
KAIVAUKSIA JA HIEROGLYFEJA 
 

KYMMENEN KÄSKYÄ 
 
Johdanto 
Juutalaisten oikeuslaitos erosi täysin muissa kansoissa vallinneista käytännöistä. 
Egyptissä, Babyloniassa ja muissa maissa ei ollut yhtä kirjoitettua asiakirjaa, jonka 
mukaan oikeutta olisi jaettu vaan lait olivat vain kokoelma hallitsijan jakelemia tuomioita. 
Koska usein hallitsija itse oli laki, hän myös oli lain yläpuolella. Jumalan antaman 
oikeusjärjestelmän mukaan koko ihmisten elämän tuli perustua näille kirjoitetuille laille ja 
ne koskivat yhtä hyvin hallitsijoita kuin tavallista kansaakin. 
 
Kymmenen käskyn jaottelusta… 
 
Tarkoitus 
Leiripaketin tavoite on tutustuttaa lapset niihin kymmeneen käskyyn, jotka Jumala antoi 
omalle kansalleen Horebin vuorella. Jeesus vahvisti ja puhdisti nämä samat käskyt 
elämänsä aikana. Toivomme lasten ymmärtävän, että Kymmenen käskyä suojelevat ja 
varjelevat suhdettamme Jumalaan ja lähimmäisiimme. Ne ovat hyvän, siunauksellisen 
elämän perusta.  
 
Oheismateriaali 
Voit valmistaa savesta tai paperimassasta kaksi lain taulua, joista toiseen on kirjoitettu 
neljä ensimmäistä Jumala suhdetta koskevaa lakia  ja toiseen suhdetta lähimmäisiimme 
koskevaa lakia. Jos haluat voit kirjoittaa lait hieroglyfeinä. Joka päivä leiriläiset saavat 
tehdä arkeologisen kaivauksen ja löytää hieroglyfien selvittämiseen tarvittavat asiakirjat ja 
selvittää salakirjoituksen Raamattutunnilla. 
 
Lain taulut: 
 
 

1. Sinulla ei saa olla   5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi 
    muita jumalia   6. Älä tapa 
2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa 7. Älä tee aviorikosta 
3. Älä käytä väärin Herran,   8. Älä varasta 

            Jumalasi, nimeä   9. Älä todista valheellisesti 
4. Muista pyhittää lepopäivä       toista ihmistä vastaan 

10. Älä tavoittele mitään, 
      mikä on toisen omaa 
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1. TUNTI KIVITAULUJEN ARVOITUS 
 
Esimerkki: Atte oli 10 /11 -vuotias poika. Hänen paras kaverinsa oli Lari. Yhdessä he 
päättivät tehdä keskenään salaisen sopimuksen ja keksiä omia sääntöjä. Ensimmäiseksi 
he keksivät liitolleen salaisen nimen ja sen jälkeen oli sääntöjen vuoro. Ensimmäinen niistä 
oli: tottele vain Attea ja Laria, toinen: varasta, mutta älä jää kiinni ja kolmas: kaikki on 
luvallista, mikä sinusta tuntuu hyvältä ja viides: älä kerro tästä kenellekään. Atte ja Lari 
kirjoittivat kaikki säännöt paperille ja ne näyttivät tosi hyviltä. Pojat lupasivat toisilleen, että 
noudattaisivat sääntöjä tarkasti, jos jompikumpi rikkoisi säännöt, siitä seuraisi rangaistus. 
 
Teksti: 2. Moos. 1-18 ja 2. Moos. 19-40. Suuri liitto. 
 
Suuri pako 
Israelilaiset olivat 400 vuotta egyptiläisten orjina kunnes Jumala päätti vapauttaa 
kansansa. Juutalaiset tiesivät, minne olivat menossa, koska Jumala oli luvannut jo 
Aabrahamille, että hän veisi kansan luvattuun maahan. Egyptiläiset olivat toista mieltä 
israelilaisten lähtemisestä. Mooses kuitenkin lujasti ilmoitti Jumalan sanan faaraolle ja 
Jumala vahvisti sanansa vitsauksilla, jotka lopulta vapauttivat koko kansan. 
 
