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(Viikko 21)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

1. kirje korinttilaisille 7–8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. kirje korinttilaisille 9–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. kirje korinttilaisille 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. kirje korinttilaisille 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. kirje korinttilaisille 13–14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: 1. kirje korinttilaisille 7–14 (Viikko 22)  .  .  .  .  .  .  . 0
1. kirje korinttilaisille 15:1–29  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. kirje korinttilaisille 15:30–16:24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Johdanto – Paavalin toinen kirje korinttilaisille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. kirje korinttilaisille 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. kirje korinttilaisille 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. kirje korinttilaisille 6–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: 1. kirje korinttilaisille 15 – 2. kirje korinttilaisille 7
(Viikko 23)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2. kirje korinttilaisille 8–9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. kirje korinttilaisille 10–13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Johdanto – Paavalin kirje galatalaisille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje galatalaisille 1–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje galatalaisille 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Johdanto – Paavalin kirje efesolaisille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje efesolaisille 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: 2. kirje korinttilaisille 8 – Kirje efesolaisille 1
(Viikko 24)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kirje efesolaisille 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje efesolaisille 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje efesolaisille 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Johdanto – Paavalin kirje filippiläisille .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje filippiläisille 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje filippiläisille 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: Kirje efesolaisille 2 – Kirje filippiläisille 4
(Viikko 25)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Johdanto – Paavalin kirje kolossalaisille .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kirje kolossalaisille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Johdanto – Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

1. kirje tessalonikalaisille 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0



128

129

130

131
132

133

134

135

136
137
138
139

140

141
142
143

144
145

146
147

148
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Kirje Titukselle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Johdanto – Paavalin kirje heprealaisille .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje heprealaisille 1–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: 2. kirje Timoteukselle 1 – Kirje heprealaisille 4
(Viikko 27)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kirje heprealaisille 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje heprealaisille 7–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje heprealaisille 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kirje heprealaisille 12–13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Johdanto – Jaakobin kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jaakobin kirje 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: Kirje heprealaisille 5 – Jaakobin kirje 1 (Viikko 28) 0
Jaakobin kirje 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jaakobin kirje 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jaakobin kirje 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Johdanto – Ensimmäinen Pietarin kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Pietarin kirje 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Pietarin kirje 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: Jaakobin kirje 2 – 1. Pietarin kirje 5 (Viikko 29) .  . 0
Johdanto – Toinen Pietarin kirje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2. Pietarin kirje 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2. Pietarin kirje 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Johdanto – Ensimmäinen Johanneksen kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1. Johanneksen kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Johdanto – Toinen Johanneksen kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Johdanto – Kolmas Johanneksen kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2. Johanneksen kirje – 3. Johanneksen kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Johdanto – Juudaksen kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Juudaksen kirje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe: 2. Pietarin kirje – Juudaksen kirje (Viikko 30)  .  .  . 0
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Uusi testamentti,
seminaarinopettajan kirja –
Johdanto
Päämäärämme
Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoitteessa sanotaan:

”Päämääränämme on auttaa nuoria sekä nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuksen
Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi
saamaan temppelin siunaukset sekä valmistautumaan itse ja valmistamaan
perhettään ja muita iankaikkiseen elämään taivaallisen Isänsä luona” (Evankeliumin
opettaminen ja oppiminen – käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja
johtohenkilöille, 2012, s. 1).

Päämäärämme saavuttamiseksi me opetamme oppilaille evankeliumin oppeja ja
periaatteita sellaisina kuin ne sisältyvät pyhiin kirjoituksiin ja profeettojen sanoihin.
Opetamme näitä oppeja ja periaatteita tavalla, joka johtaa ymmärtämiseen ja
rakentumiseen. Autamme oppilaita täyttämään oman osansa oppimisprosessissa ja
valmistamme heitä opettamaan evankeliumia muille.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sinua ja opettamiasi oppilaita kannustetaan
sisällyttämään seuraavat Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat
yhteiseen pyhien kirjoitusten tutkimiseenne:

• Opettakaa ja oppikaa Hengen avulla.

• Luokaa oppimisympäristö, jossa vallitsee rakkaus, kunnioitus ja
tarkoituksellisuus.

• Tutkikaa pyhiä kirjoituksia päivittäin ja lukekaa oppikurssin aineisto.
[Taulukkoja koko Uuden testamentin lukemisen seurantaan on kohdassa
Uuden testamentin hallittavien kohtien kortit sivustolla lds.org sekä osoitteessa
store.lds.org (varastonumero 10480 130)].

• Ymmärtäkää pyhien kirjoitusten sekä profeettojen sanojen tausta ja sisältö.

• Pankaa merkille ja ymmärtäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita, tuntekaa
niiden totuus ja tärkeys sekä toteuttakaa niitä käytännössä.

• Selittäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita sekä kertokaa ja todistakaa niistä.

• Hallitkaa pyhien kirjoitusten avainkohdat ja perusopit.” (Ks. Evankeliumin
opettaminen ja oppiminen, s. 10.)

Näiden tavoitteiden lisäksi sinun tulee auttaa oppilaita olemaan uskollisia
Jeesuksen Kristuksen evankeliumille sekä oppimaan erottamaan totuus erheestä.
Oppilailla saattaa olla kysymyksiä kirkon opista, historiasta tai kannasta
yhteiskunnallisiin aiheisiin. Voit valmistaa oppilaita kohtaamaan tällaisia
kysymyksiä auttamalla heitä etsimään ”oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta”
(OL 88:118) sekä käyttämällä sivustolla si.lds.org olevaa aineistoa kohdasta Etsikää
totuutta.
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Tämä opettajan kirja on laadittu avuksesi, jotta voit onnistua saavuttamaan nämä
tavoitteet.

Oppiaiheen valmisteleminen
Herra on käskenyt niitä, jotka opettavat Hänen evankeliumiaan, ”[opettamaan]
minun evankeliumini periaatteita, jotka ovat Raamatussa ja Mormonin kirjassa,
jossa on evankeliumin täyteys” (OL 42:12). Edelleen Hän opetti, että näitä
totuuksia tulee opettaa ”kuten Henki heitä ohjaa”, joka ”Henki annetaan – – uskon
rukouksen kautta” (OL 42:13–14). Kun valmistelet kutakin oppiaihetta, tavoittele
rukoillen Hengen johdatusta avuksesi ymmärtääksesi pyhiä kirjoituksia sekä niiden
sisältämiä oppeja ja periaatteita. Noudata niin ikään Hengen kehotuksia, kun
suunnittelet, kuinka voit auttaa oppilaitasi ymmärtämään pyhiä kirjoituksia,
saamaan opetusta Pyhältä Hengeltä ja tuntemaan halua toteuttaa oppimaansa
käytännössä.

Tällä oppikurssilla Uusi testamentti on ensisijainen aineistosi, kun valmistaudut ja
opetat. Tutki rukoillen niitä lukuja tai jakeita, joita aiot opettaa. Pyri ymmärtämään
pyhien kirjoitusten lukualueen tausta ja sisältö, kuten kertomuksen juoni ja siinä
esiintyvät ihmiset, paikat ja tapahtumat. Kun tutustut kunkin pyhien kirjoitusten
lukualueen taustaan ja sisältöön, pyri tunnistamaan sen sisältämiä oppeja ja
periaatteita sekä päätä, mitkä totuudet oppilaidesi on tärkeintä ymmärtää ja
toteuttaa käytännössä. Kun olet päässyt selville siitä, mihin asioihin keskityt, pohdi
ja päätä, mitkä menetelmät, opettamistavat ja toiminnat auttavat oppilaitasi
parhaiten oppimaan pyhissä kirjoituksissa olevat pyhät totuudet ja toteuttamaan
niitä käytännössä.

Tämän oppikirjan tarkoituksena on auttaa sinua tässä prosessissa. Tarkastele
huolella oppiaiheaineistoa, joka vastaa sitä pyhien kirjoitusten lukualuetta, jonka
aiot opettaa. Voit päättää käyttää pyhien kirjoitusten lukualueen kaikkia ehdotuksia
tai joitakin niistä, tai voit soveltaa ehdotettuja ideoita opettamiesi oppilaiden
tarpeisiin ja olosuhteisiin.

On tärkeää, että autat oppilaitasi tutkimaan kunkin oppiaiheen koko pyhien
kirjoitusten lukualuetta. Kun oppilaat tekevät niin, se auttaa heitä ymmärtämään
sen sanoman täyden laajuuden, joka innoitetulla kirjoittajalla oli tarkoituksena
välittää. Kun suunnittelet oppiaihettasi, saatat kuitenkin huomata, ettei sinulla ole
oppitunnilla riittävästi aikaa kaikkiin oppikirjassa oleviin opetusehdotuksiin. Etsi
Hengen johdatusta ja pohdi rukoillen oppilaidesi tarpeita, kun päätät, mitä pyhien
kirjoitusten lukualueen osia sinun tulee tähdentää auttaaksesi oppilaita tuntemaan
evankeliumin totuuksien totuuden ja tärkeyden ja toteuttamaan niitä elämässään.
Jos aikaa on vähän, sinun pitää kenties soveltaa oppiaiheen eri osia tekemällä lyhyt
yhteenveto jostakin jaeryhmästä tai ohjaamalla oppilaasi etsimään nopeasti jokin
periaate tai opinkohta ennen kuin siirrytte seuraavaan jaeryhmään.

Kun mietit oppiaineiston soveltamista, pidä huoli siitä, että noudatat tätä
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin
antamaa neuvoa:

”Olen kuullut presidentti Packerin opettavan usein, että ensin me omaksumme,
sitten toteutamme. Jos tunnemme ennalta laaditun oppiaiheemme perin pohjin,
voimme sitten noudattaa Hengen kehotusta mukauttaaksemme sitä.” (”4.3.4
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Decide through Inspiration”, paneelikeskustelu vanhin Dallin H. Oaksin kanssa,
seminaarien ja uskontoinstituuttien satelliittilähetys, 7. elokuuta 2012; lds.org.)

Kun valmistaudut opettamaan, ota huomioon oppilaat, joilla on erityisiä tarpeita.
Sopeuta toimintoja ja odotuksia, jotta voit auttaa heitä onnistumaan. Yhteydenpito
vanhempien ja johtohenkilöiden kanssa auttaa sinua olemaan tietoinen oppilaiden
tarpeista ja auttaa sinua luomaan oppilaille merkityksellisen ja rakentavan
kokemuksen.

Kun valmistelet oppiaiheita, voisit käyttää lds.org-sivuston tai mobiililaitteissa
olevan Evankeliumiaiheisen kirjaston työkaluja Muistiinpanoja ja Päiväkirja. Voit
käyttää näitä työkaluja pyhien kirjoitusten, konferenssipuheiden, kirkon lehtien
artikkeleiden ja oppiaiheiden merkitsemiseen. Voit myös lisätä ja tallentaa
muistiinpanoja ja käyttää niitä oppitunneillasi. Lisätietoja näiden työkalujen
käytöstä on englannin kielellä sivustolla lds.org. Käytä hakusanoja Notes and
Journal Help.

Osa tämän kirjan aineistosta on mukailtu julkaisusta New Testament Student Manual
[Uusi testamentti, oppilaan kirja] (kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014).

Päivittäisseminaarin opettajan kirjan käyttäminen
Kirjan johdanto
Kirjojen johdannoissa on yleiskatsaus kuhunkin kirjaan. Niissä selitetään muun
muassa, kuka kirjoitti kyseisen kirjan, kuvaillaan kunkin kirjan erityispiirteitä ja
esitetään yhteenveto kyseisen kirjan sisällöstä.

Pyhien kirjoitusten lukualueen johdanto
Pyhien kirjoitusten lukualueiden johdannoissa annetaan lyhyt yleiskatsaus kunkin
oppiaiheen lukualueen taustaan ja sisältöön.

Jaeryhmät ja taustayhteenveto
Pyhien kirjoitusten lukualueet on usein jaettu pienempiin osioihin eli jaeryhmiin,
jotka keskittyvät johonkin aiheeseen tai toimintaan. Kunkin jaeryhmän
viitemerkinnän jälkeen on lyhyt yhteenveto kyseisen jaeryhmän tapahtumista tai
opetuksista.

Opetusvihjeet
Opetusvihjeissä selitetään evankeliumin opettamisen periaatteita ja menetelmiä.
Ne voivat olla avuksi, kun pyrit kehittymään opettajana.

Oppiaiheen teksti
Oppiaiheen teksti opastaa sinua, kun tutkit ja opetat. Siinä on opetusehdotuksia,
kuten kysymyksiä, toimintoja, lainauksia, kaavioita ja taulukoita.

Opit ja periaatteet
Kun pyhien kirjoitusten tekstin tarkastelusta nousee luontevasti esiin oppeja ja
periaatteita, ne on lihavoitu, jotta sinun on helpompi huomata ne ja tähdentää niitä
keskustellessasi oppilaiden kanssa.
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Kuvat
Kuvat kirkon johtohenkilöistä ja pyhien kirjoitusten tapahtumista ovat
havaintovälineitä, joita voit opettaessasi laittaa esille, mikäli ne ovat saatavilla.

Pyhien kirjoitusten hallinta
Uuden testamentin 25 hallittavaa kohtaa on korostettu asiayhteydessään niissä
oppiaiheissa, joissa ne esiintyvät. Kussakin näistä oppiaiheista on myös
opetusehdotus näitä kohtia varten. Jotta voit opettaa pyhien kirjoitusten hallittavia
kohtia jatkuvasti, hallittavien kohtien kertaustoimintoja on sijoitettu eri puolille
oppikirjaa. Lisää hallittavien kohtien opettamiseen liittyviä ideoita on tämän kirjan
lopun liitteessä sekä englannin kielellä sivuston lds.org kohdassa Seminary Student
Resources.

Tyhjä tila
Voit käyttää painetun opettajan kirjan marginaalin tyhjää tilaa valmistellessasi
oppiaihetta esimerkiksi kirjoittamalla muistiinpanoja, periaatteita, kokemuksia tai
muita ideoita siten kuin tunnet Pyhän Hengen innoittavan.

Kommentteja ja taustatietoja
Joidenkin oppiaiheiden lopussa on lisäksi lainauksia ja selityksiä, jotka täydentävät
ymmärrystäsi historiallisesta taustasta, tietyistä käsitteistä tai pyhien kirjoitusten
kohdista. Käytä tämän osion tietoja valmistautuaksesi vastaamaan kysymyksiin tai
antamaan lisänäkemystä opetuksesi aikana. Lisää selittäviä osioita on tämän
oppikirjan sähköisessä versiossa sivustolla lds.org sekä Evankeliumiaiheinen
kirjasto -sovelluksessa.

Lisäopetusehdotuksia
Joidenkin oppiaiheiden lopussa on lisäopetusehdotuksia. Näissä annetaan
ehdotuksia sellaisten oppien ja periaatteiden opettamiseen, joita ei kenties tuoda
esiin tai tähdennetä oppiaiheen tekstissä. Niissä voidaan myös antaa ehdotuksia
siitä, mitä visuaalista media-aineistoa, kuten DVD-levyillä olevia esityksiä ja
lds.org-sivuston videoita, voi käyttää. Lisäopetusehdotuksia on tämän oppikirjan
sähköisessä versiossa sivustolla lds.org sekä Evankeliumiaiheinen kirjasto
-sovelluksessa.

Päivittäisseminaarin ohjelma (vapaatunti- ja
aamuseminaari)
Tämä oppikirja sisältää seuraavat osiot päivittäisseminaarin opettajille: 160
oppiaihetta päivittäisseminaarin opettajalle, opetusvihjeitä, johdannot kirjoihin
sekä lähdeaineistoa pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien ja perusoppien
opettamiseen.

Kirjojen johdannot
Uuden testamentin kunkin kirjan johdanto on sijoitettu kyseistä kirjaa käsittelevän
ensimmäisen oppiaiheen edelle. Kunkin kirjan johdannossa on katsaus kirjaan, ja
siinä vastataan seuraaviin kysymyksiin: Miksi tätä kirjaa tulee tutkia? Kuka kirjoitti
tämän kirjan? Milloin ja missä se kirjoitettiin? Keille se kirjoitettiin ja miksi? sekä
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Mitä erityispiirteitä tai asiakokonaisuuksia tässä kirjassa on? Kunkin kirjan
johdannossa on myös lyhyt katsaus sen sisältöön. Opettajan tulee yhdistää
johdannossa olevia taustatietoja oppiaiheisiin tarpeen mukaan.

Päivittäisseminaarin opettajan oppiaiheet
Oppiaiheen rakenne
Jokainen tämän oppikirjan oppiaihe keskittyy ennemminkin pyhien kirjoitusten
lukualueeseen kuin johonkin tiettyyn käsitteeseen, oppiin tai periaatteeseen. Tämä
rakenne auttaa sinua ja oppilaitasi opiskelemaan pyhiä kirjoituksia järjestyksessä ja
käsittelemään oppeja ja periaatteita sitä mukaa kuin ne nousevat luontevasti esiin
pyhien kirjoitusten tekstistä. Kun oppilaat oppivat, missä asiayhteydessä jokin oppi
tai periaate esiintyy, heidän ymmärryksensä siitä totuudesta voi syventyä. Lisäksi
oppilaat pystyvät paremmin näkemään ja ymmärtämään niiden sanomien täyden
laajuuden, joita innoitetuilla kirjoittajilla oli tarkoitus välittää. Kun pyhiä kirjoituksia
opetetaan tällä tavalla, se auttaa oppilaita myös oppimaan, kuinka he voivat löytää
ja toteuttaa iankaikkisia totuuksia käytännössä tutkiessaan pyhiä kirjoituksia
itsenäisesti.

Jokaisen oppiaiheen pyhien kirjoitusten lukualueessa on osuuksia, joita
oppiaiheessa ei korosteta. Joihinkin osuuksiin kiinnitetään vähemmän huomiota,
koska ne eivät ole innoitetun kirjoittajan kokonaissanoman kannalta niin keskeisiä
tai koska ne eivät ehkä sovellu niin hyvin nuoriin. Sinun tehtävänäsi on sovittaa
tämä aineisto opettamiesi oppilaiden tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden
mukaiseksi. Voisit sovittaa tämän oppikirjan opetusehdotuksia päättämällä
keskittyä johonkin tiettyyn opinkohtaan tai periaatteeseen enemmän kuin
oppiaiheen aineistossa ehdotetaan tai päättämällä antaa vähemmän painoa pyhien
kirjoitusten lukualueen jollekin osuudelle, jota oppikirjassa käsitellään syvällisesti.
Tavoittele Pyhän Hengen johdatusta avuksesi, jotta voit tehdä tätä sovittamista
samalla kun valmistaudut ja opetat.

Opit ja periaatteet
Huomaat, että kunkin oppiaiheen tekstissä useita keskeisiä oppeja ja periaatteita
tähdennetään lihavoinnilla. Nämä opit ja periaatteet tuodaan esiin
opetusohjelmassa, koska 1) ne kuvastavat pyhien kirjoitusten lukualueen jotakin
keskeistä sanomaa, 2) ne soveltuvat erityisen hyvin oppilaiden tarpeisiin ja
olosuhteisiin tai 3) ne ovat keskeisiä totuuksia, jotka voivat auttaa oppilaita
syventämään suhdettaan Herraan. Huomaa, että Uudessa testamentissa opetetaan
lukuisia totuuksia niiden totuuksien lisäksi, jotka tuodaan esiin opetusohjelmassa.
Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että
pyhät kirjoitukset sisältävät ”loputtoman määrän totuuden yhdistelmiä, jotka
sopivat jokaisen ihmisen jokaiseen olosuhteeseen” (”The Great Plan of
Happiness”, kirkon koululaitoksen Oppi ja liitot sekä kirkon historia -aiheinen
symposiumi, 10. elokuuta 1993, si.lds.org; ks. myös Teaching Seminary: Preservice
Readings, 2004, s. 69; lds.org).

Kun opetat, tarjoa oppilaille jatkuvasti mahdollisuuksia huomata oppeja ja
periaatteita pyhistä kirjoituksista. Kun oppilaat ilmaisevat löytämiään totuuksia, he
saattavat usein käyttää eri sanoja kuin ne, joilla oppi tai periaate on esitetty tässä
oppikirjassa. He saattavat myös huomata totuuksia, joita ei mainita oppiaiheessa.
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Pidä huoli siitä, ettet anna ymmärtää, että oppilaiden vastaukset ovat väärin vain
siksi, että he käyttävät oppeja ilmaistessaan eri sanoja kuin oppikirjassa tai koska
he mainitsevat totuuden, jota ei mainita opetusohjelmassa. Jos oppilaan lausuma
on kuitenkin opillisesti virheellinen, sinun tehtävänäsi on lempeästi auttaa
oppilasta oikaisemaan lausumansa ja samalla säilyttää rakkauden ja luottamuksen
ilmapiiri. Kun teet niin, se voi tarjota tärkeän oppimiskokemuksen luokkasi
oppilaille.

Eteneminen
Tässä oppikirjassa on 160 päivittäisseminaarin oppiaihetta. Voit sovittaa oppiaiheita
ja etenemistä tarvittaessa sen mukaan, kuinka paljon aikaa sinulla on tämän
oppikurssin opettamiseen. Katso mallia etenemisohjeesta, joka on tämän kirjan
lopussa liitteenä. Etenemisohje päivittäisseminaarin opettajille perustuu
36-viikkoiseen eli 180-päiväiseen kouluvuoteen ja sisältää 20 ”joustopäivää”, joita
voit käyttää mukauttaaksesi päivittäisiä oppiaiheita, auttaaksesi oppilaita oppimaan
pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia ja perusoppeja, kerrataksesi aiempaa aineistoa,
järjestääksesi ja tarkastaaksesi laaditut oppimisarvioinnit sekä sopeuttaaksesi
aikataulua keskeytyksiin.

Korvaavat tehtävät
Julkaisua Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille voidaan
käyttää päivittäisseminaarin ohjelmissa lähdeaineistona annettaessa oppilaille
korvaavia tehtäviä. Kotiopiskeluseminaarin oppilaille tarkoitetun opiskeluoppaan
oppiaiheet ovat rinnastettavissa tämän oppikirjan oppiaiheisiin. Oppilaille, joilla on
paljon poissaoloja, voidaan antaa tehtäväksi suorittaa opiskeluoppaasta tehtävät,
jotka vastaavat niiden oppituntien sisältöä, joilta he ovat olleet poissa. Tehtävät
voidaan tulostaa sivustolta lds.org, joten sinun ei tarvitse antaa koko
opiskeluopasta niille oppilaille, joiden on suoritettava korvaavia tehtäviä. Lisätietoja
julkaisusta Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille on osiossa
nimeltä ”Kotiopiskeluseminaariohjelma”.

Opetusvihjeet
Tämän oppikirjan marginaalissa annetaan opetusvihjeitä. Nämä opetusvihjeet
auttavat selittämään ja havainnollistamaan, kuinka sinä ja opettamasi oppilaat
voitte toteuttaa evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasioita tutkiessanne
Uutta testamenttia. Niissä ehdotetaan myös, kuinka voit käyttää tehokkaasti
erilaisia opetusmenetelmiä, -taitoja ja -tapoja. Sitä mukaa kuin opit ymmärtämään
opetusvihjeiden sisältämiä periaatteita, etsi tapoja, joilla voit jatkuvasti käyttää ja
toteuttaa niitä opetuksessasi.

Pyhien kirjoitusten hallinta ja perusopit
Seminaarit ja uskontoinstituutit on valinnut joukon pyhien kirjoitusten kohtia,
jotka oppilaiden on määrä oppia hallitsemaan kunkin oppikurssin aikana. Tämän
tarkoituksena on auttaa oppilaita kokoamaan itselleen iankaikkisia totuuksia ja
kasvattaa heidän luottamustaan siihen, että he oppivat ja opettavat pyhiä
kirjoituksia käyttäen. Lisäksi esitetään luettelo perusopeista, jotta voidaan
tähdentää keskeisiä oppeja, jotka oppilaiden tulisi oppia ymmärtämään ja
uskomaan ja joiden mukaan heidän tulisi oppia elämään neljän seminaarivuotensa
aikana sekä koko loppuelämänsä ajan. Kunkin seminaarikurssin oppikirja on
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laadittu tähdentämään näitä perusoppeja sitä mukaa kuin ne tulevat esiin oppilaan
tutkiessa pyhiä kirjoituksia järjestyksessä. Monet pyhien kirjoitusten hallittavista
kohdista on valittu pitäen mielessä nämä perusopit, joten kun opetat oppilaille
pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia, opetat heille myös näitä perusoppeja.

Kun oppilaat kokoavat iankaikkisia totuuksia mieleensä ja sydämeensä, Pyhä
Henki palauttaa nämä totuudet heidän muistiinsa tarpeen tullen ja antaa heille
rohkeutta toimia uskossa (ks. Joh. 14:26). Presidentti Howard W. Hunter on
opettanut:

”Kehotan painokkaasti teitä käyttämään opetuksessanne pyhiä kirjoituksia ja
tekemään kaiken voitavanne auttaaksenne oppilaita käyttämään niitä ja tulemaan
tutuiksi niiden kanssa. Haluaisin, että nuorillamme olisi luottamusta pyhiin
kirjoituksiin – –.

Haluamme oppilaiden luottavan pyhien kirjoitusten voimaan ja totuuksiin,
luottavan siihen, että heidän taivaallinen Isänsä todella puhuu heille pyhien
kirjoitusten kautta, ja luottavan siihen, että he voivat kääntyä pyhien kirjoitusten
puoleen ja löytää vastauksia ongelmiinsa ja rukouksiinsa. – –

Toivoisimme, ettei yksikään oppilaistanne lähtisi luokkahuoneestanne peloissaan
tai nolostuneena tai häpeissään siitä, ettei hän voi saada tarvitsemaansa apua,
koska hän ei tunne pyhiä kirjoituksia tarpeeksi hyvin löytääkseen oikeat kohdat.”
(Kirkon presidenttien opetuksia: Howard W. Hunter, 2015, s. 291; ks. myös
Teaching Seminary: Preservice Readings, 2004, s. 20, lds.org.)

Lisätietoja pyhien kirjoitusten hallinnasta ja perusopeista on tämän oppikirjan
liitteessä.

Kotiopiskeluseminaarin oppiaiheiden käyttäminen
Yhteenveto oppilaiden oppiaiheista
Yhteenveto auttaa sinua tutustumaan siihen taustaan sekä niihin oppeihin ja
periaatteisiin, joita oppilaat ovat opiskelleet viikon aikana omasta
opiskeluoppaastaan.

Oppiaiheen johdanto
Oppiaiheen johdannossa sinulle kerrotaan, mitä pyhien kirjoitusten lukualueen
osioita oppiaiheessa tähdennetään.

Jaeryhmät ja taustayhteenveto
Jakeet on ryhmitelty sen mukaan, miten pyhien kirjoitusten lukualueessa tapahtuu
muutoksia asiayhteydessä tai sisällössä. Kunkin jaeryhmän viitemerkinnän jälkeen
on lyhyt yhteenveto kyseisen jaeryhmän tapahtumista tai opetuksista.

Oppiaiheen teksti
Oppiaiheen teksti opastaa sinua, kun tutkit ja opetat. Siinä on opetusehdotuksia,
kuten kysymyksiä, toimintoja, lainauksia, kaavioita ja taulukoita.
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Opit ja periaatteet
Kun pyhien kirjoitusten tekstin tarkastelusta nousee luontevasti esiin oppeja ja
periaatteita, ne on lihavoitu, jotta sinun on helpompi huomata ne ja tähdentää niitä
keskustellessasi oppilaiden kanssa.

Seuraavan viikon aihealueen esittely
Kunkin oppiaiheen viimeinen kappale tarjoaa esimakua seuraavan viikon
aihealueesta. Käy tämä kappale läpi oppilaidesi kanssa kunkin oppitunnin
päätteeksi auttaaksesi heitä odottamaan innolla pyhien kirjoitusten tutkimista
tulevalla viikolla.

Kotiopiskeluseminaariohjelma
Kotiopiskeluseminaari voidaan järjestää paikallisten pappeusjohtajien ja
seminaarien ja uskontoinstituuttien edustajan johdolla siellä, missä oppilaat eivät
voi osallistua päivittäiselle oppitunnille pitkien matkojen tai muiden tekijöiden
(kuten vammaisuus) vuoksi. Kotiopiskeluseminaariluokkia ei yleensä järjestetä
siellä, missä päivittäisiä (arkipäivien) luokkia on joko aamuseminaarissa tai
vapaatuntiseminaarissa.

Kotiopiskeluohjelman ansiosta oppilailla on mahdollisuus suorittaa seminaari
käymällä läpi oppiaiheita itsenäisesti kotona arkipäivien seminaariluokkaan
osallistumisen sijaan. Nämä oppiaiheet ovat erillisessä oppikirjassa nimeltä Uusi
testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille. Kerran viikossa oppilaat
kokoontuvat seminaarinopettajan kanssa antaakseen suorittamansa tehtävät ja
osallistuakseen oppituntiin luokassa. Seuraavassa kerrotaan lisää oppilaan
opiskeluoppaasta ja viikoittaisista oppitunneista luokassa.

Opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille
Julkaisu Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille on laadittu
auttamaan kotiopiskeluseminaarin oppilasta saamaan Uuden testamentin
opiskelemisesta samanlainen kokemus kuin seminaarioppilaalla, joka osallistuu
arkipäivän seminaariluokkiin. Sen tähden oppilaan opiskeluoppaassa edetään
samaan tahtiin kuin tässä oppikirjassa ja siinä tähdennetään samoja oppeja ja
periaatteita. Oppilaan opiskeluoppaassa on myös opetusta pyhien kirjoitusten
hallittavista kohdista. Pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat käsitellään siinä
asiayhteydessä, jossa ne esiintyvät pyhien kirjoitusten tekstissä, ja kyseisiä kohtia
käsittelevissä oppiaiheissa on usein kirjoitustehtäviä.

Kotiopiskeluseminaarin oppilaiden tulee kullakin viikolla käydä läpi neljä
oppiaihetta oppilaan opiskeluoppaasta sekä osallistua seminaarinopettajansa
pitämälle viikoittaiselle oppitunnille. Oppilaat tekevät numeroidut tehtävät
opiskeluoppaastaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. Oppilaalla tulee
olla kaksi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaa, jotta he voivat jättää toisen
opettajalleen ja jatkaa tehtävien suorittamista toiseen. Joka viikko kun oppilaat
tapaavat opettajansa, toinen päiväkirja annetaan kotiopiskeluseminaarin opettajalle
ja toinen annetaan takaisin oppilaalle, jotta hän voi käyttää sitä seuraavan viikon
oppiaiheissa. (Esim. yhdellä viikolla oppilas suorittaa tehtävät päiväkirjaan 1. Sitten
oppilas tuo tämän päiväkirjan oppitunnille ja antaa sen opettajalle. Seuraavalla
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viikolla oppilas suorittaa tehtävät päiväkirjaan 2. Kun oppilas antaa päiväkirjan 2
opettajalle, tämä palauttaa päiväkirjan 1. Sitten oppilas käyttää päiväkirjaa 1
suorittaessaan seuraavan viikon tehtäviä.)

Kaikkia seminaarioppilaita kannustetaan tutkimaan pyhiä kirjoituksia päivittäin ja
lukemaan oppikurssin teksti, mutta kotiopiskeluseminaarin oppilaiden tulee
ymmärtää, että heidän odotetaan käyttävän lisäksi 30–40 minuuttia päivässä
kuhunkin kotiopiskeluseminaarin oppiaiheeseen, joita on neljä kutakin viikkoa
kohden, sekä osallistuvan kotiopiskeluseminaarin viikoittaiselle oppitunnille.

Kotiopiskeluseminaarin opettajan viikoittaiset oppiaiheet
Julkaisun Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille jokainen
viikko vastaa viittä oppiaihetta päivittäisen seminaarin opettajan oppikirjassa. Tässä
oppikirjassa on joka viidennen oppiaiheen jälkeen aina yksi kotiopiskeluseminaarin
opettajan viikoittainen oppiaihe. Kotiopiskeluseminaarin oppiaiheet auttavat
oppilaita kertaamaan niitä oppeja ja periaatteita, joita he ovat viikolla oppineet
käydessään läpi oppilaan opiskeluoppaan oppiaiheet, syventämään ymmärrystään
niistä sekä toteuttamaan niitä käytännössä. Näissä oppiaiheissa saatetaan perehtyä
myös sellaisiin totuuksiin, joita ei ole käsitelty oppilaan opiskeluoppaassa. (Saat
apua oppiaiheiden aikataulun suunnitteluun katsomalla kotiopiskeluseminaarin
opettajille tarkoitettua etenemisopasta, joka on tämän oppikirjan liitteessä.)

Kotiopiskeluseminaarin opettajana sinulla tulee olla perinpohjainen ymmärrys siitä,
mitä oppilaasi opiskelevat kotona kullakin viikolla, jotta osaat vastata kysymyksiin
ja luoda merkityksellisiä keskusteluja, kun kokoonnut heidän kanssaan. Pyydä
oppilaita tuomaan viikoittaiselle oppitunnille mukanaan pyhät kirjoituksensa,
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjansa ja oppilaan opiskeluoppaansa, jotta he
voivat käyttää niitä oppitunnin aikana. Sovita oppiaiheet opettamiesi oppilaiden
tarpeiden ja Pyhän Hengen johdatuksen mukaisesti. Valmistautuessasi ja
opettaessasi voit myös käyttää tässä oppikirjassa olevia päivittäisseminaarin
opettajan oppiaiheita. Päivittäisissä oppiaiheissa käytettyjen opetusvihjeiden ja
-menetelmien tutkiminen voi osaltaan rikastuttaa viikoittaista opettamistasi.
Mukaudu opettamiesi oppilaiden mahdollisiin erityistarpeisiin. Esimerkiksi, jos
oppilaalla on kirjoitusvaikeuksia, anna hänen käyttää äänityslaitetta tai sanella
ajatuksiaan jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle, joka voi kirjoittaa hänen
vastauksensa muistiin.

Kunkin viikoittaisen oppitunnin lopussa kerää oppilaiden pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjat ja kannusta heitä jatkamaan opiskelemistaan. Anna heille
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirja seuraavan viikon tehtäviä varten, kuten on
selitetty edellä olevassa osassa nimeltä ”Opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin
oppilaille”. (Pappeusjohtajien ja vanhempien luvalla vaarnan [kutsutut]
seminaarinopettajat voivat pitää sähköisesti yhteyttä seminaarioppilaisiin, jotka
ovat ilmoittautuneet kotiopiskeluseminaariin.)

Kun luet läpi tehtäviä oppilaiden pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjoista, anna
heille aika ajoin palautetta heidän työskentelystään kirjoittamalla pieni viesti tai
antamalla sanallista palautetta seuraavan kerran tavatessanne. Voisit myös yrittää
keksiä muita keinoja tukea heitä ja antaa merkityksellistä palautetta. Tämä auttaa
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oppilaita tietämään, että välität heidän työstään, ja osaltaan kannustaa heitä
vastaamaan tehtäviin huolellisesti.

Oppilaat opettelevat hallitsemaan pyhien kirjoitusten avainkohtia eniten
opiskellessaan kotiopiskeluun tarkoitettuja oppiaiheita. Kotiopiskeluseminaarin
opettajat voivat seurata oppilaiden edistymistä kotiopiskeluoppiaiheissa
kehottamalla oppilaita sanomaan ulkomuistista tai kertaamaan pyhien kirjoitusten
hallittavia kohtia, joita on käsitelty sen viikon oppiaiheiden tekstissä.

Muuta aineistoa
LDS.org
Uusi testamentti, seminaarinopettajan kirja (nttm.lds.org) ja Uusi testamentti,
opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille ovat saatavilla sivustolla lds.org sekä
mobiililaitteiden Evankeliumiaiheisessa kirjastossa. Opettajan kirjan sähköinen
versio sisältää lisää selitystä ja taustatietoja, lisäopetusehdotuksia sekä
media-aineistoa, joita ei ole sisällytetty tähän painettuun kirjaan rajallisen
tilan vuoksi.

si.lds.org
Opettajat voivat käydä seminaarien ja uskontoinstituuttien verkkosivustolla
(si.lds.org) ja saada apua oppiaiheiden valmistamiseen sekä löytää lisää
opetusehdotuksia.

Muistiinpano- ja päiväkirjatyökalut
Opettajat ja oppilaat voivat käyttää verkon ja mobiililaitteiden työkaluja
Muistiinpanoja ja Päiväkirja tehdäkseen merkintöjä näiden oppikirjojen sähköisiin
versioihin ja lisätäkseen niihin muistiinpanoja, kun he valmistavat oppiaiheita ja
tutkivat pyhiä kirjoituksia. Opettajan kirjat ja oppilaan opiskeluoppaat ovat myös
ladattavissa eri tiedostomuodoissa (kuten PDF, ePub ja mobi [Kindle] -tiedostoina)
sivustolla lds.org.

Muuta
Seuraavat lähteet ovat käytettävissä verkossa, ja voit myös saada niitä valvojaltasi,
kirkon paikallisesta jakelukeskuksesta sekä kirkon verkkokaupasta (store.lds.org):

Uuden testamentin DVD-esitykset 1–25 (varastonumero 54014 130)

Mediakirjasto sivustolla lds.org

Evankeliumiaiheinen kuvakirja (varastonumero 06048)
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Pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirja (varastonumero 09591 130)

Uusi testamentti -kirjanmerkki (varastonumero 10460 130)

Uuden testamentin hallittavien kohtien kortit ja Uuden testamentin
lukemistaulukot (varastonumero 10480 130)

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos (varastonumero 36863 130)

Gospel Topics [Evankeliumin aiheita] sivustolla lds.org

Nuorten voimaksi -kirjanen (varastonumero 09403 130)

New Testament Student Manual [Uusi testamentti, oppilaan kirja], kirkon
koululaitoksen oppikirja, 2014 (varastonumero 10734)

Seminary Folders [seminaarikansio] (oppilaille monisteita ja muuta
irtotavaraa varten) (varastonumero 09827)

JOHDANTO

XXI





OPPIAIHE 1

Johdanto Uuteen
testamenttiin

Johdanto
Uusi testamentti on ensisijaisesti aikakirja Jeesuksen
Kristuksen elämästä kuolevaisuudessa, Hänen opetuksistaan
ja sovituksestaan, Hänen kirkkonsa perustamisesta sekä
Hänen varhaisten opetuslastensa palvelutyöstä, kun Hän
jatkoi heidän opastamistaan taivaaseenastumisensa jälkeen.
Tämän oppiaiheen tarkoituksena on valmistaa ja innostaa

oppilaita tutkimaan Uutta testamenttia johdattamalla heidät
Jeesuksen Kristuksen ja Hänen muinaisten apostoliensa
opetuksista löytyvien kahden tärkeän pääteeman äärelle:
Vapahtajan toistuvaan kutsuun tulla Hänen luokseen ja
Hänen opetuslastensa vastuuseen auttaa muita
tekemään samoin.

Opetusehdotuksia
Uusi testamentti auttaa meitä tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Mitä vaikeita kuormia nuoret
meidän aikanamme kantavat?

Tuo luokkaan tyhjä laatikko tai reppu sekä raskaita esineitä kuten suuria kiviä tai
kirjoja pantavaksi siihen. Kehota yhtä oppilasta tulemaan huoneen etuosaan ja
pyydä häntä pitelemään tyhjää laatikkoa tai panemaan reppu selkäänsä. Pyydä
luokan jäseniä vastaamaan taululle kirjoitettuun kysymykseen ja jotakuta toista
oppilasta kirjoittamaan taululle oppilaiden vastaukset. Nosta kunkin vastauksen
jälkeen yksi raskas esine laatikkoon tai reppuun, kunnes se on täynnä.

• Miltä teistä tuntuisi, jos teidän pitäisi kantaa tätä kuormaa koko päivä?

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä haasteita tai vaikeuksia muutamat taululle
kirjoitetuista kuormista voisivat aiheuttaa jollekulle.

Selitä, että Uusi testamentti kertoo Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä
kuolevaisuudessa ja ylösnousemuksen jälkeen, kuten Hänen opetuksistaan,
ihmeistään, sovitusuhristaan sekä käynneistä kirkon varhaisten opetuslasten luona.
Kaikissa Hänen opetuksissaan ja kanssakäymisissään muiden kanssa toistuu
totuus, joka voi auttaa meitä kantamissamme kuormissa.

Selitä, että luvussa Matt. 11 on esimerkki tästä tärkeästä teemasta, jonka oppilaat
tulevat havaitsemaan useasti tutkiessaan tänä vuonna Uutta testamenttia. Kehota
yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 11:28. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja etsimään Vapahtajan kutsu niille, jotka kantavat vaikeita kuormia.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on työn ja kuormien uuvuttama?

• Mitä Vapahtaja sanoi, että meidän täytyy tehdä saadaksemme Häneltä levon?
(Kirjoita taululle seuraava periaate oppilaiden sanoja käyttäen: Kun tulemme
Jeesuksen Kristuksen luokse kuorminemme, Hän antaa meille levon.)

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että tulee Jeesuksen Kristuksen luokse?
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Auta oppilaita ymmärtämään, mitä Kristuksen luokse tuleminen tarkoittaa,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 11:29–30. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä ohjeita Vapahtaja antaa
niille, jotka haluavat tulla Hänen luokseen.

• Mitä meidän näiden jakeiden mukaan täytyy tehdä, jotta voisimme tulla
Kristuksen luokse?

Piirrä taululle härkien kantama ies tai näytä siitä kuva.

Selitä, että ies on puinen aisa, jolla
valjastetaan härkä- tai muu juhtapari,
jotta eläimet pystyvät vetämään
kuormaa yhdessä.

• Mikä on ikeen tarkoitus ja mitä
hyötyä siitä on? (Vaikka ies painaa ja
kuormittaa, sen avulla eläimet
voivat yhdistää voimansa ja vahvuutensa ja näin lisätä tuottavuuttaan.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että otamme harteillemme Kristuksen ikeen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan, millä tavoin me
voimme ottaa harteillemme Vapahtajan ikeen ja mitä siunauksia voimme saada,
kun teemme niin.

”Ikeen avulla eläimet pysyvät rinnakkain niin että ne voivat mennä eteenpäin
yhdessä tehdäkseen tarvittavan työn.

Miettikää Herran ainutlaatuisen yksilöllistä kutsua ottaa Hänen ikeensä
harteillemme. Se, että teemme pyhiä liittoja ja pidämme ne, valjastaa meidät
Herran Jeesuksen Kristuksen ikeeseen Hänen kanssaan. Itse asiassa Vapahtaja
kutsuu meitä luottamaan Häneen ja vetämään kuormaa Hänen kanssaan, vaikka

parhaat pyrkimyksemme eivät ylläkään Hänen tasolleen eikä niitä voi verrata Hänen voimaansa.
Kun me luotamme Häneen ja vedämme kuormaamme Hänen kanssaan kuolevaisuuden matkalla,
Hänen ikeensä on todellakin hyvä kantaa ja Hänen kuormansa on kevyt.

Me emme ole eikä meidän koskaan tarvitsekaan olla yksin. Me voimme ponnistella eteenpäin
päivittäisessä elämässämme taivaallisen avun turvin. Vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme
saada kykyä ja voimaa enemmän kuin meillä muutoin olisi (ks. ’Sua tahdon seurata’,
MAP-lauluja, 142).” (”He kantoivat kuormansa helposti”, Liahona, toukokuu 2014, s. 88.)

• Mikä ”valjastaa” meidät ikeeseen Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kanssa?

• Mitä siunauksia vanhin Bednarin mukaan koituu siitä, että meidät on valjastettu
ikeeseen Vapahtajan kanssa?

Selitä, että Vapahtajan lupaus levosta jakeissa Matt. 11:28–29 ei välttämättä
tarkoita, että Hän poistaa aina ongelmamme tai haasteemme. Usein Vapahtaja
antaa meille rauhaa ja voimaa, jota tarvitsemme voittaaksemme tai kestääksemme
koettelemuksemme, ja tekee näin kuormastamme keveämmän. Jos olemme
uskollisia kuolevaisuuden haasteissa, täydellisin lepo, minkä saamme, on korotus
Jumalan luona (ks. OL 84:23–24).
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Kannusta päivittäiseen pyhien kirjoitusten tutkimiseen
Kannusta oppilaita varaamaan joka päivä aikaa tutkia Uutta testamenttia itsekseen. Voit auttaa
heitä pitämään kirjaa päivittäisestä tutkimisestaan antamalla heille asianmukaisen
seurantakeinon (ks. lukutaulukot tämän oppikirjan liitteessä). Anna oppilaille säännöllisesti
tilaisuuksia kertoa, mitä he oppivat ja tuntevat tutkiessaan pyhiä kirjoituksia itsekseen. Varo,
ettet nolaa tai masenna ketään sellaista oppilasta, jolla on kenties vaikeuksia tutkia pyhiä
kirjoituksia itsekseen.

Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka Vapahtaja on antanut heille levon, kun he ovat
tulleet Hänen luokseen. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan
luokalle. Voisit kertoa jonkin oman kokemuksesi.

Kehota oppilaita asettamaan erityisiä tavoitteita siitä, kuinka he voivat tulla
Jeesuksen Kristuksen luokse tutkimalla tänä vuonna Uutta testamenttia. Kannusta
heitä sisällyttämään tavoitteisiinsa se, että he tutkivat pyhiä kirjoituksia päivittäin ja
lukevat tänä vuonna Uuden testamentin kokonaisuudessaan.

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsilla on vastuu auttaa muita tulemaan Hänen
luokseen
Pyydä oppilaita ajattelemaan elämässään joitakin tilanteita, jolloin he ovat palaneet
halusta kertoa jollekulle jonkin kokemuksensa tai jonkin näkemänsä, lukemansa tai
kuulemansa asian. Kehota muutamia oppilaita kertomaan, mistä he halusivat niin
kovasti kertoa jollekulle.

Selitä, että Uudessa testamentissa on lukuisia esimerkkejä ihmisistä, joita Herra
vahvisti, opetti ja siunasi ja jotka sitten tunsivat halua kertoa Hänestä muille.
Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 1:37–42. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä kaksi Johannes
Kastajan opetuslasta teki kuultuaan hänen todistavan Jeesuksesta.

• Mitä Andreas sai tietää Jeesuksesta puhuttuaan Hänen kanssaan?

• Mitä Andreas teki saatuaan tietää, että Jeesus on Messias?

• Miksi arvelette hänen halunneen niin innokkaasti kertoa tämän uutisen
veljelleen Simon Pietarille?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 1:43–44 kertomalla oppilaille, että Vapahtaja kutsui
opetuslapsekseen miehen nimeltä Filippus. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 1:45–46. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, mitä Filippus teki saatuaan tietää, että Jeesus on Messias.

• Mitä Filippus sanoi Natanaelille Jeesus Nasaretilaisesta?

• Kuinka Natanael suhtautui Filippuksen todistukseen, että Jeesus on Messias?

• Minkä kutsun Filippus esitti Natanaelille?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Kun tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse…

• Mitä me näiden Uuden testamentin esimerkkien perusteella haluamme, kun
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse? (Kun oppilaat vastaavat, täydennä
taululla oleva virke niin, että se vastaa seuraavaa periaatetta: Kun tulemme
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Jeesuksen Kristuksen luokse, meillä on suurempi halu kutsua muita
tulemaan Hänen luokseen.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin nämä jakeet jäljentämällä taululle
seuraava kuvio:

• Mistähän syystä meillä on suurempi
halu kutsua muita tulemaan
Kristuksen luokse, kun tulemme itse
Hänen luokseen?

Selitä, että presidentti Henry B. Eyring
ensimmäisestä presidenttikunnasta on
opettanut, minkä suuren siunauksen
me saamme, kun kutsumme muita
tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen seuraavat sanat:

”Kun antaudutte koko sydämestänne kutsumaan ihmisiä tulemaan Kristuksen
luokse, sydämenne muuttuu. – – Auttamalla muita tulemaan Hänen luokseen te
huomaatte, että olette itse tulleet Hänen luokseen.” (”Tulkaa Kristuksen luokse”,
Liahona, maaliskuu 2008, s. 52.)

• Mitä elämässämme voi tapahtua, kun kutsumme muita tulemaan Jeesuksen
Kristuksen luokse?

Lisää nuoli taululla olevaan piirrokseen, niin että se näyttää samanlaiselta kuin
oheinen kuvio:

OPPIAIHE 1
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• Mistähän syystä muiden
kutsuminen tulemaan Kristuksen
luokse voi auttaa meitäkin tulemaan
lähemmäksi Häntä?

• Ketkä ovat kutsuneet teitä tulemaan
Vapahtajan ja Hänen
evankeliuminsa luokse? Kuinka
elämäänne on siunattu sen
ansiosta?

Kannusta oppilaita miettimään
rukoillen, keitä he voisivat kutsua
tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.

• Mitä me voimme tehdä
kutsuaksemme muita tulemaan
Hänen luokseen?

Selitä, että ystävien ja luokkatovereiden
kutsuminen seminaariin on yksi tapa, jolla oppilaat voivat kutsua muita ”tulemaan,
niin he näkevät”, kuka Jeesus Kristus on ja kuinka Hänen evankeliuminsa voi olla
siunaukseksi heidän elämässään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 1:47–50. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Natanael koki kohdatessaan
Vapahtajan. (Selitä, että ilmaus ”vailla vilppiä” tarkoittaa, että Vapahtajassa ei ollut
minkäänlaista petollisuutta.)

• Mitä sellaista Vapahtaja sanoi, mikä sai Natanaelin julistamaan, että Jeesus on
Jumalan Poika?

• Mitä Vapahtaja jakeen 50 mukaan lupasi Natanaelille, koska tämä uskoi?

Selitä, että Andreaksen, Pietarin, Filippuksen ja muiden lailla myös Natanaelista
tuli yksi Jeesuksen apostoleista. Koska nämä apostolit ottivat varteen kutsun tulla
Jeesuksen Kristuksen luokse, he todistivat monia ”paljon suurempiakin” asioita
(jae 50), kuten Jeesuksen Kristuksen tekemiä ihmeitä ja antamia opetuksia sekä
Hänen ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa.

Päätä oppiaihe todistamalla, että kun oppilaat tutkivat tänä vuonna Uutta
testamenttia, he tuntevat Vapahtajan jatkuvan pyynnön tulla Hänen luokseen.
Soveltaessaan käytäntöön tämän vuoden aikana oppimiaan oppeja ja periaatteita
he saavat Häneltä apua kuormiensa kantamiseen ja – kuten muinaiset apostolit –
hekin täyttyvät halulla auttaa myös muita tulemaan Hänen luokseen.

OPPIAIHE 1
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OPPIAIHE 2

Pelastussuunnitelma
Johdanto
Kahdentoista apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer
on opettanut uskonnonopettajia luomaan jokaisen
kouluvuoden alussa lyhyen katsauksen
pelastussuunnitelmaan.

”Lyhyt katsaus onnensuunnitelmaan – – tulee olemaan
oppilaillenne erittäin arvokas, jos se käydään läpi heti alussa
ja jos siihen palataan aika ajoin” (”The Great Plan of
Happiness”, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille,

10. elokuuta 1993, si.lds.org; ks. myös Teaching Seminary:
Preservice Readings, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2004,
s. 68–74).

Tässä oppiaiheessa esitetään lyhyt katsaus
pelastussuunnitelmaan ja keskitytään Jeesuksen Kristuksen ja
Hänen sovituksensa keskeiseen tehtävään tuossa
suunnitelmassa.

Opetusehdotuksia

Luo vaikuttavien hengellisten tuokioiden avulla Hengelle otollinen
ilmapiiri
Lyhyt hengellinen tuokio oppitunnin alussa voi auttaa opettajaa ja oppilaita tuntemaan Hengen
ja olemaan valmiita oppimaan. Hengellinen tuokio koostuu yleensä kirkon laulusta, rukouksesta
ja pyhien kirjoitusten sisältämästä ajatuksesta. Hengellinen tuokio on tehokkain silloin, kun
oppilaat lausuvat todistuksensa ja kertovat ajatuksista ja oivalluksista, joita he ovat saaneet
tutkiessaan itse pyhiä kirjoituksia. Mieti, kuinka voisit järjestää hengellisiä tuokioita niin että
kaikilla oppilailla on koko vuoden ajan tilaisuus osallistua.

Jeesuksen Kristuksen tehtävä elämässä ennen kuolevaisuutta
Osana hengellistä tuokiota voit pyytää luokan jäseniä laulamaan enimmäisen ja
neljännen säkeistön laulusta ”Uskon Kristukseen” (MAP-lauluja, 80). Aloita
oppiaihe kysymällä oppilailta:

• Kuinka vastaisitte, jos joku kysyisi teiltä, miksi Jeesus Kristus on teille tärkeä?

Selitä oppilaille, että tämänpäiväisessä oppiaiheessa he saavat tietää Jeesuksen
Kristuksen tehtävästä taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa. Kehota heitä
tänään tutkiessaan panemaan merkille sellaisia totuuksia, jotka auttavat heitä
vahvistamaan uskoaan Jeesukseen Kristukseen.

Jäljennä taululle seuraava taulukko. Voit myös laatia siitä monisteen
jaettavaksi oppilaille. (Jos annat taulukon monisteena, pyydä oppilaita

täydentämään oma taulukkonsa samalla, kun itse täydennät taulukon taululle.)
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Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän
pelastussuunnitelmassa

Elämä ennen
kuolevaisuutta

Elämä kuolevaisuuden
aikana

Elämä kuolevaisuuden
jälkeen

Tuo esiin, että taivaallisen Isän suunnitelma koostuu kolmesta päävaiheesta:
1) elämämme ennen kuolevaisuutta eli ennen fyysistä syntymäämme,
2) elämämme kuolevaisuudessa maan päällä ja 3) elämämme kuolevaisuuden ja
fyysisen kuolemamme jälkeen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraavat sanat ja pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, mitä rajoituksia meillä on ollut elämässämme ennen
kuolevaisuutta:

”Me elimme taivaallisen Isämme henkilapsina ennen kuin synnyimme tänne maan päälle. Me
emme kuitenkaan olleet taivaallisen Isämme kaltaisia, eikä meistä olisi koskaan voinut tulla
Hänen kaltaisiaan, emmekä olisi saaneet kaikkia siunauksia, joita Hänellä on, ellemme olisi
saaneet kokea elämää kuolevaisuudessa fyysisessä ruumiissa.

Jumalan koko tarkoitus – Hänen työnsä ja kirkkautensa – on antaa meille jokaiselle mahdollisuus
nauttia kaikista Hänen siunauksistaan. Hän on tarjonnut täydellisen suunnitelman tarkoituksensa
toteuttamiseksi. Me ymmärsimme ja hyväksyimme tämän suunnitelman ennen kuin tulimme
maan päälle. – –

Jotta edistyisimme ja meistä tulisi Jumalan kaltaisia, jokaisen meistä oli saatava ruumis ja oltava
koeteltavana koetusajassa maan päällä.” (Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 48–49.)

• Mitä rajoituksia meillä oli elämässämme ennen kuolevaisuutta?

Selitä, että kun taivaallinen Isä esitti onnensuunnitelmansa, saimme kuulla, että
tämän suunnitelman toteuttamiseen tarvittaisiin vapahtaja. Lusifer, yksi taivaallisen
Isän henkilapsista, kapinoi taivaallisen Isän suunnitelmaa vastaan. Hänet tultiin
tuntemaan Saatanana. Tämä hepreankielinen sana tarkoittaa ’vastustajaa’.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moos. 4:1–3. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Saatana vaati taivaalliselta Isältä.

• Mitä Saatana vaati taivaalliselta Isältä?

• Mitä taivaallinen Isä jakeen 2 mukaan sanoi Jeesuksesta Kristuksesta?

• Mitä Jeesus Kristus valittiin tekemään? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita
taululle seuraava totuus kohtaan Elämä ennen kuolevaisuutta: Jeesus Kristus
valittiin kuolevaisuutta edeltävässä elämässä ihmiskunnan Lunastajaksi.)

OPPIAIHE 2
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Selitä, että sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli valittu toteuttamaan taivaallisen Isän
pelastussuunnitelma, Hän loi tämän maailman, jossa me kukin voisimme saada
fyysisen ruumiin ja kokemuksia.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hepr. 1:1–2. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille Jeesuksen Kristuksen tehtävä maan
luomisessa.

• Mikä tehtävä Jeesuksella Kristuksella oli maailman luomisessa? (Kirjoita taululle
seuraava oppi kohtaan Elämä ennen kuolevaisuutta: Jeesus Kristus loi
maailman taivaallisen Isän johdolla.)

Kehota oppilaita miettimään maailman kauneutta. Voit ottaa esille yhden tai
useampia kuvia, joissa näkyy maailman kauneus.

• Kuinka tieto siitä, että Jeesus Kristus loi tämän maailman ja miljoonia tämän
kaltaisia, vaikuttaa ajatuksiinne Hänestä?

Jeesuksen Kristuksen tehtävä elämässä kuolevaisuuden aikana
Selitä, että kuolevaisuudessa me kohtaamme lisää rajoituksia tai esteitä, jotka
estävät meitä tulemasta taivaallisen Isän kaltaisiksi ja palaamasta Hänen luokseen.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraavat sanat ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille kaksi estettä, jotka kohtaamme kuolevaisuudessa:

”Kuolevaisuudessa me elämme olotilassa, jossa olemme sekä fyysisen että hengellisen kuoleman
alaisia. Jumalalla on täydellinen, kirkastettu, kuolematon liha- ja luuruumis. Jotta meistä tulisi
Jumalan kaltaisia ja palaisimme Hänen eteensä, meidänkin täytyy saada täydellinen, kuolematon
liha- ja luuruumis. Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden jokaisella ihmisellä maan päällä on
kuitenkin epätäydellinen, kuolevainen ruumis, ja lopulta hän kuolee. Ilman Vapahtajaa Jeesusta
Kristusta kuolema päättäisi kaiken toivon tulevasta olemassaolosta taivaallisen Isän kanssa.

Fyysisen kuoleman lisäksi synti on suuri este, jonka vuoksi me emme voi tulla taivaallisen
Isämme kaltaisiksi ja palata Hänen eteensä. Kuolevaisessa tilassamme annamme usein periksi
kiusaukselle, rikomme Jumalan käskyjä ja teemme syntiä. – – Vaikka joskus näyttääkin olevan
toisin, synti johtaa aina kurjuuteen. Synti aiheuttaa syyllisyyden ja häpeän tunteita. Syntiemme
tähden emme kykene palaamaan elämään taivaallisen Isän luokse, ellemme saa ensin anteeksi ja
ellei meitä puhdisteta.

– – Kuten fyysistä kuolemaa, me emme voi voittaa itse synnin vaikutuksiakaan.” (Saarnatkaa
minun evankeliumiani, s. 50.)

Selitä, että ennen kuin Jeesus syntyi maan päälle, enkeli ilmestyi Joosefille unessa,
jossa hän sai tietää, että Maria odotti lasta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Matt. 1:21. Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä
enkeli ilmoitti Joosefille.

• Mitä enkeli sanoi, että Jeesus tekisi? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita
taululle seuraava totuus kohtaan Elämä kuolevaisuuden aikana: Jeesus Kristus
tuli pelastamaan meidät synneistämme.)

• Mitä sellaista Jeesus Kristus teki, minkä ansiosta me voimme pelastua
synneistämme?

OPPIAIHE 2
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Mitä itket? © 2015 Simon Dewey. Käytetty Altus Fine Artin luvalla,
altusfineart.com.

Ota esille kuvat Jeesus rukoilee
Getsemanessa, Ristiinnaulitseminen
sekä Maria ja ylösnoussut Jeesus
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nrot 56, 57, 59; ks. myös lds.org).
Muistuta oppilaille, että Jeesuksen
Kristuksen sovituksen kokonaisuuteen
sisältyvät Hänen kärsimyksensä,
kuolemansa ja ylösnousemuksensa.

• Mitä meidän täytyy tehdä, jotta
pelastuisimme synneistämme
Jeesuksen Kristuksen sovituksen
kautta? (Ks. Ap. t. 2:38.)

Jeesuksen Kristuksen tehtävä
elämässä kuolevaisuuden jälkeen
Pyydä oppilaita miettimään jotakuta
edesmennyttä henkilöä. Kysy jonkin
ajan kuluttua:

• Sen perusteella, mitä tiedätte
pelastussuunnitelmasta, missä ovat
ne, jotka ovat kuolleet? (Kuolemassa
kaikkien ihmisten henget menevät
henkimaailmaan. Voisit lisätä
oppilaiden ymmärrystä
kehottamalla yhtä heistä lukemaan
ääneen Alma 40:11–14.)

Ota esille kuva Jeesuksen hautaaminen
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 58;
ks. myös lds.org). Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen 1. Piet. 3:18–20; 4:6.
Kysy sen jälkeen:

• Mitä Jeesus Kristus teki heti
kuolemansa jälkeen?

OPPIAIHE 2
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Kristuksen hautaaminen, Carl Heinrich Bloch. Frederiksborgin
linnassa Hillerødissä Tanskassa sijaitsevan Kansallishistoriallisen
museon luvalla. Kopiointi kielletty.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen OL 138:18–19, 30–32. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
ottamaan selville, mitä Jeesus Kristus
teki, jotta evankeliumia voitaisiin
saarnata jokaiselle henkimaailmassa.

• Mitä Jeesus Kristus teki, jotta
evankeliumia voitaisiin saarnata
jokaiselle henkimaailmassa?

• Kuinka nämä teot kuvastavat
taivaallisen Isän ja Jeesuksen
Kristuksen rakkautta kaikkia ihmisiä
kohtaan?

Viittaa kuvaan Mariasta ja
ylösnousseesta Jeesuksesta
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 59;
ks. myös lds.org) ja kysy luokan
jäseniltä:

• Mitä tapahtui kolmantena päivänä Vapahtajan kuoleman jälkeen? (Hän nousi
kuolleista.)

• Mitä ylösnousemus tarkoittaa? (Ihmisen henki ja fyysinen ruumis yhdistyvät
jälleen, eikä niitä sen jälkeen enää koskaan eroteta toisistaan [ks. OL 138:17].)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Kor. 15:20–22. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemus vaikuttaa meihin jokaiseen.

• Kuinka Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus vaikuttaa meihin? (Kun oppilaat
ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava oppi kohtaan Elämä kuolevaisuuden
jälkeen: Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta kaikki ihmiset
nousevat kuolleista.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Ilm. 20:12. Kysy sen jälkeen:

• Mitä meille jokaiselle tapahtuu, kun olemme nousseet kuolleista?

Selitä, että elämän kirja voi tarkoittaa ihmisen ajatuksia ja tekoja tässä elämässä
sekä niitä aikakirjoja, joita vanhurskaista pidetään taivaassa (ks. PKO, ”Elämän
kirja”). Tähdennä, että meidät tuomitaan paitsi tekojemme myös ajatustemme,
sanojemme ja halujemme perusteella (ks. Moosia 4:30; Alma 12:14; 41:3; OL
137:9).

Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat pyhien kirjoitustensa marginaaliin kohdan
Ilm. 20:12 viereen Joh. 5:22. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 5:22 ja
ottamaan selville, kuka tulee tuomitsemaan meidät.

• Kuka tulee tuomitsemaan meidät? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita
taululle seuraava oppi kohtaan Elämä kuolevaisuuden jälkeen: Jeesus Kristus
tulee tuomitsemaan koko ihmiskunnan.)

OPPIAIHE 2
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Muistuta oppilaille, että taivaallisen Isän suunnitelman perimmäinen tarkoitus on
suoda meille tilaisuus saada iankaikkinen elämä eli korotus, mikä tarkoittaa
tulemista taivaallisen Isän kaltaiseksi ja elämistä Hänen luonaan ikuisesti
iankaikkisina perheinä. Voit ottaa esille kuvan perheestäsi ja selittää, miksi sinulle
on tärkeää se, että sinulla on mahdollisuus elää taivaallisen Isän ja perheesi kanssa
ikuisesti.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 3:16–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme
iankaikkisen elämän.

• Mitä meidän täytyy tehdä, jotta saisimme iankaikkisen elämän? (Selitä, että
uskominen ainosyntyiseen Poikaan tarkoittaa sitä, että me osoitamme uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja elämme Hänen evankeliuminsa mukaisesti, mikä
sisältää temppelitoimitusten vastaanottamisen.)

• Kuinka tiivistäisitte periaatteeksi kohdan Joh. 3:16? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate kohtaan Elämä kuolevaisuuden
jälkeen: Jos osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja elämme Hänen
evankeliuminsa mukaisesti, niin me voimme saada iankaikkisen elämän.)

Muistuta oppilaita kysymyksestä, jonka esitit tämän oppitunnin alussa: ”Kuinka
vastaisitte, jos joku kysyisi teiltä, miksi Jeesus Kristus on teille tärkeä?” Pyydä
oppilaita selittämään, kuinka he saattaisivat täydentää vastauksiaan tähän
kysymykseen sen perusteella, mitä he ovat tänään oppineet. Voit myös kutsua
muutamia oppilaita lausumaan todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen
tehtävästään taivaallisen Isän suunnitelmassa. Voisit itsekin lausua oman
todistuksesi oppiaihetta päättäessäsi.
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OPPIAIHE 3

Oppilaan rooli
Johdanto
Pyhällä Hengellä, opettajalla ja oppilaalla on kullakin tärkeä
rooli evankeliumin oppimisessa. Tämä oppiaihe auttaa
oppilaita ymmärtämään jokaisen näistä rooleista, jotta he
voivat onnistua pyrkimyksissään oppia. Sinun on kenties

tarpeen kerrata säännöllisesti tässä oppiaiheessa opetettuja
periaatteita muistuttaaksesi oppilaita heidän vastuustaan
evankeliumin oppimisessa.

Opetusehdotuksia
Pyhän Hengen, opettajan ja oppilaan roolit evankeliumin oppimisessa
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava tilanne:

Eräs nuori nainen tuntee saavansa innoitusta ja kokee ylentyvänsä osallistuessaan
seminaariin. Hän tuntee siellä Pyhän Hengen vaikutusta ja on kiitollinen asioista,
joita hän oppii. Eräs toinen nuori nainen on samassa seminaariluokassa. Hän on
kuitenkin usein pitkästynyt ja hänestä tuntuu, ettei hän saa oppitunneista
paljoakaan.

Luo rakkauden ja kunnioituksen ilmapiiri
Etsi kurssin alkaessa keinoja luoda oppimisympäristö, jossa vallitsee rakkaus, arvostus ja
tarkoituksellisuus. Auta oppilaita viihtymään toistensa kanssa ja sinun kanssasi siten, että
opettelette toistenne nimet ja tutustutte toistenne harrastuksiin, lahjoihin, haasteisiin ja kykyihin.
Yksi tapa rakentaa tällaista ilmapiiriä on kehottaa oppilaita kertomaan toisilleen, mitä he ovat
kokeneet ja oivaltaneet tutkiessaan pyhiä kirjoituksia itsekseen.

• Mitä mahdollisia syitä on siihen, miksi näillä kahdella nuorella naisella on niin
erilainen kokemus heidän osallistuessaan samaan seminaariluokkaan?
(Mahdollisia vastauksia: ensimmäinen nuori nainen saattaa osallistua
aktiivisemmin oppituntiin; ensimmäisellä nuorella naisella on saattanut olla
enemmän aiempia hengellisiä oppimiskokemuksia, joille hänen nykyinen
oppimisensa voi rakentua; ja toisen nuoren naisen ajatukset saattavat askarrella
muissa asioissa.)

Kehota oppilaita panemaan merkille tämän päivän oppiaiheesta sellaisia oppeja ja
periaatteita, jotka voivat auttaa heitä täyttämään roolinsa seminaarissa ja
vahvistamaan todistustaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.

Selitä, että kolmella osapuolella on tärkeä rooli evankeliumin oppimisessa
seminaarin kaltaisessa ympäristössä: Pyhällä Hengellä, opettajalla ja oppilaalla.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 14:26 ja toista oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 16:13. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville,
mitä tehtäviä Pyhällä Hengellä on.
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• Mitä totuuksia me voimme näiden jakeiden perusteella oppia Pyhän Hengen
tehtävistä? (Oppilaat saattavat esittää erilaisia vastauksia, mutta varmista, että
he huomaavat seuraavan opin: Pyhä Henki opettaa totuutta.)

• Mistä me voimme tietää, milloin Pyhä Henki opettaa meille totuutta? (Voit
kehottaa oppilaita katsomaan kohtaa OL 8:2–3.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 50:13–14. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mikä rooli evankeliumin opettajalla on.
Ennen kuin oppilas lukee, selitä, että nämä jakeet annettiin varhaisille kirkon
jäsenille, jotka oli asetettu tehtävään opettaa evankeliumia.

• Mikä on evankeliumin opettajan rooli? (Ks. myös OL 42:14.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 33:1. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Pyhä Henki tekee hyväksemme, kun
totuutta opetetaan Hänen voimallaan.

• Mitä Pyhä Henki tämän jakeen mukaan tekee hyväksemme?

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka he voivat kutsua Pyhää Henkeä tuomaan
totuuden heidän sydämeensä, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL
88:118. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja katsomaan, kuinka meidän
tulee etsiä oppia.

• Kuinka meidän tulee etsiä oppia? (Tutkimalla ja uskon kautta.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä
voimme saada aikaan, kun opimme uskon kautta.

”Opettaja voi selittää, havainnollistaa, vakuuttaa ja todistaa ja tehdä sen
suurella hengellisellä voimalla ja vaikuttavasti. Sanoman sisältö ja Pyhän Hengen
todistus alkavat kuitenkin loppujen lopuksi vaikuttaa sydämessä vain, mikäli
vastaanottaja sen sallii. Oppiminen uskon kautta avaa polun Pyhän Hengen
vaikutukselle sydämessä.” (”Etsikää oppimista uskon kautta”, Liahona, syyskuu
2007, s. 17.)

• Minkä periaatteen voimme näiden sanojen perusteella oppia siitä, mitä voi
tapahtua, jos etsimme oppia uskon kautta? (Auta oppilaita tunnistamaan
seuraava periaate: Jos etsimme oppia uskon kautta, niin me kutsumme
Pyhän Hengen vaikutuksen sydämeemme opettamaan totuutta ja
todistamaan siitä. Voisit kirjoittaa tämän totuuden taululle.)

Selitä, että todellinen usko on enemmän kuin passiivista uskomista. Me
ilmaisemme uskoamme teoilla.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että oppii uskon kautta?

Havainnollista, mitä oppiminen uskon kautta tarkoittaa, valitsemalla yksi
vapaaehtoinen, joka ei ole koskaan pelannut jalkapalloa. (Voit soveltaa tämän
toiminnan koskemaan oppilasta, joka ei ole koskaan pelannut koripalloa, soittanut
mitään soitinta, jongleerannut, sitonut solmiota jne.) Ilmoita vapaaehtoiselle, että
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aiot opettaa hänet pelaamaan jalkapalloa niin hyvin, että hän pääsee
jalkapallojoukkueeseen. Kysy vapaaehtoiselta, onko hänellä uskoa kykyysi opettaa
ja uskoa omaan kykyynsä oppia. Selitä ja näytä sitten, kuinka jalkapalloa
kuljetetaan, mutta älä anna vapaaehtoisen kokeilla. Selitä, kuinka jalkapallo
syötetään toiselle pelaajalle. Havainnollista sitä sitten syöttämällä pallo
vapaaehtoiselle, mutta ota häneltä pallo takaisin äläkä anna hänen yrittää syöttää
sitä takaisin sinulle. Toimi samoin näyttäessäsi rajaheiton, kun pallo on ylittänyt
pelialueen rajan. Kysy sitten vapaaehtoiselta:

• Kuinka valmis tunnet olevasi pyrkimään jalkapallojoukkueeseen? Miksi?

• Vaikka siitä, että saa tietoa jalkapallosta ja näkee muiden pelaavan, on apua,
niin jos haluat kehittää jalkapallossa menestymiseen tarvittavia taitoja, mitä
sinun täytyy tehdä?

• Kuinka tämä saattaisi liittyä oppimiseen uskon kautta? (Pelkkä usko ja
luottamus siihen, että Henki voi opettaa meitä, ei riitä. Saadaksemme tietoa
Jumalan totuuksista meidän täytyy myös ponnistella oppiaksemme ja toteuttaa
oppimaamme käytännössä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Bednarin seuraavat sanat. Pyydä
luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä hän opettaa oppimisesta uskon kautta (voisit
tehdä näistä sanoista monisteen oppilaille ja kehottaa heitä merkitsemään
löytämänsä asiat):

”Oppija, joka käyttää tahdonvapauttaan toimimalla oikeiden periaatteiden
mukaan, avaa sydämensä Pyhälle Hengelle ja pyytää Hänen opetustaan,
todistavaa voimaansa ja vahvistavaa todistustaan. Oppiminen uskon kautta
edellyttää hengellistä, henkistä ja fyysistä vaivannäköä eikä vain passiivista
vastaanottamista. Juuri uskon innoittaman toiminnan vilpittömyydellä ja
johdonmukaisuudella me osoitamme taivaalliselle Isällemme ja Hänen Pojalleen

Jeesukselle Kristukselle halukkuutemme oppia ja saada opetusta Pyhältä Hengeltä. – –

Uskon kautta oppimista ei voi siirtää opettajalta oppilaalle luennolla, havaintoesimerkillä eikä
kokeellisella harjoituksella, vaan oppilaan täytyy osoittaa uskoa ja toimia saadakseen
omakohtaisen tiedon.” (”Etsikää oppimista uskon kautta”, s. 20.)

• Millaista hengellistä, henkistä ja fyysistä vaivannäköä me voimme nähdä
kutsuaksemme Hengen opettamaan meille totuutta ja todistamaan siitä?

Huom. Tämä voi olla hyvä hetki lukea kohta OL 88:122 ja keskustella järjestyksen ja
kunnioituksen tärkeydestä luokassa.

• Millaiset asenteet tai käyttäytymistavat voivat estää Henkeä opettamasta meille
totuutta seminaariluokassa?

• Kuinka sellaisen seminaarioppilaan kokemus, joka etsii oppia uskon kautta,
olisi erilainen kuin sellaisen oppilaan, joka ei niin tee?

Pyydä oppilaita ottamaan esiin luku Matt. 4. Selitä, että apostoli Pietarin kokemus
on meille esimerkki siitä, kuinka opin etsiminen uskon kautta kutsuu Pyhän
Hengen vaikutuksen sydämeemme opettamaan totuutta ja todistamaan siitä.
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 4:18–20. Pyydä luokan jäseniä
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seuraamaan mukana ja etsimään Vapahtajan Pietarille ja Andreakselle
esittämä kutsu.

• Mitä Vapahtaja kutsui Pietaria ja Andreasta tekemään?

• Kuinka heidän vastauksensa on esimerkki opin etsimisestä uskon kautta?

Selitä, että koska Pietari lähti seuraamaan Jeesusta Kristusta, hän sai olla
Vapahtajan kanssa koko Vapahtajan kuolevaisuudessa tekemän palvelutyön ajan.
Ottamalla varteen Vapahtajan kutsun seurata Häntä Pietari sai etuoikeuden kuulla
säännöllisesti Vapahtajan opetusta ja nähdä omin silmin monia ihmeitä. Vapahtajan
kutsusta Pietari jopa käveli vettä pitkin (ks. Matt. 14:28–29).

Selitä oppilaille, että eräässä tilanteessa Jeesus esitti opetuslapsilleen tietyn
kysymyksen. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:13–14. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja kysyi.

• Mitä Vapahtaja kysyi opetuslapsiltaan?

• Kuinka he vastasivat?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:15–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka Pietari vastasi Vapahtajan
seuraavaan kysymykseen.

• Miten Pietari vastasi Vapahtajan kysymykseen?

• Miten Vapahtaja selitti Pietarin saaneen tietonsa?

• Kuinka Pietarin kokemus havainnollistaa niitä totuuksia, joita olemme löytäneet
tästä oppiaiheesta?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa vastaus seuraaviin kysymyksiin (voisit kirjoittaa nämä
kysymykset taululle):

• Milloin olet etsinyt oppia uskon kautta? Kuinka Pyhä Henki täytti roolinsa
evankeliumin oppimisessa, kun teit niin? (Voisit kehottaa oppilaita pohtimaan
aiempia oppimiskokemuksiaan, kun he ovat pyrkineet oppimaan lisää
Jeesuksesta Kristuksesta.)

Jos oppilaat haluavat kertoa, kehota muutamaa heistä kuvailemaan kokemuksia,
joista he kirjoittivat. Voit myös kertoa jonkin oman kokemuksesi sekä todistaa
totuuksista, joista olette keskustelleet.

Pyydä oppilaita miettimään yhtä tai kahta sellaista asiaa, jotka he aikovat tehdä
oppiakseen uskon kautta ja kutsuakseen Pyhän Hengen vaikutuksen sydämeensä
opettamaan totuutta ja todistamaan siitä. Kehota oppilaita kirjoittamaan muistiin,
mitä he aikovat tehdä.

Päätä oppitunti seuraaviin presidentti Thomas S. Monsonin sanoihin:
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”Nuoret, pyydän teitä osallistumaan seminaariin. Tutkikaa pyhiä kirjoituksianne
päivittäin. Kuunnelkaa tarkoin opettajianne. Soveltakaa oppimaanne rukoillen
käytäntöön.” (”Participate in Seminary”, 12. elokuuta 2011, seminary.lds.org.)
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OPPIAIHE 4

Pyhien kirjoitusten
tutkiminen

Johdanto
Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka
tärkeää on tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin ja lukea Uusi
testamentti kokonaisuudessaan osana tätä oppikurssia.

Oppilaat voivat myös oppia tapoja, joilla he voivat parantaa
pyhien kirjoitusten tutkimistaan.

Opetusehdotuksia
Pyhien kirjoitusten tehokkaan päivittäisen tutkimisen välttämättömyys

Kannusta oppilaita tutkimaan pyhiä kirjoituksia päivittäin
Harvalla asialla, joita opettaja tekee, on voimallisempi ja kestävämpi hyvää aikaansaava vaikutus
oppilaiden elämässä kuin sillä, että hän auttaa heitä saamaan opetusta pyhistä kirjoituksista,
rakastamaan niitä ja tutkimaan niitä päivittäin. Opettaja voi näyttää esimerkkiä päivittäisestä
pyhien kirjoitusten tutkimisesta. Hän voi myös auttaa oppilaita tekemään tiliä päivittäisestä
tutkimisestaan käyttämällä sopivaa seurantamenetelmää, joka mittaa heidän
johdonmukaisuuttaan ja edistymistään.

Anna jokaiselle oppilaalle monisteena seuraava kysely. Kehota oppilaita
pohdiskelemaan väittämiä ja merkitsemään vastauksensa jatkumolle.

Vakuuta oppilaille, ettet pyydä heitä kertomaan vastauksiaan.

Eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

Samaa
mieltä

1. Pyhät kirjoitukset ovat
minulle hyvin arvokkaat.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Muutaman viime
viikon ajan olen tutkinut
pyhiä kirjoituksia
päivittäin.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Minusta tuntuu, että
pyhien kirjoitusten
tutkimistuokioni ovat
merkityksellisiä.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Toteutan
säännöllisesti elämässäni
sitä, mitä opin
tutkiessani pyhiä
kirjoituksia.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Kun oppilaat ovat vastanneet kyselyyn, kehota heitä pohtimaan oppitunnin aikana,
kuinka he voisivat parantaa pyhien kirjoitusten tutkimistaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat:

”Pyhät kirjoitukset sisältävät Kristuksen sanat ja ovat elävän veden varanto, joka
meillä on aina käytettävissämme ja josta voimme juoda ahnaasti ja pitkään. – –

Jokapäiväisen elämän toimissa te ja minä menetämme huomattavan määrän
vettä, josta fyysinen kehomme suurelta osin koostuu. Jano on kehomme solujen
vaatimus saada vettä, ja meidän on päivittäin annettava kehollemme lisää vettä.
Ei ole rehellisesti sanottuna järkevää ’täyttyä’ toisinaan vedellä ja olla välillä

pitkiä aikoja kuivumisen tilassa. Sama pätee hengellisyyteen. Hengellinen jano on tarve saada
elävää vettä. Jatkuva elävän veden virta voittaa ylivoimaisesti satunnaisen siemailemisen.”
(”Elävän veden varanto”, kirkon koululaitoksen takkavalkeailta, 4. helmikuuta 2007, s. 1, 7;
speeches.byu.edu.)

• Minkä periaatteen voimme oppia vanhin Bednarilta siitä, mitä voimme saada
tutkimalla pyhiä kirjoituksia päivittäin? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavanlainen periaate: Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia päivittäin, me
saamme tarvitsemaamme ”elävää vettä”. Kirjoita tämä periaate taululle.)

Pyhien kirjoitusten arvo meidän aikanamme
Voit auttaa oppilaita ymmärtämään pyhien kirjoitusten arvon ja tärkeyden
meidän aikanamme näyttämällä videon ”Pyhien kirjoitusten siunaukset”

(3.04), joka on sivustolla lds.org. Tässä videossa vanhin D. Todd Christofferson
kahdentoista apostolin koorumista kuvailee yhden miehen uhrausta sen eteen, että
aiempaa useammat ihmiset voisivat lukea Raamattua. Jos näytät videon, voisit
pysäyttää sen vanhin Christoffersonin kysyttyä: ”Mitä sellaista he ymmmärsivät,
mitä meidänkin pitäisi ymmärtää?” (kohdassa 1.56), ja kysyä oppilailta, kuinka he
vastaisivat tähän kysymykseen. Jatka sitten videon näyttämistä. Jatka oppiaihetta
videon päätyttyä kappaleesta, joka alkaa sanoilla ”Videon jälkeen…”

Ellet näytä videota, kehota neljää oppilasta tulemaan luokan eteen ja lukemaan
seuraavat katkelmat vanhin Christoffersonin pitämästä puheesta.

1. ”Lokakuun 6. päivänä vuonna 1536 lähellä Brysseliä Belgiassa sijaitsevan
Vilvoorden linnan tyrmästä talutettiin ulos muuan säälittävä ihmishahmo. Mies
oli kärsinyt eristyksestä pimeässä, kosteassa sellissä lähes puolitoista vuotta. Nyt
linnan muurin ulkopuolella vanki sidottiin paaluun. Hän sai aikaa lausua
viimeisen rukouksensa: ’Herra, avaa Englannin kuninkaan silmät’, ja sitten hänet
kuristettiin. Hänen ruumiinsa poltettiin roviolla saman tien. Kuka oli tuo mies ja

mikä oli rikkomus – –?” (”Pyhien kirjoitusten siunaus”, Liahona, toukokuu 2010, s. 32.)

2. ”Hänen nimensä oli William Tyndale, ja hänen rikoksensa oli se, että hän oli kääntänyt
Raamatun ja julkaissut sen englannin kielellä.
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– – Tyndale vannoi kiihkeässä sananvaihdossa erään papin kanssa, joka vastusti Raamatun
antamista tavallisen ihmisen käsiin: ’Jos Jumala säästää henkeni, niin minun ansiostani
aurankurjessa asteleva poika tulee tietämään pyhistä kirjoituksista enemmän kuin sinä!’ – –

William Tyndale ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen niistä, jotka monissa maissa ja monilla
kielialueilla ovat joutuneet kärsimään, jopa kuolemaan, tuodakseen Jumalan sanan pois
hämärästä. – – Mitä sellaista he tiesivät pyhien kirjoitusten tärkeydestä, mitä meidänkin on
tarpeen tietää? Mitä sellaista ne 1500-luvun englantilaiset, jotka maksoivat valtavia summia ja
asettivat itsensä suureen henkilökohtaiseen vaaraan voidakseen lukea Raamattua, ymmärsivät,
mitä meidänkin pitäisi ymmärtää?” (”Pyhien kirjoitusten siunaus”, s. 32.)

Kysy luokan jäseniltä:

• Mistähän syystä ihmiset tekivät niin suuria uhrauksia saadakseen käyttöönsä
pyhät kirjoitukset?

Pyydä kolmatta lukijaa lukemaan seuraava osa vanhin Christoffersonin puheesta:

3. ”Tyndalen aikana ihmiset eivät tienneet pyhistä kirjoituksista paljonkaan,
koska he eivät voineet lukea Raamattua, eivät ainakaan kielellä, jota he olisivat
ymmärtäneet. Nykyisin Raamattu ja muut pyhät kirjoitukset ovat vaivattomasti
käsillä, mutta pyhien kirjoitusten lukutaidottomuus kasvaa, koska ihmiset eivät
avaa kirjoja. Niinpä he ovat unohtaneet asioita, jotka heidän isovanhempansa
tiesivät.” (”Pyhien kirjoitusten siunaus”, s. 33.)

Kysy luokan jäseniltä:

• Mistähän syystä jotkut ihmiset meidän aikanamme eivät lue pyhiä kirjoituksia
kuten heidän pitäisi?

Pyydä neljättä lukijaa lukemaan seuraava osa vanhin Christoffersonin puheesta.

4. ”Ajatelkaa siunaustemme suuruutta, kun meillä on Pyhä Raamattu ja sen
lisäksi noin tuhat sivua muita pyhiä kirjoituksia, mukaan luettuina Mormonin
kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. – – Tällä siunauksella Herra totisesti
kertoo meille, että meidän tarpeemme turvautua alati pyhiin kirjoituksiin on
suurempi kuin minään aiempana aikana.” (”Pyhien kirjoitusten siunaus”, s. 35.)

Videon jälkeen (tai neljännen lukijan luettua katkelman vanhin Christoffersonin
puheesta) kehota oppilaita selittämään, mitä heidän mielestään vanhin
Christofferson sanoo siitä, miksi meidän pitää tutkia pyhiä kirjoituksia. Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Tarpeemme turvautua
pyhiin kirjoituksiin on nykyään suurempi kuin minään aiempana aikana.

• Mistähän syystä tarpeemme turvautua pyhiin kirjoituksiin on nykyään suurempi
kuin minään aiempana aikana?

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka pyhien kirjoitusten tutkimisesta voi olla
meille hyötyä omana aikanamme, selittämällä, että apostoli Paavali kirjoitti kirjeen,
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jossa hän kuvaili maailmassa viimeisinä aikoina vallitsevia olosuhteita. Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen 2. Tim. 3:1–5, 13. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja panemaan merkille syntejä ja asenteita, jotka olisivat yleisiä meidän
aikanamme. (Voit kehottaa heitä katsomaan alaviitteitä, jotka auttavat heitä
ymmärtämään näissä jakeissa olevia vaikeita sanoja ja ilmauksia.)

• Mitä näissä jakeissa lueteltuja syntejä ja asenteita olette nähneet
yhteiskunnassamme nykyään?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Tim. 3:14–17. Pyydä luokan jäseniä
katsomaan, kuinka me voimme löytää turvaa näinä vaarallisina aikoina.

• Kuinka me voimme löytää turvaa näinä vaarallisina aikoina?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, me
voimme saada…

• Mitä siunauksia voimme kohdan 2. Tim. 3:15–17 mukaan saada, kun tutkimme
pyhiä kirjoituksia ja elämme niissä olevien opetusten mukaan? (Kun oppilaat
ovat vastanneet, täydennä taululla oleva virke seuraavalla tavalla: Kun
tutkimme pyhiä kirjoituksia, me voimme saada viisautta, ojennusta ja
opetusta, jotka johtavat meidät pelastukseen.)

Selitä, että taululla oleva virke on esimerkki periaatteesta. Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin periaatteet ja opit ovat muuttumattomia perustotuuksia, jotka antavat
ohjausta elämäämme. Yksi pyhien kirjoitusten keskeisiä tarkoituksia on opettaa
evankeliumin oppeja ja periaatteita. Voimme tehdä henkilökohtaisesta pyhien
kirjoitusten tutkimisestamme merkityksellisempää etsimällä oppeja ja periaatteita,
pohtimalla niiden merkitystä ja toteuttamalla niitä omassa elämässämme.

Viittaa jälleen taululle kirjoittamaasi periaatteeseen.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että me voimme saada viisautta, ojennusta ja
opetusta, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia?

• Milloin olette tunteneet saaneenne viisautta, ojennusta tai opetusta sen
johdosta, että olette tutkineet pyhiä kirjoituksia? (Voit itsekin kertoa jonkin
kokemuksen.)

Uuden testamentin lukeminen päivittäin
Selitä, että yksi tämän seminaarioppikurssin odotuksista on, että oppilaat lukevat
Uuden testamentin kokonaisuudessaan. Se on edellytys seminaarin
päättötodistuksen saamiselle.

Kannusta oppilaita lukemaan oppikurssiin kuuluva pyhä kirja
Pyhät kirjat ovat innoitettuja kirjoituksia, jotka sisältävät evankeliumin oppeja ja periaatteita. Ne
havainnollistavat Jumalan kanssakäymisiä ihmiskunnan kanssa ja opettavat Jeesuksen Kristuksen
sovitusta. Ne ovat tärkeitä erikseen, ja yhdessä ne antavat syvemmän ymmärryksen
evankeliumista sekä taivaallisen Isämme laatimasta pelastussuunnitelmasta. Oppilaiden ja
opettajien tulee lukea ja opiskella Uusi testamentti kokonaisuudessaan tämän kurssin aikana.
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Selitä, että Uuden testamentin lukeminen kokonaan edellyttää johdonmukaista
päättäväisyyttä, mutta se on vaivan arvoista. Havainnollista tätä ajatusta
näyttämällä kahta läpinäkyvää lasia, jotka ovat täynnä vettä (tai virvoitusjuomaa).
Kehota kahta oppilasta tulemaan seisomaan kumpikin oman lasin viereen. Anna
ensimmäiselle oppilaalle pilli. Anna toiselle oppilaalle seitsemän pilliä, jotka on
teipattu yhdeksi kimpuksi. Neuvo heitä juomaan kaikki vesi lasista
mahdollisimman nopeasti pilliä tai pillejä käyttäen. (Oppilaan, joka käyttää yhtä
pilliä, pitäisi pystyä maltillisesti juomalla saamaan lasi tyhjäksi ensimmäisenä, kun
taas toisella oppilaalla pitäisi olla vaikeuksia saada kaikki vesi ylös pilleillä.) Kehota
näitä kahta oppilasta istuutumaan ja kysy luokan oppilailta:

• Miten liittäisitte tämän toiminnan tavoitteeseemme lukea Uusi testamentti
kokonaan tämän oppikurssin aikana? (Oppilas, jolla oli seitsemän pilliä, on
kuin sellainen, joka yrittää lukea pitkiä osuuksia pyhistä kirjoituksista yhdellä
kertaa. Oppilas, jolla oli yksi pilli, on kuin sellainen, joka lukee pienemmän
määrän päivittäin.)

Auta oppilaita näkemään, kuinka he voivat lukea Uuden testamentin
kokonaisuudessaan lukemalla pieniä osuuksia johdonmukaisesti, kehottamalla
heitä jakamaan Uuden testamentin sivujen lukumäärä (esim. Kirjapajan
julkaisemassa Uudessa testamentissa on 379 sivua) kurssin keston
kokonaispäivämäärällä. Esimerkiksi jos kurssi opetetaan kouluvuoden 280 päivän
aikana, oppilaiden pitäisi lukea joka päivä noin 1,3 sivua, jotta he saavat Uuden
testamentin luettua kurssin päättymiseen mennessä.

Todista siunauksista, joita oppilaat voivat saada, kun he tutkivat ahkerasti Uutta
testamenttia. Oppilaat saavat viisautta, ojennusta ja opetusta pyhistä kirjoituksista
ja heitä siunataan Pyhän Hengen kumppanuudella.

Viittaa jälleen taululla oleviin periaatteisiin ja todista, että tutkimalla pyhiä
kirjoituksia päivittäin oppilaat kokevat ne siunaukset, joita Paavali kuvaili kohdassa
2. Tim. 3:15–17. Kannusta oppilaita asettamaan tavoitteita, että he varaavat joka
päivä aikaa tutkia itsekseen pyhiä kirjoituksia ja että he lukevat Uuden testamentin
kokonaisuudessaan. Kehota heitä kirjoittamaan tavoitteensa pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa.
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OPPIAIHE 5

Uuden testamentin taustaa
ja katsaus Uuteen
testamenttiin

Johdanto
Tässä oppiaiheessa oppilaat saavat tietoa Uuden testamentin
historiallisesta ja kulttuurisesta taustasta kuten tekijöistä,
jotka vaikuttivat siihen, että monet juutalaiset hylkäsivät

Jeesuksen Messiaana ja Vapahtajana. Oppilaat saavat myös
tietoa Uuden testamentin rakenteesta.

Opetusehdotuksia
Uuden testamentin taustaa

Käytä havaintovälineitä
Esineet sekä kuvat, kartat, taulukot ja kaaviot, voivat tehokkaasti auttaa oppilaita luomaan
mielikuvia, jäsentelemään ja ymmärtämään pyhiä kirjoituksia, varsinkin silloin kun
havaintovälineet herättävät keskustelua. Jonkin esineen tai kuvan pitäminen näkyvillä oppilaiden
saapuessa luokkahuoneeseen voi parantaa oppimisilmapiiriä ja rohkaista esittämään kysymyksiä.
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Näytä osa kuvasta Stefanos näkee
Jeesuksen Jumalan oikealla puolella
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 63; ks. myös lds.org) peittämällä
paperilla tai jollakin muulla kuvasta
kaikki muu paitsi Stefanos (mies, jolla
on sininen päähine).

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä
kuvassa tapahtuu. Kysy heiltä, miksi he
arvelevat, että maassa oleva mies
ojentaa kättään. Kun oppilaat ovat
vastanneet, paljasta kuva
kokonaisuudessaan.

• Kuinka koko kuvan näkeminen
auttaa teitä ymmärtämään, mitä
kuvassa tapahtuu?

Kehota oppilaita lukemaan jakeet
Ap. t. 7:56–60, jotta he ymmärtäisivät,
että tässä kuvassa on Stefanos,
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, joka
kivitettiin kuoliaaksi ja joka näki
Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla
puolella.

• Kuinka tämän koko kuvan
paljastumista voi verrata pyhien
kirjoitusten ymmärtämiseen?

Selitä, että tämä toiminta
havainnollistaa sitä, miten tärkeää on
ymmärtää pyhien kirjoitusten taustaa.
Sana tausta tarkoittaa olosuhteita, jotka
ympäröivät tiettyä pyhien kirjoitusten
kohtaa, tapahtumaa tai kertomusta tai
jotka antavat taustatietoja niistä. Tuo
esiin, että kun oppilaat tutustuvat
Uuden testamentin historialliseen ja
kulttuuriseen taustaan, he voivat
ymmärtää paremmin sen opetuksia ja
soveltaa niitä käytäntöön.

Juutalaiset uskonnolliset johtajat
Vapahtajan palvelutyön aikana
Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen 2. Nefi 10:3–5. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään
sanoja tai ilmauksia, joilla profeetta Jaakob kuvaili joidenkuiden juutalaisten
keskuudessa vallinnutta hengellistä tilaa Vapahtajan palvelutyön aikana.
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• Mitä sanoja tai ilmauksia Jaakob käytti kuvaillakseen hengellistä tilaa
joidenkuiden juutalaisten keskuudessa? (Selitä, että sana pappisvalta jakeessa 5
viittaa saarnaamiseen, jolla pyritään pikemminkin saamaan ”etua ja maailman
ylistystä” kuin edistämään Jumalan kansan hyvinvointia [2. Nefi 26:29]. Ne,
jotka juutalaisten keskuudessa syyllistyivät pappisvaltaan, olivat ensisijaisesti
jumalattomia uskonnollisia johtajia, jotka johtivat ihmisiä harhaan.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 23:16, 24. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Vapahtaja kuvaili näitä
palvelutyönsä aikana toimineita juutalaisia uskonnollisia johtajia.

• Kuinka Vapahtaja kuvaili näitä juutalaisia uskonnollisia johtajia?

• Minkä opetuksen Vapahtaja antoi näistä johtajista kutsuessaan heitä sokeiksi
oppaiksi?

Lisäyksiä Mooseksen lakiin ja muita vääriä filosofioita
Auta oppilaita ymmärtämään lisää siitä, kuinka uskonnolliset johtajat johtivat
ihmisiä harhaan, piirtämällä taululle ympyrä ja kirjoittamalla sen keskelle
Mooseksen laki. Piirrä toinen ympyrä ensimmäisen ympyrän ympärille ja kirjoita
siihen Suullinen laki.

Selitä, että kun kansan keskuudessa ei ollut profeettoja, juutalaiset opettajat ja
johtajat lisäsivät lakiin omia sääntöjään ja tulkintojaan. Näiden lisäsääntöjen ja
-tulkintojen, jotka tunnettiin eri aikoina suullisena lakina, suullisina
perinnäissääntöinä tai vanhinten perinnäissääntöinä, tarkoituksena oli estää
Jumalan lain rikkominen. Havainnollista yhtä tällaisista säännöistä kutsumalla
kaksi oppilasta tulemaan luokan eteen. Anna kummallekin naru, jossa on solmu.
Pyydä ensimmäistä oppilasta avaamaan solmu vain yhtä kättä käyttäen ja toista
oppilasta avaamaan solmu molempia käsiä käyttäen. Kun he ovat yrittäneet, kehota
heitä palaamaan paikalleen.

Selitä, että suullisen lain mukaan sapattina oli kiellettyä avata solmu kumpaakin
kättä käyttäen. Sitä pidettiin työnä, ja siksi se oli sapatin rikkomista. Solmun
avaaminen yhdellä kädellä oli kuitenkin sallittua.

• Mikä vaara voisi piillä siinä, että Jumalan käskyihin lisätään ihmisten laatimia
sääntöjä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat, jotka koskevat tiettyjä juutalaisia
uskonnollisia johtajia:

”He lisäsivät puhtaan uskonnon selkeisiin ja yksinkertaisiin asioihin joukon omia
tulkintojaan. He koristelivat niitä lisäämillään riiteillä ja suorituksilla ja muuttivat
iloisen, riemullisen Jumalan palvelemisen rajoittavaksi, supistavaksi,
masentavaksi rituaalien ja suoritusten järjestelmäksi. Herran lain elävästä
hengestä tuli heidän käsissään juutalaisten rituaalien kuollut kirjain.” (The Mortal
Messiah, 4 osaa, 1979–1981, osa 1, s. 238.)

• Mitä juutalaiset uskonnolliset johtajat olivat vanhin McConkien mukaan
tehneet Jumalan laille lisäämällä siihen omia tulkintojaan?
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Selitä, että Jeesuksen ajan juutalaiset elivät luopumuksen tilassa. Vaikka heillä oli
keskuudessaan edelleen Aaronin pappeuden valtuus ja sen toimitukset, monet
juutalaiset eivät enää eläneet uskontonsa mukaan sellaisena kuin Jumala oli
ilmoittanut sen Moosekselle (ks. OL 84:25–28). Vanhimpien perinnäissäännöt
olivat saaneet etusijan puhtaaseen uskontoon ja Jumalan kirjoitettuun
sanaan nähden.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 12:14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä fariseukset halusivat tehdä
Jeesukselle, koska Hän ei välittänyt heidän johtoasemastaan eikä kaikista heidän
suullisista perinnäissäännöistään.

• Mitä nämä uskonnolliset johtajat juonittelivat tekevänsä Jeesukselle?

Selitä, että juutalaisten luopioperinteiden lisäksi oli muitakin vääriä filosofioita,
jotka vaikuttivat siihen, että ihmiset hylkäsivät Jeesuksen Kristuksen Hänen
ylösnousemuksensa jälkeen. Esimerkiksi kreikkalaisen kulttuurin leviäminen johti
monet ihmiset torjumaan fyysisen ylösnousemuksen todellisuuden (ks. 1. Kor.
15:12). Niinpä apostolien todistaessa ylösnousseesta Vapahtajasta Hänen
ristiinnaulitsemisensa jälkeen monet torjuivat heidän todistuksensa.

Vieraan vallan alaisuus ja odotus, että Messias vapauttaa Israelin
Kirjoita taululle seuraavat sanat: Babylonia, Persia, Makedonia (Kreikka) ja Rooma.

• Mitä yhteistä näillä muinaisilla valtakunnilla oli juutalaisten kannalta? (Nuo
valtakunnat olivat valloittaneet juutalaiset ja hallinneet heitä.)

Jaa oppilaat ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle seuraava moniste:

Yhtä itsenäisyyden aikakautta lukuun ottamatta juutalaiset olivat Uuden testamentin aikaan
mennessä eläneet valloitettuna kansana yli 500 vuotta. Makkabealaisten, erään juutalaisiin
patriootteihin kuuluvan suvun, johtaman kapinan seurauksena juutalaiset olivat itsenäisiä noin 160
vuoden ajan ennen Kristuksen syntymää. Kristuksen syntymän aikaan mennessä Rooma oli kuitenkin
valloittanut Israelin. Rooma nimitti Israelia hallitsemaan kuningas Herodeksen (joka tunnettiin myös
nimellä Herodes Suuri), joka oli solminut avioliiton makkabealaissukuun kuuluvan naisen kanssa.
Juutalaiset olivat katkeria Rooman valtakaudesta, ja he odottivat innokkaina luvattua Messiasta,
jonka he uskoivat vapauttavan heidät roomalaisten käsistä. Koska monet juutalaiset odottivat
Messiasta, joka vapauttaisi heidät vieraan vallan alta, he hylkäsivät Jeesuksen Kristuksen
Vapahtajanaan.

Pyydä oppilaita lukemaan moniste ja keskustelemaan sitten ryhmissään seuraavista
kysymyksistä (voit kirjoittaa nämä kysymykset taululle):

• Mitä monet juutalaiset odottivat tulevalta Messiaalta?

• Miksi mielestänne tämä virheellinen odotus johti monet juutalaiset hylkäämään
Jeesuksen Messiaana?

Selitä, että vaikka jotkut juutalaiset hylkäsivät Kristuksen, niin ne, jotka olivat
nöyriä ja herkkiä Pyhän Hengen vaikutukselle, tunnistivat Hänet Messiaaksi ja
Vapahtajaksi.

OPPIAIHE 5

25



Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Luuk. 2:25–33. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä vanhurskas mies nimeltä
Simeon teki ja sanoi, kun Joosef ja Maria veivät Jeesuksen temppeliin tämän
ollessa lapsi.

• Miksi Jeesus jakeiden 30–32 mukaan lähetettiin maan päälle? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava totuus:
Jeesus Kristus lähetettiin tuomaan pelastus kaikille kansoille.)

• Mitä sellaista Jeesus Kristus teki, minkä ansiosta kaikki ihmiset voisivat
pelastua?

Ota esille Stefanoksesta kuva, jota käytit oppiaiheen alussa. Kannusta oppilaita
muistamaan se kulttuurinen ja historiallinen tausta, josta olette keskustelleet, kun
he tutkivat Uutta testamenttia. Niin tehdessään he ymmärtävät paremmin
Vapahtajan ja Hänen apostoliensa opetukset. (Lisätietoa Uuden testamentin
historiallisesta ja kulttuurisesta taustasta on julkaisun New Testament Student
Manual [kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 1–3] kohdissa ”The
Intertestamental Period” [Vanhan ja Uuden testamentin välinen aika] ja ”The New
Testament Setting” [Uuden testamentin tapahtumaympäristö]. Tässä aineistossa on
lyhyt selostus sellaisista ryhmistä kuten samarialaiset, fariseukset, saddukeukset,
suuri neuvosto ja lainopettajat.)

Lyhyt katsaus Uuteen testamenttiin
Kerro oppilaille, että näytät heille erästä
kuvaa 10 sekunnin ajan ja pyydät heitä
sitten kirjoittamaan näkemästään
yksityiskohtaisen kuvauksen. Näytä
oppilaille kuva Kristus parantaa sairaan
Betesdan altaalla (Evankeliumiaiheinen
kuvakirja, nro 42; ks. myös lds.org).
Pane kuva pois 10 sekunnin kuluttua ja
kehota oppilaita kirjoittamaan
kuvauksensa. Pyydä riittävän ajan
kuluttua muutamia oppilaita lukemaan
kuvauksensa luokalle.

• Miksi kuvauksenne eroavat toisistaan, vaikka näitte kaikki saman kuvan?

• Miksi on tarpeen, että jollakin tapahtumalla on enemmän kuin yksi todistaja?

Kirjoita taululle neljän evankeliumin kirjoittajien nimet: Matteus, Markus, Luukas ja
Johannes. Selitä, että jokainen näistä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista merkitsi
muistiin Vapahtajan elämän tapahtumia ja opetuksia. Heidän aikakirjojaan
sanotaan evankeliumeiksi. Sana evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa. Tuo esiin,
että Joseph Smithin raamatunkäännös muuttaa kunkin evankeliumin otsikon
todistukseksi, kuten ”Pyhän Matteuksen todistus”.

• Miksi on hyödyllistä, että meillä on enemmän kuin yksi evankeliumi eli todistus
Jeesuksen Kristuksen elämästä ja opetuksista?

Selitä, että vaikka neljä evankeliumia eroavat joissakin yksityiskohdissa ja
näkökulmassaan toisistaan, ne kaikki kertovat Vapahtajan elämän ja maanpäällisen
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palvelutyön tapahtumista juutalaisten keskuudessa. Kaikki neljä evankeliumia
todistavat, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja (ks. PKO,
”Evankeliumi”).

Voisit jakaa oppilaille tämän oppitunnin lopussa monisteena lyhennetyn
version kaaviosta ”Silmäys Jeesuksen Kristuksen elämään

kuolevaisuudessa”. Tämä kaavio on kokonaisuudessaan tämän oppikirjan liitteessä.
Kehota oppilaita etsimään kaavion avulla muutamia tärkeitä tapahtumia
Vapahtajan palvelutyöstä kuolevaisuudessa.

• Kuinka pitkään kaavion mukaan Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa kesti?

• Missä Vapahtaja oli suurimman osan palvelutyöstään?

Kehota oppilaita käyttämään tätä kaaviota, jotta he ymmärtäisivät paremmin neljän
evankeliumin taustaa tutkiessaan Uutta testamenttia.

Pyydä oppilaita avaamaan Raamatun sisällysluettelo. Selitä, että evankeliumeissa
on kertomus Vapahtajan palvelutyöstä, kun taas kirjoihin Apostolien teoista
Johanneksen ilmestykseen on tallennettu Kristuksen muinaisten apostolien
palvelutyö Hänen ristiinnaulitsemisensa, ylösnousemuksensa ja
taivaaseenastumisensa jälkeen. Nämä apostolit matkasivat kautta Israelin maan ja
Rooman valtakunnan saarnaten evankeliumia ja perustaen kirkon seurakuntia.
Tutkimalla näiden apostolien tekoja ja kirjoituksia me voimme vahvistaa uskoamme
Vapahtajaan ja oppia, kuinka voimme saada Hänen sovituksensa siunaukset.
Voimme myös nähdä, kuinka tarkasti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko vastaa Jeesuksen Kristuksen muinaista kirkkoa.

Voisit todistaa totuuksista, jotka olet löytänyt tutkimalla Uutta testamenttia. Kehota
oppilaita etsimään totuuksia, jotka siunaavat heitä, kun he tutkivat Uutta
testamenttia tänä vuonna.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Pelastussuunnitelma –
Johdanto Uuteen
testamenttiin ja Uuden
testamentin taustaa
(Viikko 1)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavana on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat, kun he opiskelivat viikon 1
oppilaan kotiopiskeluseminaarin neljä oppiaihetta. Tieto siitä, mitä oppilaat ovat opiskelleet, auttaa sinua oppitunnin
valmistelemisessa. Tiivistelmä ei ole osa oppiaihetta eikä sitä ole tarkoitus esittää oppilaille. Koska viikon 1 oppiaihe
keskittyy vain muutamiin tiivistelmässä mainituista opeista ja periaatteista, saatat ajoittain tuntea, että sinun tulee
käydä läpi muita aiheita tai keskustella niistä Hengen kehotusten ja oppilaidesi tarpeiden mukaan.

Päivä 1 (Pelastussuunnitelma)
Tutkiessaan pelastussuunnitelmaa oppilaat saivat tietää, että Jeesus Kristus valittiin kuolevaisuutta edeltävässä elämässä
ihmiskunnan Lunastajaksi ja että Hän loi tämän maailman taivaallisen Isän johdolla. He oppivat myös seuraavat
totuudet: Jeesus Kristus tuli pelastamaan meidät synneistämme. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta kaikki
ihmiset nousevat kuolleista. Jeesus Kristus tulee tuomitsemaan koko ihmiskunnan. Jos osoitamme uskoa Jeesukseen
Kristukseen ja elämme Hänen evankeliuminsa mukaisesti, niin me voimme saada iankaikkisen elämän.

Päivä 2 (Oppilaan rooli)
Oppilaat oppivat, että Pyhä Henki opettaa totuutta. He huomasivat myös, että jos etsimme oppia uskon kautta, niin
me kutsumme Pyhän Hengen sydämeemme opettamaan totuutta ja todistamaan siitä.

Päivä 3 (Pyhien kirjoitusten tutkiminen)
Oppilaat oppivat, että on tärkeää lukea Uusi testamentti kokonaisuudessaan ja tutkia päivittäin pyhiä kirjoituksia.
Lisäksi oppilaat saivat selville, että tarpeemme turvata pyhiin kirjoituksiin on suurempi tänä aikana kuin minään
aiempana aikana ja että kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, me voimme saada viisautta, valoa, totuutta, ojennusta ja
opetusta, jotka johtavat meidät pelastukseen. He huomasivat myös, että kun tutkimme pyhiä kirjoituksia päivittäin, me
saamme ”elävää vettä” eli hengellistä ravintoa, jota tarvitsemme.

Päivä 4 (Johdanto Uuteen testamenttiin ja Uuden testamentin taustaa)
Oppilaat saivat tietää, että kun he tutustuvat Uuden testamentin historialliseen ja kulttuuriseen taustaan, he voivat
ymmärtää paremmin sen opetuksia ja toteuttaa niitä käytännössä. He oppivat myös, että Jeesus Kristus lähetettiin
tuomaan pelastus kaikille ihmisille ja että kun tulemme Kristuksen luokse, meillä on suurempi halu kutsua muita
tulemaan Hänen luokseen.
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Johdanto
Tämän oppiaiheen tarkoituksena on valmistaa ja innostaa oppilaita tutkimaan
Uutta testamenttia esittelemällä heille se keskeinen teema, joka tulee esiin
Jeesuksen Kristuksen ja Hänen muinaisten apostoliensa opetuksissa. Kun oppilaat
tutkivat Uutta testamenttia, he saavat tietää, kuinka he voivat vastata Vapahtajan
toistuvaan kutsuun tulla Hänen luokseen ja saada Häneltä apua ja johdatusta
elämäänsä.

Opetusehdotuksia
Johdanto Uuteen testamenttiin
Uusi testamentti auttaa meitä tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Mitä vaikeita kuormia nuoret
meidän aikanamme kantavat?

