3. raamattutunti ajalle 10.–16.10.2020

Laki opettajana
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko
sielustasi ja koko voimastasi.” (5. Moos. 6:5.)

Avaintekstit:
5. Moos. 6:5; 5.
Moos. 31:9–27;
Room. 3:19–23;
Ilm. 12:17; 14:12;
Mark. 6:25–27;
Hepr. 5:8.

V

aroittaen galatalaisia lakihenkisyydestä Paavali kirjoitti: ”Jos olisi annettu
laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi
lain noudattamiseen.” (Gal. 3:21.) Näin se on. Jos jokin laki ylipäätään oli
si pystynyt ”tekemään eläväksi”, se olisi tietysti Jumalan laki. Paavalin sanoma
on kuitenkin se, että edes Jumalan laki ei voi antaa elämää meille syntisille. Mik
si? ”Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä
on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen.” (Gal. 3:22.)
Jos laki ei pysty antamaan elämää syntisille, mikä muu sen tarkoitus sitten on
kuin näyttää meille armon tarpeemme? Onko lailla siis vain kielteinen tarkoitus
synnin osoittajana?
Ei. Lain tehtävänä on myös osoittaa meille elämän tie, joka löytyy vain Jee
suksessa. Juuri tästä tosi kasvatuksessakin tulisi olla kyse: tien osoittamisesta
elämään, joka on täynnä armoa, uskoa ja kuuliaisuutta Kristukselle. Siksi me täl
lä viikolla tutkimme Jumalan lain tehtävää kristillisessä kasvatuksessa. Tarkaste
lemme sitä, mitä laki voi opettaa meille uskosta, armosta ja Jumalan rakkaudes
ta langennutta ihmiskuntaa kohtaan, vaikka se ei voikaan meitä pelastaa.

17.10. Kansainvälinen profetian hengen päivä
Tämä tutkistelu on sapatiksi 17.10.2020
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SUNNUNTAI 11.10.2020

JUMALAN
RAKASTAMINEN
JA
PELKÄÄMINEN
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3. raamattutunti

Viidennestä Mooseksen kirjasta löytyvät Mooseksen viimei
set sanat Israelin kansan uudelle sukupolvelle – sille, joka vii
mein saisi astua luvattuun maahan. Ennen kuin he kuiten
kaan pääsevät sinne, Mooseksella on vielä joitakin hyvin sel
keitä sanoja ja ohjeita heille.
Lue 5. Moos. 31:9–13. Mitä Herran pelkääminen tarkoittaa?
_________________________________________________________________
Jumala valitsi tietoisesti tavat, joilla hän välitti lakinsa Israe
lille. Hän teki kaikkensa huolehtiakseen, ettei hänen lakejaan
unohdettaisi. Jumala on pitkämielinen kasvattaja. Hän opet
taa, kertaa, lähettää profeettoja ja käyttää palvelijoitaan vä
littämään sanomansa. Näin hän on tehnyt kerta toisensa jäl
keen. Eikö suuri osa Vanhan testamentin kirjoituksia olekin
juuri sitä, että Jumala koettaa opettaa kansaansa seuraa
maan elämän tietä?
Mooses korostaa, miten tärkeää on, että tulevat sukupol
vet oppivat lain. Hän kuvailee sitä kaksiosaiseksi prosessik
si. Ensin lasten on kuultava laki ja sitten he ”oppivat pelkää
mään Herraa” (5. Moos. 31:13).
Lain opettelussa ei lähdetä siitä, että Herran pelko on lain
tuntemisen luonnollinen seuraus, vaan Jumalan pelko tulee
oppia. Tietoon ja Herran pelkoon kasvaminen on prosessi, ei
välitön syy–seuraussuhde.
Mitä Jumalan pelkääminen sitten tarkoittaa, kun kansalle
samaan aikaan sanotaan: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko
sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi” (5. Moos.
6:5)? Ehkä tätä voi verrata tapaan, jolla lapsi rakastaa ja pel
kää hyvää isää – isää, joka osoittaa rakkautensa ja huolenpi
tonsa sillä, että sanoo mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sa
noo. Tällaisen isän kanssa lapsi tietää, että tehdessään vää
rin hän saa kärsiä vääryytensä seuraukset. Me voimme, ja
meidän täytyy, samaan aikaan sekä rakastaa että pelätä Ju
malaa. Rakastaminen ja pelkääminen eivät ole ristiriidassa
keskenään. Mitä enemmän opimme Jumalasta, sitä enemmän
rakastamme häntä hänen hyvyytensä tähden. Kuitenkin sa
maan aikaan, mitä enemmän opimme Jumalasta, sitä enem
män pelkäämme häntä, sillä näemme, kuinka pyhä ja van
hurskas hän on ja kuinka syntisiä ja epävanhurskaita me itse
olemme häneen verrattuna, ja ymmärrämme, että vältymme
tuholta ainoastaan ansaitsemattoman armon tähden.

