
Sapatt¡ 11

TTJNÏEIDEN ROOLI RAKKAT'DESSA

Avaintelrstifi Jer. 3l:3; Room. 8:38, 39; Tit. z:rr,12; I piet. l:13; 4:g; I loh. 3:lg, 19; 4:9, 10,12.

Tavoitteet
Nuori

l. ymmÉirtåiä, että tunteet, jotka liitämme romanssiin, ovat vain yksi rakkauden muoto.
2. tutkii Ra¿matusta kåiytännön otrjeita rakkauden eri puolista
3. ymm¿¡rt¿¡¿l' että mitåi tahansa rakkauselämässämme tapahtuu, Jumalan rakkaus on aina

tarjolla meille.

Tan'itt¡vet materÍ¡rlit
Kolme paperipussia' kyniä, kortistokorttej4 paperilappuj4 joihin on kirjoitetnr erilaisia tunteita
kori tai säkki, sivuja aikakauslehdistä, våirilliståi paperi4 saksia, tusseja, teippiåi tai liimaa

Johtqielle
Pariisilainen taidemaalari Marccl de læclure kirjoitti wonna 1875 pisimmåin tunnctun
rakkauskirjeen. Håin palkkasi kirjurin kirjoittamaan lauseen "Rakastan sinua', I 825 mO kertaa
Iæclure itse asiassa saneli sen sanasta sanaan ja kirjurin piti toistaa se suullisesti. Kun kirje oli
kirjoitetnr, lausc oli toistettu - suullisesti ja kirjoittauralla - 5 625 000 kertaâ, ennen tuin rir¡e
låihetettiin (L?ihde: Paul Iæe Tan, Encyclopedia of TT}Olllustræions, Garland, Texas: Bible
Communications, Inc., 1996).

Kaikki' jotka ovat joskus rakastunecÇ tietåivåit rakastumisen aiheuttamat huumaavat tunteet.
Rakkauteen liitt''y kuitenkin paljon enemmän luin romantiikkaa Kun opimme katsomaan tunteiden
taakse, osaa¡nme keskittyä siihen, mikåi on tärkeintä, oli þsc sitten rakhaudesta toiscen ihmiseen tai
ralckaudesta Jumalaan.

Aloitr¡s
A- Jaa kolme kortistokorttia jokaiselle nuorelle. P]'ydä heitä kirjoinamaan yhdelle kortillc lyh¡

kuvaus siitåi' millaisia fyysisiä ominaisuulaia he toivoisivat tulevalta kumppaniltaan. fortii
laitetaan sitten pussiin, jossa lukee 'Fyysinen puoli'. Toisecn korniin fir¡ãiætaan kuvaus
ihannekumppanin harr¿stuksisøja mielenkünnon kohteistaja kolmanteei kuvar¡s
þvoineista- Kortit laitetaan niille nimettyihin pusseihin. Kun kaikld kortit on kerätty, plyd¿i
nuoria ottamaan Ylai kortti jokaisesta pussista. Nåiin synt¡y kuviæltuja'täydellisiä
kumppaneita'. Pyydä nuoria lukemaan kortit åiäneen tai lue ne itse (olloin voit tarvitessa
editoida niitä hieman). Ios luokassasi on paljon nuoria, lukekaa vairiosa åiåineen. Kysy:
"Etkö olekin iloinen, ettei tulevapuolisosi jåüi sattuman varaan? Jumala voi autta¿ meitåt
löyt¿¡mä¿in meille tåiydellisen henkilön, jos vain annaûrme Håinen tchdä sen."

B. Kienätä kori4 josta¡uoret ottavat yhden paperilapuist4 joihin olet kirjoittanut erilaisia
tunteita Pyydä nuoria esittämään saamansa tunne ilman ianoja. Muut ynttävät arvata, mistit
tunteesta on kysymys. Keskustelkaa sitten seuraavista:

r Miten näytåimme tunteemmc toisille?
o Miten tekomme ja k¿iyttäytymisemme paljastaa tunteemme?r Millåi muilla tavoilla ilmaisemme tunteitamme?
¡ Miten ilmaisisit itseäsi, jos et voisi puhua tai muuten kommunikoida kasvoista

kasvoihin?



o Miten Kristus näytti tunteensa?

Sana¡n uppoutuminen
A. Jaa nuoret neljään ryhmåiåin ja p)rydä heitä lukemaan yhdessä yksi seuraavista Raamatun

rakkauskertomuksista:
Aadam jaEeva (l Moos. 2:18-Vl;3:6,7)
Ruut ja Boas (Ruutin kirja)
Simson ja Delila (Tuom. 16:4,15-17)
Joosef ja Maria (Man. I : I 8-2 l)

Keskustelkaa yhdessä seuraavista:
. Mikä rooli rakkauden tunteella oli näissåi eri kertomulcsissa?
o Mitä muita ralclcauskertomuksia Raaman¡ssa on?
o Mitä yhteistä onnellisesti päättyvissä raklcauskertomuksissa on?