Tuo luokkaan tyhjä laatikko tai reppu sekä raskaita esineitä kuten suuria kiviä tai
kirjoja pantavaksi siihen. Kehota yhtä oppilasta tulemaan huoneen etuosaan ja
pyydä häntä pitelemään tyhjää laatikkoa tai panemaan reppu selkäänsä. Pyydä
luokan jäseniä vastaamaan taululle kirjoitettuun kysymykseen ja jotakuta toista
oppilasta kirjoittamaan taululle oppilaiden vastaukset. Nosta kunkin vastauksen
jälkeen yksi raskas esine laatikkoon tai reppuun, kunnes se on täynnä.

• Miltä teistä tuntuisi, jos teidän pitäisi kantaa tätä kuormaa koko päivä?

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä haasteita tai vaikeuksia muutamat taululle
kirjoitetuista kuormista voisivat aiheuttaa jollekulle.

Selitä, että Uusi testamentti kertoo Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä
kuolevaisuudessa ja ylösnousemuksen jälkeen, kuten Hänen opetuksistaan,
ihmeteoistaan, sovitusuhristaan sekä käynneistä kirkon varhaisten opetuslasten
luona. Kaikissa Hänen opetuksissaan ja kanssakäymisissään muiden kanssa toistuu
totuus, joka voi auttaa meitä kantamissamme kuormissa.

Selitä, että luvussa Matt. 11 on esimerkki tästä tärkeästä teemasta, jonka oppilaat
tulevat havaitsemaan useasti tutkiessaan tänä vuonna Uutta testamenttia. Kehota
yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 11:28. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja etsimään Vapahtajan kutsu niille, jotka kantavat vaikeita kuormia.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on työn ja kuormien uuvuttama?

• Mitä Vapahtaja sanoi, että meidän täytyy tehdä saadaksemme Häneltä levon?
(Kirjoita taululle seuraava periaate oppilaiden sanoja käyttäen: Kun tulemme
Jeesuksen Kristuksen luokse kuorminemme, Hän antaa meille levon.)

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että tulee Jeesuksen Kristuksen luokse?

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä Kristuksen luokse tuleminen tarkoittaa,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 11:29–30. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä ohjeita Vapahtaja antaa
niille, jotka haluavat tulla Hänen luokseen.

• Mitä meidän näiden jakeiden mukaan täytyy tehdä, jotta tulisimme
Kristuksen luokse?
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Piirrä taululle härkien kantama ies tai näytä siitä kuva.

Selitä, että ies on puinen aisa, jolla
valjastetaan härkä- tai muu juhtapari,
jotta eläimet pystyvät vetämään
kuormaa yhdessä.

• Mikä on ikeen tarkoitus ja mitä
hyötyä siitä on? (Vaikka ies painaa ja
kuormittaa, sen avulla eläimet
voivat yhdistää voimansa ja vahvuutensa ja näin lisätä tuottavuuttaan.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että otamme harteillemme Kristuksen ikeen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan, millä tavoin me
voimme ottaa harteillemme Vapahtajan ikeen ja mitä siunauksia voimme saada,
kun teemme niin.

”Ikeen avulla eläimet pysyvät rinnakkain niin että ne voivat mennä eteenpäin
yhdessä tehdäkseen tarvittavan työn.

Miettikää Herran ainutlaatuisen yksilöllistä kutsua ottaa Hänen ikeensä
harteillemme. Se, että teemme pyhiä liittoja ja pidämme ne, valjastaa meidät
Herran Jeesuksen Kristuksen ikeeseen Hänen kanssaan. Itse asiassa Vapahtaja
kutsuu meitä luottamaan Häneen ja vetämään kuormaa Hänen kanssaan, vaikka

parhaat pyrkimyksemme eivät ylläkään Hänen tasolleen eikä niitä voi verrata Hänen voimaansa.
Kun me luotamme Häneen ja vedämme kuormaamme Hänen kanssaan kuolevaisuuden matkalla,
Hänen ikeensä on todellakin hyvä kantaa ja Hänen kuormansa on kevyt.

Me emme ole eikä meidän koskaan tarvitsekaan olla yksin. Me voimme ponnistella eteenpäin
päivittäisessä elämässämme taivaallisen avun turvin. Vapahtajan sovituksen ansiosta me voimme
saada kykyä ja voimaa enemmän kuin meillä muutoin olisi (ks. ’Sua tahdon seurata’,
MAP-lauluja, 142).” (”He kantoivat kuormansa helposti”, Liahona, toukokuu 2014, s. 88.)

• Mikä ”valjastaa” meidät ikeeseen Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kanssa?

• Mitä siunauksia vanhin Bednarin mukaan koituu siitä, että meidät on valjastettu
ikeeseen Vapahtajan kanssa?

Selitä, että Vapahtajan lupaus levosta jakeissa Matt. 11:28–29 ei välttämättä
tarkoita, että Hän poistaa ongelmamme tai haasteemme. Usein Vapahtaja antaa
meille rauhaa ja voimaa, jota tarvitsemme voittaaksemme tai kestääksemme
koettelemuksemme, ja tekee näin kuormastamme keveämmän. Jos olemme
uskollisia kuolevaisuuden haasteissa, täydellisin lepo, minkä saamme, on korotus
Jumalan luona (ks. OL 84:23–24).

Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka Vapahtaja on antanut heille levon, kun he ovat
tulleet Hänen luokseen. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan
luokalle.

Kehota oppilaita asettamaan erityisiä tavoitteita siitä, kuinka he voivat tulla
Jeesuksen Kristuksen luokse tutkimalla tänä vuonna Uutta testamenttia. Kannusta
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heitä sisällyttämään tavoitteisiinsa se, että he tutkivat pyhiä kirjoituksia päivittäin ja
lukevat tänä vuonna Uuden testamentin kokonaisuudessaan.

Lyhyt katsaus Uuteen testamenttiin
Uuden testamentin kirjat todistavat, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja meidän
Vapahtajamme
Kirjoita taululle neljän evankeliumin kirjoittajien nimet: Matteus, Markus, Luukas ja
Johannes. Selitä, että jokainen näistä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista merkitsi
muistiin Vapahtajan elämän tapahtumia ja opetuksia. Heidän aikakirjojaan
sanotaan evankeliumeiksi. Sana evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa. Tuo esiin,
että Joseph Smithin raamatunkäännös muuttaa kunkin evankeliumin otsikon
todistukseksi, kuten ”Pyhän Matteuksen todistus”.

• Miksi on hyödyllistä, että meillä on enemmän kuin yksi evankeliumi eli todistus
Jeesuksen Kristuksen elämästä ja opetuksista?

Selitä, että vaikka neljä evankeliumia eroavat joissakin yksityiskohdissa ja
näkökulmassaan toisistaan, ne kaikki kertovat Vapahtajan elämän ja maanpäällisen
palvelutyön tapahtumista juutalaisten keskuudessa. Kaikki neljä evankeliumia
todistavat, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja. Kiinnitä
oppilaiden huomio Viikon 1 päivän 5 oppiaiheen lopussa olevaan kaavioon
”Silmäys Jeesuksen Kristuksen elämään kuolevaisuudessa”. Kehota heitä etsimään
kaavion avulla muutamia tärkeitä tapahtumia Vapahtajan palvelutyöstä
kuolevaisuudessa.

• Kuinka pitkään Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa kaavion mukaan kesti?

• Missä Vapahtaja oli suurimman osan palvelutyöstään?

Kehota oppilaita käyttämään tätä kaaviota, jotta he ymmärtäisivät paremmin neljän
evankeliumin taustaa tutkiessaan Uutta testamenttia.

Kehota oppilaita avaamaan Raamatun sisällysluettelo. Selitä, että evankeliumeissa
on kertomus Vapahtajan palvelutyöstä, kun taas kirjoihin Apostolien teoista
Johanneksen ilmestykseen on tallennettu Kristuksen muinaisten apostolien
palvelutyö Hänen ristiinnaulitsemisensa, ylösnousemuksensa ja
taivaaseennousemisensa jälkeen. Nämä apostolit matkasivat kautta Israelin maan
ja Rooman valtakunnan saarnaten evankeliumia ja perustaen kirkon seurakuntia.
Tutkimalla näiden apostolien tekoja ja kirjoituksia me voimme vahvistaa uskoamme
Vapahtajaan ja oppia, kuinka voimme saada Hänen sovituksensa siunaukset.
Voimme myös nähdä, kuinka tarkasti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko vastaa Jeesuksen Kristuksen muinaista kirkkoa.

Voisit lausua todistuksesi Uudesta testamentista ja kehottaa oppilaita etsimään
totuuksia, jotka siunaavat heitä, kun he tutkivat Uudesta testamentista Jeesuksen
Kristuksen ja Hänen apostoliensa elämää ja opetuksia.

Seuraava viikko (Matteus 1–5)
Selitä, että seuraavalla viikolla oppilaat tutkivat joitakin Jumalan Pojan syntymään
liittyviä seikkoja. He tutkivat myös Jeesuksen Kristuksen opetuksia siitä, kuinka voi
olla todella onnellinen tässä elämässä ja tulla täydelliseksi niin kuin taivaallinen Isä.
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Johdanto – Evankeliumi
Matteuksen mukaan
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Jotkin Raamatun rakastetuimmista kohdista ovat Matteuksen evankeliumissa,
kuten vuorisaarna sekä monet Jeesuksen Kristuksen vertauksista, opetuksista ja
ihmeteoista. Tämän kirjan tutkiminen voi auttaa oppilaita tutustumaan Jeesuksen
Kristuksen palvelutyöhön ja sanoihin sekä vahvistaa heidän todistustaan
Jeesuksesta Kristuksesta maailman Vapahtajana ja luvattuna Messiaana, josta kaikki
pyhät profeetat ovat puhuneet.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Matteus, joka tunnetaan myös nimellä Leevi, Alfeuksen poika, on kirjoittanut
tämän kirjan. Hän oli publikaani eli veronkerääjä, ennen kuin hänen elämänsä
muuttui ainiaaksi hänen vastatessaan Jeesuksen Kristuksen kutsuun seurata Häntä.
(Ks. Matt. 9:9; Mark. 2:14; Luuk. 5:27–28; PKO, ”Matteus”.) Kääntymyksensä
jälkeen Matteuksesta tuli yksi Vapahtajan kahdestatoista apostolista (ks. Matt.
10:2–4). Apostolina Matteus oli monien kirjassaan kuvailemiensa tapahtumien
silminnäkijä. Tätä tukee otsikko, joka Joseph Smithin raamatunkäännöksessä
annetaan hänen evankeliumilleen: ”Pyhän Matteuksen todistus”.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Emme tiedä tarkalleen, milloin Matteuksen evankeliumi kirjoitettiin, mutta
todennäköisesti se kirjoitettiin ensimmäisen vuosisadan jälkipuoliskolla. Emme
tiedä, missä Matteus kirjoitti tämän evankeliumin.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Matteus näyttää kirjoittaneen juutalaiselle kohdeyleisölle osoittaakseen, että Jeesus
Kristus täytti Messiasta koskevat Vanhan testamentin profetiat (ks. PKO,
”Matteus”). Kun Matteus kertoi Jeesuksen Kristuksen elämästä, sanoista ja teoista,
hän viittasi usein Vanhan testamentin profetioihin ja käytti ilmauksia ”jotta
toteutuisi” ja ”jotta kävisi toteen” (ks. esim. Matt. 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Evankeliumissaan Matteus käytti ilmausta ”Daavidin poika” kymmenen kertaa
todistuksena siitä, että Jeesus Kristus oli kuningas Daavidin valtaistuimen
oikeutettu perillinen ja messiaanisten profetioiden täyttymys. Matteus esittää
sukuluettelossa Jeesuksen Kristuksen polveutumisen Daavidista, Juudasta ja
Abrahamista (ks. Matt. 1:1–3) osoittaen Jeesuksen oikeuden hallitsemiseen ja
Hänen roolinsa Jumalan Israelille antamien lupausten toteutumisessa.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Vaikka suuri osa Matteuksen evankeliumin aineistosta löytyy myös Markuksen ja
Luukkaan evankeliumeista, suunnilleen 42 prosenttia Matteuksen evankeliumista
on ainutkertaista. Yksi pääteema Matteuksen evankeliumissa on se, että Jeesus
Kristus tuli perustamaan valtakuntansa maan päälle. Matteus on maininnut
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”taivasten valtakunnan” lukuisia kertoja, ja hän on ainoa evankelista, joka on
sisällyttänyt kirjoitukseensa Jeesuksen opetuksia, joissa mainitaan ”kirkko” tai
”seurakunta” (ks. Matt. 16:18; 18:17).

Lisäksi Matteuksen evankeliumi auttaa meitä näkemään yhteneväisyyksiä
Mooseksen palvelutyön ja Jeesuksen Kristuksen palvelutyön välillä. Esimerkiksi
sekä Mooses että Jeesus Kristus pelastuivat lapsena kuninkaan aikomukselta
surmata heidät (ks. 2. Moos. 2:1–10; Matt. 2:13–18), kumpikin tuli Egyptistä,
kumpikin antoi Jumalan lain vuorella (ks. 2. Moos. 19–20; Matt. 5–7) ja kumpikin
tuli vapauttamaan kansansa.

Päätapahtumat
Matteus 1–4 Matteus esittää Jeesuksen Kristuksen sukuluettelon ja kertomuksen
Hänen syntymästään. Tietäjät etsivät juutalaisten kuningasta. Unien johdattamana
Joosef vie Marian ja Jeesus-lapsen Egyptiin ja myöhemmin Nasaretiin. Johannes
Kastaja saarnaa parannuksen evankeliumia ja kastaa Jeesuksen Kristuksen.
Vapahtajaa kiusataan autiomaassa. Hän aloittaa palvelutyönsä kuolevaisuudessa
opettamalla ja parantamalla.

Matteus 5–7 Jeesus Kristus esittää vuorisaarnan.

Matteus 8–12 Vapahtaja parantaa spitaalisen, tyynnyttää myrskyn, ajaa pois pahoja
henkiä, herättää Jairoksen tyttären kuolleista ja antaa sokeille näön. Jeesus Kristus
antaa kahdelletoista apostolille valtuuden tehdä kuten Hän on tehnyt ja lähettää
heidät matkaan saarnaamaan evankeliumia. Jeesus julistaa Johannes Kastajan
olevan enemmän kuin profeetta. Vapahtaja parantaa sapattina.

Matteus 13–15 Jeesus opettaa vertauksin. Johannes Kastaja teloitetaan.
Viidentuhannen ihmisen ruokkimisen jälkeen Jeesus ja Pietari kävelevät
Galileanjärvellä vettä pitkin. Lainopettajat ja fariseukset esittävät Jeesukselle
kysymyksiä.

Matteus 16–18 Kun Pietari on todistanut, että Jeesus on Messias, Vapahtaja
ilmaisee, että Hän antaa Jumalan valtakunnan avaimet Pietarille ja kahdelletoista.
Jeesus Kristus kirkastetaan vuorella, missä Pietari, Jaakob ja Johannes saavat
pappeuden avaimia. Jeesus antaa opetuslapsilleen ohjeet siitä, kuinka johtaa
kirkkoa, ja opettaa, että Jumala ei anna meille anteeksi, ellemme me anna
anteeksi muille.

Matteus 19–23 Vapahtaja opettaa avioliiton iankaikkista luonnetta. Hän saapuu
Jerusalemiin ja puhdistaa temppelin. Käyttämällä vertauksia Jeesus paljastaa Häntä
vastustavien juutalaisjohtajien pahat aikeet. Hän murehtii Jerusalemin tulevaa
hävitystä.

Matteus 24–25; Joseph Smith – Matteus Jeesus Kristus ilmoittaa ennalta
Jerusalemin hävityksen. Hän opettaa, kuinka Hänen seuraajansa voivat
valmistautua Hänen paluuseensa.

Matteus 26–27 Jeesus syö pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa ja asettaa
sakramentin. Hän kärsii Getsemanen puutarhassa, Hänet kavalletaan ja vangitaan,
Häntä kuulustellaan juutalaisten ja roomalaisten viranomaisten edessä ja Hänet
ristiinnaulitaan. Hän antaa henkensä ja Hänet haudataan.

MATTEUS
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Matteus 28 Ylösnoussut Vapahtaja ilmestyy opetuslapsilleen. Jeesus antaa
apostoleilleen käskyn viedä Hänen evankeliuminsa kaikille kansoille.

MATTEUS
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OPPIAIHE 6

Matteus 1–2
Johdanto
Matteus esitti Jeesuksen Kristuksen sukuluettelon, ja enkeli
julisti Joosefille, että Jeesus on Jumalan Poika. Idän tietäjät
matkasivat etsimään ja palvelemaan nuorta Jeesusta.

Joosefia käskettiin unessa viemään perheensä Egyptiin, jotta
he välttyisivät Herodeksen toimeenpanemalta lastenmurhalta
Betlehemissä.

Opetusehdotuksia

Käytä opetusaineistoa
Kun valmistat oppiaihetta, käy rukoillen läpi opetusaineisto tutkiessasi pyhien kirjoitusten
lukualuetta. Kun teet niin, Pyhä Henki voi auttaa sinua kohdentamaan oppiaiheen oppilaidesi
tarpeiden mukaisesti. Voisit käyttää pyhien kirjoitusten lukualueen kaikkia ehdotuksia tai joitakin
niistä, tai voisit soveltaa ehdotettuja ideoita oppilaidesi tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Matteus 1:1–17
Jeesuksen sukuluettelo
Näytä valokuvaa vanhemmistasi ja kysy oppilailta, huomaavatko he mitään
piirteitä, joita olet perinyt vanhemmiltasi. Voisit myös pyytää muutamia oppilaita
tuomaan valokuvan vanhemmistaan ja pyytää luokan jäseniä arvaamaan, kenen
vanhemmista on kyse. Pyydä oppilaita keskustelemaan toistensa kanssa
mahdollisista piirteistä, joita he ovat perineet vanhemmiltaan (kuten silmien väri,
hiusten väri tai pituus).

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukuja Matt. 1–2 panemaan merkille totuuksia
Vapahtajan vanhemmista ja piirteitä, joita Hän peri heiltä. Tämän toiminnan tulee
valmistaa oppilaita ymmärtämään ne totuudet, että Jeesus Kristus on taivaallisen
Isän ja Marian jumalallinen Poika ja että Hän on Isän Ainosyntyinen lihassa.

Selitä, että jakeissa Matt. 1:1–17 esitetään luettelo Vapahtajan esivanhemmista. Tuo
esiin, että jakeessa 1 mainitaan, että Jeesus Kristus oli Daavidin ja Abrahamin
jälkeläinen.

Selitä, että Vanhan testamentin profetioissa julistettiin, että Messias olisi Daavidin
jälkeläinen (ks. 2. Sam. 7:12–13; Jes. 9:5–6; Jer. 23:5–6) ja että Abrahamin
jälkeläinen olisi siunaukseksi ”kaikille maan kansoille” (1. Moos. 22:18; ks. myös
Abr. 2:11). Matteus halusi lukijoidensa tietävän, että Jeesus täytti Vanhan
testamentin Messiasta koskevia profetioita (ks. Matt. 1:22–23; 2:5, 15, 23; 26:55–56).
Jakeissa Matt. 1:1–17 esitetty sukuluettelo osoittaa, että Jeesus oli luvattu Messias ja
Daavidin valtaistuimen oikeutettu perillinen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 1:16. Pyydä oppilaita seuraamaan
mukana, etsimään Jeesukselle annettu arvonimi ja kertomaan, mitä he löytävät.

Selitä, että sana Kristus on kreikankielinen muoto arameankielisestä sanasta
Messias, joka tarkoittaa ’voideltu’.
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• Mitä Jeesus Kristus voideltiin eli valittiin tekemään kuolevaisuutta edeltävässä
olemassaolossa? (Taivaallinen Isä voiteli Hänet olemaan meidän Profeettamme,
Pappimme, Kuninkaamme ja Pelastajamme [ks. PKO, ”Messias”,
scriptures.lds.org/fi].)

Matteus 1:18–25
Enkeli julistaa Joosefille, että Jeesus on Jumalan Poika
Selitä, että jakeessa Matt. 1:16 mainitaan myös, että Maria oli Joosefin vaimo.
Jakeen Matt. 1:18 mukaan Joosef ja Maria olivat kihloissa. Se tarkoittaa, että he
olivat lupautuneet toisilleen ja lain mukaan sitoutuneet toisiinsa mutta he eivät
vielä eläneet yhdessä aviopuolisoina. Ennen häitä Joosef sai kuitenkin tietää, että
Maria oli raskaana. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 1:19. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä Joosef aikoi tehdä.

• Mitä Joosef aikoi tehdä saatuaan tietää, että Maria oli raskaana? (Selitä, että
avioliittosopimuksen purkaminen kaikessa hiljaisuudessa tarkoitti, ettei Joosef
pakottaisi Mariaa kohtaamaan julkista nöyryytystä tai mahdollista rangaistusta
joutua kivitettäväksi.)

• Mitä tämä jae kertoo meille Joosefin luonteesta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 1:20. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tapahtui, kun Joosef aikoi purkaa
kihlauksen Marian kanssa.

• Miksi enkeli kehotti Joosefia olemaan pelkäämättä avioliiton solmimista
Marian kanssa?

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä tarkoittavat ilmaukset ”Pyhän Hengen
vaikutuksesta” ja ”lähtöisin Pyhästä Hengestä” (Matt. 1:18, 20), kehottamalla yhtä
oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Bruce R. McConkien seuraavat sanat:

”Aivan kuten Jeesus on kirjaimellisesti Marian poika, Hän on myös Jumalan,
iankaikkisen Isän, oma ja kirjaimellinen jälkeläinen. – – Matteuksen sanojen, että
’se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä’ tulisi oikein
käännettynä kuulua, että ’se, mikä hänessä on siinnyt, on siinnyt Pyhän Hengen
voimasta’ (Matt. 1:20). – – Alma kuvailee täydellisesti Herramme sikiämistä ja
syntymää profetoimalla: ’[Kristus] syntyy – – Mariasta, joka on neitsyt,

kallisarvoinen ja valittu astia, jonka Pyhän Hengen voima peittää varjollaan ja joka tulee
raskaaksi ja synnyttää pojan, aivan niin, Jumalan Pojan’ (Alma 7:10).” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 82.)

• Mitä me saamme tietää näiden opetusten perusteella Jeesuksen vanhemmista?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava
oppi: Jeesus Kristus on taivaallisen Isän ja Marian jumalallinen Poika. Voit
ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän opin pyhien kirjoitustensa
marginaaliin kohdan Matt. 1:18–25 viereen.)

Kiinnitä oppilaiden huomio valokuvaan vanhemmistasi ja kertaa joitakin piirteitä,
joita olet perinyt heiltä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista
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apostolin koorumin jäsenen, vanhin James E. Talmagen seuraavat sanat. Pyydä
oppilaita kuuntelemaan, miksi on tärkeää ymmärtää, että Jeesus on taivaallisen
Isän ja Marian jumalallinen Poika.

”Lapsi, jonka oli määrä syntyä Marialle, oli syntyvä Elohimin, iankaikkisen Isän,
Pojaksi – –. Hänen luonnossaan yhdistyisivät jumaluuden voimat kuolevaisuuden
kykyihin ja mahdollisuuksiin – –. Jeesus-lapsi oli perivä vanhemmilleen ominaiset
ruumiilliset, henkiset ja hengelliset piirteet, taipumukset ja kyvyt, ja toinen näistä
vanhemmista oli kuolematon ja kirkastettu – Jumala, toinen ihminen – nainen.”
(Jeesus Kristus, 1986, s. 57.)

• Mitä ominaisuuksia Jeesus peri Isältään? Mitä ominaisuuksia Hän peri
äidiltään?

Selitä, että koska Jeesus oli kuolemattoman Isän ja kuolevaisen äidin Poika, Hänellä
oli kyky elää iankaikkisesti, jos Hän niin päättäisi, sekä kyky kuolla. Tämän
ainutkertaisen jumalallisen luonteensa vuoksi Hän kykeni kärsimään meidän
syntiemme vuoksi, kuolemaan ristillä ja nousemaan kuolleista.

Matteus 2:1–12
Tietäjät johdatetaan Jeesuksen luokse

Ota luokan eteen esille kolme paketoitua lahjaa tai piirrä taululle kuva kolmesta
lahjasta.

• Ketkä toivat lahjoja Vapahtajalle Hänen synnyttyään?

Selitä, että Matteuksen evankeliumi on ainoa evankeliumi, jossa on
kertomus tietäjistä. Jaa oppilaille seuraava tietovisa monisteena tai kirjoita

kysymykset ennen oppituntia taululle. Anna oppilaille muutama minuutti aikaa
lukea kysymykset ja kirjoittaa vastauksensa.

Kuinka paljon tiedät tietäjistä?
1. Mistä tietäjät tiesivät, että Messias oli syntynyt?

2. Miksi tietäjät halusivat löytää Messiaan?

3. Kuinka ylipapit ja lainopettajat tiesivät, missä Messias syntyisi?

4. Mitä Herodes halusi tietäjien tekevän heidän löydettyään Jeesuksen?
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5. Mitä tietäjät sen sijaan tekivät?

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 2:1–12 ja
etsimään vastaukset tietovisan kysymyksiin.

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, mitä uutta he mahdollisesti oppivat
tietäjistä. Jakeissa 11 ja 16 olevat seikat viittaavat siihen, että Jeesuksen syntymästä
oli kulunut niinkin kauan kuin kaksi vuotta, ennen kuin tietäjät johdatettiin pyhän
perheen luo (tietäjät löysivät Jeesuksen ”talosta”, eivät seimestä, ja Hän oli ”lapsi”,
ei pienokainen). Selitä, että Herodes halusi tietäjien kertovan, mistä nämä löysivät
Messiaan, koska hän halusi surmata Jeesuksen (ks. Matt. 2:13).

• Kuinka tietäjät tiesivät, mistä etsiä Messiasta?

• Mitä me voimme oppia tietäjien esimerkin perusteella Vapahtajan etsimisestä?
(Oppilaat saattavat esittää erilaisia vastauksia, mutta auta heitä huomaamaan
seuraava periaate: Jos etsimme Vapahtajaa vilpittömästi ja uutterasti,
meidät johdatetaan Hänen luokseen.)

• Kuinka me voimme etsiä uutterasti Vapahtajaa?

• Mitä tietäjät tekivät löydettyään Vapahtajan? Miksi? (Yksi tarkoitus, miksi he
toivat lahjoja Vapahtajalle, oli palvella Häntä.)

• Mitä me voimme oppia tietäjien esimerkistä antaa lahjoja Vapahtajalle?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava
totuus: Me voimme palvella Herraa antamalla Hänelle merkityksellisiä
lahjoja.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka me voimme antaa Vapahtajalle
merkityksellisiä lahjoja, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista
apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat:

”Muinaisina aikoina, kun ihmiset menivät palvelemaan Herraa ja pyytämään
Hänen siunauksiaan, he veivät usein lahjan. – –

Onko teissä tai elämässänne jotakin, mikä on epäpuhdasta tai kelvotonta? Kun
pääsette siitä eroon, se on lahja Vapahtajalle. Puuttuuko elämästänne jokin hyvä
tapa tai luonteenpiirre? Kun omaksutte sen ja teette siitä osan
persoonallisuuttanne, annatte lahjan Herralle. Joskus se on vaikeaa, mutta

olisivatko teidän parannuksen ja kuuliaisuuden lahjanne arvollisia lahjoja, jos ne eivät maksa
teille mitään?” (”Kun olet kääntynyt”, Liahona, toukokuu 2004, s. 12.)

• Mitä me voimme antaa merkityksellisinä lahjoina Vapahtajalle?

Kehota oppilaita pohtimaan vanhin Christoffersonin sanoja ja miettimään, mitä
lahjoja heidän pitäisi mielestään antaa Vapahtajalle. Anna kullekin heistä paperi,
johon he voivat kirjoittaa ideoitaan. Kehota heitä suunnittelemaan, kuinka he
antavat nämä lahjat Jeesukselle Kristukselle.
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Matteus 2:13–23
Joosef, Maria ja Jeesus pakenevat Egyptiin
Selitä, että jakeiden Matt. 2:13–23 mukaan Herodes raivostui, kun tietäjät ”menivät
toista tietä omaan maahansa” (Matt. 2:12) kertomatta hänelle, missä Messias oli.
Toivoen saavansa Messiaan hengiltä hän määräsi, että kaikki kaksivuotiaat ja sitä
nuoremmat lapset Betlehemissä ja sitä ympäröivillä alueilla tuli surmata.

Lue ääneen Matt. 2:13–14. Pyydä oppilaita seuraamaan mukana ja ottamaan
selville, mistä Joosef tiesi, mitä hänen tuli tehdä pitääkseen perheensä turvassa.
Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Minne Joosef vei Marian ja Jeesuksen?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 2:15–23 selittämällä, että Joosef, Maria ja Jeesus
pysyivät Egyptissä siihen asti, kunnes Herodes kuoli. Jumala neuvoi Joosefia unessa
viemään perheensä takaisin Israeliin, ja he asettuivat Nasaretin kaupunkiin.

• Kuinka Joosefin herkkyys hengellisille asioille oli siunauksena muiden
elämässä?

• Minkä periaatteen me voimme oppia Joosefilta? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos olemme herkkiä
Hengen vaikutukselle, me voimme saada ilmoitusta ja johdatusta.)

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä ollakseen herkempiä Hengen
vaikutukselle. Kannusta heitä asettamaan tavoite toimia saamiensa
kehotusten mukaan.
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OPPIAIHE 7

Matteus 3
Johdanto
Johannes Kastaja saarnasi ja kastoi Juudeassa. Jeesus Kristus
matkasi Galileasta Jordanille, missä Johannes kastoi Hänet.
Isä Jumala todisti, että Jeesus on Hänen rakas Poikansa.

Opetusehdotuksia

Seminaarin päämäärä
Seminaarin päämääränä ”on auttaa nuoria – – ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja
sovitusta sekä turvaamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä
valmistautumaan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen elämään taivaallisen
Isänsä luona” (Evankeliumin opettaminen ja oppiminen – käsikirja seminaarien ja
uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. 1; ks. myös si.lds.org). Kun valmistat
oppiaiheita, päätä rukoillen, kuinka voit auttaa tämän päämäärän saavuttamisessa kunakin
päivänä.

Matteus 3:1–12
Johannes Kastaja saarnaa Juudeassa
Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan, miltä heistä tuntuisi, jos yksi oppilaista heidän
luokassaan nousisi ja alkaisi viedä tavaroita, jotka ovat toisten oppilaiden
omaisuutta. Pyydä heitä sitten kuvittelemaan, että otettuaan kunkin tavaran tämä
loukkaavasti käyttäytyvä oppilas pyytää anteeksi mutta jatkaa ottaen tavaroita
muilta oppilailta. Kysy:

• Mitä mieltä olisitte tämän oppilaan anteeksipyynnöistä?

• Kuinka tämän oppilaan teot voisivat muistuttaa sitä, että yrittää tehdä
parannusta, joka ei ole vilpitöntä?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Matt. 3 etsimään totuuksia, jotka
auttavat heitä ymmärtämään, mitä meidän täytyy tehdä, jotta tekisimme todellisen
parannuksen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 3:1–4. Pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä sellaista tapahtui, mikä omalta osaltaan auttaisi ihmisten
valmistamisessa Vapahtajan palvelutyötä varten.

• Kuka oli Johannes Kastaja? (Hän oli Sakariaan ja Elisabetin poika, ja Elisabet oli
sukua Marialle. Hänellä oli Aaronin pappeuden avaimet [ks. OL 13; 84:27–28].)

• Mitä Johannes oli tekemässä?

• Mitä Johannes kehotti kuulijoitaan tekemään?
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Selitä, että Johanneksen palvelutyöstä olivat ennustaneet Jesaja ja muut profeetat
(ks. Jes. 40:3; Mal. 3:1; 1. Nefi 10:7–10). Johanneksen oli määrä valmistaa tie
Messiaalle (Jeesukselle Kristukselle) julistamalla parannusta ja kastamalla vedellä.

• Kuinka mielestänne parannuksen julistaminen ja vedellä kastaminen auttoivat
tien valmistamisessa Herralle?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 3:5–6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka ihmiset suhtautuivat
Johanneksen sanomaan.

• Kuinka ihmiset suhtautuivat Johanneksen sanomaan? (He tunnustivat syntinsä
ja ottivat kasteen. Selitä, että halukkuus tunnustaa syntinsä taivaalliselle Isälle ja
tarvittaessa asianomaisille pappeusjohtajille on välttämätöntä todellisen
parannuksen tekemiseksi (ks. Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos,
2005, s. 114).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 3:7. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, keille Johannes puhui.

• Keille Johannes tämän jakeen mukaan puhui?

Selitä, että fariseukset olivat juutalaisten uskonnollinen ryhmä, jonka nimi viittaa
erillään pysyttelemiseen. He ylpeilivät sillä, että he noudattivat tiukasti Mooseksen
lakia ja uskoivat, että ihmisten tekemät lisäykset suulliseen lakiin olivat yhtä
tärkeitä kuin varsinainen Mooseksen laki. (Ks. PKO, ”Fariseukset”.) Saddukeukset
olivat pieni mutta poliittisesti vaikutusvaltainen ryhmä juutalaisia, jotka uskoivat
Mooseksen lain kirjaimelliseen noudattamiseen. He eivät uskoneet oppiin
ylösnousemuksesta tai iankaikkisesta elämästä. (Ks. PKO, ”Saddukeukset”.)

• Millä nimityksellä Johannes kutsui fariseuksia ja saddukeuksia?

Jos mahdollista, näytä kuva
palestiinankyystä ja selitä, että se on
yleisin myrkkykäärme Israelissa. Kyyt
ovat aktiivisia öisin ja saalistavat yleensä
siten, että ne piiloutuvat ja sitten
yllättävät saaliinsa. Kun ne tuntevat
itsensä uhatuiksi, ne kiertyvät kerälle,
sihisevät ja iskevät vastustajaansa.

• Mistähän syystä Johannes kutsui
fariseuksia ja saddukeuksia
käärmeen sikiöiksi? (Voit selittää,
että fariseukset ja saddukeukset
pitivät Johannesta uhkana, koska hän veti monia ihmisiä pois heidän pahan
vaikutuksensa ja väärien opetustensa piiristä.)

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä on lisää sanoja, jotka Johannes
puhui fariseuksille ja saddukeuksille. LDS Biblen kohta JST Matthew 3:34–36 on
käännös jakeista Matt. 3:8–9. Kun luet käännöksen, pyydä oppilaita seuraamaan
mukana ja panemaan merkille, kuinka Joseph Smithin raamatunkäännös tarkentaa
Raamatun jakeita. ”Miksi te ette ota vastaan hänen saarnaamistaan, jonka Jumala
on lähettänyt? Ellette te ota tätä vastaan sydämeenne, te ette ota vastaan minua; ja
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ellette te ota vastaan minua, te ette ota vastaan häntä, josta minut on lähetetty
todistamaan, ettekä te voi peitellä syntejänne. Tehkää sen tähden parannus ja
tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella:
Olemmehan me Abrahamin lapsia, ja vain meillä on voima herättää lapsia
isällemme Abrahamille, sillä minä sanon teille, että Jumala pystyy herättämään
Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä.”

• Kenet fariseukset ja saddukeukset Johanneksen mukaan myös hylkäisivät, jos
he hylkäisivät hänen saarnaamisensa?

• Kuinka tiivistäisitte Johanneksen heille osoittaman sanoman?

Kirjoita taululle ilmaus Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy.

Auta oppilaita ymmärtämään tämä ilmaus selittämällä, että pyhissä kirjoituksissa
puita, jotka tuottavat joko hyvää tai huonoa hedelmää, käytetään joskus
vertauskuvana ihmisistä. Ota esille hedelmä tai piirrä siitä kuva ja selitä, että se
kuvaa halujamme ja tekojamme. Voit selittää, että ilmaus ”jossa kääntymyksenne
näkyy” tarkoittaa kelvollista elämää.

Muistuta oppilaita tilanteesta, jota pyysit heitä kuvittelemaan oppitunnin alussa
(oppilas vie muilta oppilailta heidän tavaroitaan ja tekee niin senkin jälkeen, kun
on pyytänyt anteeksi).

• Osoittiko oppilas haluillaan ja teoillaan noudattavansa asianmukaisesti
parannuksen periaatetta? Miksi ei? (Oppilas jatkoi tavaroiden viemistä muilta
oppilailta senkin jälkeen, kun oli pyytänyt anteeksi.)

• Kuinka tiivistäisitte sen, mitä tarkoittaa sellaisen hedelmän tekeminen, jossa
kääntymys näkyy? (Ks. Matt. 3:8.) (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
heidän tulee huomata seuraava totuus: Me osoitamme Herralle tekevämme
todellista parannusta, kun muutamme halujamme ja tekojamme
noudattaaksemme Hänen opetuksiaan.)

• Millaiset halut ja teot osoittavat, että me olemme tehneet todellisen
parannuksen synneistämme?

Auta oppilaita ymmärtämään tämä totuus kirjoittamalla taululle seuraavat
esimerkit: lunttaaminen koulussa, ilkeys sisaruksia kohtaan, epäystävällisyys muita
oppilaita kohtaan tai heidän kiusaamisensa, sopimaton kielenkäyttö ja pornografian
katseleminen. Pyydä oppilaita selittämään, kuinka joku, joka on tehnyt parannuksen
näistä synneistä, saattaisi ajatella ja toimia.

Lue ääneen Matt. 3:10. Kehota oppilaita seuraamaan mukana ja ottamaan selville,
mitä tapahtuu, jos ei tee todellista parannusta. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he
löytävät. Selitä, että ilmaus ”kaadetaan ja heitetään tuleen” tarkoittaa, että ne, jotka
eivät tee parannusta, menettävät Jumalan Hengen vaikutuksen ja jäävät lopulta
vaille selestisen valtakunnan siunauksia.

Kehota oppilaita pohtimaan mahdollisia haluja ja tekoja, joita heidän pitää kenties
muuttaa todellisen parannuksen tekemiseksi. Kannusta heitä osoittamaan, että he
tekevät todellista parannusta muuttamalla niitä haluja ja tekoja, jotka eivät ole
Jumalan opetusten mukaisia.

OPPIAIHE 7

43



Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 3:11 ja panemaan merkille, mitä
Johannes sanoi Vapahtajan tulevan tekemään.

• Mitä sellaista jakeen 11 mukaan Jeesus tekisi, mihin Johannes ei pystynyt?
(Jeesus kastaisi ”Pyhällä Hengellä ja tulella”. Selitä, että Johannes viittasi Pyhän
Hengen lahjan vastaanottamiseen, jälkimmäiseen osaan kasteenliittoa ja
kastetoimitusta. Pyhä Henki pyhittää ja puhdistaa meidän sielumme aivan kuin
tulella [ks. 2. Nefi 31:13–14, 17].)

Tee yhteenveto jakeesta 12 selittämällä, että se kertoo vertauskuvallisesti, mitä
tapahtuu vanhurskaille, jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen (jyvät), ja
jumalattomille, jotka hylkäävät Hänet (ruumenet).

Matteus 3:13–17
Jeesus Kristus kastetaan, ja Isä tunnustaa Hänet rakkaaksi Pojakseen
Pyydä oppilaita, jotka on kastettu, muistelemaan omaa kastettaan. Kehota
muutamaa heistä kertomaan, mitä he muistavat siitä.

Selitä, että jakeissa Matt. 3:13–17 kerrotaan Vapahtajan kasteesta. Kun oppilaat
tutkivat näitä jakeita, kehota heitä etsimään yhtäläisyyksiä oman kasteensa ja
Vapahtajan kasteen välillä.

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

Kuka kastoi?

Millä tavalla?

Miksi?

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä kutakin paria lukemaan vuorotellen ääneen Matt.
3:13–17 ja etsimään vastaukset näihin kolmeen kysymykseen. Kysy riittävän ajan
kuluttua:

• Kuka kastoi Jeesuksen? (Kirjoita taululle kysymyksen Kuka kastoi? viereen
Johannes Kastaja.)

• Miksi Jeesus matkasi Galileasta Jordanille Johannes Kastajan kastettavaksi?
(Muistuta oppilaille, että Johanneksella oli Aaronin pappeuden avaimet ja että
hän oli tuolloin ainoa, jolla oli valtuus suorittaa kastetoimitus. Kirjoita taululle
sanojen Johannes Kastaja viereen Asianmukaisella valtuudella.)

• Mikä ilmaus jakeessa 16 kertoo, kuinka Jeesus kastettiin? (Varmista, että
oppilaat ymmärtävät, että se, että Jeesus ”nousi heti vedestä”, osoittaa, että
Hänet kastettiin upottamalla – tarkoittaen, että Hän oli ollut kokonaan veden
alla. Kirjoita taululle kysymyksen Millä tavalla? viereen Upottamalla.)

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he ovat Jordanilla, kun Jeesus tulee
kastettavaksi.

• Miksi Johannes oli alkuun vastahakoinen kastamaan Vapahtajan? (Hän tiesi,
että Jeesuksella oli korkeampi asema ja valtuus kuin hänellä itsellään.)
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• Miksi Jeesus jakeen 15 mukaan sanoi tarvitsevansa kasteen? (Täyttääkseen
”Jumalan vanhurskaan tahdon”. Kirjoita tämä ilmaus taululle kysymyksen
Miksi? viereen.)

• Mitä tämä ilmaus mielestänne tarkoittaa?

Selitä, että ”Jumalan vanhurskaan tahdon täyttäminen” tarkoittaa sitä, että me
teemme kaiken, mitä taivaallinen Isä vaatii meiltä, jotta voimme elää jälleen Hänen
luonaan. Tähän sisältyy se, että saa pelastuksen toimitukset, mitä Jumala vaatii
kaikilta lapsiltaan, myös Jeesukselta. Menemällä kasteelle Jeesus antoi täydellisen
esimerkin, jota voimme noudattaa, Hän osoitti nöyryyttä, oli kuuliainen Isänsä
käskyille ja otti vastaan toimituksen, joka on välttämätön iankaikkisen elämän
saamiseksi (ks. 2. Nefi 31:4–11).

Pyydä oppilaita esittämään taululla oleviin kolmeen kysymykseen saatujen
vastausten perusteella oppi, jonka me voimme oppia jakeista Matt. 3:13–17.
Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava oppi:
Upotuskaste sellaisen henkilön toimittamana, jolla on valtuus, on
pelastuksen kannalta välttämätön.

• Kuinka teidän kasteenne oli samanlainen verrattuna Vapahtajan meille
näyttämään esimerkkiin?

Selitä, että jakeet Matt. 3:16–17 auttavat meitä myös oppimaan opin jumaluudesta.
Kehota oppilaita lukemaan uudelleen itsekseen nämä jakeet ja panemaan merkille,
mitä ne opettavat Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä.

• Missä kukin jumaluuden jäsen oli Vapahtajan kastamisen aikana? (Jeesus
Kristus oli Jordanissa, Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen tavoin Hänen päälleen
ja taivaallinen Isä puhui taivaista. Voisit selittää, ettei Pyhä Henki muuttunut
oikeasti kyyhkyseksi. Pikemminkin kyyhkynen oli merkki tai vertauskuva siitä,
että Pyhä Henki oli asettunut Jeesuksen päälle.)

• Minkä opin nämä jakeet opettavat meille jumaluudesta? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava oppi: Isä, Poika ja
Pyhä Henki ovat kolme erillistä ja erilaista olentoa.)

Selitä, että monilla ihmisillä on väärää tai epätäydellistä tietoa jumaluudesta. Mitä
paremmin me ymmärrämme jumaluuden jäsenten todellisen luonteen, sitä
suurempaa rakkautta me voimme tuntea Heitä kohtaan ja sitä paremmin me
olemme valmistautuneita opettamaan ja todistamaan Heistä muille.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, millainen kukin jumaluuden jäsen on,
jakamalla heidät kolmen hengen ryhmiin ja pyytämällä heitä etsimään Pyhien
kirjoitusten oppaasta artikkeli ”Jumala, jumaluus”. Anna jokaisessa ryhmässä
kullekin kolmesta oppilaasta tehtäväksi tutustua yhteen jumaluuden jäseneen.
Kehota oppilaita lukemaan artikkelin se kohta ja etsimään tietoja siitä jumaluuden
jäsenestä, jonka he saivat tehtäväkseen. Pyydä riittävän ajan kuluttua oppilaita
opettamaan ryhmälleen, mitä he ovat oppineet, ja selittämään, miksi meidän on
tärkeää tietää nämä totuudet.

Voisit päättää oppiaiheen kutsumalla oppilaita todistamaan luokan jäsenille Isästä,
Pojasta ja Pyhästä Hengestä.
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OPPIAIHE 8

Matteus 4
Johdanto
Kasteensa jälkeen Jeesus vietti 40 päivää paastoten ja oli
taivaallisen Isän kanssa autiomaassa. Tämän kokemuksen
jälkeen Paholainen kiusasi Jeesusta. Jeesus vastusti jokaista

kiusausta pyhien kirjoitusten kohtien avulla. Vapahtaja meni
Galileaan, jossa Hän kutsui Pietarin ja muita seuraamaan
itseään ja kulki ympäriinsä opettaen, saarnaten ja parantaen.

Opetusehdotuksia

Suunnittele etenemisen aikataulu
Vältä tekemästä sitä virhettä, että käytät niin paljon aikaa oppiaiheen ensimmäiseen osuuteen,
että joudut sitten kiirehtimään muiden osuuksien kohdalla. Arvioi valmistautuessasi, kuinka
paljon aikaa oppiaiheen kukin osuus vie, kun käytät valitsemiasi opetusmenetelmiä. Koska
sinulla on miltei aina enemmän aineistoa kuin sen opettamiseen on aikaa, päätä, mitä
lukualueen osuuksia tähdennät ja mitä tiivistät.

Matteus 4:1–11
Jeesus vastustaa Paholaisen kiusauksia
Pyydä yhtä vapaaehtoista tulemaan luokan eteen. Haasta oppilas katsomaan
jotakin esinettä huoneessa 30 sekunnin ajan katsettaan kääntämättä. Kun oppilas
aloittaa, yritä saada hänen katseensa harhautumaan pois esineestä. Voisit
esimerkiksi näyttää kirkasvärisiä esineitä, aiheuttaa kovaa ääntä tai tarjota
oppilaalle ruokaa. Kysy 30 sekunnin kuluttua oppilaalta:

• Kuinka onnistuit? Miksi pystyit säilyttämään keskittymiskykysi tai et
pystynyt siihen?

• Mitä ajattelit niiden 30 sekunnin aikana?

Kysy luokan jäseniltä:

• Kuinka tämä kokemus muistuttaa pyrkimyksiämme keskittyä taivaallisen Isän
käskyjen noudattamiseen? Mitä yritykset häiritä tätä oppilasta voisivat kuvata?
(Pyrkimyksiä houkutella meitä syntiin.)

• Miksi Saatana yrittää houkutella meitä syntiin? (Ks. 2. Nefi 2:17–18, 27.)

Pyydä oppilaita miettimään, millä tavoilla Saatana houkuttelee heitä syntiin.
Kehota heitä heidän tutkiessaan lukua Matt. 4 etsimään periaatetta, jota he voivat
käyttää apuna vastustaakseen kiusausta.

Selitä, että kasteensa jälkeen Vapahtajalla oli kokemus, joka osaltaan valmisti Häntä
Hänen palvelutyöhönsä maan päällä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Matt. 4:1–2 ja käyttämään avukseen Joseph Smithin raamatunkäännöksessä olevaa
tarkistusta jakeeseen 1. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja katsomaan,
mitä Jeesus koki autiomaassa. (Huomaa, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä jakeeseen 2 lisätään: ”Kun Jeesus oli paastonnut
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neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja ollut yhteydessä Jumalaan, hänen
vihdoin tuli nälkä ja hänet jätettiin Paholaisen kiusattavaksi” (LDS Bible, Matthew
4:2, alaviite c). Voisi olla tarpeen selittää, että tässä kohtaa ilmaus ”ollut
yhteydessä” tarkoittaa jonkun kanssa olemista tai läheistä ja hengellistä
vuorovaikutusta.)

• Kuinka paastoaminen ja oleminen yhteydessä taivaalliseen Isään ovat kenties
auttaneet Jeesusta valmistautumaan palvelutyöhönsä maan päällä?

• Mitä Saatana pyrki tekemään sen jälkeen kun Jeesus oli viettänyt tämän ajan
paastoamalla ja olemalla Isänsä kanssa?

Järjestä oppilaat pareiksi. Anna kullekin parille monisteena seuraava
taulukko tai pyydä heitä jäljentämään se seminaarimuistivihkoonsa tai

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa:

Matteus 4:1–11

Mitä Saatana houkutteli Jeesusta
tekemään

Kuinka Jeesus vastasi
kiusaukseen

Matt.
4:3–4

Matt.
4:5–7

Matt.
4:8–11

Neuvo oppilaita lukemaan mainitut jakeet parinsa kanssa ja täydentämään
taulukko. Ennen kuin oppilaat aloittavat tämän toiminnan, selitä, että Joseph
Smithin raamatunkäännöksessä on jakeisiin Matt. 4:5 ja 8 korjauksia, jotka
osoittavat, että Henki, ei Paholainen, vei Vapahtajan näissä jakeissa kuvattuihin eri
paikkoihin. (Ks. JSR Matt. 4:5, 8.)

Kun oppilaat ovat täydentäneet taulukon, kehota muutamia pareja kertomaan, mitä
he kirjoittivat kuhunkin ruutuun. Voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Mihin haluun Saatana yritti vedota, kun hän houkutteli Jeesusta, joka oli
paastonnut, muuttamaan kivet leiviksi? (Hän yritti vedota haluun tyydyttää
fyysinen ruokahalu.)

• Mitä valheellista oli Saatanan tarjouksessa, että hän antaisi Jeesukselle
maailman valtakunnat? (Saatana lupasi palkintoja, jotka eivät olleet hänen
annettavissaan ja joita hän ei voisi antaa.)

• Millä muilla tavoin tämä kertomus kuvaa Paholaisen taktiikoita houkutella
meitä syntiin? (Saatana hyökkää heikoimmille ja haavoittuvimmille alueillemme
ja kiusaa meitä jatkuvasti.)
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Selitä, että Jeesus tyydytti lopulta nälkänsä ja jopa muutti maallisen tarveaineen
ruoaksi (ks. Joh. 2:1–11). Hän sai myös jumalallista vahvistusta ja apua
palvelutyöhönsä (ks. Matt. 17:1–5; Luuk. 22:41–44), ja jonakin päivänä Hän tulee
hallitsemaan maailmaa (Sak. 14:9; Ilm. 11:15). Jos Jeesus olisi kuitenkin tyydyttänyt
nämä halut niillä tavoilla, joilla Saatana kiusasi Häntä – sen sijaan, että Hän odotti
oikeaa hetkeä ja oikeaa tapaa – Hän olisi käyttänyt voimaansa itsekkäästi ja väärin.
Jeesus vakiinnutti jumalallisuutensa Jumalan Poikana tavoilla, jotka olivat
sopusoinnussa taivaallisen Isän tahdon eivätkä Saatanan pyyntöjen kanssa. (Ks.
Jeffrey R. Holland, ”Epämukava Messias”, Valkeus, maaliskuu 1989, s. 19–23.)

• Mitä samaa on Vapahtajan vastauksissa kuhunkin kiusaukseen? (Jeesus vastasi
kuhunkin Saatanan kiusaukseen lainaamalla pyhiä kirjoituksia.)

Kehota oppilaita työskentelemään pareittain ja kirjoittamaan periaate, jonka me
voimme oppia Vapahtajan esimerkin perusteella Paholaisen kiusausten
vastustamisesta. Pyydä muutamia oppilaita kirjoittamaan taululle heidän
huomaamansa periaatteet. Kun oppilaat esittävät huomaamiaan periaatteita,
tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun muistamme pyhissä kirjoituksissa
opetettuja totuuksia ja toteutamme niitä käytännössä, me voimme vastustaa
Paholaisen kiusauksia. Ellei tämä totuus tule selkeästi esiin oppilaiden
mainitsemissa periaatteissa, lisää se taululle.

Tuo esiin, että Vapahtaja sekä muisti pyhien kirjoitusten kohtia, jotka tekivät
selväksi, mikä on oikea menettelytapa kunkin kiusauksen kohdalla, että myös
toteutti noissa pyhien kirjoitusten kohdissa opetettuja totuuksia käytännössä.

• Kun mietimme periaatetta, jonka huomasimme pyhissä kirjoituksissa
opetettujen totuuksien muistamisen ja käytännössä toteuttamisen voimasta,
niin miksi on tärkeää tutkia säännöllisesti pyhiä kirjoituksia?

Anna kullekin oppilasparille paperi ja pyydä heitä jakamaan se kolmeen
sarakkeeseen. Neuvo heitä kirjoittamaan ensimmäiseen sarakkeeseen kolme
syntiä, joihin heidän ikäisillään nuorilla saattaisi olla kiusaus langeta. Pyydä heitä
kirjoittamaan toiseen sarakkeeseen kunkin äsken kirjoittamansa synnin rinnalle
jokin tapa, jolla Saatana yrittää houkutella jonkun tekemään tätä syntiä. Pyydä
oppilaita vaihtamaan paperinsa jonkun toisen parin kanssa. Neuvo heitä sitten
etsimään jokin tietty pyhien kirjoitusten kohta, jossa opetetaan totuuksia, joita voisi
muistaa ja joita voisi toteuttaa käytännössä, kun tuntee houkutusta langeta
kuhunkin heidän paperiin kirjoittamaansa syntiin. (Voisit kehottaa oppilaita
katsomaan pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia, kuten 1. Moos. 39:9; Joh. 14:15 tai
OL 10:5.) Pyydä oppilaita kirjoittamaan kolmanteen sarakkeeseen nämä pyhien
kirjoitusten viitteet.

Kehota muutaman minuutin kuluttua yhtä oppilasta kustakin parista kertomaan,
mitä pyhien kirjoitusten viitteitä he löysivät johonkin paperissaan olevista
kiusauksista. Pyydä heitä selittämään, kuinka tuo pyhien kirjoitusten kohta voisi
auttaa meitä, kun me kohtaamme tuon kiusauksen.

• Milloin olette saaneet vahvistusta ja kyenneet vastustamaan kiusausta, koska
olette muistaneet pyhissä kirjoituksissa opetettuja totuuksia ja toteuttaneet niitä
käytännössä? (Muistuta oppilaille, ettei heidän pidä kertoa kokemuksista, jotka
ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.)
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Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa yksi pyhien kirjoitusten viite, jonka he aikovat muistaa ja
jota käyttää seuraavan kerran, kun heitä houkutellaan syntiin. Kannusta heitä
opettelemaan valitsemansa pyhien kirjoitusten kohta ulkoa.

Matteus 4:12–17
Jeesus oleskelee Galileassa
Tee yhteenveto jakeista Matt. 4:12–15 selittämällä, että autiomaassa saamansa
kokemuksen jälkeen Vapahtaja meni Galileaan ja oleskeli Kapernaumin
kaupungissa. Matteus on huomauttanut, että Vapahtajan palvelutyö Galileassa
täytti Jesajan profetian (ks. Jes. 8:23–9:1). Kehota oppilaita lukemaan itsekseen
Matt. 4:16. Voit ehdottaa, että he merkitsevät sen, mitä Jesaja profetoi tapahtuvan.
Tuo esiin, että tämän profetian pohjalta me opimme, että Jeesus Kristus tuo valoa
niiden elämään, jotka ovat pimeydessä. Kannusta oppilaita panemaan merkille,
kuinka Vapahtaja teki näin koko palvelutyönsä ajan.

Tiivistä jae Matt. 4:17 selittämällä, että Vapahtaja alkoi saarnata parannusta
valmistellakseen taivasten valtakunnan perustamista kansan keskuuteen.

Matteus 4:18–22
Jeesus kutsuu Pietarin ja muita seuraamaan Häntä
Ota esille kuva Kalastajien kutsuminen
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 37; ks. myös lds.org). Selitä, että
kaksi miestä veneen etuosassa ovat
Pietari ja hänen veljensä Andreas.

• Mitä he tekevät verkolla?

Selitä, että vaikka muut ihmiset
todennäköisesti pitivät Pietaria ja
Andreasta tavallisina kalastajina, Jeesus
Kristus näki heidän suuret
mahdollisuutensa ja tiesi, mitä heistä voisi tulla.

• Millä tavoin me olemme Pietarin ja Andreaksen kaltaisia?

Kun oppilaat jatkavat luvun Matt. 4 tutkimista, kehota heitä panemaan merkille,
mitä meidän täytyy tehdä, jotta meistä tulisi kaikkea sitä, mitä Herra haluaa meistä
tulevan.

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Matt. 4:18–22. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomio Vapahtajan ja muutamien
kalastajien väliseen vuorovaikutukseen.

• Mitä Vapahtaja kutsui Pietaria, Andreasta, Jaakobia ja Johannesta tekemään?
Mikä on ”ihmisten kalastaja”? (Ks. jae 19.)

• Mitä nämä miehet uhraisivat seuratakseen Vapahtajaa ja auttaakseen Hänen
työssään? Miksi se saattaisi olla heille vaikeaa?
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Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he olisivat suhtautuneet, jos he olisivat olleet
yksi näistä miehistä.

• Mitä panitte merkille näiden miesten suhtautumistavasta? Mitä heidän välitön
reaktionsa Vapahtajan kutsuun kertoo heidän luonteestaan?

• Tekisivätkö nämä miehet enemmän hyvää elämässään kalastajina vai ”ihmisten
kalastajina”? Miksi?

• Kuten tästä kertomuksesta ilmenee, mitä voi tapahtua, jos vastaamme heti
Vapahtajan kutsuihin seurata Häntä? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja,
mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan periaatteen: Jos vastaamme heti
Vapahtajan kutsuihin seurata Häntä, Hän voi saada elämässämme aikaan
enemmän kuin me itse voisimme.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat
sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, kuinka Herra voi saada elämässämme
aikaan enemmän, jos seuraamme Häntä.

”Miehet ja naiset, jotka luovuttavat elämänsä Jumalalle, huomaavat, että Hän
pystyy saamaan heidän elämästään irti paljon enemmän kuin he itse saisivat.
Hän syventää heidän iloaan, avartaa heidän näkemystään, kirkastaa heidän
ymmärrystään, vahvistaa heidän lihaksiaan, kohottaa heidän mielialaansa,
moninkertaistaa heidän siunauksiaan, lisää heidän mahdollisuuksiaan, lohduttaa
heidän sieluaan, antaa heille ystäviä ja vuodattaa heille rauhan. Se, joka

kadottaa elämänsä Jumalan palveluksessa, löytää iankaikkisen elämän.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s. 46.)

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette kokeneet samankaltaisia
siunauksia, kun olette jättäneet maailmalliset huolet voidaksenne seurata
Vapahtajaa?

• Kun mietitte siunauksia, joita saamme seuraamalla Vapahtajaa, mistähän syystä
on tärkeää vastata heti Vapahtajan kutsuihin seurata Häntä?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Kuinka voit vastata paremmin Vapahtajan kutsuihin seurata Häntä?

Kannusta oppilaita toteuttamaan käytännössä sitä, mitä he kirjoittivat.

Matteus 4:23–25
Jeesus kulkee ympäri Galileaa opettaen, saarnaten ja parantaen
Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 4:23–25 ja ottamaan selville, mitä Jeesus
teki. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat. Selitä, että koko sen
ajan, kun tutkimme evankeliumeja, käymme läpi tiettyjä Vapahtajan opettamiseen,
saarnaamiseen ja parantamiseen liittyviä tilanteita.

Päätä oppitunti todistamalla totuuksista, joita oppilaat huomasivat oppiaiheessa.
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OPPIAIHE 9

Matteus 5:1–16
Johdanto
Lukuihin Matt. 5–7 on tallennettu saarna, jonka Vapahtaja
esitti palvelutyönsä alussa. Se tunnetaan nykyisin
vuorisaarnana. Jakeisiin Matt. 5:1–16 on tallennettu

Vapahtajan opetukset onneen johtavista periaatteista.
Vapahtaja antoi opetuslapsilleen myös käskyn olla
vanhurskaana esimerkkinä.

Opetusehdotuksia

Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat
Jokainen pyhiin kirjoituksiin perustuva oppiaihe seminaarissa keskittyy ennemminkin pyhien
kirjoitusten lukualueeseen kuin johonkin tiettyyn käsitteeseen, teemaan, oppiin tai
periaatteeseen. Kun opettaja ja oppilaat tutkivat näitä pyhien kirjoitusten lukualueita
järjestyksessä, he pystyvät toteuttamaan monia evankeliumin opettamisen ja oppimisen
perusasioista, kuten ymmärtämään taustaa ja sisältöä, huomaamaan, ymmärtämään ja
tuntemaan totuuden ja evankeliumin oppien ja periaatteiden tärkeyden sekä toteuttamaan
oppeja ja periaatteita käytännössä.

Matteus 5:1–12
Vapahtaja aloittaa vuorisaarnan opettamalla autuaaksijulistuksen
Kirjoita taululle seuraavat kysymykset: Oletko onnellinen? Miksi tai miksi et?

Kehota oppilaita pohtimaan (tai kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa), kuinka he vastaisivat näihin kysymyksiin. (Voit
kertoa oppilaille, ettei heidän tarvitse kertoa vastauksiaan luokalle.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Hyvin usein juutumme harhakuvitelmaan, että melkein tavoitettavissamme on
jotakin, mikä toisi meille onnea: parempi perhetilanne, parempi taloudellinen
tilanne tai haasteellisen koettelemuksen loppuminen.

– – [Ei] ulkoisilla olosuhteilla ole oikeastaan merkitystä [eivätkä] ne määrittele
onneamme.

– – Me päätämme onnestamme.” (”Katumisista ja päätöksistä”, Liahona,
marraskuu 2012, s. 23.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”me päätämme onnestamme”? Miksi se on
tärkeää tietää?

Selitä, että kun Vapahtaja aloitti palvelutyönsä, Hän esitti saarnan lähellä
Galileanjärveä. Tätä saarnaa kutsutaan usein vuorisaarnaksi, ja se on tallennettu
lukuihin Matt. 5–7. Tässä saarnassa Vapahtaja selitti, mitä me voimme tehdä
ollaksemme todella onnellisia ulkoisista olosuhteistamme riippumatta.
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Kehota oppilaita silmäilemään itsekseen jakeita Matt. 5:3–11 ja katsomaan, mikä
sana toistetaan jokaisen jakeen alussa. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Lue ääneen seuraava selitys ja pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä sana
autuas tarkoittaa: Sana ”autuas” on käännetty latinankielisestä sanasta beatus, joka
tarkoittaa ’siunattua’, ’onnekasta’ tai ’onnellista’.

• Mitä sana autuas tarkoittaa?

Koska sana autuas tarkoittaa siunattua, autuaaksijulistusta kutsutaan myös
siunatuksijulistukseksi.

Anna kullekin oppilaalle monisteena seuraava taulukko. Selitä, että
luvussa Matt. 5 olevaan autuaaksijulistukseen sisältyvien jakeiden lisäksi

taulukossa on kaksi viitekohtaa 3:nteen Nefin kirjaan. Nämä viitekohdat ovat osa
saarnaa, jonka Jeesus Kristus esitti palvelutyössään nefiläisten keskuudessa ja joka
on samankaltainen kuin vuorisaarna. 3. Nefin kirjan viitekohdat tuovat lisää
ymmärrystä vastaaviin kohtiin luvussa Matt. 5.

Autuaaksijulistus

Matt. 5:3;
3. Nefi 12:3

Hengessään köyhä tarkoittaa sitä, että on nöyrä ja ”tunnustaa kiitollisena riippuvuutensa
Herrasta – ymmärtää tarvitsevansa alati Hänen tukeaan. Nöyryys on sen tunnustamista,
että [lahjamme] ja [kykymme] ovat Jumalan lahjoja.” (Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 100.)

Matt. 5:4 Murheellisuus tarkoittaa sitä, että tuntee tai ilmaisee surua. Ihminen voi olla murheellinen
kuolevaisuuden vaikeuksien ja koettelemuksien kuten rakkaiden ihmisten kuoleman
johdosta. Ihminen voi olla yhtä lailla murheellinen synnin tuoman surun vuoksi.

Matt. 5:5 ”Kärsivällisyyden määritelmä on julkaisun Webster’s Dictionary mukaan ’– –
pitkämielisyyden osoittaminen: loukkauksen kestäminen kaunaa kantamatta’ [Webster’ s
Third New International Dictionary, 1976, ’meek’, s. 1403]. Kärsivällisyys ei ole
heikkoutta. Se on kristillisen rohkeuden merkki.” (Ks. Robert D. Hales, ”Kristillinen
rohkeus – opetuslapseuden hinta”, Liahona, marraskuu 2008, s. 73.)

Matt. 5:6;
3. Nefi 12:6

Vanhurskauden nälkä ja jano viittaa suureen haluun tuntea Jumalan tahto ja tehdä
sen mukaan.

Matt. 5:7 ”Armeliaisuus on sitä, että kohtelee toista ihmistä myötätuntoisemmin kuin tämä
ansaitsee” (”Mercy”, Gospel Topics, lds.org/topics). Me voimme päästä osallisiksi
taivaallisen Isän armollisuudesta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta (ks. Alma
33:11).

Matt. 5:8 ”Puhdassydämiset ovat niitä, jotka rakastavat Herraa, jotka haluavat seurata Häntä ja
pitää Hänen käskynsä, jotka pyrkivät elämään hyveellistä elämää ja kestämään uskollisesti
loppuun asti. Puhdassydämiset ovat niitä, jotka hallitsevat ajatuksensa pitääkseen itsensä
vapaina moraalittomista kuvitelmista ja teoista.” (Sheldon F. Child, ”Words of Jesus:
Chastity”, Ensign, tammikuu 2003, s. 44.)

Matt. 5:9 ”[Rauhantekijänä oleminen] on sitä, että osaa auttaa ihmisiä löytämään yhteistä
maaperää silloin kun toiset näkevät eroja” (Henry B. Eyring, ”Oppimista pappeudessa”,
Liahona, toukokuu 2011, s. 63).

Matt.
5:10–12

Se, että joutuu herjatuksi ja vainotuksi Vapahtajan tähden, tarkoittaa sitä, että on halukas
seuraamaan ja puolustamaan Jeesusta Kristusta ja Hänen opetuksiaan silloinkin kun niin
tehdessämme meitä saatetaan pilkata tai kohdella väärin.
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Jaa oppilaat kahdeksaan ryhmään ja anna jokaiselle ryhmälle tehtäväksi tutustua
yhteen taulukossa luetelluista autuudenlupauksista (ellei sinulla ole riittävästi
oppilaita kahdeksan ryhmän muodostamiseksi, voit antaa ryhmille tutustuttavaksi
useamman kuin yhden autuudenlupauksen). Kehota oppilaita valmistamaan lyhyt
esitys heille osoitetusta autuudenlupauksesta (tai heille osoitetuista
autuudenlupauksista). Heidän tulee sisällyttää esitykseensä seuraavat toiminnat
(voit kirjoittaa nämä ohjeet taululle tai tehdä niistä monisteen):

1. Pyytäkää yhtä luokkatoveria lukemaan jae tai jakeet ääneen ja panemaan
merkille siunaus, joka meille luvataan, kun elämme tuon
autuudenlupauksen mukaan.

2. Selittäkää jakeen ja taulukossa olevien tietojen avulla, mitä meidän täytyy
tehdä saadaksemme luvatun siunauksen.

3. Kehottakaa luokan jäseniä ehdottamaan nimenomaisia keinoja, joilla me
voimme elää tämän autuudenlupauksen mukaan.

4. Selittäkää, kuinka eläminen tämän autuudenlupauksen mukaan voi tuoda
meille onnea. Voitte myös kertoa jonkin kokemuksen, joka havainnollistaa
opettamaanne totuutta sekä todistaa tuosta totuudesta.

Pyydä riittävän ajan kuluttua kutakin ryhmää esittelemään tehtäväksi saamansa
autuudenlupaus luokalle.

Kun oppilaiden esitykset ovat päättyneet, tuo esiin, että autuudenlupauksissa
meille opetetaan Jeesuksen Kristuksen ominaisuuksia ja että elämällä niiden
mukaan meistä voi tulla enemmän Hänen kaltaisiaan.

• Sen perusteella, mitä olette oppineet luvusta Matt. 5, mitä meille tapahtuu, kun
omaksumme näitä ja muita Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia? (Vaikka
oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita seuraava periaate:
Kun omaksumme Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, me koemme
suurempaa onnea. Kirjoita tämä periaate taululle.)

Voisit lausua todistuksesi tästä periaatteesta. Muistuta oppilaita niistä heidän
onnellisuuttaan koskevista kysymyksistä, joita he pohtivat oppitunnin alussa.
Kehota oppilaita tavoittelemaan suurempaa onnea valitsemalla yksi
autuaaksijulistuksessa mainituista ominaisuuksista ja asettamalla tavoite pyrkiä
omaksumaan tuo ominaisuus.

Matteus 5:13–16
Jeesus Kristus käskee opetuslapsiaan näyttämään vanhurskasta esimerkkiä
Pyydä oppilaita ajattelemaan jotakuta tuntemaansa ihmistä, kuten sukulaista tai
ystävää, jolle lähentyminen taivaalliseen Isään voisi olla siunaukseksi. Kun oppilaat
jatkavat luvun Matt. 5 tutkimista, kehota heitä etsimään periaatteita, jotka voivat
ohjata heitä, kun he yrittävät auttaa tätä henkilöä.

Ota esille suolapaketti ja kaada siitä pieni määrä suolaa kulhoon.
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• Millä tavoin suola voi olla hyödyllistä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen,
vanhin Carlos E. Asayn seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mihin
suolaa käytetään:

”[Hyvä suola] on puhdasta, saastumatonta ja hyödyllistä. Tällaisena suola säilöö,
antaa makua, parantaa ja toimii muissa hyödyllisissä tarkoituksissa.” (”Maan
suola: ihmiskunnalle mauksi ja ihmisten pelastajiksi”, Valkeus, lokakuu
1980, s. 78.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 5:13 ja ottamaan selville, keitä
Vapahtaja vertasi suolaan.

• Keitä Vapahtaja vertasi suolaan? (Opetuslapsiaan.)

• Millä tavoin Jeesuksen Kristuksen opetuslapset osoittavat samoja ominaisuuksia
kuin hyvä suola?

• Mitä jakeen 13 mukaan tapahtuu, kun suola menettää makunsa?

Selitä, että maku viittaa paitsi suolan varsinaiseen makuun myös sen ainutlaatuisiin
ominaisuuksiin, joiden ansiosta se toimii parantavana ja säilyvyyttä edistävänä
aineena.

• Mikä saa suolan menettämään makunsa? (Suola menettää makunsa, kun se
sekoittuu muihin aineisiin ja saastuu.)

Kaada kulhoon jotakin muuta, kuten hiekkaa, ja sekoita suola ja tuo muu aines
toisiinsa.

• Mitä tapahtuu suolan käyttökelpoisuudelle, kun se sekoitetaan muihin
aineisiin?

• Mikä voi saada meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapset menettämään
makumme eli ne Kristuksen kaltaiset ominaisuudet, joiden ansiosta me
voimme olla siunaukseksi muille? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
varmista, että he mainitsevat seuraavan periaatteen: Se, että maailman synnit
saastuttavat meidät, voi estää meitä olemasta siunaukseksi muille. Kirjoita
tämä periaate taululle.)

• Mitä me voimme tehdä saadaksemme takaisin makumme?

Ota esille kynttilä (älä sytytä sitä). Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt.
5:14–16. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka
Vapahtaja vertasi opetuslapsiaan kynttilään.

Matt. 5:14–16 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja

ja olemaan valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien
kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne
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helposti. Käytä oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan
tämän kohdan.

Selitys siihen, mitä pyhien kirjoitusten hallittavilla kohdilla tarkoitetaan, sekä luettelo muista
kertaustoiminnoista, jotka auttavat oppilaita hallitsemaan nämä valitut kohdat, on tämän kirjan
liitteessä.

• Mitä Kristuksen opetuslasten tulee tehdä valollaan?

• Mitä tarkoittaa se, että annatte valonne loistaa? (Ks. 3. Nefi 18:24.)

• Mitä hyvät tekomme johtavat muut tekemään?

Selitä, että muun muassa ilmaus ”ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa” (jae 16)
tarkoittaa kiitoksen ja kunnian osoittamista Jumalalle sanoin tai teoin.

• Minkä periaatteen voimme oppia jakeiden 14–16 perusteella siitä, kuinka
vanhurskas esimerkkimme voi vaikuttaa muihin? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että he huomaavat seuraavan periaatteen: Meidän
vanhurskas esimerkkimme voi kannustaa muita lähentymään
taivaalliseen Isään. Kirjoita tämä periaate taululle.)

• Milloin jonkun toisen osoittama vanhurskas esimerkki on auttanut teitä
lähentymään taivaalliseen Isään?

Kannusta oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä, jotta he olisivat parempia
esimerkkejä perheelleen ja ystävilleen.

Kerratkaa periaatteet, jotka tämän oppiaiheen aikana on mainittu ja kirjoitettu
taululle. Kirjoita taululle sanat Aloita, Lopeta ja Jatka. Kehota oppilaita arvioimaan
elämäänsä ja valitsemaan yksi asia, jonka tekemisen he voisivat aloittaa, yksi asia,
jonka tekemisen he voisivat lopettaa, ja yksi asia, jonka tekemistä he voisivat jatkaa
näiden periaatteiden toteuttamiseksi elämässään.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 5:14–16
Selitä, että vuoden aikana oppilaat keskittyvät pyhien kirjoitusten 25 hallittavaan
kohtaan, joista yksi on Matt. 5:14–16. Nämä kohdat auttavat heitä ymmärtämään ja
selittämään evankeliumin perusoppeja. Pyhien kirjoitusten 25 hallittavaa kohtaa on
lueteltu seminaarin Uuteen testamenttiin kuuluvan kirjanmerkin kääntöpuolella.
Selitä, että pyhien kirjoitusten kohtien ”hallintaan” sisältyy se, että he pystyvät
löytämään ja ymmärtämään ne, soveltamaan niitä käytäntöön ja muistamaan
ne ulkoa.

Auta oppilaita oppimaan tämä kohta ulkoa kehottamalla heitä sanomaan se
muutamaan kertaan mielessään ja sitten ääneen jollekulle luokkatoverille. Voit
pyytää luokan jäseniä sanomaan tämän kohdan ääneen seuraavalla viikolla kunkin
oppitunnin alussa ja lopussa.
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OPPIAIHE 10

Matteus 5:17–48
Johdanto
Jatkaessaan vuorisaarnaansa Galileassa Vapahtaja selitti,
ettei Hän ollut tullut kumoamaan Mooseksen lakia vaan
täyttämään sen. Vapahtaja antoi opetuslapsilleen myös

käskyjä, joita heidän piti noudattaa, jotta heistä tulisi
täydellisiä kuten taivaallinen Isä.

Opetusehdotuksia

Ymmärtäkää tausta ja sisältö
Yksi evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasioista on ymmärtää pyhien kirjoitusten
tausta ja sisältö. Taustalla tarkoitetaan olosuhteita, jotka ovat vallinneet tietyn pyhien
kirjoitusten kohdan, tapahtuman tai kertomuksen yhteydessä tai jotka antavat siitä taustatietoja.
Sisältöä on kertomuksen juoni, henkilöt, tapahtumat, saarnat ja innoitetut selitykset, jotka
muodostavat pyhien kirjoitusten tekstin. Kun autat oppilaita ymmärtämään pyhien kirjoitusten
taustaa ja sisältöä, he ovat valmiita ymmärtämään innoitettujen kirjoittajien niihin sisällyttämän
sanoman.

Matteus 5:17–48
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen, kuinka voi tulla täydelliseksi kuten
taivaallinen Isä
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Mitä käskyä ihmisten on
mielestänne kaikkein vaikeinta noudattaa? Kun oppitunti alkaa, pyydä oppilaita
vastaamaan tähän kysymykseen. Kirjoita heidän vastauksensa taululle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:48. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille käsky, jonka noudattaminen on vaikeaa
Voisit kertoa, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jaetta tarkennetaan
seuraavasti: ”Teitä siis käsketään olemaan täydellisiä” (LDS Bible, Matthew 5:48,
alaviite a).

• Millaisia tunteita tämä käsky olla täydellinen herättää teissä?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on täydellinen?

Selitä, että sana täydellinen on käännetty kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa
’kokonainen’, ’valmis’ tai ’täysin kehittynyt’ (ks. LDS Bible, Matthew 5:48, alaviite
b). Kysy luokan oppilailta, kuinka tämä auttaa heitä ymmärtämään tämän jakeen
paremmin. Selitä, että täydelliseksi tai täysin kehittyneeksi tuleminen tarkoittaa
sitä, että tulee taivaallisen Isän kaltaiseksi.

Kun oppilaat jatkavat Vapahtajan vuorisaarnan tutkimista luvusta Matt. 5, kehota
heitä etsimään periaatteita, joita heidän pitää noudattaa, jotta he edistyisivät kohti
täydellisyyttä eli taivaallisen Isämme kaltaiseksi tulemista.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 5:17–20 selittämällä, että Vapahtaja opetti, että Hän
tuli täyttämään Mooseksen lain, ei kumoamaan eikä hylkäämään mitään
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Mooseksen lakiin sisältyviä iankaikkisia totuuksia. Jeesus Kristus palautti
evankeliumin täyteyden, joka oli menetetty jumalattomuuden ja luopumuksen
vuoksi, oikaisi vääriä opetuksia ja täytti Vanhan testamentin profeettojen profetiat.
Ennen pitkää osana evankeliumin täyteyden palautusta lakkautettiin joitakin
Mooseksen lakiin kuuluneita asioita, kuten ympärileikkaus ja eläinuhrit.

Selitä, että jakeisiin Matt. 5:21–48 sisältyy Vapahtajan opetuksia eri laeista ja
perinnäissäännöistä, joita juutalaiset olivat kehitelleet tai lisänneet Mooseksen
lakiin. Selittäessään lakien todellisen merkityksen Jeesus Kristus opetti
vanhurskauden korkeamman tien. Hänen valtakuntansa jäsenten täytyy elää tämän
korkeamman lain mukaan. Nämä korkeammat lait ohjasivat Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsia ja auttoivat heitä välttämään Jumalan käskyjen rikkomisen.

Auta oppilaita tutkimaan Vapahtajan opetuksia, jotka koskevat vihaa, kehottamalla
heitä miettimään tilannetta, jolloin he olivat vihaisia jollekulle.

• Mitä vaaroja on siinä, että emme hillitse vihaamme?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:21–22. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Mooseksen laissa opetettiin
väkivallasta ja vihasta ja mitä muita totuuksia Herra opetti vihasta osana
korkeampaa lakia.

• Mitä Vapahtaja opetti väkivallasta ja vihasta ?

• Mitä näiden jakeiden mukaan tapahtuu, ellemme opi hillitsemään
vihastumistamme?

Voisit huomauttaa, että jakeessa ei sanota ”vihoissaan veljelleen ilman syytä”.

• Miksi tässä jakeessa sana ”jokainen” on merkittävä? Miksi on huomionarvoista,
että sanoja ”ilman syytä” ei käytetä tässä jakeessa?

• Kuinka vihastumisemme hillitseminen auttaa meitä edistymään kohti
täydellisyyttä?

Kirjoita taululle seuraava virke: Sen tähden, jos olet tulossa minun luokseni tai haluat
tulla minun luokseni…

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännös lisää ilmauksen ”jos olet tulossa
minun luokseni tai haluat tulla minun luokseni” jakeen 23 alkuun, jolloin se kuuluu
seuraavasti: ”Jos siis olet tulossa minun luokseni tai haluat tulla minun luokseni, tai
jos olet viemässä uhrilahjaasi alttarille, ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin
sinua vastaan” (JST Matthew 5:25).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:23–24 mukaan lukien edellä
mainittu ilmaus Joseph Smithin raamatunkäännöksestä. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä meidän Vapahtajan opetuksen mukaan
täytyy tehdä vihallemme muita kohtaan, jos me haluamme tulla Hänen luokseen.

• Mitä ilmaus ”jätä lahjasi alttarin eteen ja käy” tarkoittaa? (Ennen kuin ihmiset
antoivat Herralle uhrilahjoja, heidän piti sitä ennen korjata suhteensa muihin
ihmisiin.)

• Mitä meidän jakeen 24 mukaan täytyy tehdä, jos haluamme tulla Kristuksen
luokse? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
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huomaavat seuraavan totuuden: Jos haluamme tulla Jeesuksen Kristuksen
luokse, meidän täytyy ensin tehdä oma osamme päästäksemme sovintoon
muiden kanssa.)

• Mitä tarkoittaa se, että pääsee sovintoon jonkun kanssa? (Että sovimme riidan
hänen kanssaan ja palautamme yhteisymmärryksen suhteeseemme. Meidän
tulee toimia näin myös niiden ihmisten kohdalla, joilla on epäystävällisiä
tunteita meitä kohtaan, ja niiden, joita kohtaan meillä saattaa olla
epäystävällisiä tunteita.)

• Mistähän syystä meidän pitää sopia riitamme muiden kanssa, jotta voimme
tulla Kristuksen luokse?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:25–26. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä me Vapahtajan mukaan voimme
tehdä päästäksemme sovintoon muiden kanssa.

• Jakeessa Matt. 5:25 on ilmaus ”kun vielä olet hänen kanssaan matkalla”. Mihin
se mielestänne viittaa?

• Kuinka se, että päätämme ajatella ystävällisiä ajatuksia jostakusta, auttaa meitä
pääsemään sovintoon tai korjaamaan kolhuja kärsineen suhteen hänen
kanssaan?

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat päässeet sovintoon toisen
henkilön kanssa ja pystyneet sen ansiosta lähentymään Herraan. Voit pyytää yhtä
tai kahta oppilasta kertomaan kokemuksistaan, elleivät ne ole liian
henkilökohtaisia. Kannusta oppilaita sopimaan erimielisyytensä muiden kanssa,
jotta he voivat edistyä kohti täydellisyyttä ja taivaallisen Isän kaltaisuutta.

Näytä oppilaille rikkaruohoa (tai kuvaa
rikkaruohosta).

• Mitä saattaisi tapahtua, jos
rikkaruohoja ei kitketä puutarhasta?

• Kuinka rikkaruohot saattaisivat olla
syntien kaltaisia?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 5:27–28. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja
ottamaan selville, mistä synnistä
Vapahtaja varoitti ja minkä korkeamman lain mukaan Hän odottaa
opetuslastensa elävän.

• Mitä Vapahtaja opetti niistä, jotka hautovat mielessään himokkaita ajatuksia tai
haluja? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
ymmärtävät, että jos päätämme hautoa mielessämme himokkaita ajatuksia
tai haluja, se on kuin aviorikoksen tekemistä sydämessämme.)

Selitä, että vaikka emme voikaan aina estää epäpuhtaita ajatuksia tulemasta
mieleemme, me voimme estää niitä jäämästä sinne.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:29–30. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herra opetti epäpuhtaiden
ajatusten poistamisesta.

• Mitä Vapahtaja sanoi siitä, miten meidän täytyy poistaa epäpuhtaat ajatukset
mielestämme?

• Mitä mielestänne tarkoittavat näissä jakeissa mainitut silmän repäiseminen irti
ja käden hakkaaminen poikki?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:30. Selitä, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä jakeen 30 loppuun on lisätty sanat: ”Ja tämän minä sanon,
vertauksen synneistänne; karkottakaa siis ne mielestänne, ettei teitä hakkattaisi
pois ja heitettäisi tuleen” (LDS Bible, Matthew 5:30, alaviite a). Kehota oppilaita
kertomaan, miten se auttaa heitä ymmärtämään nämä jakeet paremmin.

• Sen perusteella, mitä Herra on opettanut jakeissa Matt. 5:29–30, mitä saattaisi
tapahtua, jos emme poista syntejä elämästämme? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Päätös olla poistamatta syntiä
elämästämme tuhoaa meidät hengellisesti.)

• Mitä voimme tehdä poistaaksemme syntejä elämästämme?

• Mitä meidän täytyy tehdä poistaaksemme syntejä elämästämme ja
varmistaaksemme, ettemme syyllisty noihin synteihin enää uudelleen?

Kannusta oppilaita miettimään jotakin syntiä, jonka he haluaisivat poistaa
elämästään, ja asettamaan sitten tavoitteen tehdä niin tekemällä parannuksen ja
korvaamalla sen vanhurskailla teoilla.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 5:31–37 selittämällä, että Herra antoi opetuksia
avioerosta, avioliitosta ja vannomisesta.

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että joku ikätoveri koulussa sanoo heistä ilkeitä ja
epäystävällisiä asioita. Kysy oppilailta, kuinka he reagoisivat.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:38. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä Mooseksen laki opetti siitä, kuinka ihmisiä
tulee rangaista heidän synneistään tai loukkauksistaan. Pyydä heitä kertomaan,
mitä he löytävät. Selitä, että ilmaus ”silmä silmästä, hammas hampaasta”
tarkoittaa, että Mooseksen lain mukaan rangaistuksen tuli vastata loukkauksen
vakavuutta.

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota jokaisen parin ensimmäistä oppilasta lukemaan
Matt. 5:39–42 ja toista oppilasta lukemaan Matt. 5:43–47. Pyydä heitä panemaan
merkille korkeampi laki. Pyydä oppilaita riittävän ajan kuluttua keskustelemaan
parinsa kanssa seuraavista kysymyksistä (voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle
tai antaa ne heille monisteena):

Mikä on Vapahtajan mukaan korkeampi laki?

Mitä tämä korkeampi laki opettaa meille siitä, kuinka meidän tulee suhtautua
niihin, jotka loukkaavat meitä?
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Pyydä riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa luokalle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan uudelleen ääneen Matt. 5:44–45. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tapahtuu, jos rakastamme
vihamiehiämme ja teemme hyvää niille, jotka vainoavat meitä.

• Mitä tapahtuu, jos rakastamme vihollisiamme ja teemme hyvää niille, jotka
vainoavat meitä?

• Koska tiedämme, että me kaikki olemme Jumalan henkilapsia, niin mitä
mielestänne tässä jakeessa tarkoittaa ilmaus ”jotta olisitte taivaallisen Isänne
lapsia”? (Se tarkoittaa sitä, että me olemme Hänen kaltaisiaan ja tulemme
Hänen valtakuntansa perillisiksi.)

• Kuinka Vapahtaja oli elämänsä aikana esimerkki vihollistensa rakastamisesta ja
hyvän tekemisestä muille?

Kehota oppilaita pohtimaan luvusta Matt. 5 oppimiensa asioiden perusteella, mitä
meidän pitää tehdä, jotta meistä tulisi täydellisiä kuten taivaallinen Isä.

• Mitä asioita meidän pitää tehdä, jotta meistä tulisi täydellisiä kuten taivaallinen
Isämme? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee ilmaista
seuraavankaltainen periaate: Kun noudatamme Vapahtajan opetuksia ja
käskyjä, meistä voi tulla täydellisiä kuten taivaallinen Isämme.)

Muistuta oppilaille, että vain Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hänen armostaan
meistä voi tulla täydellisiä (ks. Moroni 10:32).

Auta oppilaita ymmärtämään täydelliseksi tulemisen prosessia kehottamalla yhtä
oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin presidentin
Russell M. Nelsonin seuraavat seuraavat sanat:

”Meidän ei tarvitse lannistua, vaikka meidän hartaat pyrkimyksemme kohti
täydellisyyttä näyttävätkin nyt uuvuttavilta [vaikeilta] ja loputtomilta. Täydellisyys
on edessäpäin. Se voi tulla täydeksi vasta ylösnousemuksen jälkeen ja vain
Herran avulla. Se odottaa kaikkia, jotka rakastavat Häntä ja pitävät Hänen
käskynsä.” (Ks. ”Kohti täydellisyyttä”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 87.)

• Milloin me presidentti Nelsonin mukaan saavutamme täydellisyyden?

• Kuinka nämä sanat saattaisivat auttaa ihmistä, joka tuntee omat puutteensa
ylivoimaisiksi ja lannistuu niiden vuoksi?

Kannusta oppilaita noudattamaan edelleen Jumalan käskyjä, jotta he voivat lopulta
tulla taivaallisen Isän kaltaisiksi.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Matteus 1–5 (Viikko 2)
Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Matt. 1–5
(viikko 2), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä osana oppiaihettasi. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Matteus 1–2)
Kun oppilaat opiskelivat Vapahtajan sukuluetteloa, he saivat tietää, että Jeesus Kristus on taivaallisen Isän ja Marian
jumalallinen Poika. Jeesusta kunnioittamaan tulleiden tietäjien esimerkistä oppilaat oppivat, että jos vilpittömästi ja
uutterasti etsimme Vapahtajaa, meidät johdatetaan Hänen luokseen. Lukemalla siitä, kuinka Joosefia innoitettiin
viemään perheensä pakomatkalle Egyptiin hakemaan turvaa, oppilaat saivat tietää, että jos olemme herkkiä Hengen
vaikutukselle, me voimme saada ilmoitusta ja johdatusta.

Päivä 2 (Matteus 3)
Kun oppilaat lukivat Johannes Kastajasta ja Jeesuksen Kristuksen kasteesta, he oppivat seuraavat totuudet: Me
osoitamme Herralle tehneemme todellisen parannuksen, kun muutamme halujamme ja tekojamme noudattaaksemme
Hänen opetuksiaan. Upotuskaste sellaisen henkilön suorittamana, jolla on valtuus, on pelastuksen kannalta
välttämätön. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä ja erilaista olentoa.

Päivä 3 (Matteus 4)
Kun oppilaat lukivat, miten Vapahtaja suhtautui Paholaisen kiusauksiin, he oppivat, että kun muistamme pyhissä
kirjoituksissa opetettuja totuuksia ja toteutamme niitä käytännössä, me voimme vastustaa Paholaisen kiusauksia. He
oppivat myös, että Jeesus Kristus tuo valoa niiden elämään, jotka ovat pimeydessä. Kun oppilaat lukivat Pietarista,
Andreaksesta, Jaakobista ja Johanneksesta, he havaitsivat seuraavan totuuden: Jos vastaamme heti Vapahtajan
kutsuihin seurata Häntä, Hän voi saada elämässämme aikaan enemmän kuin me itse voimme.

Päivä 4 (Matteus 5)
Tässä oppiaiheessa oppilaat lukivat osan Vapahtajan vuorisaarnasta. Tästä saarnasta he oppivat seuraavat totuudet:
Kun omaksumme Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, me koemme suurempaa onnea. Se, että maailman synnit
saastuttavat meidät, voi estää meitä olemasta siunaukseksi muille. Vanhurskas esimerkkimme voi kannustaa muita
lähentymään taivaalliseen Isään. Oppilaat saivat myös tietoa korkeammasta laista, jota Jeesus Kristus opetti
opetuslapsilleen.

Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä meidän täytyy tehdä, jotta
meistä tulisi täydellisiä kuten taivaallinen Isämme. Lisäksi kun oppilaat
tarkastelevat Herran korkeampia lakeja, he voivat pohtia, millä tavoin he voivat olla
kuuliaisempia Herran käskyille.
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Opetusehdotuksia
Matteus 5:17–48
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen, kuinka voi tulla täydelliseksi kuten
taivaallinen Isä
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Mitä käskyä ihmisten on
mielestänne kaikkein vaikein noudattaa? Kun oppitunti alkaa, pyydä oppilaita
vastaamaan tähän kysymykseen. Kirjoita heidän vastauksensa taululle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:48. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille käsky, jonka noudattaminen on vaikeaa
Voisit kertoa, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jaetta tarkennetaan
seuraavasti: ”Teitä siis käsketään olemaan täydellisiä” (LDS Bible, Matthew 5:48,
alaviite a).

• Millaisia tunteita tämä käsky olla täydellinen herättää teissä?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on täydellinen?

Selitä, että sana täydellinen on käännetty kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa
’kokonainen’, ’valmis’ tai ’täysin kehittynyt’ (ks. LDS Bible, Matthew 5:48, alaviite
b). Kysy luokan oppilailta, kuinka tämä auttaa heitä ymmärtämään tämän jakeen
paremmin. Selitä, että täydelliseksi tai täysin kehittyneeksi tuleminen tarkoittaa
sitä, että tulee taivaallisen Isän kaltaiseksi.

Kun oppilaat jatkavat Vapahtajan vuorisaarnan tutkimista luvusta Matt. 5, kehota
heitä etsimään periaatteita, joita heidän pitää noudattaa, jotta he edistyisivät kohti
täydellisyyttä eli taivaallisen Isämme kaltaiseksi tulemista.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 5:17–20 selittämällä, että Vapahtaja opetti, että Hän
tuli täyttämään Mooseksen lain, ei kumoamaan eikä hylkäämään mitään
Mooseksen lakiin sisältyviä iankaikkisia totuuksia. Jeesus Kristus palautti
evankeliumin täyteyden, joka oli menetetty jumalattomuuden ja luopumuksen
vuoksi, oikaisi vääriä opetuksia ja täytti Vanhan testamentin profeettojen profetiat.
Ennen pitkää osana evankeliumin täyteyden palautusta lakkautettiin joitakin
Mooseksen lakiin kuuluneita asioita, kuten ympärileikkaus ja eläinuhrit.

Selitä, että jakeisiin Matt. 5:21–48 sisältyy Vapahtajan opetuksia eri laeista ja
perinnäissäännöistä, joita juutalaiset olivat kehitelleet tai lisänneet Mooseksen
lakiin. Selittäessään lakien todellisen merkityksen Jeesus Kristus opetti
vanhurskauden korkeamman tien. Hänen valtakuntansa jäsenten täytyy elää tämän
korkeamman lain mukaan. Nämä korkeammat lait ohjasivat Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsia ja auttoivat heitä välttämään Jumalan käskyjen rikkomisen.

Voisit auttaa oppilaita muistelemaan, mitä he ovat oppineet
kotiopiskeluoppiaiheessa korkeammasta laista, kirjoittamalla taululle seuraavat
lauseet: Älä tapa. Älä tee aviorikosta.

Pyydä oppilaita selittämään, mitä opetuksia Jeesus Kristus antoi opetuslapsilleen
näistä laeista. (Elleivät oppilaat muista, kehota heitä katsomaan jakeita Matt.
5:21–26 ja Matt. 5:27–30.)

• Mitä vaaroja on siinä, että emme hillitse vihastumistamme?
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• Miksi on tärkeää hallita ajatuksiamme?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 5:31–37 selittämällä, että Herra antoi opetuksia
avioerosta, avioliitosta ja vannomisesta.

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että joku ikätoveri koulussa sanoo heistä ilkeitä ja
epäystävällisiä asioita. Kysy oppilailta, kuinka he reagoisivat.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 5:38. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä Mooseksen laki opetti siitä, kuinka ihmisiä
tulee rangaista heidän synneistään tai loukkauksistaan. Pyydä heitä kertomaan,
mitä he löytävät. Selitä, että ilmaus ”silmä silmästä, hammas hampaasta”
tarkoittaa, että Mooseksen lain mukaan rangaistuksen tuli vastata loukkauksen
vakavuutta.

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota jokaisen parin ensimmäistä oppilasta lukemaan
Matt. 5:39–42 ja toista oppilasta lukemaan Matt. 5:43–47. Pyydä heitä panemaan
merkille korkeampi laki. Pyydä oppilaita riittävän ajan kuluttua keskustelemaan
parinsa kanssa seuraavista kysymyksistä (voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle
tai antaa ne heille monisteena):

Mikä on Vapahtajan mukaan korkeampi laki?

Mitä tämä korkeampi laki opettaa meille siitä, kuinka meidän tulee toimia niitä
kohtaan, jotka loukkaavat meitä?

Pyydä riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa luokalle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan uudelleen ääneen Matt. 5:44–45. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tapahtuu, jos rakastamme
vihamiehiämme ja teemme hyvää niille, jotka vainoavat meitä.

• Mitä tapahtuu, jos rakastamme vihollisiamme ja teemme hyvää niille, jotka
vainoavat meitä?

• Koska tiedämme, että me kaikki olemme Jumalan henkilapsia, niin mitä
mielestänne tässä jakeessa tarkoittaa ilmaus ”jotta olisitte taivaallisen Isänne
lapsia”? (Se tarkoittaa sitä, että me olemme Hänen kaltaisiaan ja tulemme
Hänen valtakuntansa perillisiksi.)

• Kuinka Vapahtaja oli elämänsä aikana esimerkki vihollistensa rakastamisesta ja
hyvän tekemisestä muille?

Kehota oppilaita pohtimaan luvusta Matt. 5 oppimiensa asioiden perusteella, mitä
meidän pitää tehdä, jotta meistä tulisi täydellisiä kuten taivaallinen Isä.

• Mitä asioita meidän pitää tehdä, jotta meistä tulisi täydellisiä kuten taivaallinen
Isämme? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee huomata
seuraavankaltainen periaate: Kun noudatamme Vapahtajan opetuksia ja
käskyjä, meistä voi tulla täydellisiä kuten taivaallinen Isämme.)

Muistuta oppilaille, että vain Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hänen armostaan
meistä voi tulla täydellisiä (ks. Moroni 10:32).
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Auta oppilaita ymmärtämään täydelliseksi tulemisen prosessia kehottamalla yhtä
oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin presidentin
Russell M. Nelsonin seuraavat sanat:

”Meidän ei tarvitse lannistua, vaikka meidän hartaat pyrkimyksemme kohti
täydellisyyttä näyttävätkin nyt uuvuttavilta [vaikeilta] ja loputtomilta. Täydellisyys
on edessäpäin. Se voi tulla täydeksi vasta ylösnousemuksen jälkeen ja vain
Herran avulla. Se odottaa kaikkia, jotka rakastavat Häntä ja pitävät Hänen
käskynsä.” (Ks. ”Kohti täydellisyyttä”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 87.)

• Milloin me presidentti Nelsonin mukaan saavutamme täydellisyyden?

• Kuinka nämä sanat saattaisivat auttaa ihmistä, joka tuntee omat puutteensa
ylivoimaisiksi ja lannistuu niiden vuoksi?

Kannusta oppilaita noudattamaan edelleen Jumalan käskyjä, jotta he voivat lopulta
tulla taivaallisen Isän kaltaisiksi.

Seuraava viikko (Matteus 6:1–13:23)
Auta oppilaita valmistautumaan seuraavaa viikkoa varten kehottamalla heitä
pohtimaan seuraavia kysymyksiä: Mikä on kultainen sääntö? Mitä Herra opettaa
muiden tuomitsemisesta? Mitä tapahtuu niille, jotka palvelevat kahta herraa? Mitä
ihmisten piti tehdä, jotta Vapahtaja parantaisi heidät? Selitä, että seuraavalla
viikolla oppilailla on tilaisuus saada vastauksia näihin kysymyksiin ja oppia, minkä
toimeksiannon Vapahtaja antoi apostoleilleen.
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OPPIAIHE 11

Matteus 6
Johdanto
Jeesus jatkoi vuorisaarnaansa. Hän opetti, että
omistautumista osoittavia vanhurskaita tekoja tulee tehdä
oikeasta syystä, ja tähdensi, että niitä tulee tehdä, jotta

olisimme otollisia taivaalliselle Isällemme. Hän neuvoi
opetuslapsiaan myös pyrkimään ennen kaikkea rakentamaan
Jumalan valtakuntaa.

Opetusehdotuksia
Matteus 6:1–18
Vapahtaja opettaa opetuslapsiaan tekemään vanhurskaita tekoja
Tuo luokkaan pieniä palkintoja (kuten makeisia). Kun oppilaat saapuvat ja näet
heidän tekevän jotakin hyvää (kuten ottavan esiin pyhät kirjoituksensa, tervehtivän
ystävällisesti jotakuta toista tai auttavan hengellisen tuokion suunnittelussa), anna
heille palkinto ja ilmoita heidän hyvä tekonsa luokalle. Jotkut oppilaat saattavat
matkia ikätoveriensa hyviä tekoja saadakseen itsekin palkinnon. Jatka oppilaiden
palkitsemista siihen asti kun oppitunti alkaa.

Aloita oppitunti kysymällä oppilailta, miksi he tekivät niitä hyviä tekoja, joista
palkitsit heitä. Selitä, että kuten lukuun Matt. 6 on tallennettu, Vapahtaja jatkoi
vuorisaarnaansa ja opetti, mitä eri syitä ihmisellä saattaa olla vanhurskaiden
tekojen tekemiseen. Kun oppilaat tutkivat lukua Matt. 6, kehota heitä etsimään
periaatteita, jotka voivat auttaa heitä tekemään vanhurskaita tekoja oikeista syistä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 6:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä Vapahtaja sanoi olevan väärä syy
tehdä vanhurskaita tekoja. (Selitä, että almut ovat uskonnollisen omistautumisen
osoituksia, kuten köyhien auttamista [ks. jae 1].)

• Miksi jotkut ihmiset näiden jakeiden mukaan antavat almuja?

• Millaisiksi Vapahtaja nimitti tällaisia ihmisiä? (Voit selittää, että kreikankielinen
sana, joka on käännetty sanalla ’tekopyhä’, viittaa teeskentelijöihin [ks. jae 2].)

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”he ovat jo palkkansa ansainneet”?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 6:3–4. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, kuinka
Hänen opetuslastensa tulee tehdä vanhurskaita tekoja.

• Mistähän syystä Herra haluaa, että Hänen opetuslapsensa tekevät palvelutekoja
”salassa”?

• Mitä salassa tehdyt vanhurskaat teot kertovat ihmisen syistä tehdä niitä? (Hän
haluaa olla otollinen taivaalliselle Isälle ja palvella muita eikä tavoitella
huomiota toisilta ihmisiltä.)

• Mitä Vapahtaja lupasi niille, jotka tekevät vanhurskaita tekoja oikeista syistä?
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Auta oppilaita oppimaan, kuinka voi huomata oppeja ja periaatteita
Yksi pyhien kirjoitusten tutkimisen keskeisiä tarkoituksia on oppia evankeliumin oppeja ja
periaatteita. Pyhissä kirjoituksissa olevien oppien ja periaatteiden huomaaminen on evankeliumin
opettamisen ja oppimisen perusasioita. Se, että oppii huomaamaan evankeliumin oppeja ja
periaatteita, vaatii keskittynyttä ponnistelua ja harjoitusta. Kun autat oppilaita huomaamaan
oppeja ja periaatteita, muista auttaa heitä ilmaisemaan nämä totuudet selkeästi ja
yksinkertaisesti varmistaaksesi, että he ymmärtävät ne.

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan opetusten perusteella
omistautumista osoittavien tekojen tekemisestä? (Auta oppilaita huomaamaan
seuraava periaate: Jos teemme omistautumista osoittavia tekoja
ollaksemme otollisia taivaalliselle Isälle sen sijaan että tavoittelisimme
toisten ihmisten huomiota, niin Hän palkitsee meidät julkisesti. Kirjoita
tämä periaate taululle.)

• Mitä teille merkitsee se, että taivaallinen Isä palkitsee meidät julkisesti?

Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Kehota kunkin parin
ensimmäistä oppilasta lukemaan Matt. 6:5–6 ja toista lukemaan Matt. 6:16–18.
Kehota kutakin oppilasta etsimään esimerkki, jota Vapahtaja käytti
havainnollistaakseen sitä periaatetta, että me teemme vanhurskautta osoittavia
tekoja ollaksemme otollisia taivaalliselle Isälle. Kehota heitä kertomaan toisilleen,
mitä he löysivät. Kysy sen jälkeen luokan jäseniltä:

• Mitä uskonnollisia tekoja, joita Jeesus näissä kohdissa tähdensi, tulee tehdä
salassa?

Varmista, että oppilaat ymmärtävät, ettei julkisesti rukoileminen ole väärin siksi,
että sitä ei tehdä salassa. Rukoilemista ja muita uskonnollisia tapoja voidaan
harjoittaa julkisesti, jos ne tehdään vilpittömästi ja hartaasti.

• Miksi tekopyhät niiden jakeiden mukaan, joita tutkitte, rukoilivat ja paastosivat?

Voit selittää, että ilmaukset ”synkän näköisiä” ja ”muuttavat muotonsa surkeaksi”
jakeessa 16 viittaavat ihmisiin, jotka pyrkivät julkisesti osoittamaan paastoavansa
kiinnittääkseen huomion itseensä.

Viittaa jälleen taululle kirjoitettuun periaatteeseen. Kehota oppilaita miettimään
tilannetta, jolloin he tekivät jonkin omistautumista osoittavan teon – kuten
rukoilivat tai paastosivat – ollakseen otollisia taivaalliselle Isälle. Pyydä heitä
pohtimaan, millä tavoin he ovat tunteneet tulleensa siunatuiksi, kun he ovat
palvelleet Jumalaa vilpittömästi. Voisit pyytää muutamaa oppilasta halutessaan
kertomaan siunauksista, joita he saivat.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 6:7–15 selittämällä, että Vapahtaja antoi ohjeita ja
mallin siihen, mikä on oikea tapa rukoilla. Hänen oma esimerkkinsä rukouksesta
tunnetaan Herran rukouksena [tai Isä meidän -rukouksena]. Kehota oppilaita
käymään lyhyesti läpi nämä jakeet ja ottamaan selville, mitä me voimme Herran
esimerkin perusteella oppia rukouksesta. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he
saavat selville. (Voit tämän keskustelun yhteydessä selittää, ettei Herran varoitus
tyhjän hokemisesta estä meitä välttämättä käyttämästä samoja tai samantapaisia
sanoja joka kerta, kun rukoilemme. Herra varoittaa myös rukouksista, jotka ovat
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rutiininomaisia, pinnallisia tai tarkoituksettomia. Rukoustemme tulee olla nöyriä,
vilpittömiä ja uskoa ilmaisevia.)

Matteus 6:19–24
Jeesus Kristus opettaa väkijoukkoa kokoamaan aarteita taivaaseen
Ota esille kuva aarrearkusta. Selitä, että
aarre on mitä tahansa sellaista, mitä
arvostamme suuresti.

• Mitä te pidätte aarteena?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 6:19–21. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä Vapahtaja
opetti aarteista.

• Millaisia aarteita Vapahtaja opetti opetuslapsiaan tavoittelemaan?

• Mitä eroa Vapahtaja sanoi olevan maan päälle kootuilla ja taivaaseen kootuilla
aarteilla?

Kirjoita taululle seuraavaa:

Aarteita maan päällä Aarteita taivaassa

Kehota oppilaita tulemaan taululle ja kirjoittamaan esimerkkejä aarteista maan
päällä ja aarteista taivaassa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 6:22–24 ja pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, mikä Vapahtajan opetuksen mukaan voi auttaa meitä kokoamaan
aarteita taivaaseen.

• Mitä sellaista Vapahtaja opetti jakeissa 22–23, mikä voi auttaa meitä kokoamaan
aarteita taivaaseen? (Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännökseen
jakeesta 22 on lisätty ilmaus: ”Jos silmämääränäsi on vain Jumalan kirkkaus”
[JSR Matt. 6:22]. Voit muistuttaa oppilaille, että Jumalan työ ja kirkkaus on
”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” [Moos.
1:39].)

• Mitä voimme tehdä, jotta silmämääränämme olisi vain Jumalan kirkkaus?

• Minkä sellaisen totuuden Vapahtaja opetti jakeen 24 lopussa, joka voi
muistuttaa meitä aarteiden kokoamisesta taivaaseen? (Oppilaiden tulee mainita
seuraava totuus: Me emme voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.
Selitä, että sana mammona viittaa rikkauksiin.)

• Mitä teidän mielestänne tarkoittaa se, että palvelee mammonaa? (Että
kiinnitämme sydämemme maailmallisiin asioihin tavalla, joka johtaa meitä pois
Jumalasta.)
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Havainnollista jakeessa Matt. 6:24 huomattua totuutta teippaamalla kaksi
juomapilliä yhteen niiden yläosasta. Ota esille vesilasi, joka on puolillaan, ja sijoita
pillit niin, että toinen pilli on vedessä ja toinen lasin ulkopuolella. Kehota oppilasta
kokeilemaan veden juomista pillien avulla. (Varmista, että oppilas imee
samanaikaisesti kummastakin pillistä, jotta havaintoesitys toimisi.) Kysy sitten
oppilaalta:

• Miksi et pystynyt juomaan vettä tehokkaasti?

Kysy luokan jäseniltä:

• Jos pillit kuvaavat meitä, mitä vesi voisi kuvata? (Pyrkimyksiämme palvella
Jumalaa.)

• Mistähän syystä me emme voi palvella samanaikaisesti sekä Jumalaa että
mammonaa? (Ks. myös Jaak. 1:8.)

• Mitä meidän täytyy tehdä pilleille, jotta voisimme juoda veden? Kuinka tämä
liittyy pyrkimyksiimme palvella Jumalaa?

Kehota oppilaita pohtimaan vastaustaan seuraavaan kysymykseen. Voit kehottaa
oppilaita kirjoittamaan vastauksensa seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

• Mikä omassa elämässäsi on esimerkki siitä, kuinka sydämesi kiinnittäminen
maailmallisuuteen voisi heikentää pyrkimyksiäsi palvella Jumalaa ja koota
aarteita taivaaseen?

Matteus 6:25–34
Vapahtaja neuvoo opetuslapsiaan etsimään ensin Jumalan valtakuntaa
Tee yhteenveto jakeista Matt. 6:25–34 selittämällä, että Vapahtaja neuvoi
opetuslapsiaan olemaan huolehtimatta liikaa perustarpeidensa hankkimisesta.
Joseph Smithin raamatunkäännös jakeista Matt. 6:25–27 auttaa meitä
ymmärtämään, että Vapahtaja puhui erityisesti niille, jotka lähtisivät saarnaamaan
Hänen evankeliumiaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 6:31–34. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja opetti opetuslapsiaan
tavoittelemaan elämässään ensin. (Tuo esiin sanamuoto kohdassa JSR Matt. 6:38:
”Älkää sen vuoksi etsikö sitä, mikä on tästä maailmasta, vaan pyrkikää ensiksi
rakentamaan Jumalan valtakuntaa ja vahvistamaan hänen vanhurskauttaan.”)

• Mitä Vapahtaja opetti opetuslapsiaan ennen kaikkea etsimään elämässään?

• Mitä Jeesus Kristus lupasi niille, jotka pyrkivät rakentamaan Jumalan
valtakuntaa (eli Hänen kirkkoaan) sen sijaan että pyrkisivät saavuttamaan
maailman asioita? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava
periaate: Jos pyrimme ennen kaikkea rakentamaan Jumalan valtakuntaa,
niin Hän siunaa meitä sillä, mitä Hän tietää meidän tarvitsevan.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen presidentti Ezra Taft Bensonin seuraavat sanat:

OPPIAIHE 11

68



”Meidän täytyy asettaa Jumala etusijalle ennen kaikkea muuta
elämässämme. – –

Kun asetamme Jumalan ensimmäiselle sijalle, kaikki muu asettuu oikealle
paikalleen tai jää pois elämästämme. Rakkautemme Herraa kohtaan määrää sen,
mihin kohdistamme kiintymyksemme, kuinka käytämme aikamme, mitä
harrastamme ja millainen on tärkeysjärjestyksemme.

