Sapatti 35

JUMALAN T.AIN MERKITYS
Avaintekstit:2. Moos.20:l-17; ps. l; ll9:75-77: Jes.5:24:64:6;Man. 5:17,
lg;22:34_40; Luuk.
16:17; Joh. l4:15; Room. 2:8,l2-15;6:14,17,lg;7:7-12,14,21-25;
l0:4; l3:10; Gal. 3:13, l4; Ef.
2:14,15; Jaak. l:25.
Tavoitteet
Nuori:
ymmåirtåiä, että vaikka pelastumme armosta, Jumalan laki

2.
3

ja sen noudattaminen ovat tåirkeitä
asioita.
ymmärtää, miten lakipalvelee ihmistä.
oppii, että Jumalan laki ei ole luettelo rajoituksia vaan ohjeita todellisen
vapauden saawttami-

seen.

Tarvittavat materiaalit
Iso kulho, kovafrsi keitetry kananmuna, kyniä, paperia, kiviã (jokaiselle
oppilaalle yksi), tuss! tai

taulu.

liitu-

Johtajalle
"Lait on tehty rikottaviksi", sanotaan. onneksi

se ei ole totta. ongelmana on vain se, että lakien
noudattaminen edellyttää toimintaa omalta osaltamme. Jotkut lait
ovai helposti noudatettavia muttajokaisella meistä on joitain' joiden kanssa joud¡mme kamppailemaan.
Emme tahdo rikJcoa Jumalan lakia
vastaan, mutta siltijoskus teennme niin. Silloin on tärkeåiä
muistaa" että lain noudattaurisen tulisi syntyä
aidosta rakkaudesta Jumalaa kohtaanja halusta toteuttaa hänen
tahtoaan, eikã niinkäao Hiooi¡ae-irrn
tai rangaistuksen pelosta- Tulet huomaaÍtaan, että lain noudattaminen
on helpompa4 kun teet

sen

oikeistasyistä.

Aloitus

A' Laita iso kulho lattialleja

pitele kovaksi keitettyä kananmunaa korkealla sen yläpuolella.
(C,lä
kuitenkaan kerro oppilaille, ettii kananmuna onkeitetty.)
Kysy oppitailta mitå tapahtuu jos pudotat kananmunaû Miten painovoima vai}uttaa siihetr?
Ratkaiseeko pudottarnispäätõs sen mitli
pãätöksestä seuraa? Kun tiedät pâätölcsen seuraukset,
haluatko tehàä sen? Mitä jos haluaisit
pudottaa kananmunan mutta et tahtoisi sen rikkoutuvan?
voisitko tehdä niin? Miksi tai miksi
ei? vertaa tilannetta valintaan rikkoa Jumalan lakiaja
sen seuraul<siin- pudota sen jälkeen kananmuna Miten tieto siitä' että kananmrma oli keitetty olisi
vaikuttanut paatotseen pudottaa tai
olla pudottamatta se. Milcsi?

B'

Monet ihmiset ajattelevat klnnmenen k¿ish/n olevan luettelo
elâmãä rajoiuavia sääntöjä pyydä
vapaaehtoisia luettelemaan muistamiaan_krisþjä. Kirjoittakaa
kiellolla alkavat uudelleen niin,

että ne ovat myönteisellätavalla ilnaistuja.

Keskustelkaa:

Onko kelaimillänne käsþillä saura teho? pen¡stele.
Jumala käytri sanojA kuten,'älf'?
- Mirä 2. Moos- 20:1,2 kertoo siitä mitä Jumala ajattelee
vapaudesta?
- Jumala aloittaa þmmenet käsk¡ muistuttamalla
kansaansa siit¿i" että hän vapautti heidät
orjuudesta' olisiko Jumala ensin vapauttanut
ihmiset ja sitten äkkiä muuttanut toimintaansa ja
asettanur heille kåisþjã heitä oduunam¿uln? perustelã.
- Lakien olemassaolon tarpeellizuus on helppo ymmärtää
Milai niitä on joskus sitten niin vaikea noudattaa?
-

-

Mil$i
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- Jos uskot, että synnillä on tekemistä sen kanssa, että, ihmisten on vaikea
noudattaa lakeja,
joiden tarpeellisuuden ymmärtävät mitä se kertoo synnistä?