Usein kun ajattelemmc raklcautta, ajattelemme romanttista rakkautùa., mutta kristittyinåi
jaamme myös ystävåin rakkautta kailckia niitä kohtaan, joita Kristus rakastaa Keskustelkaa' seuraavista:

o Miten I Kor. 13 määrittelee paitsi romanttisen myös agape rakkauden?
. Entåipä Kristuksen rakkauskertomus?
. Viittamme kristilliseen seuralcuntaa¡r Kristuksen morsiamena (Ilm 2l:3, 4).Miten

tämåt sopii t¿im¿in päivåin tutkisteluun? Katso myös Ef. 5:2 ja I Joh.4:9, 10.
B. I-eikha¿ viikon aikana lehdiståt ralckauteen liittyviä kuvia (MiUi tahansa

margariinimainoksista artikkeleihin, jossa kehotetaan 'ralcastamaan hiuksiasi'.) Bydä
vapaaehtoisia lukemaan I Kor. 13:l-7. Näytä sitten kerÈiåimiäsi lehtileiktceitil Keskustelkaa
seuraaviste

. Missåiyhteyksissåi sanaå rakløuskäytet¿üin mainoksissa?
o Mitä tunteita näillä mainoksilla yritetään lukijassa herättäåi?
. Sopivatko ne mitenk¿i¡in yhæen I Kor. 13 lueæltuihin raklcauden piirteisün? Millä

tavalla?
Kirjoitanåikyviin: Jer. 3l:3; Room B:38,39; I piet. 4:7,gt I Joh. 3:lg, 19;4:9, 10, 12. pyydä
nuoria lukcmaan jokaisen nåiistä Raamatun viittcistä ja valitsemaan nüstä yhden , joka
inspiroi suunnittelemaan mainoksen, joka havainnollistaa valitun tekstin sanomaå
rakkaudesta Jaa lehtileikkeitq paperia, tusseja ja liimaa Jos nuoria on paljon, he voivat
tehd¡i mainokset ryhmissä Laittakaa valmüt työt näytteitle ja keskusælkaa niiståt

Kys¡myksiåi keskusúeltavaksi
l. Miten itsehillintä liin'¡y rakkauteen? (l pier l: 13)
2. Millä sanoilla kuvailisit Jumalan tunteita sinua kohtaan? Mitä esimerktrej?i käyttåiisit, jos

yrittåiisit selittää tätåi rakkauttajollekin, joka ei tunne Jumaláa?
3. Voimmeko mielestäsi olla lempeitä, anteeksiantavia, kärsiv¿ltlisiä, jne. (l Kor. 13)

jotakin ihmistä kohtaan, jos enrme rakasta häntä? perustele.
4. Mil$i rakkautta kutsutaan tunne-elämän tarpeelsi?
5. Miten tunteet voivat eståüi meitä löytäm¿ist¿i todellista rakkautta?
6. Miten eletään "hillitysti, oikeamielisesti jaJumalaa kunnioittaen"? (Titus 2:12) Miten

tämä jae liitt¡'y rakastumiscen?
7. Haluaako Jumala mieleståisi meidän mieluummin rakastuvan ja menevän naimisiin kuin

elämäåin naimattomana niinkuin Paavali? Millä Raamatun jakeilla perustelisit
vastaustasi?

8. Miten voit osoittaa Jumalan ral*autta toisille antamatta "vääräå käsityståi"?



Lopetus
Jotkut ovat vaÍnoj4 ett¿i heidåin rakkautensa kestää ikuisesti, mutta useimmat meistä huomaavat,ettei heidåin lö}tämärls¿i rakkaus kestänytkään. Kun ajattelet useimpien kokemiapettymyksiä, mitenvoimme vastataRoom. 8:38, 39 tekstiú? Mitä asioita elåimåissämme nykyisin annarime tulla
meidlin ja Jumalan våiliin? (Urhcilu, petryliryn ystävåiåin tai vanhempå-,¡utt"t, jne.) Kirjoita
vastaukset taululle' lukekaa teksti vielä uudelleen üseten joukkoon t"ïrofrr U4oitettuja
kompastuskivii[

P¿iätt¿ik¡¡ä rukoukseen luottaen, ettäJumala löyt¿lä meille oikean ihmisen oikeaan aika¿n. Kiittäkää
Jumalaa ettåi mik¿i¿in ei estä H¿intä rakastamasta meitä, emmekä me anna minkään asian tulla
meidän ja Jumalan ralckauden väliin.

Luan Miller