Meidän tulee asettaa Jumala kaikkien muiden edelle elämässämme.” (”Suurin käsky – rakasta
Herraa”, Valkeus, heinäkuu 1988, s. 3.)

• Milloin olette kokeneet taivaallisen Isän siunauksia, kun olette pyrkineet
asettamaan Hänet etusijalle elämässänne?

Voisit lausua todistuksesi siunauksista, jotka tulevat, kun asetamme taivaallisen
Isän etusijalle elämässämme.

Kehota oppilaita miettimään jälleen lyhyesti sitä, kuinka heitä saatettaisiin
houkutella kiinnittämään sydämensä maailmallisuuteen. Kannusta heitä
asettamaan tavoite voittaa tämä kiusaus kirjoittamalla seminaarimuistivihkoonsa
tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa yksi tapa, jolla he pyrkivät asettamaan
taivaallisen Isänsä etusijalle elämässään.
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Vuorisaarna, Carl Heinrich Bloch Frederiksborgin linnassa
Hillerødissä Tanskassa sijaitsevan Kansallishistoriallisen museon
luvalla. Kopiointi kielletty.

OPPIAIHE 12

Matteus 7
Johdanto
Jeesus Kristus jatkoi vuorisaarnaansa opettamalla
opetuslapsiaan tuomitsemaan vanhurskaasti. Hän antoi myös

opetuksia henkilökohtaisen ilmoituksen saamisesta ja
taivaallisen Isän tahdon täyttämisestä.

Opetusehdotuksia
Matteus 7:1–5
Osana vuorisaarnaansa Jeesus Kristus opettaa opetuslapsiaan tuomitsemaan
vanhurskaasti
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Pitäisikö meidän tuomita muita
vai ei? Kun oppitunti alkaa, kehota oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen.

Ota esille kuva Vuorisaarna
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 39; ks. myös lds.org). Selitä, että
jatkaessaan vuorisaarnaansa Jeesus
opetti opetuslapsilleen tuomitsemista
koskevia asioita.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 7:1. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, mitä Herra opetti
tuomitsemisesta. Selitä, että jae 1
tulkitaan usein virheellisesti siten, ettei
meidän tulisi koskaan tuomita. Pyydä
yhtä oppilasta lukemaan JSR Matt.
7:1–2.

• Mitä Vapahtaja opetti
tuomitsemisesta?

• Mitä vanhurskaasti tuomitseminen mielestänne tarkoittaa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä meille tapahtuu sen perusteella, kuinka
me tuomitsemme muita. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä tapahtuu, jos me tuomitsemme vanhurskaasti? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, auta heitä huomaamaan seuraava periaate: Jos tuomitsemme
muita vanhurskaasti, Jumala osoittaa meille samaa armollisuutta ja
oikeudenmukaisuutta.)

Jos mahdollista, jaa jokaiselle oppilaalle monisteena seuraava selitys
julkaisusta Lujana uskossa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan se ääneen.

Pyydä puolta luokan oppilaista seuraamaan mukana ja ottamaan selville, millaisia
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tuomioita meidän tulee tai ei tule tehdä. Pyydä loppuja luokan oppilaista ottamaan
selville, kuinka me voimme tuomita vanhurskaasti.

”Joskus ihmisistä tuntuu, että on väärin tuomita muita millään tavalla. Vaikka onkin totta,
ettei sinun pidä langettaa ihmisille tuomioita eli tuomita heitä epävanhurskaasti, sinun on
arvioitava ajatuksia, tilanteita ja ihmisiä läpi elämäsi. – –

Arvioiminen on tärkeätä tahdonvapautesi käyttöä ja vaatii suurta huolellisuutta, etenkin
kun arvioit muita ihmisiä. Vanhurskaiden tasovaatimusten täytyy olla kaikkien arviointiesi
perustana. Muista, että ainoastaan Jumala, joka tuntee jokaisen ihmisen sydämen, voi
tuomita ihmisiä lopullisesti (ks. Ilm. 20:12; 3. Nefi 27:14; OL 137:9). – –

Arvioi siinä määrin kuin mahdollista pikemminkin ihmisten tilanteita tuomitsematta itse
ihmisiä. Milloin mahdollista, pidättäydy tuomitsemisesta, kunnes sinulla on riittävästi
tietoa tosiasioista. Ole aina herkkä Pyhälle Hengelle, joka voi johdattaa sinua
päätöksissäsi.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 98–99.)

• Millaisia tuomioita meidän pitäisi tehdä?

• Kuinka voimme tuomita vanhurskaasti?

Ota esille pieni puupalanen ja pitkä, paksu puukapula. Selitä, että kun Vapahtaja
opetti opetuslapsilleen tuomitsemista koskevia asioita, Hän puhui pienestä
puupalasesta roskana ja suuresta puukapulasta hirtenä. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Matt. 7:3 ja pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, mitä
Vapahtaja opetti muiden tuomitsemisesta.

• Mitä roska ja hirsi Vapahtajan vertauksessa saattaisivat kuvata?

• Kuinka ilmaisisitte omin sanoin Vapahtajan opetuksen jakeessa 3?

Kehota kahta oppilasta tulemaan luokan eteen. Pyydä ensimmäistä oppilasta
pitelemään hirttä silmiensä edessä. Kysy toiselta oppilaalta:

• Haluaisitko pyytää oppilasta, jolla on hirsi, ottamaan silmästäsi roskan?
Miksi et?

Kysy oppilaalta, jolla on hirsi:

• Mitä sinun pitäisi tehdä, että näkisit riittävän selkeästi poistaaksesi roskan
oppilastoverisi silmästä?

Kehota oppilasta, jolla on hirsi, lukemaan ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Tämä hirsien ja roskien tilanne näyttää liittyvän läheisesti kyvyttömyyteemme
nähdä itsemme selkeästi. En ole varma siitä, miksi me kykenemme
diagnosoimaan ja suosittelemaan parannuskeinoja niin hienosti muiden ihmisten
ongelmiin, kun taas meillä on usein vaikeuksia nähdä omamme.” (”Herra, en kai
se ole minä?”, Liahona, marraskuu 2014, s. 56.)
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Kehota näitä kahta oppilasta istuutumaan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Matt. 7:4–5 ja kehota luokan jäseniä panemaan merkille, kenen virheistä meidän
pitäisi Vapahtajan mukaan olla huolissamme.

• Pitäisikö meidän keskittyä huolehtimaan muiden virheistä ja oikaisemaan niitä
vai keskittyä omiimme? Miksi?

• Minkä sellaisen periaatteen voimme oppia näiden jakeiden perusteella, joka
auttaa meitä olemaan tuomitsematta muita epävanhurskaasti? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos
keskitymme pääsemään eroon omista synneistämme ja
heikkouksistamme, todennäköisyys tuomita muita epävanhurskaasti
pienenee.)

• Kuinka tämä periaate voi auttaa meitä, kun näemme vian jossakussa toisessa?

Voisit antaa oppilaille pienen puunpalan, jonka he voivat säilyttää muistutuksena
tästä periaatteesta. Kehota oppilaita pohtimaan syntejä tai heikkouksia, jotka he
voisivat poistaa omasta elämästään. Kannusta heitä pyytämään Herralta apua
päästäkseen eroon omista vioistaan sen sijaan, että he tuomitsisivat muita
epävanhurskaasti.

Matteus 7:6–14
Vapahtaja opettaa, kuinka voi tavoitella henkilökohtaista ilmoitusta
Tee yhteenveto jakeesta Matt. 7:6 selittämällä, että Joseph Smithin
raamatunkäännös tästä jakeesta auttaa meitä ymmärtämään, että Jeesus Kristus
kutsui opetuslapsiaan lähtemään maailmaan saarnaamaan. Heidän tuli opettaa
parannusta mutta pitää valtakunnan salaisuudet omana tietonaan. Toisin sanoen
heidän ei pitänyt keskustella pyhistä asioista ihmisten kanssa, jotka eivät olleet
valmiita ottamaan niitä vastaan. (Ks. JSR Matt. 7:9–11.)

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännöksen jae Matt. 7:7 (ks. LDS Bible,
Matthew 7:7, alaviite a) alkaa sanoilla: ”Sanokaa heille: Pyytäkää Jumalalta.”
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen jae 7 aloittaen sen näillä sanoilla. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herra käski
opetuslastensa opettaa.

• Mitä opetuslasten käskettiin sanoa ihmisille, jotka halusivat saada tietoa
Jumalalta?

• Minkä periaatteen voimme oppia jakeen 7 perusteella siitä, kuinka me voimme
oppia ymmärtämään Jumalan antamaa pyhää tietoa? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, auta heitä huomaamaan seuraava periaate: Kun pyydämme,
etsimme ja kolkutamme etsiessämme totuutta, taivaallinen Isä vastaa ja
siunaa meitä henkilökohtaisella ilmoituksella.)

• Mitä sanat pyytää, etsiä ja kolkuttaa kertovat siitä, mitä meidän täytyy tehdä
saadaksemme henkilökohtaista ilmoitusta?

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan tilanteesta, jolloin se, että he pyysivät,
etsivät ja kolkuttivat, johti heidät saamaan henkilökohtaista ilmoitusta.
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Tee yhteenveto jakeista Matt. 7:9–11 selittämällä, että Vapahtaja opetti, että aivan
kuten rakastava isä ei antaisi kiveä tai käärmettä, kun hänen poikansa pyytää leipää
tai kalaa, taivaallinen Isäkään ei kiellä henkilökohtaisen ilmoituksen lahjaa
lapsiltaan, jotka pyytävät sitä.

Kannusta oppilaita osoittamaan uskoa pyytämällä, etsimällä ja kolkuttamalla, jotta
he saisivat henkilökohtaista ilmoitusta ja ymmärrystä evankeliumista. Todista, että
kun he tekevät sen uskossa ja kärsivällisesti, taivaallinen Isä vastaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:12–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja etsimään lisää totuuksia, joita Vapahtaja käski
opetuslastensa opettaa. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Matteus 7:15–27
Vapahtaja lupaa pelastuksen niille, jotka täyttävät Isän tahdon
Pyydä oppilaita kirjoittamaan taululle joitakin ajattelutapoja, jotka ovat yleisesti
hyväksyttyjä maailmassa mutta jotka ovat vastoin taivaallisen Isän suunnitelmaa.

• Miksi on tärkeää pystyä erottamaan, edistääkö joku henkilö tai ryhmä sellaista
ajattelutapaa, joka on taivaallisen Isän suunnitelman vastainen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:15. Kysy sen jälkeen:

• Mistä Herra varoitti opetuslapsia? Kuinka nämä väärät profeetat saattavat
Hänen mukaansa naamioitua?

Selitä, että vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista on
varoittanut meitä oman aikamme vääristä profeetoista, joihin lukeutuu ”niin
miehiä kuin naisiakin, jotka ovat itse nimittäneet itsensä kirkon oppien
julistajiksi”, sekä niitä, ”jotka puhuvat ja julkaisevat sellaista, mikä on vastoin
Jumalan tosi profeettoja ja jotka käännyttävät aktiivisesti muita piittaamatta
lainkaan niiden iankaikkisesta hyvinvoinnista, joita he johtavat harhaan”

(”Varokaa vääriä profeettoja ja vääriä opettajia”, Liahona, tammikuu 2000, s. 74).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:16–20. Pyydä oppilaita
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, miten me voimme erottaa, onko joku
väärä profeetta tai väärä opettaja.

• Mikä on yksi tapa, jolla voimme erottaa, onko joku väärä profeetta tai väärä
opettaja? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Me
voimme erottaa väärät profeetat heidän hedelmiensä perusteella.)

Ymmärtäkää oppien ja periaatteiden merkitys
Kun oppilaat huomaavat pyhissä kirjoituksissa olevia oppeja ja periaatteita, voit ohjata heitä
keskusteluun, joka auttaa heitä erittelemään ja ymmärtämään paremmin näiden totuuksien
merkityksen. Kun oppilaat ymmärtävät evankeliumin jonkin opin tai periaatteen, se tarkoittaa
sitä, että he käsittävät huomaamansa totuuden, sen suhteen muihin periaatteisiin ja oppeihin
Herran suunnitelmassa sekä sen, missä olosuhteissa he voisivat toteuttaa tuota periaatetta
omassa elämässään.
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Näytä oppilaille kahta erilaista hedelmää. Kysy oppilailta, minkälaiset kasvit
tuottavat kunkin hedelmän. Selitä, että samoin kuin hedelmän perusteella voi
päätellä, mikä kasvi on kyseessä, me voimme tunnistaa väärät profeetat ja väärät
opettajat heidän opetustensa, tekojensa ja käsitystensä perusteella.

• Kuinka me voimme tämän totuuden pohjalta tunnistaa ihmisiä ja ryhmiä, joita
meidän pitäisi varoa?

• Kuinka taululla oleva luettelo ajattelutavoista liittyy tähän totuuteen?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 7:21–23 selittämällä, ettei jokainen, joka julistaa
uskovansa Jeesukseen Kristukseen, pääse Hänen valtakuntaansa, vaan taivasten
valtakuntaan pääsevät ne, jotka täyttävät taivaallisen Isän tahdon ja tulevat
tuntemaan Hänet.

Ota esille kivi ja lautasellinen hiekkaa. Kysy oppilailta, rakentaisivatko he talon
mieluummin kalliolle vai hiekalle. Kehota heitä perustelemaan vastauksensa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:24–27.

• Millaiset teot jakeessa 24 olevien Vapahtajan sanojen mukaan tekisivät
jostakusta sellaisen kuin järkevä mies, joka rakensi kalliolle?

• Millaiset teot jakeessa 26 olevien Vapahtajan sanojen mukaan tekisivät
jostakusta sellaisen kuin tyhmä mies, joka rakensi hiekalle?

• Mitä mielestänne sateet, tulvavesi ja myrskytuuli (ks. jae 27; ks. myös Hel. 5:12)
näissä vertauksissa kuvaavat?

• Mitä periaatteita Herran opetusten mukaan toimimisesta me voimme oppia
näistä vertauksista? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee
mainita seuraavat periaatteet: Jos kuulemme Herran opetukset ja toimimme
niiden mukaan, niin Hän vahvistaa meitä kestämään koettelemuksemme.
Jos kuulemme Herran opetukset mutta emme noudata niitä, niin meillä ei
ole sitä tukea, jota tarvitsemme koettelemusten tullessa.)

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä Herra on opettanut vuorisaarnassa (ks.
Matt. 5–7). Kehota heitä olemaan kuin järkevä mies ja päättämään toimia
Vapahtajan opettamien periaatteiden mukaan. Voit antaa oppilaille aikaa kirjoittaa,
kuinka he aikovat toteuttaa elämässään yhtä tai useampaa tässä tai kolmessa
aiemmassa oppiaiheessa opetettua periaatetta.
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OPPIAIHE 13

Matteus 8–10
Johdanto
Kulkiessaan läpi Galilean Jeesus Kristus teki monia ihmeitä.
Hän myös kutsui kaksitoista apostolia, antoi heille vallan ja
opetti heitä sekä lähetti heidät palvelemaan kansaa.

Opetusehdotuksia
Matteus 8:1–9:34
Jeesus tekee monia ihmeitä
Pyydä oppitunnin alussa oppilaita vastaamaan seuraavaan kysymykseen:

• Jos tietäisitte, että Vapahtaja on tulossa paikkakunnallenne tänään, kenet
toisitte Hänen luokseen parannettavaksi? Miksi?

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Matt. 8:1–4; Matt. 8:5–13;
Matt. 8:14–15; Matt. 8:23–27; Matt. 8:28–32; Matt. 9:1–8; Matt. 9:18–19, 23–26;
Matt. 9:20–22; Matt. 9:27–31 ja Matt. 9:32–33. Anna kullekin oppilaalle tehtäväksi
tutustua yhteen näistä kohdista. (Jos sinulla on pieni luokka, voit antaa muutamille
oppilaille luettavaksi useamman kuin yhden kohdan.)

Kehota oppilaita lukemaan tehtäväksi saamansa jakeet ja etsimään Jeesuksen
tekemiä ihmeitä. Pyydä riittävän ajan kuluttua oppilaita kertomaan lyhyesti, mitä
he ovat saaneet selville. (Huom. Oppilaat tutkivat näitä ihmeitä syvällisemmin
lukujen Mark. 1–5 kohdalla.)

Tutkikaa pyhiä kirjoituksia järjestyksessä
Matteus, Markus, Luukas ja Johannes tallensivat kukin Vapahtajan elämästä tapahtumia ja
yksityiskohtia, jotka ovat ainutkertaisia heidän kertomuksessaan. Matteuksen, Markuksen ja
Luukkaan evankeliumeissa on kuitenkin myös paljon samaa sisältöä. Eri kohdissa oppikirjaa
opettajalle annetaan huomautuksia, jotka auttavat tietämään, missä tiettyjä tapahtumia
opetetaan yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi lukuihin Matt. 8 ja Matt. 9 tallennettuja ihmeitä
käsitellään syvällisemmin oppiaiheissa, jotka koskevat lukuja Mark. 1–5.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 8:16–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille profetia, jonka Jeesus Kristus täytti
tehdessään näitä ihmeitä. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Minkä Jeesukseen Kristukseen liittyvän totuuden me voimme oppia näitä
ihmeitä koskevista kertomuksista? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Jeesus voi parantaa meidät
taudeistamme ja vaivoistamme. Voit selittää, että vaiva voi tarkoittaa
sairautta, haurautta tai heikkoutta.)
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• Kuinka Vapahtaja voi parantaa meidät tai vahvistaa meitä heikkouksissamme,
vaikka Hän ei kulje tänä aikana keskuudessamme? (Sovituksensa kautta. Ks.
Alma 7:11–13.)

Matteus 9:35–10:8
Jeesus kutsuu kaksitoista apostolia
Ota esille kuva tai kuvat nykyisistä kirkon apostoleista ja ensimmäisestä
presidenttikunnasta. (Näitä kuvia on sivustolla lds.org [ks. Meet Today’s Prophets
and Apostles] ja Liahonan yleiskonferenssinumeroissa.)

• Mikä tekee näistä miehistä ainutlaatuisia kaikkien muiden nykyään maan päällä
elävien ihmisten joukossa?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukuja Matt. 9–10 panemaan merkille
totuuksia siitä, mikä on apostolien tehtävä ja mitä siunauksia he voivat tuoda
elämäämme.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 9:35. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus teki sen lisäksi
että Hän paransi ihmisiä.

• Mitä muuta Jeesus teki palvelutyössään kuin paransi ihmisiä?

Selitä, että kun Jeesus saarnasi evankeliumia ja teki ihmeitä kaikkialla Juudeassa,
Häntä seuranneiden ja etsineiden ihmisten lukumäärä lisääntyi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 9:36–38. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, keitä Vapahtaja sanoi tarvitsevansa
avukseen, jotta Hän voisi palvella kaikkia Häntä seuranneita ihmisiä.

• Keitä Jeesus jakeiden 37–38 mukaan sanoi tarvitsevansa avukseen pitääkseen
huolta niistä, jotka seurasivat Häntä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 10:1–4. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä Jeesus teki vastatakseen ihmisten
tarpeisiin.

• Mitä Jeesus teki auttaakseen sitä väenpaljoutta, joka seurasi Häntä?

• Minkä opin voimme oppia näiden jakeiden perusteella yhdestä tavasta, jolla
Jeesus Kristus palvelee maan päällä olevia ihmisiä? (Oppilaat saattavat käyttää
eri sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan opin: Jeesus Kristus
kutsuu apostoleja ja antaa heille valtuutensa. Voit ehdottaa, että oppilaat
kirjoittavat tämän opin jakeiden Matt. 10:1–4 viereen.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 10:5–8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus Kristus käski apostolejaan
tekemään.

• Mitä Herra käski apostolejaan tekemään?

Selitä, että sana apostoli on peräisin kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ’sitä,
joka on lähetetty’. Alkujaan apostolit lähetettiin vain Israelin huoneen keskuuteen.
Myöhemmin ylösnoussut Vapahtaja antoi käskyn, että evankeliumia tuli saarnata
myös pakanoiden eli niiden keskuudessa, jotka eivät olleet Israelin huonetta.
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• Mitä yhtäläisyyksiä huomasitte niiden tekojen välillä, joita Jeesus teki, ja niiden,
joita Hän käski apostoliensa tehdä?

• Minkä totuuden voimme oppia näiden jakeiden pohjalta siitä, mitä Jeesus
Kristus kutsuu apostolinsa tekemään? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavankaltainen totuus: Herra kutsuu apostolit saarnaamaan Hänen
evankeliumiaan ja tekemään Hänen työtään. Voisit kirjoittaa tämän
totuuden taululle.)

Viittaa jälleen taululla oleviin nykyisten apostolien kuviin. Pyydä oppilaita
kertomaan esimerkkejä siitä, kuinka nykyiset apostolit saarnaavat ja palvelevat sillä
tavoin kuin Jeesus Kristus palvelisi, jos Hän olisi täällä.

Auta oppilaita tuntemaan oppien ja periaatteiden totuus ja tärkeys
Kun oppilaat ovat huomanneet pyhissä kirjoituksissa olevia evankeliumin periaatteita ja oppeja ja
ymmärtäneet ne, he saattavat toteuttaa niitä käytännössä vasta sitten, kun he Hengen avulla
tuntevat niiden totuuden ja tärkeyden ja aistivat jonkinasteista kiireellisyyttä sisällyttää
periaatteen omaan elämäänsä. Yksi tehokkaimmista tavoista auttaa oppilaita tekemään niin on
kannustaa heitä pohtimaan näihin totuuksiin liittyviä omia kokemuksiaan ja kertomaan niistä.

Auta oppilaita tuntemaan heidän edellä huomaamansa periaatteen tärkeys
lukemalla tai näyttämällä osa jonkun nykyisen apostolin äskettäisestä puheesta,
joka on nuorille merkityksellinen. Kun olet lukenut katkelman puheesta tai
näyttänyt videoleikkeen, kysy:

• Kuinka sen ymmärtäminen, että Jeesus Kristus on kutsunut apostolit tekemään
Hänen työtään, vaikuttaa suhtautumiseemme siihen, mitä he opettavat ja
neuvovat meitä tekemään?

• Millä tavoin nykyajan apostolien palvelutyö ja sanomat ovat vaikuttaneet teidän
elämäänne?

Kehota oppilaita etsimään uskollisesti tilaisuuksia kuunnella, tutkia ja toteuttaa
käytännössä Herran valitsemien apostolien sanoja.

Matteus 10:9–42
Jeesus antaa kahdelletoista apostolille ohjeita ennen kuin nämä lähtevät
saarnaamaan ja palvelemaan
Tee yhteenveto jakeista Matt. 10:9–16 selittämällä, että Herra antoi apostoleille
ohjeen luottaa siihen, että taivaallinen Isä huolehtii heidän tarpeistaan heidän
matkatessaan saarnaamaan evankeliumia. Vapahtaja opetti heitä myös siunaamaan
ihmisiä, jotka ottavat heidät vastaan ja majoittavat heidät.

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin joku kirkkoomme kuulumaton esitti
heille vaikean kysymyksen evankeliumista tai kysyi heiltä jostakin kirkkoa
koskevasta kiistellystä asiasta.

• Kuinka luottavaisia olitte siinä, että osaisitte sanoa sen, mitä teidän tulisi sanoa
siinä tilanteessa? Miksi?
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Kehota oppilaita etsimään Jeesuksen apostoleilleen luvun Matt. 10 loppupuolella
antamista opetuksista periaate, joka voi auttaa meitä, kun meidän tulee selittää
evankeliumia tai lausua todistuksemme.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 10:16–20.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä haasteita
Jeesus sanoi apostolien kohtaavan, kun nämä matkustaisivat saarnaamassa.

• Mitä haasteita Jeesus sanoi apostoliensa kohtaavan, kun he lähtisivät
saarnaamaan evankeliumia?

• Kuinka apostolien oli määrä jakeiden 19–20 mukaan tietää, mitä sanoa näissä
haastavissa tilanteissa? (Voit selittää, että ilmaus ”älkää olko huolissanne”
tarkoittaa sitä, ettei pidä olla ylen määrin huolissaan.)

• Minkä periaatteen voimme oppia näiden jakeiden perusteella siitä, miten puhua
muille, kun olemme Herran palveluksessa? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava periaate: Kun olemme Herran
palveluksessa, Hän innoittaa tarvittaessa meitä sanoissamme.)

• Milloin te olette tunteneet Herran innoittavan teitä niin, että olette tienneet,
mitä sanoa jollekulle toiselle? (Voit antaa oppilaille hetken aikaa miettiä, ennen
kuin pyydät heitä vastaamaan tähän kysymykseen.)

Tee yhteenveto jakeista Matt. 10:21–42 selittämällä, että Jeesus Kristus
antoi apostoleilleen lisää ohjeita, varoituksia ja lohtua liittyen haasteisiin,

joita he kohtaisivat. Auta oppilaita tutkimaan Vapahtajan jakeissa Matt. 10:37–39
olevia sanoja järjestämällä heidät pareiksi tai pienryhmiin ja antamalla kullekin
parille tai ryhmälle seuraava moniste. Kehota oppilaita noudattamaan monisteen
ohjeita tutkimalla yhdessä siinä mainittuja jakeita ja keskustelemalla vastauksistaan
kysymyksiin.

Matteus 10:37–39
Tutkikaa yhdessä näitä jakeita ja keskustelkaa vastauksistanne kysymyksiin.

Lukekaa Matt. 10:37–38 ja etsikää uhraukset, joita meidän Vapahtajan sanojen mukaan täytyy olla
halukkaita tekemään Hänen opetuslapsinaan. Ilmaus ”kelpaa minulle” näissä jakeissa tarkoittaa sitä,
että on kelvollinen Herran edustaja ja ansaitsee Hänen siunauksensa.

• Mistä syystä mielestänne on välttämätöntä, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapset rakastavat
Häntä enemmän kuin ketään muuta – jopa oman perheensä jäseniä?
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Risti, joka mainitaan jakeessa 38, viittaa
siihen konkreettiseen ristiin, jota Jeesus
Kristus kantoi ja jolle Hänet nostettiin, jotta
Hän täyttäisi Isänsä tahdon. Kuvaannollisesti
Jeesus Kristus kutsui seuraajiaan samalla
tavoin ottamaan ristinsä ja seuraamaan
Häntä (ks. Matt. 16:24).

Lukekaa JSR Matt. 16:26 ja katsokaa, mitä
meidän kohdallamme tarkoittaa se, että
otamme ristimme ja seuraamme Jeesusta
Kristusta.

Lukekaa Matt. 10:39 ja etsikää periaatteita,
joita Jeesus Kristus on opettanut
uhraamisesta. Joseph Smithin
raamatunkäännös selventää tämän jakeen
alkua, joka kuuluu näin: ”Se, joka pyrkii
varjelemaan elämäänsä…” (LDS Bible,
Matthew 10:39, alaviite a). Tässä yhteydessä
ilmaus elämänsä varjelemisesta tarkoittaa
sitä, että elää itsekkäästi eikä pyri
palvelemaan Jumalaa ja Hänen lapsiaan.

• Millä tavoin arvelette niiden ihmisten, jotka keskittyvät omaan tahtoonsa ja itsekkäisiin
haluihinsa, lopulta ”kadottavan” elämänsä?

Täydentäkää lukemanne perusteella seuraava periaate:

Jos haluamme varjella elämäämme, niin ____________________.

Voisitte merkitä jakeesta 39 lupauksen, jonka Vapahtaja antoi niille, jotka kadottavat elämänsä
Hänen tähtensä. Se, että kadotamme elämämme Hänen tähtensä, on enemmän kuin sitä, että
olemme halukkaita kuolemaan Hänen vuokseen. Se tarkoittaa sitä, että olemme auliita antamaan
itsestämme joka päivä palvellaksemme Häntä ja ympärillämme olevia ihmisiä.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että me löydämme elämämme, kun kadotamme sen Hänen
tähtensä?

Täydentäkää lukemanne perusteella seuraava periaate:

Jos kadotamme elämämme Jeesuksen Kristuksen tähden, niin ____________________.

Lukekaa presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat sanat ja keskustelkaa sitten vastauksestanne
lainausta seuraaviin kysymyksiin.

”Uskon Vapahtajan sanovan meille, että ellemme kadota itseämme
palvelemalla muita, omalla elämällämme on vain vähän tarkoitusta. Ne,
jotka elävät vain itselleen, ennen pitkää näivettyvät ja kuvaannollisesti
kadottavat elämänsä, kun taas ne, jotka kadottavat itsensä palvelemalla
muita, kasvavat ja kukoistavat – ja itse asiassa pelastavat elämänsä.”
(”Mitä minä olen tehnyt jonkun hyväksi tänään?”, Liahona, marraskuu

2009, s. 85.)

• Kenet sellaisen tunnette, joka on päättänyt kadottaa elämänsä Jeesuksen Kristuksen tähden?
Mikä vaikutus tällä päätöksellä on ollut tuohon henkilöön?
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Kun oppilaat ovat suorittaneet monisteen tehtävät, voisit pyytää muutamia heistä
esittämään lyhyesti luokalle, mitä he ovat oppineet.

Voit lausua oman todistuksesi periaatteesta, jonka oppilaat huomasivat elämämme
kadottamisesta Jeesuksen Kristuksen tähden. Kehota oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa muutamia
asioita, joita he voivat tehdä tänään tai lähitulevaisuudessa kadottaakseen elämänsä
Jeesuksen Kristuksen ja muiden ihmisten palveluksessa. Kehota heitä asettamaan
tavoite ja toimimaan tuon tavoitteen mukaan.

OPPIAIHE 13

80



OPPIAIHE 14

Matteus 11–12
Johdanto
Jeesus Kristus todisti, että Johannes Kastaja lähetettiin
valmistamaan Hänelle tie, ja Hän lupasi levon kaikille, jotka
tulevat Hänen luokseen. Jeesus vastasi fariseusten väitteisiin,
joiden mukaan Hänen voimansa olisi peräisin Paholaiselta.

Hän varoitti heitä esittämästä vääriä syytöksiä ja etsimästä
merkkejä, ja Hän opetti vertauksen tyhjillään olevasta
huoneesta.

Opetusehdotuksia
Matteus 11
Jeesus Kristus todistaa, että Johannes Kastaja lähetettiin valmistamaan Hänelle tie
Näytä oppilaille kuvat poliisista, lääkäristä ja Jeesuksesta Kristuksesta.

• Miksi on tärkeää tietää, että nämä henkilöt ovat todella sitä, miltä he
vaikuttavat? Kuinka voitte tietää, että he ovat sitä, miltä he vaikuttavat?

Selitä, että Jeesuksen Kristuksen palvelutyön aikana kuolevaisuudessa monet
pyrkivät saamaan selville, oliko Hän se, joka Hän vaikutti olevan. Pyydä oppilaita
lukua Matt. 11 tutkiessaan etsimään totuuksia, jotka voivat auttaa heitä
vahvistamaan omaa todistustaan siitä, kuka Jeesus Kristus on.

Selitä, että kuningas Herodes oli pidättänyt ja vanginnut Johannes Kastajan.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 11:2–3. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja etsimään kysymys, jonka Johannes lähetti opetuslapsensa
esittämään Jeesukselle.

• Mitä Johannes lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta?

Selitä, että tämän jakeessa 3 olevan kysymyksen myötä Johanneksen opetuslapset
kysyivät Jeesukselta, onko Hän Messias. Muistuta oppilaille, että Johannes Kastaja
tiesi jo, että Jeesus on Messias (ks. Matt. 3:11, 13–14; Joh. 1:29–34).

• Mistähän syystä Johannes Kastaja lähetti opetuslapsensa selvittämään, onko
Jeesus Messias, vaikka Johannes tiesi jo, kuka Jeesus on? (Hän halusi
opetuslastensa saavan omakohtaisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 11:4–5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Jeesus vastasi Johanneksen
opetuslasten kysymykseen.

• Mitä Jeesus kehotti Johannes Kastajan opetuslapsia tekemään sen sijaan että
olisi yksinkertaisesti vahvistanut olevansa Messias?

Voit selittää, että Jeesus olisi voinut helposti sanoa Johanneksen opetuslapsille, että
Hän on Messias. Sen sijaan Hän kehotti heitä kuulemaan ja näkemään (ks. jae 4)
eli pohtimaan Hänen tekojaan ja sitten palaamaan Johannes Kastajan luo
todistamaan siitä, mitä he olivat kuulleet ja nähneet Hänen tekevän.
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• Kuinka Jeesuksen vastaus on saattanut auttaa Johanneksen opetuslapsia
saamaan voimakkaamman todistuksen Vapahtajasta kuin jos Hän olisi vain
kertonut heille, kuka Hän on?

• Minkä periaatteen voimme oppia tämän kertomuksen perusteella siitä, kuinka
me voimme vahvistaa todistustamme Vapahtajasta? (Vaikka oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita seuraava totuus: Kun pyrimme
hankkimaan tietoa Jeesuksesta Kristuksesta ja kun todistamme Hänestä,
meidän oma todistuksemme Hänestä voi vahvistua.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan, kuinka he ovat saaneet omakohtaisen tiedon siitä,
että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Voit pyytää muutamaa oppilasta kertomaan
luokalle, mitä he ovat kirjoittaneet.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 11:7–27 selittämällä, että kun kaksi opetuslasta olivat
lähteneet, Jeesus kertoi väkijoukolle Johannes Kastajan olevan se profeetta, joka oli
valittu valmistamaan tie Messiaalle. Jeesus tuomitsi ne, jotka hylkäsivät Johannes
Kastajan, sekä ne, jotka olivat nähneet selkeitä todisteita Herran jumalallisuudesta
ja silti hylkäsivät Hänet. (Huom. Jeesuksen näissä jakeissa olevia opetuksia
Johannes Kastajasta käsitellään yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee
jakeita Luuk. 7:18–35.)

Sitten Jeesus antoi lupauksen kaikille niille, jotka ottavat Hänet vastaan Messiaana.
Auta oppilaita kertaamaan jakeet Matt. 11:28–30, jotka esittelit oppiaiheessa 1,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan nämä jakeet ääneen ja pyytämällä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Herra kutsuu meitä
tekemään.

Matt. 11:28–30 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja

ja olemaan valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien
kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne
helposti. Käytä oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan
tämän kohdan.

Selitys siihen, mitä pyhien kirjoitusten hallittavilla kohdilla tarkoitetaan, sekä luettelo muista
toiminnoista, jotka auttavat oppilaita hallitsemaan nämä valitut kohdat, on tämän oppikirjan
liitteenä.

• Mitä Herra kutsuu meitä tekemään? Mitä Hän lupaa meille, kun teemme niin?
(Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Jos tulemme
Jeesuksen Kristuksen luokse, Hän keventää kuormamme ja antaa meille
levon.)

• Kuinka tässä pyhien kirjoitusten hallittavassa kohdassa olevien totuuksien
ymmärtäminen voi auttaa teitä tänä vuonna?
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Matteus 12:1–42
Jeesus Kristus nuhtelee fariseuksia heidän vääristä syytöksistään ja merkkien
etsimisestä
(Huom. Jakeissa Matt. 12:1–21 olevia tapahtumia opetetaan syvällisemmin
oppiaiheessa, joka koskee lukuja Mark. 2–3.)

Tee yhteenveto jakeista Matt. 12:1–30 selittämällä, että sen jälkeen kun Jeesus oli
parantanut miehen sapattina, jotkut fariseuksista alkoivat suunnitella, miten
raivaisivat Hänet pois tieltä. Kun Hän paransi pahan hengen vaivaaman miehen, he
yrittivät saattaa Hänet huonoon valoon ihmisten edessä syyttämällä Häntä siitä,
että Hän suoritti noita tekoja Paholaisen voimalla. Jeesus tunsi heidän ajatuksensa
ja vakuutti asian olevan päinvastainen – karkottamalla pahoja henkiä Hän osoitti
olevansa Messias ja olevansa perustamassa Jumalan valtakuntaa. Pyydä oppilaita
lukemaan itsekseen Matt. 12:30 ja panemaan merkille, mitä Jeesus opetti niistä,
jotka eivät ole Hänen puolellaan. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he huomasivat.

• Mitä meidän jakeen 30 mukaan täytyy tehdä, jos haluamme kuulua Jumalan
valtakuntaan? (Kun oppilaat vastaavat, muista tähdentää tätä totuutta: Jos
haluamme kuulua Jumalan valtakuntaan, meidän täytyy sitoutua täysin
Jeesukseen Kristukseen.)

• Millä tavoilla me voimme osoittaa olevamme täysin sitoutuneita Jeesukseen
Kristukseen?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 12:31–42 selittämällä, että Jeesus vahvisti jälleen, että
Hänen hyvät tekonsa olivat todiste siitä, että Hän toimi Jumalan nimessä eikä
Paholaisen. Hän myös varoitti fariseuksia siitä, että Jumala pitäisi heitä
tilivelvollisina heidän syyttävistä sanoistaan. Jotkut lainopettajat ja fariseukset
pyysivät silloin Jeesusta antamaan merkin. Jeesus nuhteli heitä merkkien
etsimisestä ja siitä, etteivät he kyenneet käsittämään, että Hän oli suurempi kuin
yksikään aiempi profeetta tai kuningas Israelissa.

Matteus 12:43–50
Jeesus opettaa vertauksen tyhjillään olevasta huoneesta ja opettaa, että ne, jotka
tekevät Hänen Isänsä tahdon, luetaan Hänen perheeseensä
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että yksi heidän ystävistään on pyytänyt heiltä
neuvoja siitä, kuinka hän voi välttää tekemästä uudelleen syntiä, jonka hän
yrittää hylätä.

• Kuinka neuvoisitte ystäväänne auttaaksenne häntä vastustamaan kiusausta?

Selitä, että jakeissa Matt. 12:43–45 on vertaus saastaisesta hengestä, joka ajetaan
pois eräästä miehestä. Kehota oppilaita etsimään tästä vertauksesta jokin periaate,
joka voisi auttaa heidän ystäväänsä voittamaan kiusauksen. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Matt. 12:43–44 ja pyydä luokan jäseniä ottamaan selville, mitä
saastainen henki teki sen jälkeen kun se oli ajettu pois miehestä.

• Mitä saastainen henki teki havaittuaan, ettei se löytänyt lepopaikkaa mistään?

• Mitkä sanat kuvaavat ”huoneen” eli miehen tilaa saastaisen hengen palatessa?
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Kehota toista oppilasta lukemaan ääneen Matt. 12:45 ja pyydä luokan oppilaita
panemaan merkille, mitä saastainen henki teki sen jälkeen kun se oli huomannut
”huoneen” eli miehen olevan tyhjillään. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he
huomasivat.

• Mitä vertauksen mies – päästyään eroon pahasta hengestä – jätti tekemättä
estääkseen pahaa henkeä palaamasta? (Hän ei korvannut pahuutta
vanhurskailla ajatuksilla, tunteilla, sanoilla ja teoilla.)

• Kuinka tämän vertauksen miehen kokemus kuvaa henkilöä, joka tekee
parannusta synnistä ja yrittää vastustaa kiusausta?

Kun oppilaat ovat vastanneet, kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti
Spencer W. Kimballin seuraavat sanat:

”Ihmisen hylätessä synnin ei riitä, että hän vain toivoo parempia olosuhteita.
Hänen on luotava ne. – –

Se, mikä piti hänet liikkeellä ja täytti hänen mielikuvituksensa ja ajatuksensa, on
poissa, ja syntynyttä tyhjiötä ei ole vielä täytetty paremmilla korvikkeilla. Tämä
on Saatanan tilaisuus.” (Ks. Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 160–161,
kursivointi lisätty.)

• Minkä sellaisen periaatteen voimme tämän vertauksen perusteella oppia, joka
voi auttaa meitä tietämään, kuinka voimme jatkaa pahan vaikutusten torjumista
sen jälkeen kun olemme poistaneet ne elämästämme? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Kun olemme
poistaneet pahan vaikutukset elämästämme, me voimme torjua niitä
korvaamalla ne vanhurskaudella.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä totuus pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan
ääneen seuraava selitys. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, miksi ei riitä, että
pelkästään poistamme synnin elämästämme.

”Ei riitä, että vain yrität vastustaa pahaa tai poistaa synnin elämästäsi. Sinun täytyy täyttää
elämäsi vanhurskaudella ja ryhtyä tekoihin, jotka antavat hengellistä voimaa. – –

Täysi kuuliaisuus tuo elämääsi evankeliumin täyden voiman, johon sisältyy suurempi voima
voittaa heikkoutesi. Tämä kuuliaisuus sisältää tekoja, joita et ehkä aluksi pidä parannukseen
kuuluvina, kuten kokouksissa käyminen, kymmenysten maksaminen, palveleminen ja muille
anteeksi antaminen.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 115.)

• Millä vanhurskailla asioilla me voimme parannusta tehdessämme täyttää
elämämme, jotta emme palaisi syntiin? (Voit kehottaa yhtä oppilasta
kirjoittamaan vastaukset taululle.)

• Kuinka näiden asioiden tekeminen voi tuoda suurempaa hengellistä voimaa
elämäämme ja auttaa meitä voittamaan pahan vaikutuksia?

Todista, että elämämme täyttäminen vanhurskaudella antaa meille entistä
suurempaa voimaa torjua pahuutta. Kannusta oppilaita pohtimaan, kuinka he
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voivat täyttää elämänsä suuremmalla vanhurskaudella ja toimia sen innoituksen
mukaan, jota he pohtiessaan saavat.

Tee yhteenveto luvun Matt. 12 jäljellä olevista jakeista selittämällä, että Jeesuksen
opettaessa joku tuli kertomaan Hänelle, että paikalle oli tullut Hänen perheensä
jäseniä, jotka halusivat puhua Hänen kanssaan. Silloin Herra opetti, että kaikki,
jotka tekevät Isän tahdon, luetaan Hänen perheeseensä.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 11:28–30
Auta oppilaita oppimaan ulkoa Matt. 11:28–30 kehottamalla luokan jäseniä
keksimään liikkeitä, jotka voisivat vastata kussakin jakeessa olevia sanoja tai
ilmauksia, ja sanomaan sitten kohta tehden samalla nämä liikkeet. Pyydä oppilaita
harjoittelemaan kohdan ulkoa sanomista oppitunnin alussa muutaman päivän
ajan, kunnes he osaavat sen ulkoa.

OPPIAIHE 14

85



OPPIAIHE 15

Matteus 13:1–23
Johdanto
Kun Vapahtaja oli Galileassa, Hänen luokseen tuli suuri
väkijoukko. Vapahtaja opetti ihmisiä vertauksin ja aloitti
vertauksella kylväjästä.

Opetusehdotuksia
Matteus 13:1–17
Vapahtaja alkaa opettaa vertauksin
Näytä oppilaille pientä rasiaa, joka on täytetty mullalla.

• Mitä ominaisuuksia on ravinteikkaassa maaperässä? Entä sellaisessa
maaperässä, joka ei ole ravinteikas?

Selitä, että jakeissa Matt. 13:1–23 kerrotaan, että Vapahtaja vertasi erilaisia
maaperiä siihen, missä määrin ihmisten sydän on avoin tai hengellisesti
vastaanottavainen. Kehota oppilaita heidän näitä jakeita tutkiessaan miettimään,
millaista maaperää heidän sydämensä tämänhetkinen tila
todennäköisimmin vastaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 13:1–3. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, kuinka Jeesus opetti väkijoukkoa Galileassa.

• Kuinka Jeesus opetti väkijoukkoa? (Vertausten avulla.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Pyhien kirjoitusten oppaan
hakusana-artikkeli ”Vertaus”.

• Mikä on vertaus?

Kertaa, että vertaus on ”yksinkertainen kertomus, jonka avulla havainnollistetaan ja
opetetaan jotakin hengellistä totuutta tai periaatetta. Jotakin tavanomaista asiaa tai
tapahtumaa verrataan johonkin totuuteen.” (PKO, ”Vertaus”, scriptures.lds.org/fi.)

• Mistä jakeen Matt. 13:3 mukaan tämä Vapahtajan vertaus kertoo ?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 13:4–9.
Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitkä olivat ne
neljä erilaista maaperää, jonne kylväjän siemenet putosivat.

• Millaisia olivat ne maaperät, jonne kylväjän siemenet putosivat?
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Piirrä taululle kuvat, jotka esittävät erityyppisiä maaperiä, ja kehota oppilaita
tekemään samankaltaiset piirrokset seminaarimuistivihkoonsa tai heille antamaasi
paperiin.

Selitä, että tien ohessa oleva maaperä on yleensä kovettunutta, koska ihmiset
kävelevät sillä. Tienvarren kovuuden vuoksi siemenet eivät pysty juurtumaan
maaperään. Kallioinen paikka on yleensä hyvin ohuen maakerroksen peitossa.
Vaikka siemenet voivat kasvattaa pinnalliset juuret, pinnan alla oleva kallio estää
juuria ulottumasta syvemmälle. Ohdakkeinen maaperä on ravinteikasta, mutta
ohdakkeet tukahduttavat kasvit vieden niiltä valoa, vettä ja tarvittavia ravinteita.
Hyvä maa on ravinteikasta maaperää, joka on riittävän syvää terveiden juurten
kasvulle.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 13:10–13 selittämällä, että Vapahtajan opetuslapset
kysyivät Häneltä, miksi Hän opetti vertauksin. Vapahtaja selitti, että vertaukset
tuovat esiin taivasten valtakunnan salaisuuksia eli totuuksia niille, jotka ovat
valmiita ottamaan ne vastaan, samalla kun ne kätkevät merkityksen niiltä, jotka
eivät ole hengellisesti valmiita (ks. New Testament Student Manual, kirkon
koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 45).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 13:14–15 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mikä esti ihmisiä ymmärtämästä Vapahtajan opettamia totuuksia.

• Minkä Vapahtaja sanoi estävän ihmisiä näkemästä, kuulemasta ja
ymmärtämästä Hänen opettamiaan totuuksia? (Selitä, että ilmaus ”paatunut on
tämän kansan sydän” tarkoittaa, että ihmisten sydän oli tullut kovaksi ja
tunteettomaksi.)

Kirjoita taululle maaperää tien ohessa kuvaavan piirroksen viereen seuraava vajaa
virke: Jos paadutamme sydämemme, niin…
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• Mitä siunauksia me jakeen 15 mukaan voimme menettää, jos paadutamme
sydämemme? (Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä taululla oleva virke niin,
että se sisältää seuraavan periaatteen: Jos paadutamme sydämemme, niin
emme ymmärrä Jumalan sanaa, emme koe kääntymystä Vapahtajaan eikä
Hän paranna meitä.)

• Mitä tarkoittaa se, että kokee kääntymyksen Vapahtajaan ja tulee parannetuksi?
(Että Hänen sovituksensa muuttaa ja puhdistaa meidät niin että
uskonkäsityksemme, sydämemme ja elämämme ovat sopusoinnussa
taivaallisen Isän tahdon kanssa ja että me olemme vapaita synnin taakasta.)

Tee yhteenveto jakeista Matt. 13:16–17 selittämällä, että Jeesus sanoi
opetuslapsilleen, että heitä siunattaisiin, koska heillä oli näkevät silmät ja
kuulevat korvat.

Matteus 13:18–23
Vapahtaja antaa selityksen vertaukseen kylväjästä
Viittaa jälleen taululla olevaan piirrokseen maaperästä, joka on tien ohessa. Kehota
yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 13:18–19. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mihin Vapahtaja vertasi siementä,
maaperää tien ohessa ja lintuja, jotka mainittiin jakeessa Matt. 13:4.

• Mitä siemen kuvaa? (Kirjoita siementä esittävän piirroksen viereen Jumalan
sana.)

• Millaista sydäntä maaperä tien ohessa kuvaa? (Kirjoita maaperää tien ohessa
esittävän piirroksen viereen Ei ymmärrä totuutta [paatunut sydän].)

• Mitä linnut kuvaavat? (Kirjoita lintuja esittävän piirroksen viereen Paholainen ja
hänen palvelijansa.)

• Kuinka Vapahtajan opetukset maaperästä tien ohessa voisivat auttaa meitä
ymmärtämään paremmin periaatteen, että jos paadutamme sydämemme, niin
emme ymmärrä Jumalan sanaa, emme koe kääntymystä Vapahtajaan eikä Hän
paranna meitä?

Viittaa taululla olevaan piirrokseen kallioisesta paikasta.

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 13:20–21 ja
Luuk. 8:13. Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille,
mikä on Vapahtajan tulkinta kallioisesta paikasta.

• Mitä kallioisen paikan heikkojuuriset kasvit kuvaavat? (Kirjoita heikkojuurisia
kasveja esittävän piirroksen viereen Todistus, joka ei ole juurtunut syvälle.)

• Mitä auringon paahde kuvaa? (Kirjoita heikkojuurisia kasveja esittävän
piirroksen yläpuolelle Ahdinko, vaino ja kiusaukset.)

Kirjoita taululle kallioista maaperää kuvaavan piirroksen viereen seuraava vajaa
virke: Ellemme pyri syventämään todistustamme…

• Kuinka täydentäisitte tämän virkkeen sen pohjalta, mitä opitte kohdista Matt.
13:20–21 ja Luuk. 8:13? (Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä taululla oleva
virke niin, että se sisältää seuraavan periaatteen: Ellemme pyri syventämään
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todistustamme, meiltä saattaa puuttua voimaa, jota tarvitsemme
kestääksemme ahdinkoa, vainoa ja kiusauksia.)

Viittaa taululla olevaan piirrokseen ohdakkeisesta maaperästä. Kehota oppilaita
lukemaan itsekseen Matt. 13:22 ja ottamaan selville, mitä ohdakkeet kuvaavat.

• Mitä ohdakkeet kuvaavat? (Kirjoita ohdakkeita esittävän piirroksen viereen
Maailman huolet.)

• Mitä esimerkkejä on ”maailman huolista”? (Maailmallisuus, ahneus tai
hetkelliset häiriötekijät, jotka vievät meitä pois Jumalan luota.)

• Minkä periaatteen voimme oppia tämän jakeen perusteella siitä, mitä maailman
huolet voivat tehdä uskollemme ja todistuksellemme? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate ohdakkeista maaperää esittävän
piirroksen viereen: Maailman huolet voivat häiritä meitä, kääntää
keskittymisemme pois Herrasta ja tukahduttaa uskomme Jumalan sanaan
ja todistuksemme siitä.)

Viittaa taululla olevaan piirrokseen hyvästä maaperästä. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Matt. 13:23 ja selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännös tästä
jakeesta selventää, että sanan ”ymmärtää” oikeampi käännös on ”ymmärtää ja
kestää” (ks. LDS Bible, Matthew 13:23, alaviite b). Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä hyvä maa kuvaa.

Auta oppilaita ymmärtämään sanan kestää merkitys Joseph Smithin
raamatunkäännöksen kohdasta Matt. 13:21 selittämällä, että hyvässä maassa olevat
kasvit altistuivat samalle helteelle ja auringon paahteelle (kuvaten ahdinkoa, vainoa
ja kiusauksia) kuin heikkojuuriset kasvit kallioisessa paikassa (ks. JST
Matthew 13:21).

• Kuinka tiivistäisitte sen, mitä hyvä maa kuvaa? (Kirjoita hyvää maata esittävän
piirroksen viereen: Se, joka kuulee ja ymmärtää Jumalan sanan ja joka kestää
ahdinkoa, vainoa ja kiusauksia.)

• Mitä jakeessa 23 mainittu sato voisi kuvata sen perusteella, mitä opimme
jakeesta Matt. 13:15? (Kääntymystä Jeesukseen Kristukseen.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan opetusten perusteella hyvästä
maasta? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate hyvää
maata esittävän piirroksen viereen: Kun otamme vastaan Jumalan sanan,
ymmärrämme sen ja kestämme ahdinkoa, vainoa ja kiusauksia, niin me
koemme kääntymyksen Vapahtajaan.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin heidän huomaamansa periaatteet
kehottamalla neljää oppilasta kutakin lukemaan ääneen yhden seuraavista
tilanteista. Kun kukin niistä on luettu, kehota luokan jäseniä selittämään, mitä
periaatetta tilanne havainnollistaa:

1. Nuori mies käyttää suurimman osan ajastaan opiskeluun, jotta hänet
hyväksyttäisiin maineikkaaseen yliopistoon. Kun hän ei opiskele, hän tekee
töitä. Hän sanoo itselleen, ettei hänellä ole aikaa lukea pyhiä kirjoituksia,
rukoilla tai käydä kirkossa.
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2. Nuori nainen nautti aiemmin kirkossa käymisestä joka sunnuntai. Mutta kun
hän tuli vanhemmaksi, jotkut hänen ystävistään alkoivat pilkata häntä hänen
tasovaatimustensa johdosta. Hän on alkanut rikkoa joitakin käskyjä. Hän ei
enää tunne oloaan mukavaksi kirkossa ja on menettänyt halunsa käydä
kirkossa.

3. Nuori mies käy säännöllisesti kirkossa, mutta hän osallistuu harvoin mihinkään
eikä avaa sydäntään Pyhän Hengen vaikutukselle. Hän on lukenut internetistä
tietoja, jotka kyseenalaistavat tärkeitä kirkon oppeja, ja hän miettii, uskooko
hän yhä evankeliumin olevan totta.

4. Nuori nainen käy kirkossa ja rukoilee mielessään, että hän voisi olla
vastaanottavainen Pyhän Hengen kehotuksille. Kun hän saa kehotuksia, hän
toimii niiden mukaan. Hän tuntee olevansa lähellä Herraa ja on kiitollinen siitä,
miten hän on saanut innoitusta voittaa kiusauksia.

Selitä oppilaille, että sydäntä, kuten maaperää, voi muuttaa ja parantaa. Kirjoita
seuraavat kysymykset taululle tai anna ne oppilaille monisteena. Kehota oppilaita
lukemaan kysymykset ja keskustelemaan niistä vierustoverinsa kanssa:

Mitä voisi tehdä kunkin maaperätyypin muokkaamiseksi tai ylläpitämiseksi, jotta
se olisi suotuisa paikka terveiden, hedelmällisten kasvien kasvattamiselle?

Kuinka voisimme verrata kunkin maaperän parantamista siihen, mitä me voimme
tehdä, jotta olisimme vastaanottavaisempia Jumalan sanalle?

Pyydä riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa luokalle.

• Kuinka se, että olette pyrkineet ottamaan vastaan Jumalan sanaa ja
ymmärtämään sitä, on auttanut teitä kokemaan syvällisemmän kääntymyksen
Vapahtajaan?

Kehota oppilaita vastaamaan kirjallisesti
Kehottaessasi oppilaita vastaamaan kysymykseen kirjallisesti ennen kuin he esittävät ajatuksensa
luokalle annat heille aikaa muotoilla ajatuksensa ja saada vaikutelmia Pyhältä Hengeltä.
Oppilaat saattavat olla taipuvaisempia kertomaan ajatuksistaan, kun he ovat ensin kirjoittaneet
ne, ja heidän kertomansa ajatukset ovat usein merkityksellisempiä.

Kehota oppilaita pohtimaan, mikä maaperä kuvaa parhaiten heidän sydämensä
tämänhetkistä tilaa. Kehota oppilaita asettamaan tavoite, mitä he aikovat tehdä
ottaakseen paremmin vastaan ja ymmärtääkseen paremmin Jumalan sanaa sekä
kestääkseen ahdinkoa, vainoa ja kiusauksia. Jos aikaa on, kehota oppilaita
kirjoittamaan tavoitteensa seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Matteus 6:1–13:23
(Viikko 3)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavana on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Matt.
6:1–13:23 (viikko 3), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä osana oppiaihettasi. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain
muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Matteus 6–7)
Kun oppilaat jatkoivat vuorisaarnan tutkimista, he oppivat seuraavaa: Jos teemme vanhurskaita tekoja ollaksemme
otollisia taivaalliselle Isälle sen sijaan että tavoittelisimme toisten ihmisten huomiota, niin Hän palkitsee meidät
julkisesti. Me emme voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kun pyydämme, etsimme ja kolkutamme etsiessämme
totuutta, taivaallinen Isä vastaa ja siunaa meitä henkilökohtaisella ilmoituksella. Me voimme erottaa väärät profeetat
heidän hedelmiensä perusteella.

Päivä 2 (Matteus 8–10)
Tässä oppiaiheessa oppilaat oppivat, että Jeesus voi parantaa meidät vaivoistamme ja sairauksistamme ja että Hän
kutsuu apostoleja ja antaa heille valtuutensa. Oppilaat huomasivat myös, että kun olemme Herran palveluksessa, Hän
innoittaa meitä siinä, mitä voimme tarvittaessa sanoa, ja jos kadotamme elämämme (annamme aikaamme) Jeesuksen
Kristuksen tähden, niin me löydämme tarkoitusta elämäämme.

Päivä 3 (Matteus 11–12)
Oppilaat oppivat, että kun pyrimme hankkimaan tietoa Jeesuksesta Kristuksesta ja kun todistamme Hänestä, meidän
oma todistuksemme Hänestä voi vahvistua, ja jos tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, Hän keventää kuormamme ja
antaa meille levon. Lisäksi oppilaat oppivat, mitä tarkoittaa se, että omistautuu täysin Jumalalle ja korvaa pahat
vaikutukset elämässään hyvillä.

Päivä 4 (Matteus 13:1–23)
Kun oppilaat tutkivat vertausta kylväjästä, he oppivat, että maailman huolet voivat häiritä meitä, kääntää
keskittymisemme pois Herrasta ja tukahduttaa uskomme Jumalan sanaan ja tukahduttaa todistuksemme siitä.
Estääksemme tätä tapahtumasta ja kokeaksemme kääntymyksen Vapahtajaan meidän täytyy ottaa vastaan Jumalan
sana ja pyrkiä syventämään todistustamme.

Johdanto
Kuten lukuun Matt. 7 on kirjoitettu, Jeesus Kristus jatkoi vuorisaarnaansa
opettamalla opetuslapsiaan tuomitsemaan vanhurskaasti. Hän antoi myös
opetuksia henkilökohtaisen ilmoituksen saamisesta ja taivaallisen Isän tahdon
tekemisestä.
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Opetusehdotuksia
Huom. Viikon 1 ja tämän viikon päivän 3 kotiopiskeluoppiaiheessa oppilaat tutkivat
pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa Matt. 11:28–30. Voisit käyttää muutaman
hetken tämän kohdan kertaamiseen oppilaidesi kanssa.

Matteus 7:1–5
Osana vuorisaarnaansa Jeesus Kristus opettaa opetuslapsiaan tuomitsemaan
vanhurskaasti
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Pitäisikö meidän tuomita muita
vai ei? Kun oppitunti alkaa, kehota oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen.

Ota esille kuva Vuorisaarna (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 39; ks. myös
lds.org). Selitä, että jatkaessaan vuorisaarnaansa Jeesus opetti opetuslapsilleen
tuomitsemista koskevia asioita.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:1. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herra opetti tuomitsemisesta.
Selitä, että jae 1 tulkitaan usein virheellisesti siten, ettei meidän tulisi koskaan
tuomita. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan JSR Matt. 7:1–2.

• Mitä Vapahtaja opetti tuomitsemisesta?

• Mitä vanhurskaasti tuomitseminen mielestänne tarkoittaa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä meille tapahtuu sen perusteella,
kuinka me tuomitsemme muita. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat
selville.

• Mitä tapahtuu, jos me tuomitsemme vanhurskaasti? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, auta heitä huomaamaan seuraava periaate: Jos tuomitsemme
muita vanhurskaasti, Jumala osoittaa meille samaa armollisuutta ja
oikeudenmukaisuutta.)

Jos mahdollista, jaa jokaiselle oppilaalle monisteena seuraava selitys julkaisusta
Lujana uskossa. Kehota yhtä oppilasta lukemaan se ääneen. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, millaisia tuomioita meidän tulee tai ei
tule tehdä ja kuinka voimme tuomita vanhurskaasti.

”Joskus ihmisistä tuntuu, että on väärin tuomita muita millään tavalla. Vaikka onkin
totta, ettei sinun pidä langettaa ihmisille tuomioita eli tuomita heitä
epävanhurskaasti, sinun on arvioitava ajatuksia, tilanteita ja ihmisiä läpi
elämäsi. – –

Arvioiminen on tärkeätä tahdonvapautesi käyttöä ja vaatii suurta huolellisuutta,
etenkin kun arvioit muita ihmisiä. Vanhurskaiden tasovaatimusten täytyy olla
kaikkien arviointiesi perustana. Muista, että ainoastaan Jumala, joka tuntee
jokaisen ihmisen sydämen, voi tuomita ihmisiä lopullisesti (ks. Ilm. 20:12; 3. Nefi
27:14; OL 137:9). – –

Arvioi siinä määrin kuin mahdollista pikemminkin ihmisten tilanteita
tuomitsematta itse ihmisiä. Milloin mahdollista, pidättäydy tuomitsemisesta,
kunnes sinulla on riittävästi tietoa tosiasioista. Ole aina herkkä Pyhälle Hengelle,
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joka voi johdattaa sinua päätöksissäsi.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, 2005, s. 98–99.)

• Millaisia tuomioita meidän pitäisi tehdä?

• Kuinka voimme tuomita vanhurskaasti?

• Mitä esimerkkejä on tilanteista, jolloin ihmisen pitäisi tehdä
vanhurskas tuomio?

Ota esille pieni puupalanen ja pitkä, paksu puukapula. Selitä, että kun Vapahtaja
opetti opetuslapsilleen tuomitsemista koskevia asioita, Hän puhui pienestä
puupalasesta roskana ja suuresta puukapulasta hirtenä. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Matt. 7:3. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Herra opettaa muiden tuomitsemisesta.

• Mitä roska ja hirsi Vapahtajan vertauksessa saattaisivat kuvata? (Ne kuvaavat
pieniä ja suuria vikoja, heikkouksia tai syntejä.)

• Kuinka ilmaisisitte omin sanoin Vapahtajan opetuksen jakeessa 3?

Kehota kahta oppilasta tulemaan luokan eteen. Pyydä ensimmäistä oppilasta
pitelemään hirttä silmiensä edessä. Kysy toiselta oppilaalta:

• Haluaisitko pyytää oppilasta, jolla on hirsi, ottamaan silmästäsi roskan?
Miksi et?

Kysy oppilaalta, jolla on hirsi:

• Mitä sinun pitäisi tehdä, että näkisit riittävän selkeästi poistaaksesi roskan
oppilastoverisi silmästä?

Kehota näitä kahta oppilasta istuutumaan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Matt. 7:4–5. Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille,
kenen virheistä meidän pitäisi Vapahtajan mukaan olla huolissamme.

• Pitäisikö meidän keskittyä huolehtimaan muiden virheistä ja oikaisemaan niitä
vai keskittyä omiimme? Miksi?

• Minkä sellaisen periaatteen voimme oppia näiden jakeiden perusteella, joka
auttaa meitä olemaan tuomitsematta muita epävanhurskaasti? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos
keskitymme pääsemään eroon omista synneistämme ja
heikkouksistamme, todennäköisyys tuomita muita epävanhurskaasti
pienenee. Kirjoita tämä periaate taululle.)

• Kuinka tämä periaate voi auttaa meitä, kun näemme vian jossakussa toisessa?

Voisit antaa oppilaille pienen puunpalan, jonka he voivat säilyttää muistutuksena
tästä periaatteesta. Kehota oppilaita pohtimaan syntejä tai heikkouksia, jotka he
voisivat poistaa omasta elämästään. Kannusta heitä pyytämään Herralta apua
päästäkseen eroon omista vioistaan sen sijaan, että he tuomitsisivat muita
epävanhurskaasti.
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Matteus 7:24–27
Vapahtaja lupaa pelastuksen niille, jotka tekevät Isän tahdon
Ota esille kivi ja lautasellinen hiekkaa. Kysy oppilailta, rakentaisivatko he talon
mieluummin kalliolle vai hiekalle. Kehota heitä perustelemaan vastauksensa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 7:24–27. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mikä Jeesuksen mukaan on kuin talon
rakentamista kalliolle ja mikä on kuin talon rakentamista hiekalle.

• Millaiset teot jakeessa 24 olevien Vapahtajan sanojen mukaan tekisivät
jostakusta sellaisen kuin järkevä mies, joka rakensi kalliolle?

• Millaiset teot jakeessa 26 olevien Vapahtajan sanojen mukaan tekisivät
jostakusta sellaisen kuin tyhmä mies, joka rakensi hiekalle?

• Mitä mielestänne sateet, tulvavesi ja myrskytuuli (ks. jae 27; ks. myös Hel. 5:12)
näissä vertauksissa kuvaavat?

• Mitä periaatteita Herran opetusten mukaan toimimisesta me voimme oppia
näistä vertauksista? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee
mainita seuraavat periaatteet: Jos kuulemme Herran opetukset ja toimimme
niiden mukaan, niin Hän vahvistaa meitä kestämään koettelemuksemme.
Jos kuulemme Herran opetukset mutta emme noudata niitä, niin meillä ei
ole sitä tukea, jota tarvitsemme koettelemusten tullessa.)

Kehota oppilaita olemaan kuin järkevä mies päättämällä toimia Vapahtajan
opettamien periaatteiden mukaan. Voit antaa oppilaille aikaa kirjoittaa, kuinka he
aikovat toteuttaa elämässään yhtä tai useampaa tässä oppiaiheessa opetettua
periaatetta tai periaatetta, jonka he ovat löytäneet tutkiessaan Vapahtajan
vuorisaarnan loppuosaa.

Seuraava viikko (Matteus 13:24–17:27)
Kerro oppilaille, että seuraavalla viikolla he lukevat jumalattomasta salajuonesta,
joka johti Johannes Kastajan kuolemaan. He saavat myös vastauksia seuraaviin
kysymyksiin: Miksi Herodes mestautti Johanneksen? Miksi Pietari vajosi veteen
käveltyään ensin onnistuneesti vettä pitkin? Pyydä oppilaita miettimään, miltä
tuntuu, kun läheinen ystävä tai perheenjäsen kuolee. Kehota heitä seuraavalla
viikolla tutkiessaan pitämään silmällä sitä, kuinka Vapahtaja suhtautui rakkaan
ihmisen kuolemaan ja mitä Kirkastusvuorella tapahtui.
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OPPIAIHE 16

Matteus 13:24–58
Johdanto
Vapahtaja esitti vertauksia opettaakseen taivasten
valtakunnasta, kirkkonsa palautuksesta ja kasvusta

myöhempinä aikoina, vanhurskaiden kokoamisesta sekä
jumalattomien tuhosta Hänen toisessa tulemisessaan.

Opetusehdotuksia
Matteus 13:24–30, 36–43
Vapahtaja opettaa ja selittää vertauksen vehnästä ja rikkaviljasta
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset:

Onko teitä koskaan turhauttanut tai järkyttänyt se, että maailmassa on niin
paljon pahuutta?

Miksi Herra ei vain poista pahuutta, joka meitä ympäröi?

Miksi minun pitäisi päättää olla vanhurskas, kun jotkut ihmiset ympärilläni eivät
näytä kokevan epävanhurskaiden valintojensa kielteisiä seurauksia?

Pyydä oppilaita oppitunnin aluksi pohtimaan taululla olevia kysymyksiä ja kehota
heitä sitten kertomaan ajatuksistaan luokalle. Kun oppilaat tutkivat jakeita Matt.
13:24–30, 36–43, kehota heitä etsimään jokin sellainen totuus, joka auttaa heitä
tuntemaan lohtua, kun he pyrkivät elämään vanhurskaasti jumalattomassa
maailmassa.

Ota esille oheinen kuva vehnästä ja
rikkaviljasta tai piirrä se taululle. Selitä,
että rikkavilja tarkoittaa tietyntyyppisiä
myrkyllisiä rikkaruohoja. Vehnä ja
rikkavilja ovat orastaessaan hyvin
samannäköisiä, mutta kypsinä ne voi
erottaa toisistaan.

Selitä, että Vapahtaja opetti vertauksen
vehnästä ja rikkaviljasta. Kehota
muutamaa oppilasta lukemaan
vuorotellen ääneen jakeet Matt.
13:24–30. Kerro, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä osa jakeesta 29 kuuluu seuraavasti: ”Kootkaa ensin vehnä
aittaani ja sitokaa rikkavilja kimpuiksi polttamista varten” (LDS Bible, Matthew
13:30, alaviite b). Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä
vehnälle ja rikkaviljalle tapahtui.
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Auta oppilaita ymmärtämään pyhien kirjoitusten sisältöä
Esitä kysymyksiä, jotka auttavat oppilaita erittelemään ja ymmärtämään pyhien kirjoitusten
sisältöä. Voisit esimerkiksi esittää kysymyksiä, jotka auttavat heitä 1) tutkimaan jotakin pyhien
kirjoitusten kohtaa toisten kohtien tai evankeliumin periaatteiden valossa, 2) selventämään
sanojen tai ilmausten merkitystä tai 3) erittelemään kertomuksen juonen yksityiskohtia
ymmärtääkseen sen paremmin. Kun oppilaat vastaavat sellaisiin kysymyksiin, he valmistautuvat
huomaamaan oppeja ja periaatteita.

• Mitä vehnälle ja rikkaviljalle tapahtui? (Ne kylvettiin ja niiden annettiin kasvaa
yhdessä. Sitten vehnä kerättiin aittaan ja rikkavilja koottiin kimpuiksi ja
poltettiin.)

• Mistähän syystä hyvän siemenen kylväjä käski palvelijoidensa antaa vehnän ja
rikkaviljan ”kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti”? (Jos elonkorjaajat yrittäisivät
kitkeä rikkaviljaa ennen kuin vehnä ja rikkavilja ovat kypsiä, he todennäköisesti
tuhoaisivat samalla suuren osan viljasta.)

• Kumpi Joseph Smithin raamatunkäännöksen mukaan jakeesta Matt. 13:29 (ks.
LDS Bible, Matthew 13:30, alaviite b) koottiin ensin – vehnä vai rikkavilja?

Selitä, että kun Vapahtaja oli esittänyt vertauksen vehnästä ja rikkaviljasta, Hänen
opetuslapsensa pyysivät Häntä selittämään sen merkityksen. Kehota muutamia
oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 13:36–43. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille Vapahtajan selitys vertauksesta.

• Kuka kylvi hyvän siemenen? (Vapahtaja.)

• Kuka kylvi rikkaviljan? (Paholainen.)

• Mitä vehnä ja rikkavilja kuvaavat? (Vanhurskaita ja jumalattomia. Selitä, että
jumalattomia ovat ne, jotka päättävät olla tekemättä parannusta [ks. OL 29:17].)

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännös selventää, että jakeessa 39 mainittu
”elonkorjuu” eli ”maailman loppu” tarkoittaa jumalattomien tuhoa Vapahtajan
toisessa tulemisessa. Joseph Smithin raamatunkäännös auttaa meitä ymmärtämään
myös, että viimeisinä aikoina Herra lähettää enkeleitä ja sanansaattajia auttamaan
vanhurskaiden erottamisessa jumalattomista (ks. JST, Matthew 13:39, alaviite a).

• Mitä tapahtuu tämän vertauksen mukaan vanhurskaille ja jumalattomille
viimeisinä aikoina? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että
he mainitsevat seuraavan totuuden: Herra kokoaa vanhurskaat viimeisinä
aikoina ja sitten toisessa tulemisessaan hävittää jumalattomat. Kirjoita
tämä periaate taululle oppilaiden sanoja käyttäen.)

• Kuinka tämä totuus saattaisi tuoda meille lohtua eläessämme pahassa
maailmassa? (Herra poistaa lopulta jumalattomuuden maan päältä ja palkitsee
uskolliset.)

Selitä oppilaille, että tahdonvapautemme ansiosta me päätämme valinnoillamme,
kootaanko meidät yhdessä vanhurskaiden kanssa vai kärsimmekö me
jumalattomien kanssa.

• Mitä meidän täytyy tehdä, jotta Herra voi koota meidät?
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Auta oppilaita ymmärtämään, mitä meidän täytyy tehdä, jotta Herra voi koota
meidät, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat:

”Herra kokoaa kansansa, kun he ottavat Hänet vastaan ja pitävät Hänen
käskynsä. – –

Herra kokoaa kansansa palvelemaan Häntä, rakentamaan kirkkoa, puolustukseksi
ja ottamaan vastaan neuvoja ja ohjeita. – –

Profeetta Joseph Smith julisti, että kokoamisen jumalallisena tarkoituksena on
kaikkina aikakausina ollut rakentaa temppeleitä, jotta Herran lapset voivat

vastaanottaa korkeimmat toimitukset ja siten saada iankaikkisen elämän [ks. Kirkon
presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 435–437].” (”The Spirit and Purposes of
Gathering”, Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuus, 31. lokakuuta 2006,
byui.edu.)

• Mitä meidän on vanhin Bednarin mukaan tehtävä, jotta Herra voi
koota meidät?

• Mitä siunauksia olette saaneet elämäänne, kun Herra on koonnut teitä?

Ota esille kuvat Lähetyssaarnaajat:
Vanhimmat; Lähetyssaarnaajat: Sisaret
ja Suolajärven temppeli
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nrot 109, 110, 119; ks. myös lds.org).

• Mitä me voimme tehdä
auttaaksemme Vapahtajaa
taivaallisen Isän lasten
kokoamisessa?

• Mitä siunauksia te olette saaneet,
kun olette auttaneet Herraa
kokoamaan vanhurskaita
lähetystyön tai temppelityön avulla?

Vakuuta oppilaille, että koska me kaikki
teemme virheitä, Vapahtaja kutsuu
meitä tekemään parannuksen, jotta
meidät voidaan koota yhdessä
vanhurskaiden kanssa. Kehota oppilaita pohtimaan, miten he voivat tuoda itsensä,
perheensä ja muita Vapahtajan luokse ja Hänen kirkkoonsa. Kehota oppilaita
toimimaan sen innoituksen pohjalta, jota he mahdollisesti saavat.
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Matteus 13:31–35, 44–52
Jeesus käyttää vertauksia opettaakseen
taivasten valtakuntaa koskevia asioita
Ota esille kuvia seuraavista esineistä tai
piirrä ne taululle: sinapinsiemen,
hapate eli hiiva (tai leipä – selitä, että
hapatetta käytetään leivonnassa ja se
lisätään leipätaikinaan, jotta taikina
kohoaisi ennen paistamista), helmi,
pieni aarrearkku ja nuotta.

Selitä, että useissa eri vertauksissa Vapahtaja vertasi kutakin näistä esineistä
taivasten valtakuntaan. Muistuta oppilaille, että taivasten valtakunta kuvaa
Vapahtajan kirkkoa ja evankeliumia. Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten
viitteet: Matt. 13:31–32; Matt. 13:33; Matt. 13:44; Matt. 13:45–46; Matt. 13:47–50.
Järjestä luokan oppilaat pareiksi tai pienryhmiin ja anna kullekin parille tai ryhmälle
tehtäväksi tutustua yhteen taululla olevista pyhien kirjoitusten viitteistä. Kehota
kutakin paria tai ryhmää suorittamaan seuraavat tehtävät (voit antaa tämän
luettelon heille monisteena):

1. Lukekaa saamanne jakeet yhdessä.
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2. Keskustelkaa siitä, mihin esineeseen tai esineisiin Vapahtaja vertasi kirkkoaan
ja evankeliumiaan.

3. Keskustelkaa siitä, minkä totuuden Vapahtaja mielestänne opetti tällä
vertauksella kirkostaan ja evankeliumistaan. Kirjoittakaa tuo totuus
seminaarimuistivihkoonne tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaanne.

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilasta, joka sai tehtäväkseen tutustua vertaukseen
hapatteesta, ja oppilasta, joka sai tehtäväkseen tutustua vertaukseen
sinapinsiemenestä, lukemaan vertauksensa ääneen luokalle.

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan luokalle totuudet, jotka he ovat kirjoittaneet
muistiin. (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, varmista, että he mainitsevat
seuraavankaltaisen totuuden: Palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko kasvaa
pienestä alusta täyttämään koko maailman. Kirjoita tämä totuus taululle.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Joseph F. Smithin seuraavat sanat,
joissa hän opettaa, kuinka Jeesuksen Kristuksen seuraajia voidaan verrata
hapatteeseen:

”Vaikka voidaankin sanoa osittain oikeutetustikin, että meitä on vain kourallinen
verrattuna kanssaihmisiimme maailmassa, meitä voidaan kuitenkin verrata
[hapatteeseen], josta Vapahtaja puhui ja joka lopulta hapattaa koko maailman”
(Evankeliumin oppi, 1980, s. 69).

• Mitä me myöhempien aikojen pyhät voimme tehdä auttaaksemme Vapahtajan
kirkkoa kasvamaan?

Kehota yhtä oppilasta, joka sai tehtäväkseen tutustua vertaukseen peltoon
kätketystä aarteesta, oppilasta, joka sai tehtäväkseen tutustua vertaukseen
kallisarvoisesta helmestä, ja oppilasta, joka sai tehtäväkseen tutustua vertaukseen
nuotasta, lukemaan vertauksensa ääneen luokalle. Kehota muutamaa oppilasta
lukemaan luokalle totuudet, jotka he ovat kirjoittaneet muistiin. (Vaikka oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, varmista, että he mainitsevat seuraavankaltaisen
periaatteen: Koska evankeliumin siunaukset ovat arvoltaan iankaikkisia, ne
ovat minkä tahansa uhrauksen arvoisia. Kirjoita tämä periaate taululle
oppilaiden sanoja käyttäen.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kirjoittamalla taululle seuraavat otsikot:

Evankeliumin siunauksia Uhrauksia siunausten saamiseksi
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Pyydä oppilaita mainitsemaan evankeliumin tuomia siunauksia (mahdollisia
vastauksia: pyhien kirjoitusten tuntemus, elävien profeettojen antama ohjaus,
pelastavat toimitukset ja iankaikkinen avioliitto). Pyydä oppilaita kunkin mainitun
siunauksen kohdalla selittämään, mitä uhrauksia heidän on kenties tehtävä
saadakseen tuon siunauksen. Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.

Pyydä oppilaita valitsemaan taululla olevasta luettelosta yksi siunaus ja selittämään,
miksi tuon siunauksen saaminen on minkä tahansa uhrauksen arvoista.

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette uhranneet jotakin saadaksenne
jonkin evankeliumin siunauksen?

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita kirjoittamaan niihin
vastaus seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa:

Minkä evankeliumin siunauksen haluat saada?

Miksi haluat saada tuon siunauksen?

Millaisia uhrauksia joudut kenties tekemään saadaksesi tuon siunauksen?

Matteus 13:53–58
Jeesus opettaa Nasaretissa, ja Hänen oma kansansa hylkää Hänet
Tee yhteenveto jakeista Matt. 13:53–58 selittämällä, että Nasaretin asukkaat
hylkäsivät Vapahtajan ja Hänen opetuksensa. Heidän epäuskonsa vuoksi Vapahtaja
ei tehnyt heidän keskuudessaan monia ihmeitä (ks. myös Moroni 7:37).
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OPPIAIHE 17

Matteus 14
Johdanto
Saatuaan kuulla Johannes Kastajan kuolemasta Jeesus
hakeutui yksinäisyyteen, mutta kansanjoukko seurasi Häntä.
Hän tunsi sääliä heitä kohtaan, paransi heidän sairaansa ja

ruokki heidät – yli viisituhatta ihmistä – ihmeellisellä tavalla.
Sinä yönä Jeesus käveli veden päällä opetuslastensa luo,
jotka kamppailivat Galileanjärvellä ankaraa myrskyä vastaan.

Opetusehdotuksia
Matteus 14:1–21
Jeesus hakeutuu yksinäisyyteen ja ruokkii sitten yli viisituhatta ihmistä
Pyydä oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin he ovat tunteneet olevansa hyvin
murheellisia. Kehota heitä pohtimaan, mitä he tekivät kestääkseen murheensa ja
päästäkseen siitä yli.

• Millä eri tavoilla ihmiset yrittävät kestää murheitaan ja päästä niistä yli?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Matt. 14 etsimään keinoja, joilla he
voivat kestää murheitaan ja päästä niistä yli sekä voittaa koettelemuksia ja
epäilyksiä.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 14:1–11 selittämällä, että uuden vaimonsa
(Herodiaan) yllyttämänä kuningas Herodes oli vanginnut väärin perustein
Johannes Kastajan. Kun hänen vaimonsa tytär (Salome) oli tanssinut hänelle, hän
lupasi julkisesti, että Salome saisi ”mitä hän vain pyytäisi” (Matt. 14:7). Tytär
neuvotteli äitinsä kanssa ja pyysi Johannes Kastajan päätä, ja sen vuoksi Herodes
mestautti Johanneksen.

Muistuta oppilaille, että Johannes Kastaja oli Jeesuksen Kristuksen ystävä ja
sukulainen ja että Jumala oli valinnut hänet profeetaksi, joka valmistaisi tien
Messiaalle.

• Kuvitelkaa, että olisitte Johannes Kastajan läheinen ystävä. Kuinka olisitte
suhtautuneet kuultuanne hänen epäoikeudenmukaisesta kuolemastaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 14:12–13 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä Jeesus teki kuultuaan Johanneksen kuolemasta.

• Mitä Jeesus teki kuultuaan Johanneksen kuolemasta? (Voit selittää, että ”autio
seutu” tarkoittaa yksinäistä paikkaa.)

• Mitä tapahtui, kun Jeesus yritti olla yksin?

• Miltä teistä tuntuisi, jos olisitte murheellisia ja haluaisitte olla yksin mutta muut
tavoittelisivat teidän huomiotanne?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 14:14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, kuinka Jeesus suhtautui, kun Hän näki
väkijoukon seuraavan itseään.
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Esitä kysymyksiä, jotka auttavat oppilaita huomaamaan oppeja ja
periaatteita
Kun oppilaat syventävät ymmärrystään pyhien kirjoitusten taustasta ja sisällöstä, he pystyvät
paremmin huomaamaan niiden sisältämiä oppeja ja periaatteita. Kysymykset, jotka edellyttävät
erittelyä, voivat auttaa oppilaita tekemään johtopäätöksiä ja ilmaisemaan omin sanoin niitä
oppeja ja periaatteita, joita he löytävät tutkimastaan tekstistä.

• Minkä esimerkin Vapahtaja antoi meille noudatettavaksi, kun koemme
murhetta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
mainitsevat seuraavan totuuden: Osoittamalla myötätuntoa muita kohtaan
silloinkin, kun itse olemme murheellisia, me noudatamme Jeesuksen
Kristuksen esimerkkiä.)

• Miksi voi olla vaikeaa osoittaa myötätuntoa muille silloin kun me kärsimme?

• Kuinka myötätunnon osoittaminen muita kohtaan voi auttaa meitä, kun
kärsimme itse?

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette kokeneet suurta murhetta ja silti
osoittaneet myötätuntoa jotakuta toista kohtaan? Millä tavoin toisen ihmisen
palveleminen auttoi?

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Matt. 14:15–21. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Jeesus osoitti edelleen
myötätuntoa väkijoukkoa kohtaan. (Huom. Jakeisiin Matt. 14:15–21 tallennettua
ihmettä opetetaan yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee jakeita Mark.
6:35–44.)

• Millä tavoin Jeesus osoitti edelleen myötätuntoa ihmisille, jotka olivat
seuranneet Häntä?

Matteus 14:22–36
Jeesus kävelee veden päällä myrskyn aikana
Auta oppilaita pohtimaan olosuhteita, joissa he Jeesusta Kristusta seuratessaan
saattavat kokea epäilyksiä ja pelkoa, pyytämällä kahta oppilasta lukemaan ääneen
seuraavat tilanteet:

1. Nuori nainen tuntee avuttomuutta katsellessaan, kuinka hänen äitinsä kärsii
parantumattomasta sairaudesta. Hän alkaa epäillä, onko taivaallinen Isä
tietoinen hänen perheensä kokemasta tuskasta. Hän haluaa epätoivoisesti
uskoa Jumalaan, mutta hänen epäilyksensä alkavat saada hänet valtaansa.

2. Nuori mies on liittynyt äskettäin kirkkoon. Monet hänen vanhoista ystävistään
ovat avoimesti arvostelleet hänen päätöstään liittyä kirkkoon. Hän on alkanut
miettiä, pitäisikö hänen olla enää aktiivinen ja uskollinen kirkon jäsen.

• Millä muilla tavoin ihmiset saattavat kokea epäilyksiä tai pelkoa, kun he
pyrkivät seuraamaan Jeesusta Kristusta?

Pyydä oppilaita luvun Matt. 14 loppuosaa tutkiessaan etsimään totuuksia, jotka
voivat auttaa heitä voittamaan pelkoja, epäilyksiä ja lannistumisen.
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Tiivistä jae Matt. 14:22 selittämällä, että Vapahtaja käski opetuslastensa mennä
veneellä Galileanjärven toiselle puolen sillä välin kun Hän lähettäisi väenpaljouden
pois. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 14:23. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, minne Jeesus lähti lähetettyään väenpaljouden
pois. Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat selville.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 14:24–25 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä tapahtui opetuslasten ollessa ylittämässä Galileanjärveä.

• Mitä opetuslapsille tapahtui, kun he olivat ylittämässä Galileanjärveä?

• Mitä tarkoittaa ponnisteleminen ”vastatuuleen”? (Jae 24.) (Että heidän oli
tehtävä kovasti töitä päästäkseen eteenpäin.)

Jakeen 23 mukaan oli ilta, kun Jeesus oli yksin vuorella ja opetuslapset olivat
ylittämässä Galileanjärveä. Etäisyys vastarannalle oli noin kahdeksan kilometriä, ja
hyvällä säällä matkan olisi voinut taittaa kahdessa tai kolmessa tunnissa.

• Mihin aikaan Vapahtaja jakeen 25 mukaan tuli opetuslasten luo kävellen vettä
pitkin? (Neljäs yövartio oli noin kello 3–6 aamulla.)

• Kuinka pitkään opetuslapset olivat todennäköisesti taistelleet tuulta vastaan
ylittäessään järveä? (Todennäköisesti 9–12 tuntia.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mark. 6:47–48 ja panemaan merkille, mitä
muita seikkoja Markus kertoo tästä tapahtumasta. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä
he löytävät.

• Olisiko Jeesus pystynyt säästämään opetuslapset tältä kamppailulta vähän
aiemmin? Mikä on saattanut olla sen tarkoitus, että Hän antoi opetuslasten
kamppailla jonkin aikaa ennen kuin heidät pelastettiin?

• Minkä totuuden voimme oppia omista kamppailuistamme näiden kertomusten
perusteella, joissa opetuslapset yrittivät ylittää järven? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava totuus: Vaikka Jumala
ei ehkä aina säästä meitä kamppailuilta, Hän tietää, mitä me koemme, ja
tulee avuksemme oman aikataulunsa mukaan.)

• Mitä hyvää voi seurata siitä, että kamppailemme jonkin aikaa, sen sijaan että
Herra vapauttaisi meidät heti koettelemuksistamme?

• Kuinka tieto siitä, että Herra on tietoinen kamppailuistamme, vahvistaa
uskoamme Häneen silloinkin kun Hän ei heti vapauta meitä niistä?

Auta oppilaita luomaan mielikuvia pyhien kirjoitusten tapahtumista
Oppilaat voivat kuvitella mielessään, mitä pyhien kirjoitusten kertomuksessa tapahtuu.
Mielikuvien luomisen avulla pyhien kirjoitusten kertomuksesta voi tulla oppilaille elävämpi ja
todellisempi.

Pyydä oppilaita luomaan mielikuva siitä, että he ovat kalastusveneessä keskellä
yötä ja kamppailevat voimakasta tuulta ja aaltoja vastaan monen tunnin ajan ja
näkevät sitten jonkun kävelevän vettä pitkin.

• Mitä saattaisitte ajatella tai tuntea, jos olisitte sellaisessa tilanteessa?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 14:26–27 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, kuinka opetuslapset reagoivat nähdessään Jeesuksen.

• Kuinka opetuslapset reagoivat, kun he näkivät Jeesuksen?

• Kuinka Jeesus suhtautui heidän pelkoonsa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 14:28 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Pietari halusi tehdä kuullessaan Herran äänen.

• Mitä Pietari halusi tehdä kuullessaan Herran äänen?

Näytä luokan edessä kuvaa Jeesuksesta ja pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan, että
he ovat veneessä oleva Pietari. Pyydä kahta oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen
jakeet Matt. 14:29–30. Kun kumpikin jae on luettu, kysy oppilailta, mitä he
saattaisivat ajatella tai tuntea, jos he olisivat Pietari.

• Miksi Pietari alkoi vajota?

• Mitä sellaista tämän kertomuksen tuuli ja aallot voisivat kuvata meidän
elämässämme, mikä voi saada meidät tuntemaan pelkoa tai epäilystä?

• Mitä me voimme oppia Pietarin kokemuksen perusteella siitä, kuinka voimme
välttää sen, että pelkomme ja epäilyksemme valtaisivat mielemme? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta tee selväksi, että jos pidämme katseemme
Jeesuksessa Kristuksessa ja säilytämme uskomme Häneen, niin
pelkomme ja epäilyksemme eivät voita meitä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W. Hunterin seuraavat
sanat ja pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mikä vaara on siinä, ettemme säilytä
uskoamme Herraan:

”Luja uskoni on, että jos me yksittäisinä ihmisinä, perheinä, yhteisöinä ja
kansakuntina voimme Pietarin tavoin kiinnittää katseemme Jeesukseen, mekin
voimme kävellä voittoisina yli ’epäuskon kuohuvien aaltojen’ ja olla ’pelkäämättä
keskellä epäilyksen yltyviä tuulia’. Mutta jos me käännämme katseemme
Hänestä, johon meidän täytyy uskoa, kuten kovin helposti käy ja kuten maailma
tuntee hyvin suurta houkutusta tehdä, niin jos me katsomme ympärillämme

olevien kauhistavien ja tuhoavien ilmiöiden voimaa ja raivoa emmekä Häntä, joka voi auttaa
meitä ja pelastaa meidät, silloin me väistämättä hukumme ristiriitojen, surun ja epätoivon
aaltoihin.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Howard W. Hunter, 2015, s. 59–60.)

• Kuinka me voimme mielestänne kiinnittää katseemme Jeesukseen Kristukseen
kuten Pietari aluksi teki?

• Milloin olette nähneet, kuinka jonkun usko Jeesukseen Kristukseen on tehnyt
hänelle mahdolliseksi välttyä tulemasta pelon tai epäilyksen voittamaksi?

Todista, että kun kiinnitämme katseemme Jeesukseen Kristukseen ja säilytämme
uskomme Häneen, me saamme toivoa ja rohkeutta kohdata haasteemme. Kehota
oppilaita miettimään muutoksia, joita he voivat tehdä elämässään keskittääkseen
paremmin uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja säilyttääkseen sen, sekä asettamaan
tavoitteen tehdä noita muutoksia.
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Selitä, että Pietarin tavoin mekään emme ehkä aina säilytä uskoamme Jeesukseen
Kristukseen ja saatamme sen vuoksi antaa myöten pelolle, epäilykselle ja
lannistumiselle.

Ota esille kuva Jeesuksesta Kristuksesta
kävelemässä vettä pitkin (ks.
Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 43; ks. myös lds.org). Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen Matt.
14:30–32.

• Mitä Pietari jakeen 30 mukaan teki,
kun hän tajusi olevansa vajoamassa?

• Mitä me voimme oppia tämän
tapahtuman perusteella siitä, mitä
Herra tekee, jos pyydämme Hänen apuaan, kun uskomme hiipuu? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos
me pyydämme Jumalan apua, kun uskomme hiipuu, Hän voi kohottaa
meidät pelkojemme ja epäilystemme yläpuolelle.)

• Millä tavoin Jumala kohottaa meidät pelkojemme ja epäilystemme yläpuolelle?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 14:33 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, kuinka veneessä olleet opetuslapset suhtautuivat, kun Jeesus ja
Pietari nousivat veneeseen.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 14:33–36 selittämällä, että tämän tapahtuman jälkeen
Jeesus ja Hänen opetuslapsensa jatkoivat matkaansa ja saapuivat Galileanjärven
kaukaisille rannoille. Kun ihmiset saivat tietää, että Jeesus oli siellä, he toivat Hänen
luokseen sairaita. Monet paranivat pelkästään koskettamalla Hänen
viittansa tupsua.

Päätä oppiaihe kannustamalla oppilaita toteuttamaan käytännössä sitä, mitä he
ovat tällä oppitunnilla oppineet, ja toimimaan mahdollisesti saamansa
innoituksen mukaan.
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OPPIAIHE 18

Matteus 15
Johdanto
Ollessaan Galileassa Jeesus selitti, miksi Hänen
opetuslapsensa eivät noudattaneet rituaalisen
puhdistautumisen perinnäissääntöä ennen ruokailua. Sitten
Hän matkasi Välimeren rannikolle, missä Hän paransi

pakanakansaan kuuluvan naisen tyttären. Sen jälkeen Jeesus
palasi Galileaan, missä Hän paransi monia ja ruokki
ihmeellisellä tavalla yli neljätuhatta ihmistä.

Opetusehdotuksia
Matteus 15:1–20
Lainopettajat ja fariseukset kysyvät, miksi Jeesuksen opetuslapset eivät pese käsiään
ennen kuin syövät
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraavat tilanteet. Pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, mitä yhteistä näissä tilanteissa on.

1. Nuoren naisen ystävät kannustavat häntä pukeutumaan säädyttömään asuun
koulun tanssiaisiin. Nuori nainen tietää, ettei asu vastaa Herran antamia
säädyllisyyden tasovaatimuksia, vaikka heidän kulttuurissaan onkin yleensä
hyväksyttävää pukeutua sillä tavoin.

2. Nuori mies kuuluu myöhempien aikojen pyhien perheeseen, joka rakastaa
urheilutapahtumia. Kun suosittuja urheilutapahtumia näytetään televisiossa,
perhe jättää yleensä aina väliin perherukouksen, pyhien kirjoitusten tutkimisen,
perheillan ja sunnuntain kokoukset kirkossa voidakseen seurata tapahtumia.

3. Nuoripari on valmistautumassa avioliittoon. He asuvat paikassa, jossa on
yleisesti hyväksyttyä harjoittaa esiaviollisia suhteita. Jotkut ihmiset ovat
sanoneet tälle nuorelleparille, että he ovat vanhanaikaisia ja outoja, koska
odottavat naimisiinmenoa ennen kuin aloittavat sukupuolisuhteen.

• Mitä yhteistä näillä tilanteilla on? (Jokainen tilanne tuo esiin ristiriidan Jumalan
käskyjen noudattamisen ja perinteiden tai yleisten tapojen mukaan toimimisen
välillä.)

Selitä, että perinteisiin ja yleisiin tapoihin sisältyy kulttuurin, yhteisön, perheen tai
ystäväjoukon uskomuksia ja käytäntöjä.

Pyydä oppilaita mainitsemaan yksi tai useampia perinteitä tai yleisiä tapoja, jotka
voisivat estää heitä noudattamasta Jumalan käskyjä. Kehota oppilaita etsimään
luvusta Matt. 15 totuuksia, jotka voivat auttaa heitä, kun heidän täytyy valita,
noudattavatko he Jumalan käskyjä vai perinteitä ja yleisiä tapoja.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 15:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille perinnäissääntö, josta lainopettajat ja
fariseukset kysyivät Jeesukselta.

• Mitä perinnäissääntöä Jeesuksen opetuslapset eivät noudattaneet?
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Selitä, että lainopettajien ja fariseusten mainitsemalla käsien pesemisellä viitataan
seremonialliseen peseytymiseen rituaalisen puhtauden vuoksi eikä peseytymiseen
hygieniasyistä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 15:3 ja pyydä luokan jäseniä
katsomaan, kuinka Jeesus vastasi lainopettajien ja fariseusten kysymykseen.

• Mitä Vapahtaja sanoi lainopettajien ja fariseusten tekevän, kun he noudattivat
perinnäissääntöjään?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 15:4–6 selittämällä, että Jeesus antoi esimerkin siitä,
kuinka lainopettajat ja fariseukset rikkoivat Jumalan käskyä noudattamalla
perinnäissääntöjään. He opettivat, ettei ihmisten ”enää tarvitse” (jae 6) hoitaa
velvoitettaan pitää huolta ikääntyneistä vanhemmistaan, julistamalla, että heidän
rahansa oli varattu lahjaksi Jumalalle, mistä käytettiin myös nimitystä korban (ks.
Mark. 7:10–12, alaviite). Jeesus kuitenkin opetti, että tehdessään niin he rikkoivat
käskyä kunnioittaa isäänsä ja äitiään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 15:7–9 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä lainopettajat ja fariseukset olivat saaneet ihmiset
tekemään käyttäen perinnäissääntöjään tekosyynä sille, ettei Jumalan lakeja
noudateta.

• Mitä lainopettajat ja fariseukset olivat saaneet ihmiset tekemään?

• Minkä periaatteen voimme oppia näiden jakeiden pohjalta siitä, mitä meidän
täytyy tehdä, jos haluamme päästä lähemmäksi Jumalaa? (Vaikka oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita seuraavankaltainen periaate:
Jos haluamme päästä lähemmäksi Jumalaa, meidän täytyy asettaa Hänen
käskynsä kaikkien muiden sellaisten perinteiden ja yleisten tapojen
edelle, joita meillä saattaa olla.)

Kehota oppilaita lukemaan uudelleen ääneen oppitunnin alun tilanteet. Kun kukin
tilanne on luettu, kysy:

• Mitä tämän tilanteen henkilö tai henkilöt voisivat tehdä noudattaakseen
Jumalan käskyjä?

• Kuinka sen tekeminen auttaisi häntä tai heitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa?

Kun olette keskustelleet kustakin tilanteesta, kysy luokalta:

• Milloin te olette päättäneet noudattaa Jumalan käskyjä mieluummin kuin
jotakin yleisesti hyväksyttyä perinnettä tai tapaa? Kuinka se auttoi teitä
pääsemään lähemmäksi taivaallista Isää? (Voit kertoa myös jonkin oman
kokemuksesi.)

Kehota oppilaita miettimään perinteitä ja yleisiä tapoja, joita he mainitsivat
aiemmin. Kannusta heitä tekemään päätös noudattaa Jumalan käskyjä eikä näitä
perinteitä tai yleisiä tapoja, jotta he voivat päästä lähemmäksi Jumalaa.

Muistuta oppilaille, että lainopettajat ja fariseukset uskoivat, että syöminen
pesemättömin käsin saastuttaisi ihmisen eli tekisi hänestä hengellisesti
epäpuhtaan. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 15:10–11 ja pyydä
luokan jäseniä panemaan merkille, mikä Vapahtajan opetuksen mukaan todella
saastuttaa meidät.
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• Minkä Vapahtaja sanoi saastuttavan meidät?

Selitä, että Vapahtaja sanoi: ”Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos”
(jae 11). Kerrottuaan opetuslapsilleen, ettei näiden tarvinnut välittää lainopettajista,
joita Hänen sanansa loukkasivat (ks. Matt. 15:12–16), Hän selitti lisää siitä, mikä
todella saastuttaa meidät.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 15:17–20.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja
tarkoitti sanoessaan: ”Se, mikä tulee suusta ulos, – – saastuttaa ihmisen” (jae 18).

• Mitä Vapahtaja tarkoitti sanoessaan: ”Se, mikä tulee suusta ulos, – – saastuttaa
ihmisen”?

Selitä, että pyhissä kirjoituksissa sydän edustaa usein meidän ajatuksiamme ja
halujamme. Kirjoita taululle seuraava virke: Jos päätämme hautoa pahoja tai
sopimattomia ajatuksia ja haluja, niin…

• Kuinka täydentäisitte tämän periaatteen sen perusteella, mitä Vapahtaja opettaa
jakeissa 19–20? (Täydennä oppilaiden käyttämillä sanoilla periaate, niin että se
välittää seuraavan totuuden: Jos päätämme hautoa pahoja tai sopimattomia
ajatuksia ja haluja, niin nuo ajatukset ja halut saastuttavat meidät.)

• Millä tavoin me voimme saastua eli tulla hengellisesti epäpuhtaiksi, jos
päätämme hautoa pahoja tai sopimattomia ajatuksia ja haluja?

• Millä tavoin suustamme lähtevät sanat sekä tekomme kertovat sydämemme
ajatuksista ja haluista?

Voit todistaa tästä periaatteesta ja kehottaa oppilaita tekemään päätöksen pitää
ajatuksensa ja halunsa puhtaina.

Matteus 15:21–28
Vapahtaja parantaa pakanakansaan kuuluvan naisen tyttären
Pyydä oppilaita tulemaan taululle ja kirjoittamaan yksi tai useampi vanhurskaista
haluistaan.

Kehota oppilaita etsimään luvusta Matt. 15 periaatteita, jotka voivat auttaa heitä
ymmärtämään, mitä heidän täytyy tehdä saadakseen vanhurskaat halunsa
täyttymään.

Pyydä oppilaita ottamaan kolmoissidoksen lopusta esiin Raamatun kartta nro 11,
”Pyhä maa Uuden testamentin aikaan”. Pyydä heitä etsimään kartasta Tyroksen ja
Sidonin kaupungit. Selitä, että kun Jeesus matkasi Galileasta Tyroksen ja Sidonin
rannikolle, Hän kohtasi kanaanilaisen naisen. Kuten monet muut tuon seudun
asukkaat, tämä nainen kuului pakanakansaan – eli hän ei ollut juutalainen. Tuossa
vaiheessa Jeesus ja Hänen opetuslapsensa saarnasivat evankeliumia vain
juutalaisille eivätkä vielä pakanoille (ks. Matt. 10:5–6). Pakanoille avautuisi
myöhemmin mahdollisuus ottaa vastaan pelastuksen sanoma (ks. Ap. t. 10).

Kehota oppilaita lukemaan vierustoverinsa kanssa vuorotellen ääneen jakeet Matt.
15:21–27. Pyydä heitä etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin (voisit kirjoittaa
nämä kysymykset taululle):
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• Mikä vanhurskas halu kanaanilaisnaisella oli?

• Mitä sellaista nainen teki tai sanoi, mikä osoitti hänen uskonsa Jeesukseen
Kristukseen?

Pyydä oppilaita kertomaan vastauksensa.

• Kuinka tämän naisen vastaus tähän vertaukseen osoitti edelleen hänen uskonsa
Jeesukseen Kristukseen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 15:28 ja pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja teki tämän naisen
hyväksi.

• Mitä Vapahtaja teki tämän naisen hyväksi? Miksi?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän tapauksen perusteella siitä, mitä
voi tapahtua, kun osoitamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen? (Vaikka
oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita seuraavankaltainen
periaate: Kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme saada
siunauksia vanhurskaiden halujemme mukaan.)

• Sen lisäksi että pyydämme uskollisesti Herraa siunaamaan meitä vanhurskaiden
halujemme mukaan, mitä muuta me voimme tehdä osoittaaksemme uskoa
Jeesukseen Kristukseen?

Esitä kysymyksiä, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään oppeja ja
periaatteita
Huomattuaan periaatteita ja oppeja oppilaiden täytyy ymmärtää ne, ennen kuin he voivat
merkityksellisesti toteuttaa niitä käytännössä. Auta oppilaita ymmärtämään jokin oppi tai
periaate esittämällä kysymyksiä, jotka johtavat sen merkityksen selvempään ymmärtämiseen,
jotka kannustavat oppilaita miettimään sitä nykypäivän näkökulmasta tai jotka innostavat
oppilaita selittämään, kuinka he ymmärtävät sen.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, mitä he voivat tehdä osoittaakseen uskoa
Jeesukseen Kristukseen, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Kun meillä on uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, meillä täytyy olla
luottamusta Häneen. Meidän on luotettava Häneen niin paljon, että suostumme
hyväksymään Hänen tahtonsa tietäen, että Hän tietää, mikä on meidän
parhaaksemme. – –

Usko, olipa se kuinka voimakas tahansa, ei voi tuottaa tulosta, joka on Hänen
tahtonsa vastainen, koska se on Hänen voimansa. – – Siksi me emme voi todella

uskoa Herraan, ellemme me myös täysin luota Herran tahtoon ja Herran ajoitukseen.” (”Usko
Herraan Jeesukseen Kristukseen”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 97.)

• Kuinka vanhin Oaksin selitys siitä, mitä uskon osoittaminen Jeesukseen
Kristukseen tarkoittaa, voi auttaa meitä silloin, kun Herra ei siunaa meitä heti
vanhurskaiden halujemme mukaisesti?
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Kehota oppilaita katsomaan uudelleen taululla olevaa luetteloa vanhurskaista
haluista ja selittämään, mitä he voivat tehdä osoittaakseen uskoa Jeesukseen
Kristukseen, kun he pyrkivät siihen, että nuo halut toteutuvat.

• Milloin teidän kohdallanne (tai jonkun tuntemanne henkilön kohdalla)
vanhurskaat halunne ovat toteutuneet (Herran tahdon ja ajoituksen mukaan),
kun olette osoittaneet uskoa Jeesukseen Kristukseen?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, mitä he aikovat tehdä osoittaakseen uskoa Jeesukseen
Kristukseen, kun he pyrkivät siihen, että Hän täyttää heidän vanhurskaat halunsa.
Kannusta oppilaita toimimaan sen mukaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

Matteus 15:29–39
Jeesus ruokkii yli neljätuhatta seuraajaa seitsemällä leivällä ja muutamalla kalalla
Tee yhteenveto jakeista Matt. 15:29–39 selittämällä, että Jeesus palasi Galileaan.
Hänen siellä ollessaan yli neljätuhatta ihmistä kokoontui Hänen luokseen tuoden
mukanaan ihmisiä, jotka kärsivät erilaisista fyysisistä vaivoista ja vammoista.
Vapahtaja paransi heidät, ja kun ihmiset olivat viettäneet kolme päivää Hänen
kanssaan, Hän teki toisen ihmeen ruokkimalla heidät kaikki vain seitsemällä
leivällä ja muutamalla pienellä kalalla. (Huom. Neljäntuhannen henkilön
ruokkimisen ihmettä opetetaan yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee
lukua Mark. 8.)

Voit päättää oppiaiheen lausumalla todistuksesi niistä totuuksista ja periaatteista,
joita oppilaat huomasivat luvussa Matt. 15.
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OPPIAIHE 19

Matteus 16
Johdanto
Jeesus Kristus nuhteli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka
pyysivät merkkiä Hänen jumalallisuudestaan. Pietari todisti,
että Jeesus on Messias, ja hänelle luvattiin valtakunnan

avaimet. Jeesus opetti opetuslapsiaan ottamaan ristinsä ja
seuraamaan Häntä.

Opetusehdotuksia
Matteus 16:1–12
Fariseukset ja saddukeukset pyytävät merkkiä Vapahtajalta
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat ilmaukset:

Enkelin ilmestymisellä

Pyhän Hengen kautta

Uskomalla ystävän tai perheenjäsenen sanoihin

Näkemällä ihmeen

Aloita oppiaihe pyytämällä oppilaita valitsemaan taululla olevista ilmauksista se,
joka parhaiten kuvailee sitä, kuinka he haluaisivat saada todistuksen
evankeliumista. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, minkä vaihtoehdon he
valitsivat, ja perustelemaan, miksi he valitsivat sen.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Matt. 16 kiinnittämään huomiota
totuuksiin siitä, kuinka Herra auttaa meitä saamaan todistuksemme evankeliumista
ja vahvistamaan sitä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:1. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä fariseukset ja saddukeukset
halusivat Jeesukselta.

• Mitä fariseukset ja saddukeukset halusivat Jeesukselta?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että fariseukset ja saddukeukset halusivat panna
Jeesuksen ”koetukselle” pyytäessään merkkiä? (Yksi ilmauksen panna
koetukselle merkityksistä on kiusata.)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 16:2–4.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja katsomaan, kuinka Vapahtaja vastasi
fariseuksille ja saddukeuksille.

• Minkä merkin Herra sanoi antavansa?

Selitä, että Jeesus viittasi Vanhan testamentin profeetta Joonaan, jonka suuri kala
nielaisi (ks. Joona 2:1). Joonan ”haudatuksi tuleminen” ja sitten esiintulo kalan
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vatsasta kolmen päivän kuluttua oli vertauskuva siitä, kuinka Jeesus Kristus kuoli,
kuinka Hänet haudattiin ja kuinka Hän nousi haudasta kolmantena päivänä.

• Mitä Vapahtaja teki sen jälkeen kun Hän oli nuhdellut fariseuksia ja
saddukeuksia?

• Mitä me voimme oppia tämän kokemuksen perusteella väärästä tavasta
tavoitella hengellistä totuutta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Me emme saa hengellistä
totuutta pyytämällä merkkejä.)

Tee yhteenveto jakeista Matt. 16:5–12 selittämällä, että Vapahtaja varoitti
opetuslapsiaan fariseusten ja saddukeusten vääristä opetuksista. (Huom. Tätä
tapahtumaa opetetaan yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee lukua
Mark. 8.)

Matteus 16:13–20
Pietari todistaa, että Jeesus on Messias, ja hänelle luvataan valtakunnan avaimet
Selitä, että kun Jeesus oli nuhdellut fariseuksia ja saddukeuksia merkin
pyytämisestä, Hän opetti opetuslapsilleen, kuinka voi saada todistuksen
totuudesta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:13–14. Kehota luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään kysymykset, jotka Jeesus esitti, ja vastaus,
jonka Hänen opetuslapsensa antoivat.

• Mitä Vapahtaja kysyi opetuslapsiltaan? Kuinka he vastasivat?

• Mitä heidän vastauksensa voi kertoa meille siitä, kuinka hyvin ihmiset tässä
vaiheessa Jeesuksen palvelutyötä ymmärsivät, kuka Hän on?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:15–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille toinen kysymys, jonka Vapahtaja esitti.

Matt. 16:15–19 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja

ja olemaan valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien
kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne
helposti. Käytä oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan
tämän kohdan.

• Mikä oli toinen kysymys, jonka Vapahtaja esitti? Kuinka Pietari vastasi?

• Kuinka Pietari jakeen 17 mukaan tiesi, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika?
(Tuo esiin, että taivaallinen Isä oli ilmoittanut hänelle tämän totuuden Pyhän
Hengen kautta.)

• Minkä totuuden nämä jakeet voivat opettaa meille siitä, kuinka me voimme
saada todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta? (Oppilaiden vastausten tulee
kuvastaa totuutta, että me saamme todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta
Pyhän Hengen ilmoituksen kautta.)