Suuri liitto 
Ensin Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta, sen jälkeen johdatti heitä hyvin 
selkeällä tavalla erämaassa ja lopulta teki heidän kanssaan sopimuksen eli liiton. 
Israelilaiset olivat vaeltanee jo kaksi kuukautta erämaassa. Ruoka ja juoma olivat 
loppuneet jo alku matkasta, mutta Jumala oli osoittanut huolehtivansa tästä kiukuttelevasta 
kansasta lähettämällä taivaasta mannaa ja viiriäisiä. Kun he saapuivat Siinain vuoren 
juurelle heitä johdattanut pilvi peitti vuoren ja Jumala kutsui Mooseksen vuorelle 
puhuakseen hänelle. Vuorelta palattuaan Mooseksella oli kansalle hyviä uutisia – Jumala 
oli sanonut: ”Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin 
kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun 
liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani”. Kansa oli 
innoissaan, he lupasivat heti viivyttelemättä noudattaa kaikkia käskyjä, jotka vuorella 
kolmen päivän kuluttua annettaisiin. Kansa myös peseytyi ja puhdisti vaatteensa niin kuin 
Jumala oli käskenyt. 
Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi 
ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. Mooses vei 
israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. Siinainvuori oli 
kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin 
tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja 
Jumala vastasi hänelle jylisten. Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui 
Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne. Jumala kertoi käskyt, joita hän toivoi kansan 
noudattavan ja Mooses kirjoitti ne kaikki ylös. 
 
Myöhemmin Jumala antoi vuorella Moosekselle kivitaulut, joihin Jumala itse oli kirjoittanut 
käskyistä tiivistelmän eli kymmenen käskyä. Hän viipyi siellä neljäkymmentä päivää ja 
neljäkymmentä yötä.  
 
Moosesta kohtasi kuitenkin suuri yllätys hänen palatessaan kansansa luokse. Israelilaiset 
olivat valaneet itselleen epäjumalan, jonka ympärillä he pitivät hyvin synnillisiä juhlia. 
Mooses raivostui, koska hän ymmärsi, että kansa oli rikkonut jo kaikki käskyt suurista 
lupauksista huolimatta. Mooses hajotti kivitaulut murskaksi ja poltti epäjumalan ja juotti 
siitä tulevan tuhkan kansalle. Kansaa kohtasi myös Jumalan rangaistus niin, että 
kolmetuhatta miestä kuoli sinä päivänä.  



Myöhemmin Jumala kirjoitti uudet lain taulut ja suostui antamaan israelilaisille anteeksi 
heidän syntinsä. 
 
Mitä Jeesus tästä sanoi? 
Jeesus tapaa Mooseksen ja Elian kirkastusvuorella. Matt. 17:1-8 
- Mooses ja Elia olivat koko Vanhan Testamentin suurimmat henkilöt, heitä arvostettiin 

hengellisinä johtajina 
- Jumala halusi opettaa opetuslapsille (Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle), että 

Jeesus oli suurempi kuin nämä Hengen jättiläiset. Jumala sanoi: ”tämä on minun rakas 
Poikani, kuulkaa häntä”. 

- Jumala oli aikaisemmin tehnyt liiton joka perustui tekoihin, Jeesuksen kautta tehty liitto 
perustuu uskoon. 

- Jeesus opetti kymmenestä käskystä eritavalla kuin ihmiset olivat tottuneet. Miten? Se 
selviää tämän leirin aikana. 

