Sapatti 6
KRISTTTTN VAPAUS

Avaintekstít:2Moos. l:l-14;5:l-9;2}:l-17;ps. ll9:4,1_4g;Matr.9:9_13;
l9:1622;Mark.5:l20;5:2434; Luuk. 4:142;7:36-50; 10:3842 l9:l-10; 23:3243;Joh.
8:l-il, 3l-36;
Room. 6:15-23; I Kor. g.
Tavoitteet
Nuori:

l'

2.
3-

oppii mälirittelemåiän ttnT vapaw jaymmåirtää, että vapaus
on latrjaJumalalûa.
tarkastelee, miten vapaus ja vastuu tü,tjr"åi, toisiinsa
oppii kertomaån omin sanoin, mitäkristillinen vapaus tarkoittaa

Tarvittav¡t m¡teria¡tit
Paperiq kynia fiitutadu.
Johtajalle
vapaudcn kåisite juontaa juurensa Jumalan luontceseen. Eedenin
puutarhassa Jumala antoi ihmiselle
vapauden valita Håinen ja paholaisen våilillä. vapauden
mukana tulee aina vastuu tehdä viisaita
valintojaja hyvålksyä yalintojen seuraukset.Kriitus tarjoa¿ vapautta
synnistäja toivon tulevasta.
Jumalan kansana meillä on vastuu edustaa Hänt¡i maaiíma[e.
Þrrtor"ii"o tut¡åaa isekeskeisten
himojen täyttymystä ja lopulta kuolemaa valinta on meidän.

Aloiü¡s

A'

Anna jokaisetlc nuorelle paperilappu ja p¡ydåi heitä tåiydentåimåilin
seuraava lause: ,,vapaus
tarkoittaa.." Kerää paperit. Kiinnitä ¡cotmelle seintilleiaput, joista
,,Samaa
vtr¿"rr¿ lukee
mieltä', toisessa'Eri-mieltä" ja kolmannessa "En osaa sanoa.- p'rydä
nuoria ehdottamaan tai
åüinestämään mille seinåille lause kuuluu, sitåi muka¿
kun luet nuori"n täydentåimiåi lauseitaRohkaisc nuoria puorustamaan omia nåikemyksiään.

B'

Anna jokaisellc nuorelle paperilappu, jonka he taittavat
kahtia ja kirjoittavat vasemmalle
puolelle otsikoksi 'aikuisen vapauþia' ja oikcalle puolelle'aikuiseri
vetvoltisuurcãlfúy¿e
nuoria kirjoittamaan lapulle vapauksia ja niihin tiitþie velvollisuuksia,
joita aikuisilla on.
Keskustelka¿ vastauksista ja huomioika4 ett¿i vapaus ja
vastuu kuuluvat yhteen.
Keskustelkaa seura¿vista:
Miksi jotkut vapaudct jaetuoikeudct rajoitetaan iåin mukaan?
Miæn rajoitukset vapauksille suojelevat meitä?

¡'

Sanaan uppoutuninen
A' Jaa nuoret pareilsi tai pienryhmiksi ja a¡rna kullekin parille yhdestä kolmeen
tekstiä
tutkittavaksi ja tiivistcttävåiksi: Mark. 5:l_20; Mark. 'S:Z+3i;Matr. g:g-t3;
Iúan . 19:16-22;
Luuk 4:142;I¡uk. 7:36-50;Luuk. lO:3g42;I¡uk. 19:l-10;
Luuk. 23:3i<l;Joh. g:t-t l.
Keskustelkaa seuraaviste
Millä tavalla Jeesus tarjosi vapautta tapaamilleen ihmisille?
Kuuluiko näihin vapauksiin vastuuta ja millaista, jos kuului?
Millä tavalla Jeesus tarjoaa meille vapautta?
Mitä velvollisuulaia mcillä on kristittyine?
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Huomaa että Jeesuksen päivinä monet eivät ymmåirtäneet Hänen tarjoamaansa
vapautta.
Lukekaa åüineen Jeesuksen opetusta Håinen tarjoamastaan vapaudestã
g:31-36.
Joh.
Keskustelka¿ seuraavista
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Mistäiuutalaiset Uuden Testamentin aikana ajattelivat Jeesuksen puhuvan?
Mitä Jeesus ta¡koitti sanoessarin totuuden vapauttavan meidät?
Miten voimme tåinä påüvåinä ottaa vastaan Jeesuksen tarjoaman vapauden?
Kerro
yksiryiskohtaisesti.