• Mistähän syystä meidän on tärkeää saada todistus Pyhän Hengen ilmoituksen
kautta ennemmin kuin jollakin muulla tavalla?
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Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka Pyhä Henki auttaa meitä saamaan
todistuksen Vapahtajasta, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti
Joseph Fielding Smithin seuraavat sanat:

”Kun Jumalan Henki puhuu ihmisen hengelle, sillä on voima ilmoittaa totuutta
tehokkaammin ja ymmärrettävämmin kuin sitä voitaisiin ilmoittaa oltaessa
henkilökohtaisessa yhteydessä taivaallisten olentojenkaan kanssa. Pyhän Hengen
kautta totuus punoutuu itse ruumiin kudoksiin ja jänteisiin, niin että sitä ei voi
unohtaa.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Fielding Smith, 2013,
s. 190–191.)

• Mitä asioita me voimme tehdä valmistautuaksemme saamaan ilmoitusta Pyhän
Hengen kautta?

• Kuinka te tulitte tietämään, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja teidän
Vapahtajanne? Mitä te teitte ollaksenne valmiita ottamaan vastaan tuon Pyhän
Hengen antaman todistuksen?

Kehota oppilaita pohtimaan todistustaan Vapahtajasta. Kannusta heitä
kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he voisivat vahvistaa todistustaan tai mitä heidän on
kenties tehtävä saadakseen todistuksen Pyhän Hengen kautta.

Kehota kahta oppilasta tulemaan luokan eteen ja osallistumaan roolileikkiin. Pyydä
ensimmäistä oppilasta esittämään itseään ja toista oppilasta esittämään ystävää,
joka ei ole kirkon jäsen. Anna oppilaalle, joka esittää kirkkoon kuulumatonta
ystävää, paperi, jossa on kaksi jäljempänä olevaa kysymystä. Kehota oppilasta
lukemaan kysymykset ääneen yksi kerrallaan ja pyydä toista oppilasta vastaamaan
niihin. (Voit kannustaa luokan oppilaita ehdottamaan mahdollisia vastauksia, joita
kysymyksiin vastaava oppilas voi antaa.)

1. Kuulin, että teidän kirkkonne väittää olevansa ainoa tosi Jeesuksen Kristuksen
kirkko. Uskotko sinäkin niin?

2. Minunkin kirkossani uskotaan Jeesukseen Kristukseen, joten miksi olet sitä
mieltä, että teidän kirkkonne on ainoa oikea?

Kiitä oppilaita osallistumisesta ja kehota heitä palaamaan paikoilleen.

Kehota oppilaita heidän jatkaessaan luvun Matt. 16 tutkimista etsimään totuuksia,
jotka voivat auttaa heitä ymmärtämään ja selittämään muille, mikä tekee
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta Herran kirkon
maan päällä.
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Filippoksen Kesarea

Muistuta oppilaille, että kun Jeesus
esitti opetuslapsilleen kysymyksen siitä,
kuka Hän on, he olivat alueella nimeltä
Filippoksen Kesarea (ks. Matt. 16:13).
Jos mahdollista, ota esille valokuva
Filippoksen Kesareasta (ks. Raamatun
karttoja ja valokuvia, nro 26,
”Filippoksen Kesarea”). Pyydä oppilaita
kertomaan, mitä kuvassa on joen ja
puiden takana. Selitä, että suuri
kalliomuodostelma Filippoksen
Kesareassa tarjosi merkityksellisen
ympäristön Vapahtajan jatkaessa
keskusteluaan opetuslastensa kanssa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 16:18–20. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, kuinka Vapahtaja
käytti ajatusta kalliosta kuvaamaan
kirkkonsa perustusta.

• Mitähän Vapahtaja tarkoitti, kun Hän sanoi rakentavansa kirkkonsa ”tälle
kalliolle” (jae 18)?

Auta oppilaita ymmärtämään tämä ilmaus kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen profeetta Joseph Smithin seuraavat sanat:

”Jeesus sanoo opetuksissaan: ’Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni – –’ [Matt.
16:18]. Mille kalliolle? Ilmoitukselle.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph
Smith, 2007, s. 202.)

”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustettiin suoralle ilmoitukselle
kuten pyhien kirjoitusten mukaan (Aam. 3:7 ja Ap. t. 1:2) Jumalan kirkko on aina perustettu”
(Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 202).

• Kuinka tiivistäisitte jakeessa 18 olevan Vapahtajan opetuksen, joka koskee
Hänen kirkkoaan? (Oppilaiden tulee mainita jokin seuraavankaltainen periaate:
Jeesuksen Kristuksen kirkko rakentuu Jumalalta saadulle ilmoitukselle.
Kirjoita tämä totuus taululle.)

• Kuinka tieto siitä, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko rakentuu Jumalalta saadulle ilmoitukselle, vahvistaa todistustanne
evankeliumista?

• Mitä Vapahtaja jakeen 19 mukaan lupasi antaa Pietarille?
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• Minkä opin voimme oppia lupauksesta, jonka Vapahtaja antoi Pietarille?
(Varmista, että oppilaat huomaavat seuraavan totuuden: Jeesus Kristus uskoo
valtakuntansa avaimet valitsemiensa profeettojen ja apostolien haltuun.)

• Mitä ovat valtakunnan avaimet? (Ohjaava voima, oikeus ja valtuus, joka on
välttämätön maan päällä olevan Jumalan valtakunnan eli Jeesuksen Kristuksen
kirkon johtamiseksi.)

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä pappeuden avaimet ovat, kehottamalla yhtä
oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”’Pappeuden avaimet ovat Jumalan [pappeudenhaltijoille] antama valtuus johtaa,
valvoa ja hallita Hänen pappeutensa käyttöä maan päällä’ [Käsikirja 2:
Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 2.1.1]. Jokainen teko tai toimitus,
joka kirkossa suoritetaan, tehdään sen henkilön suoralla tai epäsuoralla
valtuutuksella, jolla on kyseisen toiminnan avaimet.” (”Pappeuden avaimet ja
valtuus”, Liahona, toukokuu 2014, s. 49.)

• Mitä Pietari kykenisi Jeesuksen sanojen mukaan tekemään hänelle annettavien
avainten johdosta?

Selitä, että Vapahtajan Pietarille lupaamiin avaimiin kuuluivat sinetöimisvoiman
avaimet. Tämän voiman ansiosta kirkon johtajien valtuutuksella suoritetut
toimitukset ovat voimassa taivaassa. Sen avulla myös perheet liitetään yhteen
iankaikkisuudeksi. Meidän aikanamme sinetöimisvoima on ensimmäisellä
presidenttikunnalla ja kahdentoista apostolin koorumilla.

• Kuinka tiivistäisitte sen, miksi Herra antaa pappeuden avaimia profeetoilleen ja
apostoleilleen? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen totuus:
Pappeuden avaimet ovat välttämättömät Herran kirkon johtamiseksi
maan päällä.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen roolileikin kysymykset. Kehota oppilaita
selittämään, kuinka he vastaisivat näihin kysymyksiin käyttäen niitä totuuksia,
jotka he huomasivat jakeissa Matt. 16:18–19. Voisit myös kutsua oppilaita
lausumaan todistuksensa näistä totuuksista.

Voisit ottaa esille kuvan tämänhetkisestä ensimmäisestä presidenttikunnasta ja
kahdentoista apostolin koorumista (ks. lds.org [esim. sivulla Meet Today’s Prophets
and Apostles] ja Liahonan yleiskonferenssinumeroissa) ja todistaa, että samat
avaimet, jotka annettiin muinoin Pietarille ja muille apostoleille, ovat nykyään
Herran elävillä profeetoilla ja apostoleilla ja he käyttävät niitä.

Matteus 16:21–28
Jeesus opettaa, mitä Hänen seuraamisensa tarkoittaa
Tee yhteenveto jakeista Matt. 16:21–28 selittämällä, että Jeesus puhui
sovitusuhristaan. Hän myös opetti opetuslapsilleen, että heidän täytyy olla valmiita
kieltämään luonnollinen ihminen (ks. Moosia 3:19), olla kuuliaisia ja tehdä
uhrauksia, jotta he voisivat seurata Häntä iloisin mielin.
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Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 16:15–19
Kannusta oppilaita kertomaan perheelleen, mitä he oppivat luvusta Matt. 16. Voisit
valita kohdasta Matt. 16:15–19 osan, jonka opettelette ulkoa yhdessä luokkana
tulevien päivien aikana. Ideoita ulkoa opettelemiseen on tämän oppikirjan
liitteessä.
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OPPIAIHE 20

Matteus 17
Johdanto
Jeesus Kristus, Mooses ja Elia antoivat pappeuden avaimet
Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle Kirkastusvuorella.
Laskeuduttuaan vuorelta Jeesus karkotti eräästä pojasta

pahan hengen. Kapernaumissa Jeesus järjesti ihmeellisellä
tavalla rahaa temppeliveron maksamiseen itsensä ja Pietarin
puolesta.

Opetusehdotuksia
Matteus 17:1–13
Mooses ja Elia ilmestyvät Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle
Näytä ajokorttia tai kehota oppilasta, jolla on ajokortti, näyttämään sitä luokalle.

• Mitä se, että henkilöllä on ajokortti, oikeuttaa hänet tekemään?

Ota esille kuva auton avaimista tai näytä niitä.

• Miksi on tärkeää, että ajokortin lisäksi henkilöllä on auton avaimet?

• Kuinka sitä, että auton ajamiseen tarvitaan ajokortti ja avaimet, voitaisiin verrata
siihen, että Jumalan työn johtamiseen tarvitaan pappeuden valtuus ja avaimet?
(Aivan kuten sillä, jolla on ajokortti, on valtuus ajaa, monilla miehillä on
pappeuden valtuus. Mutta aivan kuten auton avainten haltija voi ajaa vain
tiettyä ajoneuvoa, pappeuden avaimet valtuuttavat henkilön toimimaan tai
johtamaan Jumalan työtä tietyllä toimialueella. Kirkon presidentillä on
pappeuden avaimet johtaa ja ohjata kaikkea Herran työtä maan päällä, ja hän
käyttää niitä.)

Muistuta oppilaille, että jakeessa Matt. 16:19 sanottiin, että Herra lupasi antaa
Pietarille valtakunnan avaimet eli valtuuden johtaa Jumalan työtä maan päällä.
Tuossa vaiheessa Pietarille ja jokaiselle muulle apostolille oli jo annettu pappeuden
valtuus mutta heille ei ollut vielä annettu valtakunnan avaimia.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan tänään pyhiä kirjoituksia panemaan merkille,
kuinka Pietari sai valtakunnan avaimet ja kuinka nämä samat avaimet annettiin
myöhemmin Joseph Smithille ja muille meidän aikanamme.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 17:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, minne Vapahtaja vei Pietarin, Jaakobin ja
Johanneksen valmistaakseen heitä ottamaan vastaan pappeuden avaimet. Voit
tuoda esiin, että Vapahtaja on saattanut valita Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen
mukaansa, koska he palvelisivat kirkon ensimmäisenä presidenttikuntana
Vapahtajan ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen jälkeen (ks. Joseph Fielding
Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 3,
s. 138).

• Minne Jeesus vei Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen?

• Mitä Vapahtajalle tapahtui vuorella?

• Mitä kirkastuminen tarkoittaa?
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Auta oppilaita ymmärtämään, että kirkastuminen on ”ihmisen ulkomuodon ja
olemuksen väliaikainen muutos korkeammalle hengelliselle tasolle, niin että hän
voi kestää taivaallisten olentojen kirkkauden heidän edessään” (PKO,
”Kirkastuminen”, scriptures.lds.org/fi). Sinä hetkenä myös Pietari, Jaakob ja
Johannes kirkastettiin (ks. OL 67:11–12).

Kirjoita taululle seuraava otsikko: Henkilöt, jotka olivat Kirkastusvuorella. Kirjoita
tämän otsikon alapuolelle Jeesus Kristus, Pietari, Jaakob ja Johannes.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 17:3 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, ketkä ilmestyivät vuorella Jeesukselle ja apostoleille.

• Ketkä ilmestyivät vuorella? (Selitä, että Elia on Vanhan testamentin profeetta.)

Lisää taululla olevaan luetteloon Mooses ja Elia.

Auta oppilaita ymmärtämään, miksi Mooses ja Elia ilmestyivät vuorella,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen profeetta Joseph Smithin
seuraavat sanat:

”Vapahtaja, Mooses ja Elias [Elia] antoivat [pappeuden] avaimet Pietarille,
Jaakobille ja Johannekselle vuorella, missä heidän muotonsa muuttui Hänen
edessään” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 108–109).

• Miksi Joseph Smithin mukaan Elia ja Mooses ilmestyivät vuorella? (Antaakseen
pappeuden avaimia Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Voit myös selittää,
että Mooses ja Elia ilmestyivät Kirtlandin temppelissä 3. huhtikuuta 1836
palauttaakseen pappeuden avaimia: Mooses palautti Israelin kokoamisen
avaimet [ks. OL 110:11], ja Elia palautti sinetöimisvoimaan liittyvät avaimet [ks.
OL 110:13–16]. Nämä ilmestymiset Kirtlandissa antavat mallin, joka auttaa
meitä ymmärtämään, mitä Kirkastusvuorella tapahtui.)

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännös selventää, että vuorella ilmestyi myös
Johannes Kastaja, jonka Herodes oli surmannut (ks. JSR Mark. 9:3; ks. myös PKO,
”Elias”). Lisää taululla olevaan luetteloon Johannes Kastaja.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 17:4–9.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuka vielä oli
Kirkastusvuorella.

• Kuka vielä oli Kirkastusvuorella? (Lisää taululla olevaan luetteloon Isä Jumala.)

Muistuta oppilaita lyhyesti siitä, että evankeliumin taloudenhoitokausi on
ajanjakso, jolloin taivaallinen Isä antaa pappeuden valtuuden, toimitukset ja tiedon
pelastussuunnitelmastaan ihmisille maan päällä valtuutettujen palvelijoidensa
välityksellä. Kehota yhtä oppilasta tulemaan taulun eteen ja piirtämään tähti
jokaisen sellaisen taululla luetellun henkilön nimen kohdalle, joka on ilmestynyt
profeetta Joseph Smithille meidän taloudenhoitokaudellamme. (Oppilaan pitäisi
piirtää tähti jokaisen taululla olevan henkilön nimen kohdalle.)
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Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyvät
Joseph Smithille

Johannes Kastaja palauttaa Aaronin
pappeuden

Pyydä luokan jäseniä selittämään,
milloin kukin näistä käynneistä
tapahtui ja mikä oli niiden tarkoitus.
(Kun oppilaat selittävät, voit ottaa esille
seuraavat kuvat: Ensimmäinen näky,
Johannes Kastaja palauttaa Aaronin
pappeuden, Melkisedekin pappeuden
palautus ja Elia ilmestyy Kirtlandin
temppelissä [Evankeliumiaiheinen
kuvakirja, 2009, nrot 90, 93, 94, 95; ks.
myös lds.org].)

• Minkä totuuden voimme oppia
näiden tapahtumien perusteella
pappeuden avainten antamisesta
kullakin taloudenhoitokaudella?
(Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta auta heitä
huomaamaan seuraava totuus:
Jokaisella taloudenhoitokaudella
Jumala antaa pappeuden avaimia
valituille palvelijoilleen, jotta he
voivat johtaa Hänen työtään
maan päällä.)

• Miksi on tärkeää tietää, että sama
pappeuden avainten antamisen
malli, jota noudatettiin Jeesuksen
Kristuksen aikaan, toistui meidän
aikanamme profeetta Joseph
Smithin kohdalla?

• Onko nykyisillä profeetoilla ja
apostoleilla hallussaan samat
avaimet, jotka Joseph Smith sai?
(Kyllä.) Kuinka he saivat nuo
avaimet? (Avaimet siirtyivät Joseph
Smithiltä Brigham Youngille ja
edelleen seuraaville profeetoille.)

Voisit kutsua oppilaita kertomaan
ajatuksiaan pappeuden valtuudesta ja
siitä siunauksesta, että avaimet on
annettu meidän taloudenhoitokaudellamme aivan kuten ne annettiin Jeesuksen
Kristuksen palvelutyössä kuolevaisuudessa.
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Pietari, Jaakob ja Johannes palauttavat
Melkisedekin pappeuden

Elia palauttaa sinetöimisavaimet Kirtlandin
temppelissä

Matteus 17:14–23
Jeesus karkottaa eräästä pojasta
pahan hengen
Tee yhteenveto jakeista Matt. 17:14–23
selittämällä, että eräs isä toi poikansa
Vapahtajan luo parannettavaksi.
Parannettuaan pojan Jeesus opetti
opetuslapsilleen, että joitakin
siunauksia voi saada vain rukoilemalla
ja paastoamalla. Hän myös profetoi
kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan.
(Huom. Näitä tapahtumia opetetaan
yksityiskohtaisemmin jakeita Mark.
9:14–29 koskevassa
opetusehdotuksessa.)

Matteus 17:24–27
Jeesus järjesti ihmeellisellä tavalla rahaa
temppeliveron maksamiseen itsensä ja
Pietarin puolesta
Kun oppilaat tutkivat jakeita Matt.
14:24–27, kehota heitä etsimään jokin
totuus, joka voi auttaa meitä
ymmärtämään, kuinka esimerkkimme
vaikuttaa muihin ihmisiin.

Auta oppilaita ymmärtämään näiden
jakeiden taustaa selittämällä, että
Mooseksen lain mukaan kaikkien
israelilaisten yli 20-vuotiaiden miesten
piti maksaa vuosittain temppelivero (ks.
2. Moos. 30:13–16). Tätä rahaa
käytettiin temppelin toimintaan
liittyvien kustannusten maksamiseen.
Johtava neuvosto oli vapauttanut jotkut
papit ja rabbit kansan keskuudessa
tämän veron maksamisesta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 17:24–26. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään kysymykset, jotka veronkantajat ja Jeesus
esittivät Pietarille.

• Mitä veronkantajat kysyivät Pietarilta? Mitä Pietari vastasi?

• Mitä Jeesus kysyi Pietarilta? Mitä Pietari vastasi?

Selitä, että sana vieraat tässä kohdassa tarkoittaa valtakunnassa jokaista, joka ei ole
kuninkaan lapsi. ”Vieraiden” täytyy maksaa veroa, kun taas kuninkaan lapset on
vapautettu tästä velvollisuudesta. Jeesus opetti Pietarille, että koska Hän on
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Jumalan Poika ja temppeli on Hänen Isänsä huone (ks. Matt. 17:25–26; Joh. 2:16),
Hänen ei tarvinnut maksaa tätä veroa ja Hän olisi voinut päättää olla maksamatta
sitä. Veronkantajat odottivat kuitenkin Jeesuksen maksavan veron, koska he eivät
ymmärtäneet, kuka Hän on.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 17:27 ja ottamaan selville, mitä Jeesus
sitten käski Pietaria tekemään.

• Mitä Vapahtaja käski Pietaria tekemään?

• Miksi Jeesus sanoi maksavansa veron?

Kirjoita taululle sana suututtaa ja selitä, että tässä yhteydessä ilmaus ”miksi suotta
suututtaisimme heidät” tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Vapahtaja halunnut
tehdä mitään, mikä saisi muut kompastumaan hengellisesti. (Ellei Hän maksaisi
veroa, jotkut juutalaiset saattaisivat suhtautua Häneen ja Hänen seuraajiinsa
kielteisesti eivätkä olisi niin vastaanottavaisia evankeliumin sanomalle.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan esimerkistä? (Vaikka oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita seuraava periaate: Me
voimme noudattaa Vapahtajan esimerkkiä välttämällä tekoja, jotka
saattavat saada muut kompastumaan hengellisesti. Kirjoita tämä periaate
taululle.)

• Millaisissa muissa tilanteissa tämä periaate voisi ohjata meitä tekemään oikeita
valintoja?

• Kuinka teitä on siunattu, kun olette pyrkineet noudattamaan Vapahtajan
esimerkkiä välttämällä tekoja, jotka saattavat saada muut kompastumaan
hengellisesti?

Esitä kysymyksiä, jotka herättävät tunteita ja todistuksen
Kun oppilaat ovat ymmärtäneet jonkin pyhissä kirjoituksissa opetetun opin tai periaatteen, esitä
kysymyksiä, jotka auttavat heitä miettimään tuohon oppiin tai periaatteeseen liittyviä aiempia
hengellisiä kokemuksiaan. Nämä kysymykset voivat auttaa oppilaita tuntemaan syvällisemmin
tuon evankeliumin totuuden pitävän paikkansa ja olevan tärkeä heidän elämässään. Monesti nuo
tuntemukset herättävät voimakkaamman halun elää uskollisemmin jonkin evankeliumin
periaatteen mukaan.

Päätä oppiaihe kehottamalla oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa jokin asia, jonka he aikovat tehdä
elääkseen paremmin heidän edellä huomaamansa periaatteen mukaan.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Kun oppilaat löytävät pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat helposti, he pystyvät
tutkimaan evankeliumia itsevarmempina, toteuttamaan evankeliumin periaatteita
elämässään ja opettamaan pyhien kirjoitusten pohjalta.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaamistoimintoja on eri puolilla tätä
oppikirjaa. Niissä esitellään erilaisia menetelmiä, joiden avulla voit auttaa oppilaita
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kertaamaan pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia säännöllisesti. Muita ideoita
kertaamistoimintoihin on liitteenä tämän oppikirjan lopussa.

Tietovisat voivat auttaa oppilaita muistamaan, mitä he ovat oppineet, ja arvioimaan
oppimistaan. Kehota oppilaita lukemaan ne kolme pyhien kirjoitusten hallittavaa
kohtaa, joihin he ovat jo tutustuneet tässä oppikirjassa. Voisit ottaa mukaan myös
muutaman uuden hallittavan kohdan. (Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät
nämä kohdat pyhiin kirjoituksiinsa.) Kun oppilaat ovat lukeneet, järjestä tietovisa
antamalla heille jostakin hallittavasta kohdasta avainsana tai lukemalla seminaarin
kirjanmerkistä jokin ilmaus. Pyydä sitten oppilaita etsimään oikea kohta pyhistä
kirjoituksistaan.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Matteus 13:24–17:27
(Viikko 4)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Matt.
13:24–17:27 (viikko 4), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä osana oppiaihettasi. Opettamasi oppiaihe keskittyy
vain muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Matteus 13:24–58)
Vertaus viljasta ja rikkaviljasta opettaa oppilaille, että Herra kokoaa vanhurskaat viimeisinä aikoina ja sitten toisessa
tulemisessaan hävittää jumalattomat. Muista vertauksista he saivat tietää, että Jeesuksen Kristuksen palautettu kirkko
täyttää koko maan ja että ne, jotka tekevät uhrauksia ottaakseen vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, saavat
iankaikkisia siunauksia.

Päivä 2 (Matteus 14)
Luvun Matt. 14 avulla oppilaat oppivat ymmärtämään, että osoittamalla myötätuntoa muita kohtaan silloinkin kun itse
olemme murheellisia, me noudatamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. He oppivat myös, että jos tavoittelemme
Jumalan apua, kun uskomme heikkenee, Hän voi kohottaa meidät pelkojemme ja epäilystemme yläpuolelle.

Päivä 3 (Matteus 15)
Vapahtajan opetuksista kirjanoppineille ja fariseuksille oppilaat oppivat, että jos haluamme päästä lähemmäksi
Jumalaa, meidän täytyy asettaa Hänen käskynsä kaikkien muiden sellaisten perinteiden ja yleisten tapojen edelle, joita
meillä saattaa olla. He saivat myös tietää, että jos päätämme hautoa pahoja tai sopimattomia ajatuksia ja haluja, niin
nuo ajatukset ja halut saastuttavat meidät, ja että kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme saada
siunauksia vanhurskaiden halujemme mukaan.

Päivä 4 (Matteus 16–17)
Tutkiessaan lukuja Matt. 16–17 oppilaat saivat tietää, että Jeesuksen Kristuksen kirkko rakentuu Jumalalta saadulle
ilmoitukselle. He saivat tietoa myös pappeuden avaimista, jotka annettiin muinoin ja jotka on annettu meidän
aikanamme, jotta Herran palvelijat voivat johtaa Hänen kirkkoaan maan päällä.

Johdanto
Jeesus Kristus nuhteli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat saada merkin
Hänen jumalallisuudestaan. Pietari todisti, että Jeesus on Messias, ja hänelle
luvattiin taivasten valtakunnan avaimet. Seuraavat opetusehdotukset voivat auttaa
oppilaita ymmärtämään, kuinka he voivat vahvistaa todistustaan.
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Opetusehdotuksia
Matteus 16:1–12
Fariseukset ja saddukeukset pyytävät merkkiä Vapahtajalta
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat ilmaukset:

Enkelin ilmestymisellä

Pyhän Hengen kautta

Uskomalla ystävän tai perheenjäsenen sanoihin

Näkemällä ihmeen

Aloita oppiaihe pyytämällä oppilaita valitsemaan taululla olevista ilmauksista se,
joka parhaiten kuvailee sitä, kuinka he haluaisivat saada todistuksen
evankeliumista. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, minkä vaihtoehdon he
valitsivat, ja perustelemaan, miksi he valitsivat sen.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Matt. 16 kiinnittämään huomiota
totuuksiin siitä, kuinka Herra auttaa meitä saamaan todistuksemme evankeliumista
ja vahvistamaan sitä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:1. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä fariseukset ja saddukeukset
halusivat Jeesukselta.

• Mitä fariseukset ja saddukeukset halusivat Jeesukselta?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 16:2–4.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja katsomaan, kuinka Vapahtaja vastasi
fariseuksille ja saddukeuksille.

• Minkä merkin Herra sanoi antavansa?

Selitä, että Jeesus viittasi Vanhan testamentin profeetta Joonaan, jonka suuri kala
nielaisi (ks. Joona 2:1). Joonan ”haudatuksi tuleminen” ja sitten esiintulo kalan
vatsasta kolmen päivän kuluttua oli vertauskuva siitä, kuinka Jeesus Kristus kuoli,
kuinka Hänet haudattiin ja kuinka Hän nousi haudasta kolmantena päivänä.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt
profeetta Joonan merkkiä: ”Joonan haudatuksi tuleminen suuren kalan vatsaan ja
esiintulo sieltä (Joona 1:15–16; 2) on vertauskuva Kristuksen kuolemasta,
hautaamisesta ja ylösnousemuksesta” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966,
s. 711–712).

• Mitä Vapahtaja teki sen jälkeen kun Hän oli nuhdellut fariseuksia ja
saddukeuksia?

• Mitä me voimme oppia tämän kokemuksen perusteella väärästä tavasta
tavoitella hengellistä totuutta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Me emme saa hengellistä
totuutta pyytämällä merkkejä.)
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Tee yhteenveto jakeista Matt. 16:5–12 selittämällä, että Vapahtaja varoitti
opetuslapsiaan fariseusten ja saddukeusten vääristä opetuksista.

Matteus 16:13–20
Pietari todistaa, että Jeesus on Messias, ja hänelle luvataan valtakunnan avaimet
Selitä, että kun Jeesus oli nuhdellut fariseuksia ja saddukeuksia merkin
pyytämisestä, Hän opetti opetuslapsilleen, kuinka voi saada todistuksen
totuudesta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:13–14. Kehota luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään kysymykset, jotka Jeesus esitti, ja vastaus,
jonka Hänen opetuslapsensa antoivat.

• Mitä Vapahtaja kysyi opetuslapsiltaan? Kuinka he vastasivat?

• Mitä heidän vastauksensa voi kertoa meille siitä, kuinka hyvin ihmiset tässä
vaiheessa Jeesuksen palvelutyötä ymmärsivät, kuka Hän on?

Huom. Päivän 4 oppiaiheessa oppilaat tutkivat pyhien kirjoitusten hallittavaa
kohtaa Matt. 16:15–19. Voisit käyttää muutaman hetken tämän kohdan
kertaamiseen oppilaidesi kanssa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 16:15–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille toinen kysymys, jonka Vapahtaja esitti.

• Mikä oli toinen kysymys, jonka Vapahtaja esitti? Kuinka Pietari vastasi?

• Kuinka Pietari jakeen 17 mukaan tiesi, että Jeesus on Jumalan Poika? (Tuo esiin,
että taivaallinen Isä oli ilmoittanut hänelle tämän totuuden Pyhän Hengen
kautta.)

• Minkä totuuden nämä jakeet voivat opettaa meille siitä, kuinka me voimme
saada todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava totuus: Me saamme todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta Pyhän Hengen ilmoituksen kautta.)

• Mistähän syystä meidän on tärkeää saada todistus Pyhän Hengen ilmoituksen
kautta ennemmin kuin jollakin muulla tavalla?

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka Pyhä Henki auttaa meitä saamaan
todistuksen Vapahtajasta, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti
Joseph Fielding Smithin seuraavat sanat:

”Kun Jumalan Henki puhuu ihmisen hengelle, sillä on voima ilmoittaa totuutta
tehokkaammin ja ymmärrettävämmin kuin sitä voitaisiin ilmoittaa oltaessa
henkilökohtaisessa yhteydessä taivaallisten olentojenkaan kanssa. Pyhän Hengen
kautta totuus punoutuu itse ruumiin kudoksiin ja jänteisiin, niin että sitä ei voi
unohtaa.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Fielding Smith, 2013,
s. 190–191.)

• Mitä asioita me voimme tehdä valmistautuaksemme saamaan ilmoitusta Pyhän
Hengen kautta?
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• Kuinka te tulitte tietämään, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja teidän
Vapahtajanne? Mitä te teitte ollaksenne valmiita ottamaan vastaan tuon Pyhän
Hengen antaman todistuksen?

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he voisivat vahvistaa todistustaan tai mitä
heidän on kenties tehtävä saadakseen todistuksen Pyhän Hengen kautta. Kannusta
heitä toimimaan niiden vaikutelmien pohjalta, joita he mahdollisesti saavat.

Seuraava viikko (Matteus 18:1–22:26)
Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin heidän oli vaikea antaa anteeksi
jollekulle toiselle. Kehota heitä pohtimaan seuraavia kysymyksiä: Miksi tunsit, että
sinulla oli oikeus olla antamatta anteeksi tuolle henkilölle? Miksi meidän pitäisi
antaa muille anteeksi heidän rikkomuksensa, vaikka meistä tuntuisikin oikeutetulta
olla antamatta heille anteeksi? Kehota oppilaita etsimään vastauksia näihin
kysymyksiin, kun he jatkavat tutkimistaan seuraavalla viikolla.
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OPPIAIHE 21

Matteus 18
Johdanto
Jeesus Kristus opetti opetuslapsilleen periaatteita, jotka
auttaisivat heitä johtamaan Hänen kirkkoaan Hänen
taivaaseenastumisensa jälkeen. Herra myös esitti vertauksen

armottomasta palvelijasta vastauksena Pietarin kysymykseen
anteeksiannosta.

Opetusehdotuksia
Matteus 18:1–20
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen periaatteita, jotka auttavat heitä
johtamaan kirkkoa
Kirjoita taululle seuraavat loukkaukset: sinulle valehdellaan, sinulta varastetaan,
ystäväsi pettää sinut. Pyydä oppilaita arvioimaan mielessään kunkin loukkauksen
vakavuus asteikolla 1–10 niin että 1 tarkoittaa helpoimmin anteeksi annettavaa ja
10 vaikeimmin. Kehota muutamaa oppilasta, jotka haluavat, kertomaan, kuinka he
arvioivat kunkin näistä loukkauksista.

Kehota oppilaita pohtimaan, miksi meidän pitäisi antaa anteeksi muille silloinkin
kun on vaikeaa tehdä niin.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Matt. 18 etsimään totuuksia, jotka voivat
auttaa heitä ymmärtämään, miksi meidän pitäisi antaa anteeksi toisille ihmisille.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 18:1–14 selittämällä, että Jeesus neuvoi
opetuslapsiaan nöyrtymään ja tulemaan pienten lasten kaltaisiksi. Hän selitti myös,
että se, joka johtaa pieniä lapsia harhaan tai saa heidät kompastumaan uskossaan,
olisi Jumalan tuomion alainen (ks. jakeet 6–7). Vapahtaja neuvoi sitten
opetuslapsiaan poistamaan elämästään kaiken sen, mikä voisi vahingoittaa heitä
hengellisesti tai saada heidät kompastumaan (ks. jae 9). (Huom. Jakeissa Matt.
18:1–14 olevia Vapahtajan opetuksia käsitellään yksityiskohtaisemmin oppiaiheissa,
jotka koskevat lukuja Mark. 9 ja Luuk. 15.)

Selitä, että sen jälkeen kun Vapahtaja oli neuvonut opetuslapsiaan poistamaan
elämästään ne asiat, jotka voisivat saada heidät kompastumaan, Hän kertoi heille,
mitä ihmisen pitää tehdä, jos joku loukkaa häntä tai tekee syntiä häntä vastaan.
Vapahtaja opetti apostoleilleen myös kirkkokurin periaatteita.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 18:15 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Jeesus käski opetuslastensa tehdä, jos joku loukkaa heitä.

• Mitä me voimme oppia tämän jakeen perusteella siitä, mitä meidän täytyy
tehdä, jos joku loukkaa meitä?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 18:16–17 selittämällä, että Vapahtaja kertoi
apostoleilleen, että jos ihminen kieltäytyy tunnustamasta, että on tehnyt väärin tai
syntiä, ja kaksi tai useampia todistajia todistaa häntä vastaan, niin tuo ihminen
erotetaan kirkosta. Voit myös selittää, että nykyään ne, jotka johtavat kirkon
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kurinpitoneuvostoja, joissa sellaisia päätöksiä tehdään, pyrkivät aina saamaan
selville Herran tahdon siitä, pitääkö henkilö erottaa kirkosta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 18:18–20. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä valtuuden apostolit olivat saaneet.

• Mikä valtuus apostoleille oli annettu? (Selitä, että Vapahtaja oli antanut
apostoleille pappeuden avaimet, mikä antoi heille valtuuden Pietarin johdolla
suorittaa sinetöimistoimituksia ja tehdä sitovia kirkkoa koskevia päätöksiä,
kuten voisiko syntiä tehnyt henkilö säilyttää jäsenyytensä kirkossa [ks. Matt.
16:19].)

• Mitä Herra lupasi apostoleilleen jakeissa 19–20? (Voit ehdottaa, että oppilaat
merkitsevät jakeessa 20 olevan lupauksen.)

Matteus 18:21–35
Herra esittää vertauksen armottomasta palvelijasta
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava kertomus, jonka presidentti
Thomas S. Monson on esittänyt perheestä, jonka kahden kuukauden ikäinen vauva
oli kuollut:

”[Perheen] isä oli huonekalupuuseppä ja teki kauniin arkun kallisarvoisen
lapsensa ruumiille. Hautajaispäivä oli synkkä kuvastaen siten heidän
menetyksestään tuntemaansa surua. Kun perhe käveli kappelille isän kantaessa
pikkuruista arkkua, pieni joukko ystäviä oli kokoontunut yhteen. Kappelin ovi oli
kuitenkin lukossa. Kiireinen piispa oli unohtanut hautajaiset. Yritykset hänen
tavoittamisekseen eivät tuottaneet tulosta. Tietämättä, mitä tehdä, isä otti arkun

kainaloonsa ja perhe vierellään kantoi sen kotiin kaatosateessa kävellen.” (”Kätketyt kiilat”,
Liahona, heinäkuu 2002, s. 20.)

• Jos te olisitte olleet tuon perheen jäsen, miltä teistä olisi tuntunut, kun piispa ei
olisi ilmaantunut hautajaisiin?

• Miksi olisi vaikeaa antaa anteeksi piispalle?

Selitä, että sen jälkeen kun Vapahtaja oli antanut ohjeita apostoleille, Pietari esitti
Herralle kysymyksen anteeksiannosta. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Matt. 18:21 ja pyydä oppilaita etsimään Pietarin kysymys.

• Mitä Pietari kysyi Vapahtajalta?

Selitä, että jotkut uskonnolliset johtajat Pietarin aikaan opettivat, ettei ihmisen
tarvitse antaa anteeksi toiselle ihmiselle enempää kuin kolme kertaa. Kysyessään
Herralta, pitäisikö hänen antaa anteeksi jollekulle seitsemän kertaa, Pietari on
kenties ajatellut olevansa reilu (ks. Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 osaa,
1979–1981, osa 3, s. 91). Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 18:22 ja
panemaan merkille Vapahtajan vastaus Pietarille.

• Kuinka monta kertaa meidän Vapahtajan mukaan pitäisi antaa anteeksi niille,
jotka loukkaavat meitä tai tekevät syntiä meitä vastaan? (Selitä, että
”seitsemänkymmentäseitsemän kertaa” on tapa sanoa, ettei meidän tule asettaa
rajoja sille, kuinka monta kertaa annamme anteeksi toisille ihmisille.)
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• Minkä totuuden voimme oppia Vapahtajalta anteeksiantamisesta muille?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat
seuraavan totuuden: Herra on käskenyt meitä antamaan anteeksi niille,
jotka loukkaavat meitä tai tekevät syntiä meitä vastaan.)

• Mitä tarkoittaa se, että antaa anteeksi muille? (Selitä, että kun annamme
anteeksi muille, niin kohtelemme rakastavasti sitä henkilöä, joka on loukannut
tai vahingoittanut meitä, emmekä koe mitään epäystävällisiä tunteita häntä
kohtaan [ks. PKO, ”Anteeksianto”, scriptures.lds.org/fi; OL 64:9–11].
Anteeksiantaminen ei tarkoita sitä, että sallimme jatkuvasti muiden
vahingoittaa meitä tai ettei loukkaajaa tulisi pitää vastuussa teoistaan lain
mukaan tai muuten.)

Selitä, että vastattuaan Pietarin kysymykseen Vapahtaja opetti opetuslapsilleen
vertauksen, joka voi auttaa meitä ymmärtämään, miksi meidän tulee antaa anteeksi
toisille ihmisille.

Järjestä oppilaat pareiksi ja kehota kutakin paria lukemaan yhdessä Matt. 18:23–35
ja ottamaan selville, miksi meidän tulee antaa anteeksi muille. Kehota riittävän ajan
kuluttua oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

Sen sijaan että pyytäisit oppilaita lukemaan Matt. 18:23–35, voisit näyttää
videon ”Forgive Every One Their Trespasses: The Parable of the Unmerciful

Servant” [Antakaa jokaiselle anteeksi heidän rikkomuksensa: Vertaus
armottomasta palvelijasta] (6.06). Kun oppilaat katsovat videota, kehota heitä
panemaan merkille, miksi meidän tulee antaa anteeksi muille. Kehota riittävän ajan
kuluttua oppilaita kertomaan, mitä he ovat panneet merkille. Tämä video on
sivustolla lds.org.

Auta oppilaita syventämään ymmärrystään tästä vertauksesta kirjoittamalla taululle
seuraavat sanat:

Kuningas Palvelija Toinen palvelija

• Kuinka paljon palvelija oli velkaa kuninkaalle? (Kirjoita sanan Palvelija alle oli
velkaa kuninkaalle 10 000 talenttia.)

Selitä, että Jeesuksen aikaan ”10 000 talenttia vastasi 100 000 000:aa denaaria
[roomalainen rahayksikkö]. Yksi denaari oli tavallisen työmiehen normaali
päiväpalkka.” (Jay A. Parry ja Donald W. Parry, Understanding the Parables of Jesus
Christ, 2006, s. 95.) Pyydä oppilaita laskemaan, kuinka monta vuotta palvelijalta
kestäisi maksaa tämä velka, jakamalla 100 000 000 denaaria 365 päivällä
(100 000 000 / 365 = 273 973). Kirjoita taululle sanojen oli velkaa kuninkaalle 10 000
talenttia alle 273 973 vuotta.
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• Kuinka paljon toinen palvelija oli velkaa palvelijalle? (Kirjoita sanojen Toinen
palvelija alle oli velkaa palvelijalle 100 denaaria.)

Näin siis toinen palvelija oli palvelijalle velkaa karkeasti 100 päivän työn eli lähes
yhden kolmanneksen vuosipalkastaan. Kirjoita sanojen oli velkaa palvelijalle 100
denaaria alle 100 päivää.

• Mistähän syystä kuningas sanoi palvelijan olevan kelvoton, kun palvelija ei
antanut anteeksi toiselle palvelijalle tätä velkaa?

Kysy oppilailta, keitä he arvelevat tämän vertauksen kunkin kolmen henkilön
edustavan. Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraavat mahdolliset
edustajat: Kuningas = taivaallinen Isä, Palvelija = me, Toinen palvelija = ne, jotka ovat
loukanneet meitä.

• Minkä periaatteen Vapahtaja mielestänne yritti opettaa opetuslapsilleen siitä,
miksi meidän tulee antaa anteeksi muille? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavankaltainen periaate: Jos haluamme, että Jumala antaa anteeksi
meille, niin meillä täytyy olla halu antaa anteeksi muille. Kirjoita tämä
periaate taululle.)

• Mitä voi tehdä, jos on vaikeuksia antaa anteeksi jollekulle?

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä me voimme tehdä, jotta meillä olisi suurempi
halu antaa anteeksi muille, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen
ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraavat
sanat. Mikäli mahdollista, anna sanat jokaiselle oppilaalle monisteena.

”Meidän täytyy tunnistaa ja myöntää vihan tunteet. Vaatii nöyryyttä tehdä niin,
mutta jos me polvistumme ja pyydämme taivaalliselta Isältä
anteeksiantavaisuutta, Hän auttaa meitä. Herra vaatii meitä antamaan ’anteeksi
kaikille ihmisille’ [OL 64:10] omaksi parhaaksemme, sillä ’viha hidastaa
hengellistä kasvua’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes, 1914, s. 144]. Vasta kun
me vapaudumme vihasta ja katkeruudesta, Herra voi antaa sydämeemme

lohdun – –.

Murhenäytelmän kohdatessa meidän ei pidä ryhtyä tavoittelemaan henkilökohtaista kostoa vaan
pikemminkin antaa oikeuden kulkea omaa rataansa ja antaa asian sitten olla. Ei ole helppoa
antaa asian olla ja poistaa sydäntämme kalvava kauna. Vapahtaja on sovituksensa kautta
luvannut meille kaikille kallisarvoisen rauhan, mutta voimme saada sen vain, kun olemme
halukkaat karkottamaan vihan, pahansuopuuden tai koston tunteet. Kaikille meille, jotka
annamme anteeksi niille, jotka rikkovat meitä vastaan [ks. Matt. 6:14–15], jopa niille, jotka ovat
syyllistyneet vakaviin rikoksiin, sovitus tuo rauhaa ja lohtua.” (”Anteeksiannon parantava
voima”, Liahona, toukokuu 2007, s. 69.)

• Mitä sellaista presidentti Faust käski meitä tekemään, mikä auttaa meitä
antamaan anteeksi muille?

• Mitä presidentti Faustin mukaan voi tapahtua, kun me annamme
anteeksi muille?

Muistuta oppilaita presidentti Monsonin kertomuksesta, jota käsiteltiin aiemmin
oppitunnilla, ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan kertomus loppuun:
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”Ellei perheellä olisi ollut niin paljon luonteenlujuutta, he olisivat voineet syyttää
piispaa ja kantaa kaunaa. Kun ikävä tapaus selvisi piispalle, hän kävi vierailulla
perheen luona ja pyysi anteeksi. Yhä selvästi mielensä pahoittaneena mutta
kyyneleet silmissään isä hyväksyi anteeksipyynnön, ja miehet syleilivät sovinnon
hengessä.” (Ks. ”Kätketyt kiilat”, s. 20.)

• Kuinka Herra on auttanut teitä antamaan anteeksi jollekulle, joka on tehnyt
syntiä teitä vastaan tai loukannut teitä?

• Mikä on auttanut teitä antamaan anteeksi muille? (Voisit kehottaa oppilaita
kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa vastauksen tähän kysymykseen.)

Esitä kysymyksiä ja kehotuksia, jotka kannustavat käytännön
toteutukseen
Evankeliumin opettamisen päämääränä on auttaa oppilaita toteuttamaan pyhistä kirjoituksista
löytyviä periaatteita ja oppeja käytännössä, kokemaan kääntymys ja saamaan siunaukset, jotka
on luvattu uskollisille ja kuuliaisille. Kysymykset ja kehotukset, jotka kannustavat käytännön
toteutukseen, voivat auttaa oppilaita näkemään, kuinka he voivat toteuttaa näitä periaatteita ja
oppeja nykyhetken tilanteissaan ja tulevaisuudessa.

Kehota oppilaita pohtimaan, kenelle he eivät ehkä ole antaneet anteeksi. Kehota
heitä rukoilemaan halua antaa anteeksi ja kykyä päästää irti tuskasta ja vihasta,
jotta Jeesus Kristus voi auttaa heitä tuntemaan rauhaa ja lohtua
sovituksensa kautta.
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OPPIAIHE 22

Matteus 19–20
Johdanto
Jeesus Kristus opetti avioliiton pyhyydestä. Hän tähdensi sitä,
miten tärkeää on valita iankaikkinen elämä ennen maailman
rikkauksia, ja opetti vertauksen viinitarhan työmiehistä.

Jeesus myös profetoi kuolemastaan ja opetti opetuslapsiaan
palvelemaan muita.

Opetusehdotuksia
Matteus 19:1–12
Vapahtaja opettaa avioliiton pyhyydestä
Ota esille kuva onnellisesti avioliitossa
olevasta parista, joka on sinetöity
temppelissä. Tuo esiin, että Herran
oppi, joka koskee avioliittoa ja avioeroa,
eroaa monista maailman käsityksistä.

• Millaisia käsityksiä maailmassa on
avioliitosta ja avioerosta? (Varoitus:
Vältä käyttämästä liikaa aikaa
muihin asiaan liittyviin aiheisiin
kuten samaa sukupuolta olevien
väliseen avioliittoon, mikä voisi
viedä aikaa muilta tärkeiltä
periaatteilta tämänpäiväisessä
oppiaiheessa.)

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan
jakeita Matt. 19:1–12 panemaan
merkille Herran opetuksia avioliitosta ja
avioerosta ja pohtimaan näiden
opetusten tärkeyttä heille itselleen.

Suhtaudu hienotunteisesti oppilaiden tarpeisiin ja tunteisiin
Kun keskustelette Vapahtajan opetuksista, jotka koskevat avioliittoa ja avioeroa, suhtaudu
hienotunteisesti oppilaisiin, jotka ovat saattaneet kokea tuskaa tai huolta vanhempiensa tai
muiden perheenjäsenten erilleen muuttamisen tai avioeron vuoksi. Valmistautuessasi ja
opettaessasi etsi rukoillen Pyhän Hengen johdatusta ja noudata sitä. Muista kuunnella tarkasti,
kun oppilaat esittävät kysymyksiä tai kertovat ajatuksistaan ja tuntemuksistaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:1–3. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, minkä kysymyksen fariseukset esittivät
Jeesukselle. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.
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Selitä, että ilmaus ”hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa” (Matt. 19:3) viittaa
kaikenlaisiin syihin, joiden vuoksi mies eroaa vaimostaan, vaikka tuo syy olisi
vähäpätöinen tai itsekäs.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:4–6 ja pyydä oppilaita panemaan
merkille, mitä opetuksia Vapahtaja antoi avioliitosta ja avioerosta.

• Mitä totuuksia avioliitosta me opimme sen perusteella, mitä Vapahtaja vastasi
fariseuksille? (Oppilaat saattavat mainita muutamia totuuksia, mutta muista
tähdentää, että avioliitto miehen ja naisen välillä on pyhä suhde, jonka
Jumala on suunnitellut ja säätänyt.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:7 ja pyydä luokan jäseniä
katsomaan, minkä toisen kysymyksen fariseukset esittivät Vapahtajalle.

• Mitä fariseukset kysyivät Vapahtajalta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:8–9 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille Vapahtajan vastaus.

• Miksi Vapahtaja sanoi Mooseksen sallineen avioeron israelilaisten keskuudessa?
(Koska ihmiset olivat kovasydämisiä.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka tämä opetus liittyy meidän aikaamme,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Korotukseen vaadittavassa avioliitossa – kestoltaan iankaikkisessa ja piirteiltään
jumalallisessa – avioeroa ei pidetä vaihtoehtona. Avioparit vihitään Herran
temppeleissä koko iankaikkisuudeksi. Mutta jotkin avioliitot eivät etene kohti
tuota ihannetta. ’Koska [olemme] niin kovasydämisiä’ [Matt. 19:8], Herra ei tällä
hetkellä sovita käytäntöön tämän selestisen periaatteen seurauksia. Hän sallii
eronneiden henkilöiden mennä uudelleen naimisiin ilman moraalittomuuden

tahraa, joka on määritelty korkeammassa laissa.” (”Avioero”, Liahona, toukokuu 2007, s. 70.)

Voisit kutsua oppilaita lausumaan todistuksensa siitä, että Jumala on suunnitellut ja
säätänyt avioliiton pyhäksi suhteeksi miehen ja naisen välillä.

Matteus 19:13–30; 20:1–16
Jeesus opettaa iankaikkista elämää koskevia asioita ja esittää vertauksen viinitarhan
työmiehistä
Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Kerro oppilaalle, että jos hän pystyy
tekemään kymmenen punnerrusta, hän saa pienen palkkion (kuten kymmenen
makeista). Kun oppilas on tehnyt kymmenen punnerrusta, anna hänelle hänen
palkkionsa ja pyydä sitten toista vapaaehtoista. Pyydä toista oppilasta tekemään
yksi punnerrus, ja kysy sitten luokan oppilailta, mikä palkkio heidän mielestään
tämän oppilaan pitäisi saada ja miksi. Kehota sitten näitä kahta oppilasta
palaamaan omille paikoilleen. Kerro luokalle, että toinen oppilas saa palkkionsa
myöhemmässä vaiheessa oppiaihetta sen perusteella, mitä luokan jäsenet oppivat
pyhistä kirjoituksista.

OPPIAIHE 22

133



Tee yhteenveto jakeista Matt. 19:13–27 selittämällä, että Jeesus kannusti seuraajiaan
tavoittelemaan iankaikkista elämää ennemmin kuin maailman rikkauksia. Pietari
kysyi, mitä opetuslapset saisivat, koska he olivat luopuneet maallisesta
omaisuudestaan seuratakseen Vapahtajaa. (Huom. Näissä jakeissa käsiteltyjä
tapahtumia opetetaan yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee lukua
Mark. 10.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:28–30. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja vastasi
Pietarille.

• Mitä jakeen 29 mukaan saa jokainen, joka luopuu kaikesta seuratakseen
Vapahtajaa?

Selitä, että sitten Vapahtaja opetti opetuslapsilleen vertauksen auttaakseen heitä
ymmärtämään, että taivaallinen Isä haluaa antaa kaikille lapsilleen mahdollisuuden
saada iankaikkinen elämä. Tässä vertauksessa eräs mies palkkaa työmiehiä eri
vaiheissa päivää työskentelemään viinitarhassaan. Normaali työpäivä Uuden
testamentin aikoina olisi ollut noin aamukuudesta iltakuuteen vaihdellen hieman
eri vuodenaikoina.

Jäljennä seuraava taulukko taululle tai anna se oppilaille monisteena:

Työmiehet
(aloittamisaika)

Sovittu
palkka

Tehdyt
työtunnit

Maksettu
summa

Aamuvarhaisella (klo
6.00)

3. tunnilla (klo 9.00)

6. tunnilla (klo 12.00)

9. tunnilla (klo 15.00)

11. tunnilla (klo 17.00)

Kehota oppilaita työskentelemään pienryhmissä. Pyydä heitä lukemaan
ryhmässään Matt. 20:1–7 ja ottamaan selville, kuinka pitkään kukin ryhmä
työmiehiä työskenteli ja mistä palkasta heidän kanssaan sovittiin. (Denaari oli
roomalainen kolikko, joka vastasi arvoltaan suurin piirtein työmiehen
päiväpalkkaa.)

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamaa oppilasta tulemaan taululle ja
täydentämään kaksi ensimmäistä taulukon saraketta (tai pyydä heitä täydentämään
ne antamaasi monisteeseen).

• Kenelle mielestänne pitäisi maksaa eniten?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 20:8–10 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, minkä verran kukin ryhmä työmiehiä sai palkkaa.

• Minkä verran palkkaa kukin ryhmä työmiehiä sai? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita 1 denaari jokaiseen ruutuun sarakkeessa, jonka otsikkona on
”Maksettu summa”.)

• Jos olisitte olleet niitä työmiehiä, jotka tekivät työtä koko päivän, mitä olisitte
mahtaneet ajatella tai tuntea, kun olisitte saaneet saman palkan kuin ne, jotka
olivat olleet töissä vain yhden tunnin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 20:11–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä koko päivän työskennelleet
työmiehet sanoivat viinitarhan isännälle ja mitä hän vastasi heille.

• Mikä oli niiden valituksen aihe, jotka olivat työskennelleet koko päivän?

• Mitä viinitarhan isäntä sanoi vastaukseksi?

• Kuinka viinitarhan isäntä oli ollut oikeudenmukainen niitä kohtaan, jotka olivat
työskennelleet koko päivän?

Auta oppilaita huomaamaan tästä vertauksesta yksi totuus selittämällä, että
denaarin palkka voi kuvata ikuista tai iankaikkista elämää, kuten jakeessa Matt.
19:29 on mainittu. Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jumala antaa iankaikkisen
elämän kaikille niille, jotka…

• Jos palkka tässä vertauksessa kuvaa iankaikkista elämää, mitä työ voisi kuvata?
(Oppilaat saattavat ehdottaa monia eri vastauksia, mutta muista tähdentää, että
työ tässä vertauksessa voi kuvata Jumalan kanssa tehtäviä ja pidettäviä pyhiä
liittoja. Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä taululla oleva totuus seuraavasti:
Jumala antaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka päättävät tehdä
pyhiä liittoja Hänen kanssaan ja pitää ne.)

Tuo esiin, että tämä totuus auttaa meitä ymmärtämään taivaallisen Isän
armollisuuden ihmisiä kohtaan, jotka eivät tee tai pidä liittoja varhain elämässään,
ja niitä kohtaan, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä niin ennen kuin vasta
kuolemansa jälkeen (ks. OL 137:7–8).

• Mistähän syystä meidän on tärkeää tietää, että Jumala antaa iankaikkisen
elämän kaikille niille, jotka päättävät tehdä pyhiä liittoja Hänen kanssaan ja
pitää ne riippumatta siitä, milloin se kenties tapahtuu?

Muistuta oppilaita toisesta oppilaasta, joka teki vain yhden punnerruksen, ja kysy:

• Mikä palkkio teidän mielestänne tämän oppilaan pitäisi saada yhden
punnerruksen tekemisestä? (Anna tälle oppilaalle sama palkkio, jonka annoit
oppilaalle, joka teki kymmenen punnerrusta.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 20:15–16. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka viinitarhan isäntä vastasi niille,
jotka valittivat hänen ystävällisyyttään muita työntekijöitä kohtaan.

• Mitä arvelette viinitarhan isännän tarkoittaneen, kun hän kysyi: ”Katsotko sinä
karsaasti sitä, että minä olen hyvä?” (Jae 15.)
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Selitä, että vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on
muotoillut tämän kysymyksen uudelleen seuraavasti: ”Miksi sinä olet kateellinen
siksi, että minä haluan olla hyvä?” (Ks. ”Viinitarhan työmiehet”, Liahona, toukokuu
2012, s. 31.)

• Mitä tarkoittaa jakeessa 16 se, että ”viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja
ensimmäiset viimeisiksi”? (Se tarkoittaa sitä, että vaikka kaikki kutsutaan
osallistumaan taivaallisen Isän työhön, vain valitut saavat Hänen siunauksensa
– kuten iankaikkisen elämän siunauksen. Ks. myös OL 121:34–40.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia jakeesta 16? (Oppilaat saattavat mainita
muutamia eri periaatteita, kuten seuraavan: Jos aiomme olla kateellisia
taivaallisen Isän muille antamista siunauksista, niin saatamme menettää
ne siunaukset, jotka Hän haluaa antaa meille.)

Lue ääneen vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat ja kehota oppilaita
pohtimaan, kuinka he saattaisivat tuntea houkutusta olla kateellisia siunauksista,
joita taivaallinen Isä antaa muille:

”Elämässämme tulee olemaan aikoja, jolloin joku toinen saa odottamattoman
siunauksen tai ottaa vastaan jonkin erityisen tunnustuksen. Saanen pyytää meitä
olemaan loukkaantumatta – ja etenkään olemaan tuntematta kateutta – kun
jollakulla toisella käy hyvä onni. Me emme vähene, kun joku toinen saa lisää. Me
emme ole kilpajuoksussa toisiamme vastaan, jotta näkisimme, kuka on rikkain tai
lahjakkain tai kaunein tai edes siunatuin. Se kilpajuoksu, jossa todella olemme,

on kilpa syntiä vastaan. – –

Himoitseminen, murjottaminen tai muiden lannistaminen eivät kohota teidän asemaanne eikä
jonkun toisen halventaminen paranna teidän minäkuvaanne. Olkaa siis ystävällisiä ja olkaa
kiitollisia siitä, että Jumala on hyvä. Se on onnellinen elämäntapa.” (”Viinitarhan työmiehet”,
s. 31–32.)

Lausu todistuksesi niistä totuuksista, jotka oppilaat huomasivat tutkiessaan
vertausta viinitarhan työmiehistä.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke. Anna oppilaille aikaa täydentää se
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa: Sen
perusteella, mitä olen oppinut tästä vertauksesta, minä aion…

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamaa oppilasta, jotka haluavat niin tehdä,
kertomaan luokalle, mitä he ovat kirjoittaneet.

Matteus 20:17–34
Jeesus kertoo ennalta kuolemastaan ja opettaa opetuslapsiaan palvelemaan muita
Tee yhteenveto jakeista Matt. 20:17–34 selittämällä, että Vapahtaja kertoi, että
Hänet kavallettaisiin ja tuomittaisiin kuolemaan, kun Hän palaisi Jerusalemiin. Hän
opetti opetuslapsilleen, että sen sijaan että nämä pyrkisivät johtavaan asemaan,
näiden tulee noudattaa Hänen esimerkkiään ja palvella muita.
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OPPIAIHE 23

Matteus 21:1–16
Johdanto
Jeesus saapui riemusaatossa Jerusalemiin elämänsä
viimeisen viikon alussa. Ollessaan siellä Hän puhdisti

temppelin toiseen kertaan ja paransi sokeat ja rammat, jotka
tulivat Hänen luokseen.

Opetusehdotuksia
Huom. Tämän oppiaiheen lopussa on yksisivuinen kuvaliite nimeltään ”Jeesuksen
Kristuksen viimeinen viikko, sovitus ja ylösnousemus”. Tämä lyhyt katsaus
Vapahtajan viimeiseen viikkoon kuolevaisuudessa voi auttaa sinua ja oppilaitasi
ymmärtämään tapahtumia, jotka johtivat Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja
ylösnousemukseen. Voit käyttää tätä katsausta myös tutkiessanne Markuksen,
Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeja.

Matteus 21:1–11
Jeesus Kristus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin
Ota esille jokin ruoka tai kirjoita sen nimi taululle. Pyydä oppilaita ilmoittamaan,
ovatko he maistaneet sitä ja suosittelisivatko he sitä muille. Kehota oppilasta, joka
suosittelisi kyseistä ruokaa, tulemaan luokan eteen. Pyydä häntä kuvittelemaan,
ettei kukaan muu ole maistanut kyseistä ruokaa. Kehota oppilasta esittämään, mitä
hän sanoisi tai tekisi auttaakseen jotakuta toista saamaan halun maistaa tuota
ruokaa. Kehota oppilasta tehtävän suoritettuaan palaamaan paikalleen. Kysy sitten
luokan jäseniltä:

• Jos ette olisi maistaneet tätä ruokaa aiemmin, kuinka todennäköisesti
haluaisitte maistaa sitä nyt? Miksi?

Ota esille kuva Vapahtajasta. Selitä, että
monilla ihmisillä on vain vähän tietoa
Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen
evankeliumistaan ja että meillä on
vastuu auttaa muita saamaan tietoa
Hänestä.

Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä he
voisivat tehdä auttaakseen jotakuta
saamaan halun tietää enemmän
Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota heitä
jakeita Matt. 21:1–11 tutkiessaan
etsimään periaatetta, joka voi auttaa
heitä, kun he kannustavat muita
hankkimaan lisää tietoa Jeesuksesta
Kristuksesta.

Selitä, että lukuun Matt. 21 on
tallennettu, mitä tapahtui viisi päivää
ennen Vapahtajan ristiinnaulitsemista. Muistuta oppilaille, että väkijoukko oli
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seurannut Jeesusta ja Hänen apostolejaan heidän matkatessaan Jerikosta
Jerusalemiin (ks. Matt. 20:17–18, 29).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 21:1–5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus neuvoi kahta
opetuslapsistaan tekemään.

• Mitä Jeesus neuvoi näitä opetuslapsia tekemään?

Selitä, että jakeissa Matt. 21:4–5 mainittu profetia on kohdassa Sak. 9:9–10. (Kehota
oppilaita miettimään, haluavatko he merkitä tämän viitteen jakeen 5 alaviitteessä.
Tämä profetia koskee luvattua Messiasta eli ”voideltua Profeettaa, Pappia,
Kuningasta ja Pelastajaa, jonka tuloa juutalaiset innokkaasti odottivat” (PKO,
”Messias”, scriptures.lds.org/fi). Tuo esiin, että Raamatun aikoina aasi oli
”juutalaisen kuninkuuden vertauskuva. – – Aasilla ratsastaminen osoitti – –, että
Jeesus saapui rauhanomaisena ja ’nöyränä’ Vapahtajana, ei sotahevosella kuten
valloittaja.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014,
s. 64.)

• Millaiset teot eri kulttuureissa ilmaisevat kuninkuuden tunnustamista
kunnioittavalla tavalla?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 21:6–8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä ihmiset, joita ”oli hyvin paljon”
(jae 8), tekivät, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. (Voit halutessasi selittää oppilaille,
että Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Matt. 21:5 selkeyttää, että vain yksi
eläin tuotiin ja sillä ratsastettiin [ks. LDS Bible, Matthew 21:7, alaviite a].)

• Mitä väkijoukko teki tunnustaakseen kunnioitusta osoittaen, että Jeesus on
Messias? (Voisit tuoda esiin, että Johanneksen evankeliumissa täsmennetään,
että ihmiset käyttivät ”palmunoksia” [Joh. 12:13]. Palmunoksat olivat
juutalainen vertauskuva vihollisista saadusta voitosta. Se, että väkijoukko
päällysti kulkutien oksilla ja vaatteilla, oli ele, jolla kunnioitettiin kuninkaallisia
ja valloittajia. Niin tehdessään ihmiset tunnustivat Jeesuksen Vapauttajakseen ja
Kuninkaakseen ja ottivat Hänet sellaisena vastaan.)

Ota esille kuva Jeesus saapuu
riemusaatossa Jerusalemiin
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 50; ks. myös lds.org). Pyydä
oppilaita kuvittelemaan, että he ovat
yksi tässä kuvassa olevista ihmisistä.
Lue ääneen alkuosa jakeesta Matt. 21:9
ja kehota luokan jäseniä lukemaan
yhteen ääneen väkijoukon huuto, joka
on jakeen loppuosassa, aivan kuin he
kuuluisivat noiden ihmisten joukkoon.

• Mitä sanaa ihmiset toistivat? (Hoosianna.)

Selitä, että hoosianna tarkoittaa ’auta’ (Matt. 21:9, alaviite) tai ’oi, pelasta meidät’
(PKO, ”Hoosianna”). Pyydä oppilaita harkitsemaan tämän määritelmän
kirjoittamista pyhiin kirjoituksiinsa jakeen 9 viereen.
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Merkintöjen ja huomautusten tekeminen pyhiin kirjoituksiin
Merkintöjen ja huomautusten tekeminen pyhiin kirjoituksiin on yksi hyödyllisimmistä keinoista,
joilla oppilaat muistavat, mitä he oppivat. Oppilaat voivat tehdä merkintöjä alleviivaamalla,
värittämällä tai ympyröimällä avainsanoja ja -ilmauksia. He voivat myös kirjoittaa pyhien
kirjoitustensa marginaaliin määritelmiä, periaatteita, profeettojen sanoja sekä henkilökohtaisia
oivalluksia ja vaikutelmia.

Selitä, että osa ihmisjoukon huudosta täytti messiaanisen profetian, joka on
kohdassa Ps. 118:25–26. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät tämän kohdan
jakeen Matt. 21:9 alaviitteessä. Selitä, että kuninkaallinen ja messiaaninen arvonimi
”Daavidin Poika” (jae 9) oli varattu Daavidin valtaistuimen perijälle.

• Kenen ihmiset julistivat tällä huudolla Jeesuksen olevan?

• Jos te olisitte eläneet tuolloin Jerusalemissa, mitä ajatuksia tai tunteita olisitte
saattaneet kokea, kun olisitte nähneet Jeesuksen saapuvan paikalle
riemusaatossa?

Tuo esiin, että Jerusalemissa oli tuolloin tuhansia muualta tulleita ihmisiä
viettämässä pääsiäistä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 21:10–11.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja katsomaan, mikä vaikutus väkijoukon
käytöksellä oli muihin ihmisiin Jerusalemissa.

• Minkä kysymyksen muut ihmiset esittivät väkijoukon käytöksen johdosta?

• Kuten tämä tapaus osoittaa, mitä voi tapahtua, kun me julkisesti tunnustamme
Jeesuksen Kristuksen ja puhumme Hänestä? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Kun julkisesti
tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ja puhumme Hänestä, me voimme
auttaa muita saamaan halun tietää Hänestä enemmän. Voisit kirjoittaa
tämän periaatteen taululle.)

• Missä muissa tilanteissa kuin kirkon kokouksissa me voimme julkisesti
tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ja puhua Hänestä? (Auta oppilaita
ymmärtämään, että me voimme sopivan tilaisuuden tullen tehdä niin virallisissa
tilanteissa, sosiaalisessa mediassa sekä keskusteluissa ystävien, sukulaisten ja
naapurien kanssa.)

• Kuinka me voimme julkisesti tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ja puhua Hänestä
niin, että se auttaa muita saamaan halun tietää Hänestä enemmän?

• Kuinka te vastaisitte, jos teiltä kysyttäisiin, kuka Jeesus Kristus on?

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita kirjoittamaan niistä
jompaankumpaan vastaus seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa:

Milloin jonkun toisen ihmisen pyrkimykset julkisesti tunnustaa Jeesus Kristus ja
puhua Hänestä ovat herättäneet sinussa halun tietää Hänestä enemmän?
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Milloin sinä olet (tai joku tuntemasi henkilö on) auttanut jotakuta toista saamaan
halun tietää enemmän Jeesuksesta Kristuksesta, koska olet (tai tuo toinen henkilö
on) julkisesti tunnustanut Hänet ja puhunut Hänestä?

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita, jotka haluavat tehdä niin,
kertomaan, mitä he kirjoittivat.

Kannusta oppilaita etsimään sopivia tilaisuuksia tunnustaa Jeesus Kristus ja puhua
Hänestä ja kannusta heitä tarttumaan noihin tilaisuuksiin.

Matteus 21:12–16
Jeesus puhdistaa temppelin ja parantaa sokeita ja rampoja
Ota esille kuva lähimmästä myöhempien aikojen pyhien temppelistä. Kehota
oppilaita pohtimaan ja kuvailemaan ajatuksiaan ja tunteitaan, joita heillä oli, kun
he kävivät edellisen kerran temppelissä. Jos oppilaat eivät ole koskaan käyneet
temppelissä, pyydä heitä kuvailemaan, miltä he arvelevat, että heistä tuntuisi olla
temppelissä.

• Mitä sellaista temppelissä tapahtuu, minkä johdosta me voimme kokea sellaisia
tunteita?

Ota esille kuva Isäni talo
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 52; ks. myös lds.org). Selitä, että
tultuaan Jerusalemiin Vapahtaja meni
temppelin pihalle. Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen Matt.
21:12–13. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, mitä sellaista jotkut ihmiset
tekivät, mikä oli loukkaavaa taivaallista
Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan.

• Kuinka jotkut ihmiset kohtelivat Jumalan huonetta?

Selitä, että Jerusalemiin pääsiäistä viettämään tulleiden piti ostaa eläimiä
uhrattavaksi temppelissä, koska se oli osa heidän jumalanpalvelustaan.
Rahanvaihtajat vaihtoivat roomalaisia rahoja ja muita rahoja temppelirahaan, jotta
eläimiä voitiin ostaa, ja toiset kauppiaat myivät eläimiä.

• Mitä väärää oli tämäntyyppisessä kaupankäynnissä temppelin alueella?

Voit tuoda esiin, että vaikka tällainen kaupankäynti oli välttämätöntä ja palveli
hyvää tarkoitusta, niin kaupanteon paikka ja tapa, jolla kauppiaat toimivat, oli
epäkunnioittava ja halveksiva. Jae 13 antaa ymmärtää, että rahanvaihtajat ja
kauppiaat olivat kiinnostuneempia rahallisen voiton saamisesta kuin Jumalan
palvelemisesta ja muiden auttamisesta siinä.

• Minkä temppeliä koskevan totuuden me voimme oppia siitä, mitä Vapahtaja
sanoi ja teki? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
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mainitsevat seuraavan totuuden: Herran huone on pyhä paikka, ja Hän
haluaa meidän kohtelevan sitä kunnioittavasti.)

• Kuinka me voimme osoittaa kunnioitusta Herran huonetta kohtaan?

• Kuinka se, että käy temppelissä kelvollisena, voi olla osoitus kunnioituksesta
sitä kohtaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 21:14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä Vapahtaja teki temppelissä
puhdistettuaan sen.

• Mitä Vapahtaja teki niiden sokeiden ja rampojen hyväksi, jotka tulivat Hänen
luokseen temppelissä?

• Mitä me voimme oppia tämän tapahtuman perusteella siitä, mitä Herra voi
tehdä meille, kun käymme temppelissä? (Varmista, että oppilaat huomaavat
seuraavan totuuden: Kun käymme temppelissä, Herra voi parantaa meidät.)

• Mitä muita sairauksia ja haasteita fyysisten vaivojen lisäksi Herra voi parantaa,
kun käymme temppelissä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti James E. Faustin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan
presidentti Faustin todistusta totuudesta, jonka he huomasivat.

”Herra on tarjonnut monia keinoja, joilla me voimme saada [Hänen parantavan
vaikutuksensa]. Olen kiitollinen siitä, että Herra on palauttanut temppelityön
maan päälle. Se on tärkeä osa työtä sekä elävien että kuolleiden pelastamiseksi.
Temppelimme tarjoavat pyhäkön, jonne me voimme mennä ja jättää syrjään
monet maailman huolet. Temppelimme ovat rauhan ja tyyneyden tyyssijoja.
Näissä pyhitetyissä pyhäköissä Jumala ’parantaa ne, joiden mieli on murtunut,

hän sitoo heidän haavansa’ (Ps. 147:3).” (”Hengellinen paraneminen”, Valkeus, heinäkuu
1992, s. 6.)

• Miksi palveleminen Herran huoneessa auttaa meitä kokemaan Hänen
parantavan vaikutuksensa?

Selitä, että kokemamme parantuminen palvellessamme temppelissä voi tapahtua
heti, kuten kävi sokeille ja rammoille tässä tapauksessa, tai se voi tapahtua ajan
kuluessa.

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette kokeneet Herran parantavan
vaikutuksen palvelemalla temppelissä? (Voit itsekin kertoa jonkin oman
kokemuksesi.)

Tee yhteenveto jakeista Matt. 21:15–16 selittämällä, että ylipapit ja lainopettajat
olivat tyytymättömiä siihen, mitä Jeesus teki temppelissä, ja ihmisiin, jotka huusivat
Hänelle siellä ”hoosiannaa”. Jeesus toi esiin, että se, että ihmiset tunnustivat Hänet
julkisesti, täytti erään profetian (ks. Ps. 8:3).

Lausu lopuksi oma todistuksesi tässä oppiaiheessa käsitellyistä totuuksista.
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Viikunapuu
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

OPPIAIHE 24

Matteus 21:17–22:14
Johdanto
Vietettyään yön Betanian kylässä Jeesus palasi temppeliin.
Matkallaan Hän kirosi viikunapuun. Hänen luokseen
temppeliin tuli juutalaisten johtajia, jotka kyseenalaistivat
Hänen valtuutensa. Jeesus nuhteli heitä ja opetti muutamia

vertauksia, jotka havainnollistavat Hänen ja Hänen
evankeliuminsa hylkäämisen tai vastaanottamisen
seurauksia.

Opetusehdotuksia
Matteus 21:17–32
Jeesus kiroaa viikunapuun ja nuhtelee juutalaisten johtajia
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraava kysymys: Millaisissa tilanteissa olette
huomanneet, ettei jokin asia ollutkaan niin hyvä kuin miltä se näytti?

Aloita oppiaihe kehottamalla yhtä tai useampaa oppilasta kertomaan vastauksensa
taululla olevaan kysymykseen.

Selitä, että luvussa Matt. 21 on kertomus tilanteesta, jolloin Jeesus Kristus kohtasi
jotakin sellaista, mikä ei ollut niin hyvää kuin miltä se näytti. Kehota oppilaita
panemaan merkille luvusta Matt. 21 totuuksia, jotka voivat opastaa meitä paitsi
vaikuttamaan vanhurskailta muiden silmissä myös todella elämään vanhurskaasti.

Selitä luvun Matt. 21 taustaa kertomalla, että kun Jeesus oli saapunut
riemusaatossa Jerusalemiin ja puhdistanut temppelin, Hän meni Betaniaan,
pieneen kylään lähelle Jerusalemia. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt.
21:18–22. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä
Vapahtaja teki seuraavana päivänä matkatessaan Betaniasta takaisin temppeliin
Jerusalemiin.

• Mitä Vapahtaja teki viikunapuulle?

Ota esille kuva lehdessä olevasta
viikunapuusta. Selitä, että lehdet
viikunapuussa ovat yleensä merkki siitä,
että puussa on hedelmiä. Keväällä
(jolloin Vapahtaja näki viikunapuun,
jossa ei ollut hedelmiä) viikunapuut
tuottavat yleensä varhaisia viikunoita.
Elleivät ne tuota hedelmää silloin, niin
ne eivät tuota hedelmää koko sinä
vuonna. Tässä kertomuksessa kuvattu
puu näytti olevan hedelmiä tuottava
puu, mutta se ei ollut tuottanut
lainkaan hedelmiä. Yksi syy, miksi
Vapahtaja on saattanut kirota viikunapuun, oli opettaa opetuslapsilleen, miten
turmeltuneita juutalaisten uskonnolliset johtajat olivat.
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• Sen perusteella, mitä olette saaneet tietää juutalaisten uskonnollisista johtajista
Vapahtajan aikaan, millä tavoin monet heistä olivat tässä kertomuksessa
kuvatun viikunapuun kaltaisia? (He antoivat ymmärtää seuraavansa Jumalaa
mutta eivät tuottaneet todellisia vanhurskauden hedelmiä eli tekoja.)

Tee yhteenveto jakeista Matt. 21:23–27 selittämällä, että jotkut näistä
juutalaisjohtajista tulivat Vapahtajan luo temppelissä ja kyseenalaistivat valtuuden,
jolla Hän oli saapunut riemusaatossa Jerusalemiin ja puhdistanut temppelin.
Vapahtaja vastasi heille kysymällä heiltä, oliko Johannes Kastajan kaste (eli
palvelutyö) tullut Jumalalta vai ihmiseltä. Nuo johtajat eivät halunneet vastata
Vapahtajan kysymykseen, koska he pelkäsivät tuomitsevansa itsensä tai
loukkaavansa kansaa, joka piti Johannesta profeettana. Vapahtaja sanoi, ettei
Hänkään vastaisi heidän kysymyksiinsä, ja sitten Hän esitti kolme vertausta, jotka
havainnollistavat turmeltuneiden juutalaisjohtajien tekoja. Ensimmäisessä
vertauksessa kuvaillaan sitä, miten eri tavoin kaksi poikaa suhtautuivat isänsä
pyyntöön.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 21:28–30. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kumpi pojista oli enemmän
juutalaisjohtajien kaltainen.

• Kumpi pojista oli enemmän juutalaisjohtajien kaltainen? Millä tavoin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 21:31–32. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti turmeltuneille
juutalaisjohtajille tällä vertauksella. (Sinun pitää ehkä selittää, että publikaanit
olivat veronkerääjiä ja portot prostituoituja. Juutalaisjohtajat halveksivat kumpaakin
näistä ihmisryhmistä, koska he pitivät näitä syntisinä.)

• Kuinka publikaanit ja portot olivat ensimmäisen pojan kaltaisia?

• Minkä totuuden me voimme oppia Vapahtajan opetusten perusteella siitä, ketkä
pääsevät Jumalan valtakuntaan? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja,
heidän tulee mainita seuraavankaltainen totuus: Päästäksemme Jumalan
valtakuntaan meidän täytyy olla kuuliaisia taivaalliselle Isällemme ja
tehdä parannus synneistämme sen sijaan että vain sanoisimme tai
teeskentelisimme olevamme Hänelle kuuliaisia.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämän totuuden merkitys kehottamalla yhtä
oppilasta lukemaan ääneen seuraava tilanne:

Nuori mies sanoo usein vanhemmilleen, että hän osallistuu kirkon toimintoihin,
kun hän tosiasiassa menee ystävänsä luo. Kun hän on kirkon johtajien ja opettajien
seurassa, hän puhuu ja toimii siten kuin noudattaisi taivaallisen Isän käskyjä, mutta
muualla hän rikkoo tietoisesti monia käskyjä.

• Kuinka tämän nuoren miehen valinnat voisivat estää häntä pääsemästä Jumalan
valtakuntaan?

• Jos te olisitte tämän nuoren miehen ystävä, mitä mahtaisitte sanoa hänelle
auttaaksenne häntä muuttamaan käytöstään?

Kehota jotakuta toista oppilasta lukemaan ääneen seuraava tilanne:
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Nuori nainen juoruilee ystäviensä kanssa muutamista tytöistä koulussaan mutta on
olevinaan ystävällinen näille tytöille, kun he ovat paikalla. Hän käy säännöllisesti
kirkossa ja nauttii sakramentin, mutta kokousten aikana hän lähettelee usein
ystävilleen tekstiviestejä arvostellen ympärillään olevia.

• Millä tavoin tämä nuori nainen saattaisi vain teeskennellä pitävänsä taivaallisen
Isän käskyt?

• Millä muilla tavoin näiden esimerkkitilanteiden lisäksi me saattaisimme tuntea
houkutusta olla olevinamme kuuliaisia taivaalliselle Isälle sen sijaan että todella
olisimme kuuliaisia Hänelle?

Kehota oppilaita heidän jatkaessaan luvun Matt. 21 tutkimista panemaan merkille,
mitä he voivat tehdä, etteivät he olisi kuin se viikunapuu, joka ei kantanut
hedelmää.

Matteus 21:33–22:14
Jeesus opettaa vertauksen jumalattomista viininviljelijöistä ja kuninkaanpojan häistä

Järjestä oppilaat pareiksi. Jos mahdollista, anna kullekin parille moniste
seuraavasta taulukosta. Kehota oppilaita lukemaan yhdessä parinsa

kanssa ääneen Matt. 21:33–41 ja täydentämään taulukko kirjoittamalla, mitä he
arvelevat kolmen jäljellä olevan vertauskuvan edustavan.

Vertaus jumalattomista viininviljelijöistä

Matteus 21:33–41

Vertauskuva Merkitys

Isäntä Taivaallinen Isä

Viininviljelijät

Palvelijat

Isännän poika

Kun oppilaat ovat täydentäneet taulukon, kehota muutamia pareja kertomaan, mitä
he kirjoittivat. Mikäli tarpeen, selvennä, että viininviljelijät kuvaavat turmeltuneita
israelilaisia johtajia, palvelijat kuvaavat Jumalan profeettoja ja isännän poika kuvaa
Jeesusta Kristusta.

• Mitä Jeesus havainnollisti tällä vertauksella? (Vuosisatojen ajan jotkut
israelilaiset johtajat olivat hylänneet Vanhan testamentin profeetat, ja Jeesuksen
ajan juutalaisjohtajat aikoivat surmata Hänet [ks. New Testament Student
Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 65].)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 21:43. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kenelle Jumalan valtakunta (eli
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Jeesuksen Kristuksen kirkko ja evankeliumin siunaukset) annettaisiin sen jälkeen
kun juutalaisjohtajat olivat hylänneet sen.

• Kenelle Jumalan valtakunta annettaisiin?

Selitä, että jakeessa JSR Matt. 21:53 sanotaan, että pakanat ovat se kansakunta, jolle
Jumalan valtakunta annettaisiin. Voit selittää, että pakanat voi tarkoittaa ”ihmisiä,
jotka eivät ole israelilaista syntyperää – – [eivätkä] juutalaista syntyperää” (PKO,
”Pakanat”, scriptures.lds.org/fi) tai kansoja, joilla ei ole Jumalan valtuuden,
toimitusten, lakien ja opetusten täyteyttä. Valtakunnan siirtyminen pakanoille alkoi,
kun apostolit veivät evankeliumin ensimmäisen kerran pakanoille Vapahtajan
ylösnousemuksen jälkeen (ks. Ap. t. 10–11; ks. myös Matt. 20:16). Se on jatkunut
viimeisinä aikoina, kun evankeliumi palautettiin pakanakansan keskuudessa
eläneen profeetta Joseph Smithin kautta. Me Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet
olemme niiden joukossa, joille Jumala on antanut valtakuntansa.

• Mitä meidän vastuullamme jakeen 43 mukaan on tehdä, koska olemme
Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä? (Varmista, että oppilaat huomaavat
seuraavankaltaisen totuuden: Meidän Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenten
vastuulla on tuottaa vanhurskauden hedelmiä. Kirjoita tämä periaate
taululle käyttämällä oppilaiden sanoja.)

Kehota oppilaita tulemaan taululle ja piirtämään kuvia viikunapuun hedelmistä.
Pyydä heitä nimeämään hedelmänsä sanoilla, jotka kuvaavat vanhurskaita asioita,
joita meidän Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenten pitäisi tehdä. Kehota oppilaita
perustelemaan, mitä he kirjoittivat, kysymällä:

• Mistähän syystä meidän on tärkeää tuottaa tuota hedelmää?

• Kuinka teitä on siunattu, kun olette yrittäneet tuottaa jonkin näistä
vanhurskauden hedelmistä?

Kertokaa ajatuksista, tunteista ja kokemuksista
Oivalluksista ja merkityksellisistä kokemuksista kertominen voi osaltaan selkiyttää oppilaiden
ymmärrystä opeista ja periaatteista. Kun oppilaat kertovat kokemuksistaan, Pyhä Henki saa
heidät usein syventämään ymmärrystään ja todistustaan juuri niistä ajatuksista, joista he
kertovat. Pyhän Hengen voiman ansiosta oppilaiden kertomilla ajatuksilla, tunteilla ja
kokemuksilla voi olla myös merkittävä vaikutus toisten oppilaiden sydämeen ja mieleen.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 21:45–46 selittämällä, että ylipapit ja lainopettajat
suuttuivat tajutessaan, että vertauksen jumalattomat viininviljelijät kuvasivat heitä.
He kuitenkin pidättyivät käymästä käsiksi Vapahtajaan, koska he pelkäsivät kansan
reaktiota, jos he tekisivät niin.

Selitä, että jakeissa Matt. 22:1–10 kerrotaan, että Jeesus Kristus esitti vertauksen,
jossa Hän vertasi evankeliumin siunauksia häihin, jotka kuningas järjesti pojalleen.
Ne ihmiset, jotka kutsuttiin häihin ensimmäisinä (ja jotka edustivat monia
juutalaisia, myös heidän johtajiaan), kieltäytyivät tulemasta. Ne, jotka kutsuttiin
seuraavaksi (ja jotka edustavat pakanoita), päättivät tulla ja nauttia hääateriasta.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:11–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä häissä tapahtui.

• Miksi tämä vieras heitettiin ulos häistä?

Selitä, että kuningas oli noudattanut muinaista tapaa antamalla vierailleen puhtaat
ja asianmukaiset vaatteet käytettäväksi häissä. Tämä mies oli kuitenkin päättänyt
olla käyttämättä kuninkaan antamia vaatteita.

• Mitä häävaatteet tässä vertauksessa saattaisivat kuvata? (Voit selittää, että
pyhissä kirjoituksissa puhtaat vaatteet ja viitta ovat usein vertauskuva niiden
vanhurskaudesta ja puhtaudesta, jotka ovat tulleet puhtaiksi Jeesuksen
Kristuksen sovituksen kautta [ks. New Testament Student Manual, kirkon
koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 66; ks. myös 3. Nefi 27:19].)

Tuo esiin, että Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Matt. 22:14 lisää, ettei
kaikilla vierailla ole yllään hääasua (ks. LDS Bible, Matthew 22:14, alaviite b). Toisin
sanoen eivät kaikki, jotka tunnustavat Vapahtajan, ole kutsuttuja, eivätkä kaikki,
jotka ottavat vastaan kutsun tulla valtakuntaan, ole valmiita tai kelvollisia asumaan
ikuisesti Hänen ja taivaallisen Isän luona. Jotkut kieltävät itseltään runsaat
siunaukset, koska he eivät ole pukeutuneet vanhurskauden vaatteisiin.

• Kuinka tämä vertaus havainnollistaa syvällisemmin taululle kirjoitettua
periaatetta?

Todista niiden iankaikkisten siunausten tärkeydestä, jotka meidät on kutsuttu
ottamaan vastaan. Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä he tekevät parhaillaan
vastatakseen taivaallisen Isän kutsuun ottaa vastaan kaikki evankeliumin
siunaukset. Kannusta heitä toteuttamaan käytännössä sitä, mitä he ovat oppineet,
valmistautumalla ottamaan vastaan nämä siunaukset.
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Matteus 22:15–46
Johdanto
Kun Jeesus jatkoi opettamista temppelissä, fariseukset ja
saddukeukset yrittivät saada Hänet ansaan esittämällä
Hänelle vaikeita kysymyksiä. Hän vastasi taitavasti heidän

kysymyksiinsä ja opetti heitä noudattamaan maan lakeja ja
pitämään kaksi suurinta käskyä.

Opetusehdotuksia

Johda oppilaita käymään läpi oppimisprosessi
Auta oppilaita ymmärtämään paremmin evankeliumin periaatteita ja sisäistämään ne johtamalla
heitä käymään läpi oppimisprosessi. Kannusta heitä tutkimaan pyhiä kirjoituksia, jotta he saisivat
ymmärrystä, ja auta heitä oivaltamaan itse evankeliumin totuuksia. Anna oppilaille myös
mahdollisuuksia selittää evankeliumia omin sanoin sekä kertoa ja todistaa siitä, mitä he tietävät
ja tuntevat. Se auttaa oppilaita paitsi ymmärtämään evankeliumia myös tuntemaan sydämessään
sen olevan totta.

Matteus 22:15–22
Fariseukset yrittävät saada Vapahtajan ansaan kysymällä Häneltä, onko lainmukaista
maksaa veroa keisarille
• Mitä tärkeitä lakeja eduskunta on säätänyt yhteiskuntaamme varten? Miksi ne

ovat mielestänne tärkeitä?

Pyydä oppilaita miettimään mielessään, onko sellaisia lakeja, joita he eivät noudata
niin hyvin kuin heidän pitäisi. Kun oppilaat tutkivat jakeita Matt. 22:15–22, kehota
heitä panemaan merkille, mitä Jeesus Kristus opetti maan lakien noudattamisesta.

Muistuta oppilaille, että elämänsä viimeisellä viikolla Vapahtaja opetti joka päivä
Jerusalemin temppelissä (ks. Luuk. 19:47; 22:53). Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 22:15. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville,
mitä fariseukset yrittivät tehdä Vapahtajalle.

• Mitä ilmaus ”miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan” tarkoittaa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:16–17 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuinka fariseukset yrittivät huijata Vapahtajaa. Selitä, että
keisari oli Rooman valtakunnan hallitsija, ja Israel kuului tuohon aikaan Rooman
valtakuntaan.

• Millä tavoin kysymys, jonka he esittivät Jeesukselle Kristukselle, oli mahdollinen
ansa? (Jos Vapahtaja sanoisi, että oli oikein maksaa veroa Rooman
valtakunnalle, juutalaiset pitäisivät Häntä Rooman tukijana ja epälojaalina
omaa kansaansa kohtaan. Jos Vapahtaja sanoisi heille, ettei ollut lainmukaista
maksaa veroa, niin fariseukset voisivat syyttää Jeesusta maanpetoksesta ja
ilmoittaa Hänestä Rooman viranomaisille.)
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:18–21 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, kuinka Vapahtaja vastasi fariseusten kysymykseen. Selitä, että
ilmaus ”antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu” jakeessa 21 viittaa
velvollisuuteemme noudattaa yhteiskunnan lakeja, kuten lakia maksaa veroja.
Näytä kolikkoa ja kysy:

• Miksi Vapahtajan vastaus fariseusten kysymykseen oli täydellinen?

• Minkä totuuden me voimme oppia Vapahtajan opetuksesta, että meidän tulee
”antaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu”? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Herra odottaa
meidän olevan hyviä kansalaisia ja noudattavan maan lakeja [ks. myös
UK 12].)

• Mistähän syystä on tärkeää, että me Jeesuksen Kristuksen opetuslapset olemme
hyviä kansalaisia ja noudatamme maan lakeja? (Ks. OL 58:21.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 22:22 ja panemaan merkille, kuinka
fariseukset suhtautuivat Vapahtajan vastaukseen. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä
he huomaavat.

Matteus 22:23–34
Vapahtaja opettaa saddukeuksille avioliittoa ja ylösnousemusta koskevia asioita
Selitä, että fariseusten lisäksi myös saddukeukset yrittivät saada Vapahtajan ansaan
sanoistaan Hänen opettaessaan temppelissä. Auta oppilaita ymmärtämään
saddukeusten uskonkäsityksiä kehottamalla heitä lukemaan itsekseen Pyhien
kirjoitusten oppaan hakusana-artikkeli ”Saddukeukset”. Pyydä oppilaita panemaan
merkille, mihin saddukeukset uskoivat ja mihin he eivät uskoneet.

• Mitä uskonkäsityksiä saddukeukset eivät hyväksyneet?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:23–28 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, kuinka saddukeukset yrittivät saada Vapahtajan ansaan.

• Kuinka tiivistäisitte kysymyksen, jonka saddukeukset esittivät Vapahtajalle?

Selitä, että saddukeukset sovelsivat tarkoituksella väärin Vanhan testamentin tapaa,
jonka tarkoituksena oli leskistä huolehtiminen (ks. 5. Moos. 25:5–6; Bible
Dictionary, ”Levirate marriage”). He yrittivät liioitella tätä tapaa kumotakseen opin
ylösnousemuksesta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:29–30 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille Vapahtajan vastaus saddukeusten kysymykseen.

• Kuinka Vapahtaja vastasi tähän kysymykseen?

Auta oppilaita ymmärtämään Vapahtajan vastaus kehottamalla yhtä oppilasta
lukemaan ääneen, mitä kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Bruce R.
McConkie on sanonut:
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”[Jeesus Kristus] ei kiellä vaan rajoittaa vallalla olevaa käsitystä, että taivaassa
otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. Hän sanoo, että mitä tulee ’teihin’
(saddukeuksiin), ja mitä tulee ’heihin’ (tämän maailman lapsiin),
ylösnousemuksessa ei ole perheyksikköä eikä se jatku. – –

’Sen tähden, kun he [jotka eivät halua elää, eivät elä tai eivät voi elää
iankaikkisen avioliiton lain mukaan] ovat poissa maailmasta, he eivät ota vaimoa

eivätkä mene vaimoksi’ [OL 132:16].

Toisin sanoen ne, joille Jeesus puhui, eivät ota vaimoa eivätkä mene vaimoksi taivaassa, eivätkä
ne, jotka eivät edes usko ylösnousemukseen puhumattakaan kaikista muista pelastavista
totuuksista.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 606.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin jakeissa Matt. 22:29–30 oleva Vapahtajan
sanoma selittämällä, että Herra ilmoitti monia tärkeitä totuuksia iankaikkisesta
avioliitosta profeetta Joseph Smithille. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL
132:15–17. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota
siihen, mitä Herra ilmoitti Joseph Smithille avioliitosta.

• Ketkä Herran mukaan eivät ottaisi vaimoa eivätkä menisi vaimoksi (ks. jae 16)
ylösnousemuksessa?

• Minkä totuuden Vapahtaja opettaa kohdissa Matt. 22:30 ja OL 132:15–17
avioliitosta ja kuoleman jälkeisestä elämästä? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Ne, joita ei
sinetöidä puolisoonsa pappeuden valtuudella kuolevaisuudessa tai
sijaistoimituksin temppelissä, eivät ole naimisissa tulevassa maailmassa.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:31–33 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä muita totuuksia Vapahtaja opetti saddukeuksille
ylösnousemuksesta.

• Mitä sellaista Vapahtaja sanoi jakeessa 32, mikä osoittaa, että ylösnousemus on
todellinen?

• Kuinka ihmiset suhtautuivat, kun he kuulivat Vapahtajan opettavan
näitä oppeja?

Matteus 22:34–40
Vapahtaja opettaa kaksi suurinta käskyä
Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa niin monta käskyä kuin he ehtivät yhdessä minuutissa.
Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka monta käskyä he ehtivät kirjoittaa.

Selitä, että juutalaisuudessa opetetaan, että Mooseksen laki sisältää 613 käskyä.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:35–36. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja etsimään näihin käskyihin liittyvä kysymys, jonka yksi
fariseuksista esitti Vapahtajalle.
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Matt. 22:36–39 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja

ja olemaan valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien
kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne
helposti. Käytä oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan
tämän kohdan.

• Minkä kysymyksen fariseus esitti Vapahtajalle?

Ennen kuin oppilaat katsovat Vapahtajan vastausta, kehota heitä ympyröimään
heidän kirjoittamistaan luetteloista käsky, joka on heidän mielestään suurin tai
tärkein. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan, minkä käskyn he ympyröivät, ja
perustelemaan, miksi he ympyröivät sen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:37–40. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Vapahtaja vastasi fariseuksen
kysymykseen.

• Mikä on suurin käsky? Mikä on toiseksi suurin käsky? (Selitä, että nämä kaksi
käskyä sisältyivät Mooseksen lakiin [ks. 5. Moos. 6:5; 3. Moos. 19:18]. Selitä
myös, että Herran käskyllä ”rakasta lähimmäistäsi” tarkoitetaan sitä, kuinka me
kohtelemme muita.)

• Mistähän syystä näitä käskyjä pidetään suurimpina?

• Mitä mielestänne tarkoittaa jakeen 40 ilmaus ”näiden kahden käskyn varassa
ovat laki ja profeetat”? (Auta oppilaita ymmärtämään, että kaikkien niiden
käskyjen tarkoituksena, jotka Jumala oli ilmoittanut Mooseksen laissa ja Vanhan
testamentin profeettojen kautta, oli auttaa ihmisiä osoittamaan rakkautensa
Jumalaa ja lähimmäistään kohtaan.)

• Jos jokaisen käskyn tarkoituksena on auttaa meitä pitämään kaksi suurinta
käskyä, niin minkä periaatteen voimme oppia jakeesta 40 siitä, miten tärkeää on
pitää kaikki Jumalan käskyt? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle
seuraava periaate: Jos todella rakastamme Jumalaa ja lähimmäistämme niin
kuin itseämme, me pyrimme pitämään kaikki Jumalan käskyt.)

Havainnollista tätä periaatetta kehottamalla oppilaita katsomaan luetteloa
käskyistä, jotka he kirjoittivat seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa. Pyydä heitä piirtämään tähti niiden käskyjen kohdalle, jotka
osoittavat rakkautta Jumalaa kohtaan, ja neliö niiden käskyjen kohdalle, jotka
osoittavat rakkautta lähimmäistämme kohtaan. (Joidenkin käskyjen kohdalle voi
piirtää sekä tähden että neliön.) Pyydä oppilaita valitsemaan luettelostaan yksi
käsky ja perustelemaan, kuinka sitä käskyä noudattamalla me voimme osoittaa
rakkautemme Jumalaa, rakkautemme lähimmäistämme tai rakkautemme
molempia kohtaan.

• Millaisia tunteita teillä on ollut, kun olette päättäneet noudattaa jotakin tiettyä
käskyä osoittaaksenne rakkautenne Jumalaa tai jotakuta ihmistä kohtaan?

Lausu todistuksesi periaatteesta, että jos me todella rakastamme Jumalaa ja
rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme, me pidämme kaikki Jumalan
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käskyt. Kehota oppilaita miettimään jotakin käskyä, jota he voisivat noudattaa
uskollisemmin osoittaakseen rakastavansa taivaallista Isää tai jotakuta ihmistä, ja
kannusta heitä asettamaan tavoite tehdä niin. Kehota heitä kirjoittamaan tämä
tavoite seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Matteus 22:41–46
Vapahtaja kysyy fariseuksilta, mitä nämä ajattelevat Messiaasta
Selitä, että sen jälkeen kun Vapahtaja oli vastannut taitavasti fariseusten ja
saddukeusten kysymyksiin, Hän esitti joitakin kysymyksiä fariseuksille.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:41–42 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Vapahtaja kysyi fariseuksilta.

• Mitä kysymyksiä Jeesus Kristus esitti fariseuksille?

• Kuinka fariseukset vastasivat?

Selitä, että useimmat juutalaiset tiesivät, että Messias eli Kristus polveutuisi
kuningas Daavidista. Fariseukset uskoivat, että Messias olisi Israelin kruunattu
kuningas, joka auttaisi heitä voittamaan vierasmaalaiset viholliset (kuten
roomalaiset) ja toisi heille vapauden, kuten kuningas Daavid oli tehnyt aiemmin.
Tee yhteenveto jakeista Matt. 22:43–46 selittämällä, että Jeesus opetti fariseuksille,
että heidän omien kirjoitustensa mukaan Messias oli enemmän kuin vain Daavidin
Poika – Hän oli myös Jumalan Poika. Tai kuten myöhemmin apostoli Johannekselle
ilmoitettiin, Kristus on sekä Daavidin juuri että verso (ks. Ilm. 22:16) eli Hän on
sekä Daavidin Herra että tämän jälkeläinen.

Kehota oppilaita miettimään, kuinka he vastaisivat kysymykseen: ”Mitä te
ajattelette Messiaasta?” Päätä oppiaihe lausumalla todistuksesi Vapahtajasta.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 22:36–39
Anna oppilaille aikaa kirjoittaa korttiin tai pienelle paperilapulle kohdan Matt.
22:36–39 sanat. Kehota oppilaita pitämään kortti mukanaan ja katsomaan sitä tuon
tuostakin päivän aikana, jotta he sen avulla muistaisivat pitää ensimmäisen ja
toisen käskyn.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Matteus 18:1–22:26
(Viikko 5)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavana on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Matt.
18:1–22:26 (viikko 5), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä osana oppiaihettasi. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain
muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Matteus 18–20)
Armotonta palvelijaa koskevan vertauksen pohjalta oppilaat oppivat, että jos haluamme, että Jumala antaa anteeksi
meille, niin meidän täytyy olla halukkaita antamaan anteeksi muille. He saivat myös tietoa avioliiton pyhyydestä.

Päivä 2 (Matteus 21:1–16)
Kun oppilaat tutkivat Vapahtajan saapumista riemusaatossa Jerusalemiin, he oppivat, että kun julkisesti tunnustamme
Jeesuksen Kristuksen ja puhumme Hänestä, me voimme auttaa muita saamaan halun tietää Hänestä enemmän.
Tapahtumasta, jossa Vapahtaja puhdisti temppelin, oppilaat oppivat, että Herran huone on pyhä paikka, ja Hän haluaa
meidän kohtelevan sitä kunnioittavasti. He oppivat myös, että kun käymme temppelissä, Herra voi parantaa meidät.

Päivä 3 (Matteus 21:17–22:14)
Oppilaat tutkivat sitä, kuinka Vapahtaja kirosi viikunapuun ja käytti sitten muutamia vertauksia opettaessaan
temppelissä. He oppivat, että päästäksemme Jumalan valtakuntaan meidän täytyy olla kuuliaisia taivaalliselle Isällemme
ja tehdä parannus synneistämme sen sijaan että vain sanoisimme tai teeskentelisimme olevamme kuuliaisia Hänelle.
Yksi totuus, jonka oppilaat oppivat, oli, että meidän Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenten vastuulla on tuottaa
vanhurskauden hedelmiä.

Päivä 4 (Matteus 22:15–46)
Oppilaat saivat tietää, että Jeesus jatkoi opetustaan temppelillä ja opetti ihmisille, että Herra odottaa meidän olevan
hyviä kansalaisia ja noudattavan maan lakeja. Vapahtaja opetti, että ne, joita ei sinetöidä puolisoonsa pappeuden
valtuudella kuolevaisuudessa tai sijaistoimituksin temppelissä, eivät ole naimisissa tulevassa maailmassa. Oppilaat
oppivat myös, että jos todella rakastamme Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin itseämme, me pyrimme pitämään
kaikki Jumalan käskyt.

Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään Jumalan kanssa solmittujen
liittojen tekemisen ja pitämisen tärkeyden. He voivat oppia myös, että on tärkeää
riemuita, kun Jumala siunaa muita.
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Opetusehdotuksia
Matteus 19:28–20:16
Jeesus opettaa iankaikkista elämää koskevia asioita ja vertauksen viinitarhan
työmiehistä
Pyydä yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Kerro oppilaalle, että jos hän pystyy
tekemään kymmenen punnerrusta, hän saa pienen palkkion (kuten kymmenen
makeista). Kun oppilas on tehnyt kymmenen punnerrusta, anna hänelle hänen
palkkionsa ja pyydä sitten toista vapaaehtoista. Pyydä toista oppilasta tekemään
yksi punnerrus, ja kysy sitten luokan oppilailta, mikä palkkio heidän mielestään
tämän oppilaan pitäisi saada ja miksi. Kehota sitten näitä kahta oppilasta
palaamaan omille paikoilleen. Kerro luokalle, että toinen oppilas saa palkkionsa
myöhemmässä vaiheessa oppiaihetta sen perusteella, mitä luokan jäsenet oppivat
pyhistä kirjoituksista.

Selitä, että kun Jeesus opetti Juudean rannikolla, Pietari kysyi, mitä opetuslapset
saisivat, koska he olivat luopuneet maallisesta omaisuudestaan seuratakseen
Vapahtajaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:28–30. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, mitä Vapahtaja vastasi Pietarille.

• Mitä jakeen 29 mukaan saa jokainen, joka luopuu kaikesta seuratakseen
Vapahtajaa?

Selitä, että sitten Vapahtaja opetti opetuslapsilleen vertauksen auttaakseen heitä
ymmärtämään, että taivaallinen Isä haluaa antaa kaikille lapsilleen mahdollisuuden
saada iankaikkinen elämä. Tässä vertauksessa eräs mies palkkaa työmiehiä eri
vaiheissa päivää työskentelemään viinitarhassaan. Voit selittää, että normaali
työpäivä Uuden testamentin aikoina olisi ollut noin aamukuudesta iltakuuteen
vaihdellen hieman eri vuodenaikoina.

Jäljennä seuraava taulukko taululle tai anna se oppilaille monisteena:

Työmiehet
(aloittamisaika)

Sovittu
palkka

Tehdyt
työtunnit

Maksettu
summa

Aamuvarhaisella (klo
6.00)

3. tunnilla (klo 9.00)

6. tunnilla (klo 12.00)

9. tunnilla (klo 15.00)

11. tunnilla (klo 17.00)
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Kehota oppilaita työskentelemään pienryhmissä. Pyydä heitä lukemaan
ryhmässään Matt. 20:1–7 ja ottamaan selville, kuinka pitkään kukin ryhmä
työmiehiä työskenteli ja mistä palkasta heidän kanssaan sovittiin. (Selitä, että
denaari oli roomalainen kolikko, joka vastasi arvoltaan suurin piirtein työmiehen
päiväpalkkaa.)

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamaa oppilasta tulemaan taululle ja
täydentämään kaksi ensimmäistä taulukon saraketta (tai pyydä heitä täydentämään
ne antamaasi monisteeseen).

• Kenelle mielestänne pitäisi maksaa eniten?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 20:8–10. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä verran kukin ryhmä työmiehiä
sai palkkaa.

• Minkä verran palkkaa kukin ryhmä työmiehiä sai? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita 1 denaari jokaiseen ruutuun sarakkeessa, jonka otsikkona on
”Maksettu summa”.)

• Jos olisitte olleet niitä työmiehiä, jotka tekivät työtä koko päivän, mitä olisitte
mahtaneet ajatella tai tuntea, kun olisitte saaneet saman palkan kuin ne, jotka
olivat olleet töissä vain yhden tunnin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 20:11–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä koko päivän työskennelleet
työmiehet sanoivat viinitarhan isännälle ja mitä hän sanoi heille.

• Mikä oli niiden valituksen aihe, jotka olivat työskennelleet koko päivän?

• Mitä viinitarhan isäntä sanoi vastaukseksi?

• Kuinka viinitarhan isäntä oli ollut oikeudenmukainen niitä kohtaan, jotka olivat
työskennelleet koko päivän?

Auta oppilaita huomaamaan tästä vertauksesta yksi totuus selittämällä, että
denaarin palkka voi kuvata ikuista tai iankaikkista elämää, kuten jakeessa Matt.
19:29 on mainittu. Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jumala antaa iankaikkisen
elämän kaikille niille, jotka…

• Jos palkka tässä vertauksessa kuvaa iankaikkista elämää, mitä työ voisi kuvata?
(Oppilaat saattavat ehdottaa monia eri vastauksia, mutta muista tähdentää, että
työ tässä vertauksessa voi kuvata Jumalan kanssa tehtäviä ja pidettäviä pyhiä
liittoja. Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä taululla oleva totuus seuraavasti:
Jumala antaa iankaikkisen elämän kaikille niille, jotka päättävät tehdä
pyhiä liittoja Hänen kanssaan ja pitää ne.)

Tuo esiin, että tämä totuus auttaa meitä ymmärtämään taivaallisen Isän
armollisuuden ihmisiä kohtaan, jotka eivät tee tai pidä liittoja varhain elämässään,
ja niitä kohtaan, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä niin ennen kuin vasta
kuolemansa jälkeen (ks. OL 137:7–8).

• Mistähän syystä meidän on tärkeää tietää, että Jumala antaa iankaikkisen
elämän kaikille niille, jotka päättävät tehdä pyhiä liittoja Hänen kanssaan ja
pitää ne riippumatta siitä, milloin se kenties tapahtuu?
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Muistuta oppilaita toisesta oppilaasta, joka teki vain yhden punnerruksen, ja kysy:

• Mikä palkkio teidän mielestänne tämän oppilaan pitäisi saada yhden
punnerruksen tekemisestä? (Anna tälle oppilaalle sama palkkio, jonka annoit
oppilaalle, joka teki kymmenen punnerrusta.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 20:15–16. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka viinitarhan isäntä vastasi niille,
jotka valittivat hänen ystävällisyyttään muita työntekijöitä kohtaan.

• Mitä arvelette viinitarhan isännän tarkoittaneen, kun hän kysyi: ”Katsotko sinä
karsaasti sitä, että minä olen hyvä?” (Jae 15.)

Selitä, että vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on
muotoillut tämän kysymyksen uudelleen seuraavasti: ”Miksi sinä olet kateellinen
siksi, että minä haluan olla hyvä?” (Ks. ”Viinitarhan työmiehet”, Liahona, toukokuu
2012, s. 31.)

• Mitä tarkoittaa jakeessa 16 se, että ”viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja
ensimmäiset viimeisiksi”? (Se tarkoittaa sitä, että vaikka kaikki kutsutaan
osallistumaan taivaallisen Isän työhön, vain valitut saavat Hänen siunauksensa
– kuten iankaikkisen elämän siunauksen. Ks. myös OL 121:34–40.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia jakeesta 16? (Oppilaat saattavat mainita
muutamia eri periaatteita, kuten seuraavan: Jos aiomme olla kateellisia
taivaallisen Isän muille antamista siunauksista, niin saatamme menettää
ne siunaukset, jotka Hän haluaa antaa meille.)

Lue ääneen vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat ja kehota oppilaita
pohtimaan, kuinka he saattaisivat tuntea houkutusta olla kateellisia siunauksista,
joita taivaallinen Isä antaa muille:

”Elämässämme tulee olemaan aikoja, jolloin joku toinen saa odottamattoman
siunauksen tai ottaa vastaan jonkin erityisen tunnustuksen. Saanen pyytää meitä
olemaan loukkaantumatta – ja etenkään olemaan tuntematta kateutta – kun
jollakulla toisella käy hyvä onni. Me emme vähene, kun joku toinen saa lisää. Me
emme ole kilpajuoksussa toisiamme vastaan, jotta näkisimme, kuka on rikkain tai
lahjakkain tai kaunein tai edes siunatuin. Se kilpajuoksu, jossa todella olemme,

on kilpa syntiä vastaan. – –

Himoitseminen, murjottaminen tai muiden lannistaminen eivät kohota teidän asemaanne eikä
jonkun toisen halventaminen paranna omaa minäkuvaanne. Olkaa siis ystävällisiä ja olkaa
kiitollisia siitä, että Jumala on hyvä. Se on onnellinen elämäntapa.” (”Viinitarhan työmiehet”,
s. 31–32.)

Lausu todistuksesi niistä totuuksista, jotka oppilaat huomasivat tutkiessaan
vertausta viinitarhan työmiehistä.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke. Anna oppilaille aikaa täydentää se
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa: Sen
perusteella, mitä olen oppinut tästä vertauksesta, minä aion…

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamaa oppilasta, jotka haluavat niin tehdä,
kertomaan luokalle, mitä he ovat kirjoittaneet.
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Seuraava viikko (Matteus 23:1–26:30)
Auta oppilaita valmistautumaan seuraavaa viikkoa varten kehottamalla heitä
pohtimaan, kuinka he voisivat parhaiten valmistautua Herran toiseen tulemiseen.
Mitä totuuksia opetettiin, kun Jeesus Kristus esitti vertaukset kymmenestä
morsiusneidosta, talenteista sekä lampaista ja vuohista? Minkä toimituksen
Vapahtaja asetti juutalaisen pääsiäisenvieton tilalle? Kehota oppilaita etsimään
tutkimisessaan seuraavalla viikolla vastauksia näihin kysymyksiin.
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OPPIAIHE 26

Matteus 23
Johdanto
Palvelutyönsä viimeisellä viikolla kuolevaisuudessa Vapahtaja
tuomitsi lainopettajien ja fariseusten tekopyhyyden ja suri

sitä, että Jerusalemin asukkaat eivät ottaneet vastaan Hänen
rakkauttaan ja varjelustaan.

Opetusehdotuksia
Matteus 23:1–12
Vapahtaja tuomitsee lainopettajien ja fariseusten tekopyhyyden
Kehota oppilaita vertailemaan toistensa kanssa pyhiä kirjoituksiaan ja
ratkaisemaan, kenen kirjat ovat kooltaan suurimmat.

