Lain mukaan
Totuuden perintö –kerho JOUTSENEN vuonna
Aihe: Kymmenien käskyjen ja Jeesuksen
käskyjen opetteleminen ja vertaaminen
Suorituspaikka: Kerhotila
Kesto: 45‐60min
Tavoite: Polunkävijä tutustuu Raamatun
lakeihin ja ymmärtää niiden merkityksen.

Sisällöt:
- Kymmeneen käskyyn tutustuminen
- Jeesuksen lakeihin tutustuminen
- Näiden vertaaminen ja merkityksen
pohtiminen
Tarvikkeet:
- Raamattuja
- kyniä ja paperia
- tulosteet liitteestä 2

Toiminta:
1.

Aloitus:

kesto noin 5 minuuttia

kyllä ja ei
Yksi polunkävijöistä lähetetään ulos huoneesta. Toiset päättävät yhden esineen tai henkilön
kerhotilasta, jota he ajattelevat. Ulkona ollut polunkävijä kutsutaan sisään. Hän kysyy
kysymyksiä toisilta tavoitteenaan saada vihjeitä ja lopulta arvata mitä he ajattelevat. Vastata saa
vain ”kyllä” tai ”ei”. Leikki loppuu kun polunkävijä on arvannut oikean esineen tai henkilön.
Ohjaaja kertoo, että joihinkin asioihin voi vastata lyhyesti ”kyllä” tai ”ei”. Jumala on antanut
meille lakinsa, joka sanoo ”kyllä” tai ”ei” ohjeeksi meidän toiminnallemme.

2.

Aiheen käsittely:

kesto noin 30 minuuttia

Kymmenen käskyä
Etsitään kymmenen käskyä Raamatusta. Ne löytyvät sekä 2. Moos. 20:2-17 että 5. Moos. 5:6-21.
Tiivistetään joka käskyn ajatus yhteen lauseeseen. Esimerkkitiivistys liitteessä 1. Polunkävijät
kirjoittavat tiivistetyt käskyt paperille ja ne laitetaan näkyville kerhon ajaksi. (Huomioi, että
Katekismuksen kymmenen käskyä eroavat Raamatun käskyistä, joten jotkut polunkävijät ovat
saattaneet oppia käskyt koulussa hieman eri tavalla.) Keskustellaan siitä, mitä polunkävijät
ajattelevat kymmenestä käskystä.
Leikitään kymmenen kohdan -peli, jossa polunkävijät ovat rivissä. Ohjaaja sanoo lain ja
polunkävijät näyttävät sormillaan kuinka mones laki on kyseessä. Aluksi voidaan käyttää apuna
juuri tehtyä paperia, jossa lait lukevat, mutta lopuksi sen voi peittää. Muutaman
harjoituskierroksen jälkeen väärää numeroa näyttävät putoavat pois ja peli loppuu kun on
jäljellä enää yksi polunkävijä.
Taustatiedoksi ohjaajalle Jeesuksen laista (kirjasta Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu):
Jeesus eli kymmen käskyn lain mukaan kun hän eli maan päällä. Hän ei
kumonnut lakia, vaan sanoi: ”Totisesti, laista ei häviä yksikään kirjain,

pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on
tapahtunut.” Matt. 5:18
Jeesuksen mukaan Jumalan lain suurin tarkoitus on: rakastaa Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja rakastaa
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Matt. 22:37,38) Hän ei kuitenkaan halunnut,
että rakkaus tulkittaisiin itsekkääksi tai pelkkien tunteiden varassa olevaksi.
Selittääkseen millaisesta rakkaudesta on kysymys hän antoi ”uuden käskyn”:
”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen
rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” Joh. 13:34
Polunkävijät etsivät yllä mainitut kolme kohtaa Raamatusta. Matt. 5:18 kertoo sen, että laki
koskee meitäkin nykyään yhtä hyvin kuin raamatunajan henkilöitä. Matt. 22:37,38 tiivistää
kymmenet käskyt. Yhdessä mietitään, miten kaikki kymmenen käskyä mahtuu tuon yhden
käskyn sisälle. Ja lopuksi vielä mietitään Joh. 13:34 ”uutta käskyä” ja sen suhdetta kymmeneen
käskyyn.
Ohjaaja kertoo, että saamme voimia ja halua näiden lakien pitämiseen Jumalalta. Hän haluaa
auttaa meitä elämään Hänen tahtonsa mukaisesti.

