Sapatti 10
LUOTETTAVTJUS JA RAIßAUS
Avaintekstit¡ Sananl. S:17; Saarn.5:10; Jes.57:13; Ier.2:13; Valitusvir¡et4:17; Aamos 6:l; Mark.
lù:Z4;I¡uk. 16:l-13; 18:9-14; I Kor. 3:21; I Tess. 5:3; Ilm. l8:7.

Tsvoitt€ct
Nuori:
oppii ymmåirtålmåiän paremmin rakkauden ja luonamuksen välistä suhdetta
ymmåirt¿iä, että Jecsus rakætaa meitä ja että mc voimmc luottaa Håinecn kaikessa
oppii luottamaan Jumalaan enernm¿h.

1.

2.
3.

Tanittevat matcri¡¡lit
Huiveja silmäsiteiksi, kopioita vapaasti mukaillusta Luuk. l6:l-13:n vertauksesta paperia

Johhi¡lle

'T-uota itseesi, niin olct tuomitn¡ kohtaamaan pettymyksiåi; luota ystäviisi, nün he kuolevat ja
jättäv?it sinut; luota ratraan, nün se sa¿tetaan otta¿ sinulta pois; luota maineeseen, nün jotkut lþvåit
kielet voivat tr¡rmella sen; mutta luota Jumalaan, nün et joudu häpeåüin tåissä ajass4 etkä
ikuisuudessa-' @.L. Moo¿y).

Aloiü¡s

A. Jaa nuor€t pareiksi ja anna jokaiselle

parille huivi silmåisiteeksi. Toiselle laitetaan side
ja
poikki, käytävään tai muihin tiloihin. Rohkaisc
pariaari
huonecn
sitmille toinen ohjaa
oppaina olevia antama¿ri sanallisia vihjeitä varoittamaan esteistä tai mahdollisesti
va¿rallisista paikoista esim. "Varo, lanialla on johto. Äla kompastu,' tai 'Yarovasti,
mene¡nmc nyt jyrlckiä rappusia alas." Varaa noin 5 minuuttia tähän, kokoontuka¿ sitæn
uudelleen. Pyydä sold<ona kulkeneita kertomaan, miltä tuntui luonaa, että. heidän parinsa
johaa heitä turvallisesti. Ved¿i tästä hengellinen johtopäätös luottamisesta Jumalaan.

B.

Pyydä vapaachtoisiakertomaan kokemukse.st4 jossa joku (nimeä mainitsematta) peni
heidåin luottamukscnsa P¡'ydä heitä kuvailemaan, miltä se tuntui ja mitä he op'pivat
luottamisesta sen kokemuksen kautta- Kysy myös, miten kokemus vaikuni heidåin þþynsä
luottaa uudelleen.

C.

Muistuta nuoria vanhasta filosofisesta kysymyksestä: "Jos puu kaatuu, eikä paikalla ole
ketäåin kuulcmassa sit{ låihteekö siitä ääntä?" Kysy: "Jos ihminen tekec jotakin vää¡"áä, eikä
kukaan saa tietää, onko hän luotettava?" Keskustelka¿ seuraavista
o Kuinka tibkeåiä on toimia oikein silloinkin, kun kukaan ei ole näkemässä?
. Miten se, että Jumala voi havaita meidät luotettaviksi, vailuttaa luotettavuuteemme
toisten ihmistcn suhtecn?

Sanaan uppoutuminen
A. B'ydä nuoria tuottamaan nopeasti luettelon asioist4 joihin ihmiset luottiavat, esim. rahaan,
toisiin ihmisiin, itseensåi, materiaan ja työhön. Pl.ydä nuoria tutkimaan ryhmissä seuraavia
tekstejii jotka voit kirjoittaa valmiiksi paperilapuille ja arpoa ne ryhmille (nuoret voivat
nostaa laput csim. kulhosta tai hatusta): Mark. 10:24; Aamos 6: I ; Jer. 2: 13; Jes. 57 :13;

Valitusvirret 4:lZ; Luuk.lS:9-14; I Kor. j:21; I Tess. 5:3; Ilm. lg:Z; Saarn.
5:10. p¡rydä
jokaista lukemaan saamansa tekstin åiäneen ryhmåilleen ja
kertomaan, mit¿i teksti hänelle
kertoo siitä' mihin meidlin tulisi luona¿ ja mitä tapahtuu,¡os luotamme
muuhun kuin
Jumala¿n.