• Kuinka vastaisitte, jos joku väittäisi, että se, jolla on kooltaan suurimmat pyhät
kirjoitukset, on vanhurskain?

• Miksi se olisi tehoton keino määritellä yksilön vanhurskaus?

• Mitä voisi tapahtua, jos määrittelisimme muiden ihmisten vanhurskauden
ulkokuoren perusteella? (Se saattaisi muiden ongelmien lisäksi johtaa jotkut
ihmiset toimimaan tekopyhästi.)

• Mitä on tekopyhyys? (”Sana tarkoittaa yleensä henkilöä, joka teeskentelee
olevansa uskonnollinen, vaikka ei ole” [Bible Dictionary, ”Hypocrite”]. Se voi
myös tarkoittaa jotakuta, joka teeskentelee, ettei ole uskonnollinen, vaikka
todellisuudessa onkin.)

Selitä, että osana Vapahtajan viimeistä julkista sanomaa, jonka Hän esitti
Jerusalemin temppelissä palvelutyönsä viimeisellä viikolla kuolevaisuudessa, Hän
tuomitsi lainopettajien ja fariseusten tekopyhyyden.

Kehota oppilaita etsimään luvusta Matt. 23 totuuksia, jotka auttavat heitä
tietämään, kuinka suhtautua, kun he näkevät muiden olevan tekopyhiä toimissaan,
ja mitä he voivat tehdä päästäkseen eroon teeskentelystä omassa elämässään.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 23:1–7.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, millä
tavoin Vapahtaja sanoi lainopettajien ja fariseusten olevan tekopyhiä. Selitä, että
ilmaus ”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa” (jae 2)
tarkoittaa, että lainopettajat ja fariseukset olivat sellaisessa valta-asemassa, että he
opettivat oppia sekä tulkitsivat ja hallinnoivat lakia. Ilmaus saattoi myös tarkoittaa
kirjaimellista istuinta, jollaisia on löydetty joistakin muinaisista synagogista ja joka
varattiin niille, jotka pitivät itseään kelvollisempina kuin kukaan muu synagogassa.

• Millä tavoin lainopettajat ja fariseukset olivat tekopyhiä?
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Juutalainen mies raamatunlausekoteloineen

Jos mahdollista, ota esille kuva
miehestä, jolla on
raamatunlausekoteloita, joista
käytetään myös nimitystä tefillin. Selitä,
että juutalaisilla oli tapana käyttää
pieniä nahasta valmistettuja
raamatunlausekoteloita, jotka sidottiin
otsalle ja käsivarteen.
Raamatunlausekotelon sisällä oli pieniä
pergamenttikääröjä, joissa oli otteita
heprealaisista kirjoituksista. Juutalaiset
käyttivät raamatunlausekoteloita, jotta
ne auttaisivat heitä muistamaan, että
heidän piti noudattaa Jumalan käskyjä
(ks. 5. Moos. 6:4–9; 11:13–21; 2. Moos.
13:5–10, 14–16). Herra ei tuominnut
niitä, jotka käyttivät
raamatunlausekoteloita, mutta Hän
tuomitsi ne, jotka käyttivät niitä
teeskennelläkseen tai suurensivat niitä
saadakseen muut huomaamaan heidät
tai vaikuttaakseen tärkeämmiltä.

• Miksi lainopettajat ja fariseukset
jakeen Matt. 23:5 mukaan suurensivat raamatunlausekoteloitaan ja lisäsivät
viittoihinsa isot tupsut?

• Millä muilla keinoin he pyrkivät tulemaan huomatuiksi (ks. jae 5) tai saamaan
osakseen maallisia kunnianosoituksia?

• Mitä me – Herran opetuslapsilleen jakeessa Matt. 23:3 antaman neuvon
mukaan – voimme tehdä, kun näemme muiden olevan tekopyhiä toimissaan tai
teeskentelevän olevansa vanhurskaita, kun he eivät todellisuudessa ole sitä?
(Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita
seuraavankaltainen totuus: Me voimme päättää noudattaa Jumalan lakeja,
vaikka näemme muiden olevan toimissaan tekopyhiä.)

• Miksi meidän on tärkeää noudattaa tätä totuutta tänä meidän aikanamme?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 23:8 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Herra kielsi ihmisiä tekemästä. Kehota oppilaita
kertomaan, mitä he huomaavat.

Kiinnitä huomio ilmaukseen ”te olette kaikki veljiä” (jae 8) ja selitä, että Vapahtaja
opetti ihmisiä olemaan pitämättä itseään parempana kuin muut, koska he kaikki
ovat Jumalan lapsia ja Hänen silmissään yhdenvertaisia.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 23:9–10 selittämällä, että Vapahtaja todisti, että
taivaallinen Isä on Luojamme, että Isä lähetti Hänet, Kristuksen, ja että Hän on
todellinen Mestarimme, joka antaa elämän (ks. JSR, Matt. 23:6).

Selitä, että lainopettajat ja fariseukset luulivat uskonnollisen ja yhteiskunnallisen
asemansa tekevän heistä suuria. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt.
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23:11–12 ja pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, ketä Vapahtaja sanoi
pitävänsä suurimpana Jumalan valtakunnassa.

• Ketä tullaan pitämään jakeen 11 mukaan suurimpana Jumalan valtakunnassa?

• Mitä jakeen 12 mukaan tapahtuu, jos me fariseusten tavoin yritämme korottaa
itsemme muiden yläpuolelle? (Kun oppilaat ovat vastanneet, varmista, että he
ymmärtävät seuraavan periaatteen: Jos yritämme korottaa itsemme muiden
yläpuolelle, meidät alennetaan. Selitä, että alentaminen tarkoittaa
nöyryyttämistä tai sitä, ettei ihmistä enää kunnioiteta entiseen tapaan.)

• Mitä jakeiden 11–12 mukaan tapahtuu, jos olemme nöyriä ja palvelemme
muita? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita
seuraava periaate: Jos olemme nöyriä ja palvelemme muita, Herra korottaa
meidät.)

Selitä, että ilmaus ”se korotetaan” (jae 12) antaa ymmärtää, että Herra kohottaa
meitä ja auttaa meitä tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen.

• Mitä nöyryys tarkoittaa sen perusteella, mitä olette oppineet luvusta Matt. 23?

Piirrä taululle seuraava jatkumo. Kehota oppilaita pohtimaan, mitä hyviä tekoja he
tekevät koulussa, kotona ja kirkossa. Pyydä heitä miettimään, mihin kohtaan he
sijoittaisivat itsensä tällä jatkumolla sen pohjalta, mikä saa heidät tekemään hyviä
tekoja ja miten he pyrkivät olemaan nöyriä.

Kannusta oppilaita muistamaan, että me kaikki olemme taivaallisen Isän lapsia.
Voisit myös rohkaista heitä asettamaan tavoitteen palvella jotakuta joka päivä
seuraavan kuukauden ajan. Voisit pyytää heitä kirjoittamaan tästä kokemuksesta
päiväkirjaansa.

Matteus 23:13–36
Jeesus Kristus tuomitsee lainopettajat ja fariseukset
Varaa ennen oppitunnin alkua käyttöön kolme kuppia, joista ei näy läpi. Töhri
mudalla tai rasvalla ensimmäisen kupin ulkopuoli ja toisen kupin sisäpuoli ja jätä
kolmas kuppi puhtaaksi. Laita kupit näkyville ja kysy luokan jäseniltä, mistä kupista
he mieluiten joisivat. Kehota yhtä oppilasta tutkimaan kuppien sisäpuolta ja
selittämään, mistä kupista hän joisi mieluiten ja miksi.

• Millä tavoin likaiset kupit kuvaavat tekopyhiä ihmisiä?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 23:13–36 selittämällä, että Vapahtaja tuomitsi
lainopettajat ja fariseukset siksi, että nämä olivat tekopyhiä. Kehota oppilaita
silmäilemään näitä jakeita ja etsimään ilmaus, jonka Vapahtaja toistaa monen
jakeen alussa. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. Voisit ehdottaa, että
oppilaat merkitsevät näistä jakeista ilmauksen voi teitä. Selitä, että ilmaus voi teitä
viittaa kurjuuteen, ahdistukseen ja murheeseen.
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Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet ja kysymykset:

Matt. 23:23–24

Matt. 23:25–26

Matt. 23:27–28

Matt. 23:29–36

Millä tavoin lainopettajat ja fariseukset olivat tekopyhiä?

Mitä esimerkkejä tällaisesta tekopyhyydestä näemme meidän aikanamme?

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan ääneen kukin taululla
oleva viite ja keskustelemaan taululla olevista kysymyksistä kunkin lukemansa
viitteen jälkeen. (Joseph Smithin raamatunkäännös lisää jakeeseen 24: ”…jotka
saatte itsenne näyttämään ihmisten edessä siltä kuin ette tekisi vähäisintäkään
syntiä, ja silti te rikotte koko lain” [LDS Bible, Matthew 23:24, alaviite a]. Ja
jakeeseen 36: ”Te todistatte isiänne vastaan, kun te itse syyllistytte samaan
jumalattomuuteen. Katso, isänne tekivät sen tietämättömyyttään mutta te ette; siksi
heidän syntinsä on oleva teidän päällänne.” [LDS Bible, Matthew 23:36, alaviite a.])

Auta oppilaita täyttämään roolinsa oppimisprosessissa
Hengellinen oppiminen edellyttää oppilaalta ponnistelua ja tahdonvapauden käyttämistä.
Monille oppilaille tällainen ponnisteleminen sen eteen, että saa opetusta pyhistä kirjoituksista,
voi tuntua vieraalta ja jossakin määrin vaikealta. Sinä voit kuitenkin auttaa heitä ymmärtämään,
hyväksymään ja täyttämään oman roolinsa evankeliumin oppimisessa. Kun oppilaat toteuttavat
aktiivisesti omaa rooliaan evankeliumin oppimisessa, he avaavat sydämensä Pyhän Hengen
vaikutukselle.

Pyydä riittävän ajan kuluttua oppilaita kertomaan vastauksensa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 23:26 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Vapahtaja käski fariseuksia tekemään, jotta he pääsisivät
eroon tekopyhyydestään.

• Mitä Vapahtaja käski fariseuksia tekemään?

• Sen perusteella, mitä Vapahtaja opetti fariseuksille, mitä meille tapahtuu, kun
pyrimme tulemaan hengellisesti puhtaiksi sisältä? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, varmista, että he ymmärtävät seuraavan periaatteen: Kun pyrimme
tulemaan hengellisesti puhtaiksi sisältä, se kuvastuu ulkoisista
valinnoistamme.)

• Mitä meidän täytyy tehdä, jotta meistä tulisi hengellisesti puhtaita sisältä?

• Kuinka sisäinen vanhurskautemme saattaisi kuvastua ulkoisissa
valinnoissamme?
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Kehota oppilaita pohtimaan, mikä kuppi kuvastaa parhaiten heidän senhetkistä
hengellistä tilaansa. Todista edellä mainitusta periaatteesta ja kannusta oppilaita
asettamaan tavoite, joka auttaa heitä olemaan hengellisesti puhtaita.

Matteus 23:37–39
Vapahtaja suree sitä, etteivät Jerusalemin asukkaat halua tulla Hänen luokseen
Ota esille kuva poikasiaan suojelevasta
kanaemosta.

• Miksi kanaemot kokoavat
poikasensa siipiensä alle?
(Varjellakseen niitä vaaralta. Tuo
esiin, että kanaemo uhraisi
henkensä suojellakseen poikasiaan.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 23:37–39. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja
ottamaan selville, millä tavoin Vapahtaja sanoi olevansa kuin kanaemo.

• Millä tavoin Vapahtaja on kuin kanaemo, joka kokoaa poikasensa?

• Millä tavoin Vapahtaja kokoaa poikasiaan?

Kiinnitä huomio ilmaukseen ”teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille”
(jae 38) ja selitä, että kun jokin jää asujaansa vaille, se jää tyhjäksi tai se hylätään.
Koska ihmiset eivät halunneet, että Vapahtaja kokoaisi heidät, he jäivät ilman
varjelusta. Tämä ilmaus voisi viitata ihmisten hengelliseen tilaan Jeesuksen aikana
sekä Jerusalemin hävittämiseen tulevaisuudessa.

• Sen perusteella, mitä Jeesus opetti kanaemosta ja sen poikasista, mitä me
voimme saada, jos haluamme, että Vapahtaja kokoaa meidät? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos
haluamme, että Vapahtaja kokoaa meidät, niin me saamme osaksemme
Hänen huolenpitoaan ja varjelustaan.)

• Kuinka me voimme osoittaa Vapahtajalle, että haluamme Hänen kokoavan
meidät? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.)

Auta oppilaita ymmärtämään yksi tapa, jolla he voivat tulla Vapahtajan luo,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan
jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraavat sanat:

”Useammin kuin kerran [Vapahtaja] on sanonut, että Hän haluaisi koota meidät
luokseen, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan. Hän sanoo,
että meidän täytyy päättää tulla Hänen luokseen. – –

Yksi tapa tehdä niin on kokoontua pyhien kanssa Hänen kirkossaan. Menkää
kokouksiinne, silloinkin kun se tuntuu vaikealta. Jos te olette lujia, Hän auttaa
teitä löytämään voimaa tehdä niin.” (”Herran voimassa”, Liahona, toukokuu

2004, s. 18.)
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• Mitä me presidentti Eyringin mukaan voimme tehdä osoittaaksemme, että
haluamme Vapahtajan kokoavan meidät?

Pyydä oppilaita katsomaan taululla olevaa luetteloa asioista, joita tekemällä
voimme osoittaa haluavamme mennä Kristuksen luo. Kehota heitä kertomaan,
kuinka he ovat saaneet osakseen huolenpitoa ja varjelusta menemällä Vapahtajan
luo yhdellä näistä tavoista.

Kehota oppilaita päättämään, mitä he aikovat tehdä mennäkseen Vapahtajan luo,
jotta he voivat saada edelleen osakseen Hänen huolenpitoaan ja varjelustaan.
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OPPIAIHE 27

Joseph Smith – Matteus;
Matteus 24

Johdanto
Jeesus Kristus profetoi Jerusalemin ja temppelin hävityksestä.
Hän ilmoitti toisen tulemisensa merkit ja neuvoi uskollisia
valvomaan ja valmistautumaan tuohon päivään.

Opetusehdotuksia

Kehity opettajana
Kun haluat kehittyä ja teet jatkuvasti työtä opettaaksesi tavalla, joka on otollinen taivaalliselle
Isällemme, Hän innoittaa sinua valmistautumisessasi, vahvistaa suhdettasi oppilaisiin,
moninkertaistaa ponnistelujesi tulokset ja siunaa sinua Hengellään. Hän auttaa sinua myös
näkemään, kuinka voit edistyä, kun pyrit opettamaan tavalla, joka johtaa oppilaat ymmärtämään
Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin.

Joseph Smith – Matteus 1–20
Jeesus profetoi Jerusalemin ja temppelin hävityksestä
Ota esille kuva Toinen tuleminen
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 66; ks. myös lds.org). Pyydä
oppilaita pohtimaan kysymyksiä, joita
heillä on Jeesuksen Kristuksen toisesta
tulemisesta, ja kirjoittamaan nuo
kysymykset seminaarimuistivihkoonsa
tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa. Älä pyri
vastaamaan näihin kysymyksiin tässä
vaiheessa. Kehota oppilaita etsimään
niihin vastauksia, kun he tutkivat lukua
Joseph Smith – Matteus.

Tuo esiin, että luku JS–M on Joseph
Smithin raamatunkäännös jakeesta
Matt. 23:39 ja luvusta Matt. 24. Tee
yhteenveto jakeista JS–M 1–3
selittämällä, että kun Jeesus Kristus
opetti Jerusalemin temppelissä, Hänen
opetuslapsensa ymmärsivät, että Hän
palaisi maan päälle. Sitten Jeesus lähti temppelistä ja Hänen opetuslapsensa tulivat
Hänen luokseen haluten tietää lisää siitä, milloin temppeli hävitettäisiin.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JS–M 4. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja panemaan merkille kaksi kysymystä, jotka opetuslapset esittivät
Jeesukselle Öljymäellä. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he löytävät, ja kirjoita
taululle seuraavat kysymykset:

1. Milloin Jerusalem ja temppeli hävitetään?

2. Mikä on merkkinä Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta ja jumalattomien
tuhosta?

Selitä, että Jeesus Kristus vastasi ensimmäiseen kysymykseen jakeissa 5–21 ja
toiseen kysymykseen jakeissa 21–55. Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä
lukemaan ääneen parinsa kanssa JS–M 5–12 ja ottamaan selville merkit, jotka
liittyvät Jerusalemin ja temppelin hävitykseen. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he
löytävät.

• Vaikka Jeesus sanoi, että Hänen opetuslapsensa kärsisivät tuona aikana, niin
mitä Hän sanoi niistä, jotka pysyvät lujina eivätkä anna voittaa itseään (ks.
jae 11)?

• Minkä periaatteen me voimme oppia jakeesta 11? (Oppilaat saattavat käyttää
eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos pysymme lujina
emmekä anna voittaa itseämme, niin me pelastumme. Kirjoita tämä periaate
taululle käyttämällä oppilaiden sanoja.)

• Mitä tarkoittaa se, että on luja eikä anna voittaa itseään? (Luja tarkoittaa
järkkymätöntä, vakaata, peräänantamatonta ja voittamatonta.)

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä sana pelastuu jakeessa 11 tarkoittaa,
selittämällä, että kun olemme lujia, me emme kenties pelastu vaikeuksilta mutta
me pelastumme lopulta Jumalan valtakuntaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava kappale. Pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, kuinka ne, jotka pysyvät lujina noudattaessaan Vapahtajan neuvoja,
pelastuvat hävitykseltä:

Jakeista JS–M 13–18 saamme tietää, että Jeesus kehotti opetuslapsiaan olemaan
valmiita pakenemaan vuorille ja olemaan palaamatta koteihinsa, koska
Jerusalemiin hyökättäisiin ja se hävitettäisiin. Hän profetoi, että noiden päivien
ahdinko olisi pahinta, mitä Israel oli koskaan kokenut. Vuonna 70 jKr. eli noin 40
vuotta sen jälkeen kun Jeesus lausui nämä sanat, roomalaiset ryhtyivät piirittämään
Jerusalemia ja surmasivat yli miljoona juutalaista. Temppeli hävitettiin eikä
kiveäkään jäänyt kiven päälle – aivan kuten Vapahtaja oli profetoinut (ks. Matt.
24:2). Kuitenkin ne, jotka noudattivat Jeesuksen varoitusta, pakenivat turvallisesti
Pellaan, kaupunkiin, joka sijaitsi noin 80 kilometriä luoteeseen Jerusalemista (ks.
Bible Dictionary, ”Pella”).

• Kuinka juutalaisten kokemus havainnollistaa sitä, miten tärkeää on pysyä lujana
Vapahtajan sanojen noudattamisessa?
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• Milloin teitä on siunattu sen vuoksi, että olette pysyneet lujina käskyjen
noudattamisessa?

Tee yhteenveto jakeista JS–M 19–20 selittämällä Jeesuksen profetoineen, että vaikka
juutalaiset kärisisivät suuria koettelemuksia, heidät säästettäisiin sen liiton vuoksi,
jonka he olivat tehneet Jumalan kanssa.

Joseph Smith – Matteus 21–37
Jeesus profetoi toisen tulemisensa merkeistä
Kerro, että selitettyään merkit, jotka varoittaisivat Jerusalemin hävityksestä,
Vapahtaja vastasi myös opetuslastensa toiseen kysymykseen profetoimalla toisen
tulemisensa merkeistä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen JS–M 21–23. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miksi Herra ilmoitti toisen
tulemisensa merkit.

• Miksi Jeesuksen Kristuksen opetuslasten on hyödyllistä tuntea merkit, jotka
viestittävät toisesta tulemisesta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JS–M 24–26. Pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuinka Vapahtaja ilmestyy toisessa tulemisessaan.

• Kuinka Vapahtaja ilmestyy toisessa tulemisessaan?

• Kuinka tämä tieto voi auttaa valittuja välttymään joutumasta eksytetyiksi ?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen JS–M 27–31 ja etsimään merkkejä, jotka
edeltävät Vapahtajan toista tulemista.

• Mitä vaikeuksia ihmiset kokevat ennen Vapahtajan toista tulemista?

• Mitkä toiveikkaat merkit jakeiden 27 ja 31 mukaan edeltävät Vapahtajan toista
tulemista? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita
seuraava totuus: Ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista Herran
valitut kootaan ja evankeliumia saarnataan kaikkialla maailmassa.)

• Millä tavoin näemme tämän profetian täyttyvän parhaillaan?

Selitä, että jakeissa JS–M 32–36 kuvaillaan muita Vapahtajan toiseen tulemiseen
liittyviä merkkejä.

Muistuta oppilaita Vapahtajan varoituksesta, että myöhempinä aikoina väärät
kristukset ja väärät profeetat pyrkivät eksyttämään ”jopa valitutkin” (jae 22).
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JS–M 37. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka valitut voivat välttyä joutumasta
eksytetyiksi.

• Kuinka voimme välttyä joutumasta eksytetyiksi?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tästä jakeesta? (Oppilaat saattavat käyttää
eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos vaalimme Herran
sanaa, niin meitä ei eksytetä. Kirjoita tämä periaate taululle.)
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Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin
seuraava kertomus:

”Yksi hyvistä lähetyssaarnaajistani, joka palveli kanssani, kun olin
lähetysjohtajana Torontossa, tuli tapaamaan minua joitakin vuosia myöhemmin.
Kysyin häneltä: ’Vanhin, kuinka voin auttaa sinua?’

’Lähetysjohtaja’, hän sanoi, ’luulen, että olen menettämässä todistukseni.’

En voinut uskoa sitä. Kysyin häneltä, kuinka se saattoi olla mahdollista.

’Ensimmäistä kertaa olen lukenut mormonien vastaista kirjallisuutta’, hän sanoi. ’Minulla on
kysymyksiä, eikä kukaan vastaa niihin. Olen hämmentynyt ja luulen, että olen menettämässä
todistukseni.’” (Iankaikkinen perhe, opettajan kirja, 2015, oppiaihe 20.)

Pyydä oppilaita pohtimaan, ovatko he tai heidän tuntemansa ihmiset kokeneet
jotakin samankaltaista kuin tämä entinen lähetyssaarnaaja koki.

• Minkä neuvon antaisitte jollekulle, joka on tässä tilanteessa? Miksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Ballardin kertomuksen jatko:

”Kysyin häneltä, mitä hänen kysymyksensä olivat, ja hän kertoi ne minulle. Ne olivat
tavanomaisia kirkon vastaisia asioita, mutta halusin hieman aikaa kerätäkseni aineistoa, jotta
voisin antaa merkityksellisiä vastauksia. Niinpä sovimme tapaamisen 10 päivän kuluttua, ja
sanoin hänelle vastaavani silloin jokaiseen hänen kysymykseensä. Kun hän oli aikeissa lähteä,
pysäytin hänet.

’Vanhin, olet juuri esittänyt minulle useita kysymyksiä’, sanoin. ’Minullakin on yksi kysymys
sinulle.’

’Niin, lähetysjohtaja?’

’Kuinka kauan aikaa on kulunut siitä, kun viimeksi luit Mormonin kirjaa?’ kysyin.

Hän painoi päänsä alas. Hän katsoi jonkin aikaa lattiaan. Sitten hän katsoi minuun. ’Siitä on
kauan, lähetysjohtaja’, hän myönsi.

’Selvä’, sanoin. ’Sinä olet antanut minulle tehtävän. On vain reilua, että minäkin annan sellaisen
sinulle. Haluan sinun lupaavan minulle, että luet Mormonin kirjaa ainakin tunnin joka päivä
tämän hetken ja seuraavan tapaamisemme välisenä aikana.’ Hän suostui tekemään niin.

Kymmenen päivää myöhemmin hän palasi toimistooni ja olin valmiina. Otin esiin paperini
aloittaakseni vastaamisen hänen kysymyksiinsä mutta hän pysäytti minut.

’Lähetysjohtaja’, hän sanoi, ’se ei ole tarpeen.’ Sitten hän selitti: ’Tiedän, että Mormonin kirja on
totta. Tiedän, että Joseph Smith on Jumalan profeetta.’

’Sehän on hienoa’, sanoin. ’Mutta saat joka tapauksessa vastaukset kysymyksiisi. Olen käyttänyt
niihin paljon aikaa, joten sinun pitää vain istua siinä ja kuunnella.’

Niinpä vastasin kaikkiin hänen kysymyksiinsä, ja sitten kysyin: ’Vanhin, mitä olet oppinut tästä?’

Ja hän vastasi: ’Anna Herralle yhtä paljon aikaa.’” (Iankaikkinen perhe, opettajan kirja,
oppiaihe 20.)
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• Kuinka tämä kokemus havainnollistaa periaatetta, jonka huomasimme
jakeessa 37?

• Kuinka teitä on siunattu, kun olette vaalineet Herran sanaa?

Joseph Smith – Matteus 38–55
Jeesus opettaa opetuslapsiaan valmistautumaan Hänen toiseen tulemiseensa
Selitä, että Jeesus opetti vertauksia käyttäen opetuslapsilleen, kuinka tulee vaalia
Hänen sanaansa ja valmistautua Hänen toiseen tulemiseensa.

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kunkin parin ensimmäistä oppilasta lukemaan
JS–M 38–46 ja toista oppilasta lukemaan JS–M 47–54. Kehota oppilaita etsimään
tehtäväksi saamistaan jakeista oppeja ja periaatteita ja kirjoittamaan ne muistiin.

Pyydä riittävän ajan kuluttua oppilaita tiivistämään lukemansa vertaukset parilleen
ja keskustelemaan seuraavista kysymyksistä:

• Mitä totuuksia huomasitte?

• Kuinka Vapahtaja havainnollisti näitä totuuksia tutkimissanne jakeissa?

Kehota muutamia oppilaita kertomaan huomaamistaan totuuksista, joihin voisivat
lukeutua seuraavat: Taivaallinen Isä yksin tietää, milloin Vapahtajan toinen
tuleminen tapahtuu. Jos tarkkaamme merkkejä ja noudatamme Herran
käskyjä, niin me olemme valmistautuneita Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Kertaa luvusta JS–M huomaamanne totuudet ja pyydä oppilaita miettimään, kuinka
nämä totuudet auttavat heitä vastaamaan niihin kysymyksiin, joita he kirjoittivat
oppitunnin alussa. Kutsu heitä todistamaan totuuksista, jotka he ovat oppineet.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat (jos mahdollista, anna ne oppilaille
monisteena):

”Entä jos Hänen tulemisensa päivä olisi huomenna? Jos tietäisimme
kohtaavamme Herran huomenna – oman ennenaikaisen kuolemamme vuoksi tai
Hänen odottamattoman tulemisensa vuoksi – niin mitä me tekisimme tänään?
Mitä me tunnustaisimme? Mitä me lakkaisimme tekemästä? Millaista tiliä
meidän pitäisi tehdä? Mitä me antaisimme anteeksi? Mistä me lausuisimme
todistuksemme?

Jos me tekisimme nuo asiat silloin, miksemme tekisi niitä nyt?” (”Valmistautuminen toista
tulemista varten”, Liahona, toukokuu 2004, s. 9.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan vastauksensa seuraavaan kysymykseen: Jos tietäisin,
että tapaisin Vapahtajan huomenna, mitä muutoksia tekisin tänään? Kannusta
heitä toteuttamaan kirjoittamaansa käytännössä.
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OPPIAIHE 28

Matteus 25:1–13
Johdanto
Kun Jeesus Kristus opetti Öljymäellä yksityisesti
opetuslapsilleen toista tulemistaan koskevia asioita, Hän
opetti vertauksen kymmenestä morsiusneidosta.

Opetusehdotuksia
Matteus 25:1–13
Jeesus Kristus opettaa vertauksen kymmenestä morsiusneidosta

Käytä kertomuksia herättääksesi mielenkiintoa ja lisätäksesi ymmärrystä
Kertomukset voivat herättää oppilaiden mielenkiinnon ja auttaa heitä ymmärtämään
evankeliumia muiden ihmisten kokemusten kautta. Kertomukset voivat havainnollistaa
evankeliumin periaatteita nykyisessä tai pyhien kirjoitusten aikaisessa tilanteessa ja voivat näin
auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka nuo periaatteet liittyvät heidän elämäänsä, ja auttaa
heitä tuntemaan halua toteuttaa niitä käytännössä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin kertomus nuoresta kotiin palanneesta
lähetyssaarnaajasta, joka eräässä todistuskokouksessa kertoi henkilökohtaisen
kokemuksen. Kehota oppilaita kuvittelemaan, miltä heistä saattaisi tuntua, jos he
olisivat tämän kertomuksen nuorukainen.

”Hän kertoi, kuinka oli pian vanhimmaksi asettamisensa jälkeen 18-vuotiaana
tullut kotiin eräiltä treffeiltä. Treffeillä oli tapahtunut jotakin, mistä hän ei ollut
ylpeä. Hän ei kertonut yksityiskohtia, eikä hänen olisi pitänytkään kertoa niitä
julkisesti. En tiedä tänäkään päivänä, minkä luonteinen tuo tapaus oli, mutta se
oli hänelle kyllin merkittävä vaikuttaakseen hänen henkeensä ja
omanarvontuntoonsa.

Kun hän istui hetken aikaa autossaan kotinsa ajotiellä harkiten asioita perusteellisesti ja tuntien
vilpitöntä surua siitä, mitä sitten olikaan tapahtunut, hänen kirkkoon kuulumaton äitinsä ryntäsi
hätääntyneenä talosta suoraan hänen autolleen. Äiti kertoi nopeasti, että pojan nuorempi veli oli
juuri kaatunut kotona, lyönyt päänsä pahasti ja että veljellä oli juuri jonkinlainen kohtaus tai
kouristus. Kirkkoon kuulumaton isä oli soittanut heti ambulanssin, mutta avun saapuminen
kestäisi parhaassakin tapauksessa jonkin aikaa.

’Tule ja tee jotakin’, äiti parahti. ’Eikö teidän kirkossanne tehdä jotakin tällaisissa tilanteissa?
Sinulla on heidän pappeutensa. Tule ja tee jotakin.’ – –

Kun tänä iltana joku, jota tämä nuori mies rakasti syvästi, tarvitsi hänen uskoaan ja voimaansa,
hän ei kyennyt vastaamaan siihen. Ottaen huomioon ne tunteet, joiden kanssa hän oli juuri
kamppaillut, ja sen huonon asian, jonka hän koki juuri tehneensä – mikä se sitten olikin – hän ei
kyennyt astumaan Herran eteen ja pyytämään sitä siunausta, jota tarvittiin.” (”Itseluottamusta
kelvollisuudesta”, Liahona, huhtikuu 2014, s. 58–59.)
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• Mitä ajattelisitte, jos olisitte tässä tilanteessa tuo nuorukainen? Miksi on tärkeää
olla aina valmistautunut?

Ota esille kuva Vertaus kymmenestä
morsiusneidosta (Evankeliumiaiheinen
kuvakirja, 2009, nro 53; ks. myös
lds.org). Muistuta oppilaille, että kun
Jeesus Kristus oli opetuslastensa kanssa
Öljymäellä, Hän opetti heille toista
tulemistaan koskevia asioita (ks.
Matt. 24). Sitten Hän esitti heille
vertauksen kymmenestä
morsiusneidosta havainnollistaakseen,
kuinka voi olla valmistautunut Hänen
toiseen tulemiseensa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:1–4. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille vertauksen tärkeimmät osatekijät.
Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat selville. Kirjoita taululle seuraavat
ilmaukset:

Sulhanen

Viisaat ja tyhmät morsiusneidot

Lamput ja öljy

Selitä, että juutalaisten häätapojen mukaan sulhanen lähti läheisten ystäviensä
kanssa illalla morsiamen taloon hääseremoniaa varten. Kun hääseremonia siellä oli
päättynyt, hääseurue kulki sulhasen kotiin juhla-aterialle. Häävieraiden, jotka
liittyivät kulkueeseen, odotettiin kantavan mukanaan omaa lamppua tai soihtua
osoituksena siitä, että he kuuluivat hääseurueeseen, ja lisätäkseen näin tilaisuuden
valoisuutta ja kauneutta.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 25:5–13.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä
tekivät viisi viisasta morsiusneitoa ja mitä tekivät viisi tyhmää morsiusneitoa.

Sen sijaan että pyytäisit oppilaita lukemaan ääneen Matt. 25:5–13, voisit
näyttää oppilaille osan videosta ”Ne, jotka ovat ymmärtäväisiä” (kohdasta

0.00 kohtaan 5.46), jossa esitetään vertaus kymmenestä morsiusneidosta. Tämä
video on kokoelmassa Doctrine and Covenants and Church History Visual Resources
DVDs [Opin ja liittojen sekä kirkon historian kuva-aineiston DVD-levyt] sekä
sivustolla lds.org. Ennen kuin aloitat videon näyttämisen, kehota oppilaita
panemaan merkille, mitä viisi viisasta morsiusneitoa tekivät ja mitä viisi tyhmää
morsiusneitoa tekivät.

• Mitä viisi viisasta morsiusneitoa tekivät? Mitä viisi tyhmää morsiusneitoa
tekivät?
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Kiinnitä huomio vertauksen osatekijöihin, jotka on kirjoitettu taululle. Pyydä
luokan jäseniä ehdottamaan, mitä kukin osatekijä heidän mielestään saattaisi
edustaa.

Kirjoita taululle sanan Sulhanen viereen Jeesus Kristus. Selitä, että ilmaukset ”kun
sulhanen viipyi” (jae 5) ja ”keskellä yötä kuului huuto” (jae 6) viittaavat Jeesuksen
Kristuksen toiseen tulemiseen.

• Mitä nämä ilmaukset voivat opettaa meille Jeesuksen Kristuksen toisesta
tulemisesta?

Selitä, että sekä viisaat että tyhmät morsiusneidot, jotka oli kutsuttu hääjuhlaan,
edustavat kirkon jäseniä (ks. Dallin H. Oaks, ”Valmistautuminen toista tulemista
varten”, Liahona, toukokuu 2004, s. 8). Kirjoita taululle sanojen Viisaat ja tyhmät
morsiusneidot viereen Kirkon jäsenet.

Kehota oppilaita katsomaan jakeita Matt. 25:8–9 ja pohtimaan, miksi viisaat
morsiusneidot eivät antaneet öljystään tyhmille morsiusneidoille. Pyydä yhtä
oppilasta lukemaan presidentti Spencer W. Kimballin seuraavat sanat. Kehota
luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä öljy voisi edustaa ja miksi sitä ei voi
antaa muille.

”Se ei ollut itsekkyyttä eikä epäystävällisyyttä. Sitä öljyä, jota tarvitaan tien
valaisemiseksi ja pimeyden kirkastamiseksi, ei voi antaa toisille. Miten voisi antaa
toiselle kuuliaisuutta kymmenysten periaatetta kohtaan, vanhurskaan elämän
tuomaa mielenrauhaa, kartutettua tietämystä? Kuinka voi antaa toiselle uskoa tai
todistuksen? Kuinka voi antaa toiselle asenteita tai siveyttä tai
lähetystyökokemuksia? Kuinka voi antaa toiselle temppelin etuoikeudet? Jokaisen

on itse hankittava itselleen sellaista öljyä. – –

Tässä vertauksessa öljyä voidaan ostaa torilta. Meidän elämässämme tämä valmistautumisen
öljy lisääntyy pisara pisaralta vanhurskaan elämän myötä. – – Jokainen omistautumisen ja
kuuliaisuuden teko on varastoomme lisätty pisara.” (Faith Precedes the Miracle, 1972,
s. 255–256.)

• Mitä tämän vertauksen öljy edustaa? (Kirjoita taululle sanojen Lamput ja öljy
viereen oppilaiden vastaukset, kuten hengellinen valmistautuminen, todistus, usko,
kääntymys ja kokemus. Voit tarjota lisää näkemystä öljyn vertauskuvallisuuteen
ehdottamalla, että oppilaat lukevat kohdan OL 45:56–57 ja merkitsevät sen
rinnakkaisviitteeksi kohtaan Matt. 25:8.)

• Minkä totuuden tämä vertaus sekä presidentti Kimballin sanat voivat opettaa
meille hengellisen valmistautumisen lainaamisesta? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Me emme voi lainata muilta
ihmisiltä hengellistä valmistautumista.)

• Minkä totuuden me voimme oppia tämän vertauksen perusteella siitä, kuinka
valmistautua Vapahtajan toiseen tulemiseen? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Me
valmistaudumme Vapahtajan toiseen tulemiseen vahvistamalla
todistustamme ja kääntymystämme päivittäisellä vanhurskaudella.
Kirjoita tämä totuus taululle.)
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Anna kullekin oppilaalle seuraava moniste. Kehota heitä kirjoittamaan
monisteeseen tapoja, joilla he voivat hankkia hengellisen

valmistautumisen ”öljyä”.

Valmistautumista Herran toiseen tulemiseen
Valmistaudun Herran toiseen tulemiseen lisäämällä ”öljyä” ”lamppuuni” siten, että

Pyydä riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan joistakin ideoistaan
luokalle.

Voisit auttaa oppilaita ymmärtämään, millä muilla tavoilla he voivat hankkia
öljyä pisara pisaralta elämällä vanhurskaasti, näyttämällä loput videosta

”Ne, jotka ovat ymmärtäväisiä” (kohdasta 5.46 kohtaan 8.44). Kehota oppilaita
lisäämään ideoita luetteloonsa, kun he katselevat videota.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:10–12. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä sulhanen sanoi tyhmille
morsiusneidoille. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Matt. 25:11 selventää, että
sulhanen sanoi: ”Te ette tunne minua” (LDS Bible, Matthew 25:12, alaviite a).

• Mitä sanat ”te ette tunne minua” kertovat meille viidestä tyhmästä
morsiusneidosta? Kuinka Herran tunteminen eroaa siitä, että vain tietää
Hänestä?
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• Mitä me voimme oppia tämän jakeen perusteella siitä, mitä meidän täytyy
tehdä ollaksemme valmiita Herran tulemiseen? (Auta oppilaita huomaamaan
seuraava periaate: Ollaksemme valmiita Herran tulemiseen ja kelvollisia
pysymään Hänen luonaan meidän täytyy tulla tuntemaan Hänet.)

• Millä tavoin te olette viime aikoina tulleet tuntemaan Vapahtajan paremmin?

Muistuta oppilaita oppitunnin alussa käsitellystä kertomuksesta, jossa nuori
pappeudenhaltija ei ollut valmis sillä hetkellä, jolloin häntä tarvittiin. Selitä, että
tämä nuorukainen kiiruhti seurakuntansa erään vanhemman miehen luo, joka asui
saman kadun varrella. Vanhempi mies antoi nuorukaisen pikkuveljelle siunauksen,
joka vakiinnutti veljen tilan ensihoitajien saapumiseen asti. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen nuorukaisen todistus vanhin Hollandin kertomana:

”’Kukaan, joka ei ole kokenut sitä, mitä minä koin sinä iltana, ei pysty koskaan
ymmärtämään sitä häpeää ja surua, jota tunsin, koska en tuntenut olevani
kelvollinen käyttämään minulla olevaa pappeutta. Tuo muisto on minulle vieläkin
piinaavampi, koska kyse oli omasta pikkuveljestäni, joka tarvitsi minua, ja
rakkaista kirkkoon kuulumattomista vanhemmistani, jotka olivat suuresti
peloissaan ja joilla oli oikeus odottaa minulta enemmän. Mutta seisoessani

tänään tässä edessänne voin luvata teille tämän’, hän sanoi. ’Minä en ole täydellinen, mutta
tuon illan jälkeen en ole koskaan tehnyt mitään, mikä estäisi minua astumasta Herran eteen
luottavaisesti ja pyytämästä Hänen apuaan, kun sitä tarvitaan. Henkilökohtaisesta
kelvollisuudesta käydään taistelua tässä maailmassa, jossa me elämme’, hän myönsi, ’mutta se
on taistelu, jossa olen voitolla. Olen tuntenut tuomion sormen osoittavan minua kerran
elämässäni, enkä aio tuntea sitä enää koskaan, jos vain voin tehdä jotakin asian hyväksi. Ja
tietysti’, hän sanoi lopuksi, ’minä voin tehdä sen hyväksi kaiken.’” (”Itseluottamusta
kelvollisuudesta”, s. 59.)

Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä heidän pitää tehdä ollakseen hengellisesti
valmistautuneita Herran tulemiseen ja kelvollisia pysymään Hänen luonaan. Voisit
kannustaa heitä ympyröimään yhden tai kaksi monisteeseen kirjoittamistaan
toimintaideoista ja asettamaan tavoitteen toimia tavoilla, jotka lisäävät heidän
hengellistä valmiuttaan. Kehota heitä viemään monisteensa kotiin muistutuksena
tavoitteistaan.
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OPPIAIHE 29

Matteus 25:14–46
Johdanto
Kun Jeesus Kristus opetti opetuslapsilleen Öljymäellä toisesta
tulemisestaan, Hän esitti vertauksen talenteista. Hän selitti

myös, että toisessa tulemisessaan Hän tulee erottamaan
vanhurskaat jumalattomista.

Opetusehdotuksia
Matteus 25:14–30
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen vertauksen talenteista
Sijoita ennen oppituntia huoneen toiselle puolelle viisi kolikkoa ja eri puolelle
huonetta kaksi kolikkoa. Pane kahdeksan muuta kolikkoa taskuusi.

Aloita oppitunti pyytämällä kolmea oppilasta tulemaan luokan eteen, jotta he
auttaisivat sinua näyttelemään vertauksen, jonka Jeesus Kristus opetti
opetuslapsilleen osana toista tulemistaan koskevia ohjeitaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:14–18. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä kukin palvelija sai ja mitä hän
teki sillä.

• Mitä isäntä antoi kullekin palvelijoistaan? (Selitä, että tässä vertauksessa talentti
tarkoittaa tiettyä rahasummaa. Ota taskustasi kahdeksan kolikkoa ja anna viisi
yhdelle oppilaalle, kaksi toiselle ja yksi kolmannelle.)

• Mitä kukin palvelija teki saamallaan rahasummalla?

Kehota oppilasta, joka sai viisi kolikkoa, hakemaan toiset viisi kolikkoa toiselta
puolelta huonetta. Pyydä oppilasta, joka sai kaksi kolikkoa, hakemaan toiset kaksi
kolikkoa toiselta puolelta huonetta. Kehota oppilasta, joka sai yhden kolikon,
kätkemään saamansa kolikon tai olemaan hautaavinaan sen.

Pyydä oppilaita palauttamaan kolikot sinulle ja palaamaan paikoilleen. Kirjoita
taululle seuraavat vertauksen osatekijät (mutta älä suluissa olevia tulkintoja):

Palvelijoiden isäntä (Herra Jeesus Kristus)

Palvelijat (Herran opetuslapset)

Talentit (Lahjat ja kyvyt, joita Herra antaa opetuslapsilleen)

• Mitä vertauksen osatekijät mahtaisivat edustaa? (Selitä, että jotkin niistä
lahjoista ja kyvyistä, joita meillä on kuolevaisuudessa, annettiin meille
kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, ja siellä me kehitimme niitä. Me voimme
päättää, että jatkamme noiden ja muiden lahjojen kehittämistä
kuolevaisuudessa.)
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• Miksi isäntä jakeen Matt. 25:15 mukaan antoi jokaiselle palvelijalle eri määrän
rahaa? (Kun oppilaat ovat vastanneet, tuo esiin, että ilmaus ”kullekin hänen
kykyjensä mukaan” osoittaa, että Jumala antaa kullekin meistä lahjoja ja kykyjä,
joita me tarvitsemme olosuhteidemme mukaisesti.)

Lue ääneen seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita pohtimaan niitä:

• Ketä palvelijaa mielestänne muistutatte eniten: sitä, joka sai viisi talenttia, sitä,
joka sai kaksi talenttia, vai sitä, joka sai yhden talentin? Miksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:19–21. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä isäntä sanoi sille
palvelijalle, joka oli saanut viisi talenttia.

• Mitä isäntä sanoi ensimmäiselle palvelijalle?

Selitä, että ilmaukset ”panen sinut paljon haltijaksi” ja ”tule herrasi ilojuhlaan”
(Matt. 25:21) tarkoittavat jumalallisten mahdollisuuksiemme toteutumista ja
iankaikkisen elämän saamista taivaallisen Isän luona.

• Minkä periaatteen me voimme oppia ensimmäisen palvelijan kokemuksesta?
(Seuraava on yksi periaatteista, jotka oppilaat saattavat huomata: Jos
uskollisesti käytämme niitä lahjoja ja kykyjä, jotka Herra on meille
antanut, niin me voimme toteuttaa jumalalliset mahdollisuutemme ja
saada iankaikkisen elämän.)

• Mitä esimerkkejä on siitä, kuinka me voimme uskollisesti käyttää niitä lahjoja ja
kykyjä, jotka Herra on antanut meille?

Tuo esiin, että toinen palvelija olisi voinut valittaa, kun hän näki ensimmäisen
palvelijan saaneen viisi talenttia ja hän oli saanut vain kaksi. Sen sijaan hän käytti
uskollisesti saamiaan talentteja.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:22–23. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä isäntä sanoi sille
palvelijalle, joka oli saanut kaksi talenttia.

• Mitä isäntä sanoi sille palvelijalle, joka oli saanut kaksi talenttia?

• Vaikka isäntä oli antanut kahdelle ensimmäiselle palvelijalle eri määrän rahaa,
mistähän syystä he kumpikin saivat isännältään saman vastauksen?

• Minkä periaatteen me voimme oppia sen miehen kokemuksesta, jolle annettiin
kaksi talenttia? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee
mainita seuraava periaate: Herra siunaa meitä, jos uskollisesti käytämme
niitä lahjoja ja kykyjä, jotka Hän on meille antanut riippumatta siitä,
kuinka paljon meillä niitä on tai mitä ne sitten ovatkin. Kirjoita tämä
periaate taululle käyttämällä oppilaiden sanoja.)

Pyydä luokan jäseniä pohtimaan, onko heistä koskaan tuntunut siltä, että jollakulla
toisella on enemmän tai parempia lahjoja ja kykyjä kuin heillä. Kiinnitä huomio
periaatteeseen, jonka olet juuri kirjoittanut taululle.

• Kuinka tämän periaatteen muistaminen voi auttaa meitä, kun meistä tuntuu
siltä, että jollekulle toiselle on suotu enemmän tai parempia lahjoja ja kykyjä
kuin meille?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Quentin L. Cookin seuraavat sanat:

”Omien kykyjemme lisääntyminen on henkilökohtaisen edistymisemme paras
mitta. – – Siunausten vertailu karkottaa melko varmasti ilon. Emme voi olla
kiitollisia ja kateellisia samaan aikaan. Jos me todella haluamme tuntea Herran
Henkeä, iloa ja onnea, meidän täytyy iloita siunauksistamme ja olla niistä
kiitollisia.” (”Iloitkaa”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 28.)

• Kuinka voimme löytää ne lahjat ja kyvyt, jotka Herra on antanut meille?

Anna jokaiselle oppilaalle paperi ja pyydä heitä kirjoittamaan sen yläreunaan oma
nimensä. Kehota heitä antamaan paperinsa vieressään istuvalle oppilaalle. Pyydä
oppilaita kirjoittamaan jokin lahja tai kyky, jonka he näkevät henkilössä, jonka nimi
on paperissa. Neuvo heitä kierrättämään papereita edelleen aina seuraavalle
henkilölle huoneessa ja kirjoittamaan niihin lahjoja ja kykyjä, joita he ovat
huomanneet.

Luokaa oppimisympäristö, jossa vallitsee rakkaus, arvostus ja
tarkoituksellisuus
Kun oppilas tietää, että hänen opettajansa ja oppilastoverinsa rakastavat ja arvostavat häntä,
hän tulee todennäköisemmin luokkaan valmiina oppimaan. Se hyväksyntä ja rakkaus, jota hän
tuntee, voi pehmittää hänen sydämensä, vähentää hänen pelkojaan ja synnyttää hänessä halun
ja luottamuksen, joita tarvitaan, jotta hän voi kertoa ajatuksistaan, kokemuksistaan ja
tuntemuksistaan luokassa.

Kun aikaa on kulunut muutama minuutti, pyydä oppilaita palauttamaan paperit
niiden alkuperäisille omistajille. Anna oppilaille aikaa lukea, mitä lahjoja ja kykyjä
muut näkevät heissä. Pyydä heitä sitten kirjoittamaan paperiinsa vastaus
seuraavaan kysymykseen:

• Millä tavalla voit käyttää yhtä lahjoistasi edistääksesi Herran työtä?

Tuo esiin, että vertaukseen talenteista sisältyy varoituksia, jotka liittyvät meille
suotuihin lahjoihin ja kykyihin. Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen
ääneen jakeet Matt. 25:24–30. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä isäntä vastasi palvelijalle, joka kätki talenttinsa. Kun
jae 27 on luettu, selitä, että korkoineen tarkoittaa rahan sijoittamisesta tai muille
lainaamisesta saatua voittoa.

• Miksi viimeinen palvelija kätki talenttinsa? Kuinka isäntä suhtautui tämän
palvelijan valintaan?

• Vaikka palvelija ei kadottanut mitään osaa isäntänsä rahoista, mitä väärää
palvelijan toiminnassa oli?

• Kuinkahan isäntä olisi suhtautunut palvelijaan, jos tämä olisi tuonut takaisin
kaksi talenttia?
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• Mitä tapahtui talentille, jonka isäntä oli antanut tälle palvelijalle? (Se otettiin
häneltä pois ja annettiin toiselle.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin
Sterling W. Sillin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan, miksi me
menetämme lahjoja ja kykyjä, jos emme käytä niitä hyvän aikaansaamiseen.

”[Kolmannen palvelijan] menetys ei johtunut siitä, että palvelija teki jotakin
väärin, vaan siitä, että hänen pelkonsa esti häntä tekemästä yhtään mitään.
Tämä on se tapahtumasarja, jonka myötä menetämme suurimman osan
siunauksistamme. – –

Kun ei käytä käsivartensa lihaksia, menettää voimaa. – – Kun emme kehitä
kykyjämme, menetämme kykymme. Kun ihmiset muinoin eivät kunnioittaneet

pappeutta, se otettiin heiltä pois. – – Kun hengelliset, henkiset tai fyysiset kyvyt ovat haudattuina
maahan, ne eivät kehity.” (The Law of Harvest, 1963, s. 375.)

• Mitä periaatteita me voimme oppia palvelijasta, joka kätki talenttinsa?
(Oppilaat saattavat esittää useita eri periaatteita, mutta varmista, että he
mainitsevat seuraavat totuudet: Pelko voi estää meitä käyttämästä niitä
lahjoja ja kykyjä, joita Herra on antanut meille. Ellemme kehitä ja käytä
hengellisiä lahjojamme hyvän aikaansaamiseen, niin me menetämme ne.)

• Millä tavoin pelko voi estää meitä tekemästä hyvää lahjoillamme ja
kyvyillämme?

Kutsu oppilaita todistamaan periaatteista, joista he ovat keskustelleet. Kannusta
heitä käyttämään lahjojaan ja kykyjään Herran työn edistämiseen.
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Matteus 25:31–46
Vapahtaja profetoi, että jumalattomat erotetaan vanhurskaista Hänen toisessa
tulemisessaan
Ota esille kuva Toinen tuleminen
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 66; ks. myös lds.org). Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen Matt.
25:31–33. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, mitä Herra tekee ihmisille
maan päällä toisen tulemisensa jälkeen.

• Mitä Herra tekee ihmisille maan
päällä Hänen toisen tulemisensa
jälkeen?

• Mitä eläimiä Herra käytti
edustamaan jumalattomia? Entä
vanhurskaita?

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota puolta
pareista lukemaan yhdessä ääneen
Matt. 25:34–40 ja ottamaan selville,
kuinka Herra päättelee, onko joku
”lammas” (Matt. 25:32–33). Kehota
loppuja pareja lukemaan yhdessä
ääneen Matt. 25:41–46 ja ottamaan selville, kuinka Herra päättelee, onko joku
”vuohi” (Matt. 25:32–33).

Kehota riittävän ajan kuluttua kutakin paria työskentelemään jonkun sellaisen
parin kanssa, joka luki eri kohdan. Pyydä oppilaita tiivistämään lukemansa ja
keskustelemaan ryhmissään seuraavista kysymyksistä:

• Kuinka Herra havaitsee eron niiden välillä, jotka rakastavat Häntä (lampaat), ja
niiden välillä, jotka eivät rakasta (vuohet)?

• Minkä periaatteen me voimme oppia näistä jakeista?

Kehota jotakuta kustakin ryhmästä kirjoittamaan taululle heidän ryhmänsä
huomaama periaate. Oppilaiden tule huomata periaatteita, jotka ovat
seuraavankaltaisia: Kun rakastamme ja palvelemme muita, me osoitamme
rakastavamme Herraa. Kun jätämme muiden tarpeet huomiotta, jätämme
huomiotta myös Herran.

Auta oppilaita ymmärtämään nämä periaatteet esittämällä seuraavanlaisia
kysymyksiä:

• Kuinka sellainen henkilö, joka on Herran oikealla puolella, saattaisi kohdella
pikkusiskoaan, joka pyytää apua kotitehtävissään?

• Kuinka sellainen henkilö, joka on Herran vasemmalla puolella, saattaisi
kohdella oppilastoveriaan, joka pudottaa kirjansa käytävälle?
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• Kuinka näiden periaatteiden ymmärtäminen voi auttaa meitä parantamaan
suhteitamme muihin ihmisiin?

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he ovat kohdelleet muita kuluneen
vuorokauden aikana. Kehota heitä pohtimaan, päättäisivätkö he toimia eri tavoin,
jos he tulevaisuudessa olisivat samankaltaisessa tilanteessa. Kannusta oppilaita
miettimään, millä tavoin he voivat rakastaa ja palvella muita useammin, ja kehota
heitä toimimaan suunnitelmansa mukaan. Voit tehdä seurantaa oppilaiden kanssa
tavatessanne ensi kerralla ja kehottaa heitä kertomaan joistakin myönteisistä
kokemuksistaan.
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OPPIAIHE 30

Matteus 26:1–30
Johdanto
Kaksi päivää ennen pääsiäistä Juudas vehkeili
juutalaisjohtajien kanssa, jotka halusivat surmata Jeesuksen.
Pääsiäispäivän iltana Jeesus asetti sakramentin.

Opetusehdotuksia

Valmista jokainen oppiaihe oppilaitasi miettien
Kun valmistaudut opettamaan, pohdi, kuinka toivot oppilaiden toteuttavan oppiaiheessa
opetettuja oppeja ja periaatteita käytännössä. Presidentti Thomas S. Monson on muistuttanut
evankeliumin opettajille, että ”evankeliumin – – opettamisen tavoitteena ei ole ’kaataa tietoa’
luokan jäsenten mieleen. – – Sen tavoitteena on innoittaa yksilöä ajattelemaan, tuntemaan ja
sen jälkeen tekemään jotakin, jotta hän eläisi evankeliumin mukaan.” (”…Sinun opettajaksi
tulemisesi on Jumalasta…”, Konferenssiraportit 1970–1972, s. 60–61.)

Matteus 26:1–16
Juudas vehkeilee juutalaisjohtajien kanssa, jotka haluavat surmata Jeesuksen
Järjestä ennen oppituntia pöydälle pöytäliina, muutama pala happamatonta leipää
(tai keksejä) ja malja. Selitä hengellisen tuokion jälkeen, että Kristuksen aikaan
juutalaisten pöydässä pääsiäisenä olisi ollut muun muassa näitä tarvikkeita.

• Mikä oli pääsiäisaterian tarkoitus? (Pääsiäinen asetettiin Mooseksen aikaan
muistuttamaan Israelin lapsia siitä, että tuhon enkeli kulki heidän talojensa
ohitse ja tappoi esikoiset Egyptissä [ks. 2. Moos. 12:21–28; 13:14–15]. Osana
pääsiäisenviettoa israelilaiset uhrasivat karitsan ja sivelivät sen verta
ovenpieliinsä. Tuo karitsa oli vertauskuva tulevasta Messiaasta, jonka
sovitusuhri pelastaisi ihmiskunnan kuolemasta ja synnistä [ks. PKO,
”Pääsiäinen, juutalaisten”, scriptures.lds.org/fi].)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus sanoi tapahtuvan
pääsiäisen jälkeen.

• Mitä Jeesus sanoi tapahtuvan pääsiäisen jälkeen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:3–5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, ketkä laativat suunnitelmaa Jeesuksen
surmaamiseksi tuona aikana.

• Miksi lainopettajat ja ylipapit päättivät odottaa ja surmauttaa Jeesuksen vasta
pääsiäisen jälkeen?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 26:6–13 selittämällä, että kun Jeesus oli Betaniassa,
eräs nainen tuli Hänen luokseen ja voiteli Hänet hyvin kalliilla öljyllä
huomioidakseen Hänen lähestyvän kuolemansa ja hautaamisensa. Jotkut Hänen
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opetuslapsistaan, kuten Juudas, yksi kahdestatoista apostolista ja ryhmän rahojen
hoitaja, valittivat, että öljy olisi pitänyt myydä köyhien auttamiseksi. Juudas ei
kuitenkaan todellisuudessa ollut kiinnostunut köyhistä vaan oli varas, joka halusi
rahat itselleen (ks. Joh. 12:4–6). (Huom. Jeesuksen voitelemista Betaniassa
käsitellään yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee lukuja Mark. 11–14.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:14–16. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Juudas teki sen jälkeen kun
Vapahtaja oli moittinut häntä valittamisesta.

• Mitä Juudas teki? (Hän vehkeili ylipappien kanssa auttaakseen heitä löytämään
ja vangitsemaan Jeesuksen.)

• Kuinka paljon ylipapit maksoivat Juudakselle Jeesuksen toimittamisesta heidän
käsiinsä?

Selitä, että ”Mooseksen lain mukaan kolmekymmentä sekeliä hopeaa korvaisi
omistajalle orjan kuoleman (ks. 2. Moos. 21:32). – – Kavalluksen hinta kuvastaa
sitä, miten vähäarvoisena Juudas ja ylipapit pitivät Vapahtajaa.” (New Testament
Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 81.) Se myös täytti Vanhan
testamentin profetian siitä, että Juudas kavaltaisi Vapahtajan (ks. Sak. 11:12).

Matteus 26:17–25
Jeesus ja Hänen opetuslapsensa syövät pääsiäisaterian
Ota esille peili ja kysy:

• Mitä hyötyä meille on peileistä?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Yritämme usein välttää syvälle sieluumme katsomista sekä heikkouksiemme,
rajoituksiemme ja pelkojemme kohtaamista. – –

Mutta hengelliselle kasvullemme ja hyvinvoinnillemme on välttämätöntä, että
pystymme näkemään itsemme selkeästi. – –

Saanen ehdottaa, että pyhät kirjoitukset ja yleiskonferenssissa pidetyt puheet
ovat tehokas peili, jonka avulla voimme tutkia itseämme.” (”Herra, en kai se ole

minä?”, Liahona, marraskuu 2014, s. 58.)

• Kuinka pyhät kirjoitukset ja yleiskonferenssissa pidetyt puheet voisivat olla
kuin peili?

Kun oppilaat tutkivat jakeita Matt. 26:17–25, kehota heitä etsimään jokin sellainen
periaate, joka voi auttaa heitä huomaamaan heikkouksiaan ja tekemään työtä
niiden voittamiseksi.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 26:17–19 selittämällä, että Jeesus käski opetuslapsiaan
varaamaan Jerusalemista huoneen pääsiäisateriaa varten.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:20–21. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus sanoi apostoleilleen
pääsiäisaterian aikana.

• Mitä Jeesus sanoi apostoleilleen?

• Jos te olisitte olleet yksi apostoleista, mitä olisitte saattaneet ajatella sillä
hetkellä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:22. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten apostolit
suhtautuivat Jeesuksen sanoihin.

• Minkä kysymyksen apostolit esittivät?

• Mitä kysymys ”Herra, en kai se ole minä?” opettaa meille yhdestätoista
uskollisesta apostolista?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän kertomuksen perusteella siitä,
kuinka Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee suhtautua, kun he kuulevat
Herran sanat? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate:
Kun Jeesuksen Kristuksen opetuslapset kuulevat Herran sanan, he
tutkivat omaa elämäänsä huomatakseen, mitä se tarkoittaa heidän
kohdallaan.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Opetuslapset eivät epäilleet Hänen sanojensa todenperäisyyttä. Eivätkä he
katselleet ympärilleen, osoittaneet jotakuta toista ja kysyneet: ’Onko se hän?’

Sen sijaan ’murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä: ”Herra,
en kai se ole minä?” [Matt. 26:22.]’

Mietin, mitä kukin meistä tekisi. – – Katselisimmeko me ympärillämme olevia ja
sanoisimme sydämessämme: ’Hän puhuu varmaankin veli Lahtisesta. Olen aina

kummastellut häntä’ tai ’Olen iloinen siitä, että veli Virtanen on täällä. Hänen on todella tarpeen
kuulla tämä sanoma’? Vai katsoisimmeko me noiden entisajan opetuslasten tavoin sisimpäämme
ja esittäisimme tuon syvältä luotaavan kysymyksen: ’En kai se ole minä?’” (”Herra, en kai se ole
minä?”, s. 56.)

• Mitä esimerkkejä on siitä, kuinka meillä saattaisi olla kiusaus olla piittaamatta
Herran sanoista ja otaksua, että ne on osoitettu jollekulle toiselle?

Kehota toista oppilasta lukemaan ääneen presidentti Uchtdorfin seuraavat sanat ja
pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä presidentti Uchtdorf kehottaa meitä
tekemään, kun me kuulemme Herran sanoja:

”Noissa yksinkertaisissa sanoissa ’Herra, en kai se ole minä?’ on viisauden alku sekä tie
henkilökohtaiseen kääntymykseen ja kestävään muutokseen. – –

Meidän täytyy unohtaa ylpeytemme, nähdä turhamaisuuttamme edemmäs ja kysyä nöyrinä:
’Herra, en kai se ole minä?’
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Ja jos Herran vastaus sattuu olemaan: ’Kyllä, poikani [tai tyttäreni], on asioita, jotka sinun täytyy
parantaa ja jotka minä voin auttaa sinua voittamaan’, minä rukoilen, että me hyväksymme
tämän vastauksen, tunnustamme nöyrästi syntimme ja vajavuutemme ja sitten muutamme
käytöstämme tulemalla paremmiksi.” (”Herra, en kai se ole minä?”, s. 56, 58.)

• Kuinka teitä on siunattu, kun te olette toteuttaneet käytännössä Herran sanoja
ja tehneet muutoksia elämässänne?

Todista periaatteesta, jonka oppilaat huomasivat aiemmin. Kehota oppilaita
tutkimaan omaa elämäänsä aina kun he kuulevat tai lukevat Herran sanoja ja
toimimaan nopeasti saamiensa kehotusten mukaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:23–25. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille Vapahtajan vastaus apostolien
kysymyksiin.

Selitä, että heti kun Jeesus oli ilmoittanut Juudaksen kavaltajakseen, Juudas lähti
ulos (ks. Joh. 13:30).

Matteus 26:26–30
Jeesus Kristus asettaa sakramentin pääsiäisen aikana
Ota esille kuva Viimeinen ateria
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 54; ks. myös lds.org). Kerro
oppilaille, että syödessään
pääsiäisateriaa apostoliensa kanssa
Vapahtaja asetti
sakramenttitoimituksen.

Kehota oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa
vastauksensa seuraaviin kysymyksiin
(voit kirjoittaa nämä kysymykset taululle ennen oppitunnin alkua):

Kun edellisen kerran nautit sakramentin, mitä teit? Mitä ajattelit? Mitä tunsit?

Nosta käteesi pöydällä olevat malja ja leipä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 26:26–29. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään
huomiota siihen, mitä Herra teki leivällä ja sillä, mitä maljassa oli.

• Mitä Herra teki leivällä ja sillä, mitä maljassa oli?

• Mitä nämä sakramentin vertauskuvat näiden jakeiden mukaan edustavat?
(Oppilaiden tulee huomata seuraava oppi: Sakramentin vertauskuvat
edustavat Jeesuksen Kristuksen ruumista ja verta, jotka Hän uhrasi
meidän vuoksemme.)
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Selitä oppilaille, että Joseph Smithin raamatunkäännös valaisee lisää näitä jakeita.
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen JSR Matt. 26:22. Kehota heitä lukemaan myös
JSR Matt. 26:24–25. Pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä sellaisia innoitettuja
muutoksia näihin jakeisiin on tehty, jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään
sakramentin tärkeän tarkoituksen.

• Miksi Jeesus Kristus asetti sakramentin? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita
taululle seuraava totuus: Jeesus Kristus asetti sakramentin meitä varten,
jotta muistaisimme Hänet ja sen, että Hän sovitti meidän syntimme.)

• Mitä sellaista me voimme tehdä varmistaaksemme, että sakramentti auttaa
meitä muistamaan Jeesuksen Kristuksen ja sen, että Hän sovitti meidän
syntimme?

• Kuinka se, että yritätte muistaa Vapahtajan ja Hänen sovituksensa, on
vaikuttanut siihen, mitä tunnette ja koette nauttiessanne sakramenttia?

Auta oppilaita huomaamaan toinen periaate kysymällä:

• Kun nautimme sakramentin, niin mitä meillä jakeiden 27–28 mukaan on
mahdollisuus ottaa vastaan sen ansiosta, että Kristus vuodatti verensä?
(Anteeksianto synneistämme.)

Tuo esiin, että pelkästään leivän syöminen ja veden juominen sakramentin aikana
ei automaattisesti tuo meille syntiemme anteeksiantoa. Meidän täytyy osoittaa
uskoa Jeesukseen Kristukseen, tehdä parannus ja nauttia sakramentti vakain aikein
muistamalla Hänet aina ja pyrkimällä pitämään Hänen käskynsä. Kun nautimme
sakramentin kelvollisesti, me uudistamme kasteenliittomme. Kirjoita taululle
seuraava totuus: Kun teemme parannuksen ja nautimme sakramentin vakain
aikein, me voimme saada syntimme anteeksi.

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he aikovat toteuttaa käytännössä niitä sakramenttia
koskevia totuuksia, jotka he ovat huomanneet luvussa Matt. 26. Kehota muutamaa
oppilasta, jotka haluavat tehdä niin, kertomaan vastauksensa luokalle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:29. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, milloin Vapahtaja sanoi nauttivansa
seuraavan kerran sakramentin. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Selitä, että ”sakramentti paitsi kuvastaa Vapahtajan sovitusta myös ennakoi sitä
aikaa, jolloin Hän palaa maan päälle kunniassa (ks. 1. Kor. 11:26)” (New Testament
Student Manual, s. 83). Jos pidämme liittomme ja kestämme loppuun asti, me
voimme olla niiden joukossa, jotka nauttivat sakramentin Vapahtajan kanssa tuona
tulevana aikana (ks. OL 27:4–14).

Lausu lopuksi oma todistuksesi tämän päivän oppiaiheessa mainituista totuuksista.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Matteus 23:1–26:30
(Viikko 6)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavana on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Matt.
23:1–26:30 (viikko 6), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä osana oppiaihettasi. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain
muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Matteus 23)
Oppilaat tutkivat sitä, kuinka Jeesus nuhteli juutalaisjohtajia, ja oppivat, että me voimme päättää noudattaa Jumalan
lakeja, vaikka näemme muiden olevan tekopyhiä toimissaan. He oppivat, että jos yritämme korottaa itsemme muiden
yläpuolelle, meidät alennetaan, ja jos olemme nöyriä ja palvelemme muita, Herra korottaa meidät. He oppivat myös,
että jos pyrimme olemaan hengellisesti puhtaita sisältä, se kuvastuu ulkoisissa valinnoissamme, ja jos haluamme, että
Vapahtaja kokoaa meidät, niin me saamme osaksemme Hänen huolenpitoaan ja varjelustaan.

Päivä 2 (Matteus 24)
Vapahtajan toista tulemistaan koskevasta saarnasta oppilaat oppivat seuraavaa: Jos pysymme lujina emmekä anna
voittaa itseämme, niin me pelastumme. Ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista Herran valitut kootaan ja
evankeliumia saarnataan kaikkialla maailmassa. Jos vaalimme Herran sanaa, niin meitä ei eksytetä. Taivaallinen Isä yksin
tietää, milloin Vapahtajan toinen tuleminen tapahtuu. Jos tarkkaamme merkkejä ja noudatamme Herran käskyjä, niin
me olemme valmistautuneita Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Päivä 3 (Matteus 25)
Kun oppilaat tutkivat vertausta kymmenestä morsiusneidosta, he oppivat, ettemme voi lainata hengellistä
valmistautumista muilta ja että me valmistaudumme Vapahtajan toiseen tulemiseen vahvistamalla todistustamme ja
kääntymystämme päivittäisellä vanhurskaudella. He oppivat myös, että ollaksemme valmiita Herran tulemiseen ja
kelvollisia pysymään Hänen luonaan meidän täytyy tulla tuntemaan Hänet. Oppilaat tutkivat lyhyesti vertausta
talenteista ja oppivat, että pelko voi estää meitä käyttämästä Herran meille antamia lahjoja ja kykyjä, ja jos emme
kehitä ja käytä hengellisiä lahjojamme hyvän aikaansaamiseen, niin me menetämme ne.

Päivä 4 (Matteus 26:1–30)
Tutkiessaan Jeesuksen Kristuksen viimeisiä päiviä Hänen palvelutyössään kuolevaisuudessa oppilaat oppivat, että kun
Jeesuksen Kristuksen opetuslapset kuulevat Herran sanan, he tarkastelevat omaa elämäänsä huomatakseen, mitä se
tarkoittaa heidän kohdallaan. He oppivat, että sakramentin vertauskuvat edustavat Jeesuksen Kristuksen ruumista ja
verta, jotka Hän uhrasi meidän vuoksemme, ja että Jeesus Kristus asetti meille sakramentin, jotta muistaisimme Hänet
ja sen, että Hän sovitti meidän syntimme. He oppivat myös, että kun teemme parannuksen ja nautimme sakramentin
vakain aikein, me voimme saada syntimme anteeksi.

Johdanto
Kun Jeesus Kristus opetti opetuslapsilleen Öljymäellä toisesta tulemisestaan, Hän
esitti vertauksen talenteista.
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Opetusehdotuksia
Matteus 25:14–30
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen vertauksen talenteista
Sijoita ennen oppituntia huoneen toiselle puolelle viisi kolikkoa ja eri puolelle
huonetta kaksi kolikkoa. Pane kahdeksan muuta kolikkoa taskuusi.

Aloita oppitunti pyytämällä kolmea oppilasta tulemaan luokan eteen, jotta he
auttaisivat sinua näyttelemään vertauksen, jonka Jeesus Kristus opetti
opetuslapsilleen osana toista tulemistaan koskevia ohjeitaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:14–18. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä kukin palvelija sai ja mitä hän
teki sillä.

• Mitä isäntä antoi kullekin palvelijoistaan? (Selitä, että tässä vertauksessa talentti
tarkoittaa tiettyä rahasummaa. Ota taskustasi kahdeksan kolikkoa ja anna viisi
yhdelle oppilaalle, kaksi toiselle ja yksi kolmannelle.)

• Mitä kukin palvelija teki saamallaan rahasummalla?

Kehota oppilasta, joka sai viisi kolikkoa, hakemaan toiset viisi kolikkoa toiselta
puolelta huonetta. Pyydä oppilasta, joka sai kaksi kolikkoa, hakemaan toiset kaksi
kolikkoa toiselta puolelta huonetta. Kehota oppilasta, joka sai yhden kolikon,
kätkemään saamansa kolikon tai olemaan hautaavinaan sen.

Pyydä oppilaita palauttamaan kolikot sinulle ja palaamaan paikoilleen. Kirjoita
taululle seuraavat vertauksen osatekijät (mutta älä suluissa olevia tulkintoja):

Palvelijoiden isäntä (Herra Jeesus Kristus)

Palvelijat (Herran opetuslapset)

Talentit (Lahjat ja kyvyt, joita Herra antaa opetuslapsilleen)

• Mitä vertauksen osatekijät mahtaisivat edustaa? (Jos on tarpeen, auta oppilaita
huomaamaan, keitä ja mitä osatekijät edustavat.) Kirjoita tulkinnat taululle
osatekijöiden viereen. Selitä, että jotkin niistä lahjoista ja kyvyistä, joita meillä
on kuolevaisuudessa, annettiin meille kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, ja
siellä me kehitimme niitä. Me voimme päättää, että jatkamme noiden ja
muiden lahjojen kehittämistä kuolevaisuudessa.)

• Miksi isäntä jakeen Matt. 25:15 mukaan antoi jokaiselle palvelijalle eri määrän
rahaa? (Kun oppilaat ovat vastanneet, tuo esiin, että ilmaus ”kullekin hänen
kykyjensä mukaan” osoittaa, että Jumala antaa kullekin meistä lahjoja ja kykyjä,
joita me tarvitsemme olosuhteidemme mukaisesti. Jumala on antanut jokaiselle
jonkin hengellisen lahjan [ks. OL 46:11]. Selitä, että meille annettujen kykyjen
määrä ei ole osoitus henkilökohtaisesta arvostamme.)

Lue ääneen seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita pohtimaan niitä:
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• Ketä palvelijaa mielestänne muistutatte eniten: sitä, joka sai viisi talenttia, sitä,
joka sai kaksi talenttia, vai sitä, joka sai yhden talentin? Miksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:19–21. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä isäntä sanoi sille
palvelijalle, joka oli saanut viisi talenttia.

• Mitä isäntä sanoi ensimmäiselle palvelijalle?

Selitä, että ilmaukset ”panen sinut paljon haltijaksi” ja ”tule herrasi ilojuhlaan”
(Matt. 25:21) tarkoittavat jumalallisten mahdollisuuksiemme toteutumista ja
iankaikkisen elämän saamista taivaallisen Isän luona.

• Minkä periaatteen me voimme oppia ensimmäisen palvelijan kokemuksesta?
(Seuraava on yksi periaate, jonka oppilaat saattavat huomata: Jos uskollisesti
käytämme niitä lahjoja ja kykyjä, jotka Herra on meille antanut, niin me
voimme toteuttaa jumalalliset mahdollisuutemme ja saada iankaikkisen
elämän.)

• Mitä esimerkkejä on siitä, kuinka me voimme uskollisesti käyttää niitä lahjoja ja
kykyjä, jotka Herra on antanut meille?

Tuo esiin, että toinen palvelija olisi voinut valittaa, kun hän näki ensimmäisen
palvelijan saaneen viisi talenttia ja hän oli saanut vain kaksi. Sen sijaan hän käytti
uskollisesti saamiaan talentteja.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 25:22–23. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä isäntä sanoi sille
palvelijalle, joka oli saanut kaksi talenttia.

• Mitä isäntä sanoi sille palvelijalle, joka oli saanut kaksi talenttia?

• Vaikka isäntä oli antanut kahdelle ensimmäiselle palvelijalle eri määrän rahaa,
mistähän syystä he kumpikin saivat isännältään saman vastauksen?

• Minkä periaatteen me voimme oppia sen miehen kokemuksesta, jolle annettiin
kaksi talenttia? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee
mainita seuraava periaate: Herra siunaa meitä, jos uskollisesti käytämme
niitä lahjoja ja kykyjä, jotka Hän on meille antanut riippumatta siitä,
kuinka paljon meillä niitä on tai mitä ne sitten ovatkin. Kirjoita tämä
periaate taululle käyttämällä oppilaiden sanoja.)

Pyydä luokan jäseniä pohtimaan, onko heistä koskaan tuntunut siltä, että jollakulla
toisella on enemmän tai parempia lahjoja ja kykyjä kuin heillä. Kiinnitä huomio
periaatteeseen, jonka olet juuri kirjoittanut taululle.

• Kuinka tämän periaatteen muistaminen voi auttaa meitä, kun meistä tuntuu
siltä, että jollekulle toiselle on suotu enemmän tai parempia lahjoja ja kykyjä
kuin meille?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Quentin L. Cookin seuraavat sanat:

”Omien kykyjemme lisääntyminen on henkilökohtaisen edistymisemme paras
mitta. – – Siunausten vertailu karkottaa melko varmasti ilon. Emme pysty olemaan
kiitollisia ja kateellisia samaan aikaan. Jos me todella haluamme tuntea Herran
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Henkeä, iloa ja onnea, meidän täytyy iloita siunauksistamme ja olla niistä
kiitollisia.” (”Iloitkaa”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 28.)

• Kuinka voimme löytää ne lahjat ja kyvyt, jotka Herra on antanut meille?

Anna jokaiselle oppilaalle paperi ja pyydä heitä kirjoittamaan sen yläreunaan oma
nimensä. Kehota heitä antamaan paperinsa vieressään istuvalle oppilaalle. Pyydä
oppilaita kirjoittamaan jokin lahja tai kyky, jonka he näkevät henkilössä, jonka nimi
on paperissa. Neuvo heitä kierrättämään papereita edelleen aina seuraavalle
henkilölle huoneessa ja kirjoittamaan niihin lahjoja ja kykyjä, joita he ovat
huomanneet.

Kun aikaa on kulunut muutama minuutti, pyydä oppilaita palauttamaan paperit
niiden alkuperäisille omistajille. Anna oppilaille aikaa lukea, mitä lahjoja ja kykyjä
muut näkevät heissä. Pyydä heitä sitten kirjoittamaan paperiinsa vastaus
seuraavaan kysymykseen:

• Millä tavalla voit käyttää yhtä lahjoistasi edistääksesi Herran työtä?

Tuo esiin, että vertaukseen talenteista sisältyy varoituksia, jotka liittyvät meille
suotuihin lahjoihin ja kykyihin. Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen
ääneen jakeet Matt. 25:24–30. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä isäntä vastasi palvelijalle, joka kätki talenttinsa. Kun
jae 27 on luettu, selitä, että korkoineen tarkoittaa rahan sijoittamisesta tai muille
lainaamisesta saatua voittoa.

• Miksi viimeinen palvelija kätki talenttinsa? Kuinka isäntä suhtautui tämän
palvelijan valintaan?

• Vaikka palvelija ei kadottanut mitään osaa isäntänsä rahoista, mitä väärää
palvelijan toiminnassa oli?

• Kuinkahan isäntä olisi suhtautunut palvelijaan, jos tämä olisi tuonut takaisin
kaksi talenttia?

Kutsu oppilaita lausumaan todistuksensa periaatteista, joista he ovat keskustelleet.
Kannusta heitä käyttämään lahjojaan ja kykyjään Herran työn edistämiseen.

Seuraava viikko (Matteus 26:31–Markus 3)
Selitä, että ensi viikolla oppilaat tutkivat yksityiskohtaisesti Jeesuksen Kristuksen
sovitusta, joka alkoi Hänen kärsimyksellään Getsemanen puutarhassa, jatkui
lainvastaisiin oikeudenkäynteihin, pilkkaan, lyönteihin ja kuolemaan ristillä ja
päättyi viimein Hänen loistavaan ylösnousemukseensa.
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OPPIAIHE 31

Matteus 26:31–75
Johdanto
Getsemanen puutarhassa Jeesus Kristus aloitti kaikkien
ihmisten syntien ottamisen päälleen osana sovitustaan.
Juudas kavalsi Jeesuksen juutalaisjohtajille. Sitten Jeesusta
kuulusteltiin laittomasti ylipappi Kaifaksen edessä ja Häntä

vastaan esitettiin vääriä syytöksiä. Sillä välin Pietari kielsi
kolme kertaa tuntevansa Vapahtajan niiden kuullen, jotka
tunnistivat hänen olevan yksi Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsista.

Opetusehdotuksia
Matteus 26:31–46
Jeesus Kristus kärsii Getsemanen puutarhassa
Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa tilannetta: Nuorelle miehelle on nuoruudesta
asti sanottu, että hänellä on velvollisuus palvella kokoaikaisessa lähetystyössä.
Teini-ikäisenä hän tietää edelleen, että hänen pitäisi palvella lähetystyössä, mutta
hänellä on vaikeuksia sitoutua lähtemään. Hän on kiinnostuneempi muista
mahdollisuuksista ja on huolissaan siitä, että lähetystyö estää häntä saamasta noita
kokemuksia.

• Missä muissa tilanteissa nuorten miesten ja nuorten naisten halut saattaisivat
erota siitä, mitä taivaallinen Isä haluaa heidän tekevän? (Kirjoita oppilaiden
vastaukset taululle.)

• Miksi meidän on joskus vaikeaa tehdä sitä, mitä tiedämme taivaallisen Isän
haluavan meidän tekevän?

Kehota oppilaita etsimään jakeista Matt. 26:31–46 sellaisia periaatteita, jotka voivat
auttaa heitä, kun heillä on vaikeuksia olla kuuliaisia taivaallisen Isän tahdolle.

Muistuta oppilaille, että kuten jakeisiin Matt. 26:1–30 on kirjoitettu, Herra söi
pääsiäisaterian apostoliensa kanssa ja asetti sakramentin.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 26:31–35.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä
Jeesus profetoi tapahtuvan Hänen apostoleilleen.

• Mitä Jeesus sanoi tapahtuvan apostoleille sinä yönä?

Selitä, että tässä yhteydessä sana luovutte tarkoittaa kääntymistä pois tai
hylkäämistä.

• Kuinka Pietari ja muut apostolit suhtautuivat siihen, mitä Vapahtaja sanoi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:36–38. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minne Jeesus ja apostolit menivät
pääsiäisaterian jälkeen. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Pyydä oppilaita ottamaan esille kolmoissidoksen lopusta Raamatun valokuva
nro 11, ”Öljymäki ja Orson Hyde -puisto”, sekä valokuva nro 12, ”Getsemanen
puutarha”. Selitä, että Getsemane oli oliivipuutarha, joka sijaitsi Öljymäellä aivan
Jerusalemin muurien ulkopuolella, ja että sana Getsemane tarkoittaa ’öljypuristinta’.
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Öljymäki

Getsemanen puutarha

• Mitkä ilmaukset jakeissa 36–38
kuvailevat Jeesuksen tunteita Hänen
mennessään Getsemaneen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Matt. 26:39 ja pyydä luokan
jäseniä panemaan merkille, mitä Jeesus
teki mentyään ”vähän kauemmaksi”
puutarhaan.

• Mitkä sanat tai ilmaukset jakeissa
37–39 kuvailevat sitä vaikeaa
taakkaa, jota Jeesus koki
kantavansa?

• Mitä Jeesus pyysi Isää ottamaan
Häneltä pois?

Näytä oppilaille maljaa. Selitä, että
malja, johon Vapahtaja viittasi, oli
vertauskuva siitä katkerasta
kärsimyksestä, jota Hän koki
sovituksessaan. Getsemanessa Jeesus
aloitti kaikkien ihmisten syntien ja
kärsimysten ottamisen päälleen osana
suurta sovitusuhriaan.

Opeta eri näkökulmia Jeesuksen Kristuksen kärsimykseen Getsemanessa
Getsemanen tapahtumista on olemassa kolme kertomusta. Tässä oppikirjassa oppiaihe, joka
koskee lukua Matt. 26, keskittyy siihen, kuinka Vapahtaja alistui Isän tahtoon. Oppiaihe luvusta
Mark. 14 käsittelee sitä, mitä Jeesus kärsi Getsemanessa. Oppiaihe luvusta Luuk. 22 tähdentää
Hänen kärsimyksensä ankaruutta. Kun opetat oppilaille nämä ainutlaatuiset näkökulmat
sovitukseen, he voivat saada erilaisia kokemuksia tutkiessaan kutakin kertomusta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat. Hän selittää, mitä Jeesus pyysi Isältä
pyytäessään, että malja menisi Hänen ohitseen:
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”Oikeastaan Herra sanoi: ’Jos olisi jokin toinen tie, kulkisin sen mieluummin. Jos
on jokin toinen tapa – mikä tahansa toinen tapa – valitsen sen mielelläni.’ – –
Mutta lopuksi maljaa ei otettu pois.” (”Opettaa, julistaa, parantaa”, Liahona,
tammikuu 2003, s. 21.)

Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät ilmauksen ”mutta ei niin kuin minä
tahdon, vaan niin kuin sinä” (jae 39).

• Vaikka Jeesus pyysikin toisenlaista keinoa täyttää Isän tarkoitukset, mitä Hän
teki toteuttaakseen sovituksen? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen
totuus: Jeesus Kristus alisti tahtonsa Isän tahtoon toteuttaakseen
sovituksen.)

• Mitä me voimme oppia Jeesuksen halukkuudesta alistua taivaallisen Isän
tahtoon, vaikka se tarkoittikin, että Hän kestäisi valtavaa kärsimystä ja lopulta
kohtaisi kuoleman?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Me noudatamme Jeesuksen Kristuksen
esimerkkiä, kun me…

• Kuinka täydentäisitte tämän virkkeen sen perusteella, mitä olemme oppineet
jakeesta Matt. 26:39? (Täydennä virke oppilaiden käyttämillä sanoilla, niin että
se välittää seuraavan totuuden: Me noudatamme Jeesuksen Kristuksen
esimerkkiä, kun me päätämme alistaa tahtomme taivaallisen Isän
tahtoon.)

Muistuta oppilaita tilanteesta, jossa nuori mies epäröi palvella lähetystyössä, sekä
taululle kirjoitetuista muista tilanteista.

• Kuinka Vapahtajan esimerkki voi vahvistaa meitä näissä tilanteissa?

Kehota oppilaita miettimään tilanteita, jolloin heidän halunsa erosivat taivaallisen
Isän tahdosta mutta lopulta he päättivät noudattaa Hänen tahtoaan. Pyydä
muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan ja selittämään, miksi he tekivät
tuon valinnan ja miltä se heistä tuntui.

Kannusta oppilaita keksimään jokin erityinen tapa, jolla he aikovat noudattaa
Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä alistamalla oman tahtonsa taivaallisen Isän
tahtoon.

Kehota oppilaita käymään uudelleen läpi Matt. 26:37–38 ja panemaan merkille
Vapahtajan ohjeet Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle Getsemanessa.

• Mitä ohjeita Jeesus antoi Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle?

• Mitä muuta mielestänne tarkoitti ohje ”valvokaa minun kanssani” kuin valveilla
pysymistä (jae 38)?

Auta oppilaita ymmärtämään, miksi opetuslapset ovat saattaneet tarvita Vapahtajan
ohjetta valvoa Hänen kanssaan, selittämällä, että kun opetuslapset tulivat
puutarhaan, he ”alkoivat olla perin ihmeissään ja olla hyvin väsyneitä ja valittaa
sydämessään ihmetellen, oliko tämä Messias” (JSR Mark. 14:36). Antamalla
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opetuslapsilleen ohjeen valvoa kanssaan Jeesus kehotti heitä olemaan valppaita,
sillä heidän uskoaan Häneen koeteltaisiin.

• Mistähän syystä opetuslapset ihmettelivät, oliko Jeesus todella Messias? (Monet
juutalaiset eivät ymmärtäneet, että Messias kärsisi ja kuolisi, vaan he
ennemminkin odottivat, että Messias vapauttaisi juutalaiset kukistamalla
roomalaiset.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:40 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus huomasi näiden kolmen apostolin
tehneen sillä välin, kun Hän oli ollut rukoilemassa. Kehota oppilaita kertomaan,
mitä he löysivät. Jakeessa Luuk. 22:45 kerrotaan, että opetuslapset nukkuivat
”murheen uuvuttamina”.

• Mistähän syystä apostolit ovat saattaneet olla murheen uuvuttamia?

• Miltä teistä olisi mahtanut tuntua, jos olisitte olleet heidän asemassaan ja
olisitte tajunneet, että olitte nukahtaneet ettekä valvoneet Vapahtajan kanssa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:41 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Jeesus käski opetuslastensa tehdä. Kehota oppilaita
kertomaan, mitä he huomaavat.

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan näille apostoleille antamista
ohjeista? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen periaate: Jos
valvomme ja rukoilemme jatkuvasti, meillä on voimaa vastustaa
kiusausta.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on
heikko” (jae 41)? Kuinka tämä liittyy kiusauksen vastustamiseen?

• Muistakaa, että ”valvominen” tarkoittaa hereillä olemista, valppautta ja
tarkkaavaisuutta. Kuinka hengellinen valvominen ja rukoileminen voi auttaa
meitä voittamaan heikkoutemme ja vastustamaan kiusausta?

Kehota oppilaita pohtimaan, ovatko he, kuten apostolit Getsemanessa, koskaan
antaneet periksi kiusauksille, koska he eivät ole muistaneet rukoilla ja olla
valppaita. Pyydä heitä pohtimaan, kuinka tuo valinta on vaikuttanut heihin. Kehota
oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat vastustaneet kiusauksia rukoilemalla
ja olemalla valppaita.

• Mikä on auttanut teitä olemaan jatkuvasti valppaita hengellisesti ja
rukoilemaan?

Todista, että me voimme vastustaa kiusausta, kun valvomme ja rukoilemme
jatkuvasti. Kehota oppilaita kirjoittamaan erilliselle paperille yksi asia, jonka he
aikovat tehdä, jotta he paremmin valvoisivat ja rukoilisivat jatkuvasti. Kannusta
heitä pitämään paperi mukanaan muistuttamassa heitä heidän tavoitteestaan.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 26:42–46 selittämällä, että Jeesus rukoili Getsemanen
puutarhassa kolme kertaa. Joka kerta Hän ilmaisi halukkuutensa noudattaa
Isänsä tahtoa.
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Matteus 26:47–75
Jeesus Kristus vangitaan ja Häntä kuulustellaan Kaifaksen edessä
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Gerald N. Lundin – joka myöhemmin
palveli seitsemänkymmenen koorumin jäsenenä – seuraavat sanat:

”Kuvitelkaa [Jeesus Kristus], Olento, jonka voima, jonka valo, jonka kirkkaus
pitää maailmankaikkeuden järjestyksessä, Olento, jonka sanasta aurinkokunnat,
galaksit ja tähdet syntyvät – kuinka Hän seisoo jumalattomien ihmisten edessä ja
he tuomitsevat Hänet tyhjän arvoiseksi!” (”Knowest Thou the Condescension of
God?”, julkaisussa Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry
Symposium, toim. Bruce A. Van Orden ja Brent L. Top, 1992, s. 86.)

Kirjoita taululle Matt. 26:47–68. Pyydä oppilaita etsimään näistä jakeista, kuinka
Jeesus Kristus alistui edelleen Isänsä tahtoon, vaikka jumalattomat miehet
kohtelivat Häntä kaltoin ja tuomitsivat Hänet. Oppilaidesi tarpeista riippuen
voisitte lukea nämä jakeet yhdessä ääneen, voisit järjestää oppilaat lukemaan jakeet
ääneen pareittain tai neuvoa oppilaita lukemaan ne itsekseen.

Sen sijaan että neuvoisit oppilaita lukemaan Matt. 26:47–68, voisit näyttää
osia seuraavista The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videoista: 1) ”The

Savior Suffers in Gethsemane” [Vapahtaja kärsii Getsemanessa] (kohdasta 5.53
kohtaan 8.30), jossa kuvaillaan, kuinka Juudas kavaltaa Jeesuksen Kristuksen ja
Jeesus vangitaan, ja 2) ”Jesus Is Tried by Caiaphas, Peter Denies Knowing Him”
[Jeesusta kuulustellaan Kaifaksen edessä, ja Pietari kieltää tuntevansa Hänet]
(kohdasta 0.00 kohtaan 1.40), joka kuvaa sitä, kuinka Jeesus on oikeudessa
Kaifaksen edessä, kuinka Häntä lyödään ja Hänen päälleen syljetään. Kumpikin
video on sivustolla lds.org.

Esitä riittävän ajan kuluttua seuraavat kysymykset:

• Kuinka Jeesus Kristus alistui taivaallisen Isän tahtoon silloinkin kun
jumalattomat miehet kohtelivat Häntä kaltoin ja tuomitsivat Hänet?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:53. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus sanoi, että Hän olisi voinut
tehdä näiden tapahtumien aikana.

• Mitä Vapahtaja olisi voinut tehdä?

• Mitä Jeesus teki sen sijaan että olisi pyytänyt legioonittain enkeleitä tai muita
jumalallisia voimia vapauttamaan Hänet?

• Mitä tämä opettaa teille Vapahtajan halukkuudesta toteuttaa taivaallisen Isän
tahto olosuhteista riippumatta?

Vaikka Jeesuksella Kristuksella oli voima tuhota Häntä lyövät ja Hänen päälleen
sylkevät miehet, Hän kärsi ja kesti sen auliisti (ks. 1. Nefi 19:9). Johtajat ja sotilaat
eivät ymmärtäneet sitä ääretöntä voimaa, jonka Jeesus olisi voinut kutsua
avukseen, jos sen tekeminen olisi ollut Isän tahto.

Tuo esiin, että kuten jakeeseen 56 on kirjoitettu, Vapahtajan profetia, että apostolit
luopuisivat Hänestä, kävi toteen. Tämä luopuminen oli kuitenkin vain väliaikaista.
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Tee yhteenveto jakeista Matt. 26:69–75 selittämällä, että sillä aikaa kun Jeesusta
kuulusteltiin vangitsemisensa jälkeen, Pietari kielsi kolme kertaa tuntevansa Hänet.
(Huom. Sitä, kun Pietari kielsi Jeesuksen, opetetaan yksityiskohtaisemmin
oppiaiheessa, joka koskee lukua Luuk. 22.)

Todista niistä totuuksista, jotka tässä oppiaiheessa on tuotu esiin.
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OPPIAIHE 32

Matteus 27:1–50
Johdanto
Osana salaliittoa Jeesuksen Kristuksen surmaamiseksi
juutalaisjohtajat toivat Jeesuksen roomalaisen maaherran
Pontius Pilatuksen eteen. Pilatus luovutti Jeesuksen

ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Jeesus alistui
kärsimykseen ja kuolemaan täyttääkseen Isänsä tahdon.

Opetusehdotuksia
Matteus 27:1–25
Jeesus luovutetaan Pilatuksen käsiin, jotta Hänet tuomittaisiin ristiinnaulittavaksi
Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä:

• Jos voisitte valita yhden pyhien kirjoitusten tapahtuman, jonka silminnäkijä
saisitte olla, minkä tapahtuman valitsisitte?

Kehota muutamia oppilaita vastaamaan. Selitä, että oppiaiheen aikana oppilaat
tutkivat yhtä merkittävimmistä tapahtumista maailman historiassa. Kehota
oppilaita kuvittelemaan, että he ovat silminnäkijöinä sille, mitä tapahtui.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Tänään näin ja tunsin…

Viittaa vajaaseen virkkeeseen taululla ja selitä, että oppilailla on tilaisuus
oppitunnin lopussa täydentää virke sen perusteella, mitä he kokevat tutkiessaan
jakeita Matt. 27:1–50.

Muistuta oppilaille, että kun Jeesus vangittiin, ”kaikki opetuslapset jättivät hänet ja
pakenivat” (Matt. 26:56). Ylipappi Kaifas ja suuri neuvosto syyttivät Jeesusta
jumalanpilkasta – rikoksesta, josta oli juutalaisen lain mukaan rangaistava
kuolemalla. Juutalaisilla ei kuitenkaan Rooman vallan alaisuudessa ollut oikeutta
tuomita ketään kuolemaan jumalanpilkasta. Siksi juutalaisjohtajat pyrkivät
löytämään Rooman laista sellaisen rikoksen, josta Jeesus voitaisiin tuomita
kuolemaan.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 27:1–10 selittämällä, että juutalaisjohtajat luovuttivat
Jeesuksen Pontius Pilatuksen käsiin, joka oli roomalainen Juudean maaherra. Sen
nähdessään Juudas katui päätöstään kavaltaa Jeesus, pyrki palauttamaan
juutalaisjohtajilta saamansa rahat ja riisti sitten henkensä. Koska hopearahat olivat
”verirahoja” (Matt. 27:6) ja siksi niitä ei ollut lainmukaista lisätä temppelirahastoon,
juutalaisjohtajat ostivat rahoilla savenvalajan pellon, jonne muukalaiset
(vierasmaalaiset) voitaisiin haudata. Matteus mainitsi, että tämä tapahtuma täyttää
kohdassa Sak. 11:12–13 olevan profetian.

Lukekaa pyhiä kirjoituksia yhdessä oppitunnilla
Pyhien kirjoitusten lukeminen yhdessä oppitunnilla voi auttaa oppilaita tutustumaan
käsiteltävänä oleviin jakeisiin ja ymmärtämään niitä paremmin sekä tuntemaan suurempaa
varmuutta lukea pyhiä kirjoituksia itsekseen. Kannusta luokan yhteiseen pyhien kirjoitusten
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lukemiseen pyytämällä oppilaita lukemaan vuorotellen tehtäväksi saatuja kohtia. Älä nolaa
oppilaita, jotka eivät lue hyvin tai jotka saattavat olla ujoja. Niitä, jotka eivät halua lukea
ääneen, ei pidä pakottaa tekemään niin.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 27:11–14.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille syytös, jonka
juutalaisjohtajat esittivät Jeesusta kohtaan Pilatuksen edessä.

• Minkä kysymyksen Pilatus jakeen 11 mukaan esitti Jeesukselle?

Selitä, että juutalaisjohtajat syyttivät Jeesusta maanpetoksesta eli siitä, että Jeesus
yritti kukistaa roomalaisen hallitusvallan, ja he väittivät Jeesuksen julistautuneen
kuninkaaksi ja pyrkivän perustamaan oman valtakuntansa.

• Miksi Pilatus jakeen 14 mukaan oli suuresti ihmeissään?

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä he olisivat saattaneet sanoa Pilatukselle
puolustaakseen Vapahtajaa, jos heillä olisi ollut tilaisuus puhua. Kehota muutamaa
oppilasta kertomaan ajatuksiaan luokalle.

Tee yhteenveto jakeista Matt. 27:15–16 selittämällä, että joka vuosi pääsiäisjuhlan
aikaan oli tapana, että roomalainen maaherra armahti yhden tuomitun rikollisen.
Kansa sai valita yhden vangin, joka vapautettaisiin. Tuohon aikaan yksi huomattava
vanki oli mies nimeltä Barabbas, joka oli tuomittu varkaudesta, kapinoimisesta
roomalaisia viranomaisia vastaan ja murhasta.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 27:17–25.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Pilatus kysyi
väkijoukolta, joka oli kokoontunut maaherran palatsiin.

• Mitä Pilatus jakeiden 17 ja 21 mukaan kysyi väkijoukolta?

• Mitä syitä Pilatuksella saattoi olla siihen, että hän tarjoutui vapauttamaan
Jeesuksen eikä Barabbasta?

• Miksi Pilatus lopulta vapautti Barabbaksen ja luovutti Jeesuksen
ristiinnaulittavaksi?

Matteus 27:26–50
Jeesus ruoskitaan, Häntä pilkataan ja Hänet ristiinnaulitaan
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 27:26 ja kehota luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesukselle tehtiin ennen kuin Hänet
lähetettiin ristiinnaulittavaksi.

• Mitä ruoskiminen tarkoittaa? (Että piiskataan pitkään.)

Voit näyttää pientä kiveä, joka on terävä tai jonka reuna on rosoinen, ja selittää, että
ruoskimiseen käytetyn piiskan moniin säikeisiin oli usein punottu teräviä esineitä
(kuten kiviä tai metallin tai luun siruja). Tällainen rangaistus varattiin yleensä
palvelijoille, kun taas jalosukuisia tai Rooman vapaita kansalaisia lyötiin kepeillä.
Oli monia, jotka eivät selviytyneet ruoskimisesta hengissä sen aiheuttamien
vakavien ruumiillisten vammojen vuoksi.
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Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 27:27–32.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä roomalaiset
sotilaat tekivät Jeesukselle.

• Mitä roomalaiset sotilaat tekivät pilkatakseen Jeesusta?

• Mistähän syystä sotilaat etsivät jonkun toisen kantamaan Jeesuksen ristiä
Hänen puolestaan? (Jeesus olisi ollut fyysisesti uuvuksissa koettuaan
käsittämätöntä tuskaa ja menetettyään suuria määriä verta kärsiessään
Getsemanessa ja oltuaan ruoskittavana.)

• Miltä teistä olisi tuntunut, jos teidät olisi pakotettu kantamaan Jeesuksen ristiä
tietoisina siitä, että Hän on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 27:33–34 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus kieltäytyi tekemästä ennen
ristiinnaulitsemistaan.

• Mitä Jeesus kieltäytyi tekemästä? (Nauttimasta juomaa, jota Hänelle tarjottiin.)

Tämän juoman tarjoaminen täytti profetian, joka on kohdassa Ps. 69:22. Voit
selittää, että viiniä, johon ”oli sekoitettu sappea” (Matt. 27:34), tai kuten Markus
kirjoitti, viiniä, johon ”oli sekoitettu mirhaa” (Mark. 15:23), tarjottiin yleensä
puudutusaineena lievittämään kuolevan ihmisen kärsimystä. Kieltäytymällä
juomasta Jeesus päätti tieten tahtoen olla turruttamatta aistejaan ja osoitti
päättäväisyyttä pysyä tajuissaan sovittavien kärsimystensä loppuun asti.

Pyydä useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Matt. 27:35–45 ja pyydä
luokan jäseniä panemaan merkille, mitä muita asioita ihmiset tekivät pilkatakseen
tai kiusatakseen Jeesusta.

• Kuinka ihmiset pilkkasivat tai kiusasivat Jeesusta?

• Mistähän syystä Jeesus ei tullut alas ristiltä, vaikka tiedätte, että Hänellä oli valta
vapauttaa itsensä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 27:46 ja katsomaan, mitä Jeesus sanoi
ollessaan ristillä.

• Mitä Jeesus sanoi? (”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”)

Auta oppilaita ymmärtämään, mitä tuolla hetkellä tapahtui, kehottamalla yhtä
oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:

”Koko sieluni varmuudella todistan, että – – täydellinen Isä ei hylännyt Poikaansa
tuolla hetkellä. Henkilökohtaisesti uskon tosiaankin, että koko sen palvelutyön
aikana, jonka Kristus teki kuolevaisuudessa, Isä ei kenties koskaan ollut
lähempänä Poikaansa kuin noina kärsimyksen tuskallisina viimeisinä hetkinä. Silti
– – Isä otti hetkeksi Jeesukselta Henkensä lohdun, henkilökohtaisen läsnäolonsa
tuoman tuen.” (Ks. ”Ketään ei ollut Hänen kanssaan”, Liahona, toukokuu

2009, s. 87.)

• Mistähän syystä taivaallinen Isä otti Jeesukselta pois Henkensä tuolla hetkellä?
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Auta oppilaita huomaamaan jakeessa 46 oleva totuus lukemalla vanhin Hollandin
lausunnon loppuosa:

”Edellytyksenä oli – ja sovituksen merkityksen kannalta oli todellakin jopa keskeistä – että
tämän täydellisen Pojan, joka ei ollut koskaan puhunut pahaa, ei tehnyt pahaa eikä koskenut
mihinkään saastaiseen, oli tiedettävä, miltä muusta ihmiskunnasta tuntuisi – meistä, kaikista
meistä – kun me syyllistyisimme sellaisiin synteihin. Jotta Hänen sovituksensa olisi ääretön ja
iankaikkinen, Hänen oli tunnettava, miltä tuntui kuolla paitsi fyysisesti niin myös hengellisesti,
aistia, millaista oli, kun jumalallinen Henki vetäytyi jättäen tunteen, että on aivan täysin,
äärimmäisen, epätoivoisen yksin.” (”Ketään ei ollut Hänen kanssaan”, s. 87–88.)

• Kuinka tiivistäisitte jakeen Matt. 27:46 ja vanhin Hollandin sanojen perusteella
sen, mitä Vapahtaja koki osana sovitusta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja,
mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Osana sovitusta
Jeesus Kristus koki taivaallisen Isän Hengen vetäytymisen.)

• Miksi Jeesus Kristus vanhin Hollandin mukaan koki Hengen vetäytymisen?
(Tunteakseen, millaista on kuolla hengellisesti.)

Selitä, että me koemme hengellisen kuoleman eli taivaallisen Isän Hengen
vetäytymisen, kun teemme syntiä. Todista siitä, että koska Jeesus Kristus koki
hengellisen kuoleman Getsemanen puutarhassa ja ristillä, Hän voi auttaa meitä,
kun me olemme erossa taivaallisen Isän Hengestä huonojen valintojemme vuoksi.
Hän voi auttaa meitä myös, kun tunnemme olevamme yksin.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 27:50. Kerro, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä (LDS Bible, Matthew 27:50, alaviite a) jae kuuluu
seuraavasti: ”Kun Jeesus oli jälleen huutanut kovalla äänellä sanoen: ’Isä, se on
täytetty, sinun tahtosi on tapahtunut’, hän antoi henkensä.”

• Miksi Joseph Smithin raamatunkäännöksen tämän jakeen mukaan Jeesus kärsi
kaiken sen mitä Hän kärsi? (Oppilaiden tulee huomata seuraava totuus: Jeesus
Kristus kärsi täyttääkseen taivaallisen Isän tahdon.)

Muistuta oppilaita edellisestä oppiaiheesta, jossa he tutkivat lukua Matt. 26 ja saivat
tietää Vapahtajan kärsimyksestä Getsemanessa ja Hänen halukkuudestaan alistaa
tahtonsa Isän tahtoon. Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat omiin pyhiin
kirjoituksiinsa jakeen Matt. 27:50 kohdalle rinnakkaisviitteeksi Matt. 26:39, jotta he
voisivat muistaa, että Jeesus teki sen, mitä oli luvannut tehdä.

• Miksi Isän tahto oli, että Jeesus kokisi kärsimyksiä alkaen Getsemanen
puutarhasta ja huipentuen ristille?

Voit kerrata oppilaiden luvusta Matt. 27 oppimat tapahtumat, opit ja
periaatteet ja auttaa heitä tuntemaan, että ne ovat tosia ja tärkeitä,

näyttämällä Mormonisanomia-sarjan videon ”Ketään ei ollut Hänen kanssaan”
(4.25). Tässä videossa on dramatisointi Vapahtajan ristiinnaulitsemisesta ja
ylösnousemuksesta sekä ote kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Jeffrey R. Hollandin huhtikuun 2009 yleiskonferenssipuheesta ”Ketään ei ollut
Hänen kanssaan” (Liahona, toukokuu 2009, s. 86–88). Video on sivustolla lds.org.
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Selitä, että yksi parhaista keinoista osoittaa Herralle kiitollisuutemme siitä, mitä
Hän kärsi meidän vuoksemme, on elää vanhurskaasti. Kiinnitä jälleen huomio
vajaaseen virkkeeseen, jonka kirjoitit taululle oppitunnin alussa: ”Tänään näin ja
tunsin…” Kehota oppilaita täydentämään virke seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. Voit kehottaa riittävän ajan kuluttua
muutamia oppilaita kertomaan, mitä he kirjoittivat.
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OPPIAIHE 33

Matteus 27:51–28:20
Johdanto
Jeesuksen Kristuksen kuoleman hetkellä temppelin väliverho
repesi kahtia. Juutalaisjohtajat pyysivät Pilatusta vartioimaan
hautaa, jonne Jeesuksen ruumis oli laskettu. Jeesus Kristus

nousi kuolleista ja ilmestyi monille ihmisille, kuten
apostoleilleen. Hän antoi apostoleilleen käskyn viedä
evankeliumi kaikkialle maailmaan.

Opetusehdotuksia
Matteus 27:51–56
Jeesuksen Kristuksen annettua henkensä temppelin väliverho repeää kahtia ja maa
vavahtelee
Pyydä oppilaita miettimään, ovatko he tai joku heidän tuttunsa menettäneet
jonkun läheisen ihmisen. Kysy sitten luokan jäseniltä:

• Miksi jonkun rakkaan ihmisen menettäminen voi olla vaikeaa?

Pyydä oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Matt. 27:51–28:20 etsimään totuuksia,
jotka auttavat heitä saamaan lohtua, kun joku rakas ihminen kuolee. Voisit
taustoittaa tämänpäiväistä oppiaihetta pyytämällä oppilaita tekemään lyhyen
yhteenvedon siitä, mitä Jeesus Kristus koki vangitsemisensa ja
ristiinnaulitsemisensa välisenä aikana.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 27:51. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä tapahtui temppelissä,
kun Jeesus kuoli.

• Mitä tapahtui, kun Jeesus kuoli?
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Voisit jäljentää taululle oheisen kaavion
temppelin sisätiloista.

Selitä, että Jeesuksen aikaan
temppelissä oli kaksi huonetta: pyhä ja
kaikkeinpyhin. Kaikkeinpyhin kuvasi
Jumalan läsnäoloa. Näitä kahta
huonetta erotti väliverho. Kerran
vuodessa sovituspäivänä ylipappi kulki
pyhästä temppelin väliverhon läpi ja
astui kaikkeinpyhimpään, missä hän
pirskotti syntiuhrin verta sovittaakseen
koko Israelin kansan synnit (ks.
3. Moos. 16). Kun temppelin väliverho
repesi kahtia Jeesuksen Kristuksen
kuoleman hetkellä, se oli vaikuttavana
vertauskuvana siitä, että Jeesus Kristus,
suuri ylipappi, oli kulkenut läpi
kuoleman väliverhon ja menisi pian
Isän Jumalan eteen.

Auta oppilaita ymmärtämään
paremmin väliveron repeytymisen
merkitys kehottamalla yhtä oppilasta
lukemaan ääneen kahdentoista
apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Bruce R. McConkien seuraavat sanat:

”Kaikkeinpyhin on nyt avoinna kaikille, ja Karitsan sovitusveren ansiosta kaikki
voivat nyt astua kaikkein korkeimpaan ja pyhimpään paikkaan, siihen
valtakuntaan, jossa on iankaikkinen elämä. – – Muinaisen temppelin väliverhon
läpi suoritetut toimitukset olivat vertauskuvana siitä, mitä Kristuksen oli määrä
tehdä, ja nyt kun Hän oli sen tehnyt, kaikki olisivat oikeutettuja kulkemaan
väliverhon läpi Herran eteen perimään täydellisen korotuksen.” (Doctrinal New

Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 830.)

• Minkä tärkeän totuuden me voimme oppia väliverhon repeytymisen perusteella
Jeesuksen Kristuksen sovituksesta? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita
taululle seuraava totuus: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me
kaikki voimme päästä Jumalan luokse, jos teemme parannuksen ja
pidämme liittomme.)

• Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee meille mahdolliseksi paluun
Jumalan luokse?

