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SOMO 1 - UHURU WA WAKRISTO 
 
Kwa mwalimu kujifunza mbele : Wagalatia 5:1-14. 
 
Shabaa ya somo:  Kusaidia watoto kujitoa kuwa watumwa wa Yesu Kristo kwa sababu ya mapendo yao 
kwaye. 
   Yale ambayo wanafunzi wako wangelipaswa kujua:  Uhuru wa ukristo ni uhuru unaruhusu mutu kutumikia 
Bwana kwa njia ya kusaidia wengine. 
   Yale ambayo wanafunzi wako wangelipaswa kutambua: Kushukuru Mungu kwa sababu aliwapatia uhuru. 
   Yale ambayo wanafunzi wako wangelipaswa kufanya:  Kila siku ya juma huu wafanye, kwa mapendo kwa 
Mungu na Mwana wake, mambo moja inayasaidia mutu mwingine. 
 
Somo kwa kifupi: (kuandika ndani ya buku ya mwalimu na za wanafunzi.) 
   1. Kushika sheria ni utumwa. 
   2. Kupata uhuru ni kufunguliwa. 
   3. Mapendo yanaongoza uhuru. 
   4. Matokeo ya uhuru ni utumishi. 
 
Shairi la kujua kwa ufahamu:  Wagalatia 5:16. Endeni kwa Roho, wala hamutatimiza tamaa za mwili. 
 
Maelezo kwa mwalimu :  

Katika kitabu cha Wagalatia, Paulo alieleza kwamba waamini wa Galatia waliacha kutegemea neema 
ya Mungu tu, wakajaribu kupata wokovu kwa njia ya kuutumikia. Hivi walifungwa kama watumwa. 
Hwakuweza kufurahi katika uhuru unaoletwa na Kristo kwa watu wake. Kwa sura mbili za mwisho za 
barua yake Paulo anaeleza mambo ya uhuru wa wakristo na namna ya kutembea katika uhuru wao. 
 

Somo:   Kwa wakati wa zamani watumwa walikuwa na maisha magumu. Wabwana wao waliweza kuwapiga 
vibaya kama wasipotii (Kutoka 1:11; 3:7; 5:6, 10, 13-14). Wakati Waisraeli walipokuwa watumwa wa Wamisri 
walilia kwake Mungu wakiiomba kufunguliwa. Walichukia utumwa wao. Mungu aliwajibu hivi : "Nimesikia 
kuugua kwenu, nitawatoa ninyi tika chini ya mizigo ya Wamisri, nitawaondosha ninyi katika utumwa wenu" 
(Kutoka 6:5-7). Kwa wakati wa kutimia Mungu alishika ahadi yake, akafungua watu wake. Ilikuwa siku ya 
furaha kupata uhuru wao. 
 

1. Kushika sheria ni utumwa. 
 
Onyesha taswira 1:  Kwa wakati wa Wagalatia walifurahia neema ya Mungu kuokoa watu. (Sota mutu kwa 

upande wa juu ya taswira). Kisha walimu wengine waliwafundisha kwamba kupokea Kristo kwa imani tu 




