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5. Jumala Seadus
Jumala Seadus, mis kannab Vanas Testamendis ka nime Moosese Seadus, on üks suurimaid ja läbivamaid
teemased Piibliloos. Jumala Seadus oli ka ilmutus Jumalast endast, mille Ta andis Iisraelile, et Iisrael
omakorda seda ilmutust teiste rahvasteni kannaks. Osvald Tärk kommenteerib: “Varem oli Jumal oma
tahet ilmutanud mõne ajaloolise olukorra või vaga inimese kaudu, kuid Siinail ilmutas ta ennast kogu
rahvale kuuldavalt.”1
Lugege 2Ms 20.
Kümme käsku on praeguse tsivilisatsiooni alustalaks. Mooseseaegses ühiskonnas, mis oli väga kirju
oma uskumuste ja praktikate suhtes, olid 10 käsku täiesti enneolematu nähtus.
●

See seadus on teatud mõttes üldiseks eetiliseks normiks, mille poole ka meie pürgima peama. See
on Jumala tahe inimese elu jaoks moraalses kontekstis.

●

Kui küsida, et kuidas elada ja käituda, siis 10 käsku annab vastuse.

Arutlege: Kas ja kui palju teatakse tänapäeval kümnest käsust ja kui palju proovivad inimesed selle järgi
elada.
Rraskem tõde seisneb tõsiasjas, et sellest seadusest lähtuvalt oleme me ka hukka mõistetud, sest kui
võtame selle Seaduse ette, siis saame aru, et me ei ole seda pea kunagi täiuslikult täitnud.
●

Kuid Jeesus ise elas selle Seaduse järgi ja tänu Jeesuse kuulekusele saame ka meie olla õiged
Jumala ees. Paulus kirjutab Uues Testamendis, et Jeesus täitis Seaduse nõuded meie eest.

Arutlege: Milline on seaduse ja armu vahekord? Miks peaks elama Jumala Seaduse järgi kui oleme
Jeesuse kaudu armu saanud?
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Jumala Seadus on hea ja selle üle mõtisklemine peaks meile rõõmu ja naudingut pakkuma. Nõnda nagu ka
Psalmist ütleb, et õnnis on inimene, kellele on Jumala Seadusest hea meel ja kes uurib ta Seadust ööd ja
päevad (Ps 1:1-3).
●

Kümme käsku ei ole suvalised põhimõtted, mille järgi elu seada, vaid need on printsiibid, mis
tagavad ka õitseva ühiskonna ja elu

Kümme käsku on see raamistik, milles elades me kõige vähem valu endale ja teistele põhjustame.
Küsimused aruteluks:
1. Kui palju peaksime vaeva nägema, et elada enda elu kümne käsu järgi?
2. Millised käsud on sinu jaoks kõige raskemad? Miks?
3. Miks on oluline, et ühiskond oleks rajatud kümne käsu põhimõtetele?