Tuo esiin, että vaikka Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee meille mahdolliseksi
paluun Jumalan luokse, meidän täytyy tehdä oma osamme, jotta olisimme
kelvollisia asumaan taivaallisen Isämme luona iankaikkisesti.
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• Mitä meidän täytyy tehdä ollaksemme kelvollisia asumaan taivaallisen Isän
luona iankaikkisesti?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 27:52–56 selittämällä, että Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen jälkeen myös monia vanhurskaita ihmisiä, jotka olivat kuolleet,
nousi kuolleista ja ilmestyi monille ihmisille Jerusalemissa. Näissä jakeissa
kerrotaan myös, että niiden joukossa, jotka näkivät Jeesuksen kuolevan, oli
roomalainen sadanpäällikkö ja monia naisia.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 27:54. Pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, kuinka roomalainen sadanpäällikkö ja ne, jotka
olivat hänen kanssaan, reagoivat nähdessään Vapahtajan ristiinnaulitsemista
seuranneet tapahtumat.

• Miten sadanpäällikkö ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, reagoivat?

• Mitä sellaista he näkivät, mikä on saattanut saada heidät julistamaan, että
”[Jeesus] oli todella Jumalan Poika”?

Matteus 27:57–66
Juutalaisjohtajat vehkeilevät Pilatuksen kanssa järjestääkseen Jeesuksen haudan
vartioinnin
Tee yhteenveto jakeista Matt. 27:57–61 selittämällä, että Jeesuksen kuoltua rikas
opetuslapsi nimeltään Joosef Arimatialainen ”pyysi Jeesuksen ruumista” (jae 58).
Hän kääri Jeesuksen ruumiin puhtaaseen vaatteeseen, vei sen omistamaansa
hautakammioon ja peitti sitten haudan suun suurella kivellä.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 27:62–66.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä ylipapit ja
fariseukset pyysivät Pilatukselta.

• Mitä ylipapit ja fariseukset pyysivät Pilatukselta?

• Miksi he halusivat näin toimittavan?

Matteus 28:1–20
Jeesus Kristus nousee kuolleista ja ilmestyy monille
Selitä, että varhain viikon ensimmäisenä päivänä eli sunnuntaina Magdalan Maria
ja eräs toinen Maria menivät haudalle voidellakseen Jeesuksen ruumiin
osoituksena rakkaudestaan ja ihailustaan. Pyydä muutamia oppilaita lukemaan
vuorotellen ääneen Matt. 28:1–6.

• Mitä naiset huomasivat lähestyessään hautaa? (Selitä, että Joseph Smithin
raamatunkäännös selventää, että naiset näkivät kaksi enkeliä, eivät yhtä [ks.
LDS Bible, Matthew 28:2, alaviite a].)

• Kuinka te olisitte reagoineet, jos olisitte nähneet kaksi enkeliä? Kuinka vartijat
reagoivat?

• Mitä enkelit jakeiden 5–6 mukaan sanoivat naisille?

• Minkä totuuden me voimme oppia näistä jakeista? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesus Kristus nousi kuolleista.)
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Auta oppilaita ymmärtämään oppia ylösnousemuksesta järjestämällä
heidät kahden tai kolmen oppilaan ryhmiksi ja kehottamalla heitä

täyttämään ryhmässään seuraavan monisteen:

”Hän on noussut kuolleista” (Matt. 28:6)
Perehtykää Pyhien kirjoitusten oppaasta hakusana-artikkeliin ”Ylösnousemus”. Keskustelkaa sitten
alla olevista kysymyksistä ja kirjoittakaa vastauksenne niille varattuun tilaan.

Mitä eroa on sillä, että joku herätetään eloon
kuolleista, ja sillä, että joku nousee kuolleista?

Mitä koko ihmiskunnalle tapahtuu Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta?

Kuinka ylösnousemusta koskevan opin
ymmärtäminen voi tuoda lohtua niille, jotka ovat
menettäneet rakkaitaan?

Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan luokalle, mitä he ovat oppineet monistetta
täyttäessään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Gordon B. Hinckleyn
seuraavat sanat:

”Tuon ylösnousemusaamun, tuon ensimmäisen pääsiäissunnuntain ihme on ihme
koko ihmiskuntaa varten. Se on Jumalan voiman ihme, Jumalan, jonka rakas
Poika antoi henkensä sovittaakseen kaikkien synnit. Se oli rakkauden uhri
jokaisen Jumalan pojan ja tyttären puolesta. Niin tehdessään Hän rikkoi
kuoleman sinetit. – –

Aivan kuten Hän otti ruumiinsa ja nousi haudasta, niin myös kaikki me voimme
iloita ruumiin ja hengen yhdistymisestä uudelleen eläväksi sieluksi oman ylösnousemuksemme
päivänä.

Niinpä me riemuitsemme monien tavoin, niin kuin koko ihmiskunnan tulisi riemuita,
muistaessamme tuota ihmiskunnan historian loistavinta, lohdullisinta ja vakuuttavinta
tapahtumaa, voittoa kuolemasta.” (”Voitto kuolemasta”, Valkeus, huhtikuu 1997, s. 5–6.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 28:7–10.

• Mitä enkelit jakeen 7 mukaan käskivät naisia tekemään?

• Miksi arvelette naisten lähteneen ”peloissaan ja riemuissaan”?

• Mitä naisille tapahtui, kun he lähtivät kertomaan opetuslapsille
kokemuksestaan?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 28:11–15 selittämällä, että kun naiset kiiruhtivat
viemään opetuslapsille uutista Jeesuksen ylösnousemuksesta, ylipapit kuulivat
hautaa vartioineilta sotilailta, mitä oli tapahtunut. Juutalaisjohtajat pelkäsivät, että
ihmiset saattaisivat kuulla totuuden, joten he maksoivat vartijoille, jotta nämä

OPPIAIHE 33

203



levittäisivät valheita, että Vapahtajan opetuslapset olivat ottaneet Hänen ruumiinsa
haudasta vartijoiden nukkuessa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 28:16–18. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä siunauksen yksitoista apostolia
saivat noudattaessaan naisten tuomaa ohjetta lähteä Galileaan.

• Minkä siunauksen yksitoista opetuslasta saivat noudattaessaan naisten tuomaa
ohjetta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 28:19–20. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja käski
apostoliensa tehdä Hänet nähtyään.

Matt. 28:19–20 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja

ja olemaan valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien
kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla voidakseen löytää ne helposti. Käytä
oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan tämän kohdan.

Selitys siihen, mitä pyhien kirjoitusten hallittavilla kohdilla tarkoitetaan, sekä luettelo muista
kertaustoiminnoista, jotka auttavat oppilaita hallitsemaan nämä valitut kohdat, on tämän kirjan
liitteessä.

• Mitä apostoleja käskettiin tekemään heidän nähtyään Vapahtajan?

• Mitä me voimme oppia heidän kokemuksensa perusteella siitä, mikä on meidän
vastuumme, kun olemme saaneet todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Kun olemme
saaneet todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, meidän velvollisuutemme
on todistaa Hänestä muille.)

Kehota oppilaita tulemaan taululle ja kirjoittamaan tapoja, joilla me voimme
todistaa Jeesuksesta Kristuksesta muille. Voit kehottaa oppilaita perustelemaan
kirjoittamansa ehdotukset tai antamaan niistä esimerkkejä. Esitä sitten seuraavat
kysymykset:

• Minkä lupauksen Vapahtaja jakeen 20 mukaan antoi apostoleilleen?

• Kuinka Herra on ollut teidän kanssanne pyrkimyksissänne kertoa
evankeliumista?

Rohkaise oppilaita todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta muille. Auta heitä
tekemään niin pyytämällä heitä käyttämään yhtä taululle kirjoitetuista ehdotuksista
ja muodostamaan siitä oman tavoitteensa todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja
Hänen evankeliumistaan perheenjäsenille, ystäville ja muille. Kehota oppilaita
kirjoittamaan tavoitteensa seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 28:19–20
Auta oppilaita opettelemaan tämä pyhien kirjoitusten hallittava kohta ulkoa
järjestämällä oppilaat pareiksi ja kehottamalla jokaisen parin ensimmäistä jäsentä
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kirjoittamaan kohta paperille. Pyydä oppilaita leikkaamaan paperi suikaleiksi niin,
että kohdan ilmaukset pysyvät ehjinä. Pyydä oppilaita sekoittamaan suikaleet ja
järjestämään ne sitten oikeaan järjestykseen (ja katsomaan tarvittaessa apua pyhistä
kirjoituksistaan). Haasta oppilaat jatkamaan harjoittelemista, kunnes heidän ei
enää tarvitse käyttää pyhiä kirjoituksiaan. Kannusta heitä poistamaan yksi suikale
ja sanomaan puuttuva ilmaus ulkomuistista. Kun oppilaat ovat oppineet ulkoa
yhden ilmauksen, kannusta heitä poistamaan toinen ilmaus ja toistamaan
kumpikin ilmaus ulkomuistista. Anna heidän jatkaa näin, kunnes he osaavat koko
kohdan ulkoa.
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Johdanto – Evankeliumi
Markuksen mukaan
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Markuksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä,
kuolemasta ja ylösnousemuksesta nopeasti etenevällä kerronnalla, joka keskittyy
usein Vapahtajan voimallisiin tekoihin. Merkittävimpänä niiden joukossa on
sovitus, jonka Markus tähdensi olevan keskeisellä sijalla Jeesuksen palvelutyössä
kauan odotettuna Messiaana. Tutkimalla Markuksen kertomusta ja todistusta siitä,
kuinka Vapahtaja täytti sovitustyönsä, oppilaat voivat kokea syvällisemmän
kääntymyksen evankeliumiin ja saada rohkeutta seurata Vapahtajaa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Markus (jota kutsuttiin myös nimellä Johannes Markus) on kirjoittanut tämän
kirjan. Vaikka Markus ei ollut Jeesuksen Kristuksen alkuperäisten opetuslasten
joukossa, hän koki myöhemmin kääntymyksen ja hänestä tuli apostoli Pietarin
apulainen ja hän on saattanut kirjoittaa evankeliuminsa sen pohjalta, mitä hän oppi
Pietarilta (ks. PKO, ”Markus”).

Markus ja hänen äitinsä Maria asuivat Jerusalemissa; heidän kotinsa oli
kokoontumispaikkana joillekin alkuajan kristityille (ks. Ap. t. 12:12). Markus lähti
Jerusalemista ollakseen Barnabaksen ja Saulin (Paavalin) apulaisena näiden
ensimmäisellä lähetysmatkalla (ks. Ap. t. 12:25; 13:4–6, 42–48). Myöhemmin
Paavali kirjoitti, että Markus oli hänen kanssaan Roomassa (ks. Kol. 4:10; Filem. 24),
ja hän kiitteli Markusta toverina, josta olisi hänelle paljon apua (ks. 2. Tim. 4:11).
Pietari nimitti häntä pojakseen Markukseksi (ks. 1. Piet. 5:13), mikä viittaa heidän
läheiseen suhteeseensa.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Emme tiedä tarkalleen, milloin Markuksen evankeliumi kirjoitettiin. Markus
kirjoitti evankeliuminsa todennäköisesti Roomassa vuosien 64–70 jKr. välisenä
aikana, kenties pian sen jälkeen kun apostoli Pietari oli kärsinyt marttyyrikuoleman
noin vuonna 64 jKr.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Markuksen evankeliumi sisältää yksityiskohtia – kuten käännettyjä arameankielisiä
lainauksia, latinankielisiä ilmauksia sekä juutalaisten perinnäistapojen selityksiä –
jotka näyttävät olevan tarkoitettu kuulijakunnalle, joka koostuu pääasiassa
roomalaisista ja muista pakanakansoista sekä niistä, jotka olivat kääntyneet
kristinuskoon todennäköisimmin Roomassa ja eri puolilla Rooman valtakuntaa.
Monet uskovat, että Markus on saattanut olla Pietarin kanssa Roomassa siihen
aikaan, kun monet kirkon jäsenet kohtasivat ankaria uskon koetuksia eri puolilla
Rooman valtakuntaa.

Kolmasosa Markuksen evankeliumista kertoo Vapahtajan opetuksista ja
kokemuksista Hänen elämänsä viimeisellä viikolla. Markus todisti, että Jumalan
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Pojan kärsimys voitti lopulta pahan, synnin ja kuoleman. Tämä todistus tarkoitti
sitä, ettei Vapahtajan seuraajien tarvitse pelätä. Kun he kohtasivat vainoa, koetuksia
tai jopa kuoleman, he seurasivat Mestariaan. He voisivat kestää luottaen siihen
tietoon, että Herra auttaisi heitä ja että kaikki Hänen lupauksensa lopulta
täyttyisivät.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Markuksen evankeliumi alkaa yhtäkkisesti ja dramaattisesti ja säilyttää ripeän
tahdin kertoen tapahtumista nopeasti edeten. Markus käytti toistuvasti sanoja heti
ja kohta antaen vaikutelman ripeästä tahdista ja toiminnasta.

Vaikka yli 90 prosenttia Markuksen evankeliumin aineistosta löytyy myös
Matteuksen ja Luukkaan evankeliumista, Markuksen kertomuksessa on usein
lisäyksityiskohtia, jotka auttavat meitä arvostamaan täydemmin Vapahtajan
myötätuntoa ja Hänen lähellään olleiden ihmisten suhtautumista (vrt. jakeita Mark.
9:14–27 jakeisiin Matt. 17:14–18). Markus kertoo esimerkiksi siitä laajasta
innostuneesta vastaanotosta, jonka Vapahtaja sai asukkailta Galileassa ja muualla
palvelutyönsä varhaisessa vaiheessa (ks. Mark. 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Lisäksi
Markus kertoi huolellisesti lainopettajien ja fariseusten kielteisestä suhtautumisesta
sekä siitä, miten heidän vastustuksensa eteni epäilevistä ajatuksista (ks. Mark.
2:6–7) nopeasti juonitteluun Jeesuksen raivaamiseksi pois tieltä (ks. Mark. 3:6).

Tärkeitä aiheita Markuksen evankeliumissa ovat kysymykset siitä, kuka Jeesus oli ja
ketkä ymmärsivät Hänen henkilöllisyytensä, sekä opetuslapsen tehtävästä
henkilönä, jonka täytyy ottaa ristinsä ja seurata Jeesusta (ks. Mark. 8:34). Lisäksi
Markus on ainoa evankelista, joka kertoo vertauksen itsestään kasvavasta viljasta
(ks. Mark. 4:26–27), kuuron parantamisesta Dekapoliin alueella (ks. Mark. 7:31–37)
sekä sokean vähittäisestä parantumisesta Betsaidassa (ks. Mark. 8:22–26).

Päätapahtumat
Markus 1–4 Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen, Jeesus alkaa saarnata, kutsua
opetuslapsia ja tehdä ihmeitä. Kun vastustus Häntä kohtaan lisääntyy, Hän opettaa
vertauksin.

Markus 5–7 Vapahtaja jatkaa tehden monia ihmeitä ja osoittaen myötätuntoaan
muita kohtaan. Sen jälkeen kun Johannes Kastaja on surmattu, Jeesus ruokkii yli
viisituhatta ihmistä ja kävelee vettä pitkin. Jeesus opettaa vastustaen erheellisiä
perinnäissääntöjä.

Markus 8–10 Jeesus Kristus jatkaa tehden ihmeitä. Pietari todistaa, että Jeesus on
Kristus. Vapahtaja profetoi kolmesti kärsimyksestään, kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan, mutta Hänen opetuslapsensa eivät vielä täysin ymmärrä
Hänen tarkoitustaan. Hän opettaa heille nöyryyttä ja palvelemista, joita vaaditaan
Hänen opetuslapsiltaan.

Markus 11–16 Elämänsä viimeisellä viikolla Vapahtaja saapuu Jerusalemiin, Hän
opettaa opetuslapsiaan, kärsii Getsemanessa ja Hänet ristiinnaulitaan. Jeesus
Kristus nousee kuolleista.

MARKUS

207



OPPIAIHE 34

Markus 1
Johdanto
Johannes Kastaja saarnasi kastetta syntien
anteeksisaamiseksi (ks. Mark. 1:4). Kun Johannes oli
kastanut Jeesuksen, Vapahtaja alkoi saarnata evankeliumia ja

tehdä ihmeitä jumalallisella voimalla ja valtuudella. Hän
karkotti saastaisia henkiä ja paransi spitaalisen. Hänen
maineensa levisi kaikkialle Galileaan.

Opetusehdotuksia
Markus 1:1–20
Jeesus aloittaa palvelutyönsä
Pyydä muutama päivä ennen oppituntia kahta oppilasta lausumaan luokassa
lyhyesti todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota näitä kahta oppilasta
hengellisen tuokion päätyttyä lausumaan todistuksensa Vapahtajasta. Kysy sen
jälkeen luokan jäseniltä:

• Miksi on hyödyllistä kuulla useiden ihmisten todistuksia eikä vain yhden
ihmisen?

• Mistähän syystä saattaisi olla hyödyllistä tutkia Markuksen evankeliumia nyt
kun olette jo tutkineet Matteuksen evankeliumia?

Kehota oppilaita silmäilemään itsekseen jakeita Mark. 1:1–4, 9–11 ja etsimään,
mistä tapahtumasta Markus aloitti kertomuksensa Vapahtajan elämästä.

• Mistä tapahtumasta Markus aloitti kertomuksensa?

Selitä, että Markuksen kertomus Vapahtajan elämästä on erilainen kuin
Matteuksen. Se alkaa äkkiä ja etenee nopeasti tähdentäen Vapahtajan
jumalallisuutta keskittymällä Hänen toimintaansa ja tekemiinsä ihmeisiin. Markus
kirjoitti todennäköisesti kertomuksensa sen perusteella, mitä hän oli kuullut
apostoli Pietarilta.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 1:12–20 selittämällä, että kun Jeesus oli paastonnut
40 päivää, Saatana kiusasi Häntä. Hän myös saarnasi parannusta Galileassa ja
kutsui opetuslapsia seuraajikseen. (Huom. Näitä tapahtumia opetettiin syvällisesti
oppiaiheissa, joissa käsiteltiin lukua Matt. 4.)

Markus 1:21–39
Jeesus karkottaa pahoja henkiä ja parantaa sairaita
Kirjoita taululle ilmaus Vihollisen alue ja kysy oppilailta, mitä vaaroja vihollisen
alueella oleva sotilas saattaisi kohdata.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin
presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:
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”Te nuoret vartutte vihollisen alueella.

Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että taivaassa oli sota ja että Lusifer kapinoi ja
hänet ja hänen seuraajansa ’syöstiin maan päälle’ [Ilm. 12:9]. Hän koettaa
päättäväisesti estää taivaallisen Isämme suunnitelmaa toteutumasta ja pyrkii
hallitsemaan kaikkien mieltä ja tekoja.” (”Neuvoja nuorille”, Liahona, marraskuu
2011, s. 16.)

• Millä tavoin elämämme täällä maan päällä on kuin olisimme vihollisen alueella?

Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos he ovat joskus tunteneet lannistuvansa
ympärillään olevien pahojen vaikutusten ja kiusausten vuoksi. Kun oppilaat
tutkivat jakeita Mark. 1:21–39, kehota heitä etsimään jokin totuus, joka auttaa
heitä, kun he kohtaavat pahoja vaikutuksia ja kiusauksia.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 1:21–22. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus teki Kapernaumissa ja
kuinka juutalaiset siihen suhtautuivat.

• Miksi juutalaiset olivat hämmästyksissään Vapahtajan opetuksista?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että Jeesus opetti ”niin kuin se, jolle on annettu
valta” (Mark. 1:22)?

Selitä, että lainopettajia pidettiin Mooseksen lain tuntijoina. Kun he saarnasivat, he
lainasivat usein aiempia laintuntemuksen auktoriteetteja (ks. New Testament Student
Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 103). Sen sijaan Jeesus puhui
Isänsä voimalla ja valtuudella ja niin kuin suuri Jehova, joka oli antanut Mooseksen
lain (ks. LDS Bible, Matthew 7:29, alaviite a).

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mark. 1:23–26 tai näytä luokan
jäsenille The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan video ”Jesus Heals a

Possessed Man” [Jeesus parantaa saastaisen hengen vallassa olevan miehen] (1.48),
joka on sivustolla lds.org. Pyydä luokan jäseniä kiinnittämään huomiota siihen,
mitä tapahtui, kun Jeesus opetti synagogassa. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he
huomaavat. Selitä, että ”saastainen henki” tarkoittaa pahaa henkeä.

• Mitä saastainen henki tiesi Jeesuksesta?

• Kuinka saastainen henki tiesi, kuka Jeesus on? (Pahat henget, jotka pyrkivät
ottamaan valtaansa fyysisen ruumiin, ovat Lusiferin seuraajia. He elivät
taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen luona ennen kuin heidät karkotettiin
taivaasta.)

• Jos te olisitte olleet tuolloin synagogassa, mitä olisitte ajatelleet Jeesuksesta?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 1:27–28. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka ihmiset suhtautuivat nähtyään
Jeesuksen karkottavan miehestä saastaisen hengen.

• Kuinka ihmiset suhtautuivat?

• Mitä tämä tapahtuma opettaa meille Vapahtajan voimasta? (Oppilaiden tulee
huomata seuraavankaltainen totuus: Vapahtajalla on suurempi valta kuin
Saatanalla ja hänen seuraajillaan.)
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• Kuinka tieto tästä totuudesta voi auttaa meitä, kun tunnemme lannistuvamme
ympärillämme olevien pahojen vaikutusten ja kiusausten vuoksi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti James E. Faustin seuraavat sanat:

”[Joseph Smith sanoi:] ’Pahoilla hengillä on rajansa, rajoituksensa ja lakinsa,
jotka hallitsevat niitä’ [ks. Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 207]. Saatana ja hänen enkelinsä eivät siis ole
kaikkivoipia. – –

Kaikki, jotka tulevat Kristuksen luokse olemalla kuuliaisia evankeliumin liitoille ja
toimituksille, voivat tehdä tyhjiksi Saatanan pyrkimykset.” (Ks. ”Palvele Herraa ja

vastusta paholaista”, Valkeus, marraskuu 1995, s. 10.)

• Mitä me voimme presidentti Faustin mukaan tehdä saadaksemme suurempaa
voimaa vastustaa Saatanaa?

• Mitä tapahtui jakeen 28 mukaan sen jälkeen kun Vapahtaja oli karkottanut
saastaisen hengen?

Tee yhteenveto jakeista Mark. 1:29–39 selittämällä, että Vapahtaja paransi Simon
Pietarin anopin kuumeesta, paransi monia muita sairaita ja ajoi ulos monia pahoja
henkiä. Jeesus jatkoi saarnaamista Galileassa.

Markus 1:40–45
Jeesus parantaa spitaalisen
Kehota oppilaita silmäilemään itsekseen jaetta Mark. 1:40 ja ottamaan selville, kuka
tuli Vapahtajan luokse Hänen jatkaessaan saarnaamista Galileassa. Pyydä oppilaita
kertomaan, mitä he saavat selville. Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen.
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että luokan edessä olevalla oppilaalla on spitaali.

Selitä, että lepra eli spitaali on krooninen sairaus, joka vaurioittaa ihoa, hermoja,
silmiä, luita ja raajoja. Ellei sairautta hoideta, se johtaa kivuliaaseen kuolemaan.
Entisaikoina uskottiin, että se, joka joutuisi tekemisiin spitaalisten kanssa, saisi
taudin. Osoita luokan edessä olevaa oppilasta ja kysy:

• Jos (oppilaan nimi) olisi spitaalinen, joka eli entisaikoina, kuinka häntä
saatettaisiin kohdella?

Selitä, että yhteisön terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi spitaaliset pakotettiin
elämään kaupungin ulkopuolella. Laki vaati, että he huusivat ”Saastainen!”
varoittaakseen muita lähestymästä heitä (ks. Bible Dictionary, ”Leper”; 3. Moos.
13:44–46). Pyydä muutamaa oppilasta näyttelemään tämä kohtaus kävelemällä
spitaalista esittävän oppilaan ohi. Kun he kävelevät ohi, pyydä spitaalista esittävää
oppilasta huutamaan ”Saastainen! Saastainen!” Kysy ohi käveleviltä oppilailta,
miten he reagoisivat tässä tilanteessa. Kehota sitten oppilaita palaamaan
paikoilleen.

• Kuinka spitaalin sairastaminen vaikuttaisi elämäänne?
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Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he ovat spitaalisia Jeesuksen Kristuksen
ollessa maan päällä. Kysy heiltä, mitä he tekisivät, jos he näkisivät Vapahtajan
lähestyvän.

• Mitä spitaalinen teki jakeen Mark. 1:40 mukaan nähdessään Vapahtajan?

• Kuinka spitaalinen osoitti uskovansa Jeesukseen Kristukseen? Kuinka ilmaus
”jos vain tahdot” osoittaa spitaalisen uskoa?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mark. 1:41–42 ja panemaan merkille, kuinka
Vapahtaja suhtautui miehen pyyntöön.

• Mikä tekee teihin vaikutuksen Vapahtajan suhtautumisessa miehen pyyntöön?

• Jos te olisitte olleet spitaalinen, mitä Vapahtajan kosketus olisi merkinnyt
teille? Miksi?

• Kuinka elämänne olisi muuttunut, jos Jeesus Kristus olisi parantanut teidät
spitaalista?

Kirjoita taululle seuraava virke: Spitaalia voidaan verrata syntiin.

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka spitaalia voidaan verrata syntiin (ks.
3. Moos. 14), kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat:

”Raamatun aikoina spitaalin ja sen järkyttävien fyysisten vaikutusten katsottiin
olevan vertauskuva synnistä ja saastaisuudesta ja merkkinä siitä, että aivan
kuten tämä julma tauti syövytti ja tuhosi fyysisen ruumiin, samoin synti syövyttää
ja turmelee ihmisen hengellisen puolen” (The Mortal Messiah, 4 osaa,
1979–1981, osa 2, s. 45).

• Millä tavoin spitaalia voidaan verrata syntiin? (Verratessasi spitaalia syntiin
varmista, että oppilaat ymmärtävät, ettei synti välttämättä aiheuta tauteja.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan uudelleen ääneen Mark. 1:40–42 ja korvaamaan
tällä kertaa sana spitaalinen sanalla syntinen ja sana tauti sanalla synti. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka me voimme
verrata tämän spitaalisen parantumista puhdistumiseen synnistä.

Pyhien kirjoitusten soveltaminen itseemme
Pyhien kirjoitusten soveltaminen itseemme tarkoittaa sitä, että vertaamme niitä omaan
elämäämme. Kun oppilaat näkevät omien kokemustensa ja pyhissä kirjoituksissa kuvattujen
tapahtumien väliset samankaltaisuudet, he pystyvät paremmin huomaamaan evankeliumin
oppeja ja periaatteita. Oppilaat pystyvät myös näkemään paremmin, kuinka he voivat toteuttaa
näitä oppeja ja periaatteita omassa elämässään.

• Kun nämä jakeet luettiin tällä tavalla, mitkä sanat viittaavat ajatukseen
anteeksiannosta?
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• Kuinka voimme verrata sitä, mitä spitaalinen teki puhdistuakseen spitaalista,
siihen, mitä meidän pitää tehdä, jotta puhdistuisimme synnistä?

• Minkä periaatteen me voimme oppia vertaamalla spitaalisen parantumista
puhdistumiseen synnistä? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
varmista, että he huomaavat seuraavan periaatteen: Kun osoitamme uskoa
Vapahtajaan ja tulemme Hänen luokseen, Hänellä on myötätuntoa meitä
kohtaan ja Hän puhdistaa meidät synnistä. Kirjoita tämä periaate taululle
käyttämällä oppilaiden sanoja.)

• Millä tavoin meidän täytyy osoittaa uskoa ja tulla Vapahtajan luokse, jotta Hän
voi antaa meille anteeksi syntimme?

Kehota oppilaita miettimään uudelleen sitä, millaista spitaalisen elämä oli ennen
parantumista ja sen jälkeen.

• Kuinka Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen, jotta puhdistuisi synnistä, voi
muuttaa ihmisen elämän?

• Milloin olette nähneet jonkun elämän muuttuvan, kun hän on puhdistunut
synnistä Kristuksen sovituksen kautta? (Varoita oppilaita mainitsemasta ihmisiä
nimeltä tai mainitsemasta heidän aiempia syntejään.)

Pyydä oppilaita pohtimaan, mistä synneistä heidän on tarpeen puhdistua. Kehota
oppilaita tulemaan Vapahtajan luokse osoittamalla uskoa Häneen rukoillen, tehden
parannusta ja ollen kuuliaisia, jotta Hän voi tehdä heistä puhtaita. Voisit lausua
oman todistuksesi Vapahtajan sovituksen puhdistavasta voimasta.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Mark. 1:43–45.
Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, mitä neuvoja Vapahtaja antoi spitaalista
parantuneelle. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Selitä, että Mooseksen laki edellytti, että spitaalista parantuneiden tuli näyttää
itsensä temppelin papille ja antaa uhri.

• Mitä mies teki sen jälkeen kun Vapahtaja oli varoittanut häntä puhumasta
muille parantumisestaan?

• Mitä tapahtui, koska mies levitti uutista parantumisestaan?

Voisit päättää oppitunnin kysymällä oppilailta, mikä teki heihin suurimman
vaikutuksen niissä Jeesuksen Kristuksen teoissa, jotka on tallennettu lukuun
Mark. 1.
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OPPIAIHE 35

Markus 2–3
Johdanto
Jeesus antoi synnit anteeksi halvaantuneelle ja paransi
tämän. Sitten Hän kutsui Matteuksen seuraajakseen. Hän
antoi lainopettajille ja fariseuksille opetusta sapatista.

Vapahtaja paransi edelleen monia ihmisiä, Hän lähetti
apostolinsa saarnaamaan, ja Hän varoitti Pyhän Hengen
herjaamisesta.

Opetusehdotuksia
Markus 2:1–12
Jeesus antaa synnit anteeksi halvaantuneelle ja parantaa hänet
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että joku heille rakas ihminen kärsii
hengenvaarallisesta fyysisestä haasteesta, joka vaatii erikoishoitoa.

• Keneltä hakisitte apua läheisellenne? Miksi?

• Mitä olisitte valmiita tekemään, jos olisi vain yksi lääkäri, joka voisi auttaa,
mutta tämän lääkärin vastaanotolle olisi vaikea saada aikaa?

Tee yhteenveto jakeista Mark. 2:1–4 selittämällä, että Kapernaumin kylässä
Galileassa oli halvaantunut mies (ks. jae 3). Neljä muuta miestä kantoivat tämän
miehen sen talon luo, jossa Jeesus oli. Kun he huomasivat, että talossa oli niin
paljon väkeä, etteivät he mahtuneet sisään, he purkivat osan talon kattoa ja laskivat
halvaantuneen miehen Vapahtajan eteen.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 2:5 ja kehota luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Jeesus sanoi halvaantuneelle. Pyydä oppilaita kertomaan,
mitä he löytävät.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Mark. 2:6–12.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä seuraavaksi
tapahtui.

• Kuinka ”muutamat lainopettajat” jakeiden 6–7 mukaan suhtautuivat Jeesuksen
sanoihin? (He suuttuivat siitä, että Jeesus sanoi antavansa syntejä anteeksi.)

• Mitä Jeesus kysyi lainopettajilta?

• Mitä Jeesus osoitti ja opetti parantamalla tämän miehen? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, auta heitä huomaamaan seuraava totuus: Jeesuksella Kristuksella
on voima parantaa meidät hengellisesti ja fyysisesti.)

Tuo esiin, että kun lainopettajat näkivät halvaantuneen miehen nousevan
vuoteeltaan ja kävelevän, he saivat kiistattoman todistuksen siitä, että Jeesuksella
Kristuksella on valta parantaa sairaita, ja he kuulivat Hänen todistavan, että Hän
pystyy antamaan anteeksi syntejä. Mikään ei kuitenkaan osoita, että nämä miehet
olisivat tulleet tämän jälkeen Jeesuksen luokse ja etsineet omien syntiensä
anteeksiantoa.

(Huom. Jakeisiin Mark. 2:1–12 kirjattuja tapahtumia käsitellään
yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee lukua Luuk. 5.)
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Markus 2:13–22
Jeesus kutsuu Matteuksen seuraajakseen ja aterioi publikaanien ja syntisten kanssa
Järjestä oppilaat pareiksi ja anna jokaiselle parille paperi. Kehota oppilaita
keskustelemaan seuraavasta kysymyksestä parinsa kanssa ja kirjoittamaan
vastauksensa paperiin.

• Mitä syitä on siihen, miksi ihmiset eivät ehkä etsi Herralta anteeksiantoa
synneistään?

Pyydä muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa, joita saattaisivat olla seuraavat:
Jotkut eivät ehkä halua lopettaa synnintekoa. Jotkut eivät kenties halua myöntää tai
tunnustaa syntejään ylpeyden tai häpeän vuoksi. Jotkut saattavat toivoa Herran
antavan heille anteeksi, vaikka he eivät teekään parannusta. Jotkut saattavat uskoa,
että Herralla on valta antaa anteeksi mutta heiltä puuttuu uskoa siihen, että Hän
antaisi anteeksi heidän nimenomaiset syntinsä.

Kehota oppilaita panemaan merkille jakeista Mark. 2:13–22 totuuksia, jotka voivat
kannustaa meitä tavoittelemaan Herran anteeksiantoa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 2:13–15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja teki
parannettuaan halvaantuneen miehen.

• Mitä Vapahtaja teki parannettuaan tämän miehen?

• Kuinka Leevi suhtautui Vapahtajan kutsuun?

Selitä, että Leevi tunnettiin myös nimellä Matteus ja että hän on sama Matteus,
joka on kirjoittanut Matteuksen evankeliumin. Se, että Jeesus näki Leevin istuvan
tulliasemalla (ks. jae 14) tarkoittaa, että Matteus oli publikaani ja ”roomalaisten
verojen kerääjä Kapernaumissa [ja] oli luultavasti Herodes Antipaksen
palveluksessa” (PKO, ”Matteus”). Monet juutalaiset vihasivat publikaaneja, koska
he pitivät publikaaneja pettureina, jotka keräsivät omalta kansaltaan rahaa
roomalaisille.

• Mitä Matteus jakeen 15 mukaan teki Vapahtajan ja Hänen opetuslastensa
hyväksi?

• Keitä muita tälle aterialle osallistui?

Selitä, että Vapahtajan palvelutyön aikana kuolevaisuudessa se, että oli yhteisellä
aterialla, tarkoitti paljon enemmän kuin vain syömistä ja juomista yhdessä. Se
osoitti, että kaikkien paikalla olleiden välillä oli ystävyyden ja rauhan side.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 2:16 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, kuinka lainopettajat ja fariseukset reagoivat nähdessään
Vapahtajan syövän publikaanien kanssa.

• Mitä lainopettajat ja fariseukset sanoivat?

• Mistähän syystä he arvostelivat Jeesusta aterioinnista publikaanien ja
syntisten kanssa?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 2:17 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja vastasi lainopettajien ja fariseusten
arvosteluun.
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• Mitä sanaa Vapahtaja käytti kuvailemaan itseään? (Tuo esiin, että käyttämällä
sanaa parantaja Vapahtaja vahvisti voimansa parantaa sekä hengellisesti että
fyysisesti.)

• Kuinka Vapahtajan vastaus olisi saattanut auttaa lainopettajia ja fariseuksia
ymmärtämään, miksi Hän oli tekemisissä publikaanien ja syntisten kanssa?

• Minkä totuuden me voimme jakeen 17 perusteella oppia siitä, kuinka Vapahtaja
suhtautuu synteihimme? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle
seuraava totuus: Vapahtaja haluaa auttaa meitä tekemään parannuksen
synneistämme ja parantumaan.)

• Miksi meidän on tärkeää uskoa, että Jeesus haluaa auttaa meitä tekemään
parannuksen ja parantumaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen,
vanhin Craig A. Cardonin seuraavat sanat:

”Herra rakastaa meitä ja haluaa meidän ymmärtävän Hänen auliutensa antaa
anteeksi. – –

Tämän vuoksi me kaikki – myös ne, jotka epätoivoisesti yrittävät voittaa
riippuvuuskäyttäytymisen kuten päihteiden käytön tai pornografian, sekä heidän
läheisensä – saamme tietää, että Herra hyväksyy vanhurskaat pyrkimyksemme ja
antaa meille hellästi anteeksi, kun parannuksenteko on täydellinen.” (”Vapahtaja

haluaa antaa anteeksi”, Liahona, toukokuu 2013, s. 16.)

• Kuinka me voimme tietää, että Herra haluaa auttaa meitä tekemään
parannuksen ja saamaan Hänen anteeksiantonsa?

Kehota oppilaita pohtimaan, ovatko he publikaanien ja syntisten kaltaisia (jotka
myönsivät tarvitsevansa Vapahtajaa ja tulivat Hänen luokseen) vai niin kuin
lainopettajat ja fariseukset (jotka eivät tulleet Vapahtajan luokse hakemaan Hänen
anteeksiantoaan ja parantavaa voimaansa).

Todista Vapahtajan voimasta ja halusta parantaa meidät ja kannusta oppilaita
tavoittelemaan Hänen anteeksiantoaan tekemällä parannusta silloin kun se on
tarpeen.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 2:18–22 selittämällä, että Jeesus opetti, miksi Hänen
opetuslapsensa eivät paastonneet Hänen ollessaan heidän kanssaan. Hän opetti
myös, miksi joidenkin ihmisten oli vaikea ottaa vastaan Hänen evankeliuminsa.
(Huom. Näitä opetuksia käsitellään yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee
lukua Luuk. 5.)

Markus 2:23–3:6
Jeesus antaa opetusta sapatista
Kysy oppilailta, ovatko he koskaan päättäneet olla osallistumatta johonkin
toimintaan pyhittääkseen lepopäivän. Kehota muutamia oppilaita kertomaan
kokemuksistaan.
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Kirjoita taululle seuraava kysymys ja kehota oppilaita pohtimaan sitä, kun he
jatkavat lukujen Mark. 2–3 tutkimista: Mistä tiedätte, onko jokin toiminta sopivaa
lepopäivänä?

Jaa oppilaat kahteen ryhmään. Kehota ensimmäistä ryhmää lukemaan itsekseen
Mark. 2:23–28. (Anna heille myös paperilla seuraava Joseph Smithin
raamatunkäännös näistä jakeista ja pyydä heitä lukemaan myös se: ”Sen tähden
sapatti annettiin ihmiselle levon päiväksi; ja myös jotta ihminen voisi ylistää
Jumalaa, eikä niin, ettei ihmisen tule syödä; sillä Ihmisen Poika teki sapatinpäivän,
niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra” (LDS Bible, Mark 2:26–27.) Kehota
toista ryhmää lukemaan itsekseen Mark. 3:1–6. Neuvo oppilaita ottamaan selville,
mitä sellaista Vapahtaja ja Hänen opetuslapsensa tekivät, minkä saddukeukset
uskoivat rikkovan käskyä pyhittää lepopäivä.

Esitä riittävän ajan kuluttua seuraavat kysymykset:

• Mitä sellaista Vapahtaja ja Hänen opetuslapsensa tekivät sapattina, minkä
fariseukset uskoivat rikkovan lakia? (Tähkäpäiden katkomisen ja ihmisten
parantamisen.)

• Miksi fariseukset pitivät Jumalan lain rikkomisena sitä, että sapattina katkoo
tähkäpäitä tai parantaa jonkun?

Jos tarpeen, muistuta oppilaille, että juutalaiset opettajat olivat lisänneet
Mooseksen lakiin omia sääntöjään ja tulkintojaan, joita sanottiin suulliseksi laiksi
tai perinnäissäännöiksi. Näiden lisäsääntöjen tarkoituksena oli estää Jumalan lain
rikkominen, mutta ne estivät myös ihmisiä ymmärtämästä tiettyjen lakien todellista
tarkoitusta, kuten käskyä pyhittää lepopäivä.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Me voimme pyhittää lepopäivän, kun…

• Kuinka täydentäisitte tämän virkkeen lukuihin Mark. 2–3 sisältyvien Vapahtajan
opetusten perusteella? (Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä taululla oleva
virke niin että se välittää seuraavan totuuden: Me voimme pyhittää
lepopäivän ylistämällä Jumalaa ja tekemällä hyvää.)

• Millä tavoin me voimme ylistää Jumalaa Hänen pyhänä päivänään?

• Mitkä ovat esimerkkejä hyvän tekemisestä lepopäivänä?

Esitä kysymyksiä, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään oppeja ja
periaatteita
Kun oppilaat ovat huomanneet oppeja ja periaatteita, heidän täytyy ymmärtää ne, ennen kuin he
voivat toteuttaa niitä merkityksellisesti. Esitä kysymyksiä, jotka johtavat oppilaita saamaan
selkeämmän ymmärryksen kyseisestä opista tai periaatteesta tai jotka kannustavat heitä
miettimään tuota periaatetta nykypäivän tilanteessa. Kehota oppilaita lisäksi selittämään, miten
he ymmärtävät tuon opin tai periaatteen.

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka he voivat ratkaista, mikä on sopivaa
toimintaa lepopäivänä, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen
presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraavat sanat:
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”Missä on raja sapattiin sopivan ja siihen sopimattoman välillä? Annettujen
ohjeiden puitteissa meidän jokaisen on vastattava tähän kysymykseen itse.
Ohjeet löytyvät pyhistä kirjoituksista ja meidän aikamme profeettojen sanoista,
mutta niiden täytyy olla kirjoitettuina myös meidän sydämeemme, ja
omantuntomme on hallittava niitä. – – On hyvin epätodennäköistä, että me
syyllistymme vakavaan sapatin rikkomiseen, jos me tulemme nöyrinä Herran

eteen ja vuodatamme Hänelle sydämemme, sielumme ja mielemme. (Ks. Matt. 22:37.)

Meidän on itse kunkin päätettävä siitä, mikä sopii ja mikä ei sovi sapattina, yrittämällä olla
rehellisiä Herraa kohtaan. Sapattina meidän tulee tehdä sitä, mitä meidän on tehtävä ja mitä
meidän tulee tehdä jumalanpalveluksen hengessä, ja sitten rajoitettava kaikki muut toimemme.”
(Ks. ”Herran päivä”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 40.)

• Kuinka te olette tunteneet olevanne siunattuja, kun olette pyrkineet
palvelemaan Jumalaa ja tekemään hyvää lepopäivänä?

Kannusta oppilaita miettimään jokin tapa, jolla he voivat pyhittää lepopäivän
paremmin, ja kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa tavoite tehdä niin.

Markus 3:7–35
Jeesus parantaa monia ihmisiä, lähettää apostolinsa saarnaamaan ja varoittaa muita
herjaamisesta
Tee yhteenveto jakeista Mark. 3:7–35 selittämällä, että Jeesus meni Galileanjärven
rannalle ja paransi monia ihmisiä, jotka seurasivat Häntä sinne, myös muutamia,
joissa oli saastaisia henkiä. Valittuaan kaksitoista apostolia Jeesus asetti heidät ja
lähetti heidät saarnaamaan, parantamaan ja karkottamaan pahoja henkiä. Sitten
Hän varoitti lainopettajia herjaamasta Pyhää Henkeä ja opetti, että Hänen
perhettään ovat ne ihmiset, jotka tekevät taivaallisen Isän tahdon.

(Huom. Joitakin jakeisiin Mark. 3:7–35 tallennettuja tapahtumia käsiteltiin
yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee jakeita Matt. 12:22–35.)

Voit päättää oppiaiheen todistamalla tässä oppiaiheessa esiin tuoduista totuuksista.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Matteus 26:31 –
Markus 3:35 (Viikko 7)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Matt.
26:31 – Mark. 3:35 (viikko 7), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe
keskittyy vain muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi
tarpeita.

Päivä 1 (Matteus 26:31–75)
Kun oppilaat tutkivat Jeesuksen kärsimystä Getsemanen puutarhassa, he saivat tietää, että Jeesus Kristus alisti oman
tahtonsa Isän tahtoon toteuttaakseen sovituksen ja että me noudatamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, kun me
päätämme alistaa oman tahtomme taivaallisen Isän tahtoon. Vapahtajan apostoleille Getsemanessa antamien ohjeiden
pohjalta oppilaat oppivat, että jos valvomme ja rukoilemme jatkuvasti, meillä on voimaa vastustaa kiusausta.

Päivä 2 (Matteus 27–28)
Kertomuksesta Vapahtajan ristiinnaulitsemisesta oppilaat oppivat, että osana sovitusta Jeesus Kristus koki taivaallisen
Isän Hengen vetäytymisen. He oppivat myös, että Jeesus Kristus kärsi täyttääkseen taivaallisen Isän tahdon, kuten Hän
lupasi luvussa Matt. 26. Ja kun oppilaat tutkivat kertomusta siitä, kuinka temppelin väliverho repesi kahtia Vapahtajan
antaessa henkensä, he saivat tietää, että se oli vertauskuva siitä totuudesta, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen
ansiosta me kaikki voimme mennä Jumalan luo, jos teemme parannuksen ja pidämme liittomme.

Päivä 3 (Markus 1)
Kertomuksesta, jossa Jeesus ajoi pois saastaisen hengen, oppilaat oppivat, että Vapahtajalla on suurempi valta kuin
Saatanalla ja hänen seuraajillaan. Oppilaat saivat myös tietää, että aivan kuten Jeesuksella oli myötätuntoa spitaalista
kohtaan, jonka Hän puhdisti, niin kun osoitamme uskoa Vapahtajaan ja tulemme Hänen luokseen, Hänellä on
myötätuntoa meitä kohtaan ja Hän puhdistaa meidät synnistä.

Päivä 4 (Markus 2–3)
Kun oppilaat tutkivat, kuinka halvaantunut mies sai anteeksi ja parantui, he oppivat, että Jeesuksella Kristuksella on
voima parantaa meidät hengellisesti ja fyysisesti. Tutkiessaan sitä, kuinka Jeesus aterioi publikaanien ja syntisten
kanssa, he saivat tietää, että Vapahtaja haluaa auttaa meitä tekemään parannuksen synneistämme ja parantumaan.
Lukiessaan siitä, kuinka fariseukset tuomitsivat Jeesuksen ja Hänen opetuslapsensa sapatin rikkomisesta, oppilaat
oppivat, että me voimme pyhittää lepopäivän ylistämällä Jumalaa ja tekemällä hyviä tekoja.

Johdanto
Jeesus Kristus nousi kuolleista ja ilmestyi monille ihmisille, kuten apostoleilleen.
Hän antoi apostoleilleen käskyn viedä evankeliumi kaikille kansoille.
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Opetusehdotuksia
Matteus 28
Jeesus Kristus nousee kuolleista ja ilmestyy monille
Pyydä oppilaita miettimään, onko joku heille tai jollekulle heidän tutulleen
läheinen ihminen kuollut. Kysy sitten luokan jäseniltä:

• Miksi rakkaan ihmisen kuolema voi olla meille vaikeaa?

Pyydä oppilaita lukua Matt. 28 tutkiessaan etsimään totuuksia, jotka auttavat heitä
saamaan lohtua, kun rakas ihminen kuolee.

Selitä, että varhain viikon ensimmäisenä päivänä – sunnuntaina – Magdalan Maria
ja eräs toinen nainen nimeltä Maria menivät haudalle, jonne Jeesuksen ruumis
oli pantu.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 28:1–6.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä naiset
huomasivat lähestyessään hautaa.

• Mitä naiset huomasivat lähestyessään hautaa? (Selitä, että Joseph Smithin
raamatunkäännös näistä jakeista selventää, että naiset näkivät kaksi enkeliä,
eivät yhtä [ks. LDS Bible, Matthew 28:2, alaviite a; ks. myös Joh. 20:12].)

• Mitenkähän te olisitte reagoineet, jos olisitte nähneet kaksi enkeliä?

• Kuinka vartijat jakeen 4 mukaan reagoivat?

• Mitä enkelit jakeiden 5–6 mukaan kertoivat naisille?

• Minkä totuuden me voimme oppia näistä sanoista? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesus Kristus nousi ylös
kuolleista.)

Auta oppilaita ymmärtämään oppi ylösnousemuksesta jakamalla heidät
kahdesta kolmeen oppilaan ryhmiin ja kehota heitä ryhmässään tekemään

oheisen monisteen tehtävät.

”Hän on noussut kuolleista” (Matteus 28:6)
Tutkikaa Pyhien kirjoitusten oppaasta hakusana-artikkeli ”Ylösnousemus”. Keskustelkaa sitten alla
olevista kysymyksistä ja kirjoittakaa vastauksenne niille varattuun tilaan.

Mitä eroa on sillä, että joku herätetään eloon
kuolleista tai että joku kokee ylösnousemuksen?

Mitä koko ihmiskunnalle tapahtuu Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta?

Kuinka ylösnousemusta koskevan opin
ymmärtäminen voi tuoda lohtua niille, jotka ovat
menettäneet rakkaitaan?
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Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan luokalle, mitä he saivat tietää tehdessään
monisteen tehtäviä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Gordon B. Hinckleyn
seuraavat sanat:

”Tuon ylösnousemusaamun, tuon ensimmäisen pääsiäissunnuntain ihme on ihme
koko ihmiskuntaa varten. Se on Jumalan voiman ihme, Jumalan, jonka rakas
Poika antoi henkensä sovittaakseen kaikkien synnit. Se oli rakkauden uhri
jokaisen Jumalan pojan ja tyttären puolesta. Niin tehdessään Hän rikkoi
kuoleman sinetit. – –

Aivan kuten Hän otti ruumiinsa ja nousi haudasta, niin myös kaikki me voimme
iloita ruumiin ja hengen yhdistymisestä uudelleen eläväksi sieluksi oman ylösnousemuksemme
päivänä.

Niinpä me riemuitsemme monien tavoin, niin kuin koko ihmiskunnan tulisi riemuita,
muistaessamme tuota ihmiskunnan historian loistavinta, lohdullisinta ja vakuuttavinta
tapahtumaa, voittoa kuolemasta.” (”Voitto kuolemasta”, Valkeus, huhtikuu 1997, s. 5–6.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 28:7–10. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesuksen haudalla olevien
naisten käskettiin tehdä.

• Mitä enkelit jakeen 7 mukaan käskivät naisia tekemään?

• Miksi arvelette naisten lähteneen ”peloissaan ja riemuissaan” (Matt. 28:8)?

• Mitä naisille tapahtui, kun he lähtivät kertomaan opetuslapsille
kokemuksestaan?

Tee yhteenveto jakeista Matt. 28:11–15 selittämällä, että kun naiset kiiruhtivat
viemään opetuslapsille uutista Jeesuksen ylösnousemuksesta, ylipapit kuulivat
hautaa vartioineilta sotilailta, mitä oli tapahtunut. Juutalaisjohtajat pelkäsivät, että
ihmiset saattaisivat kuulla totuuden, joten he maksoivat vartijoille, jotta nämä
levittäisivät valheita, että Vapahtajan opetuslapset olivat ottaneet Hänen ruumiinsa
haudasta vartijoiden nukkuessa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 28:16–18. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä siunauksen yksitoista apostolia
saivat noudattaessaan naisten tuomaa sanaa ja lähtiessään Galileaan.

• Minkä siunauksen yksitoista opetuslasta saivat noudattaessaan viestiä lähteä
Galileaan? (He näkivät ylösnousseen Herran.)

Kehota oppilaita nousemaan ja lukemaan yhteen ääneen Matt. 28:19–20. Muistuta
heille, että tämä on pyhien kirjoitusten hallittava kohta.

Pyydä oppilaita käymään läpi jakeet 19–20 ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja
käski apostoliensa tehdä heidän nähtyään Hänet.

• Mitä apostoleja käskettiin tekemään heidän nähtyään Vapahtajan?

• Mitä me voimme oppia heidän kokemuksensa perusteella siitä, mikä on meidän
vastuumme, kun olemme saaneet todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta? (Kun
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oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Kun olemme
saaneet todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, meidän vastuunamme on
todistaa Hänestä muille.)

Muistuta oppilaille, että osana kotiopiskeluoppiaihettaan luvuista Matt. 27–28 he
tekivät luettelon tavoista, joilla he voisivat todistaa Jeesuksesta Kristuksesta muille
(Viikko 7, Päivä 2, tehtävä 3). Kehota oppilaita kertomaan, mitä he kirjoittivat, ja
selittämään ja antamaan esimerkkejä ideoistaan. Voisit kirjoittaa heidän ideansa
taululle.

• Minkä lupauksen Vapahtaja jakeen Matt. 28:20 mukaan antoi apostoleilleen?

• Kuinka Herra on ollut teidän kanssanne eli auttanut teitä pyrkimyksissänne
kertoa evankeliumista?

Voisit kehottaa oppilaita lausumaan todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta
luokalle, pienryhmissä tai parilleen. Voit myös itse todistaa luokalle Jeesuksesta
Kristuksesta. Muistuta oppilaille, että he myös saivat tehtäväksi kirjoittaa pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tavoitteen siitä, kuinka he aikovat todistaa
muille Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan
tavoitteensa luokalle.

Seuraava viikko (Markus 4–9)
Selitä oppilaille, että seuraavalla viikolla he oppivat lisää Jeesuksen Kristuksen
ihmeteoista, kuten käveleminen vettä pitkin, pahojen henkien karkottaminen
eräästä miehestä ja nuoren tytön herättäminen kuolleista. Kysy oppilailta, ovatko
he olleet joskus ankarassa myrskyssä ja miltä heistä tuntui sen aikana. Kehota heitä
pohtimaan, ovatko he koskaan tunteneet kokeneensa ankaria myrskyjä tai
haasteita omassa elämässään. Kehota oppilaita heidän tutkiessaan tulevalla viikolla
lukuja Mark. 4–9 etsimään keinoja kokea rauhaa haastavina aikoina.
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OPPIAIHE 36

Markus 4–5
Johdanto
Jeesus opetti opetuslapsiaan Galileanjärven rannoilla
käyttämällä vertauksia. Ollessaan järvellä Vapahtaja tyynnytti
myrskyn. Jeesus osoitti, että Hänellä oli suurempi voima kuin
pahoilla hengillä, karkottamalla pahat henget eräästä

miehestä. Ollessaan palvelemassa Kapernaumissa Hän
paransi verenvuodosta kärsineen naisen ja herätti Jairoksen
tyttären kuolleista.

Opetusehdotuksia
Markus 4
Jeesus käyttää vertauksia opettaakseen Jumalan valtakuntaa koskevia asioita ja
tyynnyttää sitten myrskyn
Kehota oppilaita miettimään pahinta myrskyä, missä he ovat olleet. Pyydä
muutamaa oppilasta kertomaan lyhyesti kokemuksistaan.

• Millä tavoin elämän haasteet ovat myrskyn kaltaisia?

Kirjoita taululle seuraavat sanat (ja jätä kunkin sanan alle tilaa): Fyysinen,
Hengellinen, Henkinen, Sosiaalinen. Esitä seuraava kysymys siten kuin se soveltuu
kuhunkin taululla olevaan sanaan:

• Mitä esimerkkejä on fyysisistä (tai hengellisistä, henkisistä tai sosiaalisista)
myrskyistä, joita nuoret kokevat? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle niitä
vastaavien sanojen alle.)

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukuja Mark. 4–5 etsimään periaatteita, jotka
voivat auttaa heitä, kun he kokevat elämän myrskyjä.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 4:1–34 selittämällä, että ollessaan Galileanjärven
rannoilla Vapahtaja opetti väkijoukolle useita vertauksia.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Mark. 4:35–38.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään haaste, jonka opetuslapset
kokivat ylittäessään Galileanjärveä.

• Mikä ongelma ilmaantui, kun Vapahtaja ja Hänen opetuslapsensa olivat
ylittämässä Galileanjärveä?

Selitä, että Galileanjärvi sijaitsee noin 200 metriä merenpinnan alapuolella ja on
kolmelta puolelta vuorien ympäröimä. Toisinaan vuorilta puhaltavat kylmät ja
kuivat tuulet törmäävät Galileanjärven yllä olevaan lämpimään ja kosteaan ilmaan
synnyttäen – joskus muutamassa minuutissa – yhtäkkisiä, voimakkaita myrskyjä,
jotka nostattavat valtavia aaltoja tässä suhteellisen pienessä järvessä.
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Galileanjärvi ja Arbelvuori

• Mikä vaikutus myrskyllä oli
veneeseen?

• Jos te olisitte olleet veneessä
tällaisissa olosuhteissa, millaisia
ajatuksia ja tuntemuksia teillä olisi
mahtanut olla?

• Keneltä opetuslapset hakivat apua
tänä pelottavana hetkenä? Mitä he
pyysivät Vapahtajalta?

• Millä tavoin me saattaisimme oman
elämämme myrskyissä tuntea
houkutusta suhtautua niihin samalla tavoin kuin Jeesuksen opetuslapset?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 4:39. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Vapahtaja vastasi opetuslasten
avunhuutoon. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. Voit ehdottaa, että oppilaat
merkitsevät ilmaukset ”Vaikene, ole hiljaa” ja ”aivan tyven” (jae 39).

• Jos etsimme Herran apua vaikeuksien tai pelon hetkinä, mitä Hän voi tehdä
hyväksemme? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate:
Jos etsimme Herran apua vaikeuksien tai pelon hetkinä, Hän voi antaa
meille rauhaa.)

• Millä tavoin me voimme etsiä Herran apua vaikeuksien tai pelon hetkinä? (Me
voimme rukoilla taivaallista Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Rukouksiimme
ei ehkä vastata siten kuin odotamme. Meitä kuitenkin siunataan rauhalla, kun
etsimme Herran apua.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 4:40–41. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä opetuslapset kyselivät
toisiltaan Jeesuksesta.

• Jos te olisitte olleet opetuslasten kanssa, kuinka olisitte mahtaneet vastata
heidän jakeessa 41 esittämäänsä kysymykseen?

• Kuinka ymmärrys siitä, ”mikä mies [Jeesus] oikein on” (jae 41), voi vahvistaa
uskoamme ja saada meidät etsimään Hänen apuaan vaikeuksien tai pelon
hetkinä?

Jos mahdollista, kehota oppilaita lukemaan sanat laulusta ”Mestari, myrsky on
suuri” (MAP-lauluja, 59). Tähdennä, että Jeesuksella Kristuksella on valta
tyynnyttää paitsi fyysiset myrskyt myös henkilökohtaiset myrskyt sydämessämme.

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan tilanteesta, jolloin he etsivät Herran rauhaa
jossakin elämän myrskyssä ja Hän lievitti heidän pelkojaan ja lohdutti heitä.

Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, mitä he voivat tehdä etsiäkseen Herran apua,
kun heillä on haasteita.
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Markus 5:1–20
Jeesus parantaa miehen ajamalla hänestä pois pahat henget
Tee yhteenveto jakeista Mark. 5:1–18 selittämällä, että Jeesus paransi miehen, joka
oli täynnä saastaisia eli pahoja henkiä. Kun nämä saastaiset henget oli ajettu pois
miehestä, ne menivät sikalaumaan, joka sitten syöksyi jyrkännettä alas järveen.
Sitten mies halusi päästä veneeseen, jossa Jeesus oli.

Päätä etenemisen aikataulusta
Vältä se virhe, että käytät niin paljon aikaa oppiaiheen ensimmäiseen osuuteen, että joudut
sitten pitämään kiirettä muiden osuuksien kohdalla. Arvioi valmistautuessasi, kuinka paljon aikaa
kukin oppiaiheen osuus vie käyttäessäsi valitsemiasi opetusmenetelmiä. Koska sinulla on miltei
aina enemmän opetettavaa kuin sen opettamiseen on aikaa, päätä, mitä lukualueen osioita
tähdennät ja mitä tiivistät.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 5:19–20. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja käski tätä miestä
tekemään.

• Mitä Vapahtaja käski tätä miestä tekemään?

• Kuinka tuo mies toimi?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän kertomuksen perusteella siitä, mitä
voimme tehdä, kun koemme elämässämme Vapahtajan voimaa? (Auta oppilaita
huomaamaan seuraava periaate: Kun koemme elämässämme Vapahtajan
voimaa, me voimme todistaa muille Hänen siunauksistaan ja
myötätunnostaan.)

Kehota oppilaita miettimään keinoja, joilla he voisivat auttaa muita todistamalla
Vapahtajan siunauksista ja myötätunnosta.

Markus 5:21–43
Jeesus parantaa verenvuodosta kärsivän naisen ja herättää Jairoksen tyttären
kuolleista
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen,
vanhin Shayne M. Bowenin seuraava kertomus:

”Helmikuun 4. päivänä vuonna 1990 syntyi kolmas poikamme, joka oli kuudes
lapsemme. Annoimme hänelle nimen Tyson. – –

Kun Tyson oli kahdeksan kuukauden ikäinen, hän veti henkeensä liidunpalan,
jonka oli löytänyt matolta. Liitu juuttui Tysonin kurkkuun, ja hän lakkasi
hengittämästä. Hänen isoveljensä toi Tysonin yläkertaan huutaen hädissään:
’Vauva ei hengitä, vauva ei hengitä.’ Aloimme antaa tekohengitystä ja soitimme

hätänumeroon.

Ambulanssi tuli ja kiidätti Tysonin sairaalaan. Odotushuoneessa me rukoilimme edelleen
hartaasti pyytäen Jumalalta ihmettä. Ikuisuudelta tuntuneen ajan kuluttua lääkäri tuli
huoneeseen ja sanoi: ’Olen hyvin pahoillani. Emme voi tehdä mitään enempää. Voitte olla täällä
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niin kauan kuin haluatte.’ Sitten lääkäri lähti.” (”Sillä minä elän ja tekin tulette elämään”,
Liahona, marraskuu 2012, s. 16.)

• Jos Tyson olisi ollut teidän veljenne, mitä olisitte ajatelleet tai tehneet tuolla
hetkellä?

• Kuinka tuollainen kokemus saattaisi koetella jonkun uskoa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 5:21–24. Kehota oppilaita
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka synagogan esimies
nimeltä Jairos kohtasi samankaltaisen haasteen, joka on kenties koetellut hänen
uskoaan.

• Miksi Jairos etsi apua Vapahtajalta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 5:25–26 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuka toinen tarvitsi Vapahtajan apua.

Selitä, että vaikka Uuden testamentin kertomuksissa ei määritelläkään naisen
verenvuodon syytä (ks. jae 25), me tiedämme, että se vaivasi häntä. Lisäksi sitä,
joka kärsi verenvuodosta, pidettiin Mooseksen lain säännösten mukaan
epäpuhtaana (ks. 3. Moos. 15:19–33). Se merkitsi todennäköisesti sitä, että tämä
nainen oli hyljeksitty ja että hänet oli vaivansa takia suljettu 12 vuodeksi yhteisön
ulkopuolelle. Epätoivo, jota hän tunsi tilanteestaan, käy ilmi siitä, että hän oli
”kuluttanut kaiken omaisuutensa” (Mark. 5:26) etsimällä parannuskeinoa
lääkäreiltä.

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Mark. 5:27–34. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tämä nainen teki saadakseen
apua Vapahtajalta.

• Mitä sellaista tämä nainen teki, mikä osoitti hänen uskovan Jeesukseen
Kristukseen? (Voisit selittää, että ilmaus ”väentungoksessa tuli Jeesuksen
taakse” [jae 27] viittaa siihen, että nainen ponnisteli päästäkseen Vapahtajaa
ympäröivän ihmisjoukon läpi.)

• Mitä voimme tämän kertomuksen perusteella oppia siitä, mitä meidän täytyy
tehdä, jos haluamme parantua? (Auta oppilaita huomaamaan seuraava periaate:
Jos me osoitamme uskovamme Jeesukseen Kristukseen
pyrkimyksillämme tulla Hänen luokseen, Hän voi parantaa meidät.)

Tuo esiin, että parantuminen mistä tahansa vaivasta uskomalla Jeesukseen
Kristukseen riippuu paitsi pyrkimyksistämme tulla Hänen luokseen myös Jumalan
ajoituksesta ja tahdosta.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mark. 5:35 ja katsomaan, mikä viesti
Jairokselle tuotiin, kun Vapahtaja pysähtyi auttamaan tätä naista.

• Minkä uutisen Jairos sai?

• Jos te olisitte olleet Jairoksen asemassa, mitä olisitte saattaneet tuolla hetkellä
ajatella ja tuntea?
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 5:36 ja kehota luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja sanoi Jairokselle.

• Mitä sellaista Vapahtaja sanoi, mikä on ehkä vahvistanut Jairoksen uskoa?

Tähdennä sitä, mitä me opimme uskosta tämän kertomuksen pohjalta,
kirjoittamalla taululle seuraava totuus: Uskon osoittaminen Jeesukseen
Kristukseen edellyttää, että me uskomme Häneen myös epävarmuuden
aikoina.

• Millä tavoin me voimme soveltaa tätä periaatetta omaan elämäämme?

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Mark. 5:37–43. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jairoksen tyttärelle
tapahtui.

• Minkä ihmeen Vapahtaja teki?

Voit todistaa Vapahtajan voimasta siunata meitä ja parantaa meidät. Tuo esiin, että
toisinaan Vapahtaja tyynnyttää myrskyt elämässämme poistamalla vaikeuden tai
pelon, jota koemme. Muina aikoina Hän ei ehkä poista koettelemustamme, kuten
kuvataan vanhin Bowenin kertomuksessa hänen poikansa kuolemasta. Mutta kun
osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, Hän antaa meille rauhaa
haasteissamme.

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka me voimme säilyttää uskon
henkilökohtaisten myrskyjemme seurauksista riippumatta, lukemalla vanhin
Bowenin seuraava todistus. Kehota oppilaita kuuntelemaan, kuinka hän kykeni
säilyttämään uskonsa poikansa kuolemankin jälkeen.

”Kun tunsin syyllisyyden, vihan ja itsesäälin valtaavan mieleni, rukoilin, että
sydämeni voisi muuttua. Hyvin henkilökohtaisten, pyhien kokemusten kautta
Herra antoi minulle uuden sydämen, ja vaikka yhä oli yksinäistä ja tuskallista,
koko ajattelutapani muuttui. Sain tietää, ettei minua ollut ryöstetty vaan
pikemminkin minua odotti suuri siunaus, jos osoittautuisin uskolliseksi. – –

Todistan, että – – ’kun me luotamme Jeesuksen Kristuksen sovitukseen, Hän voi
auttaa meitä kestämään koettelemuksemme, sairautemme ja tuskamme. Me voimme täyttyä
ilolla, rauhalla ja lohdutuksella. Jeesuksen Kristuksen sovitus voi oikaista kaiken sen, mikä on
elämässä epäoikeudenmukaista.’ [Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun opas,
2005, s. 52.]” (”Sillä minä elän ja tekin tulette elämään”, s. 16–17.)

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette Jairoksen tavoin säilyttäneet
uskon Jeesukseen Kristukseen epävarmuuden aikana? Mitä siunauksia sen
johdosta saitte?

Voisit kutsua oppilaita todistamaan tässä oppiaiheessa opetetuista totuuksista.
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OPPIAIHE 37

Markus 6
Johdanto
Jeesus torjuttiin kotikaupungissaan Nasaretissa. Hän lähetti
kaksitoista apostolia saarnaamaan evankeliumia. Johannes
Kastaja surmattiin Herodes Antipaksen käskystä. Jeesus

ruokki ihmeellisellä tavalla yli viidentuhannen ihmisen
väkijoukon, käveli vettä pitkin, tyynnytti myrskyn ja paransi
sairaita.

Opetusehdotuksia
Markus 6:1–29
Jeesus torjutaan Nasaretissa, ja Hän lähettää kaksitoista matkaan; kertomus
Johannes Kastajan kuolemasta
Aloita oppitunti kehottamalla oppilaita miettimään edellistä kertaa, kun he tunsivat
painetta tehdä jotakin, minkä he tiesivät olevan väärin.

Kirjoita taululle seuraavat sanat (ne ovat artikkelissa ”Vakavia kysymyksiä, vakavia
vastauksia”, Valkeus, syyskuu 1997, s. 29):

”Ne, jotka tekevät väärin, haluavat sinut mukaan, koska heistä tuntuu
mukavammalta tehdä väärin, kun muutkin tekevät niin” (Richard G. Scott).

• Mitä esimerkkejä on siitä, kuinka muut kenties yrittävät painostaa teitä
tekemään jotakin, minkä tiedätte olevan väärin?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Mark. 6 etsimään jokin totuus, joka voi
auttaa heitä olemaan antamatta periksi kielteiselle vertaispaineelle.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 6:1–16 selittämällä, että Jeesus saarnasi
kotikaupungissaan Nasaretissa. Ihmisten epäuskon vuoksi Hän ei kuitenkaan
tehnyt heidän parissaan monia ihmeitä. Ollessaan siellä Jeesus lähetti kaksitoista
apostolia saarnaamaan evankeliumia kaksittain. Saarnatessaan evankeliumia he
myös karkottivat saastaisia henkiä ja paransivat sairaita. Kun Herodes kuuli
Jeesuksen tekemistä monista ihmeistä, hän pelkäsi, että Johannes Kastaja oli
noussut kuolleista ja teki näitä ihmeitä.

Selitä, että jakeissa Mark. 6:17–29 on kertomus siitä, mitä Johannes Kastajalle
tapahtui. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 6:17–18. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herodes oli tehnyt
Johannes Kastajalle.

• Mitä Herodes oli näiden jakeiden mukaan tehnyt Johannekselle ja miksi?

Selitä, että näissä jakeissa mainittu Herodes on Herodes Antipas, joka hallitsi
Galilean ja Perean alueita isänsä Herodes Suuren kuoleman jälkeen. Herodes
Antipas oli ottanut eron vaimostaan ja mennyt naimisiin Herodiaan, veljensä
Filippoksen vaimon, kanssa. Tuo teko oli räikeä juutalaisen lain rikkomus (ks.
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3. Moos. 18:16), ja Johannes Kastaja oli sanoillaan tuominnut sen. Johanneksen
vastustus tätä avioliittoa kohtaan suututti Herodiasta, joten Herodes oli vanginnut
Johanneksen lepytelläkseen vaimoaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 6:19–20. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Herodias halusi tehdä
Johannes Kastajalle.

• Mitä Herodias halusi tehdä Johannes Kastajalle?

• Miksi hän ei ollut saanut Johannesta surmatuksi? (Koska Herodes pelkäsi
Johannesta ja tiesi tämän olevan Jumalan mies.)

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Mark. 6:21–29. Kehota
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Herodes teki
Johannes Kastajalle.

• Miten Herodes jakeen 26 mukaan suhtautui Johannes Kastajan surmaamiseen?

• Miksi Herodes mestautti Johanneksen, vaikka hän tiesi, että se oli väärin eikä
hän halunnut tehdä sitä? (Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät ilmauksen
”vieraittensa kuullen”, joka osoittaa, että Herodes välitti seurassaan olleiden
mielipiteestä.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia Herodeksen valintojen perusteella siitä,
mitä tapahtuu, kun yritämme miellyttää muita sen sijaan että tekisimme sen,
mikä on oikein? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
huomaavat seuraavan periaatteen: Se, että pyrimme miellyttämään muita
sen sijaan että tekisimme, mikä on oikein, voi johtaa vääriin valintoihin,
murheeseen ja katumukseen.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä totuus paremmin järjestämällä heidät kahdesta
neljään hengen ryhmiin ja pyytämällä heitä keksimään muutamia esimerkkejä
tilanteista, joissa nuoren täytyy valita joko muiden miellyttäminen tai sen
tekeminen, minkä he tietävät olevan oikein. Kehota riittävän ajan kuluttua kutakin
ryhmää kertomaan esimerkkinsä. Kun he tekevät niin, kirjoita joitakin heidän
esimerkeistään taululle.

• Millä tavoin olette nähneet, että periksi antaminen paineille esimerkkien
kaltaisissa tapauksissa tuo murhetta ja katumusta?

• Milloin olette nähneet jonkun tekevän sen, mikä on oikein, sen sijaan että hän
olisi pyrkinyt miellyttämään muita?

• Mikä voi auttaa meitä päättämään, että teemme sen, mikä on oikein, sen sijaan
että pyrkisimme miellyttämään muita?

Kehota oppilaita pohtimaan tulevaa viikkoaan ja kiinnittämään huomiota
mahdollisiin tilanteisiin, joissa heidän pitää kenties päättää, miellyttävätkö he
muita vai tekevätkö he sen, mikä on oikein. Kannusta heitä suunnittelemaan,
kuinka he suhtautuvat tähän paineeseen, mikäli he kokevat sitä.

OPPIAIHE 37

228



Markus 6:30–44
Jeesus ruokkii ihmeellisellä tavalla yli viisituhatta ihmistä
Kehota oppilaita pohtimaan seuraavaa tilannetta: Lähetystyöhön lähteminen
jännittää todella paljon nuorta, joka on juuri saanut kutsun lähetystyöhön. Hän ei
ole hyvä puhuja, ja hänellä on vaikeuksia toimia sosiaalisissa tilanteissa.

• Mitä sanoisitte tälle nuorelle lähetyssaarnaajalle?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Mark. 6:30–44 etsimään jokin periaate,
joka voisi auttaa tätä nuorta lähetyssaarnaajaa ja meitä kaikkia, kun tunnemme
riittämättömyyttä sen tekemisessä, mitä Herra on meiltä pyytänyt.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 6:30–33 selittämällä, että kaksitoista apostolia
palasivat saarnaamasta evankeliumia ja kertoivat Jeesukselle, mitä he olivat tehneet
ja opettaneet. Jeesus ja kaksitoista apostolia nousivat veneeseen mennäkseen
paikkaan, jossa he voisivat olla rauhassa ja levätä. Useista lähellä olevista
kaupungeista tulleet ihmiset kulkivat kuitenkin paikkaan, jonne Jeesus rantautuisi,
ja olivat odottamassa Häntä, kun Hän saapui.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 6:34 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuinka Vapahtaja suhtautui väkijoukkoon.

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”kuin lammaslauma paimenta vailla”?

Selitä, että opetettuaan väkijoukkoa koko päivän Vapahtaja teki suuren
ihmeen. Auta oppilaita ymmärtämään tämä ihme järjestämällä heidät

pareiksi ja antamalla kullekin parille seuraava moniste. Kehota kutakin paria
lukemaan yhdessä kohdat Mark. 6:35–44 ja Matt. 14:18 ja numeroimaan sitten
monisteen tapahtumat kronologiseen järjestykseen.

Sen sijaan, että oppilaat lukisivat tämän kertomuksen pyhistä kirjoituksista,
voisit näyttää The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videon ”The Feeding

of the 5,000” [Viidentuhannen ruokkiminen] (2.52) ja pyytää oppilaita
numeroimaan monisteen tapahtumat kronologiseen järjestykseen sen perusteella,
mitä he näkevät videossa. Tämä video on sivustolla lds.org.

Viidentuhannen ruokkiminen
____ Vapahtaja moninkertaisti opetuslasten tuomiset vastaten tarpeeseen ylenpalttisesti.

____ Opetuslapset sanoivat, että heillä oli viisi leipää ja kaksi kalaa.

____ Opetuslapset ehdottivat, että ihmiset lähetettäisiin pois ostamaan ruokaa.

____ Vapahtaja kysyi, mitä opetuslapset voisivat antaa.

____ Vapahtaja käski opetuslasten antaa ihmisille ruokaa.

____ Väkijoukolla ei ollut mitään syötävää.

____ Vapahtaja pyysi opetuslapsia tuomaan Hänelle sen, mitä heillä oli.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa tehdä tämä toiminta, käykää yhdessä läpi
vastaukset. (Oikea tapahtumien järjestys on 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.)
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• Kuinka monta ihmistä ruokittiin? (Selitä, että jakeen Mark. 6:44 kreikankielinen
alkuteksti tekee selväksi, että ilmaus ”viisituhatta miestä” tarkoittaa
viittätuhatta aikuista miespuolista henkilöä. Näin ollen ruokittujen lukumäärä
oli todennäköisesti suurempi, koska paikalla oli myös naisia ja lapsia [ks. myös
Matt. 14:21].)

Tuo esiin, että ennen tämän ihmeen tekemistä Vapahtaja pyysi ensin
opetuslapsiaan antamaan Hänelle viisi leipää ja kaksi kalaa – eli kaiken, mitä
heillä oli.

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän ihmeen perusteella siitä, mitä
Vapahtaja voi tehdä, kun me annamme Hänelle kaiken, mitä meillä on?
(Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen periaate: Kun annamme
Vapahtajalle kaiken, mitä meillä on, Hän voi auttaa meitä antamaan
enemmän toteuttaakseen tarkoituksensa. Kirjoita tämä periaate taululle.)

Kirjoita taululle
Käyttämällä tehokkaasti taulua oppiaiheen aikana voit valmistaa oppilaita oppimaan ja innostaa
merkitykselliseen osallistumiseen, varsinkin niitä, joilla on taipumusta oppia visuaalisesti. Taululle
voit jäsennellä oppiaiheen pääkohdat tai periaatteet, esittää opin graafisena kuvana, piirtää
karttoja, kehitellä taulukoita, laittaa esille tai piirtää kuvia asioista, joita löytyy pyhien
kirjoitusten kohdista, tai toteuttaa lukuisia muita toimintoja, jotka tehostavat oppimista.

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate muistuttamalla heitä aiemmin
mainitusta jännittyneen, vasta kutsutun lähetyssaarnaajan tilanteesta.

• Mitä Vapahtaja saattaisi pyytää tätä nuorta lähetyssaarnaajaa heikkouksistaan
huolimatta tuomaan Hänelle? (Vapahtaja kutsuu kaikkia, jotka pyrkivät
toteuttamaan Hänen tarkoituksiaan, antamaan Hänelle kaikki halunsa,
kykynsä, erityisosaamisensa, taitonsa, vahvuutensa, lahjansa ja ponnistuksensa
[ks. Omni 26; 2. Nefi 25:29].)

• Mitä seuraisi, jos tämä lähetyssaarnaaja antaisi Vapahtajalle kaiken, mitä
hänellä on?

• Mitä muita sellaisia tilanteita nuori kirkon jäsen saattaisi kohdata, joissa tämän
periaatteen tuntemisesta olisi hyötyä?

Kehota oppilaita pohtimaan ja kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, kuinka Herra on lisännyt heidän
aikaansaannoksiaan niin, että he ovat kyenneet tekemään sen, mitä Hän on
pyytänyt heiltä. Voisit pyytää muutamaa oppilasta kertomaan luokalle, mitä he
kirjoittivat, jos he haluavat tehdä niin.

Lausu todistuksesi, että kun annamme Vapahtajalle kaiken, mitä meillä on, Hän voi
auttaa meitä antamaan enemmän toteuttaakseen tarkoituksensa. Kannusta
oppilaita toteuttamaan tätä periaatetta omassa elämässään.
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Markus 6:45–56
Jeesus kävelee vettä pitkin ja parantaa sairaita
Tee yhteenveto jakeista Mark. 6:45–56 selittämällä, että ruokittuaan viisituhatta
Jeesus käski opetuslastensa nousta veneeseen ja purjehtia Galileanjärven toiselle
puolelle. Sitten Hän lähetti väkijoukon pois. Yöllä nousi myrsky, ja Vapahtaja katseli
vuorelta, kun Hänen opetuslapsensa kamppailivat myrskyssä eikä heidän matkansa
edistynyt. Sitten Hän käveli vettä pitkin heidän luokseen, myrsky tyyntyi, ja he
saapuivat turvallisesti Galileanjärven toiselle puolelle.

• Kuinka opetuslapset tässä tilanteessa pystyivät toteuttamaan Herran voiman
avulla sen, mitä Hän oli käskenyt heidän tehdä?

Voisit päättää oppitunnin kehottamalla oppilaita, jotka niin haluavat, kertomaan
ajatuksiaan tai lausumaan todistuksensa tänään keskustelluista totuuksista.
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OPPIAIHE 38

Markus 7–8
Johdanto
Jeesus nuhteli fariseuksia heidän vääristä
perinnäissäännöistään. Sitten Hän paransi myötätuntoisesti
pahan hengen vaivaaman lapsen sekä miehen, joka oli kuuro

eikä pystynyt kunnolla puhumaan. Hän ruokki neljätuhatta
ihmistä lähellä Galileanjärveä ja kulki Betsaidaan, jossa Hän
paransi sokean miehen vaiheittain.

Opetusehdotuksia
Markus 7
Jeesus nuhtelee fariseuksia, parantaa pahan hengen vaivaaman lapsen ja parantaa
kuuron miehen
Anna ennen oppituntia kolmelle oppilaalle seuraavat ohjeet. Oppilas 1: ”Kun sinua
pyydetään, kävele ympäri huonetta ilman takkia ja ole palelevinasi.” Oppilas 2:
”Kun sinua pyydetään, kävele ympäri huonetta ja kysy, onko kukaan nähnyt
perheenne lemmikkieläintä, joka on kadonnut.” Oppilas 3: ”Kun sinua pyydetään,
avaa reppusi niin, että sieltä voisi kävellessäsi pudota tavaroita.” (Voisit mukauttaa
tätä toimintaa niin, että käytät muita tilanteita, joissa on apua tarvitsevia oppilaita,
mutta varo käyttämästä siihen liian paljon aikaa.)

Kun oppitunti alkaa, pyydä oppilaita yksi kerrallaan toimimaan saamiensa ohjeiden
mukaan. Pyydä luokan jäseniä miettimään, mitä yhteistä näillä kolmella
tilanteella on.

• Mitä yhteistä näillä tilanteilla on? (Jokaisessa tilanteessa on joku, joka
tarvitsee apua.)

• Kuinka usein meillä on tilaisuuksia auttaa muita, jotka tarvitsevat apua? Mitä
tilaisuuksia olette huomanneet viime aikoina?

Kannusta oppilaita heidän tutkiessaan lukuja Mark. 7–8 ottamaan selville, mitä
Vapahtaja opettaa meitä tekemään, kun me huomaamme jonkun olevan avun
tarpeessa.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 7:1–30 selittämällä, että Vapahtaja nuhteli fariseuksia
virheellisten perinnäissääntöjen noudattamisesta. Hän paransi myös kreikkalaisen
naisen tyttären, jota vaivasi saastainen henki. Muistuta oppilaille, että tuossa
vaiheessa Vapahtajan palvelutyö oli Israelin huoneeseen kuuluvien keskuudessa, ei
pakanoiden, ja silti Hän myötätuntoisesti auttoi tätä pakanakansaan kuuluvaa
naista, joka pyysi sitä Häneltä itsepintaisesti.

Kehota oppilaita etsimään kolmoissidoksen lopusta Raamatun kartasta nro 11,
”Pyhä maa Uuden testamentin aikaan”, Tyroksen ja Sidonin kaupungit sekä
Galileanjärvi. Selitä, että lähdettyään Tyroksesta ja Sidonista Vapahtaja matkasi
Galileanjärven itäpuolelle Dekapoliin alueelle.

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota heitä lukemaan yhdessä ääneen Mark. 7:31–37 ja
panemaan merkille, kuinka Vapahtaja osoitti myötätuntoa erästä miestä kohtaan

232



Dekapoliissa. Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita keskustelemaan parinsa
kanssa seuraavista kysymyksistä:

• Mistä vaivoista tämä mies halusi tulla parannetuksi?

• Mitä Vapahtaja teki ennen kuin Hän paransi tämän miehen?

Auta oppilaita ymmärtämään Vapahtajan toimia kehottamalla yhtä oppilasta
lukemaan ääneen, mitä kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Bruce R.
McConkie on sanonut:

”Herra toimii tässä uskovan sielun kanssa, joka ei pysty kuulemaan Hänen
sanojaan tai vastaamaan niihin sujuvasti. Mikä siis onkaan luontevampaa kuin
käyttää yleisiä merkkejä, jotka kuuro ja puhevammainen mies tuntee ja
ymmärtää, sen osoittamiseen, mitä Mestari voisi tehdä ja tekisi – –?” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 373.)

• Mitä Vapahtajan toiminta tässä tilanteessa voi opettaa meille Hänen
luonteestaan?

Selitä, että vaikka Vapahtaja oli varoittanut parantamiaan ihmisiä olemaan
kertomatta yleisesti Hänen ihmeteoistaan, ihmiset Dekapoliin alueella kuulivat silti
suurenmoisista asioista, joita Vapahtaja oli tehnyt, ja Hänen luokseen tuli paljon
ihmisiä (ks. Mark. 7:36–37).

Markus 8:1–21
Jeesus ruokkii yli neljätuhatta ihmistä
Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa vastaus seuraavaan kysymykseen:

• Milloin joku on huomannut, että tarvitset apua, ja teki jotakin
auttaakseen sinua?

Selitä, että myöhemmin oppiaiheessa oppilaat, jotka haluavat kertoa
kokemuksistaan, saavat tilaisuuden tehdä niin.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 8:1–3. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mikä ongelma Jeesusta seuraavasta
väkijoukosta aiheutui.

• Mikä ongelma väkijoukosta aiheutui? Kuka huomasi väkijoukon tarpeen?

• Mitä Vapahtaja pelkäsi kenties tapahtuvan, jos ihmiset yrittäisivät palata
koteihinsa saamatta ensin ruokaa?

• Mitä Vapahtaja jakeen 2 mukaan tunsi väkijoukkoa kohtaan? (Voit ehdottaa,
että oppilaat merkitsevät ilmauksen ”minun käy sääliksi näitä ihmisiä”, joka
osoittaa, että Vapahtaja tunsi myötätuntoa ihmisiä kohtaan ja huolta heistä.)

Kehota kahta oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Mark. 8:4–9. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä
Vapahtajan myötätunnosta seurasi.
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• Mitä Vapahtaja teki väkijoukon hyväksi?

• Kuinka monta ihmistä ruokittiin?

• Mitä me voimme oppia Vapahtajan tässä tapahtumassa osoittamasta
esimerkistä? (Auta oppilaita huomaamaan seuraava periaate: Me voimme
noudattaa Vapahtajan esimerkkiä tiedostamalla muiden tarpeet ja
auttamalla sitten niiden tarpeiden täyttämisessä. Kirjoita tämä periaate
taululle.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate selittämällä, että sisar Linda K. Burton,
Apuyhdistyksen ylijohtaja, on opettanut, että noudattaaksemme Vapahtajan
esimerkkiä Jumalan lasten palvelemisessa meidän pitää ”ensin huomata, sitten
palvella” (ks. ”Ensin huomaa, sitten palvele”, Liahona, marraskuu 2012, s. 78).
Kirjoita tämä ilmaus taululle periaatteen alle.

• Kuinka me voimme oppia huomaamaan paremmin muiden tarpeita? (Voisit
tuoda esiin, etteivät kaikki tarpeet ole kenties heti ilmeisiä. Me voimme
kuitenkin rukoilla ja pyytää apua huomataksemme muiden tarpeet ja keskittää
ajatuksemme pikemminkin muihin kuin itseemme.)

• Mikä voi haitata kykyämme huomata muiden tarpeita ja auttaa niiden
täyttämisessä?

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksista, joita he kirjoittivat
tilanteesta, jolloin joku huomasi heidän tarvitsevan apua ja antoi sitä.

Kertokaa ajatuksista, tunteista ja kokemuksista
Oivalluksista ja asiaan liittyvistä kokemuksista kertominen voi osaltaan selkiyttää oppilaiden
ymmärrystä opeista ja periaatteista. Kun oppilaat kertovat kokemuksistaan, Pyhä Henki johtaa
heitä usein saamaan syvemmän ymmärryksen ja todistuksen juuri niistä ajatuksista, joita he
ilmaisevat. Pyhän Hengen voiman ansiosta niillä ajatuksilla, tunteilla ja kokemuksilla, joista
oppilaat kertovat, voi olla merkittävä vaikutus myös heidän ikätoveriensa sydämeen ja mieleen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Thomas S. Monsonin
seuraavat sanat:

”Kuinka monta kertaa sydäntänne on kosketettu, kun olette nähneet toisen
ihmisen tarpeen? Kuinka usein te olette aikoneet olla se, joka auttaa? Ja silti
kuinka usein arki on astunut kuvaan ja olette jättäneet auttamisen muiden
tehtäväksi ajatellen, että ’no varmastikin joku huolehtii tuosta tarpeesta’.

Tempaudumme niin täysin kiireiseen elämäämme. Jos kuitenkin ottaisimme
askelen taaksepäin ja katsoisimme tarkoin sitä, mitä olemme tekemässä,

saattaisimme huomata, että olemme sotkeutuneet lillukanvarsiin. Toisin sanoen käytämme liian
usein suurimman osan ajastamme huolehtimalla asioista, joilla ei todellisuudessa ole
kokonaisuuden kannalta juuri lainkaan merkitystä, ja laiminlyömme tärkeämmät asiat.” (”Mitä
minä olen tehnyt jonkun hyväksi tänään?”, Liahona, marraskuu 2009, s. 85.)

Pyydä oppilaita kuvittelemaan mielessään tyypillisen päivänsä tapahtumia. Kehota
heitä miettimään päivän aikana kohtaamiaan ihmisiä, jotka saattavat tarvita heidän
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apuaan, kuten vanhemmat, sisarukset ja ikätoverit. Kannusta oppilaita sitoutumaan
Vapahtajan esimerkin noudattamiseen tarjoutumalla auttamaan, kun he huomaavat
jonkun tarvitsevan apua.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 8:10–21 selittämällä, että ruokittuaan ihmeellisellä
tavalla neljätuhatta Jeesus ja Hänen opetuslapsensa purjehtivat paikkaan nimeltä
Dalmanuta. Siellä fariseukset pyysivät Häntä näyttämään heille merkin. Jeesus
kieltäytyi ja opetti opetuslapsiaan varomaan fariseusten oppia, joka johti
hengelliseen sokeuteen.

Markus 8:22–26
Jeesus parantaa sokean miehen vaiheittain
Selitä, että Jeesus ja Hänen opetuslapsensa lähtivät Dekapoliin alueelta ja tulivat
paikkaan nimeltä Betsaida. Kun he saapuivat sinne, Vapahtajan luo tuotiin
parannettavaksi eräs sokea mies.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Mark. 8:22–26. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka
Vapahtaja paransi tämän sokean miehen.

• Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Vapahtaja oli ensimmäisen kerran pannut
kätensä sokean miehen päälle? (Sinun pitää ehkä selittää, että ilmaus ”näen
ikään kuin puita” [jae 24] osoittaa, että sokea mies näki mutta ei selkeästi.)

• Mitä tapahtui, kun Vapahtaja oli pannut kätensä miehen päälle toisen kerran?

Anna oppilaille moniste, jossa on kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Bruce R. McConkien seuraavat sanat, ja kehota yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen.
Kannusta oppilaita seuraamaan mukana ja etsimään syitä, miksi mahdollisesti
Jeesus on parantanut tämän miehen vähitellen eli vaiheittain.

”Tämä ihme on ainutlaatuinen; se on ainoa muistiin merkitty tapaus, jossa Jeesus
paransi erään ihmisen vähitellen. Saattaa olla, että meidän Herramme noudatti
tätä menettelytapaa vahvistaakseen sokean miehen heikkoa mutta kasvavaa
uskoa. Näyttäisi siltä, että peräkkäin tapahtuva fyysinen kontakti Jeesukseen
lisäsi sokeassa toivoa, varmuutta ja uskoa. Henkilökohtaisesti Jeesus 1) vei
sokean kädestä kylän ulkopuolelle, 2) pani omaa sylkeään sokean silmiin,

3) suoritti kätten päällepanemistoimituksen ja 4) pani kätensä toisen kerran miehen silmille.

Epäilemättä se, millä tavoin tämä parantuminen tapahtui, opettaa, että ihmisten tulee etsiä
Herran parantavaa armoa koko voimallaan ja uskollaan, vaikka se riittäisi vain osittaiseen
paranemiseen. Näin menetellen he saattavat sitten saada lisää varmuutta ja uskoa, jotta heidät
voidaan parantaa täysin terveiksi. Usein ihmiset parannetaan myös hengellisistä sairauksistaan
asteittain, vähitellen, kun he saavat elämänsä sopusointuun Jumalan suunnitelmien ja
tarkoitusten kanssa.” (Doctrinal New Testament Commentary, osa 1, s. 379–380.)

• Kuinka se, että parantuu vähitellen, saattaisi lisätä jonkun uskoa Jeesukseen
Kristukseen?

• Miksi on tärkeää ymmärtää, että jotkin siunaukset, kuten todistuksen saaminen
evankeliumista tai fyysinen tai hengellinen parantuminen, tapahtuvat usein
vähitellen tai vaiheittain eivätkä niinkään heti tai kerralla?
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Markus 8:27–38
Pietari todistaa, että Jeesus on Kristus
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 8:27. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä kysymyksen Vapahtaja esitti
opetuslapsilleen. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville. Pyydä luokan
jäseniä muistelemaan, kuinka Pietari vastasi tähän kysymykseen, kuten on merkitty
kohdassa Matt. 16:16 (tämä jae on osa pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa).
Elleivät he muista, kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 8:29 (tämä jae
sisältää Pietarin vastauksen).

Tee yhteenveto jakeista Mark. 8:30–38 selittämällä, että Vapahtaja kielsi
opetuslapsiaan puhumasta vielä julkisesti siitä, että Hän on Kristus eli Messias.
Hän alkoi myös puhua heille lähestyvästä kärsimyksestään ja kuolemastaan.

Päätä oppiaihe kutsumalla oppilaita todistamaan totuuksista, joita he ovat oppineet
tutkiessaan pyhiä kirjoituksia tänään oppitunnilla.
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OPPIAIHE 39

Markus 9:1–29
Johdanto
Jeesus kirkastettiin Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen edessä.
Sitten Hän opetti Johannes Kastajan tehtävää Eliana, joka
lähetettiin valmistamaan tietä Messiaalle. Jeesuksen palattua
muiden opetuslastensa luo eräs mies pyysi Häntä ajamaan

saastaisen hengen pois pojastaan. Jeesus ajoi pois saastaisen
hengen ja opetti opetuslapsilleen rukouksen ja paaston
välttämättömyyttä.

Opetusehdotuksia

Vältä ajan hukkaamista oppitunnilla
Kun oppitunti alkaa ajoissa ja kun oppilaat ymmärtävät, ettei aikaa ole hukattavana, he kokevat
tarkoituksellisuuden tunnetta. Tehokas ja vaikuttava oppitunnin aloitus voi auttaa oppilaita
saamaan enemmän irti pyhiä kirjoituksia koskevista oppimiskokemuksistaan.

Markus 9:1–13
Jeesus kirkastetaan Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen edessä, ja Hän opettaa Eliasta
Kehota muutamia vapaaehtoisia tulemaan luokan eteen ja näyttämään lyhyesti
jokin toiminta, joka lisää fyysistä voimaa.

• Miksi joku haluaisi tai tuntisi tarvetta lisätä fyysistä voimaansa?

• Kuinka fyysistä voimaa voitaisiin verrata hengelliseen voimaan eli siihen, että
uskoo Jeesukseen Kristukseen?

• Missä tilanteissa uskoamme Jeesukseen Kristukseen saatettaisiin koetella ja
tuntisimme erityistä tarvetta saada sille vahvistusta? (Kirjoita oppilaiden
vastaukset taululle.)

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Mark. 9:1–29 etsimään totuuksia, jotka
voivat auttaa heitä vahvistamaan uskoaan Jeesukseen Kristukseen.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 9:1–13 selittämällä, että jakeissa on kertomus
Jeesuksen kirkastumisesta Kirkastusvuorella Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen
edessä. Tässä kohdassa kerrotaan myös, että Jeesus opetti näille apostoleille, että
Johannes Kastaja oli täyttänyt profetoidun roolin Eliana eli henkilönä, joka
valmistaa tietä Vapahtajan tulemiselle (ks. Joseph Smithin raamatunkäännös, LDS
Bible, Mark 9:12, alaviite a).

Markus 9:14–29
Jeesus ajaa saastaisen hengen pois erään miehen pojasta
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 9:14–15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota tilanteeseen, johon Vapahtaja
joutui palatessaan vuorelta muiden opetuslastensa luo. Pyydä oppilaita kertomaan,
mitä he löytävät.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan Vapahtajan sanat ja toista oppilasta lukemaan isän
sanat kertomuksesta, joka on jakeissa Mark. 9:16–24 (voisit antaa nämä tehtävät
ennen oppituntia ja kehottaa näitä oppilaita etsimään itselleen kuuluvat repliikit).
Voisit toimia kertojana tai pyytää kolmatta oppilasta tekemään niin. Pyydä tehtävän
saaneita oppilaita lukemaan osansa ääneen jakeista Mark. 9:16–18. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä isä haki Vapahtajan
opetuslapsilta.

• Mitä tämä isä haki pojalleen? (Sinun on kenties syytä selittää, että poikaa
vaivasi saastainen henki, joka aiheutti mykkyyttä, kuuroutta [ks. Mark. 9:17, 25]
ja muita vaivoja. Aina kun saastainen henki otti pojan valtaansa, se sai hänet
kouristelemaan, kuolaamaan, kiristelemään hampaitaan ja menemään
jäykäksi.)

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he ovat tämä isä, ja pohtimaan, kuinka se,
etteivät opetuslapset pystyneet parantamaan heidän poikaansa, olisi saattanut
vaikuttaa heidän uskoonsa Vapahtajaan ja Hänen voimaansa.

Kehota tehtävän saaneita oppilaita lukemaan edelleen ääneen omat osuutensa
jakeista Mark. 9:19–22. Pyydä muita luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
kuvittelemaan, miltä tästä isästä on mahtanut tuntua, kun hän keskusteli
Vapahtajan kanssa.

• Miltä arvelette tästä isästä tuntuneen, kun hän keskusteli Vapahtajan kanssa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
mitä vanhin Holland lisää ymmärrykseemme tämän isän tunteista ja pyynnöistä.

”Vailla mitään muuta toivoa tämä isä vahvistaa sen uskon, joka hänellä on, ja
anoo maailman Vapahtajalta: ’Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!’ [Mark.
9:22, kursivointi lisätty.] Pystyn tuskin lukemaan näitä sanoja itkemättä.
Monikollista pronominia meitä on käytetty ilmeisen tarkoituksellisesti. Tämä mies
sanoo itse asiassa: ’Koko perheemme anoo. Kamppailumme ei pääty koskaan.
Olemme lopen uupuneita. Poikamme kaatuu veteen. Hän kaatuu tuleen. Hän on

jatkuvasti vaarassa, ja me olemme jatkuvasti peloissamme. Emme tiedä, kenen muun puoleen
kääntyä. Voitko Sinä auttaa meitä? Olemme kiitollisia mistä tahansa – osittaisesta siunauksesta,
toivon pilkahduksestakin, pienestäkin kevennyksestä siihen kuormaan, jota tämän pojan äiti
kantaa elämänsä jokaisena päivänä.’” (”Minä uskon”, Liahona, toukokuu 2013, s. 93.)

Kehota oppilasta, joka sai tehtäväkseen lukea Vapahtajan sanat, lukemaan ääneen
jae Mark. 9:23. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille,
mitä Vapahtaja opetti tälle isälle.

• Kehen tämän isän piti uskoa?

• Minkä periaatteen Vapahtaja opetti tälle isälle? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Jos uskomme
Jeesukseen Kristukseen, kaikki on meille mahdollista. Voit ehdottaa, että
oppilaat merkitsevät jakeessa 23 ne sanat, jotka opettavat tätä periaatetta.)
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Tuo esiin, että ”kaikki” sisältää kaikki vanhurskaat siunaukset, jotka ovat
sopusoinnussa Jumalan tahdon, tarkoitusten ja ajoituksen kanssa.

• Kuinka tähän periaatteeseen uskominen voi auttaa jotakuta, jolla on vaikeuksia,
jotka tuntuvat mahdottomilta voittaa?

Kehota oppilasta, joka sai tehtäväkseen lukea isän sanat, lukemaan ääneen Mark.
9:24. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen,
miten isä suhtautui Vapahtajan opettamaan periaatteeseen.

• Kuinka kuvailisitte tämän isän uskoa tuolla hetkellä?

Pyydä oppilaita panemaan merkille isän vastauksen kaksi osaa. Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat. Pyydä
luokan jäseniä kuuntelemaan, kuinka isän julistus havainnollistaa sitä, mitä me
voimme tehdä ”epäuskon” hetkinä eli epäilyksen tai pelon hetkinä.

”Kun isä kohtaa uskon haasteen, hän tuo ensiksi esiin vahvuutensa ja vasta sitten
tunnustaa rajoituksensa. Hänen ensimmäinen julistuksensa on myönteinen, eikä
siihen liity epäuskoa: ’Minä uskon!’ Haluan sanoa kaikille, jotka kaipaavat lisää
uskoa – muistakaa tämä mies! Pelon tai epäilyksen hetkinä tai vaikeina aikoina
säilyttäkää se maaperä, jonka olette jo vallanneet, vaikka se maaperä olisikin
vähäinen. Siinä kasvussa, jota meidän jokaisen on koettava kuolevaisuudessa,

meidän jokaisen eteen tulee tämän pojan ahdingon tai hänen isänsä epätoivon hengellinen
vastine. – – Kun niitä hetkiä tulee ja ongelmia ilmaantuu eikä niiden ratkeaminen ole heti
näkyvillä, pitäkää lujasti kiinni siitä, mitä te jo tiedätte, ja pysykää vahvoina, kunnes saatte lisää
tietoa.” (”Minä uskon”, s. 93–94.)

• Mitä voimme oppia tältä isältä siitä, mitä me voimme tehdä epäuskon hetkinä?
(Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jos pidämme
kiinni siitä, mihin uskomme…)

• Mitä me voimme oppia epäuskosta selviytymisestä tämän isän jakeessa 24
olevan vastauksen toisesta osasta? (Kun oppilaat ovat vastanneet, lisää taululle
seuraava ilmaus: ja etsimme Herran apua…

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 9:25–27. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja teki vastauksena isän
pyyntöihin.

• Mitä Vapahtaja teki vastauksena isän pyyntöihin?

• Kuinka täydentäisitte taululla olevan virkkeen sen perusteella, mitä olette
oppineet tästä kertomuksesta? (Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä taululla
oleva virke niin, että se välittää seuraavan periaatteen: Jos pidämme kiinni
siitä, mihin uskomme, ja etsimme Herran apua, Hän auttaa meitä
vahvistamaan uskoamme.)

Viittaa taululle kirjoitettuihin tilanteisiin, joista keskustelitte oppitunnin alussa.

• Kuinka tätä periaatetta voidaan käyttää tuollaisissa tilanteissa?
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• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette saaneet Herran apua epäuskon
hetkellä pitämällä kiinni uskostanne ja etsimällä Hänen apuaan? (Voit itsekin
kertoa jonkin kokemuksen.)

Kannusta oppilaita toteuttamaan tätä periaatetta epäuskon hetkinä.

Muistuta oppilaille, että tämä isä toi poikansa alun perin Jeesuksen opetuslasten
parannettavaksi. Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he ovat näitä opetuslapsia.

• Mitä olisitte saattaneet ajatella tai tuntea, kun ette olisi onnistuneet ajamaan
saastaista henkeä pois pojasta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 9:28 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, minkä kysymyksen opetuslapset esittivät Jeesukselle.

• Minkä kysymyksen opetuslapset esittivät Jeesukselle?

Pyydä oppilaita palaamaan jakeeseen Mark. 9:19 ja ottamaan selville, kuinka
Vapahtaja kuvaili ihmisiä, myös opetuslapsiaan, jotka olivat läsnä. (He olivat
”epäuskoisia”.) Selitä, että epäusko viittaa tässä siihen, etteivät he uskoneet
Jeesukseen Kristukseen. Usko Jeesukseen Kristukseen on välttämätöntä, jotta
pappeuden siunaukset toteutuisivat.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 9:29. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille Vapahtajan vastaus opetuslastensa
kysymykseen. Pyydä heitä katsomaan tämän kohdan alaviitettä, jossa jakeeseen
lisätään ”… ja paastolla”.

• Mitä Vapahtaja opetti opetuslapsilleen?

• Kuinka rukous ja paasto voivat vaikuttaa ihmisen uskoon? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, auta heitä huomaamaan seuraava totuus: Me voimme vahvistaa
uskoamme Jeesukseen Kristukseen rukoilemalla ja paastoamalla.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava selitys julkaisusta Lujana uskossa.
Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan eri tilanteita, joihin tämä totuus voisi soveltua:

”Tämä kertomus [kun Jeesus ajaa saastaisen hengen pois erään miehen pojasta] opettaa, että
rukous ja paasto voivat antaa lisää voimaa niille, jotka antavat ja saavat pappeuden siunauksia.
Kertomusta voidaan soveltaa myös henkilökohtaisiin pyrkimyksiisi elää evankeliumin mukaan.
Jos sinulla on jokin heikkous tai synti, jonka voittamiseksi olet kamppaillut, sinun pitää ehkä
paastota ja rukoilla saadaksesi haluamaasi apua tai anteeksiannon. Kuten Kristuksen
karkottaessa pahan hengen, vaikeutenasi saattaa olla laji, joka lähtee vain rukouksella ja
paastolla.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 103.)

• Mihin tilanteisiin tämän selityksen mukaan tämä periaate voisi soveltua?

• Milloin rukous ja paasto ovat vahvistaneet uskoanne Kristukseen ja sallineet
teidän saada tavoittelemianne vanhurskaita siunauksia?

Pyydä oppilaita miettimään siunauksia, joita he tavoittelevat itselleen tai muille ja
joita he saattaisivat saada vahvistamalla uskoaan Jeesukseen Kristukseen
rukoilemalla ja paastoamalla. Kehota heitä kirjoittamaan muistiin tavoite rukoilla ja
paastota seuraavana paastosunnuntaina näiden siunausten saamiseksi.
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Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Voisit tutustuttaa oppilaat etukäteen muutamiin pyhien kirjoitusten hallittaviin
kohtiin, joita he eivät kenties vielä tunne. Kehota heitä lukemaan ja merkitsemään
ne. Voisit antaa uuden pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan kullekin oppilaalle tai
oppilasparille ja pyytää heitä piirtämään paperiin kuvia, jotka kuvaavat heidän
saamassaan kohdassa opetettuja totuuksia. Kehota heitä selittämään piirroksensa
luokalle. Voisit panna piirrokset esille ja käyttää niitä myöhemmin.

(Huom. Voisit käyttää tätä toimintaa minkä tahansa oppiaiheen alussa tai lopussa,
mikäli aikaa on.)
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OPPIAIHE 40

Markus 9:30–50
Johdanto
Jeesus kertoi opetuslapsilleen lähestyvästä kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan sekä opetti heille, kuka on suurin
Jumalan valtakunnassa. Hän varoitti siitä, mitä tapahtuu, jos

johtaa muita syntiin, ja neuvoi opetuslapsiaan erottautumaan
vaikutuksista, jotka johdattaisivat heitä syntiin.

Opetusehdotuksia
Markus 9:30–37
Jeesus profetoi kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan sekä opettaa, kuka on suurin
Jumalan valtakunnassa
Tuo luokkaan jokin ruokatarvike, jossa on vahva tuoksu, jonka oppilaat tunnistavat
(kuten juuri leikattu appelsiini tai sipuli tai tuore leipä). Sijoita tarvike ennen
oppituntia luokassa paikkaan, josta oppilaat eivät näe sitä.

Aloita oppitunti kysymällä oppilailta, huomasivatko he luokkaan tullessaan uuden
tuoksun.

• Mitä – jos mitään – tämä tuoksu sai teidät ajattelemaan tai tekemään, kun
tunnistitte sen?

Tuo esiin, että samalla tavoin kuin tuoksu voi vaikuttaa meihin, me voimme
vaikuttaa muiden ajatuksiin ja käytökseen. Kehota oppilaita etsimään jakeista
Mark. 9:30–50 totuuksia, jotka voivat auttaa heitä miettimään vaikutustaan muiden
pyrkimyksiin seurata Vapahtajaa, sekä sitä, millainen vaikutus muilla on heihin.

Selitä, että karkotettuaan saastaisen hengen nuoresta miehestä (ks. Mark. 9:17–29)
Vapahtaja kulki opetuslastensa kanssa Galilean halki. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Mark. 9:31–32. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
kiinnittämään huomiota tapahtumiin, joista Vapahtaja profetoi.

• Mistä tapahtumista Vapahtaja profetoi?

Tee yhteenveto jakeista Mark. 9:33–37 selittämällä, että kun Jeesus tuli
Kapernaumiin, Hän opetti opetuslapsilleen, kuka on suurin Jumalan valtakunnassa.
Hän myös neuvoi heitä ottamaan kirkkoon ihmisiä, jotka nöyrtyvät lasten
kaltaisiksi ja ottavat vastaan Hänet (ks. Joseph Smithin raamatunkäännös, LDS
Bible, Mark 9:37, alaviite a). (Huom. Näitä opetuksia käsitellään syvällisemmin
oppiaiheessa, joka koskee lukua Mark. 10.)

Markus 9:38–50
Jeesus varoittaa johdattamasta muita syntiin ja kehottaa erottautumaan
jumalattomista vaikutuksista
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 9:38. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mistä tilanteesta apostoli Johannes
kertoi Vapahtajalle.

• Mitä Johannes kertoi Vapahtajalle?
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Selitä, että apostolit kielsivät tätä miestä ajamasta pois pahoja henkiä, koska hän ei
ollut kahdentoista apostolin matkakumppani. Vapahtaja kielsi kuitenkin heitä
estämästä miestä (osoittaen tämän olevan vanhurskas mies, jolla oli valtuus) ja
opetti, että Hänen edustajiaan auttavat ihmiset palkitaan (ks. Mark. 9:39–41).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 9:42. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille Herran varoitus. Selitä, että tässä
yhteydessä ilmaus johdattaa lankeemukseen tarkoittaa muihin vaikuttamista niin, että
saa heidät kompastumaan tai kulkemaan harhaan tai saa jonkun tekemään syntiä
tai hylkäämään uskonsa.

• Mitä ihmisryhmää Vapahtaja varoitti johdattamasta syntiin? (Sinun on kenties
syytä selittää, että niihin vähäisiin, jotka uskovat Jeesukseen, kuuluvat ne, jotka
ovat uskossa nuoria, kuten nuoret ihmiset ja uudet käännynnäiset, sekä Hänen
nöyrät, luottavaiset minkä tahansa ikäiset opetuslapsensa.)

• Minkä varoituksen Jeesus antoi niistä, jotka saisivat vaikutuksellaan Hänen
opetuslapsensa tekemään syntiä? (Hän ilmaisi, että olisi parempi kuolla kuin
kokea se valtava kärsimys ja ero Jumalasta, jonka kokisimme, jos
vaikutuksellamme johdattaisimme muita syntiin.)

• Minkä periaatteen voimme oppia jakeessa 42 olevasta Vapahtajan
varoituksesta? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee
mainita seuraava periaate: Jos johdatamme Jeesukseen Kristukseen uskovia
syntiin, meitä pidetään siitä vastuussa Jumalan edessä.)

• Millä tavoin joku saattaisi johdattaa Jeesukseen Kristukseen uskovia syntiin?

Muistuta oppilaita luokkahuoneessa olevasta tuoksusta ja siitä, että tuoksun tavoin
meillä on toisiin ihmisiin myönteinen tai kielteinen vaikutus. Pyydä oppilaita
pohtimaan vaikutustaan ihmisiin, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen.