 
Opetukset:  
Tuntui varmasti mahtavalta, kun Jumala ilmoitti haluavansa tehdä liiton israelilaisten 
kanssa. Mietipä jos Jumala sanoisi sinullekin niin ja itse asiassa on sanonutkin! Meillä on 
mahdollisuus olla erikoisessa liitossa Jumalan kanssa, jos uskomme Jeesukseen ja 
haluamme totella häntä. (jos aikaa voit kertoa, miten sinä teit Jumalan kanssa liiton) 
 
Muistolause: Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Ps. 19:9 
 
 
2. TUNTI AVAIN TYYTYVÄISYYTEEN 
 
Esimerkki: Atte ja Lari istuivat jätskillä satamassa. He vertailivat toistensa kännyköitä. 
Mitä pelejä, soittoääniä ja kuinka paljon puheaikaa. Samassa jostain läheltä kuului 
rytmikäs melodinen soittoääni. Rinnakkaisluokalla oleva Jere vastasi puhelimeensa 
muutaman metrin päässä. Atte ja Lari olivat jo pitkään toivoneet uusia puhelimia. 
Pikkuhiljaa heidän mielessään syntyi suunnitelma, miten he saisivat Jeren puhelimen 
itselleen. Suunnitelma toteutettiin jalistreeneissä, kun Jere oli jättänyt puhelimen repun 
sivutaskuun. Atte ja Lari olivat puhelimen uudet omistajat. Ja sitä paitsi he olivat 
noudattaneet yhtä säännöistään: varasta, mutta älä jää kiinni. 
 
Hieroglyfin ratkaiseminen: 
10. Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä 
hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen. 
9. Älä varasta.  
 
Mitä Jeesus tästä sanoi? 
Sakkeuksen mielen täydellinen muutos. Luuk. 19:1-10. 
- Sakkeuksen niin kuin monen muunkin elämässä tapahtui täys käännös kohdattuaan 

Jeesuksen. 
- Sakkeus oli ammatiltaan veronkantaja, hän otti ihmisiltä maksun tien kulkemisesta. 

Sakkeus oli hyvin rikas, mutta hän oli ansainnut rahansa vääryydellä. 
- Ennen: välitti vain itsestään, rahan ahne, varasti toisilta, mikään ei riittänyt, oli 

epärehellinen, hänestä ei pidetty 
- Jälkeen: Ymmärsi, että Jeesus rakasti häntä ja antoi hänen vääryytensä anteeksi. 

Sakkeuksen ajattelu muuttui. Sakkeuksesta tuli antelias. Hän antoi puolet 
omaisuudestaan köyhille ja keneltä hän oli väärin ottanut veroa, hän lupasi maksaa 
nelinkertaisesti takaisin. 



- Jeesus halusi opettaa, että ahnehtiminen ja varastaminen on väärin. Hänen 
rakkautensa auttaa meitä muuttumaan ja noudattamaan tämän tunnin käskyjä. 

 
Opetukset:  
Itsekäs elämänasenne <--> lähimmäiskeskeinen elämänasenne 
Koska elämä on meille annettu lahja, meidän tulisi asettaa toisen etu oman rinnalle 
kadehtimatta, himoitsematta, ahnehtimatta 
 
Meidän ei pitäisi haluta mitään niin paljon, että varastaisimme sitä toisiltamme 
Toisen vapautta ajatella tai toimia voi myös varastaa kiusaamalla tai hallitsemalla toista 

 
Muistolause: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Luuk. 10:27 b 
 
 
3. TUNTI AVAIN LUOTTAMUKSEEN 
 
Esimerkki: Atte ja Lari nauttivat uudesta valloituksestaan -Jeren puhelimesta. Kesken 
hyvän pelaamisen Lari sai tuntuvan tönäisyn selkäänsä. ”Olis pitäny arvata, että te 
aivottomat sen mun puhelimen vohkitte”. Atte nousi äkkiä seisomaan ja puolustautui: ”Mä 
en tiedä tosta puhelimesta mitään. Lari sillä on leuhkinu viime treeneistä lähtien”. Lari 
laittoi puhelimen penkille ja ryntäsi Aten kimppuun ”Valehtelija, sinä suunnittelit koko 
homman”. Syntyi kolmen pojan tappelu, jota ohi juoksevan lenkkeilijän oli tultava 
selvittämään. 
 