3.

Lopetus:

kesto noin 10 minuuttia

Viesti
Jaetaan polunkävijät joukkueisiin. Jokainen joukkueen jäsen suorittaa vuorollaan yhden tehtävän
ja seuraava aloittaa oman tehtävänsä kun aikaisempi on valmis. Jos ei saa suoritettua tehtävää,
voi palata takaisin kysymään joukkueelta neuvoa ja mennä sitten uudestaan yrittämään. Jos
tehtävä ei silti mene oikein, vaihdetaan seuraava polunkävijä yrittämään samaa tehtävää. Se
joukkue, joka on ensin tehnyt tehtävät oikein, on voittaja.
Tehtäviä:






+

Kymmen käskyn käskyjen järjestäminen oikeaan järjestykseen.
Täydennä teksti: ”Minä annan teille uuden käskyn: _______ _______! Niin kuin
minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne.”Joh. 13:34
Täydennä: Kymmenen käskyä löytyvät: ___. Moos. ___:____-____
Avaa Raamattu auki kymmen käskyn kohdalta.
Näiden tehtävien väliin voidaan lisätä muita polunkävijätaitoja tai hauskoja
tehtäviä, kuten ”tee kalastajansolmu” tai ”tee kuperkeikka”.

Ajatuksia hartaushetkeen
Muista pitää hartaushetki kerhon alussa ja/tai lopussa! Voit tehdä sen millä tavalla tahansa,
tässä muutama idea tälle kerralle:
 Rukoilkaa, että Herra antaisi jokaiselle viisautta tehdä Hänen tahtonsa mukaan.
 Kirjoittakaa rukous- ja kiitosaiheita kerhon yhteiseen rukouskirjaan.
 Jos joku polunkävijöistä on opetellut Raamatun tekstin ulkoa, hän voi esittää sen.

Kertaus seuraavassa kerhossa pidettäväksi:
Liitä käskyn alku- ja loppuosa toisiinsa. Tehtävä liitteessä 2.

Kesto n. 5 minuuttia

Tietoa aiheesta:
- Lähteenäkin käytetty kirja: Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu. Näin seitsemännen päivän
adventistit ymmärtävät Raamatun opetuksen. Kirjatoimi 1995. Sivut 261-275.
Liitteet:
Liite 1: Kymmenen käskyä tiivistettynä
Liite 2: Yhdistä oikein

Liitteet
Liite 1: Kymmenen käskyä tiivistettynä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sinulla ei saa olla muita Jumalia.
Älä tee tai palvo jumalankuvaa.
Älä käytä väärin Herran nimeä.
Muista pyhittää lepopäivä.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
Älä tapa.
Älä tee aviorikosta.
Älä varasta.
Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.
Älä tavoittele mitään, mikä on toisen.

Kokonaisuutena käskyt löytyvät 2. Moos. 20:2-17
Liite 2: Yhdistä oikein

1. Sinulla ei saa olla

jumalankuvaa.

2. Älä tee tai palvo

aviorikosta.

3. Älä käytä väärin

muita Jumalia.

4. Muista pyhittää

varasta.

5. Kunnioita

Herran nimeä.

6. Älä

toisianne!

7. Älä tee

mitään, mikä on toisen.

8. Älä

lepopäivä.

9. Älä todista valheellisesti

tapa.

10. Älä tavoittele

toista ihmistä vastaan.

uusi käsky: Rakastakaa

isääsi ja äitiäsi.