Herätä oppilaiden mielenkiinto ja ylläpidä sitä
Koska joidenkin oppilaiden keskittymiskyky on rajallinen, etsi tapoja, joilla voit sytyttää heidän
mielenkiintonsa ja intonsa uudelleen läpi koko oppiaiheen. Tämä tulee tehdä tavalla, joka
kohdistaa oppilaiden huomion opiskeltavana oleviin pyhien kirjoitusten kohtiin.

Valmista oppilaita huomaamaan toinen Vapahtajan opettama periaate pyytämällä
yhtä vapaaehtoista, jolla on nauhalliset kengät, tulemaan luokan eteen. Pyydä
oppilasta avaamaan ja solmimaan uudestaan kengännauhat vain yhdellä kädellä.
Kun oppilas yrittää tehdä niin, kysy luokalta:

• Mitä haasteita kokisitte, jos menettäisitte toisen kätenne?

• Mikä – jos mikään – olisi kätenne menettämisen arvoista?

Selitä, että tarkoituksellinen ruumiinosan poistaminen tunnetaan amputointina, ja
sellainen saatetaan tehdä, jos ruumiinosa vahingoittuu tai tulehtuu pahoin tai
siihen tulee vakava sairaus. Vaikka amputointi ja siitä toipuminen voi olla tuskallista
ja järkyttävää, tällä tavoin toimiminen voi ehkäistä tulehdusta leviämästä muualle
kehoon ja aiheuttamasta lisää vaurioita tai kuoleman.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 9:43. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, milloin olisi
parempi menettää toinen käsi kuin säilyttää molemmat.

• Milloin olisi parempi menettää toinen käsi kuin säilyttää molemmat?

• Pitäisikö meidän mielestänne ottaa tämä opetus kirjaimellisesti ja hakata pois
käsi, joka on ”vietellyt” meitä tekemään syntiä? (Sinun on ehkä tarpeen selittää,
ettei Vapahtaja sanonut, että ihmisten pitäisi kirjaimellisesti hakata pois
kätensä. Sen sijaan Hän käytti kielikuvaa tähdentääkseen opettamiensa
asioiden tärkeyttä.)

Kehota yhtä oppilasta piirtämään taululle ihminen. Kun oppilas piirtää, selitä, että
Joseph Smithin raamatunkäännös jakeista Mark. 9:43–48 voi lisätä
ymmärrystämme siitä, mitä Vapahtaja tässä kohdassa opettaa. Näistä jakeista
opimme, että Vapahtaja käytti kättä, jalkaa ja silmää vertauskuvana niistä
vaikutuksista, jotka voivat elämässämme johtaa meitä tekemään syntiä. Neuvo
oppilasta, joka piirtää taululle, ympyröimään piirtämästään ihmisestä käsi, jalka ja
silmä. Kehota sitten oppilasta palaamaan paikalleen.

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen JSR Mark. 9:40–48. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, keitä Vapahtaja vertasi
käteen, jalkaan ja silmään, jotka ovat ”vietelleet” eli johdattaneet jotakuta syntiin.
Sinun pitää kenties selittää, että sana elämä jakeissa JSR Mark. 9:40–41 ja 43 viittaa
iankaikkiseen elämään.

• Mitä viettelevä käsi, jalka ja silmä edustavat tämän käännöksen mukaan? (Käsi
edustaa perheenjäseniämme ja ystäviämme, jalka edustaa ihmisiä, joita
pidämme esimerkkinä siitä, kuinka ajatella ja toimia, ja silmä edustaa
johtajiamme.)

Kirjoita nämä osat tulkintoineen asianomaisiin kohtiin ihmisessä, jonka oppilas
piirsi taululle.

• Mitä Vapahtaja opetti meitä tekemään jumalattomille vaikutuksille tai
vaikutteille, jotka johtavat meitä syntiin?

• Millä tavoin erottautuminen jumalattomista vaikutuksista saattaisi olla
samankaltaista kuin käden tai jalan amputointi?

• Mitä voi tapahtua, jos emme erottaudu jumalattomista vaikutuksista? Miksi?

• Minkä totuuden me voimme oppia Vapahtajan näissä jakeissa antamista
opetuksista? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita
seuraavankaltainen totuus: Meidän on parempi erottautua jumalattomista
vaikutuksista kuin päätyä erotettaviksi Jumalasta. Kirjoita tämä totuus
taululle käyttämällä oppilaiden sanoja.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen,
vanhin Walter F. Gonzálezin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
mistä muista vaikutuksista meidän pitäisi erottautua.
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”Siitä seuraa, että sellainen pois hakkaaminen tarkoittaa paitsi ystäviä myös
jokaista huonoa vaikutusta kuten sopimattomia televisio-ohjelmia,
internetsivustoja, elokuvia, kirjallisuutta, pelejä tai musiikkia. Tämän periaatteen
kirjoittaminen sieluumme auttaa meitä vastustamaan kiusausta antaa periksi
mille tahansa pahalle vaikutukselle.” (”Tänään on aika”, Liahona, marraskuu
2007, s. 55.)

• Mitä haasteita saattaisimme kokea erottautuessamme jumalattomista
vaikutuksista?

• Kuinka voimme tietää, mikä on sopiva tapa erottautua jumalattomista
vaikutuksista?

Selitä, ettei erottautuminen jumalattomista vaikutuksista tarkoita sitä, että
kohtelisimme muita töykeästi, tuomitsisimme muita tai kieltäytyisimme olemasta
tekemisissä ihmisten kanssa, jotka eivät ole uskollisia kirkon jäseniä. Sen sijaan
meidän tulee erottautua ihmisistä, jotka johtaisivat meitä syntiin, tai välttää
olemasta tiiviisti tekemisissä heidän kanssaan. Vaikka emme kenties pysty
poistamaan tai välttämään kaikkia vaikutuksia, jotka voivat johtaa meitä syntiin,
Herra siunaa meitä, kun yritämme erottautua niistä pahoista vaikutuksista, joista
voimme, ja kun yritämme kehittää itsekuria välttääksemme vaikutuksia, joita emme
voi kokonaan poistaa.

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate paremmin kehottamalla kahta
oppilasta tulemaan luokan eteen. Pyydä kumpaakin oppilasta lukemaan ääneen
yksi seuraavista tilanteista ja esittämään siihen liittyvät kysymykset luokalle. Kehota
luokan jäseniä vastaamaan kysymyksiin kohdassa Mark. 9:43–48 huomatun
totuuden pohjalta.

Tilanne 1. Minulla on ystäviä, jotka kannustavat usein minua osallistumaan
toimintoihin, jotka rikkovat Jumalan käskyjä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että
minulla voi olla heihin hyvä vaikutus, jos vietän edelleenkin aikaa heidän kanssaan.

• Enkö menetä kykyni vaikuttaa näihin ystäviin hyvällä tavalla, jos erottaudun
heistä? Millainen suhde minulla pitäisi olla heihin?

• Mitä minun pitäisi sanoa tai tehdä erottautuakseni oikealla tavalla näistä
ystävistä?

Tilanne 2. Olen ollut erään suositun yhtyeen fani muutamia vuosia. Joissakin
heidän viimeisimmissä kappaleissaan ja haastatteluissaan he ovat kannustaneet
käyttäytymiseen ja ajatusmalleihin, jotka ovat vastoin Herran tasovaatimuksia ja
opetuksia.

• Sehän on vain musiikkia ja sanoja, eikö niin? Mitä vaaraa on siis siinä, että
jatkan heidän musiikkinsa kuuntelemista ja seuraan heitä sosiaalisessa
mediassa?

Kiitä vapaaehtoisia heidän avustaan ja kehota heitä palaamaan paikoilleen. Kysy
luokan jäseniltä:

• Vaikka erottautuminen vaikutteista, jotka johtavat meitä syntiin, voi olla
toisinaan vaikeaa, mitä voimme saada tehdessämme tämän uhrauksen? (Monia
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siunauksia, kuten iankaikkisen elämän.) Miksi tämä palkinto on minkä tahansa
uhrauksen arvoinen?

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette päättäneet erottautua
jumalattomista vaikutuksista? (Muistuta oppilaille, ettei heidän pidä kertoa
mitään, mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä.) Mikä oli vaikeaa tuosta
vaikutuksesta erottautumisessa? Mitä siunauksia sen tekemisestä koitui?

Pyydä oppilaita pohtimaan, onko heidän elämässään mitään sellaisia vaikutteita,
jotka saattaisivat johtaa heitä syntiin. Kehota heitä kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he
aikovat erottautua noista vaikutteista.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 9:49–50 selittämällä, että Vapahtaja neuvoi
opetuslapsiaan luomaan toisiinsa sopuisat suhteet.

Päätä oppiaihe kannustamalla oppilaita toimimaan tämän oppiaiheen aikana
mahdollisesti saamiensa kehotusten mukaan.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Markus 4–9 (Viikko 8)
Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Mark. 4–9
(viikko 8), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Markus 4–5)
Oppilaat saivat tietää, että jos etsimme Herran apua vaikeuksien tai pelon hetkinä, Hän voi antaa meille rauhaa. He
oppivat myös, että kun koemme elämässämme Vapahtajan voimaa, me voimme todistaa muille Hänen siunauksistaan
ja myötätunnostaan. Kertomuksista Jairoksen tyttärestä ja verenvuotoa sairastaneesta naisesta oppilaat oppivat, että
jos osoitamme uskovamme Jeesukseen Kristukseen pyrkimyksillämme tulla Hänen luokseen, Hän voi parantaa meidät,
ja että uskon osoittaminen Jeesukseen Kristukseen edellyttää, että me uskomme Häneen myös epävarmuuden aikoina.

Päivä 2 (Markus 6–8)
Yli viidentuhannen ihmisen ruokkimisen ihmeestä oppilaat oppivat, että kun annamme Vapahtajalle kaiken, mitä meillä
on, Hän voi auttaa meitä antamaan enemmän toteuttaakseen tarkoituksensa. Oppilaat oppivat myös, että me voimme
noudattaa Vapahtajan esimerkkiä tiedostamalla muiden tarpeet ja auttamalla sitten niiden tarpeiden täyttämisessä.

Päivä 3 (Markus 9:1–29)
Kertomuksesta, jossa Jeesus ajoi pois saastaisen hengen eräästä pojasta, oppilaat oppivat, että jos uskomme
Jeesukseen Kristukseen, kaikki on meille mahdollista. Muita periaatteita tässä oppiaiheessa ovat muun muassa
seuraavat: Jos pidämme kiinni siitä, mihin uskomme, ja etsimme Herran apua, Hän auttaa meitä vahvistamaan
uskoamme. Me voimme vahvistaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen rukoilemalla ja paastoamalla.

Päivä 4 (Markus 9:30–50)
Kun oppilaat tutkivat jakeita Mark. 9:30–50, he saivat tietää, että jos johdatamme Jeesukseen Kristukseen uskovia
syntiin, meitä pidetään siitä vastuussa Jumalan edessä. Näissä jakeissa olevien Vapahtajan opetusten perusteella
oppilaat oppivat, että meidän on parempi erottautua jumalattomista vaikutuksista kuin päätyä erotettaviksi Jumalasta.

Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään, että se, että pyrimme
miellyttämään muita sen sijaan että tekisimme sen, mikä on oikein, voi johtaa
vääriin valintoihin, murheeseen ja katumukseen.

Opetusehdotuksia
Markus 6:1–29
Jeesus torjutaan Nasaretissa, ja Hän lähettää matkaan kaksitoista apostolia;
kertomus Johannes Kastajan kuolemasta
Aloita oppitunti kehottamalla oppilaita miettimään edellistä kertaa, kun he tunsivat
painetta tehdä jotakin, minkä he tiesivät olevan väärin.
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Kirjoita taululle seuraavat sanat (ne ovat artikkelissa ”Vakavia kysymyksiä, vakavia
vastauksia”, Valkeus, syyskuu 1997, s. 29):

”Ne, jotka tekevät väärin, haluavat sinut mukaan, koska heistä tuntuu
mukavammalta tehdä väärin, kun muutkin tekevät niin” (Richard G. Scott).

• Mitä esimerkkejä on siitä, kuinka muut kenties yrittävät painostaa teitä
tekemään jotakin, minkä tiedätte olevan väärin?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Mark. 6 etsimään jokin totuus, joka voi
auttaa heitä olemaan antamatta periksi kielteiselle vertaispaineelle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 6:17–18. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herodes oli tehnyt Johannes
Kastajalle. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä Herodes oli tehnyt Johannekselle ja miksi?

Herodes oli ottanut eron vaimostaan ja mennyt naimisiin Herodiaan, veljensä
Filippoksen vaimon, kanssa. Tuo teko oli räikeä juutalaisen lain rikkomus (ks.
3. Moos. 18:16), ja Johannes Kastaja oli sanoillaan tuominnut sen. Johanneksen
vastustus tätä avioliittoa kohtaan suututti Herodiasta, joten Herodes oli vanginnut
Johanneksen lepytelläkseen vaimoaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 6:19–20. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Herodias halusi tehdä
Johannes Kastajalle.

• Mitä Herodias halusi tehdä Johannes Kastajalle?

• Miksi hän ei ollut saanut Johannesta surmatuksi? (Koska Herodes pelkäsi
Johannesta ja tiesi tämän olevan Jumalan mies.)

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Mark. 6:21–29. Kehota
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Herodes teki
Johannes Kastajalle.

• Miten Herodes jakeen 26 mukaan suhtautui Johannes Kastajan surmaamiseen?

• Miksi Herodes mestautti Johanneksen, vaikka hän tiesi, että se oli väärin eikä
hän halunnut tehdä sitä? (Herodes oli huolissaan niiden ihmisten mielipiteistä,
jotka olivat hänen vierainaan.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia Herodeksen valintojen perusteella siitä,
mitä tapahtuu, kun yritämme miellyttää muita sen sijaan että tekisimme sen,
mikä on oikein? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
huomaavat seuraavan periaatteen: Se, että pyrimme miellyttämään muita
sen sijaan että tekisimme sen, mikä on oikein, voi johtaa vääriin
valintoihin, murheeseen ja katumukseen.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä totuus paremmin jakamalla heidät kahdesta
neljään oppilaan ryhmiin ja pyytämällä heitä keksimään muutamia esimerkkejä
tilanteista, joissa nuoren täytyy valita joko muiden miellyttäminen tai sen
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tekeminen, minkä he tietävät olevan oikein. Kehota riittävän ajan kuluttua kutakin
ryhmää kertomaan esimerkkinsä. Kun he tekevät niin, kirjoita joitakin heidän
esimerkeistään taululle.

• Millä tavoin olette nähneet, että periksi antaminen paineille esimerkkien
kaltaisissa tapauksissa tuo murhetta ja katumusta?

• Milloin olette nähneet jonkun tekevän sen, mikä on oikein, sen sijaan että hän
olisi pyrkinyt miellyttämään muita?

• Mikä voi auttaa meitä päättämään, että teemme sen, mikä on oikein, sen sijaan
että pyrkisimme miellyttämään muita?

Lue ääneen presidentti Spencer W. Kimballin seuraavat sanat oikeiden päätösten
tekemisestä:

”Oikeiden päätösten tekeminen käy helpoimmin, kun teemme ne hyvissä ajoin
etukäteen – –. Se säästää paljolta hädältä [päätöksenteon] tienhaarassa, kun
olemme väsyneitä ja suuressa kiusauksessa.” (Kirkon presidenttien opetuksia:
Spencer W. Kimball, 2006, s. 117.)

Kehota oppilaita pohtimaan tulevaa viikkoaan ja kiinnittämään huomiota
mahdollisiin tilanteisiin, joissa heidän pitää kenties päättää, miellyttävätkö he
muita vai tekevätkö he sen, mikä on oikein. Kannusta heitä suunnittelemaan,
kuinka he suhtautuvat tähän paineeseen, mikäli he kokevat sitä.

Selitä, että kun Herodes kuuli monista Jeesuksen tekemistä ihmeistä Galileassa,
hän pelkäsi, että Johannes Kastaja oli noussut kuolleista ja teki näitä ihmeitä (ks.
Mark. 6:14–16).

Markus 7–8
Jeesus parantaa kaksi ihmistä ja opettaa opetuslapsiaan
Selitä, että luvuissa Mark. 7–8 on kaksi kertomusta siitä, kuinka Vapahtaja parantaa
jonkun. Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä kunkin parin ensimmäistä oppilasta
lukemaan Mark. 7:31–35 ja toista oppilasta lukemaan Mark. 8:22–25. Kehota sitten
oppilaita kuvailemaan parilleen lukemissaan jakeissa olevaa parantamisen ihmettä.

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita selittämään, kuinka Vapahtaja paransi
nämä kaksi ihmistä.

• Mitä opetuksia voimme saada siitä seikasta, ettei sokea mies parantunut
heti täysin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan syitä,
miksi mahdollisesti Jeesus on parantanut tämän miehen vähitellen eli vaiheittain.
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”Tämä ihme on ainutlaatuinen; se on ainoa muistiin merkitty tapaus, jossa Jeesus
paransi erään ihmisen vähitellen. Saattaa olla, että meidän Herramme noudatti
tätä menettelytapaa vahvistaakseen sokean miehen heikkoa mutta kasvavaa
uskoa. Näyttäisi siltä, että peräkkäin tapahtuva fyysinen kontakti Jeesukseen
lisäsi sokeassa toivoa, varmuutta ja uskoa. Henkilökohtaisesti Jeesus 1) vei
sokean kädestä kylän ulkopuolelle, 2) pani omaa sylkeään sokean silmiin,

3) suoritti kätten päällepanemistoimituksen ja 4) pani kätensä toisen kerran miehen silmille.

Epäilemättä se, millä tavoin tämä parantuminen tapahtui, opettaa, että ihmisten tulee etsiä
Herran parantavaa armoa koko voimallaan ja uskollaan, vaikka se riittäisi vain osittaiseen
paranemiseen. Näin menetellen he saattavat sitten saada lisää varmuutta ja uskoa, jotta heidät
voidaan parantaa täysin terveiksi. Usein ihmiset parannetaan myös hengellisistä sairauksistaan
asteittain, vähitellen, kun he saavat elämänsä sopusointuun Jumalan suunnitelmien ja
tarkoitusten kanssa.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1,
s. 379–380.)

• Kuinka se, että parantuu vähitellen, saattaisi lisätä jonkun uskoa Jeesukseen
Kristukseen?

• Miksi on tärkeää ymmärtää, että jotkin siunaukset, kuten todistuksen saaminen
evankeliumista tai fyysinen tai hengellinen parantuminen, tapahtuvat usein
vähitellen tai vaiheittain eivätkä niinkään heti tai kerralla?

Tee yhteenveto jakeista Mark. 8:27–28 selittämällä, että Jeesus kysyi
opetuslapsiltaan, kenen muut sanoivat Hänen olevan. He vastasivat sanomalla, että
jotkut sanoivat Hänen olevan Johannes Kastaja tai joku toinen profeetta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 8:29. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Pietari julisti Jeesuksesta
Kristuksesta.

• Kenen Pietari sanoi Jeesuksen olevan?

Tee yhteenveto jakeista Mark. 8:30–31 selittämällä, että Jeesus opetti opetuslapsille,
että juutalaiset torjuisivat Hänet ja että Hänet surmattaisiin. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Mark. 8:32–33. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
ottamaan selville, kuinka Pietari reagoi näihin uutisiin.

Selitä, että koska juutalaiset odottivat yleisesti Messiasta, joka olisi voittoisa
valloittaja, Pietarin – kuten monien sen ajan juutalaisten – oli vaikea ymmärtää ja
hyväksyä ajatusta Messiaasta, joka kärsisi ja kuolisi.

• Millä tavoin Pietari oli jakeissa Mark. 8:22–25 kuvatun sokean miehen
kaltainen? (Pietari oppi ”näkemään” totuuden vähitellen. Hän uskoi
Vapahtajaan, mutta hänen ymmärryksensä Vapahtajan tehtävästä kehittyi vaihe
vaiheelta.)

• Kuinka Herra on auttanut teitä tai jotakuta tuntemaanne henkilöä näkemään
vähitellen totuuden selkeämmin?

Päätä tämänpäiväinen oppiaihe kehottamalla oppilaita lukemaan itsekseen Mark.
8:34–38 ja pohtimaan, kuinka tämänpäiväinen oppiaihe voi auttaa heitä
asettamaan Herran ensimmäiseksi elämässään.

KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE:  V I IKKO 8
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Seuraava viikko (Markus 10 – Luukas 4)
Selitä, että oppilaat päättävät Markuksen evankeliumin tutkimisen ja alkavat tutkia
Luukkaan kirjoituksia. Kehota heitä etsimään uusia yksityiskohtia, kun he lukevat
uudelleen Jeesuksen Kristuksen elämän ja sovituksen viimeisistä tapahtumista, ja
huomioimaan ne pilkalliset huomautukset, joita Jeesus sai osakseen ollessaan
ristillä. Luukkaan evankeliumissa he lukevat yhden kuuluisimmista Raamatun
luvuista – Luuk. 2 – sekä kertomuksia murheen murtamista, hyljeksityistä ja
synnintekijöistä.

KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE:  V I IKKO 8
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OPPIAIHE 41

Markus 10
Johdanto
Kun Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa lähestyi
loppuaan, Hän palveli niitä, jotka olivat Pereassa. Siellä
ollessaan Hän opetti avioliittoa koskevaa oppia ja kutsui
lapsia tulemaan luokseen. Vapahtaja kehotti myös rikasta
nuorukaista myymään kaiken omaisuutensa ja seuraamaan

Häntä. Lähdettyään Pereasta ja matkatessaan Jerusalemiin
viimeisen kerran kuolevaisuudessa Vapahtaja profetoi
kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan sekä neuvoi
apostolejaan palvelemaan muita. Hän myös paransi sokean
miehen Jerikossa.

Opetusehdotuksia
Markus 10:1–16
Jeesus opettaa avioliittoa koskevaa oppia ja kutsuu lapsia tulemaan luokseen
Näytä oppilaille muutamia kuvia pienistä lapsista.

• Mitä ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä ihailette nuoremmissa veljissänne tai
siskoissanne tai muissa tuntemissanne pikkulapsissa? (Kirjoita oppilaiden
vastaukset taululle.)

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Mark. 10:1–16 etsimään totuus, joka
opettaa meille, miksi meidän pitäisi tulla lasten kaltaisiksi.

Selitä, että palvelutyönsä lähestyessä loppuaan Vapahtaja lähti Galileasta ja meni
seudulle, jota kutsuttiin Pereaksi. (Voit kehottaa oppilaita etsimään Perean
monisteesta ”Silmäys Jeesuksen Kristuksen elämään kuolevaisuudessa” [ks.
oppiaihe 5] tai kolmoissidoksen lopussa olevasta Raamatun kartasta nro 11, ”Pyhä
maa Uuden testamentin aikaan”.) Tee yhteenveto jakeista Mark. 10:1–12
selittämällä, että ollessaan Pereassa Vapahtaja opetti ihmisille, miten tärkeä
avioliitto on.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 10:13–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tapahtui Vapahtajan ollessa
Pereassa.

• Kuinka opetuslapset reagoivat, kun ihmiset toivat pieniä lapsiaan Vapahtajan
luo? (Selitä, että sana moittia jakeessa 13 osoittaa, että opetuslapset sanoivat
ihmisten tekevän väärin, kun he toivat lapsiaan Vapahtajan luokse.)

• Kuinka Vapahtaja suhtautui opetuslasten sanoihin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 10:15–16 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja opetti opetuslapsilleen, kun lapset
tulivat Hänen luokseen. Selitä, että ilmaus ”ota Jumalan valtakuntaa vastaan”
jakeessa 15 viittaa evankeliumin vastaanottamiseen.

• Mitä mielestänne tarkoittaa evankeliumin vastaanottaminen lapsen lailla? (Ks.
jae 15.) (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle ja vertaa niitä taululla jo oleviin
ominaisuuksiin.)
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• Minkä periaatteen me voimme näiden jakeiden pohjalta oppia siitä, mitä
tapahtuu, kun otamme evankeliumin vastaan lasten lailla? (Oppilaat saattavat
huomata monia totuuksia, mutta varmista, että on selvää, että kun me otamme
evankeliumin vastaan lasten lailla, me olemme valmiita pääsemään
Jumalan valtakuntaan.)

• Millä tavoin evankeliumin vastaanottaminen lasten lailla valmistaa meitä
pääsemään Jumalan valtakuntaan? (Voit auttaa oppilaita vastaamaan tähän
kysymykseen ohjaamalla heidät katsomaan kohtaa Moosia 3:19.)

Markus 10:17–34
Vapahtaja kehottaa rikasta nuorukaista myymään omaisuutensa ja
seuraamaan Häntä
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 10:17–20 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä tapahtui sen jälkeen kun Vapahtaja oli siunannut lapset.

• Kuinka kuvailisitte miestä, joka tuli Jeesuksen luokse? Miksi?

• Mitä tämä mies kysyi Vapahtajalta? Kuinka Jeesus vastasi?

Selitä, että myös luvussa Matt. 19 kerrotaan tämän miehen tulosta Vapahtajan
luokse. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:20 ja pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, kuinka tämä mies vastasi, kun Vapahtaja luetteli joitakin käskyjä.

• Minkä kysymyksen tämä nuorukainen esitti Vapahtajalle kerrottuaan pitävänsä
kaikki käskyt? (Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nuorukaisen
kysymyksen.)

Kirjoita taululle seuraava kysymys: Mitä vielä puuttuu?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mark. 10:21 ja panemaan merkille, kuinka
Vapahtaja vastasi tälle nuorukaiselle.

• Mitä Vapahtaja sanoi, että tältä nuorukaiselta vielä puuttui?

Tuo esiin ilmaus ”Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä” jakeessa 21. Voit ehdottaa,
että oppilaat merkitsevät tämän ilmauksen pyhiin kirjoituksiinsa.

• Mistähän syystä on tärkeää tietää, että Jeesus rakasti tätä nuorukaista ennen
kuin kertoi tälle, mitä tältä puuttui?

• Mitä periaatteita me voimme oppia tästä kertomuksesta? (Oppilaat saattavat
mainita muutamia periaatteita, kuten seuraavat: Koska Herra rakastaa meitä,
Hän auttaa meitä tietämään, mitä meiltä puuttuu pyrkiessämme
seuraamaan Häntä. Jos pyydämme Herralta, niin Hän opettaa meille, mitä
meidän pitää tehdä, jotta perisimme iankaikkisen elämän.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Mark. 10:22 ja katsomaan, kuinka tämä
nuorukainen reagoi, kun Vapahtaja neuvoi häntä myymään kaiken, mitä
hänellä oli.

• Kuinka tämä nuorukainen reagoi?

• Miksi hän jakeen 22 mukaan reagoi sillä tavoin?
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Tuo esiin, että vaikka meitä ei ehkä pyydetä luopumaan suurista rikkauksista
seurataksemme Herraa, niin Hän on pyytänyt meitä tekemään muita uhrauksia
palvellaksemme Häntä ja pitääksemme Hänen käskynsä.

• Mitä sellaisia uhrauksia Herra on pyytänyt meiltä, joiden tekeminen saattaa olla
vaikeaa?

• Mitä siunauksia saattaisimme jäädä vaille, jos päättäisimme olla seuraamatta
Herraa kaikessa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 10:23–27. Lue sitten itse Joseph
Smithin raamatunkäännöksestä jae 26, joka selventää Vapahtajan sanoja jakeessa
Mark. 10:27: ”Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ’Ihmisille, jotka turvaavat rikkauksiin, se
[pelastus] on mahdotonta; mutta ei mahdotonta ihmisille, jotka turvaavat Jumalaan
ja jättävät kaiken minun tähteni, sillä sellaisille kaikki nämä asiat ovat mahdollisia’”
(LDS Bible, Mark 10:27, alaviite a). Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
kuuntelemaan, mitä Jeesus opetti kaiken jättämisestä Hänen tähtensä.

• Mistähän syystä niiden, jotka turvaavat rikkauksiin tai muihin maallisiin
asioihin, on niin vaikea päästä Jumalan valtakuntaan?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että kaikki asiat ovat mahdollisia niille, jotka
luottavat Jumalaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 10:28–31. Lue sitten itse seuraava
ote Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeista Mark. 10:30–31, joka selventää
Vapahtajan sanoja jakeessa Mark. 10:31: ”Mutta on monia, jotka tekevät itsensä
ensimmäisiksi ja tulevat olemaan viimeisiä, ja viimeiset ensimmäisiä. Tämän hän
sanoi nuhdellen Pietaria.” (LDS Bible, Mark 10:31, alaviite a). Pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, mitä Pietari sanoi sen jälkeen kun Vapahtaja oli opettanut, että
meidän pitäisi olla valmiita luopumaan mistä tahansa, mitä Hän meiltä vaatii.

• Mitä Pietari jakeen 28 mukaan sanoi?

• Mitä Vapahtaja lupasi niille, jotka ovat valmiita luopumaan kaikesta
seuratakseen Häntä?

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan opetusten perusteella siitä,
mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme iankaikkisen elämän? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan
periaatteen: Meidän täytyy olla valmiita luopumaan mistä tahansa, mitä
Herra meiltä vaatii, saadaksemme iankaikkisen elämän. Kirjoita tämä
periaate taululle.)

• Miksi iankaikkinen elämä on minkä tahansa uhrauksen arvoinen, joka meitä
pyydetään tekemään maan päällä? (Voit muistuttaa oppilaille, että
iankaikkiseen elämään sisältyy se, että elämme ikuisesti Jumalan luona
vanhurskaiden perheenjäsentemme kanssa.)

Tee yhteenveto jakeista Mark. 10:32–34 selittämällä, että Herra sanoi
opetuslapsilleen, että sen jälkeen kun he saapuisivat Jerusalemiin, Häntä
pilkattaisiin ja ruoskittaisiin, Hänen päälleen syljettäisiin ja Hänet surmattaisiin ja
että Hän nousisi kuolleista kolmantena päivänä.
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• Kuinka Vapahtaja on täydellinen esimerkki valmiudesta luopua mistä tahansa,
mitä Jumala vaatii?

Todista niistä totuuksista, joita on opetettu tässä oppiaiheessa. Kannusta oppilaita
pohtimaan rukoillen kysymystä ”Mitä vielä puuttuu?” ja noudattamaan kehotuksia,
joita he mahdollisesti saavat uhrauksista, joita Herra haluaisi heidän tekevän.

Lausu todistuksesi
Oppitunnin päätös ei ole ainoa hetki, jolloin voit todistaa. Tartu oppitunnin kuluessa tilaisuuksiin
lausua todistuksesi opeista ja periaatteista, joita tuodaan esiin ja joista keskustellaan. Kehota
oppilaitasi tekemään samoin. Kun todistuksia lausutaan, Pyhä Henki voi todistaa oppilaiden
sydämessä ja mielessä noiden todistusten olevan totta.

Markus 10:35–52
Vapahtaja profetoi kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ja neuvoo apostolejaan
palvelemaan muita

Jaa luokka pieniin ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle seuraava moniste ja
kehota heitä täyttämään se:

Kuka on suurin?
Täyttäkää tämä moniste yhdessä ja keskustelkaa vastauksistanne kysymyksiin.

Kirjoittakaa joitakin toimintoja, joista pidätte: ____________________

• Nimetkää henkilöitä, jotka ovat todella eteviä niissä toiminnoissa, jotka kirjoititte edellä. Mikä
tekee heistä suuria?

Kun tutkitte edelleen Vapahtajan sanoja luvusta Mark. 10, pankaa merkille, mitä Hän opetti siitä,
mikä ihmisessä on todellista suuruutta.

Lukekaa Mark. 10:35–37 ja ottakaa selville, mitä Jaakob ja Johannes pyysivät Vapahtajalta heidän
kulkiessaan kohti Jerusalemia.

Jaakobin ja Johanneksen pyyntö istua Vapahtajan oikealla ja vasemmalla puolella antaa ymmärtää,
että he halusivat saada enemmän kirkkautta ja kunniaa Jumalan valtakunnassa kuin muut apostolit
saisivat. Jakeissa Mark. 10:38–40 kerrotaan, että Vapahtaja selitti Jaakobille ja Johannekselle, että
tuo siunaus annettaisiin niille, jotka olivat valmistautuneet ottamaan sen vastaan.

Lukekaa Mark. 10:41 ja ottakaa selville, kuinka muut opetuslapset suhtautuivat Jaakobin ja
Johanneksen pyyntöön.

• Mistähän syystä muut opetuslapset olivat tyytymättömiä Jaakobiin ja Johannekseen?

Lukekaa Mark. 10:42–45 ja ottakaa selville, mitä Vapahtaja opetti opetuslapsilleen suuruudesta.

Täydentäkää seuraava vajaa virke sen perusteella, mitä Vapahtaja opetti todellisesta suuruudesta:

Jotta meissä olisi todellista suuruutta, meidän täytyy ____________________.

Jakeessa 45 sana palvella tarkoittaa sitä, että huolehtii, lohduttaa, auttaa ja tukee muita.

• Miksi henkilössä, joka palvelee muita (kuten Vapahtaja), katsottaisiin olevan todellista suuruutta?

• Milloin joku on palvellut teitä tai perhettänne ja huolehtinut teistä? Miksi saattaisitte ajatella,
että tuossa henkilössä on todellista suuruutta?
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Kun oppilaat ovat tehneet monisteen tehtävät, kehota muutamia kertomaan,
kuinka he täydensivät vajaan virkkeen kohdan Mark. 10:42–45 pohjalta. Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jotta
meissä olisi todellista suuruutta, meidän täytyy noudattaa Vapahtajan
esimerkkiä palvelemalla muita.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 10:46–52 selittämällä, että kun Vapahtaja ja Hänen
apostolinsa olivat lähdössä Jerikosta matkalla Jerusalemiin, sokea mies nimeltä
Bartimaios huusi Vapahtajaa parantamaan hänet. Ihmiset käskivät Bartimaiosta
olemaan hiljaa, mutta hän huusi entistä äänekkäämmin. Vapahtaja kuuli hänen
huutonsa, tunsi myötätuntoa häntä kohtaan ja paransi hänet. (Huom. Kertomusta
Bartimaioksen parantamisesta opetetaan yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka
käsittelee lukua Luuk. 18.)

• Millä tavoin Vapahtaja on täydellinen esimerkki periaatteesta, jonka Hän opetti
muiden palvelemisesta?

Todista siitä, että Vapahtajassa on todellista suuruutta sen vuoksi, miten Hän
palvelee taivaallisen Isän lapsia. Kehota oppilaita miettimään, mitä he voivat tehdä
palvellakseen lähellään olevia ja huolehtiakseen heistä. Kannusta heitä asettamaan
tavoite, joka auttaa heitä palvelemaan muita.
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OPPIAIHE 42

Markus 11–16
Johdanto
Kun Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa lähestyi
loppuaan, Hän näki köyhän leskivaimon panevan kaksi
lanttia temppelin uhriarkkuun. Myöhemmin aterialla
Betaniassa Maria voiteli Jeesuksen merkkinä Hänen
hautaamisestaan. Vapahtaja kärsi Getsemanessa. Hänet

vietiin oikeuteen ja tuomittiin kuolemaan. Kun Herra oli
antanut henkensä ristillä ja noussut kuolleista, Hän ilmestyi
apostoleilleen ja antoi heille tehtävän viedä evankeliumi
maailmaan.

Opetusehdotuksia

Opeta Kristuksen kärsimyksestä Getsemanessa
Getsemanen tapahtumista on olemassa kolme kertomusta. Oppiaihe luvusta Matt. 26 keskittyy
siihen, kuinka Vapahtaja alistui Isänsä tahtoon. Oppiaihe luvusta Mark. 14 käsittelee Jeesuksen
Kristuksen kärsimystä Getsemanessa. Oppiaihe luvusta Luuk. 22 tähdentää Hänen kärsimyksensä
ankaruutta. Keskittyminen näiden kolmen kertomuksen ainutlaatuisiin näkökulmiin Vapahtajan
kärsimyksestä voi antaa oppilaille erilaisia kokemuksia heidän tutkiessaan kutakin kertomusta.

Markus 11–13
Vapahtaja opettaa temppelissä ja näkee leskivaimon panevan lantteja temppelin
uhriarkkuun
Lue ääneen seuraavat tilanteet ja pyydä oppilaita kuuntelemaan, mitä eroa
kummassakin tilanteessa on Herralle annettujen uhrien välillä.

1. Nainen antoi piispalleen paastouhrina hyvin suuren summan. Toinen nainen,
joka on samassa seurakunnassa, antoi piispalleen paastouhrina hyvin
pienen summan.

2. Mies palvelee vaarnanjohtajana. Toinen mies samassa vaarnassa palvelee
Alkeisyhdistyksen opettajana.

• Mitä eroja huomasitte kummassakin tilanteessa annetuissa uhrilahjoissa?

• Miltä ihmisestä saattaisi tuntua, jos hänen uhrilahjansa Herralle vaikuttaa
pieneltä verrattuna muiden antamiin uhrilahjoihin?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukuja Mark. 11–14 etsimään totuuksia, jotka
auttavat heitä tietämään, millaisina Herra näkee heidän Hänelle antamansa
uhrilahjat.
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Ota esille kuva Jeesus saapuu
riemusaatossa Jerusalemiin
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 50; ks. myös lds.org). Tee lyhyt
yhteenveto kohdasta Mark. 11:1–12:40
selittämällä, että kun Vapahtajan
palvelutyö kuolevaisuudessa lähestyi
loppuaan, Hän ratsasti riemusaatossa
Jerusalemiin, puhdisti temppelin ja
opetti ihmisiä siellä. Muistuta oppilaille,
että yrityksessään saattaa Vapahtaja
huonoon valoon fariseukset ja lainopettajat esittivät Hänelle vaikeita kysymyksiä
Hänen opettaessaan temppelissä. Vastattuaan heidän kysymyksiinsä Vapahtaja
tuomitsi fariseusten ja lainopettajien tekopyhyyden (ks. Matt. 23).

Selitä, että ollessaan temppelissä Jeesus näki ihmisten tuovan temppelin
uhriarkkuun rahaa uhrilahjana Jumalalle. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Mark. 12:41–44 ja pyydä luokan jäseniä ottamaan selville, mitä Vapahtaja näki
uhriarkun luona.

• Mitä Vapahtaja näki uhriarkun luona?

Näytä oman maanne rahoista kolikkoa, joka on arvoltaan vähäisin, ja selitä, että
lantti oli ”pienin juutalaisten käyttämä kuparikolikko” (Bible Dictionary, ”Money”).

• Miltä ihmisestä saattaisi tuntua, jos hän voisi antaa uhrilahjana Jumalalle vain
kaksi lanttia?

• Mitä Vapahtaja sanoi leskivaimon uhrilahjasta verrattuna muiden uhrilahjoihin?

• Mistähän syystä Vapahtaja katsoi leskivaimon uhrilahjan olevan ”enemmän”
kuin muut uhrilahjat?

• Sen perusteella, mitä Herra sanoi leskivaimosta, minkä periaatteen me voimme
oppia Herralle antamisesta? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän
tulee mainita seuraavankaltainen periaate: Jos olemme valmiita antamaan
Herralle kaiken, mitä meillä on, Hän ottaa vastaan uhrilahjamme, vaikka
se vaikuttaisikin pieneltä verrattuna muiden uhrilahjoihin.)

Tee yhteenveto luvusta Mark. 13 selittämällä, että Vapahtaja opetti apostoleilleen
toisesta tulemisestaan. Muistuta oppilaille, että he tutkivat näitä opetuksia luvussa
Joseph Smith – Matteus.

Markus 14:1–9
Maria voitelee Vapahtajan
Selitä, että kun Vapahtaja oli opettanut opetuslapsilleen toisen tulemisensa
merkkejä, Hän lähti Jerusalemista ja meni Betaniaan Simon-nimisen miehen luo,
joka oli aiemmin sairastanut spitaalia.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 14:3 ja toista oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 12:3. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä Vapahtajalle tapahtui
Hänen istuessaan aterialla.
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• Mitä Vapahtajalle tapahtui, kun Hän istui aterialla Simonin talossa? (Selitä, että
Vapahtajan voidellut nainen oli Maria, Martan ja Lasaruksen sisko [ks. Joh.
12:1–3].)

• Kuinka Maria osoitti Vapahtajalle rakkauttaan ja omistautumistaan?

Selitä, että se, että Maria voiteli Vapahtajan pään ja jalat nardusöljyllä (kalliilla
voiteella), oli sellainen kunnianosoitus, jota edes kuninkaat eivät saaneet usein
osakseen (ks. James E. Talmage, Jeesus Kristus, 1982, s. 358–359).

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 14:4–9.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka jotkut
aterialla olleet ihmiset suhtautuivat siihen, mitä Maria teki. Selitä, että saamme
tietää jakeista Joh. 12:4–5, että Juudas Iskariot oli se, joka valitti Marian tekoa.

• Kuinka Juudas Iskariot reagoi, kun Maria voiteli Vapahtajan kalliilla öljyllä?

• Kuinka arvokasta jakeen 5 mukaan tuo öljy oli? (Selitä, että kolmesataa
denaaria vastasi summaa, jonka tavallinen työmies voisi ansaita vuodessa.)

• Kuinka Vapahtaja suhtautui siihen, että Juudas arvosteli Mariaa?

Kiinnitä huomio ilmaukseen ”hän teki minulle hyvän teon” jakeessa 6 ja selitä sen
osoittavan, että se, mitä Maria oli tehnyt, oli otollista Vapahtajalle. Kiinnitä huomio
myös ilmaukseen ”hän teki minkä voi” jakeessa 8 ja selitä, että tämä viittaa siihen,
että Maria oli antanut Herralle parhaansa.

• Minkä totuuden me voimme oppia näiden jakeiden perusteella siitä, mitä Herra
ajattelee, kun me annamme Hänelle parhaamme? (Oppilaat saattavat käyttää
eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Parhaamme
antaminen Vapahtajalle on Hänelle otollista.)

Viittaa kahteen tilanteeseen, jotka esitettiin oppitunnin alussa. Pyydä oppilaita
käyttämään heidän luvuista Mark. 12 ja Mark. 14 huomaamiaan totuuksia
selittääkseen, kuinka henkilöt kussakin tilanteessa saattaisivat olla otollisia
Herralle.

• Kuinka usko näihin totuuksiin saattaisi auttaa jotakuta, josta tuntuu, ettei
hänellä ole Herralle paljoakaan annettavaa?

• Milloin olette nähneet jonkun antavan Herralle parhaansa?

Kehota oppilaita miettimään, antavatko he tällä hetkellä Herralle parhaansa.
Kannusta heitä valitsemaan elämästään yksi osa-alue, jossa he voisivat toimia
paremmin, ja asettamaan tavoite, joka auttaisi heitä antamaan Herralle parhaansa.

Markus 14:10–16:20
Jeesus aloittaa sovituksensa kärsimällä Getsemanessa syntiemme vuoksi, Juudas
Iskariot kavaltaa Hänet ja Hänet tuodaan juutalaisjohtajien eteen
Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Onko teistä koskaan tuntunut siltä, ettei kukaan ymmärrä teitä tai sitä, mitä
joudutte kokemaan?

• Onko teistä koskaan tuntunut, ettette voi saada anteeksi aiempia syntejänne?
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Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Mark. 14 etsimään totuuksia, jotka
voivat auttaa ihmistä, jolla saattaa olla tällaisia ajatuksia.

Tee yhteenveto jakeista Mark. 14:10–31 selittämällä, että muutama päivä sen
jälkeen kun Maria oli voidellut Jeesuksen, Jeesus ja apostolit viettivät pääsiäistä.
Jälkeenpäin Vapahtaja meni Getsemanen puutarhaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 14:32–34. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja tunsi Getsemanen
puutarhassa.

• Mitä Vapahtaja tunsi Getsemanen puutarhassa?

Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraavat ilmaukset: kauhua ja
ahdistusta, tuskan vallassa, kuoleman tuskan.

Selitä, että nämä ilmaukset kertovat siitä kärsimyksestä, jota Jeesus Kristus koki
osana sovitustaan.

• Mitä nämä ilmaukset opettavat meille Jeesuksen Kristuksen sovituksesta? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Osana sovitustaan
Jeesus Kristus kärsi ja murehti Getsemanen puutarhassa.)

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Mark. 14:35–42. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä
Vapahtaja teki ankaran kärsimyksensä johdosta.

• Mitä Vapahtaja teki ankaran kärsimyksensä johdosta? (Auta oppilaita
ymmärtämään, että Jeesuksen kärsimys oli niin ankaraa, että Hän kysyi, olisiko
mahdollista, ettei Hän kokisi sitä.)

Kirjoita taululle seuraava täydennettävä virke: Jeesus Kristus kärsi… jotta Hän…

Selitä, että muut pyhien kirjoitusten kohdat voivat auttaa meitä ymmärtämään
Jeesuksen Kristuksen kärsimystä ja sitä, miksi Hän oli valmis kärsimään meidän
vuoksemme.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Jes. 53:3–5 ja Alma 7:11–13.
Järjestä oppilaat pareiksi ja kehota heitä lukemaan nämä jakeet yhdessä pannen
merkille, mitä Vapahtaja kärsi ja miksi Hän kärsi. Pyydä oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he
täydentäisivät taululle kirjoitetun virkkeen sen perusteella, mitä he oppivat
kohdista Jes. 53:3–5 ja Alma 7:11–13.

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan, kuinka he
täydensivät virkkeen. Heidän vastaustensa tulee olla seuraavankaltaisia: Jeesus
Kristus kärsi kipumme, ahdinkomme, kiusauksemme, sairautemme,
heikkoutemme ja murheemme, jotta Hän tietäisi, kuinka auttaa meitä. Jeesus
Kristus kärsi syntiemme vuoksi, jotta Hän voisi pyyhkiä pois rikkomuksemme.
Muistuta oppilaille, että Vapahtajan kärsimys ihmiskunnan syntien vuoksi alkoi
Getsemanessa ja jatkui huipentuen Hänen ristiinnaulitsemiseensa.

Voisit auttaa oppilaita tuntemaan sen totuuden tärkeyden, että osana
sovitustaan Jeesus Kristus kärsi ja murehti Getsemanen puutarhassa,

näyttämällä videon ”Kristuksen erityistodistajat – vanhin Holland” (2.38), jossa
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vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista todistaa Vapahtajan
kärsimyksestä Getsemanessa. Tämä video on sivustolla lds.org.

• Kuinka tieto siitä, mitä Vapahtaja kärsi ja miksi Hän kärsi, saattaisi auttaa teitä,
kun kohtaatte koettelemuksia, kipuja ja ahdinkoja?

• Milloin olette tunteneet Vapahtajan auttavan teitä kivun, sairauden tai murheen
hetkellä?

• Millaisia tunteita olette kokeneet, kun olette tehneet parannuksen ja tunteneet,
että syntinne on pyyhitty pois Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta?

Tee yhteenveto kohdasta Mark. 14:43–16:20 selittämällä, että Jeesus vietiin
laittomaan oikeudenkäyntiin suuren neuvoston eteen ja tuomittiin kuolemaan. Kun
Vapahtaja oli antanut henkensä ristillä ja noussut kuolleista, Hän ilmestyi
apostoleilleen ja antoi heille tehtävän viedä evankeliumi maailmaan.

Voit päättää oppiaiheen todistamalla totuuksista, joista olette keskustelleet tänään.
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Johdanto – Evankeliumi
Luukkaan mukaan
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Luukkaan evankeliumi antaa lisätodistuksen monille totuuksille, joista Matteus ja
Markus kirjoittivat, ja lisäksi siinä on ainutkertaista sisältöä. Luukkaan evankeliumi
voi syventää oppilaiden ymmärrystä Jeesuksen Kristuksen opetuksista ja auttaa
heitä arvostamaan täydellisemmin Hänen koko ihmiskuntaa kohtaan tuntemaansa
rakkautta ja myötätuntoa, joka käy ilmi Hänen palvelutyöstään kuolevaisuudessa ja
Hänen äärettömästä sovituksestaan.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Luukas on tämän evankeliumin kirjoittaja. Hän oli lääkäri (ks. Kol. 4:14) ja
”Jeesuksen Kristuksen sanansaattaja” (Joseph Smithin raamatunkäännös, LDS
Bible, Luke 1:1, alaviite a). Luukas oli yksi Paavalin työtovereista (ks. Filem. 24) sekä
Paavalin lähetystyötoveri (ks. 2. Tim. 4:11). Luukas on kirjoittanut myös Apostolien
teot (ks. PKO, ”Luukas”).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Vaikka ei tiedetä tarkasti, milloin Luukas kirjoitti evankeliuminsa, niin
todennäköisesti se kirjoitettiin ensimmäisen vuosisadan jälkipuoliskolla. Luukkaan
lähteitä olivat ihmiset, jotka ”alusta alkaen” olivat Vapahtajan kuolevaisuudessa
suorittaman palvelutyön ja ylösnousemuksen ”silminnäkijöitä” (Luuk. 1:2). Emme
tiedä, missä Luukkaan evankeliumi kirjoitettiin.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Luukas tarkoitti evankeliuminsa pääasiassa pakanoiden luettavaksi, ja hän esitteli
Jeesuksen Kristuksen sekä juutalaisten että pakanoiden Vapahtajana. Luukas osoitti
evankeliuminsa nimenomaan Teofilokselle (ks. Luuk. 1:3). Nimi on kreikkalainen ja
tarkoittaa ’Jumalan ystävä’ tai ’Jumalan rakastama’ (ks. Bible Dictionary,
”Theophilus”). On ilmeistä, että Teofilos oli saanut aiemmin opetusta Jeesuksen
Kristuksen elämästä ja opetuksista (ks. Luuk. 1:4). Luukas toivoi antavansa lisää
opetusta esittämällä järjestelmällisen kertomuksen Vapahtajan tehtävästä ja
palvelutyöstä. Hän halusi niiden, jotka lukevat hänen todistuksensa, tietävän
varmuuden (ks. Luuk. 1:4) Jumalan Pojasta – Hänen myötätunnostaan,
sovituksestaan ja ylösnousemuksestaan.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Luukkaan evankeliumi on pisin neljästä evankeliumista ja Uuden testamentin pisin
kirja. Jotkin kristinuskon tunnetuimmista kertomuksista on esitetty vain Luukkaan
evankeliumissa: Johannes Kastajan syntymään liittyvät tapahtumat (ks. Luuk.
1:5–25, 57–80), perinteinen joulukertomus (ks. Luuk. 2:1–20), kertomus Jeesuksesta
12-vuotiaana temppelissä (ks. Luuk. 2:41–52), vertaukset kuten laupias
samarialainen (ks. Luuk. 10:30–37), tuhlaajapoika (ks. Luuk. 15:11–32) sekä rikas
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mies ja Lasarus (ks. Luuk. 16:19–31), kertomus kymmenestä spitaalisesta (ks. Luuk.
17:11–19) ja kertomus siitä, kun ylösnoussut Herra kulki opetuslastensa vierellä
Emmauksen tiellä (ks. Luuk. 24:13–32).

Muita erityispiirteitä ovat Luukkaan mukaan ottamat Johannes Kastajan opetukset,
joita ei löydy muista evankeliumeista (ks. Luuk. 3:10–14), hänen painotuksensa
siinä, miten paljon Jeesus Kristus rukoili (ks. Luuk. 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1), ja
se, että hän otti mukaan kertomuksen seitsemänkymmenen kutsumisesta,
kouluttamisesta ja lähetystyöstä (ks. Luuk. 10:1–22). Lisäksi Luukas on ainoa
evankelista, joka kirjoitti, että Vapahtaja vuodatti vertaan Getsemanessa ja että
enkeli palveli Häntä (ks. Luuk. 22:43–44).

Koska Luukkaan evankeliumi alkaa temppelistä ja päättyy temppeliin, se myös
ilmaisee, miten tärkeä temppeli on pääasiallisena paikkana Jumalan
kanssakäymiselle ihmiskunnan kanssa (ks. Luuk. 1:9; 24:53).

Päätapahtumat
Luukas 1–3 Johannes Kastajan ja Jeesuksen Kristuksen syntymä ja palvelutyö
ennustetaan. Silminnäkijät todistavat, että Jeesus-lapsi on Messias. Jeesus Kristus
opettaa 12-vuotiaana temppelissä. Johannes Kastaja saarnaa parannusta ja kastaa
Jeesuksen Kristuksen. Luukas esittää Jeesuksen Kristuksen sukuluettelon.

Luukas 4–8 Jeesusta Kristusta kiusataan autiomaassa. Nasaretissa Hän julistaa
olevansa Messias ja Hänet torjutaan. Jeesus Kristus valitsee kaksitoista apostolia ja
opettaa opetuslapsiaan. Hän antaa anteeksi syntejä ja tekee monia ihmeitä.

Luukas 9–14 Kaksitoista apostolia lähetetään saarnaamaan ja parantamaan. Jeesus
Kristus ruokkii viisituhatta, ja Hänet kirkastetaan eräällä vuorella. Hän kutsuu
seitsemänkymmentä ja lähettää heidät opettamaan. Jeesus Kristus opettaa, mitä on
opetuslapseus, tekopyhyys ja tuomitseminen. Hän esittää vertauksen laupiaasta
samarialaisesta.

Luukas 15–17 Jeesus Kristus opettaa vertauksin. Hän opettaa viettelyksistä,
uskosta ja anteeksiantamisesta. Hän parantaa kymmenen spitaalista ja puhuu
toisesta tulemisestaan.

Luukas 18–22 Jeesus Kristus jatkaa opettamista vertauksin. Hän parantaa sokean
miehen ja opettaa Sakkeusta. Hän ratsastaa riemusaatossa Jerusalemiin, itkee
kaupungin vuoksi ja puhdistaa temppelin. Jeesus Kristus ennustaa Jerusalemin
hävityksen ja puhuu merkeistä, jotka edeltävät Hänen toista tulemistaan. Hän
asettaa sakramentin, opettaa apostolejaan ja kärsii Getsemanessa. Hänet
kavalletaan ja vangitaan, Häntä pilkataan, lyödään ja kuulustellaan.

Luukas 23–24 Jeesus Kristus on syytettynä Pilatuksen ja Herodeksen edessä,
Hänet ristiinnaulitaan ja haudataan. Enkelit haudalla ja kaksi opetuslasta
Emmauksen tiellä todistavat, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Vapahtaja
ilmestyy opetuslapsilleen Jerusalemissa, lupaa apostoleilleen, että heille annetaan
jumalallinen voima, ja nousee taivaaseen.

LUUKAS
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OPPIAIHE 43

Luukas 1
Johdanto
Enkeli Gabriel ilmestyi Sakariaalle ja ilmoitti, että Sakarias ja
hänen vaimonsa Elisabet saisivat pojan, jolle heidän pitäisi
antaa nimeksi Johannes. Puoli vuotta myöhemmin sama
enkeli ilmestyi Marialle ja ilmoitti, että Mariasta tulisi

Jumalan Pojan äiti. Maria kävi Elisabetin luona, ja he
iloitsivat Vapahtajan tulemisesta. Kolme kuukautta
myöhemmin Elisabet synnytti Johanneksen.

Opetusehdotuksia
Luukas 1:1–4
Luukas selittää, miksi hän kirjoitti evankeliuminsa
Ota esille seuraavat kuvat ja pyydä oppilaita selittämään, mitä niissä kussakin
tapahtuu: Joosef ja Maria matkaavat Betlehemiin (Evankeliumiaiheinen kuvakirja,
2009, nro 29; ks. myös lds.org), Enkeli ilmestyy paimenille (nro 31), Simeon osoittaa
kunnioitusta Kristus-lapselle (nro 32), Jeesus kaksitoistavuotiaana temppelissä
(nro 34), Laupias samarialainen (nro 44), Maria ja Martta (nro 45) ja Kymmenen
spitaalista (nro 46). Tuo esiin, että Luukas on merkinnyt muistiin nämä ja monet
muut tapahtumat ja opetukset Vapahtajan palvelutyöstä kuolevaisuudessa, mutta
niitä ei ole Matteuksen, Markuksen eikä Johanneksen evankeliumeissa.

Esittele lyhyesti Luukkaan evankeliumi
selittämällä, että Luukas aloitti
evankeliuminsa osoittamalla sen
henkilölle nimeltä ”Teofilos” (jae 3), ja
selitä, miksi hän sen kirjoitti. Teofilos
tarkoittaa ”Jumalan ystävä” (Bible
Dictionary, ”Theophilus”). Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen Luuk.
1:1–4. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja etsimään syitä,
miksi Luukas kirjoitti.

Kirjoittajan tarkoitus
Kun opetat pyhien kirjoitusten kohtia, yritä saada selville, mitä profeetallinen kirjoittaja halusi
välittää. Lisää tietoa Luukkaan tarkoituksista evankeliuminsa kirjoittamiseen on tätä oppiaihetta
edeltävässä kohdassa ”Johdanto – Evankeliumi Luukkaan mukaan”.

• Mitä syitä Luukkaalla oli kirjoittaa tämä kertomus?

• Mitä Luukkaan evankeliumin tutkiminen jakeen Luuk. 1:4 mukaan voi saada
meissä aikaan?
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Vakuuta oppilaille, että kun he tutkivat
Luukkaan evankeliumia, he voivat tulla
tietämään, että totuudet, joita heille on
opetettu Jeesuksesta Kristuksesta, ovat
luotettavia (ks. jae 4).
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Luukas 1:5–25
Enkeli Gabriel ilmoittaa Johanneksen
tulevan syntymän Sakariaalle, ja Elisabet
tulee raskaaksi
Pyydä oppilaita pohtimaan siunausta tai
vastausta, jota he odottavat tai toivovat
Jumalalta. Kehota oppilaita heidän
tutkiessaan lukua Luuk. 1 etsimään
totuuksia, jotka voivat auttaa heitä, kun
he odottavat Jumalalta jotakin siunausta
tai vastausta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Luuk. 1:5–7 ja kehota luokan jäseniä
panemaan merkille, ketkä olivat
odottaneet suuren osan elämäänsä
erästä erityistä siunausta.

• Mitä yksityiskohtia Sakariaasta ja
Elisabetista me saamme tietää
näiden jakeiden perusteella?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 1:8–10
selittämällä, että Sakarias sai
tehtäväkseen toimittaa suitsutusuhrin
Jerusalemin temppelissä. Tämä
kunniatehtävä tuli papin osaksi kenties
vain kerran elämässä.

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen
Luuk. 1:11–13 ja kiinnittämään
huomiota siihen, mitä tapahtui, kun
Sakarias oli temppelissä.

• Mihin Sakariaan ja Elisabetin
rukoukseen jakeen 13 mukaan
vastattaisiin? (Tuo esiin, että
Sakarias ja Elisabet olivat
todennäköisesti rukoilleet lasta
monen vuoden ajan. Voit ehdottaa,
että oppilaat merkitsevät tästä
jakeesta ilmauksen ”rukouksesi on
kuultu”.)

• Miltähän Sakariaasta on mahtanut
tuntua, kun hän kuuli, että hän ja
Elisabet saisivat pojan, vaikka he
olivat ”jo iäkkäitä” (jae 7)?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 1:14–17
selittämällä, että enkeli Gabriel kertoi
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Enkeli Gabriel ilmestyy Marialle

Sakariaalle, että hän ja Elisabet täyttyisivät ilolla ja riemulla (ks. jae 14) ja että
heidän poikansa valmistaisi monia Herran tuloon.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 1:18–20 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, kuinka Sakarias suhtautui enkelin sanoihin. Kehota oppilaita
kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä Sakariaalle tapahtui, koska hän epäili enkelin sanoja?

• Mitä enkeli jakeen 20 mukaan sanoi tapahtuvan sanoille, jotka hän oli puhunut
Sakariaalle? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
mainitsevat seuraavan totuuden: Herran sanat, jotka on puhuttu Hänen
palvelijoidensa kautta, käyvät aikanaan toteen. Kirjoita tämä totuus
taululle.)

• Mitä ilmaus ”aikanaan” tarkoittaa? (Herran ajoituksen mukaan.)

Viittaa taululla oleviin sanoihin ja kysy:

• Kuinka tieto tästä totuudesta voi vaikuttaa siihen, kuinka me suhtaudumme
Herran lupauksiin? (Kun oppilaat ovat vastanneet, muokkaa taululla olevaa
totuutta niin että se kuuluu seuraavasti: Me voimme luottaa Herran
lupauksiin, koska Hänen sanansa käyvät aikanaan toteen.)

• Kuinka tämä totuus voi auttaa jotakuta, joka odottaa kaivaten jumalallisen
lupauksen täyttymistä?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 1:21–24 selittämällä, että lähtiessään temppelistä
Sakarias ei pystynyt puhumaan. Elisabet tuli myöhemmin raskaaksi, kuten enkeli
oli luvannut.

Pyydä yhtä oppilasta (mieluiten nuorta naista) lukemaan ääneen Elisabetin sanat
jakeesta Luuk. 1:25). Kehota luokan jäseniä pohtimaan, miltä Elisabetista on
mahtanut tuntua, kun hän valmistautui saamaan lapsen. Sinun on kenties syytä
selittää, että Elisabetin sanat, että Herra ”päästää [hänet] ihmisten
halveksunnasta”, voivat viitata häpeään, jota hän oli kokenut sen väärän
näkemyksen johdosta, joka oli yleinen entisajan kulttuureissa, että lapsettomuus oli
rangaistus Jumalalta.

Luukas 1:26–38
Enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle Jeesuksen tulevan syntymän
Näytä kuva Marian ilmestys: Enkeli
Gabriel ilmestyy Marialle
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 28;
ks. myös lds.org) ja pyydä oppilaita
kuvittelemaan, miltä heistä mahtaisi
tuntua, jos heille odottamatta ilmestyisi
enkeli. Tee yhteenveto jakeista Luuk.
1:26–27 selittämällä, että kun Elisabet
oli kuudennella kuukaudella raskaana,
enkeli Gabriel lähetettiin Marian,
nuoren nasaretilaisen naisen, luokse.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 1:28–33. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja etsimään ilmauksia, jotka ovat saattaneet auttaa Mariaa
ymmärtämään, miten tärkeän tehtävän Jumala oli antamassa hänelle.

• Mitkä ilmaukset ovat saattaneet auttaa Mariaa ymmärtämään, miten tärkeän
tehtävän Jumala oli antamassa hänelle?

• Mitä ilmaus ”Korkeimman Poika” (ks. jae 32) tarkoittaa? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava oppi: Jeesus Kristus on
Isän Jumalan Poika.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Luuk. 1:34 ja etsimään Marian kysymys.
Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat selville. Selitä, että Marian sanat ”minähän
olen koskematon” tarkoittavat, että hän oli neitsyt.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 1:35–37 ja pyydä oppilaita
panemaan merkille, mitä enkeli vastasi Marian kysymykseen.

Selitä, että me emme tiedä pyhien kirjoitusten kertomuksia tarkemmin, kuinka
Jeesuksen Kristuksen sikiämisen ihme tapahtui. Meille kerrotaan yksinkertaisesti,
että se oli ihme ja että lapsi, joka syntyisi, olisi Jumalan Poika.

Vältä spekulointia
Älä spekuloi pyhästä aiheesta, kuinka Vapahtaja sikisi. Sen sijaan keskity pyhien kirjoitusten
opetuksiin ja pidä mielessä niissä oleva todistus, että Kristuksen syntymä oli ihme ja että Mariaa
”sanottiin neitsyeksi sekä ennen synnytystä että sen jälkeen” (Ezra Taft Benson, ”Ilo
Kristuksessa”, Valkeus, marraskuu 1986, s. 3; ks. myös 1. Nefi 11:13–20; Alma 7:10).

• Minkä sellaisen totuuden enkeli kohdan Luuk. 1:37 mukaan lausui, joka
osaltaan selittää tätä ihmeellistä tapahtumaa? (Oppilaiden tulee huomata
seuraava totuus: Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Voit ehdottaa, että
oppilaat merkitsevät tämän totuuden pyhiin kirjoituksiinsa.)

• Mitähän Maria tai Elisabet saattaisivat sanoa rohkaistakseen meitä, jos meistä
tuntuu, että jokin toivomamme asia on mahdoton?

• Mikä kokemus on vahvistanut teidän uskoanne siihen, ettei mikään ole
mahdotonta Jumalalle?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Luuk. 1:38 ja panemaan merkille, mitä Maria
vastasi enkelille.

• Mitä todisteita näette tässä jakeessa siitä, että Maria uskoi enkelin sanat?

• Kuinka se, että Maria hyväksyi enkelin sanat, eroaa Sakariaan vastauksesta
enkelin temppelissä antamaan ilmoitukseen?

Kannusta oppilaita noudattamaan Marian ja Elisabetin esimerkkiä uskomalla
siihen, ettei Herra pyydä heiltä heidän omassa elämässään mitään, mikä ei Hänen
avullaan olisi mahdollista.
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Maria käy Elisabetin luona

Luukas 1:39–56
Maria käy Elisabetin luona, ja kumpikin nainen todistaa Vapahtajasta
Jos mahdollista, ota esille kuva
Mariasta, joka käy Elisabetin luona
tämän ollessa raskaana. Kysy oppilailta,
tietävätkö he, keitä kuvassa on ja mitä
siinä tapahtuu.

• Maria ja Elisabet saattavat näyttää
tavallisilta naisilta, mutta millä
tavoin he täyttivät tärkeät
tehtävänsä, jotka muuttaisivat
maailman?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Luuk. 1:41–45. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota Elisabetin Marialle
lausumaan todistukseen.

• Mitä Elisabet jo ymmärsi Mariasta?

Kehota yhtä oppilasta (mieluiten nuorta naista) lukemaan ääneen Luuk. 1:46–49.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Maria
ylisti Herraa.

• Mitä jakeeseen 49 merkittyä ilmausta Maria käytti kuvailemaan, mitä Herra oli
hänelle tehnyt? (”Suuria tekoja.”)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen uudelleen Luuk. 1:38, 45–46 ja panemaan
merkille, mitä sellaista Maria oli tehnyt, minkä vuoksi Herra saattoi tehdä hänelle
”suuria tekoja”.

• Mitä sellaista Maria oli tehnyt, minkä vuoksi Herra saattoi tehdä hänelle ”suuria
tekoja”?

Tuo esiin, että aivan kuten Sakariaalla, Elisabetilla ja Marialla oli omat tehtävänsä
jumalallisen suunnitelman toteuttamisessa, meilläkin on tärkeitä Herran antamia
tehtäviä.

• Mitä Marian esimerkin perusteella elämässämme tapahtuu, jos me pyrimme
uskollisesti täyttämään Herran meille antamat tehtävät? (Auta oppilaita
huomaamaan seuraava periaate: Jos pyrimme uskollisesti täyttämään
Herran meille antamat tehtävät, Hän voi tehdä elämässämme suuria.)

• Mitä tehtäviä Herra haluaa teidän täyttävän Hänen suunnitelmassaan?

• Mitä elämässänne saattaisi tapahtua, jos vastaisitte Herralle siten kuin Maria?

Luukas 1:57–80
Johannes Kastaja syntyy
Tee yhteenveto jakeista Luuk. 1:57–80 selittämällä, että kun Elisabet oli synnyttänyt,
Sakarias vahvisti, että lapselle pitäisi antaa nimeksi Johannes. Kun hän teki niin,
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hän sai heti takaisin puhekykynsä ja profetoi Jeesuksen Kristuksen ja Johanneksen
palvelutyöstä.

Todista, että kun me uskollisesti täytämme Jumalan meille antamat tehtävät kuten
Sakarias, Elisabet ja Maria tekivät, Herra voi tehdä suuria myös meille ja meidän
kauttamme. Kannusta oppilaita täyttämään omat tehtävänsä Herran
suunnitelmassa.
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OPPIAIHE 44

Luukas 2
Johdanto
Joosef ja Maria matkasivat Betlehemiin, missä Jeesus syntyi.
Paimenet noudattivat enkelin ohjeita etsiä vastasyntynyt
Jeesus, ja sitten he julistivat Jeesuksen syntymää muille.
Simeon siunasi Jeesuksen temppelissä, ja Hanna lausui

todistuksensa, että Lunastaja oli syntynyt. ”Jeesukselle
karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi
häntä” (Luuk. 2:52).

Opetusehdotuksia
Luukas 2:1–20
Jeesus syntyy Betlehemissä
Voisit pyytää luokan jäseniä laulamaan hengellisessä tuokiossa laulun ”Riemuitse,
maa” (MAP-lauluja, 125) tai jonkin muun joululaulun.

Ota esille kuva Joosef ja Maria
matkaavat Betlehemiin
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 29; ks. myös lds.org). Pyydä
oppilaita miettimään, kuinka paljon he
tietävät Vapahtajan syntymään
liittyvistä tapahtumista.

Valmista oppilaita tutkimaan
jakeita Luuk. 2:1–20

kehottamalla heitä suorittamaan
seuraava oikein–väärin-tietovisa.
(Valmista ennen oppituntia moniste tietovisasta jokaiselle oppilaalle.)

Oikein–väärin-tietovisa (Luuk. 2:1–20)
____ 1. Maria ja Joosef menivät Betlehemiin kirjoittautumaan veroluetteloon.

____ 2. Marian ja Joosefin oli matkattava 44 kilometriä Nasaretista Betlehemiin.

____ 3. Maria laski Jeesus-lapsen seimeen, koska majatalo oli täynnä.

____ 4. Paimenet seurasivat tähteä tallin luo, jossa Jeesus oli.

____ 5. Marian ja Joosefin jälkeen ensimmäiset ihmiset, jotka aikakirjan mukaan näkivät
Jeesuksen, olivat paimenia.

____ 6. Enkeli kielsi paimenia kertomasta kenellekään, mitä he olivat nähneet.

Kehota oppilaita etsimään vastaukset tietovisaan, kun he tutkivat lukua Luuk. 2.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 2:1–5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, miksi Joosef ja Maria matkasivat
Betlehemiin.
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• Miksi Joosef ja Maria matkasivat Betlehemiin? (Tuo esiin, että verollepano
tarkoitti väestölaskentaa eli ihmisten rekisteröintiä verotustarkoituksiin.)

Kehota oppilaita ottamaan kolmoissidoksen lopusta esiin Raamatun kartta nro 11,
”Pyhä maa Uuden testamentin aikaan”. Pyydä oppilaita etsimään kartasta Nasaret
ja Betlehem ja laskemaan annettua mittakaavaa käyttäen suurin piirtein, kuinka
kauas Joosef ja Maria matkasivat. Kun oppilaat ovat vastanneet, selitä, että matka
Nasaretista Betlehemiin on noin 140 kilometriä, joten matkanteko jalkaisin veisi
Joosefilta ja Marialta ainakin neljä tai viisi päivää, ehkä kauemminkin Marian
raskauden vuoksi.

Käytä pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja
Kirkko on laatinut monia pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja ja sisällyttänyt ne joidenkin
kielten pyhien kirjoitusten laitokseen. Tätä viiteaineistoa ovat esimerkiksi alaviitteet, hakemistot,
kuvat ja kartat. Ne ovat arvokkaimpia lähteitä, mitä opettaja ja oppilaat voivat käyttää
tutkiessaan pyhiä kirjoituksia. Kannusta oppilaita käyttämään saatavilla olevia tutkimisen
apuneuvoja, kun he tutkivat pyhiä kirjoituksia itsekseen.

Pyydä oppilaita pohtimaan, millaiset heidän mielestään olisivat asianmukaiset
olosuhteet, joissa maailman Luoja ja Vapahtaja voisi syntyä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 2:6–7. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, millaisissa olosuhteissa Jeesus syntyi.

• Vaikka Jeesuksella on ainutlaatuisen tärkeä asema Jumalan ainosyntyisenä
Poikana lihassa, millaisissa olosuhteissa Hän syntyi?

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Luuk. 2:8–14. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka
Vapahtajan syntymästä ilmoitettiin. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat
selville. Ota esille kuva Enkeli ilmestyy paimenille (Evankeliumiaiheinen kuvakirja,
nro 31; ks. myös lds.org).
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• Mitä me voimme jakeen 10 mukaan
kokea, koska Vapahtaja syntyi? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita
taululle seuraava totuus: Koska
Vapahtaja syntyi maan päälle, me
voimme kokea suurta iloa.)

Kun oppilaat jatkavat luvun Luuk. 2
tutkimista, kehota heitä panemaan
merkille esimerkkejä siitä, kuinka tieto
Vapahtajan syntymästä toi iloa muille.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Luuk. 2:15–20. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja
kiinnittämään huomiota siihen, kuinka
paimenet suhtautuivat enkelin
sanomaan.

• Mitkä ilmaukset osoittavat, kuinka
paimenet suhtautuivat enkelin sanomaan? (Voit ehdottaa, että oppilaat
merkitsevät ilmaukset ”nyt Betlehemiin” (jae 15) ja ”he lähtivät kiireesti”
(jae 16).

• Mistä paimenet saivat todistuksen, koska he noudattivat tätä sanomaa?

• Mitä paimenet tekivät saatuaan oman todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta?

• Mistähän syystä paimenet kertoivat muille, mitä he olivat kokeneet?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän kertomuksen perusteella siitä, mitä
tapahtuu, kun saamme henkilökohtaisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta?
(Oppilaiden tulee omin sanoin ilmaista seuraavankaltainen periaate: Kun
saamme henkilökohtaisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, me
haluamme kertoa siitä muille.)

Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat tunteneet halua lausua
muille todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.
Kannusta heitä pohtimaan, mikä sai aikaan tuon halun. Kehota muutamia oppilaita
kertomaan luokalle kokemuksistaan.

Luukas 2:21–39
Simeon ja Hanna julistavat Jeesuksen olevan maailman Vapahtaja
Tee yhteenveto jakeista Luuk. 2:21–24 selittämällä, että Jeesuksen synnyttyä Maria
ja Joosef veivät Hänet temppeliin juutalaisen lain mukaisesti (ks. 2. Moos. 13:2).
Sinä päivänä kaksi ihmistä, jotka olivat temppelissä, tunnistivat Jeesus-lapsen
Messiaaksi. Kehota nuoria miehiä luokassa lukemaan itsekseen jakeista Luuk.
2:25–32 kertomus Simeonista. (Sinun on ehkä syytä selittää, että ilmaus ”odotti
Israelille luvattua lohdutusta” jakeessa 25 tarkoittaa, että odotti Messiaan tuloa.)
Kehota nuoria naisia lukemaan itsekseen jakeista Luuk. 2:36–38 kertomus
Hannasta. Kun oppilaat lukevat tehtäväksi saamiaan jakeita, kehota heitä etsimään
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
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• Kuinka tieto Vapahtajan syntymästä toi iloa tälle henkilölle?

• Millä tavoin hän todisti Jeesuksesta Kristuksesta?

Kehota riittävän ajan kuluttua yhtä
nuorta miestä nousemaan seisomaan,
tiivistämään lukemansa kertomus ja
kertomaan vastauksensa edellä oleviin
kysymyksiin. Ota esille kuva Simeon
osoittaa kunnioitusta Kristus-lapselle
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 32;
ks. myös lds.org).

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 2:33–35
selittämällä, että Simeon siunasi myös
Mariaa ja Joosefia.

Kehota yhtä nuorta naista nousemaan
seisomaan, tiivistämään lukemansa
kertomus ja kertomaan vastauksensa
edellä oleviin kysymyksiin.

Kehota oppilaita selittämään, kuinka
tieto siitä, että Vapahtaja syntyi, voi
tuoda iloa meille. Kutsu sitten halukkaita lausumaan todistuksensa Jeesuksesta
Kristuksesta luokalle.

Tiivistä jae Luuk. 2:39 selittämällä, että näiden tapahtumien jälkeen Maria, Joosef ja
Jeesus palasivat Nasaretiin.

Luukas 2:40–52
Nuori Jeesus opettaa temppelissä
Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa yksi alue, jolla he haluaisivat kehittyä. Kehota muutamaa,
jotka haluavat, kertomaan luokan jäsenille, mitä he kirjoittivat. (Muistuta oppilaille,
ettei heidän pidä kertoa mitään, mikä on liian henkilökohtaista tai yksityistä.)

• Kuinka tieto siitä, millainen Jeesus oli nuorena, voisi auttaa teitä nyt, kun
olette nuoria?

Selitä, että meillä on hyvin vähän yksityiskohtia Jeesuksen nuoruudesta, mutta ne,
jotka on merkitty muistiin, voivat olla suurena siunauksena ja ohjeena meille, kun
pyrimme kehittymään. Kun oppilaat tutkivat loppuosaa luvusta Luuk. 2, kehota
heitä etsimään totuuksia, jotka voivat auttaa meitä tietämään, mille alueille meidän
pitäisi keskittyä, kun pyrimme tulemaan paremmiksi.
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Ota esille kuva Jeesus rukoilee äitinsä
kanssa (Evankeliumiaiheinen kuvakirja,
nro 33; ks. myös lds.org). Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 2:40.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja panemaan merkille, kuinka
Luukas kuvaili Jeesuksen lapsuutta.
Kehota oppilaita kertomaan, mitä he
saavat selville.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan
vuorotellen ääneen jakeet Luuk.
2:41–47. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään
huomiota siihen, mitä Jeesus teki
ollessaan 12-vuotias.

• Miksi Jeesus oli jäänyt temppeliin?
(Kehota oppilaita lukemaan Pyhien
kirjoitusten oppaasta JSR Luuk. 2:46
ja ottamaan selville, kuinka Joseph Smithin raamatunkäännös selventää sitä,
mitä Jeesus teki temppelissä, ja kuinka tämä tarkennus sopii paremmin jakeessa
Luuk. 2:47 olevaan kuvaukseen tapahtumasta.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 2:48–50. Pyydä oppilaita
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus sanoi Marialle ja Joosefille,
kun he löysivät Hänet.

Sen sijaan että pyytäisit yhtä oppilasta lukemaan jakeet Luuk. 2:48–50, voit
näyttää The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videon ”Young Jesus

Teaches in the Temple” [Nuori Jeesus opettaa temppelissä] (2.30), joka on sivustolla
lds.org.

• Mitä Jeesus sanoi Marialle ja Joosefille, kun he löysivät Hänet?

• Mitä tämä tapahtuma paljastaa siitä, mitä Jeesus tiesi omasta todellisesta
alkuperästään ja millainen Hän oli luonteeltaan nuoruudessaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 2:51–52. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja etsimään tapoja, joilla Jeesus varttui.

• Mitä tarkoittaa ilmaus ”Jeesukselle karttui – – viisautta”? (Että Hän varttui
henkisesti.) Entä ilmaus, että Hänelle ”karttui ikää”? (Että Hän varttui
fyysisesti.) Entä ilmaus, että ”Jumalan – – suosio seurasi häntä”? (Että Hän
kasvoi hengellisesti.) Entä ilmaus ”ihmisten suosio seurasi häntä”? (Että Hän
kehittyi sosiaalisesti.)

• Kuinka ilmaisisitte jakeen 52 perusteella periaatteen, joka voi ohjata meitä
noudattamaan Jeesuksen esimerkkiä? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavankaltainen periaate: Me voimme noudattaa Jeesuksen esimerkkiä
hankkimalla viisautta ja kasvamalla fyysisesti, hengellisesti ja
sosiaalisesti.)
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• Miksi meidän on tärkeää kehittyä jokaisella näistä neljästä osa-alueesta? (Jotta
meistä voi tulla tasapainoisia ihmisiä.)

• Kuinka teitä on siunattu, kun olette pyrkineet noudattamaan Jeesuksen
esimerkkiä kehittämällä itseänne näillä osa-alueilla?

Kirjoita taululle seuraavat otsikot ja kehota oppilaita jäljentämään ne
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa: Älyllinen,
Fyysinen, Hengellinen ja Sosiaalinen. Pyydä oppilaita kirjoittamaan kuhunkin näistä
kohdista yksi tavoite, jolla he voivat kehittyä. Kannusta heitä toimimaan näiden
tavoitteiden mukaan. Lausu lopuksi oma todistuksesi tämän päivän oppiaiheessa
esiin tuoduista totuuksista.

(Tietovisan vastaukset ovat seuraavat: 1. Oikein; 2. Väärin; 3. Oikein; 4. Väärin; 5.
Oikein; 6. Väärin.)

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Kertaaminen auttaa oppilaita muistamaan, mistä pyhien kirjoitusten hallittavat
kohdat löytyvät. Käytä pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kortteja tai pyydä
oppilaita tekemään omat korttinsa kirjoittamalla tyhjien korttien tai paperilappujen
toiselle puolelle kohdasta avainsanoja tai merkityksiä ja toiselle puolelle kohdan
viite. Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä kortteja käyttäen kyselemään kohtia
toisiltaan. Kehota oppilaita käyttämään näitä kortteja usein kyselläkseen kohtia
itseltään ja toisiltaan. Voisit käyttää korteissa olevia vihjeitä ja järjestää luokassa
pyhien kirjoitusten metsästystoiminnan (ks. ”Pyhien kirjoitusten metsästys” tämän
oppikirjan liitteessä).
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OPPIAIHE 45

Luukas 3–4
Johdanto
Johannes Kastaja saarnasi parannusta ja todisti tulevasta
Messiaasta. Johannes kastoi Jeesuksen Kristuksen, joka
sitten paastosi autiomaassa 40 päivää. Matkattuaan
Galileaan Jeesus julisti Nasaretissa olevansa Messias.

Nasaretin asukkaat torjuivat Hänet, ja Hän meni
Kapernaumiin, missä Hän paransi sairaita ja karkotti
pahoja henkiä.

Opetusehdotuksia
Luukas 3:1–22
Johannes Kastaja profetoi Jeesuksesta Kristuksesta
Pyydä ennen oppituntia yhtä oppilasta tutkimaan kertomusta Eliasta ja Sarpatin
leskestä kohdasta 1. Kun. 17:1–16 ja toista oppilasta tutkimaan kertomusta
Naamanista ja Elisasta kohdasta 2. Kun. 5:1–15. Selitä, että he saavat kertoa nämä
kertomukset lyhyesti myöhemmin oppiaiheessa. Pyydä heitä tähdentämään sitä,
millä tavoin Naaman ja Sarpatin leski osoittivat uskoaan, ja tuomaan esiin, että
kumpikin heistä oli pakana (ei kuulunut Israelin huoneeseen).

Aloita oppitunti pyytämällä oppilaita kirjoittamaan paperiin jokin tilanne, jolloin he
tunsivat olevansa erillään ympärillään olevista tai ulkopuolinen, koska he elävät
Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin mukaan (huolehdi siitä, etteivät
oppilaat kirjoita paperiin nimeään). Pyydä riittävän ajan kuluttua oppilaita
antamaan paperinsa sinulle. Lue muutama kokemuksista ääneen luokalle.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Luuk. 3:1–22 etsimään totuus, joka voi
selittää, miksi evankeliumin mukaan elävät ihmiset saattavat toisinaan tuntea
olevansa erillään muista.

Selitä, että Mooseksen lain mukaan ylipappi toimi Aaronin pappeuden johtavana
virkailijana ja Israelin kansan poliittisena johtajana. Vapahtajan palvelutyön aikaan
ylipapin virka oli kuitenkin korruptoitunut. Sen sijaan että Jumala olisi valinnut
ylipapit, heidät valitsivat sellaiset miehet kuten Herodes ja muut Rooman
virkamiehet (ks. Bible Dictionary, ”High Priest”).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 3:2–6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kenelle Jumala puhui ylipappien sijaan.

• Kenelle tuli Herran sana ylipappien sijaan? (”Johannekselle, Sakariaan pojalle”,
joka tunnetaan myös Johannes Kastajana.)

• Mitä Johannes Kastaja opetti?

Selitä, että Johanneksen elinaikana jotkut ihmiset uskoivat, että koska he olivat
Abrahamin jälkeläisiä, he olivat parempia kuin muut tai että Jumala rakasti heitä
enemmän kuin niitä, jotka eivät olleet israelilaisia. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Luuk. 3:7–9 ja pyydä luokan jäseniä ottamaan selville, mitä Johannes
Kastaja opetti, että juutalaisten piti tehdä ollakseen otollisia Jumalalle.
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• Mitä Johannes opetti, että juutalaisten piti tehdä ollakseen otollisia Jumalalle?
(Selitä, että ”hedelmä” on vertauskuva tekemiemme valintojen seurauksista.)

• Mitä tapahtuu jakeen 9 mukaan niille, jotka eivät tee hyvää hedelmää eli eivät
elä vanhurskaasti?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 3:10–15 selittämällä, että Johannes opetti tietyille
juutalaisryhmille, kuinka he voisivat tehdä hyvää hedelmää. Johanneksen
palvelutyö oli vaikuttavaa, ja jotkut ajattelivat, että hän saattaisi olla Messias.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 3:16–17 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Johannes sanoi Messiaan tekevän, kun Hän tulisi.

• Mitä Johannes sanoi tulevan Messiaan tekevän?

Selitä, että ilmaus ”kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” (jae 16) viittaa Pyhän
Hengen lahjan saamisen puhdistavaan ja pyhittävään vaikutukseen.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin jae 17 näyttämällä kourallista jyviä tai
pieniä kiviä ja sahanpurua tai pieniä sanomalehdenpalasia. Sekoita yhteen jyvät ja
sahanpuru, ja pane sekoitus matalalle tarjottimelle.

• Kuinka joku saattaisi erotella jyvät sahanpurusta?

Selitä, että kun vilja oli korjattu ja puitu (kun jyvät oli erotettu muusta kasvista),
jyvät tuullettiin. Tuultaminen on ikivanha menetelmä, jota käytettiin erottamaan
viljanjyvät akanoista (ulkoinen kuori) ja ruumenista. Tuultaja käytti suurta lapiota
tai puista talikkoa (jota pyhissä kirjoituksissa kutsutaan viskaimeksi), jolla hän heitti
puituja jyviä ilmaan. Silloin tuuli vei mennessään kevyemmät akanat, joita ei
haluttu, ja raskaammat viljanjyvät putosivat kasaksi puimatantereelle.

Havainnollista tätä menetelmää ottamalla esiin viuhka (voit käyttää paksua
paperia, kartonkia tai taiteltua paperia, jos tarpeen). Kehota yhtä oppilasta
tulemaan luokan eteen ja pyydä häntä heiluttamaan viuhkaa jyvien ja sahanpurun
päällä. Kun oppilas heiluttaa viuhkaa, heitä varovasti sekoitusta ilmaan, niin että
liikuva ilma alkaa puhaltaa sahanpurua, kun taas jyvät putoavat takaisin
tarjottimelle. Kehota oppilasta palaamaan paikalleen.

• Mitä jyvät ja ruumenet edustavat? (Jyvät edustavat vanhurskaita ja ruumenet
jumalattomia.)

• Kuka erottelee jakeiden 16–17 mukaan vanhurskaat jumalattomista? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesus Kristus
erottelee vanhurskaat jumalattomista.)

• Vaikka vanhurskaat erotellaan jumalattomista viimeisen kerran tuomiopäivänä,
niin millä tavoin Jeesuksen Kristuksen seuraaminen ja eläminen Hänen
evankeliuminsa mukaan voi saada Hänen opetuslapsensa erottumaan muista
tänä aikana?

• Miksi meidän pitää ymmärtää, että se, että pyrimme seuraamaan Jeesusta
Kristusta ja elämään Hänen evankeliuminsa mukaan, voi saada meidät olemaan
tai tuntemaan olevamme erillään muista?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 3:18–22 selittämällä, että Jeesus tuli Johannes
Kastajan kastettavaksi. Myöhemmin Herodes pani Johannes Kastajan vankilaan.
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Luukas 3:23–38
Jeesuksen sukuluettelo esitetään
Tee yhteenveto jakeista Luuk. 3:23–38 selittämällä, että Luukas sisällytti
evankeliumiinsa Jeesuksen sukuluettelon ja todisti, että Joosefin ”luultiin” olevan
(vaikkei hän todellisuudessa ollutkaan) Jeesuksen – Jumalan Pojan – isä.

Luukas 4:1–13
Paholainen kiusaa Jeesusta autiomaassa
Selitä, että jakeissa Luuk. 4:1–13 on kertomus siitä, kuinka Jeesus paastosi 40
päivää autiomaassa ja torjui Paholaisen kiusaukset.

Luukas 4:14–30
Jeesus ilmoittaa, että Hän on Messias
Kirjoita taululle sanat murheen murtama, köyhä, kahleissa, sokea ja sorrettu. Pyydä
oppilaita miettimään tilannetta, jolloin yksi tai useampi näistä sanoista on saattanut
kuvata sitä, mitä he ovat ajatelleet itsestään. Kehota heitä heidän tutkiessaan
jakeita Luuk. 4:14–30 ottamaan selville, kuinka he saattaisivat kokea saavansa
helpotusta näihin tunteisiin.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 4:14–17 selittämällä, että kun Jeesus oli tullut takaisin
autiomaasta, Hän alkoi saarnata synagogissa Galileassa. Pian Hän palasi
kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Siellä ollessaan Hän nousi synagogassa lukemaan
Jesajan kirjaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 4:18–21 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä Jesaja opetti Messiaan jumalallisesta tehtävästä.

• Mistä Jeesus todisti kotikaupunkinsa Nasaretin asukkaille? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden:
Jeesus on Messias, joka lähetettiin parantamaan murheen murtamat ja
vapauttamaan ne, jotka ovat hengellisesti kahleissa.)

• Mitkä kokemuksenne ovat osoittaneet teille, että Jeesus Kristus parantaa ja
vapauttaa meitä edelleen tänäkin aikana?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 4:22 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuinka Nasaretin asukkaat suhtautuivat Jeesuksen rohkeaan
julistukseen, että Hän on kauan odotettu Messias.

• Miten ihmiset reagoivat Jeesuksen julistukseen?

• Mistähän syystä Nasaretin asukkaiden jakeen 22 mukaan oli vaikea uskoa, että
Jeesus oli Messias?

Tiivistä jae Luuk. 4:23 selittämällä, että Jeesus tiesi Nasaretin asukkaiden vaativan
Häntä todistamaan, että Hän on Messias, tekemällä samankaltaisia ihmeitä kuin
Hän oli tehnyt Kapernaumissa.

Kehota oppilaita silmäilemään itsekseen jakeita Luuk. 4:24–27 ja etsimään kaksi
Vanhan testamentin kertomusta, joihin Vapahtaja viittasi vastatessaan Nasaretin
asukkaille. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.
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Pyydä niitä kahta oppilasta, joita olit kehottanut aiemmin tutkimaan näitä
kertomuksia, esittämään ne nyt lyhyesti. Selitä sen jälkeen, että Jeesus opetti
Nasaretin asukkaille, että vaikka Israelissa oli leskiä ja spitaalisia, nämä ihmeet
tapahtuivat kahdelle ei-israelilaiselle (pakanalle).

• Millä tavoin Naaman ja Sarpatin leski osoittivat uskoa?

• Kuinka leskivaimon ja Naamanin usko erosi Nasaretin asukkaiden uskosta?

Rinnasta ja vertaa
Jokin pyhien kirjoitusten kohta usein selvenee, kun sitä rinnastaa tai vertaa johonkin muuhun.
Kun autat oppilaita huomaamaan opetusten, ihmisten ja tapahtumien välisiä samankaltaisuuksia
tai eroja, he voivat nähdä evankeliumin totuuksia tarkemmin.

Tuo esiin, että Jeesus teki Nasaretissa hyvin vähän ihmeitä, koska ihmisiltä siellä
puuttui yleisesti uskoa Häneen (ks. Matt. 13:54–58; Mark. 6:1–6).

• Minkä periaatteen me voimme oppia uskosta, kun vertaamme Nasaretin
asukkaita leskivaimoon ja Naamaniin? (Auta oppilaita huomaamaan
seuraavankaltainen periaate: Kun osoitamme uskovamme Jeesukseen
Kristukseen, me voimme nähdä tapahtuvan ihmeitä.)

Pyydä oppilaita tulemaan taululle ja kirjoittamaan luettelo tavoista, joilla me
voimme osoittaa uskovamme, että Jeesus Kristus on Vapahtajamme. Kun oppilaat
ovat kirjoittaneet luettelon, kysy:

• Mitä esimerkkejä on sellaisista siunauksista tai ihmeistä, jotka koemme vasta
sen jälkeen kun olemme ensin toimineet uskossa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 4:28–30 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuinka synagogassa olijat suhtautuivat Jeesukseen. Kehota
oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Millä tavoin tämä kertomus havainnollistaa sitä, kuinka Jeesus Kristus erottelee
jumalattomat vanhurskaista? (Ks. Luuk. 3:17.)

Luukas 4:31–44
Jeesus karkottaa pahoja henkiä ja parantaa sairaita
Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota heitä lukemaan parinsa kanssa ääneen Luuk.
4:31–44 ja etsimään siunauksia, joita Kapernaumin asukkaat saivat verrattuna
Nasaretin asukkaiden saamiin siunauksiin. Kun he ovat lukeneet, kehota heitä
keskustelemaan parinsa kanssa vastauksistaan seuraaviin kysymyksiin (voit
kirjoittaa nämä kysymykset taululle):

• Kuinka Kapernaumin asukkaiden suhtautumistapa Jeesukseen erosi Nasaretin
asukkaiden suhtautumistavasta?

• Mitä siunauksia Kapernaumin asukkaat saivat verrattuna Nasaretin asukkaiden
saamiin siunauksiin?
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• Kuinka nämä kertomukset havainnollistavat sitä periaatetta, että kun me
osoitamme uskovamme Jeesukseen Kristukseen, me voimme nähdä tapahtuvan
ihmeitä?

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan luokalle vastauksensa kahteen viimeiseen
kysymykseen.

Päätä oppiaihe lausumalla oma todistuksesi Jeesuksesta Kristuksesta ja niistä
siunauksista, joita olet saanut osoitettuasi uskovasi Häneen. Pyydä oppilaita
kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa muutamia tapoja, joilla he voivat osoittaa uskovansa
Jeesukseen Kristukseen. Kehota heitä asettamaan tavoite tehdä ne asiat, jotka he
kirjoittivat.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Markus 10 – Luukas 4
(Viikko 9)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Mark. 10 –
Luuk. 4 (viikko 9), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain
muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Markus 10–16)
Kun oppilaat tutkivat kutsua, jonka Vapahtaja esitti lapsille Hänen luokseen tulemisesta, he saivat tietää, että kun
otamme vastaan evankeliumin lasten lailla, me valmistaudumme pääsemään Jumalan valtakuntaan. Lukiessaan
Jeesuksen Kristuksen kehotuksesta rikkaalle nuorukaiselle he saivat tietää, että koska Herra rakastaa meitä, Hän auttaa
meitä tietämään, mitä meiltä puuttuu pyrkiessämme seuraamaan Häntä, ja jos pyydämme Herralta, niin Hän opettaa
meille, mitä meidän pitää tehdä, jotta perisimme iankaikkisen elämän. Kertomukset leskestä antamassa ropoaan ja
Mariasta voitelemassa Vapahtajaa auttoivat oppilaita oppimaan, että jos olemme valmiita antamaan Herralle kaiken,
mitä meillä on, Hän ottaa vastaan uhrilahjamme, vaikka se vaikuttaisikin pieneltä verrattuna muiden uhrilahjoihin, ja
että parhaamme antaminen Vapahtajalle on otollista Hänelle.

Päivä 2 (Luukas 1)
Tässä oppiaiheessa oppilaat tutkivat enkeli Gabrielin lupausta, että Sakarias ja Elisabet saisivat pojan. He saivat myös
tietää, että Gabriel kertoi Marialle, että Mariasta tulisi Jumalan Pojan äiti. Näistä pyhien kirjoitusten kohdista oppilaat
oppivat seuraavat totuudet: Herran sanat, jotka on puhuttu Hänen palvelijoidensa kautta, käyvät aikanaan toteen.
Jeesus Kristus on Isän Jumalan Poika. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Jos pyrimme uskollisesti täyttämään Herran
meille antamat tehtävät, Hän voi tehdä elämässämme suuria.

Päivä 3 (Luukas 2)
Kun oppilaat tutkivat Jeesuksen Kristuksen syntymää, he saivat tietää, että koska Vapahtaja syntyi maan päälle, me
voimme kokea suurta iloa. He saivat myös tietää, että kun noudatamme jumalallisia ohjeita, me voimme saada
omakohtaisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, ja että kun saamme oman todistuksemme Jeesuksesta
Kristuksesta, me haluamme kertoa siitä muille. Tutkiessaan Jeesuksen nuoruutta oppilaat oppivat, että me voimme
noudattaa Jeesuksen esimerkkiä hankkimalla viisautta ja kasvamalla fyysisesti, hengellisesti ja sosiaalisesti.

Päivä 4 (Luukas 3–4)
Tässä oppiaiheessa oppilaat saivat tietoa Johannes Kastajasta ja Jeesuksen Kristuksen kasteesta. He saivat tietää myös
Jeesuksen Nasaretissa esittämästä julistuksesta, että Hän on Messias. Näistä kertomuksista oppilaat oppivat seuraavat
totuudet: Jeesus Kristus erottelee vanhurskaat jumalattomista. Jeesus on Messias, joka lähetettiin parantamaan
murheen murtamat ja vapauttamaan ne, jotka ovat hengellisesti kahleissa. Kun osoitamme uskovamme Jeesukseen
Kristukseen, me voimme nähdä tapahtuvan ihmeitä.
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Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään hieman sitä, mitä Jeesus Kristus
kärsi osana sovitustaan. Lisäksi oppilaat oppivat ymmärtämään syitä siihen, miksi
Vapahtaja kärsi vuoksemme.

Opetusehdotuksia
Markus 14:10–16:20
Jeesus aloittaa sovituksensa kärsimällä Getsemanessa syntiemme vuoksi, Juudas
Iskariot kavaltaa Hänet ja Hänet tuodaan juutalaisjohtajien eteen
Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Onko teistä koskaan tuntunut siltä, ettei kukaan ymmärrä teitä tai sitä, mitä
joudutte kokemaan?

• Onko teistä koskaan tuntunut, ettette voi saada anteeksi aiempia syntejänne?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Mark. 14 etsimään totuuksia, jotka
voivat auttaa ihmistä, jolla saattaa olla tällaisia ajatuksia.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 14:32–34. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja tunsi Getsemanen
puutarhassa.

• Mitä Vapahtaja tunsi Getsemanen puutarhassa?

Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraavat ilmaukset: kauhua ja
ahdistusta, tuskan vallassa, kuoleman tuskan.

Selitä, että nämä ilmaukset kertovat siitä kärsimyksestä, jota Jeesus Kristus koki
osana sovitustaan.

• Mitä nämä ilmaukset opettavat meille Jeesuksen Kristuksen sovituksesta? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Osana sovitustaan
Jeesus Kristus kärsi ja murehti Getsemanen puutarhassa.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä oppi kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin
seuraavat sanat.

”Getsemanessa kärsivä Jeesus alkoi ’tuntea kauhua’ (Mark. 14:33), tai
kreikankielisen kirjoituksen mukaan, ’pelonsekaista kunnioitusta’ ja ’kauhistusta’.

Kuvitelkaa Jehovaa, tämän ja muiden maailmojen Luojaa, ’kauhistuneena’! – –
Hän ei ollut milloinkaan ennen henkilökohtaisesti kokenut ankaraa ja vaativaa
sovitustapahtumaa. Niinpä, kun tuska tuli täyteydessään, se oli paljon pahempaa
kuin Hänkään ainutlaatuisessa älyssään oli milloinkaan osannut kuvitella! Ei

ihme, että enkeli ilmestyi vahvistamaan Häntä! (Ks. Luuk. 22:43.)

Kaikkien kuolevaisuuden menneiden, senhetkisten ja tulevien syntien yhteinen taakka painoi
tuota täydellistä, synnitöntä ja herkkää sielua! Kaikki meidän heikkoutemme ja sairautemme
olivat myös jotenkin osa sovituksen hirveää laskuoppia. (Ks. Alma 7:11–12; Jes. 53:3–5; Matt.
8:17.) – –
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Toivoiko Hän tässä äärimmäisessä hädässä kenties, että pensaikossa olisi pelastava oinas? En
tiedä. Hänen kärsimyksensä – ikään kuin suunnaton kerrottuna äärettömällä sai Hänet
myöhemmin huutamaan ristillä, koska Hän tunsi itsensä hyljätyksi (ks. Matt. 27:46). – –

Ihmeellinen ja suuri sovitus oli koko ihmiskunnan historian keskeinen teko. Se oli sarana, jonka
varassa kääntyi kaikki muu, millä lopulta on merkitystä. Mutta se kääntyi Jeesuksen
hengellisestä alistuvuudesta!” (Ks. ”Alistu halusta”, Valkeus, 1985, konferenssiraportti 155.
vuosikonferenssista, s. 67.)

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Mark. 14:35–42. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä
Vapahtaja teki ankaran kärsimyksensä johdosta.

• Mitä Vapahtaja teki ankaran kärsimyksensä johdosta? (Auta oppilaita
ymmärtämään, että Jeesuksen kärsimys oli niin ankaraa, että Hän kysyi, olisiko
mahdollista, ettei Hän kokisi sitä.)

Kirjoita taululle seuraavaa: Jeesus Kristus kärsi… jotta Hän…

Selitä, että muut pyhien kirjoitusten kohdat voivat auttaa meitä ymmärtämään
Jeesuksen Kristuksen kärsimystä ja sitä, miksi Hän oli valmis kärsimään meidän
vuoksemme.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Jes. 53:3–5 ja Alma 7:11–13.
Järjestä oppilaat pareiksi ja kehota heitä lukemaan nämä jakeet yhdessä pannen
merkille, mitä Vapahtaja kärsi ja miksi Hän kärsi. Pyydä oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he
täydentäisivät taululle kirjoitetun virkkeen sen perusteella, mitä he oppivat
kohdista Jes. 53:3–5 ja Alma 7:11–13.

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan, kuinka he
täydensivät ilmauksen. Heidän vastaustensa tulee olla seuraavankaltaisia: Jeesus
Kristus kärsi kipumme, ahdinkomme, kiusauksemme, sairautemme,
heikkoutemme ja murheemme, jotta Hän tietäisi, kuinka auttaa meitä. Jeesus
Kristus kärsi syntiemme vuoksi, jotta Hän voisi pyyhkiä pois rikkomuksemme.
Muistuta oppilaille, että Vapahtajan kärsimys ihmiskunnan syntien vuoksi alkoi
Getsemanessa ja jatkui huipentuen Hänen ristiinnaulitsemiseensa.

Voisit auttaa oppilaita tuntemaan sen totuuden tärkeyden, että osana
sovitustaan Jeesus Kristus kärsi ja murehti Getsemanen puutarhassa,

näyttämällä videon ”Kristuksen erityistodistajat – vanhin Holland” (2.38), jossa
vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista todistaa Vapahtajan
kärsimyksestä Getsemanessa. Tämä video on sivustolla lds.org.

• Kuinka tieto siitä, mitä Vapahtaja kärsi ja miksi Hän kärsi, saattaisi auttaa teitä,
kun kohtaatte koettelemuksia, kipuja ja ahdinkoja? (Ks. OL 45:3–5.)

• Milloin olette tunteneet Vapahtajan auttavan teitä kivun, sairauden tai murheen
hetkellä?

• Millaisia tunteita olette kokeneet, kun olette tehneet parannuksen ja tunteneet,
että syntinne on pyyhitty pois Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta?
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Tee yhteenveto kohdasta Mark. 14:43–16:20 selittämällä, että Jeesus vietiin
laittomaan oikeudenkäyntiin suuren neuvoston eteen ja tuomittiin kuolemaan. Kun
Vapahtaja oli antanut henkensä ristillä ja noussut kuolleista, Hän ilmestyi
apostoleilleen ja lähetti heidät saarnaamaan luvaten heille, että merkit seuraisivat
niitä, jotka uskovat. (Huom. Jeesuksen Kristuksen kuolemaa, hautaamista ja
ylösnousemusta käsiteltiin aiemmin yksityiskohtaisesti, kun oppilaat tutkivat lukuja
Matt. 27–28.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 16:15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä tehtävän Herra antoi
apostoleilleen.

• Kuinka te voitte osaltanne täyttää nyt ja tulevaisuudessa velvoitteen saarnata
evankeliumia koko maailmalle?

Voit päättää oppiaiheen todistamalla totuuksista, joista olette keskustelleet tänään.

Seuraava viikko (Luukas 5:1–10:37)
Pyydä oppilaita pohtimaan, ovatko he koskaan miettineet, voivatko he saada
syntinsä anteeksi. Selitä, että kun he tulevalla viikolla tutkivat lukualuetta Luuk.
5:1–10:37, he saavat tietää Vapahtajan auliudesta antaa anteeksi heidän syntinsä ja
siitä, mitä he voivat tehdä saadakseen anteeksi.
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OPPIAIHE 46

Luukas 5
Johdanto
Kun Pietari, Jaakob ja Johannes olivat Vapahtajan avulla
saaneet ihmeellisellä tavalla suuren kalansaaliin, he jättivät
kaiken seuratakseen Vapahtajaa ja tullakseen ihmisten
kalastajiksi. Jeesus paransi spitaalisen ja halvaantuneen. Hän

kutsui Matteuksen opetuslapsekseen ja opetti, että Hän tuli
kutsumaan syntisiä parannukseen. Lisäksi Jeesus opetti
vertauksen uudesta viinistä ja vanhoista leileistä.

Opetusehdotuksia
Luukas 5:1–11
Herra kutsuu Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ihmisten kalastajiksi
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Milloin teitä on pyydetty tekemään jotakin, vaikka
ette ole tienneet kaikkia syitä sen tekemiseen? Pyydä oppilaita pohtimaan kysymystä ja
kehota muutamaa heistä kertomaan kokemuksistaan.

• Miksi voi olla vaikeaa noudattaa ohjeita, jos ei ymmärrä niiden syitä?

• Mitä kirkon johtajien käskyjä tai neuvoja joidenkin nuorten saattaisi olla vaikea
noudattaa, jos he eivät ymmärrä täysin niiden syitä? (Voisit kirjoittaa oppilaiden
vastauksia taululle.)

Kehota oppilaita etsimään jakeista Luuk. 5:1–11 jokin sellainen periaate, joka voi
auttaa heitä, kun he eivät täysin ymmärrä, miksi heitä pyydetään noudattamaan
Herran neuvoja tai käskyjä.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Luuk. 5:1–5.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja
pyysi Simonia (Pietaria) tekemään sen jälkeen kun Hän oli päättänyt saarnaamisen.
Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä Simon kertoi Vapahtajalle heidän aiemmista yrityksistään saada kalaa?

• Mitä Simonin oma kalastuskokemus on mahtanut saada hänet ajattelemaan,
kun Vapahtaja käski hänen laskea verkot uudelleen?

• Mitä sellaista Simon sanoi, mikä osoitti Hänen luottavan Herraan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 5:6–9 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä tapahtui, kun Simon teki niin kuin Herra pyysi.

• Mitä tapahtui, kun Simon teki niin kuin Herra pyysi?

• Minkä periaatteen me voimme oppia Simonin auliudesta tehdä se, mitä Herra
pyysi, vaikkei hän ymmärtänytkään syytä siihen? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan periaatteen: Jos teemme,
mitä Herra pyytää, silloinkin kun emme ymmärrä syytä siihen, Hän voi
suoda suurempia siunauksia kuin olisimme voineet odottaa. Kirjoita tämä
periaate taululle käyttämällä oppilaiden sanoja.)
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Auta oppilaita tunnistamaan epäsuorasti ilmaistuja periaatteita
Monet periaatteet ovat sellaisia, joita pyhien kirjoitusten kirjoittaja ei ilmaise suoraan vaan
epäsuorasti. Epäsuorasti ilmaistuja periaatteita voi usein löytää kysymällä: ”Mikä on tämän
kertomuksen opetus tai tarkoitus?” Auta oppilaita tarkastelemaan pyhien kirjoitusten
kertomuksen henkilöiden tai ryhmien tekoja, asenteita ja käyttäytymistä ja huomaamaan, mitä
siunauksia tai seurauksia niistä koitui. Pyhien kirjoitusten kertomusten tutkiminen tällä tavoin voi
osaltaan tehdä selkeämmiksi ne evankeliumin periaatteet, joissa niihin viitataan epäsuorasti.

• Millä tavoin eläminen tämän periaatteen mukaan edellyttää meitä luottamaan
Jeesukseen Kristukseen?

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin
seuraavat sanat. Voisit antaa ne oppilaille monisteena.

”Tämän elämän aikana saadaan kokemusta syvästä luottamuksesta –
luottamuksesta Jeesukseen Kristukseen, luottamuksesta Hänen opetuksiinsa,
luottamuksesta kykyymme elää Pyhän Hengen johdattamina ja kuuliaisina
opetuksille, jotka tuovat iloa tässä elämässä ja merkityksellisen, äärettömän
onnellisen iankaikkisen olemassaolon. Luottamus merkitsee sitä, että on auliisti
kuuliainen tietämättä lopputulosta alusta asti (ks. Sananl. 3:5–7). Kantaakseen

hedelmää luottamuksenne Herraan täytyy olla voimakkaampi ja kestävämpi kuin luottamuksenne
omiin henkilökohtaisiin tunteisiinne ja kokemuksiinne.” (Ks. ”Luota Herraan”, Valkeus, tammikuu
1996, s. 16.)

• Kuinka me voimme kasvattaa tällaista luottamusta Vapahtajaan?

• Kuinka te tai perheenne olette saaneet suurempia siunauksia kuin odotitte
noudattamalla Herran ohjeita silloinkin kun ette täysin ymmärtäneet syitä
niihin? (Vastauksiin saattaisi sisältyä kokemuksia, jotka auttoivat oppilaita
viimein ymmärtämään, miksi Herra on antanut sellaisia ohjeita.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan sellaiseen paperiin, jonka he voivat viedä mukanaan
kotiin, joitakin Herralta saatuja neuvoja tai käskyjä, joita he voisivat noudattaa
uskollisemmin, vaikka he eivät täysin ymmärräkään syitä sen tekemiseen. (Jos
aikaa on, voisit kehottaa oppilaita katsomaan ideoita kirjasesta Nuorten
voimaksi, 2011.)

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 5:10–11 selittämällä, että Pietari, Jaakob ja Johannes
jättivät kalastusveneensä ja verkkonsa seuratakseen Jeesusta.

Luukas 5:12–26
Jeesus parantaa spitaalisen ja halvaantuneen
Näytä oppilaille seuraavia tarvikkeita (tai piirrä niistä kuvat tauluun): ruisku, side,
saippua ja jääpussi.

• Kuinka nämä tarvikkeet voivat auttaa ihmistä parantumaan sairaudesta tai
vammasta?
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• Mistä muusta kuin sairaudesta tai fyysisestä vammasta jonkun saattaisi olla
tarpeen parantua? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle. Mahdollisia
vastauksia: synti, riippuvuus, epätoivo ja katkeruus.)

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Luuk. 5:12–25 etsimään periaatteita,
jotka opettavat meille, mitä me voimme tehdä auttaaksemme itseämme ja muita
kokemaan tarvittavan parantumisen.