Hieroglyfin ratkaiseminen: 
8. Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. 
7. Älä tapa. 
 
Mitä Jeesus tästä sanoi? 
Matt. 26: 42-56 Juudas pettää Jeesuksen ja Pietari puolustaa Jeesusta miekalla. 
- Miksi fariseukset eivät pitäneet Jeesuksesta? (Jeesus sanoi olevansa Jumalan Poika ja 

Jeesus usein vastusti fariseusten omahyväisyyttä ja ylpeyttä) 
- Jeesuksen opetuslapsi Juudas suostui menemään niiden puolelle, jotka puhuivat 

pahaa ja valehtelivat Jeesuksesta. 
- Kun Jeesusta tultiin vangitsemaan, päätti Pietari toimia. Hän puolusti Jeesusta miekalla 

ja huonosti osuessaan sai ylipapin palvelijalta ainoastaan korvan irti. 
- Jeesus sanoi Pietarille: pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tartuu, se miekkaan 

kaatuu. Jeesus tarkoitti, ettei asioita voi ratkaista väkivallalla, siitä on huonot 
seuraukset. (Miten tappelut syntyvät? Kokeile tönäistä jotakuta, sinua tönäistään 
takaisin vähän kovempaa, sinä lyöt ja sinua lyödään kovempaa.) 

- Jeesus otti korvan maasta ja paransi miehen, joka tahtoi hänelle vaan pahaa. 
Raamatussa sanotaan, että jos joku lyö sinua poskelle, käännä hänelle toinenkin poski. 
Älä kosta pahaa, pahalla. Jeesus opetti, että vastustajia tulee kohdella yhtä hyvin kuin 
ystäviä. Väkivalta tai tappaminen ei ole koskaan oikein. 

- Jeesus opetti toisen tavan taistella –rukouksen. 
 
Opetukset:  
Muunnellun totuuden puhuminen, valehteleminen ja juoruaminen ovat väärin. 
Kysymys on elämän arvostamisesta ja suojelemisesta 
Ei henkistä eikä fyysistä surmaamista 
 
Muistolause: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Luuk. 10:27 b 



4. TUNTI AVAIN KOTIONNEEN 
 
Esimerkki: Kovan tappelun jälkeen. Atte joutui käymään terveyskeskuksessa, koska 
hänen silmäkulmansa aukesi. Äiti ja isä tulivat hakemaan häntä kotiin. Kotona vanhemmat 
yrittivät puhua tapahtuneesta, mutta Atte jaksoi syyttää vanhempiaan siitä etteivät he 
koskaan eivätkä ikinä osta hänelle niin hyviä tavaroita kun muille ostetaan. Koko juttu on 
oikeastaan vanhempien syytä. 
 
Hieroglyfin ratkaiseminen: 
6. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun 
Jumalasi, sinulle antaa. 
5. Älä tee aviorikosta. 
 
Mitä Jeesus tästä sanoi? 
Joh. 8:1-11. Nainen, joka oli pettänyt miestänsä. 
- Jeesus opetti temppelissä, kun kirjanoppinneet ja fariseukset halusivat taas kiusata 

häntä. 
- Tällä kertaa he raahasivat mukanaan naista, joka oli pettänyt miestään. Fariseukset 

sanoivat Jeesukselle: ”Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on 
kivitettävä. Mitä sinä sanot?" 

- Jeesus ei sanonut mitään, kumartui ja kirjoitti maahan jotakin? Mitä luulette että Jeesus 
kirjoitti? Fariseukset inttivät Jeesukselta vastausta ja lopulta Jeesus sanoi: "Se teistä, 
joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." 

- Yksitellen Fariseukset tiputtivat kivet käsistään ja lähtivät pois, varmasti siksi että 
kokivat tehneensä syntiä. 

- Jeesus antoi anteeksi naiselle, muutti sydämen ja kehoitti naista palaamaan kotiinsa. 
Jeesus ei hyväksynyt naisen tekoa, mutta Jeesus tiesi, mikä muuttaisi naisen elämän – 
syntien anteeksiantaminen ja usko Jeesukseen. 