-

C'

Jaa oppilaille þniä ja paperia. Pyydä oppilaita katselanaan ympärilleen ja
luenelemaan sääntöjäja lakeja,jotka vaikuttavat heihin tänään kirkkorakennuksessa tai huðneessa,jossa
nyr ovat.

Kerää listat ja kokoa taululle lait ja säännöt, joiden alaisina olette juuri
teUe hetkel6.
Keskustelkaa lyhyesti siitä miksi þseiset säännöt ovat olemassa ja
ongelmista, joita saattaisi
ilmetä, mikäli niitËi ei olisi tai noudatettaisi.
Keskustelkaa þseisten sääntöjen merkitykseståi ja niiden taustalla olevista periaaneista.
Teke-

vätkö ne oppilaat onnettomiksi vai onnellisilai? Vaikutavatko ne vain yksilöön
vai koko ryhmåüin?

D.

Lue ääneen seuraava vertaus:

"Olipa kerran pieni etana, joka halusi olla vapaa. Pieni etana oli tyystin
kyll¿ist)¡nyt roudaamaan
seltissään painavaa kuortaan ja halusi päästä siitä eroon. Miksei h-¿in
saisitehdå niin kuin tahtoi!
Isä-etana sanoi pienelle etanalle, että kuori on tarpeen eikä sitä
voisi noin vain jättää. ,,Se on
elintärked", isä-etana sanoi.
"Ei vanhat, kuivat ja kurrn¡iset etanat mitåiän vapaudesta
¡rmmärrä," pikku-etana tuumi itsek-

seen.

"Kun kerran Jumala on etanoille kuoret luonut, tiryry niillä merkityskin
olla," isä-etanajatkoi

selostustaan.

Pikkuinen

etana oli kuitenkin tehn¡ jo päätöksensä. Eräänä päivåinä se möngersi
hitaasti rutistuneen limsatölkin yli. \rht¿ikkiä sen kuori jäi kiinnijapikku-ìtana
ajatteli heikensä koinaneen.
Nyt päËisen vihdoinkin vapaaksi, se ajatteli. valtavien voimanponnistusten jälkeen
se rosiaan
pääsi lopulta irti kuorestaan jaonnellisenauudestavapaudestaan
se jatkoim"öngertämistään.
Lintu kaarteli ilmassa aamiaisen toivossaja huomasi suojattoman pienen etanan.

Kuinka herkul-

linen ateria se olikaan!"

Mitä vertaus kertoo kristþiståija Jumalan laista? Selvåistikin kertomuksesta ymmärtää
ainakin,

ettäJumalan luomat lait ovat omaksi suojaksemme tehtyjä.

Sanaan uppoutuminen
A' Jotkut kristitytkin ovat sitä mieltä, ettei ihmisen tarvitse noudattaa Jumalan lakia, sillä pelastus
tulee armost4 latrjana niin ettei kukaan voi kerskua (F,f.2:9).
Jaa oppilaat kahteen ryhmåiän, joistatoinen esittää oikeudenkäynnin
s¡n¡äjääja toinen puolustusta. Toimi itsetuomarina. LukekaaensinåiäneenRoom. s:l-3.
rir¡oiiatetstitaulullejakerro
oppilaille, että se on oikeudenkäynnin perusta.
Syyttäjåin tehtävä on vakuuttaa kaikki siitä, että pelastus tulee armosta
eikä ihmisten tarvitse siis
noudattaa lakia. Puolustuksen tehtävä on vakuuttaa muut siitä, että
laki on tärkeä vaikka pelastus tuleekin armosta. Rohkaise
ryhmiä valmistamaan vakuuttavat perustelut väitteilleenla jokainen väite pitdä pystyåi pemstelemaan Raamatulla. Kumpikin
ryhmistä voi nimetäjonkunjäsenensä edustajakseen, joka esittÈiä ryhm¿iri argumentit. roimi
tuãmarina ja jaa puheenvuorot.
Keskustelkaa lopuksi yhdessä pohdintojen tuloksista. Kumman ryhm¿in
veitteei ot¡vat vakuuttavimpia ja kummalla ryhmällä oli vahvemmat Raamatun perustelut?