MAANANTAI 12.10.2020

TODISTAJANA
SINUA
VASTAAN

3. raamattutunti

Mooses tietää kuolevansa pian. Hän on hyvin tietoinen tilan
teesta, johon kansa hänen jälkeensä jää. Hän tietää, että hä
nen kuolemansa jälkeen israelilaiset astuvat luvattuun Ka
naaninmaahan. Hän tietää myös, että saavutettuaan kauan
kaivatun päämääränsä kansa alkaa kapinoida.
Lue 5. Moos. 31:14–27. Millaisia valmisteluja Mooses
tekee ennen kuolemaansa? Mikä oli hänen suurin huolenaiheensa ja millaisen ratkaisun hän siihen tarjoaa?
_________________________________________________________________
Mooseksen puheessa on hieman samanlainen sävy kuin opet
tajalla, joka valmistelee luokkaansa sijaisen tuloon. Hän tie
tää, että oppilaat ovat käyttäytyneet huonosti luokassa oman
opettajansa läsnä ollessa, eikä hän ole niin harhojen vallassa,
että kuvittelisi, etteivät he kapinoisi hänen poissa ollessaan.
Mooses ohjeistaa liitonarkkua kantaneet leeviläiset sijoitta
maan lainkirjan liitonarkun viereen, jotta se olisi siinä ”todis
tajana”. Mooses ei anna sijaiselleen tuntisuunnitelmaa, vaan
hän antaa todistajan. Mooses puhuu lainkirjasta aivan kuin se
olisi elävä olento, jolla on voima nuhdella ihmisten sydäntä.
Ajattele lakia ”todistajana heitä vastaan”. Miten asia
ymmärretään Uudessa testamentissa? Katso Room.
3:19–23. Miten laki näyttää meille armon tarpeemme?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Jumala käskee Moosesta kirjoittamaan ylös laulun, jonka hän
on opettanut tälle. Mooseksen tehtävänä on opettaa laulu is
raelilaisille, jotta se olisi ”minun [Herran] todistajani israelilai
sia vastaan” (5. Moos. 31:19, RK 2012). Jälleen kerran näem
me, miten Jumalan ohjeet tehdään eläväksi. Laulua, jota lau
letaan, on helpompi jakaa ja levittää. Kun laulu on todistaja,
sillä on kyky saada ihmiset katsomaan itseään ja näkemään,
mitä laulu sanoo heistä.
Millä tavoin Jumalan laki toimii todistajana meitä vastaan silloinkin, kun pyrimme noudattamaan sitä koko
Jumalalta saadulla voimallamme? Mitä tämä todistaja
opettaa meille evankeliumin tarpeesta elämässämme?
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TIISTAI 13.10.2020

JOTTA
MENESTYISIT

3. raamattutunti

Raamatusta löytyy esimerkkejä Jumalan lain tuntemisen ja
noudattamisen lopputuloksista.
Lue Joos. 1:7, 8. Mitä Herra sanoi Joosualle? Miten sanojen periaatteita voidaan soveltaa meihin tänä päivänä?
_________________________________________________________________
Herra sanoo Kanaaninmaahan astuvalle Joosualle: ”Ole vain
luja ja aivan rohkea ja noudata kaikessa toiminnassasi tar
koin sitä opetusta, jonka palvelijani Mooses on sinulle anta
nut. Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, jotta menes
tyisit, missä ikinä kuljetkin.” (Joos. 1:7; RK 2012.)
Käsitys menestyksestä kuuliaisuuden sivutuotteena vai
kuttaa päinvastaiselta tavalle, jolla menestystä maailmassa
meidän päivinämme mitataan. Monet uskovat nykyään, että
menestyksen merkkejä ovat innovaatio, luovuus ja itseluot
tamus. Jollakin tietyllä toimialalla menestyminen vaatii usein
poikkeuksellista lahjakkuutta ja riskienottoa.
Jumalan silmissä menestykseen vaaditaan aivan erilaiset
keinot.
Lue Ilm. 12:17; Ilm. 14:12; Room. 1:5; Room. 16:26 ja
Jaak. 2:10–12. Mitä jakeilla on sanottavaa tämän päivän ihmisille kuuliaisuudesta Jumalan laille? Miksi on
tärkeää, että noudatamme lakia, vaikka se ei meille
pelastusta tuokaan?
_________________________________________________________________
Oli kyseessä Vanha tai Uusi testamentti tai vanha tai uusi liit
to, sillä ei ole väliä: Raamattuun uskovina kristittyinä mei
dät on kutsuttu kuuliaisuuteen Jumalan laille. Lain rikkominen
(synti) johtaa vain tuskaan, kärsimykseen ja iankaikkiseen
kuolemaan. Kukapa ei olisi omakohtaisesti oppinut tai nähnyt
synnin eli Jumalan lain rikkomisen seurauksia? Kuten muinai
set israelilaiset saattoivat menestyä noudattamalla Jumalan
lakia (vaikka he silti tarvitsivat myös armoa), samoin on mei
dän kohdallamme tänään. Siksi meidän on osana kristillistä
kasvatusta pidettävä Jumalan laki mukana siinä, mitä uskosta
eläminen ja Jumalan armoon luottaminen tarkoittavat.
Millaisia kokemuksia sinulla on synnin seurauksista?
Mitä sellaista olet oppinut, jonka voit jakaa toisten
kanssa, jotta he voisivat välttää samat virheet?
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KESKIVIIKKO 14.10.2020