B'

Jotkut ihmiset ajattelevat, että såüinntit ja måüiräykset loukkaavat heidän
vapaulcsiaan. pyydä
nuoria mienimåiän pienryhmissä matrdollisimman monta sä'äntöä
kotiin, kouluun tai
yhteiskuntaari. I¿ita vastaukset nåþviin taululle. Keskustelkaq
millaisø etämä olisi ilman

nåiitä såüintöjåt

P)rydä vapaaehtoista lukemaan 2 Moos. l:l-14;5:l-9. Tuo esiin,
ettäJumala vapautti
kansansa orjuudestaja ne, jotka kuulivat Jumalan l0 käskyä
ensimmåiisen kerran, olivat

joukko entisiä orjia.

Ir¡kekaa k¿¡skyt 2 Moos 20l-17. Keskustelkaa seuraavista.
oltuaan mon:n sukupolven ajur orjuudess4 olivatlco k¿iskyt mielestäsi
israelilaisille
latrja vai taalrka? perustele vastar¡lcsesi.
Mitä käskyt kertovat meille a) Jumalan luonteesta, b) Jumalan kansan
velvollisuuksista Härnen edustajinaan maan påüilH?
Miten k¿iskyt hyädyttävät kristittyjä nyþisin ja miten ne tarjoavat vapa¡na?
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Kysymyksiål keskustclt¡v¡ksi
On olemassa sanonta' joka kuuluu t¿ih¿in tapaan: 'Tos rakastat jotakin,
påiästä se vapaaksi.
fos se tulec takaisin luoksesi, se on sinun,þs ei tule, se ei koskaan
ollutkaan sinun.,,
Onko tåimä totta vai ei? perustele vastauks€si.
2. Miten tämä soveltuu meidåin suhteeseemme Jumalaan? Pakottaako lumala koskaan
ketään seurìa¡lmaan H¿intåi? Mil$i tai miksi ei?
3' Miksi Jumala laitto! hyvän- ja patrantiedon puun Eedenin puutarhaan? Mitåi se kertoo
Jumalan luonteesta? Mitåt riskejä vapa'tcemme liittyy?
4' Millainen nåikökulma Daavidilla on vapauteen ja Jumalan käsþihin psalmissa ll9:44
48? Miten tottelevaisuus voi ¡¡oda vapautta? Voiko olla vapautta
ilman lakeja? Miksi
voi tai miksi ei voi?
5' Paavali varoittaa uskovia: "Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa
heikkoja kompastumaan" (l Kor 8:9). Miten kristitty voi pitäli vapauden¡a
vash¡un
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tasapainossa?

Adventisæina meille voi olla helpompaa määritellä itsemme luettelemalla
asioit4 joita
emme tee' kuin suhteellammc Jumalaan. Miten tämä voi vaikuttaa
muiden kåisitykseen
kristinuskosta? Miten kirkon periaatteet liittyvat Kristuksen tarjoamaan
vapauteen?
Room' 6:15-23 puhlu 'synnin orjuudesta' vastakohtana'var¡hrirskauden
pävelemiselle,.
Mik¡t on kummankin tien lopputulos? Mink¡ilaista on synnin orjan
el¿ime?
Miten voi
¿
tulla vanhuskauden

palvelijalai?

'

Lopetus
Kanadassa vuonna 1998 nuortenluol*alaisia pyydettiin luettelemaan
heille tärkeimmåit oikeudet ja
vapaudet' Top l0lista oli tällainen: l) Saada kunnioittavaa
kohtelua iästä huolimatra. 2) Elää
rauhassa- ilman vihaa sotaa tai våikivaltaa 3) Pysty¿i ilmaisemaan
itseåiän, sanomaan mitåi ajattelee

ja tulla kuunnelluksi. 4) Elää puhtaassa ympäristössåi" jossa on raikas ilma, kirkas
vesi, eikli ole
saasteita- 5) On tarpeelsi ruokaa jajuomaa 6) Tasa-arvoinen kohtelu rotuun
katsomatta. 7) Sama
kohtelu ja kunnioitus sukupuoleen katsomatùr 8) Yksityisyys. 9) Jatkuva turvallisuuden
tunne. l0)
suojelu julmuuksilta ja h¡rvälsikä¡tikä (L,åihde: http://www.pch.ec.calcredol
Keskustelkaa seuraavistæ
Miten muuttaisit tätä listaa vai säilyttäisitkö sen sellaisena? Miksi?
Miten kristilliset periaatteet liittyvät näihin listan asioihin?
Miten selittäisit kristityn vapautta ei-kristitylle ystävälle nåiiden asioiden valossa?
Eíleen DahlVermeer
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