B'

Raamatussa esiintyy neljänlaisia lakeja tai sääntöjä. Anna
oppilaille mahdollisuus arvata mitkä
neljä ryhmåiä ovat þseessä (moraalilait, seremonialait, siviililait ja
terveyslait¡. ryyoa vapaaehtoisia lukemaan ääneen seuraavat tekstit: 5. Moos. 3l:26;2. Móos.
Zt:23:2.

tvioos. 20:16;3.
Moos. ll:7; Mal. 4:4;5. Moos. l0:5;2.Moos. 22:7;Kol.2:14.
Pyydä oppilaita arvioimaan mihin
ryhmään tekstin sääntö kuuluu. Keskustelkaa eri ryhmien
lakien olemassaolon syistä.
Moraalilait ovat ikuinen heijastus Jumalan luonteesta. Luomisen yhteydessä
Jumalan luonteen
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periaatteet kirj-oitettiin Aatamin ja Eevan sydämiin ja
he siirsívät ndmä tietonsajälkeläisilleen ( I .
Moos' 26:5). ollessaan orjina Eglptissä, Jumalan Lnsa
unohti *rrrcin r.ãtÃaan tiedor Jumalan tahdosta, joka ilmenee Jumalan laissa. Kun Jumala
teki israelilaisista kansan vapauttaessaan
heidät orjuudesta hän antoi heille tiedon laista uudelleen
siinailla kymmenten käsþjen muodossa' Hän antoi heille myös muut siviililain, koska heistä

oli tuleva yhtenäinen kansa; seremonialait ohjaamaan heidän uskonnollista elämäåinsä ja ohjaamaan
heidät pelastukseen Kristuksessa;
j a terveys lait su oj atakseen heidän terveyttään.
Keskustelkaa mitkä neljästä lakiryhmästä ovat yhä voimassa
nyþään. Keksikää kuhunkin
ryhmään kuuluva

nyþlaki.

Kysymyksiä keskusteltavaksi
l. Millainen asenne meillËi pitäisi oila Jumaran lakia kohtaan?
2. Miksi Jumalan laki onolemassa?
3. Mitä turisi tehdä, jos huomaan rikkoneensa Jumaran lakia?
4. Miten Jumalan lakia voi noudattaa?
5 ' Mitä tarkoittaa, kun Raamatussa sanotaan,
että: "kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme" (Jes. 64:5)?
6. Miten þhä Henki aunaa lain noudattamisessa?
7. Miren armoja laki liitryvättoisiinsa?
8. Kuvaile millainen yhteiskunta olisi, jos siinä ei olisi lainkaan lakeja?
Lopetus
Jaajokaiselle oppilaalle kivi. Pyydäjotakuta vapaaehtoista
lukemaan däneen Joh. g: l-l l.
Aviorikoksesta kiinni jåitinyt nainen rikkoi lakia. Fariseukset ja
lainopettajat olivat sitä mieltä, että vain
sillä oli merkitystä. Jeesus osoitti kuitenkin, ettäjokainen ¡kkoo
lakia. Emme voi tuomita muita siitä,
että he ovat syntisiä kun olemme itsekin sitä.
Sano oppilaille, että kaikkien, jotka eivät ole koskaan tehneet
slmtiä tulee tuoda saamansa kivi luokan
eteen' Muistuta oppilaita lopuksi siitä, että kun rikomme
Jumaian lakia, laki tuomitsee meidät, mutta
Jeesus pelastaa meidät syntimme tuomiolta. oma
vastuumme on elää laki nououtturn¡u ruofiaen siihen,
ettäJeesuksen armo kantaameitäsiÍnä, missä olemme itse
heikJ<oja.
C é I e s t e p errin

23

o

-Wa I lcer