B.

Valitse kuusi vapaaehtoista näyttelemään kertojaa, Jeesust4 omistajaa johtajaa ja
kat ta
velallista seuraavassa vertauksessa" Annajokaiielle esiintyjåille topio
sËura¿vasta

sitten reesus kiuntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi, "Eräöllèi varalclcaalla
mieheuä olí
palvelulcessaan iohtaia, iota syytettiín løvalhttcsesta ja tuhlaanisesta.
Omistaja hrtsuijohtajan
luolcseen ja lcysyi, "M¡tös titmä oit(gín on, mitil olen htullut sínusta?
Meìdän on paras r¡ttsua
tílíntarlcasniat tùrløstanøQt tílit. .Ios on tottø, ettö olet lcavaltanut yrityksení
rahoja, minwn
ftfyryy antaa sinulle lopputìlí."

johnja puhuí ítsekseen ,M¡tö mhd voh oìk¿ín tehdÌt? Ku tilintartcasnjat
tøtsovat
tílikìriat, hc saavat selvílle, mitä olen telrnyt, ia saan pothtt Místö mþtìl uuden työn
töytäìsín?
Olen läan vanlø løiva¡naan oiía, mírua ei lælpuutetø enitil työttöm¿tksi ja on tíian
nayryyttövg
læri¿itö." Hön aiatteli hetkcn ia satøí sìtten "Nyt tiedä4 mítil teen! Veivoitan joitakin
¡ho,¡s¡ö
nän ettö lan saan potlaû, he auttavat mintu mielelläìin ja ovat ystiÌviäni.,,
Sínen

Níin h¿þt httsui iolcaísen iolca oli veltraa yritykselte. Ensþwnäiseltèi tulíjatta
hih þsyì, - Kuinlca
palion olet velkaa yrìtyluellenne? " Tönö vastasí, " 100 tynyriä otíívìöljyil"
Síltoinjohnja
sanoí, "Amaminulle loslaßi nìin mwtan scn S0 tynnyriks¡.,,
Kun seuracva henkílö nli, iohnia tEsyi, "Kubúca paljon olet vellcaayrityksellemtæ?,,
Törnö
sanoi "|oüvaklcaavehnäiL" Johtaia sanoi, "Katsotaanpas sítä sínun ¡asta;asi. Muutan
sen
800 valcaksi"

Km yrìtylcsen omístaia laruli ttJJt4 hitn ll¿rtsuìiohnian htokseen ja onníttelí h¿intö vìekløasta ja
harkitwta asìoinensa suwnittelussa, sitten nin eroni¡otttajø. inmr*riptyttn¡U¡,
miten
dlyl:lriritö maallíset íhmßet ovat, mítö nlee heídlin tulevaìsuutensa suwnnìtteluun ,,
Sitten Jeesus Häntyi faríseusten ptnleen

ja

sCIroí, 'TeidiÍn tùyy otla yhta mrüirötíetoísìø
varmístaaksennc tulanisuutenn¿ taivaassa htìntitttritjohn¡a-oüvarmírt*rr*r,
tulevaisuuttaan naan päälltl PalL*ame taívaassa perustuu pieniín asìoíhin elöntßsc;
Iluníseen iolønvoí hnttu píenissö asíoíssa, voí htottøa nryös suurissa asioíssaja
itminen
jolca on epärehcllínen maallísíssa asíoíssa, on epärehellinen
myös hengellisíssö øsìoíssa.