- Miksi nämä kaksi käskyä ovat hyvin tärkeitä noudattaa? Perhe on Jumalalle hyvin 
tärkeä asia. Avioerosta on tulee paljon surua, samoin vanhempien ja lasten välisistä 
riidoista. 

- Millä tavoin voimme kunnioittaa vanhempiamme? 
 
Jeesus kunnioitti vanhempiaan. Asui kolmekymppiseksi kotona auttoi isäänsä 
kirvesmiehenhommissa ja elätti vanhempansa. 
 
Opetukset: 
Kunnioittaminen ei ole aina saamaa mieltä olemista tai tottelemista. Se on sen hyvän 
muistamista mitä vanhemmilta saamme ja siitä kiitollisena olemista. 
Kunnioittaminen ei ole sidoksissa vanhempien kuntoon tai ominaisuuksiin. 
Jumala siunaa ja suojelee perhettä 
Aviorikoksesta on huonoja seurauksia kaikille perheenjäsenille  
 
Muistolause: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Luuk. 10:27 b 
 
 
5. TUNTI AVAIN HYVÄÄN JUMALASUHTEESEEN 
 
Esimerkki: Oli sunnuntai päivä. Mukavaa, ettei tarvinnut mennä kouluun, sai tehdä jotain 
mikä itsestä tuntui kivalta. Atte käveli hiljalleen piilopaikalle, jonka he olivat Larin kanssa 
yhdessä rakentaneet. Viikontapahtumat jylläsivät päässä. Kaikki ei ollut mennyt ihan niin 
kuin oli suunniteltu. Säännöt roikkuivat seinällä, mutta Lariakaan ei ollut näkynyt sitten 



tappelun. Hassua, että Larista tuntui ettei hän olisi ollut yksin majassa, ihan kuin Joku 
haluaisi puhua hänelle. Larin mieleen tuli kevään partio kerrat, jossa oli puhuttu 
kymmenestä käskystä ja liitosta, jonka Jumala oli tehnyt israelilaisten kanssa. Siitä hekin 
kai olivat saaneet idean omaan liittoonsa ja sääntöihinsä. Miksiköhän he olivat tehneet 
omat sääntönsä vastakohdiksi Jumalan antamille säännöille? Jumalako tähän majaan tuli 
mulle puhumaan, aika hieno juttu! 
 
Hieroglyfin ratkaiseminen: 
4. Muista pyhittää lepopäivä. 
3. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä. 
 
Mitä Jeesus tästä sanoi? 
Luuk. 13: 10-17. Jeesus paransi sapattina.  
- Jeesus oli sapattina eräässä synagogassa opettamassa. Siellä oli nainen, jota 

kahdeksantoista vuotta oli vaivannut sairauden henki. Hänen selkänsä oli pahasti 
köyryssä, eikä hän kyennyt suoristamaan itseään. 

- Nähdessään hänet Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi: "Nainen, olet päässyt 
vaivastasi." Hän pani kätensä naisen päälle, ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti 
Jumalaa.  

- Kun synagogan esimies näki, että Jeesus paransi sairaan sapattina, hän 
suutuksissaan sanoi paikalla oleville: "Viikossa on kuusi päivää työtä varten, tulkaa 
silloin parannettaviksi älkääkä sapattina." Herra vastasi: "Te tekopyhät! Jokainen teistä 
kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. Tätä 
Abrahamin tytärtä on Saatana pitänyt siteissään jo kahdeksantoista vuotta. Eikö häntä 
olisi saanut päästää vapaaksi sapatinpäivänä?" Jeesuksen vastauksen kuullessaan 
kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä 
teoista, joita hän teki. 

- Jeesus oikaisi fariseusten näkemyksen sapatista. Heidän mielestä sapattina piti vahtia 
toisia ettei kukaan tekisi mitään luvatonta.  

