Sapatt¡ 8

s,iÃwNor JA LArr - MIrrrN ¡wrÃ TARvTTAAN?
Avaintekstiü ps. l9:7; ll9; Jes. l0:1,2; Jer. 3l:33,34; Hes. 2g'12-19;Mart 5:lz-20;
Luuk. 13:l¿l17; l8:18-25; Room. 3:20,23,31;7:7; 13:8-10; G¿I.3:5, 10-14, 19,24;Kol.3:5-14;
l. piet. 2:13-17.
Thvoitteet
Nuori:

1.

?.
3.

ymmåirtää miksi ihmisa tarvitsevat säãnttüä ja lakeja"
kuva¿ sääntöjenja lakien puuttumisen väistâmättõmÄt seuraukset kirjallisesti
sitoutuu noudattamaan Jumalan lain ydinperiaatteita.

øi kuvallisesti.

Tarryittavat materiaalit
Halarsanakirja,lakikirj4 kol¡ne ylsinkertailtalautapeliä, isojapapereita, salcsia, paperiliimaa,
tusseja,
sanoma- j¿ aikakausilehtiã" liitu- t¿i tussitaulu.

Johtajalle
Lusifer oli Jumalan luomista olennoista korkein ja kaunein Syista jotka vain
hãn tietää" hãn halusi olla
samall¿ tasolla Jumalan kanssa Hãn luiænkin jätti huomioimatta muutamia penrsasioít*
lryttt on ikuinen ja kaikkivoipa eikã kukaan muu ole Jumala- Toisetsi, Jumala on rakastava ja anÇa
qiHd mahdolliset hyvät laþiat luomilleen olennoille, jottia ne eivãt nmtisi puutetra vaa¡r-*i,i;;lâã
glãmãnsflfiydellisen onnellísina. Kolmanneksi, Jumalahallitsee
luomaansamanilmankail*ruttasliännõillã ja laeilla, jotka varmistava! että kaiklci
ju *iuu hryin- Laeilla kuten termo-d¡mamiilftaja
loi-ü
ystävãlliq4ys- Jos luodut olennot ril&ovæ tai kiertãvât
neiø Ut<ä¡a ae ajautuvat pois rakastavan, kailftivoivanja elämãã antavan Jumalan luotaja kuolwat

n*i-àùî

AIoitus

A'

l:ldrl

Jaa oppilaille isot paperi! sakset ja
Pjrydä oppilaita etsimããn lehdis6 artikkeli, jolca
kuvailee rikosta ja sen seuraulcsia tai jotain æiaa jôúon üitt¡y jokin
voimassaoleva laki t¿i
sããntö (esim. uhanalaiset elãinlajit aseenldynõ tai sosiaaliturva).
PJYdã oppilaita leikkaamaan artikkeli lehdestã a¡tilfcelin ots¡*fto,
mah¿olliset larvæ ja muutama
virke ækstiã" joista ihnenee: a) þseistä lakia tai sãäntöã" b) apaa jolla
tuora säãntöä tai lakia on
rikottr¡ tai millä se muut€,n liittly asiaaaja c) tapunt
tÁ

r-*

"ii4;,*rrúj. *¡*o,lo*

Anna oppilaiden liimata ison paperin ylãosaanotsi*koja kuvatja
nüden aue'æt stit seumavÍuu
yhtälõön: 'a) + b): c)" pürtãÊn merkit tussillalaus.¡¿*
neúio. nrrnU" ynìessä valniita
papereitaja keskustelkaa siitä sopivatko seu¡aukset
heídän mielestããn oogrt u"o.

B'

sovie'nnenmuidensaaprmisakotne,noqniþløssaharjoiuhenohjeistaKermhei[eeüãtutene
pelaarnaanpeliãjaheidãnarlisieryimãuärikkoapetimsaanto¡âlcertmamao1"il;rr-s&lan¡ãtniin.
Kuu muut ovat saapune€t paikalle, ot¿ esiin kolme tautapetie" joiden
sããmöi o* t riHtt, turut
Jaa oppilaat kolmeen
*sâihtõjenrikkoja,,j
niin,
euäjokais..."
ryhmään
rynnøoã on yksi
aan'|4
rybmie'naloittaapelienpelaaminenAny^ oppilaidenpelatapetã¡as-rominuuttia
þsãytätoiminta mikãli tilanne kãy rütaiseksi. P¡rydã"sããntöþnrikkoji","æ*¡"
Ly"y iu¡à miltã heidã¡
kã¡öksensã tuttui. Keskustelkaa sütå" miksi sããntojenjaiakien
¡ltoll¡o* on ongeüna"

c' ot¿ esün lakikirja- Kerro oppilaille mitã la\ejakirjassa

onja lorinkapadon erilaisia lakikirjojaja
lakejamaassammejamaaiünassamme on. Juutalaisessal¡ss¿Goorasäl"oyri
Coo hkiajotka
kattavat miltei kaikki elãmãntilanteø. Keskustelkaa seuraavisk
asiois.o-*
- Mitä nãilIâ suurilla lakikokoeLnilla pyritãän saavuttamaa¡?
- Mitii pitäisi tehdã" jos tõrmãã tilanteeseen, joa ei ole
otettu huomioon lakikirjassa?