LAINNOUDATTAJIEN
VASTUKSET
JA KAMPPAILUT

3. raamattutunti

Jumalan lain seuraamisesta on suurta etua, kuten osoittaa
niiden elämä, joiden Jumala antoi menestyä. Joosua noudatti
tarkoin Jumalan ohjeita ja hän johti Israelin kansaa hyvin. Ker
ta toisensa jälkeen Herra sanoi Israelille, että jos he noudat
taisivat lakia, he menestyisivät.
Lue 2. Aik. 31:20, 21. Mitkä ovat näissä jakeissa annetut keskeiset syyt sille, miksi Hiskia menestyi?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Missä tahansa kasvatustilanteessa olemmekin, meidän on
korostettava kuuliaisuuden tärkeyttä. Oppilaamme eivät kui
tenkaan ole tyhmiä. He huomaavat kyllä ennemmin tai myö
hemmin sen karun tosiasian, että jotkut ihmiset ovat uskolli
sia, rakastavia ja kuuliaisia, ja silti – mitä? Onnettomuus koh
taa heitäkin. Miten selitämme tämän? Emme pysty sitä selit
tämään. Elämme synnin ja pahuuden maailmassa, jossa rai
voaa suuri taistelu, eikä kukaan meistä pääse sitä pakoon.
Mitä seuraavat jakeet opettavat meille tästä vaikeasta
kysymyksestä? Mark. 6:25–27; Job 1, 2; 2. Kor. 11:23–
29.
_________________________________________________________________
Epäilemättä hyvät ja uskolliset, lakia noudattavat ihmiset ei
vät aina ole menestyneet, ainakaan sillä tavalla kuin maailma
menestyksen ymmärtää. Tässä voikin olla ainakin osittainen
vastaus tähän vaikeaan kysymykseen, joka varmasti nousee
esiin silloin, kun yritämme opettaa lain noudattamisen tär
keyttä. Mitä tarkkaan ottaen tarkoitamme menestyksellä?
Mitä psalminkirjoittaja sanoi? ”Parempi on päivä sinun esipi
hoissasi kuin tuhat päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläi
senä temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon alla.”
(Ps. 84:11.) On täysin selvää, etteivät Jumalalle uskolliset ja
hänen lailleen kuuliaiset tämän maailman standardeilla mi
tattuna aina ”menesty”, ainakaan tällä hetkellä. Teemme op
pilaillemme karhunpalveluksen, jos väitämme muuta.
Lue Hepr. 11:13–16. Miten jakeet auttavat ymmärtämään, miksi uskolliset joutuvat uskollisuudestaan
huolimatta kärsimään tässä elämässä?
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TORSTAI 15.10.2020