- Jeesus opetti mitä lepopäivänä oli hyvä tehdä: Käydä seurakunnassa kuuntelemassa 
Jumalan sanaa ja tehdä hyvää. Iloita Jumalasta ja levätä. 

- Jeesus sanoi, että Jumala antoi lepopäivän, että ihmiset lepäisivät ja kuuntelisivat, mitä 
Jumalalla on heille puhuttavaa. 

 
Opetukset: 
Levolla on tärkeä merkitys jaksamisessa. Levossa ja hiljentymisessä voi kuulla  
myös Jumalan äänen herkemmin. 
Jumalan nimen turha käyttö tarkoittaa kiroilemista, mutta myös ihmisten alistamista, sotia 
ja vääryyksiä joita on tehty ”Herran nimessä”. 
 
Muistolause: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko 
voimallasi ja koko ymmärrykselläsi. Luuk. 10:27 a 
 
 
6. TUNTI AVAIN SIUNATTUUN ELÄMÄÄN / KAIKKEEN 
 
Esimerkki: Atte makoilee majassaan ajatuksissaan, kun Lari kiviä potkien saapuu 
paikalle. Lari näyttää pitävän mykkäkoulua, mutta Atte on jo valmis puhumaan. ”Hei, mietin 
tässä noita meidän sääntöjä ja niiden seurauksia. Musta tuntuu, että me voitas vähän 
korjailla niitä. Meinaan vaan, että olen melkein varma, että ne partiossa opitut säännöt oli 
parempia kun nää meijän. Lari nyökkää hiljaa ja sanoo: se tarkoittaa, että meidän pitää 
tehdä myös uusi liitto Jumalan kanssa. Atte: ”Kyllä se sopii”. 



Hieroglyfin ratkaiseminen: 
2. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa. 
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. 
 
Mitä Jeesus tästä sanoi? 
Matt. 19:16-26. Jeesus ja rikas mies 
- Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta 

saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä 
kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata 
käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee 
aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." "Kaikkia niitä olen noudattanut", sanoi nuorukainen, 
"mitä vielä puuttuu?" Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja 
myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule 
sitten ja seuraa minua." Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena 
pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.  

- Mikä nuorukaisen ongelma oli? Raha oli hänelle tärkeämpi kuin Jeesuksen 
seuraaminen. Rahasta oli tullut Jumala, jota mies piti tärkeimpänä asiana maailmassa. 

- Millaisia asioita meillä voi mennä edelle Jumalan? Kaverit, tavarat, huolet… Jeesus 
opetti, että jos ensin etsimme Jumalan Valtakuntaa saamme kaiken sen jälkeen mitä 
tarvitsemme. 

 
Opetukset: Henkilökohtainen usko Jumalaan tuo elämäämme paljon hyviä asioita.  
”Muu jumala” voi olla mikä tahansa Jumalan edelle menevä asia tai ihminen. 
 
Muistolause: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko 
voimallasi ja koko ymmärrykselläsi. Luuk. 10:27 a 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Älä pidä muita Jumalia, 
Palvele yksin Jeesusta, 
Hän on suurin ja ainoa, 
Hänen nimeään koroita. 
 
2. Pyhitä lepopäiväsi 
niin kuin Hän myös pyhitti. 
Arvosta toisten liittoa 
ja oman perheen sopua. 
 
3. Isääsi ja äitiäs 
kunnioita koko elämäs. 
Toisen elämää arvosta – 
älä tapa, äläkä vahingoita. 
 
4. Iloitse siitä, mikä sinun on 
tai sydämes on onneton. 
Älä hamua muiden onnea,  
vaimoa tai omaisuutta. 
 
5. Valhetta älä harrasta, 
Äläkä väärin todista. 
Elämää muista suojella 
             Hän tahtoo suojella sinua. 
      Nämä käskyt suojelee sinua 
      Ja valaisee elämän polkua! 
      Jumala tahtoo ohjata 
      askeleittes kulkua! 
 
 
Chorus: We will, we will 
              Love Him! 
             We will, we will 
              Love Him! 
 


