
Jumala antaa lain
2. Moos. 19-20

-  Onnellisuuden lähde -24

”Te näitte, mitä tein egyptiläisille ja kuinka toin teidät pois Egyptistä ja olen pitänyt teistä huolen. Kuunnel-
kaa ja totelkaa minua, niin olette minun oma kansani.” 2. Moos. 19:4,5 Näin Jumala sanoi kansalleen, kun 
he kahden kuukauden vaelluksen jälkeen pysähtyivät Siinain vuoren juurelle. ”Koko kansa vastasi yhtenä 
miehenä: ”Me teemme kaiken, mitä Herra käskee.” 

Jumala, joka rakastaa sua, tahtoo sinun kuuntelevan ja tottelevan häntä. Katsotaanpa Psalmi 119:1 Raa-
mattu lupaa, että olet onnellinen, kun tottelet Jumalan lakia. Jos rakastat Jumalaa, sinä mielellään teet 
Hänen tahtonsa mukaan. Ne ei ole käskyjä, joita sun on pakko noudattaa, vaan ne on sinulle onni ja vapaus. 
Mahtavaa, että saan elää Jumalan tahdon mukaan!
 
Jumala sanoi Moosekselle: ”Minä tulen sakean pilven sisällä luoksesi, jotta kansa kuulisi minun puhuvan 
sinun kanssasi ja siksi uskoisi myös sinua kaikkina aikoina.” Hän käski Moosesta asettamaan rajan vuoren 
ympärille, ettei kansa nousisi vuorelle eikä edes koskettaisi sitä. Kaikkien, koko kansan, piti valmistautua Ju-
malan kohtaamiseen Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Kolmannen päivän aamuna he kuulivat kovaa 
ukkosenjyrinää ja näkivät taivaalla salamoita. Vuori peittyi savuun ja voimakas torven ääni kaikui jyrkiltä 
kallionseinämiltä ja kansa vapisi pelosta. He pelkäsivät Jumalan pyhyyden, suuruuden ja voiman edessä. 
Jumala itse tahtoi, että jokainen tietää Hänen olevan pyhä Jumala, jota ihmisen tulee kunnioittaa. Vaikka 
ihmiset eivät nähneet Jumalaa, he näkivät Hänen suuren voimansa. Jumala puhui tulen ja savun keskeltä ja 
antoi lakinsa, käskynsä ja säädöksensä. 

Me tunnemme hyvin 10 käskyä, (NÄYTÄ LAINTAULUT) jotka ikään kuin tiivistävät Jumalan tahdon. Ne suo-
jelevat elämää, sinua ja lähimmäisiäsi. Käskyt myös opettavat tuntemaan, mitä synti on ja ne viitoittavat 
oikean tien, ohjaavat elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Käskyt on annettu sinun parhaaksesi.
Ekat käskyt liittyvät meidän ja Jumalan välisiin asioihin: 
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia – Äläkä tee itsellesi patsasta äläkä muu-
takaan jumalankuvaa. - Se, mikä on sinulle rakkain ja tärkein, mihin sinä turvaat, on Jumalasi. Onko se elä-
vä Jumala vai epäjumala? On tärkeää tutkia Raamattua oppiaksemme, millainen ainoa, elävä ja todellinen 
Jumala on, jota meidän tulee palvella. Älä käytä väärin Herran sinun Jumalasi nimeä – Puhutko Jumalasta 
pilkallisesti? Tai käytätkö Jumalan nimeä vääriin tarkoituksiin? Jumalan tahdon mukaista, on että rukoilet, 
kunnioitat, kiität ja ylistät Häntä, puhut Jumalasta hyvää ja totta. Pyhitä lepopäivä – Erotatko yhden päivän 
viikosta Jumalalle ja levolle? Tarvitsemme lepoa, jotta jaksamme, mutta jos rakastat Jumala, tahdot ennen 
kaikkea viettää aikaa Hänen kanssaan, Häntä kuunnellen ja Hänelle puhuen.  

Loput liittyvät meidän ja toisten ihmisten välisiin asioihin: 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi – Kun perheessä on järjestys, keskinäinen kunnioitus ja rakkaus, perhe voi hyvin. 
Älä tapa – Emme saa vahingoittaa toisia millään tavoin, emme sanoilla emmekä teoilla. Sen sijaan teh-
käämme ja sanokaamme hyvää ja rohkaisevaa. Älä tee aviorikosta – Jumala loi miehen ja naisen ja tarkoitti 
heidät elämään yhdessä. Avioliitto on koko elämän kestävä liitto. Sen liiton sisälle Jumala voi antaa lapsia. 
Omaa ja toisten ihmisten avioliittoja tulee suojella, että perheet pysyvät koossa ja jokaisen on hyvä elää 
omassa perheessään. Älä varasta – Varastamisen sijaan meidän tulee suojella ja huolehtia toisista ihmi-
sistä ja heidän omaisuudestaan. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi – On tärkeää olla rehellinen, 
sanot vain se, minkä varmasti tiedät todeksi. Sen sijaan, että levität ilkeitä juoruja ja valheita, puhu toisista 
ihmisistä hyvää, kaunista ja oikeaa. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Älä tavoittele lähimmäisesi 
puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. – Oletko kadehtinut ja tavoitellut, vaik-

