ottaa valokoRioia,J-okai selle2-4hengen ryhmälle tulisi ollal-3arrikkelia.
Jaa oppilaat ryhmiin ja pyyd¡i ryhmiä kirjoittamaan ja .rtøraeo uurinen p"t*tortu käsittele-
västã R¿amatun kertomuksesta. Mahdollisia p;üiuentitoitä ovat mm.: Daavid, Mooses, Josafat,Juudas, Pietari, Maria Magdalena selcå Jeesuksen åiiti, Maria. Anna ryhmien valita haluamansakertomus, tutkia sitä ja p¿iätt¿iä mitkä seikat ylittävät uutisþ""yk"e;.;nna'.yfuilr. lehdistäleikkaa¡nasi uutiset malleiksi esim. kirjoitustyylinja näkökulmarsuhteen. ¡ouls.o ryhmän tuli-si lopuksi esittää uutinen muille (täslä saa erityisen hauskan videokameran avuttat¡.
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Sanaan uppoutuminen
A. Kysy oppilailta mitä esteitä Paholainen yritäti pystyrftiä mielissämme, jotra kuvittelisimme, eträ

pelastetuksi tuleminen olisi vaikeaa. Ki{aa vastaulcet taululle. Etsikãä sitten yhdessä Raama-
tusta tekstejä, jotka kumoavat ne. voitte aloittaa tutkimalla anneüuja avaintekstejäja etsiä yh-
dessä lisää vaikka Raamatun hakusanateosten avulla.

B. Valmista etukäteenjokaista oppilasta varten "hintalappu" (esim. samantyyppinen kuin lentoyh-
tiöiden matkatavaralipukkeet). Tee lapun toiseen piøhtin reikä ja se nu*íluiroon naulaan. Kir-joita lapun toiselle puolelle: "Rakastan sinua, -.-.-.-. T: Jãesus" (kiqoita viivan kohdalle
oppilaannimi).
Pyydä vapaaehtoisia lukemaan ääneen avaintekstit (ks. edellinen siw). Jaa oppilaille naulat
lappuineen ja þniä, jotta he voivat kirjoittaa lapun toiselle puolelle luetuistatetstèista sen, joka
kosketti heitä eniten. Keskustelka¿ hetki maailman pelastaneen lävistyksen merkityksestä elä-
mdssänne.

Lopetus
Muodostakaa rukouspiiri. Kiittäk¿i¿i Jumalaa hänen pelastusvoimastaan ja armostaan. Neuvo oppilaita
pitåimään sÍutmansa naula näþvillä seuraavan viikon ajan.

Carole Kiltcher

Kysymyksiä keskusteltavaksi
t. Takaako kaste pelastuksen? perustele.

2. Takaako seurakuntaan kuuluminen pelastuksen? perustele.
3. Mil$i kaste ja seurakuntayhteys ovat tärkeitä asioita?
4. Mistä ajatus pelastuksen "ansaitsemisesta" hyvillä teoilla on peräisin? Miten se on vaikutta-

nutminuun?
5. Jos Jeesus tulisi tänään, olisitko pelastettujenjoukossa? Millä perusteella?
6. Miten Jeesus selitti pelastussuunnitelman? Etsi perusteet Raamatusta.
7 . Mitä armosta pelastuminen tarkoittaa käytännössä?
8. Eikö ihmisen tarvirse tehdä mitäåin pelastuakseen?
9 . Miten syntini vaikuttavat pelastumiseeni?
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