- Miten ihmisten lait poikkeavar Jumalan laista? perustele.

D.

34 hengen ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle paperia ja þniä. Keno oppilaille, että
he ovat uuden valtion lainlaatijoita. Uusi valtio on perustettu aiemmin asumattomalle
saa¡elle.
Jaa oppilaat

Saa¡i on 90 kilometriä pitkä ja 30 leveä. Saaren tieverkosto on saatu valmiilsi mutta valtiolla
ei
ole vielä lainkaan liikennesääntöjä. Niinpä ryhmien tulisi laatia uuden valtion liikennelait, jotka

voivat liittyä esim. nopeusrajoituksiin, ajoikään, pysäköintiin, jalankulkijoiden oikeuksiin¡ne.
Ryhmillä on vain 5 minuuttia keksiä mahdollisimman monta lakia, jotka heistä ovat aiheeliisia
uuden saarivaltion liikenteelle.
Kun aika on loppu, pyydäjokaista ryhmää esittelemään lakiehdotuksensa- Huomioikaa eri
ryhmien tulosten erot ja samankaltaisuudet. Kun kaikfti ryhmät ovat esittåineet omat tuloksensa,
kerro oppilaille, ettäheid¿in tulisi nytp¿¡¿ittää lopullisesta lakikokonaisuudesra eri
ryhmien ehdotusten perusteell4 sillä onhan þse yhdestäja samasta valtiosta- Anna oppilaille mahdollisuus
vaprlaseen keskusteluun. Huomioi johtuvatko eri oppilaiden kannat sisäisãstä vakuuttuneisuudesta vai ulkoisesta painostulcsesta.

Sanaan uppoutuminen
A. Pyydä vapaaehtoisia lukemaan seuraavat raarnatunkohdat ääneen. Keskustelkaa kustakin seuravien þsymysten avulla
- Gal. 3:19 (Mikä on Jumalan lain tarkoitus?)
- Luuk. l3:14-r7 (Mitä eroa on lain kirjaimellaja lain hengellä?)
- Gal. 3:5, 10-14 (Mikä vaara piilee siinä, että ihminen luulèe, enä lain noudattaminen
tapahtuu
ennen Jeesuksen sovitustyön vastaanottamista?)
- Matt. 5:17 -20 (Miten vastaisit henkilölle, joka sanoisi koko lakijutun olevan pelkkää
lakiuskovaisuuna? Tarkkaileeko Jumala jokaista piliJcu yksityiskohtaa?)
-Ef-23:12-19 (Onko mahdollistakehitellä itse omat säännötja lait,joidenmukaan elää? perustele.)

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Oletko koskaan rikkonut såüintöjä? Mitä s¿iäntöåi ja mitä seuraul<sia tai vaikutusta sillä oli?
2. Mitä lakeja on heþo noudattaaja mitä ei?
3. Määrittele mikä on tai mitkä ovat Jumalan lait?

4.
5.

6.
7

.

8.

Jos Jumala edellyttää meiltä lakien noudattamisesta, olemme todella vapaita? pen¡stele.

Room. 3 :23 kertoo ikuisen elämän olevan lahja eikä palkinto tai ansaittu palkka.
Jos emme
pelastu Jumalan lakiennoudattamisenperusteella, miksi niitãpitäisiylipàtään
noudattaa?
Onko mahdollista noudattaa Jumalan lakia tuntematta Jumalaa? pen¡stãle.
Onko mitään vikaa siinä, että yrittäisi yksinkertaisesti vain olla hyvåi ihminen?
Eikö se riitä,
että on hyvä ihminen ja elää elämänsåi hyvin? perustele.
Jos olemme syntisiä senkinjälkeen kun vastaanotffnme Jumalan ila¡isen
elämåin lahjan, kuinka
voimme noudattaa Jumalan lakia?

Lopetus
Pyydä oppilaita luettelemaan lakeja tai såiäntöjä, joita noudattamalla he uskovat
saavaruia paremman
elåimÈin ja joiden noudattamiseen he ovatvalmiita sitoutumoan
Pyydä heitä olema¿n rehettisia jajattamäänpois ne,joita eivät itse ole valmütanoudattamaanvaikkauskoisivatkinniidenparantavan
elÊim?insä laatua.

Kirjoita ehdotukset taululle.

Pyydäjotakuta vapaaehtoista lukemaan åiäneen Matt 22:37 . Muisruta oppilaita
että vaikka taululla olevien lakien noudattaminen tekisi elÈimåistä pareûrman, ne eivät merkitse
mitäåin ilman suurinta käsþåi.
Tim Lale