Jos teílle ei voi ttskoa ionlan rahoia hoidettavaksí, mitlö eì ole mit¿¡ti¡t ihtìsta
merkitystd fu¡ntø
teille voísí uskoa lwidettavatçí lungellisìö riklcauluíq jotlca k¿stävät itaisestì? Jos eie pysty
hoitanaan yhdelle miehelle htutwia asioita, h¿intra ráín, odottaa jonhn toisen pallclcøavan
teiùÍt hoitamaan luinen asioitaan? Ette voi palvettø tøhta ¡stnta¡ii utee øìfu jotbin teìùin
titytyy päìlttittt hnpaa palvelette. Ette voi palvella Imalaa, jos møallíset r¡*traøet
kiíwtostavat t e it¿i enenmiÍn " (vapaa ktitùnäs Lut lL I 6 : I - 1 3
).

Kun nuoret ovat esittäneet vertauksen eläytyneesti lukemalla, käykåiä yhdessä teksti
läpi jae
jakeeltaja keskustelkaa mitä Jeesus yrini openaa üillä vertaulseita
op"torluprilleen jan,"ilt"
Iuotettavuudesta (meidän puoleltamme) ja siiüi, miten tåirkeäåi on valiia,
keneen me luotamme.
Kun päIisette jakeeseen I l, þsy nuorilt4 mitä tarkoitta4 että jollekin uskotaan
hoidettavaksi
hengellisiåi rikkauksia?

Tiivistä keskustelussa esille tulleet asiat liiotaululle. Korosta, että meidåin tulee luottaa çiysin
Jumalaan. Mikäfu muu ei ole luottamuksemme anroista, Tuo myös esiin se, että meidlln tulisi
elåiä niin, ettåi Jumala ja toiset ihmiset voivat turvallisin mielin luottaa meihin.

Kysymylsiä keskusteltavaksi

l.

2.

Miten määrittelisit luottamuksen? Mikä on rakkauden ja luottamuksen välinen suhde?
Onko matrdollista ralcastaa luottamatta? Onko matrdollista luottaa ilman, ettåi ralcastaa
Mitä tarvitaari, että luottamus Jumala¿n kehitgy? Miksi meidåin on joskus vaikea luottaa

3.

Millaisia ominaisuuksia luotettavalla henkilöllä on? Mistä tiedät, voiko henkiläön

Häneen?

luottaa?
Miten luottamus kehitt¡y? Mitli voimme tehdä ansaitaksemmc ystävlin, vanhcmman,
opettajan tai työnohjaajan luouamulcsen? Anna yksityiskohtaisia esimerkkejä.
5. Onko olemassa eriasteista luottamusta? Jos on, miten ne eroavat? Riippuvatko ne esim.
siitä, keneen luotetaan?
6. Miten luottamus rikkoutuu? Miten voimme våilttåül luottamr¡ksen riklcoutumista omissa
ihmissuhteissamme? Anna esimerkkejä omasta elämåistäsi.
7. Onko tilanteita, joissa rakkaus tai huoli toisen henkilön turvallisuudesta tai
hyvinvoinnista vaatii luottamuksen rikkomista? Mitä tekisit tilanteessa, jossa joutuisit
laittamaan alttiil$i toisen henkilön luottamuksen sinuun, jottia voisit toimia tuôn
henkilön parhaatcsi.
8. Oletko ollut koskaan tilanteessa, jossajoku ihminen ei luottanut sinuun, toit tai sanoit
mitä tatransa? Miltä se tuntui? Mistä luulet luottamuksen puutte€n johtuneen?
þstyitkö
saamaån tuon henkilön luottamuksen myöhemmin? Miæn, jos pystyit?

4.

Lopetus
Pyydä vapaaehtoisia lukemaan heille mieluisia Raamatun paikkoja joissavakuutetaan, että voimme
luottaa Jumalaa¡r. Päättäkää rukoukseen

Patrícía

L Humphrey