OPETUS

“Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, 

ne, jotka seuraavat Herran lakia.” Ps. 119:1



ka ajatuksissasi, jonkun toisen omaisuutta, ihmissuhteita, ulkonäköä, taitoja tms.? Tavoittelemisen sijaan 
meidän tulisi iloita ja kiittää siitä, mitä itse olemme ja mitä toiset ovat Jumalalta saaneet.

Raamattu sanoo, että jos olet rikkonut yhtä käskyä vastaan, olet syyllinen kaikissa kohdin. Vaikka kuvitte-
lisimme olevamme hyviä ihmisiä, jotka noudattavat Jumalan tahtoa, emme sitä useinkaan ole. Olemme 
syntisiä ja siksi Jumalan käskyjen rikkojia. (NÄYTÄ KULTAINEN KETJU) Jumalan käskyjä voidaan verrata kul-
taiseen ketjuun, jossa jokainen lenkki on yksi käskyistä. Jos yhdenkin kerran rikot yhtäkin käskyä, ketju kat-
keaa. Yksikin rikkomus on rikkomus ja synti tuhoaa elämääsi ja erottaa Jumalasta.  

Kun Jumala oli antanut lakinsa kansalle, Hän halusi heidän tietävän, kuinka voivat saada syntinsä anteeksi. 
Jumala sanoi Moosekselle: ”Tee minulle alttari kivistä palvellaksesi minua. Kansan täytyy tuoda uhrina karit-
sa tai karjaeläin.” Kun eläin kuoli alttarilla, se muistutti siitä, että he tarvitsevat viattoman uhrin, joka kuolee 
heidän puolestaan, jotta he voivat saada anteeksi. ”(NÄYTÄ KRUSIFIKSI) Eläimen veri ei kuitenkaan voinut 
ottaa pois heidän syntejään, mutta Jeesusta kutsutaan ”Jumalan Karitsaksi” (Joh.1:29). Jumalan Sanan mu-
kaan Hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (1. Joh. 1:9) Uskomalla Jeesukseen saat anteeksi.

Risti muodostuu kahdesta puusta. Vaaka ja pysty puusta. Pysty kuvaa suhdettamme Jumalaan ja vaaka 
toisiin ihmisiin. Synnit, millä on rikottu Jumalaa ja toisia kohtaan, molemmat on anteeksiannettu, Jeesuksen 
ristinkuoleman tähden. Jeesukseen uskovana, synnit anteeksisaaneena, sinulla on ehjä yhteys Jumalaan ja 
ehjä yhteys toisiin ihmisiin. 

Mitä Raamattu meille lupasikaan: Psalmi 119:1 Saat iloita Jumalan antamista käskyistä, jotka ohjaavat 
sinua elämässä, suojelevat sinua. Olet onnellinen, kun tottelet niitä. Pyydä Jeesukselta voimaa ja halua 
totella Jumalan tahtoa, sillä yksin Hänen avullaan voit sen tehdä. Onnellinen olet, kun olet saanut anteeksi.

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa luet-
tavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine tai kuva johdannoksi ja lopetukseksi: liikennemerkit
Aloitus: Liikennemerkit ohjaa reittiä, minne menet ja antavat yhteiset pelisäännöt liikenteeseen, jottei 
tapahtuisi onnettomuuksia. Jos tapahtuu, ne määrittelevät, kuka teki väärin ja miksi se oli väärin. Liiken-
nemerkit on siis ohjeet, miten tulee toimia, jotta liikkuminen on turvallista. Jumalakin antoi meille liikenne-
merkit, käskyt ja ohjeet, miten tätä elämää elää, ettemme aiheuttaisi vahinkoa itsellemme emmekä toisille
Lopetus: Liikennemerkit muistuttakoon, että Jumala antoi käskynsä, meidän suojaksemme ja oppaak-
semme. Olemme onnellisia, kun elämme niiden mukaisesti. 

Pohdintakysymyksiä: 
Miksi Jumalan käskyjen totteleminen, Jumalan tahdossa eläminen, tuo elämääsi iloa ja onnea? 
Onko joku käsky, missä erityisesti tarvitset nyt Jeesuksen apua, että voisit elää sen mukaisesti? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta käskyistä, joka suojelevat, opettavat tuntemaan oikean ja väärän ja ohjaavat elämään Juma-
lan tahdon mukaista elämää. Rukoile ja pyydä apua, jotta voisit elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tunnusta 
ja pyydä anteeksi, kun olet ollut tottelematon. 