JEESUS,
MEIDÄN ESIMERKKIMME

3. raamattutunti

Jeesus Kristus, Jumalan Poika, oli ainoa, joka eli ihmiselämän
sä täydellisessä kuuliaisuudessa Isälle ja täydessä kuuliaisuu
dessa Jumalan laille. Hän teki tämän siksi, että voisi olla mei
dän sijaiskärsijämme, joka hän olikin, mutta myös siksi, että
hän voisi olla meidän esimerkkimme.
Lue Luuk. 2:51, 52; Fil. 2:8; Hepr. 5:8 ja Joh. 8:28, 29.
Miten jakeet muistuttavat meitä Kristuksen kuuliaisuudesta, jota hän osoitti koko elämänsä ajan?
_________________________________________________________________
Kenties Johannes ilmaisi asian parhaiten kirjoittaessaan:
”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samal
la tavoin kuin hän eli.” (1. Joh. 2:6.) Kun kiinnitämme kat
seemme Kristuksen elämään ja hänen maanpäälliseen työ
hönsä, on helppo nähdä, miten hän miellytti Jumalaa kuuliai
suudellaan. Kristus täytti profetian ja noudatti Jumalan lakeja
koko elämänsä ajan.
Herra käski Moosesta kirjoittamaan Jumalan lain muistiin,
jotta se olisi todistuksena Israelille. Kristus oli tuon todistuk
sen elävä ruumiillistuma apostoleille, opetuslapsille, synti
sille ja pyhille. Nyt meillä ei ole enää vain tiettyä sääntöko
koelmaa, vaan meillä on myös Jeesuksen – lihaa ja verta ol
leen ihmisolennon – esimerkki, jota voimme seurata.
Voimmeko opettajina tarjota parempaa roolimallia oppi
laillemme kuin Jeesuksen ja sen, miten hän totteli Isää?
”Niin sanottu usko Kristukseen, joka opettaa, ettei meidän
tarvitse olla kuuliaisia Jumalalle, ei ole uskoa vaan olettamus
ta. ’Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille us
kon.’ (Ef. 2:8.) ’Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman teko
ja, se on kuollut.’ (Jaak. 2:17.) Jeesus sanoi itsestään ennen
maailmaan tuloaan: ’Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi,
sinun lakisi on minun sydämessäni.’ (Ps. 40:9.)
Ennen kuin Jeesus nousi ylös taivaaseen, hän julisti:’
Minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkau
dessaan.’ (Joh. 15:10.) Raamatussa sanotaan: ’Siitä me tie
dämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä.’
(1. Joh. 2:3.)” (TKL 60.)
Mitä voit tehdä seurataksesi paremmin Kristuksen esimerkkiä elämässäsi ja näin samalla tulla itsekin paremmaksi opettajaksi muille? Seuraava ajatus on ehkä
jo hieman kulunut, mutta miksi tekomme puhuvat niin
paljon äänekkäämmin kuin se, mitä sanomme?
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PERJANTAI 16.10.2020

KERTAUS

3. raamattutunti

Lisäaineistoa: ”Rakkaus, luomisen ja lunastuksen perus
ta, on myös tosi kasvatuksen perusta. Tämä käy selvästi ilmi
laissa, minkä Jumala on antanut elämän ohjeeksi. Ensimmäi
nen ja suurin käsky on tämä: ’Rakasta Herraa, sinun Juma
laasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikes
ta voimastasi ja kaikesta mielestäsi’ (Luuk. 10:27). Rakastaa
häntä, ääretöntä, kaikkivoipaa Olentoa, kaikesta voimastaan,
mielestään ja sydämestään – se merkitsee jokaisen kyvyn
korkeinta kehittämistä. Se merkitsee, että koko olemukses
sa – ruumiissa, sielussa ja hengessä – Jumalan kuva palaute
taan ennalleen.
Toinen käsky on ensimmäisen kaltainen: ’Rakasta lähim
mäistäsi niinkuin itseäsi’ (Matt. 22:39). Rakkauden laki vaa
tii ruumiin, sielun ja hengen pyhittämistä Jumalan ja lähim
mäistemme palvelukseen. Ja koituessaan siunaukseksi muille
tämä palvelus antaa suurimman siunauksen meille itsellem
me. Epäitsekkyys on kaiken todellisen kehityksen perustana.
Epäitsekkäässä palveluksessa jokainen kykymme kasvaa kor
keimpaan määräänsä. Yhä täydellisemmin pääsemme osal
liseksi jumalallisesta luonnosta. Tulemme sopiviksi taivaa
seen, sillä me vastaanotamme taivaan sydämeemme.” (EK
16, 17.)
Keskustelunaiheita:
1. Kuten muinaisen Israelin, meidänkin tulee samanaikaises
ti sekä rakastaa että pelätä Jumalaa (Matt. 22:37; Ilm. 14:7).
Keskustelkaa siitä, kuinka voi tehdä yhtä aikaa molempia.
Vastatkaa myös kysymykseen: Miksi nämä kaksi käskyä eivät
ole ristiriidassa keskenään?
2. Mikä ero on standardin asettamisella ja säännön laatimisel
la? Kummasta adventismissa ollaan sinun kokemuksesi mu
kaan enemmän kiinnostuneita: korkeiden standardien aset
tamisesta uskovien yhteisön keskuudessa vai sääntöjen laa
timisesta, jotka yhdistävät yhteisöä? Mitä Raamattu opettaa
korkeiden standardien asettamisesta itselle? Entä perheelle?
Entä seurakunnalle?
3. Miten pidämme tasapainossa sen, että osoitamme kuuliai
suutta Jumalan laille, mutta samaan aikaan näytämme, ettei
kuuliaisuutemme tuo meille pelastusta?
4. Lue Ps. 119 ja katso kuinka monta kertaa siellä mainitaan
kuuliaisuus, vapaus, laki, säädökset ja käskyt. Millaista vies
tiä psalminkirjoittaja haluaa välittää näistä asioista?
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