Jäljennä taululle seuraava taulukko ja kehota oppilaita jäljentämään se
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa:

Samankaltaisuudet Erilaisuudet

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Luuk. 5:12–15 ja Luuk.
5:17–25. Selitä, että nämä jakeet liittyvät siihen, kun Vapahtaja paransi kaksi miestä.
Toisella miehistä oli spitaali ja toinen oli halvaantunut. Järjestä oppilaat pareiksi.
Pyydä heitä lukemaan kumpikin kertomus parinsa kanssa ja keskustelemaan
seuraavista kysymyksistä:

• Millä tavoin nämä kaksi parantamistapausta ovat samanlaisia? Millä tavoin ne
ovat erilaisia?

• Mikä osuus uskolla oli kummassakin kertomuksessa?

Pyydä oppilaita kirjoittamaan taulukkoonsa, mitä he löytävät. Kehota oppilaita
riittävän ajan kuluttua kertomaan, mitä he saivat selville. Voisit pyytää oppilaita
merkitsemään ilmauksen ”Jeesus näki heidän uskonsa” jakeessa 20. Varmista, että
oppilaat ymmärtävät, että niiden miesten usko, jotka toivat halvaantuneen
Vapahtajan luo, vaikutti tämän miehen parantumiseen.

• Mitä periaatteita me voimme näiden tapahtumien perusteella oppia siitä,
kuinka meidät voidaan parantaa ja mitä me voimme tehdä auttaaksemme muita
parantumaan? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he
mainitsevat seuraavat periaatteet: Kun osoitamme uskoa ja tulemme
Vapahtajan luokse, Hän voi parantaa meidät. Me voimme auttaa muita
tulemaan Vapahtajan luokse niin että heidät voidaan parantaa. Kirjoita
nämä periaatteet taululle.)

• Millä tavoin me voimme tulla Vapahtajan parantamiksi? (Auta oppilaita
ymmärtämään, että Vapahtaja voi poistaa meistä meidän heikkoutemme tai
Hän voi antaa meille rohkeutta, uskoa, lohtua ja rauhaa, joita tarvitsemme
kestääksemme tai voittaaksemme heikkoutemme.)

Pyydä oppilaita pohtimaan taululle kirjoitettuja heikkouksia, joista ihmiset kenties
tarvitsevat parantumista.
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• Mitä te voisitte tehdä ollaksenne apuna ihmisten tuomisessa Vapahtajan luo,
jotta he saisivat Hänen parantavaa voimaansa?

• Milloin te tai joku tuntemanne henkilö olette parantuneet osoittamalla uskoa
Vapahtajaan? (Muistuta oppilaille, ettei heidän pidä kertoa kokemuksista, jotka
ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.)

• Milloin olette nähneet jonkun tuovan jonkun muun Herran luokse saamaan
Vapahtajan parantavaa voimaa?

Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä osoittaakseen suurempaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen, jotta he parantuisivat, saisivat anteeksi tai saisivat lohtua,
tai mitä he voivat tehdä tuodakseen ystävän tai jonkun muun henkilön Vapahtajan
luokse. Kannusta heitä toimimaan sen innoituksen pohjalta, jota he
mahdollisesti saavat.

Luukas 5:27–35
Lainopettajat ja fariseukset kysyvät, miksi Jeesus aterioi publikaanien ja
syntisten kanssa
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 5:27–28 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille Vapahtajan kutsu Leeville. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he
löytävät.

• Mikä Leevin tavassa vastata Vapahtajan kutsuun tekee teihin vaikutuksen?

Muistuta oppilaille, että Leeviä kutsuttiin myös Matteukseksi (ks. Matt. 9:9). Hän
oli publikaani eli hän keräsi muilta juutalaisilta veroja Rooman valtakunnalle.
Yleensä juutalaiset vihasivat publikaaneja ja pitivät heitä hylkiöinä, syntisinä ja jopa
Israelin kansakunnan pettureina. Tee yhteenveto jakeista Luuk. 5:29–35
selittämällä, että Jeesuksen ollessa aterialla Leevin ja muiden kanssa lainopettajat ja
fariseukset tuomitsivat Hänet siitä, että Hän aterioi syntisten kanssa. Jeesus opetti,
että Hän tuli kutsumaan syntisiä parannukseen.

Luukas 5:36–39
Jeesus esittää vertauksen uudesta viinistä vanhoissa leileissä
Selitä, että Vapahtaja käytti vertausta opettaakseen lainopettajia ja fariseuksia.
Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Luuk. 5:36–39.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä esineitä
Vapahtaja käytti vertauksessaan.

• Mitä esineitä Vapahtaja käytti opettaakseen vertauksensa?

Näytä oppilaille uutta kangasta ja vanhaa kangasta, jossa on reikä. Selitä, että ”uusi
viitta” jakeessa 36 tarkoittaa kangasta, joka ei ole vielä kutistunut. Vanhaa kangasta
ei voi paikata uudella kankaalla, koska kun uusi kangas kutistuu, se tekisi reiästä
aiempaa suuremman. Samalla tavoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei ollut
vain vanhojen uskomusten ja käytäntöjen paikkaamista vaan totuuden täydellinen
palautus.

Kerro oppilaille, että Raamatun englanninkielisen MAP-laitoksen jakeen 37
alaviitteessä kerrotaan, että leilit ovat ”nahkaisia laukkuja tai astioita” (ks. LDS
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Bible, Luke 5:37, alaviite a). Jos mahdollista, näytä oppilaille pala uutta ja
vanhaa nahkaa.

• Mitä eroa on uudella ja vanhalla nahkalla? (Uusi nahka on pehmeää ja
taipuisaa, vanha nahka on kovaa ja menee helposti rikki.)

Selitä, että kun nahkaleileihin pannaan käymään uutta viiniä, sisälle muodostuu
kaasua, joka venyttää nahkaa. Kun viinileili on sitten tällä tavoin jo venynyt, niin jos
siinä yrittää uudelleen käyttää uutta viiniä, se voi saada leilin halkeamaan.

Vertauksessa uusi viini edustaa Vapahtajan opetuksia ja ikuisen evankeliumin
täyteyttä, ja vanha viini edustaa fariseusten noudattamia käytäntöjä,
perinnäissääntöjä ja uskomuksia Mooseksen lain mukaisesti.

• Millä tavoin ”vanhat leilit” voisivat kuvata lainopettajia ja fariseuksia? (Aivan
kuten vanhat leilit ovat liian joustamattomia pitämään uutta viiniä sisällään,
lainopettajat ja fariseukset olivat kovasydämisiä ja haluttomia muuttumaan
ottaakseen vastaan Vapahtajan ja Hänen opetuksensa.)

• Keitä ”uudet leilit” voisivat kuvata? (Niitä ihmisiä, jotka olivat nöyriä ja
halukkaita muuttumaan ottaakseen vastaan Vapahtajan ja Hänen opetuksensa.)

• Mitä me voimme oppia tämän vertauksen pohjalta siitä, mitä meidän pitää
tehdä ottaaksemme vastaan Vapahtajan ja Hänen evankeliuminsa? (Oppilaiden
tulee huomata seuraavankaltainen periaate: Ottaaksemme vastaan
Vapahtajan ja Hänen evankeliuminsa meidän on oltava nöyriä ja
halukkaita muuttumaan. Kehota oppilaita harkitsemaan tämän periaatteen
kirjoittamista pyhien kirjoitustensa marginaaliin kohdan Luuk. 5:36–39
viereen.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kehottamalla heitä kertaamaan luku
Luuk. 5 ja panemaan merkille esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset olivat
kovasydämisiä ja taipumattomia asenteissaan Vapahtajaa ja Hänen opetuksiaan
kohtaan, sekä esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset olivat nöyriä ja halukkaita
muuttumaan ja kehittymään seuraamalla Vapahtajaa. Kehota muutamia oppilaita
kertomaan, mitä he löytävät.

Päätä tämä oppiaihe omaan todistukseesi luvussa Luuk. 5 opetetuista periaatteista.
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OPPIAIHE 47

Luukas 6:1–7:18
Johdanto
Jeesus opetti, että on tärkeää tehdä hyvää muille, myös
sapattina. Vietettyään yön rukoillen Vapahtaja kutsui
kaksitoista apostolia ja opetti sitten heitä ja suurta

ihmisjoukkoa. Hän myös paransi sadanpäällikön palvelijan ja
herätti leskivaimon pojan kuolleista.

Opetusehdotuksia
Luukas 6
Jeesus parantaa sapattina, valitsee kaksitoista apostolia ja opettaa suurta
ihmisjoukkoa
(Huom. Suuri osa luvun Luuk. 6 sisällöstä käsiteltiin oppiaiheissa, jotka koskivat
kohtia Matt. 5–7, 10:1–4 ja Mark. 3:1–6. Tämä osa oppiaiheesta keskittyy jakeisiin
Luuk. 6:31–38.)

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että sunnuntaina kokouksissaan kirkossa he
kuulevat ilmoituksen palveluprojektista, joka koskee heidän lähellään asuvaa
perhettä. Kun ilmoitus oli luettu, he kuulivat neljä erilaista kommenttia. Kehota
neljää oppilasta lukemaan ääneen seuraavat kuvitteelliset suhtautumistavat:

1. ”Se perhe on joutunut viime aikoina kokemaan paljon. Autan mielelläni, millä
tavalla vain voin.”

2. ”Siellä on parasta olla jälkeenpäin tarjoilua, koska jos siellä ei ole, minä en
aio mennä.”

3. ”En oikeastaan haluaisi lähteä, mutta voisin itse tarvita vähän apua ensi viikolla
projektiin, jota olen järjestämässä, joten minun pitäisi varmaan mennä nyt
auttamaan.”

4. ”Jos ystäväni lähtee, minäkin lähden.”

• Mitä nämä esimerkit kertovat syistä, joiden vuoksi ihmiset joskus palvelevat?

Pyydä oppilaita miettimään, mitä tilaisuuksia heillä on ollut palvella ja miltä
palveleminen on heistä tuntunut. Kehota heitä heidän tutkiessaan lukuja Luuk. 6–7
etsimään periaatteita, jotka voivat auttaa heitä palvelemaan
merkityksellisemmin tavoin.

Tee yhteenveto luvusta Luuk. 6 selittämällä, että ollessaan Galileassa palvelutyönsä
alkuvaiheissa Jeesus paransi sapattina erään miehen surkastuneen käden, rukoili
koko yön ja kutsui kaksitoista apostolia. Sitten Jeesus alkoi opettaa heille ja suurelle
ihmisjoukolle (ks. jae 17), kuinka voi saada taivaallisia palkkioita.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Luuk. 6:19 ja panemaan merkille, mitä Jeesus
teki ihmisille ennen kuin Hän alkoi opettaa heitä. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä
he löytävät.
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Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Luuk. 6:31–35. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään neuvoja, joita Jeesus antoi
opetuslapsilleen.

• Mitä neuvoja Jeesus antoi opetuslapsilleen?

• Mitä meidän pitäisi jakeen 35 mukaan odottaa saavamme vastineeksi siitä, että
teemme hyvää muille? (Voit kehottaa oppilaita merkitsemään ilmauksen
”vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin”.)

• Mitä ajallisia palkintoja ihmiset saattaisivat toivoa vastineeksi palvelemisestaan?

• Jos me teemme hyvää muille odottamatta mitään vastineeksi, mitä Herra lupaa
tapahtuvan? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen periaate: Jos
teemme hyvää muille odottamatta mitään vastineeksi, palkkamme on
suuri ja me olemme Korkeimman lapsia.)

Selitä, että vaikka me kaikki olemme Jumalan lapsia, niin ne, jotka tekevät hyvää
muille, toteuttavat jumalallisia mahdollisuuksiaan tulemalla taivaallisen Isän
kaltaisiksi.

• Miksi tämä lupaus on paras palkka siitä, että rakastaa muita ja tekee
heille hyvää?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 6:36–38. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä esimerkkejä Jeesus antoi tavoista,
joilla me voimme tehdä hyvää muille.

• Mitä esimerkkejä Jeesus jakeiden 36–37 mukaan antoi tavoista, joilla me
voimme tehdä hyvää muille? (Voit selittää, että ne, jotka tekevät hyvää tällaisin
tavoin, saavat Jumalan armon ja anteeksiannon.)

Auta oppilaita ymmärtämään jae 38 tuomalla luokkaan sanko, kori tai laatikko ja
useita muita tavaroita kuten vaatteita, ruokaa ja vesipulloja. Muista tuoda tavaroita
enemmän kuin niitä mahtuu tuomaasi säilytysastiaan. Kehota yhtä oppilasta
tulemaan luokan eteen ja pyydä häntä panemaan säilytysastiaan niin monta
tavaraa kuin mahdollista. Kun oppilas on tehnyt sen, kysy häneltä:

• Kuinka ilmaukset ”runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen”
(jae 38) kuvailevat pyrkimyksiäsi täyttää tämä säilytysastia? (Kiitä oppilasta ja
kehota häntä palaamaan paikalleen.)

• Kuinka nämä ilmaukset kuvaavat sitä, miten taivaallinen Isä palkitsee meidät,
kun me annamme omastamme muille? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja,
mutta heidän tulee huomata seuraava totuus: Kun olemme anteliaita muille,
taivaallinen Isä siunaa meitä runsaammin.)

• Millä tavoin me voimme olla anteliaita muille?

Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he tai joku heidän tuntemansa
henkilö ovat olleet anteliaita muille. Ota esille seuraavat kysymykset (tai anna ne
oppilaille monisteena) ja kehota oppilaita kirjoittamaan niihin vastaus
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa (tai
antamaasi monisteeseen):
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• Kuinka Herra on siunannut teitä tai jotakuta tuntemaanne henkilöä sen vuoksi,
että olette olleet anteliaita?

• Mitä aiotte tehdä ollaksenne anteliaampia muille?

Voisit riittävän ajan kuluttua kehottaa oppilaita, jotka haluavat, kertomaan, mitä he
kirjoittivat. Kannusta oppilaita rukoilemaan Herralta apua, kun he pyrkivät
olemaan anteliaampia muille.

Luukas 7:1–10
Jeesus parantaa sadanpäällikön palvelijan
Selitä, että opetettuaan suurta ihmisjoukkoa Jeesus meni kaupunkiin nimeltä
Kapernaum.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Luuk. 7:2–5.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuka pyysi
Jeesukselta apua kuultuaan, että Hän oli tullut kaupunkiin.

• Kuka pyysi Jeesukselta apua?

Selitä, että sadanpäällikkö oli Rooman armeijan upseeri, jonka komennossa oli
50–100 miehen joukko-osasto.

• Mikä sadanpäällikköä huolestutti?

Tuo esiin, että juutalaiset eivät yleensä pitäneet sadanpäälliköistä, koska nämä
edustivat roomalaisten poliittista ja aseellista valtaa juutalaisiin ja heidän maahansa
nähden (ks. New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014,
s. 153).

• Millainen mies tämä sadanpäällikkö oli?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:6–8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka sadanpäällikkö osoitti suurta
uskoa Jeesukseen Kristukseen.

• Kuinka sadanpäällikkö osoitti suurta uskoa Jeesukseen Kristukseen?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:9–10. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka tämän sadanpäällikön usko
palkittiin. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä periaatteita me voimme oppia tästä kertomuksesta? (Oppilaat saattavat
mainita muutamia periaatteita, kuten seuraavan: Osoittamalla uskoa
Jeesukseen Kristukseen me voimme omalta osaltamme tuoda siunauksia
muiden elämään.)

Luukas 7:11–18
Jeesus herättää kuolleista lesken pojan
Selitä, että päivä sen jälkeen kun Vapahtaja oli parantanut sadanpäällikön
palvelijan, Hän teki toisen ihmeen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:11–12. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus ja Hänen opetuslapsensa
kohtasivat lähestyessään kaupunkia nimeltä Nain.
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Sen sijaan että pyytäisit yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:11–12,
voisit näyttää osan The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videosta ”The

Widow of Nain” [Nainin leski] (kohdasta 0.00 kohtaan 0.45), joka on sivustolla
lds.org.

Audiovisuaaliset esitykset
Audiovisuaaliset esitykset voivat parhaiten auttaa oppilaita oppimaan ja toteuttamaan
evankeliumin periaatteita, kun oppilaat ymmärtävät niiden avulla paremmin pyhiin kirjoituksiin
merkittyjä tapahtumia ja periaatteita. Saattaa olla hyödyllistä kirjoittaa taululle erityisiä asioita,
joita oppilaat voisivat panna merkille, tai kysymyksiä, joita he voisivat pohtia, kun he katsovat tai
kuuntelevat esitystä. Voit myös välillä pysäyttää esityksen ja esittää kysymyksiä tai tuoda esiin
tietoja, jotka auttavat oppilaita.

• Mitä Jeesus ja Hänen opetuslapsensa näkivät lähestyessään kaupungin porttia?

• Miksi tämän nuoren miehen kuolema jakeen 12 mukaan oli erityisen
murheellinen tälle naiselle?

Tuo esiin, että tämä nainen oli menettänyt kuoleman johdosta sekä ainoan
poikansa että aiemmin myös aviomiehensä. Hänen tuntemansa suuren surun
lisäksi hänellä ei kenties ollut enää ketään, joka elättäisi häntä taloudellisesti.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:13–15 tai näytä loppuosa videosta
(kohdasta 0.45 kohtaan 2.23). Kehota luokan jäseniä ottamaan selville, mitä
Vapahtaja teki nähdessään tämän naisen surun.

• Mitä Vapahtaja teki tämän naisen hyväksi?

• Miksi Jeesus jakeen 13 mukaan paransi tämän naisen pojan? (Voit tuoda esiin,
että leski ei pyytänyt Jeesusta parantamaan hänen poikaansa, vaan Hän näki
naisen tarpeen ja auttoi sitten sen täyttämisessä.)

• Mitä te olisitte saattaneet ajatella, jos olisitte olleet tämän lesken tilanteessa ja
olisitte nähneet Vapahtajan herättävän ainoan poikanne kuolleista?

• Minkä totuuden me voimme oppia tämän tapauksen perusteella siitä, kuinka
me voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Me
voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä osoittamalla
myötätuntoa muita kohtaan ja täyttämällä tarpeita, joita he eivät ole
sanoneet ääneen.)

• Kuinka me voimme huomata muiden tarpeita, kun he eivät ole kertoneet
niistä meille?

Selitä, että kun oppilaat tavoittelevat Pyhän Hengen kumppanuutta, he voivat
saada kehotuksia siitä, kuinka vastata muiden salattuihin tarpeisiin. Lisäksi
oppilaat voisivat pohtia neuvoa, jonka presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä
presidenttikunnasta sai kerran: ”Kun tapaat jonkun, kohtele häntä ikään kuin hän
olisi vakavissa vaikeuksissa – –, ja useimmiten olet oikeassa” (”Herran voimassa”,
Liahona, toukokuu 2004, s. 16).
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Auta oppilaita tuntemaan tämän huomaamansa periaatteen totuus ja tärkeys
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Thomas S. Monsonin
seuraavat sanat.

”On tuskin liikuttavampaa kertomusta Mestarin palvelutyöstä kuin Hänen
esimerkkinsä myötätunnosta, jota Hän osoitti surevaa Nainin leskeä kohtaan. – –

Mitä voimaa, hellyyttä ja sääliä Mestarimme näin osoittikaan! Mekin voimme
suoda siunausta, jos vain noudatamme Hänen jaloa esimerkkiään. Tilaisuuksia on
kaikkialla. Tarvitaan vain silmiä, jotka näkevät säälittävän ahdingon, ja korvia,
jotka kuulevat särkyneen sydämen hiljaiset pyynnöt. Niin, ja sielu, joka on täynnä

myötätuntoa, niin ettemme ainoastaan näkisi silmästä silmään tai kuulisi korvillamme vaan
Vapahtajan majesteettisella tavalla tuntisimme sydämestä sydämeen.” (Ks. ”Elämän haasteiden
kohtaaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 67.)

• Milloin te tai teidän perheenne olette saaneet myötätuntoa tai palvelua muilta,
vaikka ette ole sitä pyytäneet?

• Kuinka Kristuksen esimerkin noudattaminen voi auttaa meitä kehittämään
kyvyn huomata muiden ääneen lausumattomia tarpeita?

Jos et näyttänyt videota, kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:16–17.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka ihmiset
reagoivat siihen ihmeeseen, että lesken poika herätettiin kuolleista.

• Kuinka ihmiset reagoivat sen jälkeen kun Jeesus oli herättänyt lesken pojan?

Selitä, että ihmiset ovat saattaneet julistaa, että ”meidän keskuuteemme on
ilmaantunut suuri profeetta” (jae 16), niiden samankaltaisuuksien vuoksi, joita on
Nainin lesken pojan parantamisen ja niiden Vanhan testamentin tapausten välillä,
joissa profeetat Elia ja Elisa olivat kumpikin herättäneet pojan kuolleista (ks. 1. Kun.
17:17–24; 2. Kun. 4:17–22, 32–37; New Testament Student Manual, s. 154).

Päätä oppiaihe kehottamalla oppilaita etsimään tilaisuuksia vastata muiden ääneen
lausumattomiin tarpeisiin. Kannusta heitä palvelemaan auliisti ja odottamatta
mitään vastineeksi.
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OPPIAIHE 48

Luukas 7:18–50
Johdanto
Jeesus ylisti Johannes Kastajaa ja todisti, että Johannes
valmisti tietä Hänen palvelutyölleen. Jeesuksen ollessa
fariseus Simonin luona aterialla eräs parannusta tekevä

nainen osoitti uskonsa Vapahtajaan ja rakkautensa Häntä
kohtaan.

Opetusehdotuksia
Luukas 7:18–35
Jeesus ylistää Johannes Kastajaa ja todistaa Johanneksen tehtävästä
Kehota oppilaita toimimaan pareittain ja anna jokaiselle parille paperi. Pyydä
pareja kirjoittamaan paperiin ulkomuistista niin monta asiaa Johannes Kastajasta
kuin he ehtivät minuutin aikana. Kun minuutti on kulunut, pyydä oppilaita
laskemaan paperissaan olevien asioiden määrä.

• Kuinka monta asiaa Johannes Kastajasta ehditte kirjoittaa?

Kehota oppilaita kertomaan luokalle joitakin kirjoittamiaan asioita.

Jos mahdollista, ota esille pitkä ruoko eli ruohonkorsi ja pala hienoa kangasta.
Selitä, että Jeesus käytti näitä välineitä opettaakseen ihmisille, millainen Johannes
Kastaja on. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:24–26. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus opetti Johannes
Kastajasta viitatessaan ruokoon ja hienoon kankaaseen.

• Millä tavoin Johannes Kastaja oli erilainen kuin ruoko tai ruohonkorsi? (Toisin
kuin ruoko, jota tuuli huojuttaa ja puhaltaa, Johannes Kastaja oli luja ja
järkkymätön todistuksessaan ja tehtäväänsä suorittaessaan.)
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Johannes Kastaja saarnaa

Ota esille kuva Johannes Kastaja
saarnaa ja kysy:

• Millä tavoin Johannes Kastaja oli
erilainen kuin ”hienosti
pukeutuneet miehet, jotka elävät
ylellisesti kuninkaanlinnoissa” (ks.
jae 25)? (Johannes Kastaja eli
erämaassa ja käytti kamelinkarvasta
tehtyjä vaatteita, jotka olivat hyvin
karheita. Sen sijaan että olisi
tavoitellut ajallisia mukavuuksia,
Johannes Kastaja pyrki vain
tekemään Jumalan tahdon.)

• Mitä Jeesus sanoi Johannes
Kastajasta jakeessa 26?

Auta oppilaita ymmärtämään Johannes
Kastajan ainutkertaista tehtävää
selittämällä, että Jeesus lainasi
profetiaa, joka oli kirjoitettu satoja vuosia aikaisemmin ja jossa puhuttiin
sanansaattajasta, joka raivaisi eli valmistaisi tietä Messiaan edellä (ks. Mal. 3:1).
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 7:27–28. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, miksi Johannes Kastaja oli
ainutlaatuinen profeettojen joukossa.

• Minkä ainutkertaisen ja tärkeän tehtävän Johannes Kastaja oli ennalta asetettu
suorittamaan? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee
mainita seuraava totuus: Johannes Kastaja oli profeetta, joka oli ennalta
asetettu valmistamaan tietä Jumalan Pojalle ja kastamaan Hänet.)

• Kuinka Johannes Kastaja valmisti tietä Jeesuksen Kristuksen tulemiselle?

Selitä, että profeetta Joseph Smith on sanonut seuraavaa jakeesta Luuk. 7:28:

”Jeesukseen suhtauduttiin kuin Hänellä olisi kaikkein vähäisin oikeus Jumalan
valtakuntaan, ja [näennäisesti] Hänellä oli kaikkein vähiten oikeutta odottaa, että
he uskoisivat Häneen profeettana. On kuin Hän olisi sanonut: Se, jota pidetään
keskuudessanne kaikkein vähäisimpänä, on suurempi kuin Johannes – toisin
sanoen minä itse.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,
s. 85–86.)

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 7:29–35 selittämällä, että monet uskoivat Jeesuksen
opetuksiin, mutta paikalla olleet fariseukset ja lainopettajat torjuivat Hänen
opetuksensa. Jeesus selitti, että he torjuivat totuuden, opetti sitä sitten Hän tai
Johannes Kastaja.

OPPIAIHE 48

297



Luukas 7:36–50
Jeesuksen ollessa aterialla fariseus Simonin luona eräs nainen pesee Jeesuksen jalat
kyynelillään
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Voinko minä saada anteeksi?

Kehota oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat kenties miettineet, voisivatko
he saada anteeksi. Kehota heitä etsimään totuuksia, jotka vastaavat tähän
kysymykseen, kun he jatkavat luvun Luuk. 7 tutkimista.

Auta oppilaita ymmärtämään jakeiden Luuk. 7:36–50 taustaa ja sisältöä
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava yhteenveto ja selitys:

Eräs fariseus nimeltä Simon oli kutsunut Jeesuksen aterialle kotiinsa. Tällaisella
aterialla vieraat lepäsivät yleensä tyynyillä matalan pöydän ympärillä ja ojensivat
jalkansa poispäin pöydästä. Sen ajan yhteiskunnalliset tavat sallivat apua
tarvitsevien käydä keräämässä näistä pidoista yli jäävää ruokaa. Niinpä ei ollut
epätavallista, että aterian aikana kotiin tuli kutsumattomia vieraita. (Ks. James E.
Talmage, Jeesus Kristus, 1982, s. 182.)

Voit auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin jakeiden Luuk. 7:36–50
sisältöä näyttämällä videon ”Tulkaa minun luokseni” (11.34). Video on

julkaisussa Uusi testamentti, DVD-esitykset 1–25 (levy 1, esitys 1) sekä sivustolla
lds.org. Voisit näyttää videosta osion, jossa Jeesus on aterialla fariseus Simonin
luona (alkaen kohdasta 4.17). Pyydä luokan jäseniä seuraamaan tapahtumia
pyhistä kirjoituksistaan ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä tapahtui, kun eräs
kutsumaton henkilö tuli Simonin kotiin pitojen aikana. Pysäytä video sen jälkeen
kun Jeesus sanoo: ”Aivan oikein” (Luuk. 7:43) (kohdassa 7.24).

• Kuinka Luukas kuvaili naista, josta kerrotaan jakeessa Luuk. 7:37?

• Kuinka nainen osoitti rakkautensa Vapahtajaa kohtaan? Voit selittää, että
alabasteripullossa ollut tuoksuöljy oli erittäin kallista.)

• Mitä Simon ajatteli nähdessään, mitä nainen teki?

Käykää läpi Jeesuksen opettama vertaus kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Luuk. 7:40–43. Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan
selville, mitä Jeesus opetti Simonille.

Jäljennä taululle seuraava taulukko.

Velkoja = ____________________

Velallinen, joka on velkaa 50
denaaria = ____________________

Velallinen, joka on velkaa 500
denaaria = ____________________

Selitä, että rahanlainaaja eli velkoja on henkilö, joka lainaa rahaa jollekulle, ja
velallinen on se, joka lainaa rahaa rahanlainaajalta. Velallinen suostuu maksamaan
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takaisin velkojalle tai joutuu vankilaan. Pyydä yhtä oppilasta tiivistämään vertaus
omin sanoin.

• Ketä velkoja edustaa? (Kirjoita taululle Jeesus Kristus sanan ”Velkoja” viereen.)

• Kumpi velallinen voisi edustaa naista ja kumpi voisi edustaa fariseus Simonia?
Miksi? (Kirjoita Fariseus Simon sanojen ”Velallinen, joka on velkaa 50 denaaria”
viereen ja Nainen sanojen ”Velallinen, joka on velkaa 500 denaaria” viereen.)

Selitä, että Jeesuksen aikaan oli tapana, että isäntä kunnioitti huomattavia
vieraitaan tekemällä ystävällisiä tekoja kuten suutelemalla heitä tervehdykseksi,
tuomalla vettä, jotta he voivat pestä jalkansa, ja voitelemalla heidän päänsä öljyllä
(ks. James E. Talmage, Jeesus Kristus, s. 182).

Käynnistä video kohdasta 7.25 ja pysäytä se sen jälkeen kun Jeesus sanoo: ”Mene
rauhassa” (Luuk. 7:50) (kohdassa 8.52). Tai kehota muutamia oppilaita lukemaan
vuorotellen ääneen Joh. 7:44–47. Pyydä luokan jäseniä ottamaan selville, kuinka
Simon kohteli Jeesusta verrattuna siihen, kuinka nainen kohteli Häntä, ja mitä he
kumpikin ovat saattaneet ajatella Jeesuksesta.

• Mitä eroja oli jakeiden 44–47 mukaan siinä, kuinka Simon kohteli Jeesusta ja
kuinka nainen kohteli Häntä, ja mitä he kumpikin ovat saattaneet ajatella
Jeesuksesta? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululla olevaan taulukkoon.)

Kun oppilaat ovat kertoneet, mitä he löysivät, taulukon tulisi näyttää
seuraavankaltaiselta:

Velkoja = Jeesus Kristus

Velallinen, joka on velkaa 50
denaariaFariseus Simon

Ei antanut Jeesukselle vettä jalkojen
pesemiseen

Ei antanut Hänelle suudelmaa

Ei voidellut Häntä öljyllä

Rakasti Häntä vähän

Velallinen, joka on velkaa 500
denaariaNainen

Pesi Jeesuksen jalat kyynelillään ja
kuivasi ne hiuksillaan

Suuteli Hänen jalkojaan

Voiteli Hänen jalkansa öljyllä

Rakasti Häntä paljon

• Minkä siunauksen nainen sai Vapahtajalta?

Tuo esiin, että vertaamalla epäsuorasti Simonia velalliseen, joka on velkaa 50
denaaria, Vapahtaja antoi ymmärtää, että myös Simon tarvitsi anteeksiantoa
synneistään.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Luuk. 7:47–50 ja pyydä heitä ottamaan
selville, miksi tämän naisen oli mahdollista saada anteeksi.

• Mitä periaatteita me voimme oppia tästä kertomuksesta? (Kirjoita taululle
seuraavat periaatteet oppilaiden sanoja käyttäen: Kun osoitamme uskomme
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näyttämällä rakkautemme ja omistautumisemme Herralle, me voimme
saada Häneltä anteeksi. Kun saamme Herralta anteeksi, me täytymme
halulla rakastaa ja palvella Häntä entistä enemmän.)

Auta oppilaita tunnistamaan periaatteita
Joskus osoitat oppilaille oppeja ja periaatteita. Toisinaan taas ohjaat ja kannustat oppilaita ja
annat heidän löytää oppeja ja periaatteita itse. Oppien ja periaatteiden huomaamisessa on
tärkeää ilmaista ne selkeästi ja yksinkertaisesti. Se, että kirjoitat huomatun opin tai periaatteen
taululle tai kehotat oppilaita kirjoittamaan tai merkitsemään sen pyhiin kirjoituksiinsa, voi auttaa
oppilaita selkeyttämään näitä totuuksia mielessään.

• Miksi meillä saattaisi olla halu rakastaa ja palvella Vapahtajaa entistä enemmän,
kun koemme saaneemme Häneltä anteeksi?

Kehota kolmea oppilasta kutakin lukemaan yksi kappale kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin seuraavista sanoista:

”On monia henkilökohtaisen kelvollisuuden ja vanhurskauden asteita. Kuitenkin
parannus on siunaus meille kaikille. Jokaisen meistä on tunnettava Vapahtajan
armon käsivarret syntiemme anteeksiannon kautta.

Vuosia sitten minua pyydettiin tapaamaan eräs mies, jolla oli kauan ennen
tapaamistamme ollut elämässään varsin riehakas kausi. Huonojen valintojensa
tuloksena hän oli menettänyt jäsenyytensä kirkossa. Hän oli jo pitemmän aikaa

sitten palannut kirkkoon ja piti käskyt uskollisesti, mutta hänen aiemmat tekonsa vainosivat
häntä. Kun tapasin hänet, tunsin hänen häpeänsä ja hänen syvän katumuksensa siitä, että hän
oli hylännyt liittonsa. Puhuttelumme jälkeen asetin käteni hänen päänsä päälle antaakseni
hänelle pappeuden siunauksen. Ennen kuin sanoin sanaakaan tunsin erittäin voimakkaana
Vapahtajan häntä kohtaan tunteman rakkauden ja anteeksiannon. Siunauksen jälkeen syleilimme
toisiamme ja mies itki avoimesti.

Ihmettelen suuresti sitä, kuinka Vapahtajan armon ja rakkauden käsivarret ympäröivät
parannuksentekijän, huolimatta siitä, kuinka itsekäs hylätty synti on ollut. Todistan, että
Vapahtaja kykenee ja on innokas antamaan meidän syntimme anteeksi. Lukuun ottamatta niiden
harvojen syntejä, jotka valitsevat kadotuksen tunnettuaan täyteyden, ei ole olemassa syntiä, jota
ei voi saada anteeksi. Miten ihmeellinen etuoikeus meillä kaikilla onkaan kääntyä pois
synneistämme ja tulla Kristuksen luokse. Jumalallinen anteeksianto on yksi evankeliumin
suloisimmista hedelmistä. Se poistaa sydämestämme syyllisyyden ja tuskan ja korvaa ne ilolla ja
omantunnonrauhalla.” (”Tehkää parannus, jotta minä voin parantaa teidät”, Liahona, marraskuu
2009, s. 40–41.)

Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat kokeneet Herran antaneen
heille anteeksi. Pyydä heitä pohtimaan, mitä he ajattelivat Vapahtajasta ja tunsivat
Häntä kohtaan.

Viittaa taululla olevaan kysymykseen. Pyydä oppilaita selittämään, kuinka he
vastaisivat, jos joku kysyisi heiltä: ”Voinko minä saada anteeksi?”

Päätä oppiaihe todistamalla, että Jeesuksella Kristuksella on voima antaa meille
anteeksi, jos me osoitamme uskoa Häneen ja teemme parannuksen synneistämme.
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Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Voit auttaa oppilaita kertaamaan viisi pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa, joita he
ovat tähän mennessä tällä oppikurssilla opiskelleet, pitämällä heille lyhyen
tietovisan. Poimi seminaarin kirjanmerkistä avainsanat ja pyydä oppilaita
kirjoittamaan niitä vastaavat pyhien kirjoitusten viitteet. Katso lisää ideoita tämän
oppikirjan liitteestä.
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OPPIAIHE 49

Luukas 8–9
Johdanto
Vapahtaja jatkoi palvelemista Galileassa, missä Hän profetoi
kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Lähdettyään
Galileasta Jeesus kulki kohti Jerusalemia täyttämään
tehtävänsä kuolevaisuudessa. Samariassa Jaakob ja Johannes
halusivat kutsua tulen taivaasta tuhoamaan samarialaisen

kylän, joka oli torjunut Jeesuksen, mutta Hän opetti
opetuslapsilleen, että Hän oli tullut pelastamaan ihmisiä, ei
saattamaan heitä kadotukseen. Jeesus opetti myös, mitä on
todellinen opetuslapseus.

Opetusehdotuksia
Luukas 8:1–9:56
Vapahtaja tekee ihmeitä, opettaa vertauksin ja kulkee kohti Jerusalemia
Kirjoita taululle seuraavat tilanteet tai kirjoita kukin niistä erilliselle paperille.
Kehota kolmea oppilasta lukemaan ne ääneen.

1. Kun pyydät ystävällisesti veljeäsi auttamaan sinua sotkun siivoamisessa, hän
käskee tylysti sinua tekemään sen itse.

2. Suunnitellessanne jotakin koulun tapahtumaa muutamat luokkatoverit
arvostelevat esittämääsi ideaa ja nauravat sille.

3. Kun kerrot evankeliumista ystävälle, hän sanoo sinulle, että uskot omituisiin
asioihin.

• Miltä teistä tuntuisi kussakin näistä tilanteista? Miten reagoisitte?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan Vapahtajan opetuksia luvuista Luuk. 8–9
etsimään totuuksia, jotka voivat opastaa heitä, kun he tuntevat muiden sanojen tai
tekojen loukkaavan heitä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen lukujen Luuk. 8–9 väliotsikot. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota tapahtumiin, joista
näissä luvuissa kerrotaan. Selitä, että koska he ovat tutkineet näitä tapahtumia
yksityiskohtaisesti Matteuksen ja Markuksen evankeliumeita koskevissa
oppiaiheissa, tässä oppiaiheessa keskitytään jakeisiin Luuk. 9:51–62.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 9:51 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mihin Vapahtaja päätti mennä.

• Mihin Vapahtaja päätti mennä?

Selitä, että englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä kerrotaan
Jeesuksen suunnanneen kulkunsa Jerusalemia kohti päättäväisesti (ks. Luke 9:51).
Aiemmin Vapahtaja oli profetoinut opetuslapsilleen, että Hänet kavallettaisiin,
Häntä ruoskittaisiin ja Hänet ristiinnaulittaisiin Jerusalemissa (ks. Matt. 20:17–19;
Luuk. 9:44).

• Mitä Vapahtajan päättäväisyys mennä Jerusalemiin näistä haasteista huolimatta
kertoo Hänen luonteestaan?
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Tuo esiin, että kulkiessaan kohti Jerusalemia Jeesus ja Hänen opetuslapsensa
lähestyivät erästä samarialaista kylää. Kehota muutamaa oppilasta lukemaan
vuorotellen ääneen Luuk. 9:52–54 ja pyydä luokan jäseniä ottamaan selville
samarialaisten reaktio, kun he saivat tietää, että Jeesus ja Hänen opetuslapsensa
halusivat tulla heidän kyläänsä.

• Kuinka samarialaiset reagoivat saadessaan tietää, että Jeesus ja Hänen
opetuslapsensa halusivat tulla heidän kyläänsä?

• Kuinka Jaakob ja Johannes reagoivat siihen, etteivät samarialaiset halunneet
ottaa Vapahtajaa vastaan vaan torjuivat Hänet?

• Millä tavoin ihmiset nykyään saattaisivat ylireagoida muiden esittämiin
solvauksiin ja muihin loukkauksiin? (Viittaa oppiaiheen alun tilanteisiin ja
pyydä oppilaita miettimään, millä tavoin joku saattaisi ylireagoida näissä
tilanteissa.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 9:55–56. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja vastasi Jaakobille ja
Johannekselle. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Selitä, että kun Jeesus sanoi: ”Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette” (jae 55),
Hän antoi ymmärtää, ettei Jaakobin ja Johanneksen pyyntö ollut sopusoinnussa
Jumalan Hengen kanssa vaan oli enemmänkin sopusoinnussa Paholaisen hengen
kanssa, joka yllyttää ihmisten sydäntä vihaan (ks. 3. Nefi 11:29–30).

• Kuinka Vapahtajan reaktio samarialaisten torjuntaan erosi Jaakobin ja
Johanneksen reaktiosta?

• Minkä sellaisen totuuden me voimme oppia Vapahtajan esimerkin perusteella,
joka voi ohjata meitä, kun meitä loukataan? (Kirjoita taululle
seuraavankaltainen totuus oppilaiden sanoja käyttäen: Me noudatamme
Vapahtajan esimerkkiä, kun päätämme suhtautua loukkauksiin
kärsivällisesti ja pitkämielisesti.)

Kehota oppilaita muistelemaan oppiaiheen alussa esitettyjä tilanteita.

• Mikä mahdollinen vaara on siinä, että päättää loukkaantua kussakin näistä
tilanteista?

• Kuinka voisimme kussakin tilanteessa noudattaa Vapahtajan esimerkkiä?

• Kuinka meitä saatettaisiin siunata, jos päättäisimme suhtautua loukkauksiin
kärsivällisesti ja pitkämielisesti?

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat tehneet valinnan loukkaantua
jonkun sanoista tai teoista. Kannusta heitä noudattamaan Vapahtajan esimerkkiä
päättämällä suhtautua loukkauksiin kärsivällisesti ja pitkämielisesti.

Väkivaltaa ei saa sietää
Kun pyydät oppilaita miettimään heitä vastaan tehtyjä vääryyksiä ja suhtautumaan niihin
kärsivällisesti ja pitkämielisesti, tee selväksi, etteivät oppilaat saa sallia minkäänlaisen väkivallan
jatkuvan heitä kohtaan. Jos oppilas on väkivallan uhri, hänen tulee heti pyytää apua
vanhemmilta, pappeusjohtajilta ja muilta auktoriteeteilta tarpeen mukaan.
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Luukas 9:57–62
Jeesus opettaa, mitä on todellinen opetuslapseus
Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen ja anna hänelle 20–30 pientä esinettä
(kuten helmiä). Pyydä häntä laskemaan mielessään esineiden määrä. Kun hän
tekee niin, pyydä luokan jäseniä ottamaan selville, voivatko he häirinnällään
sekoittaa oppilaan laskemisen. Huolehdi siitä, etteivät he yrityksissään häiritä
oppilasta tämän laskemisessa muutu vallattomiksi. Kehota heitä pysymään
paikoillaan ja kiellä heitä heittämästä mitään tai koskemasta oppilaaseen,
joka laskee.

• Millä tavoin esineiden laskeminen häirittynä on samankaltaista kuin se, että
yrittää seurata Jeesusta Kristusta?

Kiitä oppilasta, joka laski esineet, ja pyydä häntä palaamaan paikalleen. Kun
oppilaat jatkavat luvun Luuk. 9 tutkimista, kehota heitä miettimään, kuinka me
voimme voittaa vaikutuksia, jotka saattaisivat häiritä tai estää meitä seuraamasta
Vapahtajaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 9:57. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä eräs mies sanoi Jeesukselle, kun
Hän opetuslapsineen kulki kohti Jerusalemia.

• Mitä tämä mies sanoi Vapahtajalle olevansa halukas tekemään?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jeesuksen Kristuksen todellisina opetuslapsina…

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 9:58 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä Vapahtaja vastasi miehelle, joka halusi seurata Häntä.
Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä ilmaus ”Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi” kertoo Vapahtajan
elämäntavasta? (Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat jatkuvasti liikkeellä.
Heidän palvelutyönsä ei ollut mukava eikä helppo.)

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Luuk. 9:59–60 ja etsimään toisen miehen
vastaus Vapahtajan kutsuun seurata Häntä.

• Mitä tämä mies halusi tehdä ennen kuin hän seuraisi Vapahtajaa?

• Mitä sana ensin (jakeessa 59) saattaisi kertoa tästä miehestä?

Selitä, ettei Jeesus Kristus antanut ymmärtää, että on väärin murehtia rakkaan
ihmisen kuolemaa tai osoittaa kunnioitustamme menemällä hautajaisiin (ks. OL
42:45). Sen sijaan Hän antoi tälle miehelle tärkeän opetuksen opetuslapseudesta.

• Mitä me voimme oppia Vapahtajan jakeeseen 60 merkityn vastauksen
perusteella siitä, mikä on tärkeällä sijalla todellisessa opetuslapseudessa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 9:61–62. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä kolmas mies halusi tehdä ennen
kuin hän seuraisi Vapahtajaa.

• Mitä tämä mies halusi tehdä ennen kuin hän seuraisi Vapahtajaa?

• Kuinka Vapahtaja vastasi tälle miehelle?
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Auta oppilaita ymmärtämään vertaus auraan tarttumisesta ja siitä, ettei katso
taakse, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W.
Hunterin seuraavat sanat:

”Voidakseen kyntää suoran vaon kyntäjän täytyy pitää katseensa kiinnitettynä
yhteen pisteeseen edessäpäin. Silloin hän pysyy oikeassa suunnassa. Mutta jos
hän sattuu katsomaan taakseen sinne, mistä on tullut, hän saattaa poiketa
suunnasta. Seurauksena on mutkainen ja epäsäännöllinen kyntövako. – – Jos
keskitämme voimamme eteenpäin emmekä taaksepäin – iankaikkiseen elämään
ja pelastuksen iloon – tulemme varmasti saavuttamaan päämäärämme.”

(”Olenko minä ’elävä’ jäsen?”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 13–14.)

• Kuinka se, että on Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, on kuin tarttuisi auraan
eikä katsoisi taakseen?

• Kuinka Vapahtaja on esimerkki siitä, mitä Hän opetti jakeessa 62? (”Hän
suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti” [Luuk. 9:51] täyttääkseen tehtävän, jonka
taivaallinen Isä oli antanut Hänelle, eikä Hän katsonut taakseen.)

Kiinnitä huomio taululla olevaan vajaaseen virkkeeseen.

• Kuinka tiivistäisitte sen perusteella, mitä opimme jakeista Luuk. 9:57–62,
Vapahtajan opettaman totuuden siitä, mitä Hän vaatii opetuslapsiltaan?
(Oppilaat saattavat mainita useita eri periaatteita. Kun he ovat vastanneet,
täydennä taululla oleva vajaa virke niin että se välittää seuraavan totuuden:
Jeesuksen Kristuksen todellisina opetuslapsina me emme saa antaa
minkään olla tärkeämpää kuin Hänen seuraamisensa.)

• Miksi me toisinaan pidämme muita asioita tärkeämpinä kuin vastuitamme
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat:

”Saatanalla on käytössään voimakas ase hyviä ihmisiä vastaan. Se on huomion
siirtäminen toisaalle. Hän haluaisi, että hyvät ihmiset täyttäisivät elämänsä
’hyvillä asioilla’, niin ettei jäisi enää tilaa olennaisille asioille.” (”Tärkeimmät
asiat ensin”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 7.)

Auta oppilaita miettimään, mikä voisi estää heitä seuraamasta täysin Jeesusta
Kristusta, piirtämällä taululle seuraava taulukko ja pyytämällä oppilaita
jäljentämään se seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa.
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Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen
vastuita

Muita tärkeitä
tehtäviä

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä yhdessä parinsa kanssa täyttämään taulukko
todellisen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen vastuilla (joita saattaisivat olla, että
on rehellinen, palvelee muita, kertoo evankeliumista, tekee sukututkimus- ja
temppelityötä ja kasvattaa perheen). Pyydä oppilaita kirjoittamaan jokaisen
taulukkoon merkitsemänsä vastuun kohdalle esimerkkejä muista tärkeistä asioista,
joita joku saattaisi pitää tuota vastuuta tärkeämpinä.

Kehota useita oppilaita kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet.

Kannusta oppilaita kertomaan myönteisiä esimerkkejä Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsista kysymällä:

• Milloin olette nähneet jonkun päättävän siirtää sivuun muita tavoitteita tai
tärkeitä asioita voidakseen seurata Vapahtajaa?

Pyydä oppilaita pohtimaan, minkä he saattaisivat antaa tulla tärkeämmäksi kuin
Jeesuksen Kristuksen ja Hänen opetustensa seuraamisen. Kehota heitä
kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tavoite, mitä he aikovat
tehdä, jotta Vapahtaja ja Hänen evankeliuminsa olisivat tärkeämmällä sijalla heidän
elämässään.

Voit päättää oppiaiheen kehottamalla oppilaita laulamaan laulun ”Sua tahdon
seurata” (MAP-lauluja, 142) tai jonkin muun kirkon laulun Jeesuksen Kristuksen ja
Hänen opetustensa seuraamisesta.

Käytä kirkon lauluja
Musiikilla, varsinkin kirkon lauluilla, voi olla merkittävä rooli autettaessa oppilaita tuntemaan
Pyhän Hengen vaikutus heidän evankeliumin oppimisen kokemuksessaan. Voisit tuoda uusia
näkemyksiä oppiaiheeseen pyytämällä oppilaita laulamaan yhden tai useampia säkeistöjä kirkon
laulusta, joka liittyy suoraan oppiaiheeseen.
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OPPIAIHE 50

Luukas 10:1–37
Johdanto
Jeesus kutsui seitsenkymmenet, opetti heitä ja lähetti heidät
matkaan. He saarnasivat evankeliumia, paransivat sairaita,
karkottivat pahoja henkiä ja palasivat kertomaan

tekemästään työstä. Jeesus opetti lainopettajalle vertauksen
laupiaasta samarialaisesta.

Opetusehdotuksia
Luukas 10:1–24
Herra kutsuu seitsenkymmenet, antaa heille vallan ja opettaa heitä
Tuo luokkaan astia, joka on täynnä tavaroita (esim. erikokoisia palloja). Kehota yhtä
oppilasta tulemaan luokan eteen. Pyydä oppilasta pitelemään hänelle antamiasi
tavaroita pudottamatta tai laskematta niitä käsistään. Anna oppilaalle tavaroita,
kunnes hän ei pysty pitelemään niitä kaikkia ja osa alkaa pudota. Kysy sitten
oppilaalta:

• Mitä voisit tehdä estääksesi tavaroita putoamasta?

Jos tarpeen, ehdota, että oppilas pyytää apua muilta oppilailta luokassa. Anna
edelleen tavaroita oppilaalle ja salli hänen antaa osa niistä muille oppilaille. Kehota
sitten oppilaita palaamaan paikoilleen.

• Kuinka vertaisitte tätä toimintaa siihen, kuinka kirkon johtajat hoitavat
tehtäviään?

Muistuta oppilaille, että Vapahtaja oli kutsunut kaksitoista apostolia ja lähettänyt
heidät auttamaan työssään. Apostolit tarvitsivat kuitenkin muita auttamaan heitä
opettamisessa ja palvelemisessa, jotta evankeliumin siunaukset voitaisiin viedä
kaikille ihmisille.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, keitä Herra nimitti auttamaan apostoleja
työnsä tekemisessä. Selitä, että englanninkielisessä kuningas Jaakon
raamatunkäännöksessä mainittu luku on seitsemänkymmentä.

• Keitä Herra nimitti avustamaan Häntä työssään? Mikä oli heidän tehtävänsä?

Selitä, että jakeessa Luuk. 10:1 sana seitsemänkymmentä viittaa virkaan
Melkisedekin pappeudessa. Tämä sama virka on palautetussa kirkossa tänä aikana.
(Jos mahdollista, näytä Liahonan viimeisimmästä konferenssinumerosta sivut
”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavat auktoriteetit ja
johtavat virkailijat”.) Nykyään on useita seitsemänkymmenen koorumeita, vaikka
vain kahden ensimmäisen koorumin jäseniä kutsutaan johtaviksi auktoriteeteiksi.
Jokaisessa koorumissa voi olla korkeintaan 70 jäsentä. Heidän työtään
evankeliumin saarnaamiseksi ja avuksi kirkon hallinnoimisessa johtavat
kahdentoista apostolin koorumi ja seitsemänkymmenen johtokunta (ks. OL
107:25–26, 34; PKO, ”Seitsenkymmen”, scriptures.lds.org/fi).

• Keitä Herra jakeen 2 mukaan sanoi olevan liian vähän sielujen elonkorjuuseen?
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• Minkä totuuden me voimme oppia näiden jakeiden perusteella Herran työstä?
(Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen totuus: Herra kutsuu
apostolien lisäksi muita työntekijöitä edustamaan Häntä ja auttamaan
Häntä työssään.)

• Keillä muilla apostolien ja seitsenkymmenten lisäksi on vastuu auttaa Herraa
Hänen työssään tänä aikana? (Kaikilla kirkon jäsenillä.)

Selitä, että aivan kuten Vapahtaja julisti tarvitsevansa lisää sadonkorjaajia
toteuttamaan pelastuksen elonkorjuuta, myöhempien aikojen profeetat ovat
jatkuvasti kutsuneet lisää lähetyssaarnaajia. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat sanat:

”Toistan sen, mitä profeetat ovat pitkään opettaneet – että jokaisen kelvollisen,
kykenevän nuoren miehen tulisi valmistautua palvelemaan lähetystyössä.
Palveleminen lähetystyössä on pappeusvelvollisuus – velvoite, jota Herra odottaa
meiltä, jotka olemme saaneet niin paljon. Nuoret miehet, kehotan teitä
valmistautumaan palvelemaan lähetyssaarnaajina. – –

Sana teille, nuoret sisaret: vaikkei teillä olekaan samaa pappeusvelvollisuutta
palvella kokoaikaisina lähetyssaarnaajina kuin nuorilla miehillä, tekin teette arvokkaan osanne
lähetyssaarnaajina, ja otamme kiitollisina vastaan palvelutyönne.” (”Tavatessamme jälleen”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 5–6.)

• Millä muulla tavoin voisimme auttaa Herraa Hänen työssään kuin palvelemalla
kokoaikaisessa lähetystyössä?

• Millaisista kokemuksista te tai joku tuntemanne henkilö olette nauttineet, kun
olette auttaneet Herraa Hänen työssään?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 10:3–24 selittämällä, että Herra antoi
seitsenkymmenille ohjeita siitä, kuinka he voivat täyttää tehtävänsä. Hän myös
nuhteli eri kaupungeissa ihmisiä, jotka olivat torjuneet Hänen toimintansa.
Seitsenkymmenet kertoivat myöhemmin työstään Jeesukselle, ja Hän antoi heille
lisää ohjeita ja riemuitsi heidän kanssaan.

Luukas 10:25–37
Jeesus opettaa vertauksen laupiaasta samarialaisesta
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Ympärillämme olevat ihmiset eivät ole täydellisiä. Ihmiset tekevät asioita, jotka
ärsyttävät, tuottavat pettymyksiä ja suututtavat. Tässä kuolevaisessa elämässä
niin tulee aina olemaan.” (”Armeliaat saavat armon”, Liahona, toukokuu
2012, s. 77.)

Kehota luokan jäseniä pohtimaan, tuntevatko he jonkun, joka tekee asioita, jotka
ärsyttävät, tuottavat pettymyksiä tai suututtavat heitä.
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• Miksi saattaisi olla vaikeaa rakastaa jotakuta, joka tekee sellaisia asioita?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Luuk. 10:25–37 etsimään totuuksia,
jotka voivat ohjata heitä, kun he ovat tekemisissä ihmisten kanssa, joita saattaa olla
vaikea rakastaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:25. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä kysymyksen lainopettaja esitti
Vapahtajalle.

• Mitä lainopettaja kysyi Vapahtajalta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:26–28. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja vastasi. Pyydä sitten
oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Minkä periaatteen me voimme oppia näiden jakeiden pohjalta siitä, mitä
meidän täytyy tehdä saadaksemme iankaikkisen elämän? (Vaikka oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita seuraavankaltainen periaate:
Saadaksemme iankaikkisen elämän meidän täytyy rakastaa Jumalaa ja
rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Kirjoita tämä periaate
taululle.)

• Kuinka meidän jakeen 27 mukaan on rakastettava Jumalaa?

• Mitä tarkoittaa se, että rakastaa Jumalaa koko sydämestään, sielustaan,
voimastaan ja ymmärryksestään?

Kiinnitä huomio taululla olevaan ilmaukseen ”rakastaa lähimmäistämme niin kuin
itseämme”. Auta oppilaita ymmärtämään, mitä saattaisi tarkoittaa se, että
rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme, kehottamalla heitä
kirjoittamaan taululle asioita, joita he tekevät tavanomaisen päivänsä aikana. (Niitä
saattaisivat olla valmistautuminen päivään, syöminen, nukkuminen, läksyjen
tekeminen jne.)

Kun oppilaat ovat kirjoittaneet luettelon taululle, kehota heitä miettimään, kuinka
moni heidän toimistaan keskittyy heihin itseensä.

• Mitä me voimme oppia tästä harjoituksesta?

• Millä tavoin me voisimme oppia keskittymään useammin muiden hyvinvointiin
ja pyrkiä rakastamaan heitä yhtä paljon kuin rakastamme itseämme?

• Millä tavoin voimme tehdä sen jopa niissä toimissa, joita teemme omaksi
hyväksemme? (Mahdollisia esimerkkejä: syömällä ruokatunnilla niiden kanssa,
jotka näyttävät yksinäisiltä, tai kiittämällä ja kehumalla muita koulupäivän
aikana.)

• Miten arvelette sen, että rakastamme Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin
itseämme, voivan auttaa meitä edistymään kohti iankaikkista elämää?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:29. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota toiseen kysymykseen, jonka
lainopettaja esitti Jeesukselle.

• Mikä oli lainopettajan toinen kysymys?
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Valmistele useita oppilaita näyttelemään vertaus laupiaasta samarialaisesta jakeiden
Luuk. 10:30–35 mukaan. Kehota yhtä oppilasta olemaan kertoja ja muita
näyttelemään haavoitetun juutalaisen, kahden rosvon, papin, leeviläisen ja
samarialaisen roolit. (Jos luokassasi on vain muutama oppilas, he voivat esittää
useampia rooleja.) Voit varata jotakin rekvisiittaa, kuten nimilaput, ylimääräisiä
vaatteita riisuttavaksi juutalaismieheltä, kaksi pulloa kuvaamaan öljyä ja viiniä,
pyörillä kulkeva tuoli kuvaamaan juhtaa ja kaksi kolikkoa kuvaamaan kahta
denaaria. (Huom. Voit valita osallistujat ja antaa heille erityisiä ohjeita ennen
oppituntia varmistaaksesi, että roolileikki on tehokas, sopiva ja turvallinen.)

Kehota kertojaa lukemaan ääneen Luuk. 10:30–35 ja pyydä osallistujia
näyttelemään vertaus. Pyydä muita luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, kuka on meidän lähimmäisemme.
Kehota oppilaita roolileikin jälkeen palaamaan paikoilleen.

• Mikä samarialaisen toiminnassa tekee teihin suurimman vaikutuksen?

Auta luokan jäseniä ymmärtämään paremmin, mitä papilta, leeviläiseltä ja
samarialaiselta saattaisi odottaa, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen
seuraava selitys:

Papeilla ja leeviläisillä oli Aaronin pappeus, ja heidän tehtäväkseen oli annettu
palvella Jumalaa ja lähimmäisiään sekä temppelissä että opettajina ja esikuvina
Jumalan laista. Nämä pappeudenhaltijat olivat täysin tietoisia käskystä rakastaa
lähimmäistään niin kuin itseään (ks. 3. Moos. 19:18) ja pitää huolta muukalaisista ja
matkalaisista (ks. 3. Moos. 19:34; 25:35). Sen sijaan ”samarialaiset olivat osaksi
israelilaisia, osaksi muita. Heidän uskontonsa oli juutalaisten ja pakanallisten
uskomusten ja menojen sekoitus. – – Juutalaiset vihasivat samarialaisia, koska
nämä olivat luopuneet israelilaisesta uskonnosta.” (PKO, ”Samarialaiset”,
scriptures.lds.org/fi.) Sekä juutalaiset että samarialaiset näkivät yleensä paljon
vaivaa välttääkseen toisiaan.

• Miksi tässä vertauksessa papin, leeviläisen ja samarialaisen teot saattaisivat olla
yllättäviä?

• Mitä syitä samarialaisella olisi saattanut olla jättää auttamatta loukkaantunutta
juutalaista?

• Mikä sai jakeen 33 mukaan samarialaisen toimimaan, kun hän näki
haavoittuneen miehen?

Tuo esiin, että sääli tai myötätunto tarkoittaa sitä, että huomaa toisen ihmisen
tarpeet tai haasteet ja tuntee halua tehdä kaikkensa tuon henkilön auttamiseksi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:36–37. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti lainopettajalle
seuraavaksi.

• Kuinka tämä vertaus vastaa jakeen 29 kysymykseen ”Kuka sitten on minun
lähimmäiseni”?

Auta oppilaita ymmärtämään, että se, että Vapahtaja käytti tässä vertauksessa
samarialaista, antaa ymmärtää, ettei lähimmäisemme ole pelkästään joku lähellä
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asuva vaan jokainen taivaallisen Isän lapsi – myös ne, joita meidän on vaikeinta
rakastaa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W. Hunterin
seuraavat sanat:

”Meidän pitää muistaa, että vaikka me itse luomme ystävyyssuhteemme, Jumala
on luonut meidän lähimmäisemme – kaikkialla. Rakkaudella ei pitäisi olla rajoja.
– – Kristus sanoi: ’Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te
siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin?’ (Matt. 5:46.)” (Kirkon
presidenttien opetuksia: Howard W. Hunter, 2015, s. 268.)

• Mitä Vapahtaja jakeen 37 mukaan opetti tätä lainopettajaa tekemään?

Kehota oppilaita miettimään jälleen kerran ihmisiä, joita he aiemmin ajattelivat ja
joita heidän on kenties vaikea rakastaa.

• Mitä me voimme tehdä rakastaaksemme niitä, joita meidän on vaikea rakastaa,
ja tunteaksemme myötätuntoa heitä kohtaan?

• Pohtikaa tilannetta, jolloin te tai joku tuntemanne henkilö noudatitte
Vapahtajan neuvoa rakastaa lähimmäistänne niin kuin itseänne (ks. Luuk.
10:27). Mikä oli lopputulos?

Todista niistä totuuksista, joita tämänpäiväisessä oppiaiheessa on opetettu. Kirjoita
taululle seuraava vajaa virke ja kehota oppilaita täydentämään se
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa: Noudatan
laupiaan samarialaisen esimerkkiä, kun…

Esitä kysymyksiä ja kutsuja, jotka kannustavat toteutukseen
Evankeliumin opettamisen päämääränä on auttaa oppilaita toteuttamaan pyhistä kirjoituksista
löytyviä periaatteita ja oppeja käytännössä, kokemaan kääntymys ja saamaan siunaukset, jotka
on luvattu uskollisille ja kuuliaisille. Kun esität kysymyksiä ja kutsuja, jotka kannustavat
käytännön toteutukseen, oppilaat voivat nähdä, kuinka he voivat toteuttaa näitä periaatteita
nykyhetken tilanteissaan, sekä pohtia, kuinka he voivat toteuttaa niitä tulevaisuudessa.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Luukas 5:1–10:37
(Viikko 10)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Luuk.
5:1–10:37 (viikko 10), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain
muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Luukas 5)
Kertomuksesta, jossa Vapahtaja kutsuu Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ihmisten kalastajiksi, oppilaat oppivat, että
jos teemme, mitä Herra pyytää, silloinkin kun emme ymmärrä syytä siihen, Hän voi suoda suurempia siunauksia kuin
olisimme osanneet odottaa. Ja spitaalisen ja halvaantuneen parantamisen perusteella oppilaat saivat tietää, että kun
osoitamme uskoa ja tulemme Vapahtajan luokse, Hän voi parantaa meidät, ja että me voimme auttaa muita tulemaan
Vapahtajan luokse niin että heidät voidaan parantaa. Oppilaat oppivat myös, että ottaaksemme vastaan Vapahtajan ja
Hänen evankeliuminsa meidän on oltava nöyriä ja halukkaita muuttumaan.

Päivä 2 (Luukas 6:1–7:17)
Oppilaat saivat selville, että jos teemme hyvää muille odottamatta mitään vastineeksi, palkkamme on suuri ja me
olemme Korkeimman lapsia, ja että kun olemme anteliaita muille, taivaallinen Isä siunaa meitä runsaammin. He
oppivat myös seuraavat totuudet: Osoittamalla uskoa Jeesukseen Kristukseen me voimme omalta osaltamme tuoda
siunauksia muiden elämään. Me voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä osoittamalla myötätuntoa muita
kohtaan ja täyttämällä tarpeita, joita he eivät ole sanoneet ääneen.

Päivä 3 (Luukas 7:18–50)
Tässä oppiaiheessa oppilaat saivat tietää, että Johannes Kastaja oli ennalta asetettu profeetta valmistamaan tietä
Jumalan Pojalle ja kastamaan Hänet. Kertomuksessa naisesta, joka pesi Vapahtajan jalat kyynelillään, oppilaat oppivat
seuraavaa: Kun osoitamme uskomme näyttämällä rakkautemme ja omistautumisemme Herralle, me voimme saada
Häneltä anteeksi. Kun saamme Herralta anteeksi, me täytymme halulla rakastaa ja palvella Häntä entistä enemmän.

Päivä 4 (Luukas 8:1–10:37)
Tässä oppiaiheessa oppilaita kannustettiin noudattamaan Vapahtajan esimerkkiä päättämällä suhtautua loukkauksiin
tai loukkaaviin tilanteisiin kärsivällisesti ja pitkämielisesti. Lisäksi he oppivat, että Jeesuksen Kristuksen todellisina
opetuslapsina me emme saa antaa minkään olla tärkeämpää kuin Hänen seuraamisensa ja että saadaksemme
iankaikkisen elämän meidän täytyy rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme.

Johdanto
Muuan lainopettaja kysyi Vapahtajalta: ”Mitä minun pitää tehdä, jotta saisin
omakseni iankaikkisen elämän?” (Luuk. 10:25.) Seuraavat opetusehdotukset voivat
auttaa oppilaita oppimaan, mitä tarkoittaa se, että rakastamme Jumalaa ja että
rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme.
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Opetusehdotuksia
Luukas 10:25–37
Jeesus opettaa vertauksen laupiaasta samarialaisesta
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat:

”Ympärillämme olevat ihmiset eivät ole täydellisiä. Ihmiset tekevät asioita, jotka
ärsyttävät, tuottavat pettymyksiä ja suututtavat. Tässä kuolevaisessa elämässä
niin tulee aina olemaan.” (”Armeliaat saavat armon”, Liahona, toukokuu
2012, s. 77.)

Kehota luokan jäseniä pohtimaan, tuntevatko he jonkun, joka tekee asioita, jotka
ärsyttävät, tuottavat pettymyksiä tai suututtavat heitä.

• Miksi saattaisi olla vaikeaa rakastaa jotakuta, joka tekee sellaisia asioita?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Luuk. 10:25–37 etsimään totuuksia,
jotka voivat ohjata heitä, kun he ovat tekemisissä ihmisten kanssa, joita saattaa olla
vaikea rakastaa.

Muistuta oppilaita siitä, että kun he tutkivat itsekseen lukua Luuk. 10, he saivat
tietää lainopettajasta, joka kysyi Vapahtajalta, kuinka voi saada omakseen
iankaikkisen elämän.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:26–28. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville Vapahtajan vastaus. Pyydä sitten oppilaita
kertomaan, mitä he ovat löytäneet.

• Minkä periaatteen me voimme oppia näiden jakeiden pohjalta siitä, mitä
meidän täytyy tehdä saadaksemme iankaikkisen elämän? (Vaikka oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita seuraavankaltainen periaate:
Saadaksemme iankaikkisen elämän meidän täytyy rakastaa Jumalaa ja
rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Kirjoita tämä periaate
taululle.)

• Mitä tarkoittaa se, että rakastaa Jumalaa koko sydämestään, sielustaan,
voimastaan ja ymmärryksestään?

Kiinnitä huomio taululla olevaan ilmaukseen ”rakastaa lähimmäistämme niin kuin
itseämme”. Auta oppilaita ymmärtämään, mitä saattaisi tarkoittaa se, että
rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme, kehottamalla heitä
kirjoittamaan taululle asioita, joita he tekevät tavanomaisen päivänsä aikana. (Niitä
saattaisivat olla valmistautuminen päivään, syöminen, nukkuminen, läksyjen
tekeminen jne.)

Kun oppilaat ovat kirjoittaneet luettelon taululle, kehota heitä miettimään, kuinka
moni heidän toimistaan keskittyy heihin itseensä. (Voisit pyytää heitä
merkitsemään, koskeeko kukin kohta heidän luettelossaan heitä itseään, muita vai
Jumalaa.)

KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE:  V I IKKO 10

313



• Mitä me voimme oppia tästä harjoituksesta?

• Millä tavoin me voisimme oppia keskittymään useammin muiden hyvinvointiin
ja pyrkiä rakastamaan heitä yhtä paljon kuin rakastamme itseämme?

• Millä tavoin voimme tehdä sen jopa niissä toimissa, joita teemme omaksi
hyväksemme? (Mahdollisia esimerkkejä: syömällä ruokatunnilla niiden kanssa,
jotka näyttävät yksinäisiltä, tai kiittämällä ja kehumalla muita koulupäivän
aikana.)

• Miten arvelette sen, että rakastamme Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin
itseämme, voivan auttaa meitä edistymään kohti iankaikkista elämää?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:29. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille toinen kysymys, jonka lainopettaja
esitti Jeesukselle.

• Mikä oli lainopettajan toinen kysymys?

Valmistele useita oppilaita näyttelemään vertaus laupiaasta samarialaisesta jakeiden
Luuk. 10:30–35 mukaan. Kehota yhtä oppilasta olemaan kertoja ja muita
näyttelemään haavoitetun juutalaisen, kahden rosvon, papin, leeviläisen ja
samarialaisen roolit. (Jos luokassasi on vain muutama oppilas, he voivat esittää
useampia rooleja.) Voit varata jotakin rekvisiittaa, kuten nimilaput, ylimääräisiä
vaatteita riisuttavaksi juutalaismieheltä, kaksi pulloa kuvaamaan öljyä ja viiniä,
pyörillä kulkeva tuoli kuvaamaan juhtaa ja kaksi kolikkoa kuvaamaan kahta
denaaria. (Huom. Voit valita osallistujat ja antaa heille erityisiä ohjeita ennen
oppituntia varmistaaksesi, että roolileikki on tehokas, sopiva ja turvallinen.)

Kehota kertojaa lukemaan ääneen Luuk. 10:30–35 ja pyydä osallistujia
näyttelemään vertaus. Pyydä muita luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, kuka on meidän lähimmäisemme.
Kehota oppilaita roolileikin jälkeen palaamaan paikoilleen.

• Mikä samarialaisen toiminnassa tekee teihin suurimman vaikutuksen?

Auta luokan jäseniä ymmärtämään paremmin, mitä papilta, leeviläiseltä ja
samarialaiselta saattaisi odottaa, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen
seuraava selitys:

Kirjoitetussa Mooseksen laissa papeille ja leeviläisille oli annettu tehtäväksi [ja
velvollisuudeksi] palvella Jumalaa ja lähimmäisiään sekä temppelissä että
opettajina ja esikuvina Jumalan laista. Nämä pappeudenhaltijat olivat täysin
tietoisia käskystä rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään (ks. 3. Moos. 19:18). Itse
asiassa leeviläisille oli annettu erityinen tehtävä auttaa muualta tulleita
taloudellisesti ja muilla tavoin (ks. 3. Moos. 25:35–36). Sen sijaan ”samarialaiset
olivat osaksi israelilaisia, osaksi muita. Heidän uskontonsa oli juutalaisten ja
pakanallisten uskomusten ja menojen sekoitus. – – Juutalaiset vihasivat
samarialaisia, koska nämä olivat luopuneet israelilaisesta uskonnosta.” (PKO,
”Samarialaiset”, scriptures.lds.org/fin.) Sekä juutalaiset että samarialaiset näkivät
yleensä paljon vaivaa välttääkseen toisiaan.

• Miksi tässä vertauksessa papin, leeviläisen ja samarialaisen teot saattaisivat olla
yllättäviä?
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• Mitä syitä samarialaisella olisi saattanut olla jättää auttamatta loukkaantunutta
juutalaista?

• Mikä sai jakeen Luuk. 10:33 mukaan samarialaisen toimimaan, kun hän näki
haavoittuneen miehen?

Tuo esiin, että sääli tai myötätunto tarkoittaa sitä, että huomaa toisen ihmisen
tarpeet tai haasteet ja tuntee halua tehdä kaikkensa tuon henkilön auttamiseksi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:36–37. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti lainopettajalle
seuraavaksi.

• Kuinka tämä vertaus vastaa jakeen 29 kysymykseen ”Kuka sitten on minun
lähimmäiseni”?

Auta oppilaita ymmärtämään, että se, että Vapahtaja käytti tässä vertauksessa
samarialaista, antaa ymmärtää, ettei lähimmäisemme ole pelkästään joku lähellä
asuva vaan jokainen taivaallisen Isän lapsi – myös ne, joita meidän on vaikeinta
rakastaa.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W. Hunterin
seuraavat sanat:

”Meidän pitää muistaa, että vaikka me itse luomme ystävyyssuhteemme, Jumala
on luonut meidän lähimmäisemme – kaikkialla. Rakkaudella ei pitäisi olla rajoja.
– – Kristus sanoi: ’Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te
siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin?’ (Matt. 5:46.)” (Kirkon
presidenttien opetuksia: Howard W. Hunter, 2015, s. 268.)

• Mitä Vapahtaja jakeen Luuk. 10:37 mukaan opetti tätä lainopettajaa tekemään?

Kehota oppilaita miettimään jälleen kerran ihmisiä, joita he aiemmin ajattelivat ja
joita heidän on kenties vaikea rakastaa.

• Mitä me voimme tehdä rakastaaksemme niitä, joita meidän on vaikea rakastaa,
ja tunteaksemme myötätuntoa heitä kohtaan?

• Pohtikaa tilannetta, jolloin te tai joku tuntemanne henkilö noudatitte
Vapahtajan neuvoa rakastaa lähimmäistänne niin kuin itseänne (ks. Luuk.
10:27). Mikä oli lopputulos?

Todista niistä totuuksista, joita tämänpäiväisessä oppiaiheessa on opetettu. Kirjoita
taululle seuraava vajaa virke ja kehota oppilaita täydentämään se
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa: Noudatan
laupiaan samarialaisen esimerkkiä, kun…

Seuraava viikko (Luukas 10:38–17:37)
Selitä oppilaille, että tulevalla viikolla he tutkivat sitä, kuinka Jeesus toistuvasti
nuhteli fariseuksia siitä, että he pyrkivät näyttämään vanhurskailta, vaikka olivat
sisimmässään itsekkäitä. Pyydä heitä pohtimaan, kuinka he voisivat olla
vähemmän fariseusten kaltaisia ja enemmän nöyrien Kristuksen seuraajien
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kaltaisia. He tutkivat myös useita muita vertauksia, joita Jeesus esitti, kuten
vertausta tuhlaajapojasta. Pyydä heitä huomioimaan, mitä tapahtui rikkaalle
miehelle, joka omisti elämänsä rikkauksien hankkimiseen ja köyhien
laiminlyömiseen.
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OPPIAIHE 51

Luukas 10:38–12:59
Johdanto
Vapahtaja opetti Mariaa ja Marttaa Martan kotona.
Myöhemmin Hän opetti opetuslapsilleen monia totuuksia
rukouksesta ja varoitti tekopyhyydestä ja ahneudesta.

Opetusehdotuksia

Kannusta oppilaita toteuttamaan käytännössä totuuksia, joita he oppivat
Jos jokin evankeliumin periaate opitaan mutta sitä ei toteuteta käytännössä, oppiminen ei ole
täydellistä. Toteuttamista tapahtuu silloin, kun ihminen hyväksyy totuuden sydämessään ja
mielessään ja sitten toimii kyseisen totuuden mukaisesti. Kannusta oppilaita toimimaan
saamiensa hengellisten kehotusten mukaan ja toteuttamaan oppimiansa evankeliumin totuuksia
käytännössä.

Luukas 10:38–42
Jeesus opettaa Mariaa ja Marttaa
Pyydä oppilaita miettimään valintoja, joita he tekivät eilen. Kehota heitä
kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa niin monta noista valinnoista kuin he ehtivät yhdessä
minuutissa. Pyydä muutamia oppilaita mainitsemaan joitakin hyviä valintojaan
luokalle.

• Millaisissa tilanteissa me saattaisimme joutua valitsemaan kahden hyvän
vaihtoehdon välillä?

Kun oppilaat tutkivat jakeita Luuk. 10:38–42, kehota heitä etsimään sellainen
Vapahtajan opettama periaate, joka voi ohjata meitä valinnoissamme – etenkin kun
meille on tarjolla enemmän kuin yksi hyvä vaihtoehto.

Selitä, että opetettuaan vertauksen laupiaasta samarialaisesta Vapahtaja kulki
Betaniaan ja kävi Martta-nimisen naisen kotona.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 10:38–40. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Martta ja hänen sisarensa Maria
päättivät kumpikin tehdä, kun Vapahtaja oli heidän luonaan.

• Mitä Maria teki, kun Vapahtaja oli heidän luonaan?

• Mitä Martta teki?
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Ota esille kuva Maria ja Martta
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 45; ks. myös lds.org). Selitä, että
Jeesuksen aikaan vieraanvaraisuus oli
hyvin tärkeää. Martta yritti tehdä sen,
mitä yleensä odotettaisiin häneltä talon
emäntänä. Hän oli keskittynyt ajallisiin
asioihin kuten aterian valmistamiseen
ja tarjoamiseen.

• Mitä sellaista Martta jakeen 40
mukaan kysyi Vapahtajalta, mikä
osoittaa, että hän oli huolissaan
ajallisista asioista?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Luuk. 10:41–42. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä Vapahtaja
sanoi Martalle.

• Mitä Vapahtaja on mahtanut tarkoittaa sanoessaan, että ”vain yksi on tarpeen”
ja että ”Maria on valinnut hyvän osan”?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Oli kiitettävää, että Martta huolehti ja hätäili niin monista asioista (ks. jae 41),
mutta evankeliumin oppiminen Mestariopettajalta oli tarpeellisempaa” (”Hyvä,
parempi, paras”, Liahona, marraskuu 2007, s. 104).

• Mitä Vapahtaja olisi saattanut tarkoittaa sanoessaan, että sitä hyvää osaa, jonka
Maria oli valinnut, ei ”oteta häneltä pois” (Luuk. 10:42)? (Valitsemalla
Vapahtajan kuuntelemisen sen sijaan, että olisi keskittynyt ajallisiin asioihin,
Maria saisi hengellisiä siunauksia, jotka ovat ikuisia.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan sanoista Martalle? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos
päätämme omistautua hengellisille asioille ajallisten sijaan, niin me
saamme kestäviä siunauksia.)

• Kuinka me voimme omistautua hengellisille asioille ja silti pitää huolta muista
asioista, jotka ovat tarpeen (ks. Luuk. 10:42) mutta vähemmän tärkeitä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Oaksin seuraavat sanat:
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”Harkitessamme eri vaihtoehtoja meidän tulee muistaa, ettei riitä, että jokin on
hyvää. Toiset vaihtoehdot ovat parempia ja edelleen toiset parhaita. – –

Miettikääpä, kuinka käytämme aikaamme tehdessämme valintoja television
katselun, videopelien pelaamisen, internetissä surffaamisen tai kirjojen tai lehtien
lukemisen suhteen. Tietenkin on hyvä katsoa tervehenkistä viihdettä tai saada
mielenkiintoista tietoa. Mutta ei kaikki senkaltainen ole sen arvoista, kuinka

paljon elämästämme käytämme sen saamiseksi. Toiset asiat ovat parempia ja toiset parhaita.”
(”Hyvä, parempi, paras”, s. 105.)

Pyydä oppilaita tarkastelemaan tekemäänsä luetteloa eilisistä valinnoista ja
kirjoittamaan jokaisen myönteisen valinnan kohdalle joko ”hyvä”, ”parempi” tai
”paras”. Kehota yhtä tai kahta oppilasta todistamaan siitä, kuinka heitä on
siunattu, kun he ovat asettaneet hengellisiä asioita ajallisia asioita tärkeämmiksi.

Luukas 11
Jeesus opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he ovat kokoaikaisia lähetyssaarnaajia, jotka
opettavat tutkijaa, joka on yrittänyt rukoilla monta kertaa mutta josta tuntuu, ettei
Jumala ole vastannut. Tutkija miettii, pitäisikö hänen lopettaa rukoileminen.

• Kuinka te omien kokemustenne perusteella voisitte vastata tähän
huolenaiheeseen?

Kun oppilaat tutkivat lukua Luuk. 11, kehota heitä etsimään totuuksia, jotka
voisivat auttaa jotakuta, josta tuntuu, ettei Jumala ole vastannut hänen
rukouksiinsa.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 11:1–4 selittämällä, että kuunneltuaan, kuinka
Vapahtaja rukoili, yksi Hänen opetuslapsistaan kysyi, opettaisiko Hän heitä
rukoilemaan, ja Vapahtaja teki niin.

Selitä, että kun Herra oli opettanut opetuslapsiaan rukoilemaan, Hän käytti
vertauksia opettaakseen lisää totuuksia rukouksesta, kuten Jumalan auliuden
vastata rukouksiin.

Kehota oppilaita tutkimaan jakeita Luuk. 11:5–13 vierustoverinsa kanssa ja
ottamaan selville, mitä Herra opetti rukouksesta. Tuo esiin, että Joseph Smithin
raamatunkäännös valaisee jakeita 5 ja 13. Jae 5 alkaa seuraavasti: ”Ja hän sanoi
heille: ’Taivaallinen Isänne ei jätä antamatta teille, mitä te häneltä pyydättekin.’ Ja
hän esitti vertauksen sanoen: ’Kuvitelkaa…’” (LDS Bible, Luke 11:5, alaviite a.)
Jae 13 päättyy seuraavasti: ”… antaa taivaasta Pyhän Hengen kautta hyviä lahjoja
niille, jotka sitä häneltä pyytävät” (LDS Bible, Luke 11:13, alaviite a). Kysy riittävän
ajan kuluttua oppilailta:

• Mitä ystävä vertauksessa, jonka luitte jakeista 5–8, pyysi toiselta
ystävältä? Miksi?

• Mistähän syystä toinen ystävä kunnioitti ensimmäisen ystävän pyyntöä? (Voit
selittää, että sana hellittämättä jakeessa 8 viittaa miehen sinnikkyyteen pyytää
vielä senkin jälkeen kun hänen ystävänsä aluksi kieltäytyi hänen pyynnöstään.)
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• Jos leipiä tarvitseva mies kuvaa meitä ja hänen ystävänsä, jolla on leipiä, kuvaa
taivaallista Isäämme, niin mitä meidän Vapahtajan mukaan täytyy tehdä
avuntarpeen aikoina?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jos hellittämättä rukoilemme ja pyydämme
taivaallisen Isän siunauksia avuntarpeen aikoina…

• Mitä taivaallinen Isä antaa jakeen 13 mukaan niille, jotka hellittämättä
rukoilevat ja pyytävät Hänen siunauksiaan?

• Kuinka täydentäisitte taululla olevan virkkeen jakeissa Luuk. 11:5–13 olevien
Vapahtajan opetusten perusteella? (Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä
taululla oleva virke niin, että se välittää seuraavan totuuden: Jos hellittämättä
rukoilemme ja pyydämme taivaallisen Isän siunauksia avuntarpeen
aikoina, niin Hän vastaa rukouksiimme tavoilla, jotka siunaavat meitä
eniten.)

Voisit kehottaa oppilaita kertomaan esimerkkejä siitä, kuinka he ovat saaneet
vastauksia rukouksiinsa, kun he ovat hellittämättä tavoitelleet taivaallisen Isän
siunauksia.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 11:14–54 selittämällä, että Jeesus ajoi pahan hengen
pois eräästä miehestä, neuvoi ihmisiä kuulemaan Jumalan sanaa ja nuhteli
fariseuksia ja lainopettajia heidän hengellisestä välinpitämättömyydestään ja
jumalattomuudestaan.

Luukas 12
Vapahtaja varoittaa tekopyhyydestä ja ahneudesta
Lue luokan jäsenille seuraavat kysymykset ja kehota oppilaita pohtimaan
mielessään, miten he vastaisivat niihin:

• Oletteko joskus halunneet jotakin niin kovasti, että olette ajatelleet sitä
koko ajan?

• Mitä kielteisiä vaikutuksia tämäntyyppisellä ajattelemisella voi olla meihin?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 12:1–13 selittämällä, että kun Vapahtaja seisoi suuren
väkijoukon edessä, Hän opetti opetuslapsiaan varomaan tekopyhyyttä. Hän
muistutti heitä myös siitä, että kaikki salattu tulee jonakin päivänä ilmi ja että
Jumala tuntee lapsensa ja varjelee heitä. Sitten eräs mies kysyi Vapahtajalta,
puhuisiko Hän miehen veljelle ja taivuttelisi veljen jakamaan perinnön hänen
kanssaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 12:14–15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, miten Vapahtaja vastasi miehen
pyyntöön.

• Minkä varoituksen Vapahtaja antoi ihmisille, jotka olivat Hänen kanssaan?

Selitä, että ahneus tarkoittaa sitä, että haluaa jotakin ylettömän paljon. Kirjoita
taululle seuraava totuus: Herra kieltää meitä ahnehtimasta maallista
omaisuutta.
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• Miksi ihmisen pitäisi välttää ahneutta? Kuinka tämä totuus voi auttaa meitä
elämään onnellisempaa elämää?

Selitä, että kun Vapahtaja oli käskenyt opetuslapsiaan välttämään ahneutta, Hän
esitti vertauksen havainnollistaakseen tämän käskyn tärkeyttä. Kehota oppilaita
lukemaan itsekseen Luuk. 12:16–19 ja panemaan merkille, kuinka monta kertaa
vertauksen mies käyttää sanoja minä ja minun tai muuten viittasi itseensä. Pyydä
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä se, että tämä mies viittaa puheissaan usein itseensä, opettaa meille hänen
huolenaiheistaan?

• Millä tavoin me saattaisimme tuntea houkutusta olla tämän miehen kaltaisia?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 12:20–21. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jumala sanoi tämän miehen
ahneudesta. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Kirjoita taululle kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell
Ballardin seuraavat sanat. (Ne ovat artikkelista ”Eniten merkitsee se, mikä on
pitkäikäisintä”, Liahona, marraskuu 2005, s. 44).

”Eniten merkitsee se, mikä on pitkäikäisintä” (vanhin M. Russell Ballard).

• Millä tavoin vertauksen rikas mies ei keskittynyt siihen, mikä merkitsee eniten?

• Miksi tämän miehen tekoja saatettaisiin pitää typerinä?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 12:22–30 selittämällä, että Herra tähdensi, ettei
Hänen opetuslastensa tarvinnut olla ylen määrin huolissaan ajallisista tarpeistaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 12:31–34. Kerro oppilaille, että
Joseph Smithin raamatunkäännöksen alku kohdasta Luuk. 12:31 kuuluu
seuraavasti: ”Pyrkikää sen tähden tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa…” (LDS
Bible, Luke 12:31, alaviite a). Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä Vapahtaja neuvoi opetuslapsiaan tekemään sen sijaan että
he keskittyisivät omiin itsekkäisiin haluihinsa.

• Mitä Jeesus neuvoi opetuslapsiaan etsimään?

• Mitä heille luvattiin, jos he pyrkivät tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa?

• Kuinka tiivistäisitte periaatteeksi Vapahtajan opetukset, jotka ovat jakeissa
Luuk. 12:31–34? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee
mainita seuraava periaate: Jos pyrimme tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa
ja Hänen vanhurskauttaan, Hän auttaa meitä huolehtimaan tarpeistamme
ja valmistaa meille paikan valtakunnassaan.)

• Millä tavoin me voimme pyrkiä tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa? (Kun
oppilaat vastaavat, voit viitata periaatteeseen, jonka he huomasivat aiemmin
omistautumisestamme hengellisiin asioihin ajallisten sijaan.)
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Todista siitä, kuinka sinua on siunattu, kun olet pyrkinyt asettamaan hengellisiä
asioita tärkeämmiksi kuin ajallisia huolia ja tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa.
Kannusta oppilaita pohtimaan, ovatko he keskittyneempiä hengellisiin asioihin vai
ajallisiin huolenaiheisiin. Kehota heitä kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, mitä he aikovat tehdä asettaakseen
hengellisiä asioita tärkeämmiksi kuin ajallisia huolenaiheita ja tuodakseen esiin
Jumalan valtakuntaa.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 12:35–59 selittämällä, että Vapahtaja opetti
seuraajiaan valmistautumaan toiseen tulemiseensa. Hän auttoi heitä
ymmärtämään, että ”jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan” (jae 48), ja
selitti, että Hänen evankeliuminsa saisi aikaan suurta jakautumista ihmisten
keskuudessa.
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Luukas 13–14
Johdanto
Jeesus opetti asioita parannuksesta ja Jumalan valtakunnasta
ja paransi sapattina. Hän myös käytti vertauksia
opettaakseen, mitä on nöyryys ja mitä opetuslapseus vaatii.

Opetusehdotuksia
Luukas 13:1–14:14
Jeesus parantaa sapattina sekä opettaa asioita nöyryydestä ja huonompiosaisista
huolehtimisesta
Lue ääneen seuraava tilanne: Istutte lounaalla muutamien ystävienne kanssa ja
huomaatte kehnosti pukeutuneen oppilaan istuvan yksin. Yksi joukostanne sanoo
jotakin ilkeää tuon oppilaan ulkoasusta, ja ystävänne nauravat sille.

Kehota oppilaita pohtimaan, miltä heistä tuntuisi tässä tilanteessa.

• Millä eri tavoilla voisitte reagoida tässä tilanteessa?

Kehota oppilaita etsimään luvuista Luuk. 13–14, mitä Vapahtaja opetti toimimisesta
sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat huonompiosaisia kuin me.

Tee yhteenveto kohdasta Luuk. 13:1–14:6 selittämällä, että Vapahtaja kertoi
vertauksen viikunapuusta, joka kaadettaisiin, ellei se tuottaisi hedelmää. Siinä
opetetaan, että me hukumme, ellemme tee parannusta. Hän paransi sapattina
erään naisen ja opetti asioita Jumalan valtakunnasta ja niistä, joiden sallitaan päästä
sinne. Hän myös murehti Jerusalemin lähestyvää hävittämistä. Jakeissa Luuk.
14:1–6 kerrotaan, että Vapahtaja kutsuttiin erään fariseusten johtomiehen kotiin
aterialle sapattina. Ennen ateriaa Vapahtaja paransi miehen, joka kärsi vesipöhöstä
– taudista, joka sai miehen kehon paisumaan nesteistä.

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota ensimmäistä oppilasta kustakin parista lukemaan
itsekseen Luuk. 13:15–16 ja toista oppilasta lukemaan itsekseen Luuk. 14:5–6.
Pyydä oppilaita kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja vastasi fariseuksille,
jotka syyttivät Häntä sapatin rikkomisesta siksi, että Hän paransi nämä henkilöt.
Kehota oppilaita kertomaan parilleen, mitä he saavat selville.

Kysy riittävän ajan kuluttua oppilailta:

• Mitkä ilmaukset kuvaavat sitä, mitä fariseukset tekisivät eläimilleen sapattina?
(He päästäisivät ne kytkyestä ja nostaisivat ne kaivosta.)

• Mitä me voimme oppia Vapahtajan esimerkin pohjalta lepopäivän
kunnioittamisesta ja pyhittämisestä? (Lepopäivänä on sopivaa palvella
avuntarpeessa olevia ihmisiä. Vapahtajan vanhurskas esimerkki on
päinvastainen kuin joidenkuiden fariseusten asenne. Heidän mielestään
sapattina oli oikeutettua auttaa eläimiä mutta ei ihmisiä.)
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Tee yhteenveto jakeista Luuk. 14:7–11 selittämällä, että parannettuaan miehen, joka
kärsi vesipöhöstä, Vapahtaja nuhteli muita päivällisvieraita siitä, että he yrittivät
korottaa itsensä asettumalla arvostetuimmille paikoille, jotka olivat lähimpänä
isäntää.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 14:12–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti fariseukselle,
joka oli kutsunut Hänet aterialle.

• Minkä neuvon Vapahtaja antoi tälle fariseukselle?

• Mitä mahdollisia syitä on sille, miksi ihmiset kutsuvat ystäviään ja rikkaita
naapureitaan aterialle?

Selitä, että Vapahtajan aikaan niiden, jotka olivat raajarikkoja, rampoja tai sokeita,
oli usein vaikeaa elättää itseään, ja siitä syystä he olivat köyhiä. Jotkut fariseukset
halveksivat näitä ihmisiä (ks. Luuk. 16:14–31).

• Mistä syistä ihmiset nykyään saattaisivat halveksia muita?

• Minkä periaatteen me voimme oppia jakeen Luuk. 14:14 perusteella siitä,
kuinka voimme pyrkiä auttamaan ihmisiä, jotka ovat huonompiosaisia kuin
me? (Seuraavassa on yksi periaate, jonka oppilaat saattavat huomata: Jos
yritämme auttaa ihmisiä, jotka ovat huonompiosaisia kuin me, Herra
palkitsee meidät ylösnousemuksessa.)

Tuo esiin, että sen lisäksi että Herra palkitsee meidät ylösnousemuksessa, Hän
myös siunaa meitä tässä elämässä, kun me yritämme auttaa ihmisiä, jotka ovat
huonompiosaisia kuin me olemme.

• Millä tavoin me voimme auttaa ihmisiä, jotka ovat huonompiosaisia kuin me?

• Milloin teitä tai jotakuta tuntemaanne henkilöä on siunattu siksi, että olette
yrittäneet auttaa ihmisiä, jotka ovat huonompiosaisia?

Kehota oppilaita pohtimaan tapoja, joilla he voivat auttaa ihmisiä, jotka ovat
huonompiosaisia kuin he. Kannusta heitä kirjoittamaan pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa tavoite palvella niitä, jotka
ovat huonompiosaisia kuin he.

Luukas 14:15–35
Jeesus esittää vertauksen suurista pidoista ja opettaa, mitä opetuslapseus vaatii
Kehota oppilaita kirjoittamaan taululle joitakin asioita, joita heitä saatettaisiin
pyytää uhraamaan tai joista luopumaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina.

• Mitä tekosyitä joku saattaisi tuntea houkutusta käyttää välttääkseen näiden
uhrausten tekemisen?

Kehota luokan jäseniä heidän jatkaessaan luvun Luuk. 14 tutkimista etsimään
periaatteita, jotka opettavat, mitä Jeesus Kristus vaatii opetuslapsiltaan.

Selitä, että kun Vapahtaja oli neuvonut fariseusta kutsumaan aterialle
huonompiosaisia, joku huoneessa sanoi Hänelle: ”Autuas se, joka saa olla aterialla
Jumalan valtakunnassa” (Luuk. 14:15). Vastauksena näihin sanoihin Vapahtaja esitti
vertauksen suurista pidoista.
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Kehota oppilaita lukemaan ääneen jakeet Luuk. 14:16–24 sen parin kanssa, joka
heillä oli aiemmin tällä oppitunnilla. Pyydä ensimmäistä oppilasta kussakin parissa
katsomaan, minkä kutsun vertauksen ihmiset saivat. Kehota toista oppilasta
kussakin parissa katsomaan, mitä verukkeita eli tekosyitä kutsun torjuneet ihmiset
esittivät. Kysy riittävän ajan kuluttua oppilailta:

• Kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on kuin suuret pidot? (Mahdollisia
vastauksia: evankeliumi on lahja, joka on valmistettu meille; se voi täyttää
meidät ja tarpeemme; meitä on kutsuttu ottamaan se vastaan; me voimme ottaa
vastaan kutsun nauttia siitä tai kieltäytyä kutsusta.)

• Mitä verukkeita eli tekosyitä esittivät ne, jotka eivät ottaneet vastaan kutsua
suuriin pitoihin?

• Mitä nämä tekosyyt paljastavat näiden ihmisten tärkeysjärjestyksestä?

Mitä seuraa jakeen 24 mukaan siitä, että pitää muita asioita tärkeämpinä kuin
Herraa ja Hänen evankeliumiaan? (Oppilaat saattavat mainita esimerkiksi
seuraavan periaatteen: Jos pidämme muita asioita tärkeämpinä kuin Herraa ja
Hänen evankeliumiaan, me menetämme siunauksia, joita olisimme voineet
saada.)

Kehota oppilaita katsomaan taululla olevaa luetteloa uhrauksista, joita heitä
saatettaisiin pyytää tekemään Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina.

• Mitä siunauksia voisimme menettää, ellemme ole halukkaita tekemään näitä
uhrauksia?

Selitä, että opetettuaan tämän vertauksen Vapahtaja puhui suurelle joukolle ihmisiä
siitä, mitä Hän vaatii opetuslapsiltaan. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Luuk. 14:25–27 ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja sanoi, että Hänen
opetuslastensa täytyy olla halukkaita tekemään. Selitä oppilaille, että Joseph
Smithin raamatunkäännös selventää Vapahtajan opetuksia jakeissa Luuk. 14:25–27:
”Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: ’Jos
joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään,
vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan tai aviomiehestään, vieläpä omasta
elämästään, tai toisin sanoen pelkää antaa henkensä minun tähteni, hän ei voi olla
minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, hän ei voi olla
minun opetuslapseni. Sen tähden päättäkää sydämessänne, että teette sen mukaan
kuin minä teitä opetan ja käsken.’” (LDS Bible, Luke 14:26, alaviite b; Luke 14:27,
alaviite b.)

Käytä pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja
Kirkko on laatinut monia pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja ja sisällyttänyt ne joidenkin
kielten pyhien kirjoitusten laitokseen. Näitä tutkimisen apuneuvoja ovat alaviitteet, hakemisto,
kuvat ja kartat. Ne ovat arvokkaita lähteitä käytettäväksi tutkittaessa pyhiä kirjoituksia.
Kannusta oppilaita käyttämään näitä tutkimisen apuneuvoja, kun he tutkivat pyhiä kirjoituksia
itsekseen.

• Mitä Vapahtaja sanoi, että Hänen opetuslastensa täytyy olla halukkaita
tekemään?
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Selitä, että kreikankielisen sanan, joka on käännetty sanalla luopua, yksi määritelmä
on ”rakastaa vähemmän” (James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible,
1890, ”misĕō”, s. 48). Vapahtaja selitti, että Hänen opetuslastensa kohdalla Hänelle
omistautumisen täytyy olla tärkeämpää kuin oma perhe tai jopa oma henki (ks.
myös Matt. 10:37). Oman ristin kantaminen viittaa ristiinnaulitsemiseen ja kuvastaa
vaadittua auliutta antaa henkensä Kristuksen tähden, joka antoi oman elämänsä
meidän tähtemme (ks. myös JSR Matt. 16:26).

• Mitä totuuksia me voimme näiden jakeiden perusteella oppia Jeesuksen
Kristuksen opetuslapsena olemisesta? (Oppilaat saattavat huomata useita eri
totuuksia, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavankaltaisen totuuden:
Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee olla valmiita uhraamaan kaikki
seuratakseen Häntä. Voit kehottaa oppilaita kirjoittamaan tämän totuuden
pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Luuk. 14:25–27 viereen.)

• Mistähän syystä Jeesuksen Kristuksen opetuslasten pitää olla valmiita
asettamaan Hänet kaiken muun, myös perheenjäsentensä ja oman
elämänsä, edelle?

Kirjoita taululle ilmaus Päättäkää sydämessänne (LDS Bible, Luke 14:27, alaviite b).

• Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus ”päättäkää sydämessänne”? (Selitä, että
tässä yhteydessä päättää tarkoittaa ’tehdä luja päätös’.)

• Mitä Vapahtaja haluaa meidän päättävän sydämessämme?

• Minkä periaatteen me voimme oppia Joseph Smithin raamatunkäännöksen
jakeesta Luuk. 14:27? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen periaate:
Kun päätämme sydämessämme tehdä sitä, mitä Jeesus Kristus opettaa ja
käskee meitä, meistä tulee Hänen opetuslapsiaan.)

Anna oppilaille moniste, jossa on seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin
Larry W. Gibbonsin seuraavat sanat. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä me voimme
tehdä elääksemme tämän periaatteen mukaan.

”Kun te alatte asettaa asioita elämässänne tärkeysjärjestykseen, niin muistakaa,
että ainoa todellinen turva elämässä on elää käskyjen mukaan. – –

Miten hieno asia onkaan päättää lopullisesti ja pysyvästi jo varhain elämässä,
mitä teette ja mitä ette tee rehellisyyden, säädyllisyyden, siveyden, viisauden
sanan ja temppeliavioliiton suhteen.

Veljet ja sisaret, pysykää kaidalla ja kapealla polulla. Ei, vaan pysykää keskellä
kaitaa ja kapeaa polkua. Älkää ajelehtiko, älkää vaellelko, älkää harhailko, olkaa varovaisia.

– – Käskyjen mukaan eläminen tuo teille sitä onnea, jota liian monet etsivät muualta.” (Ks.
”Päättäkää siis tämä sydämessänne”, Liahona, marraskuu 2006, s. 103–104.)

• Mille käskylle te olette lujasti päättäneet olla kuuliaisia? Kuinka teitä on
siunattu, kun olette tehneet päätöksen olla kuuliaisia tuolle käskylle?

Kannusta oppilaita päättämään sydämessään, mitä he tekevät ja mitä eivät tee
”rehellisyyden, säädyllisyyden, siveyden, viisauden sanan ja temppeliavioliiton

OPPIAIHE 52

326



suhteen”. Voit kehottaa oppilaita kirjoittamaan päätöksensä
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Selitä, että opetettuaan nämä periaatteet opetuslapseudesta Vapahtaja esitti kaksi
vertausta. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 14:28–30. Pyydä sitten
toista oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 14:31–33. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja miettimään, mitä nämä kaksi vertausta havainnollistavat.

• Mitähän nämä kaksi vertausta havainnollistavat?

Selitä, että kumpikin vertaus havainnollistaa sitä, miten tärkeää on laskea eli ottaa
selville, mitä jokin toimenpide vaatii, ennen kuin päättää, pystyykö suorittamaan
sen. Vapahtaja halusi seuraajiensa miettivän tarkkaan, olivatko he halukkaita
uhraamaan, mikä sitten olisikin välttämätöntä, jotta he voisivat olla loppuun asti
Hänen opetuslapsiaan. (Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Luuk. 14:30
kuuluu: ”’On siinäkin mies! Alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi.’ Ja tämän hän
sanoi osoittaakseen, ettei kenenkään ihmisen tule seurata häntä, ellei hän pysty
jatkamaan – –.” [LDS Bible, Luke 14:30; alaviite a.])

Pyydä oppilaita miettimään uudelleen taululla olevaa luetteloa uhrauksista. Kehota
muutamaa heistä selittämään, miksi he ovat valmiita tekemään nämä uhraukset
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina.

Voisit kehottaa oppilaita merkitsemään jakeen 33, jossa on yksinkertainen
tiivistelmä tässä luvussa olevista Vapahtajan opetuksista. Todista totuuksista, joista
olette keskustelleet.
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Luukas 15
Johdanto
Fariseukset ja lainopettajat valittivat siitä, että Vapahtaja oli
tekemisissä publikaanien ja syntisten kanssa. Vapahtaja

vastasi esittämällä vertaukset eksyneestä lampaasta,
kadonneesta hopearahasta ja tuhlaajapojasta.

Opetusehdotuksia
Luukas 15:1–10
Jeesus esittää vertaukset eksyneestä lampaasta ja kadonneesta hopearahasta
Aloita oppitunti kysymällä oppilailta, ovatko he joskus kadottaneet jonkin esineen,
joka oli heille arvokas.

• Mitä olitte valmiita tekemään löytääksenne sen? Miksi?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että joku on hengellisesti ”kadoksissa”? (Auta
oppilaita ymmärtämään, että se voi tarkoittaa niitä, jotka eivät ole vielä ottaneet
vastaan Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia, tai niitä, jotka eivät
tällä hetkellä elä evankeliumin opetusten mukaan.)

Kehota luokan jäseniä miettimään jotakuta tuntemaansa ihmistä, joka saattaa olla
hengellisesti kadoksissa. Pyydä heitä pohtimaan, millaisia tunteita heillä on tuota
henkilöä kohtaan.

Selitä, että luvussa Luuk. 15 on Vapahtajan opetuksia niistä, jotka ovat hengellisesti
kadoksissa. Kehota oppilaita etsimään luvusta Luuk. 15 totuuksia siitä, mitä
taivaallinen Isä ajattelee niistä, jotka ovat hengellisesti kadoksissa, ja mikä on
meidän vastuumme heistä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 15:1–2. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, ketkä lähestyivät Jeesusta ja mistä he
valittivat.

• Ketkä tulivat Jeesuksen luo? Miksi fariseukset ja lainopettajat valittivat?

• Mitä tämä valituksen aihe paljastaa fariseuksista ja lainopettajista?

Selitä, että Vapahtaja vastasi esittämällä kolme vertausta: yhden eksyneestä
lampaasta, yhden kadonneesta hopearahasta ja yhden kadonneesta pojasta.
Näiden vertausten tarkoituksena oli sekä antaa toivoa syntiselle että tuomita
lainopettajien ja fariseusten tekopyhyys ja omahyväisyys. Kannusta oppilaita
kiinnittämään huomiota siihen, miksi kunkin vertauksen kohde joutui kadoksiin ja
kuinka se löydettiin.

Jäljennä seuraava taulukko taululle tai anna se oppilaille monisteena.
Järjestä oppilaat pareiksi ja pyydä kunkin parin ensimmäistä oppilasta

lukemaan Luuk. 15:3–7 ja toista oppilasta lukemaan Luuk. 15:8–10. Kehota
oppilaita lukemaan tehtäväksi saamansa vertaukset ja etsimään vastauksia
vasemmassa sarakkeessa oleviin kysymyksiin. (Kolmatta vertausta käsitellään
myöhemmin oppiaiheessa.)
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Vertaukset kadonneesta lampaasta, hopearahasta
ja pojasta

Luuk.
15:3–7

Luuk.
15:8–10

Luuk.
15:11–32

Mikä oli kadoksissa?

Miksi se oli kadoksissa?

Kuinka se löydettiin?

Mitkä sanat tai ilmaukset kuvailevat reaktiota siihen,
kun se löydettiin?

Pyydä riittävän ajan kuluttua oppilaita selittämään parilleen tehtäväksi saamansa
vertaus ja kertomaan vastauksensa taulukossa oleviin kysymyksiin. Kun kumpikin
oppilas jokaisessa parissa on suorittanut tehtävän, kehota muutamaa oppilasta
tulemaan taululle ja täydentämään taulukko vastauksillaan tai (jos et piirtänyt
taulukkoa taululle) kertomaan vastauksensa luokalle.

• Mitä eroa on siinä, kuinka lammas ja hopearaha joutuivat kadoksiin? (Lammas
eksyi ilman omaa syytään, kun taas hopearaha katosi sen omistajan
välinpitämättömyyden tai huolimattomuuden vuoksi [ks. David O. McKay,
julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1945, s. 120–122].)

• Mitä löydetty lammas ja löydetty hopearaha jakeiden 7 ja 10 mukaan edustavat?
(Ne edustavat syntistä, joka on tehnyt parannuksen ja kääntynyt Jumalan
puoleen.)

• Mikä on meidän vastuumme niistä, jotka ovat kadoksissa, riippumatta siitä,
kuinka he joutuivat kadoksiin?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Kun autamme muita tuntemaan halua tehdä
parannus…

• Kuinka täydentäisitte taululla olevan virkkeen niiden reaktioiden perusteella,
jotka löysivät sen, mikä oli kadoksissa? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavankaltainen periaate: Kun autamme muita tuntemaan halua tehdä
parannus, me tunnemme iloa ja taivaissa riemuitaan. Täydennä taululle
kirjoitettu periaate. Voit kehottaa oppilaita harkitsemaan tämän periaatteen
kirjoittamista pyhiin kirjoituksiinsa jakeiden Luuk. 15:1–10 viereen.)

• Kuinka te tai joku tuntemanne henkilö olette auttaneet hengellisesti kadoksissa
ollutta ihmistä tuntemaan halua tehdä parannus tai lähestyä taivaallista Isää?
Milloin joku on auttanut teitä? (Muistuta oppilaille, ettei heidän pidä kertoa
kokemuksista, jotka ovat liian henkilökohtaisia tai yksityisiä.)
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Luukas 15:11–32
Jeesus esittää vertauksen tuhlaajapojasta
Kehota luokan jäseniä pohtimaan seuraavaa tilannetta: Nuori nainen on
syyllistynyt vakaviin synteihin ja on lakannut rukoilemasta ja käymästä kirkossa.
Hän tuntee halua alkaa rukoilla ja elää Herran tasovaatimusten mukaan mutta
murehtii, ettei Herra halua häntä takaisin.

Pyydä oppilaita miettimään, tuntevatko he ketään, josta on saattanut tuntua
samanlaiselta kuin tämän tilanteen henkilöstä. Selitä, että kolmas vertaus luvussa
Luuk. 15 on kertomus tuhlaajapojasta, hänen vanhemmasta veljestään ja heidän
isästään. Kehota oppilaita tätä vertausta tutkiessaan etsimään totuuksia, jotka
voivat auttaa ihmisiä, joista kenties tuntuu, että he ovat niin pahasti kadoksissa,
ettei heillä ole enää mitään toivoa.

Voisit jakaa luokan kolmen oppilaan ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle
seuraava moniste. Kehota heitä lukemaan ryhmässään ääneen jakeet

Luuk. 15:11–32. Anna ensimmäiselle oppilaalle kussakin ryhmässä tehtäväksi
pohtia vertausta tuhlaajapojan näkökulmasta, toiselle oppilaalle pohtia sitä isän
näkökulmasta ja kolmannelle oppilaalle pohtia sitä vanhemman veljen
näkökulmasta.

Pienryhmätehtävät
Pienryhmätehtävien aikana oppilaiden huomio saattaa kääntyä pois toiminnan tarkoituksesta, he
saattavat jutella henkilökohtaisista asioista tai käydä välinpitämättömiksi pyrkimyksissään oppia.
Pysy aktiivisesti mukana siirtymällä ryhmän luota toisen luo sekä havainnoimalla
oppimistoimintaa auttaaksesi oppilaita keskittymään tehtävään ja saamaan tehtävästä irti
mahdollisimman paljon.

Kun oppilaat ovat lukeneet, pyydä heitä keskustelemaan ryhmässään monisteen
kysymyksistä.

Sen sijaan että pyytäisit oppilaita lukemaan vertauksen ja keskustelemaan
siitä, voisit näyttää The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videon

”Tuhlaajapoika” (5.35). Anna jokaiselle oppilaalle seuraava moniste ja pyydä heitä
videota katsoessaan etsimään vastauksia kysymyksiin. Tämä video on sivustolla
lds.org.

Vertaus tuhlaajapojasta
Tuhlaajapoika
• Mikä auttoi sinua menemään itseesi eli tajuamaan sen kauhean tilanteen, jossa olit?

• Kuinka odotit isäsi suhtautuvan kotiinpaluuseesi?

• Mitä olisit mahtanut ajatella tai tuntea, kun isäsi kohteli sinua siten kuin kohteli?

Isä
• Mitä olisit saattanut ajatella ja tuntea, kun nuorempi poikasi oli poissa?
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• Miksi otit tuhlaajapoikasi takaisin kotiin siten kuin teit?

• Kun vanhempi poikasi oli katkera siitä, kuinka kohtelit hänen nuorempaa veljeään, kuinka autoit
häntä ymmärtämään toimintaasi?

Vanhempi veli
• Mitä olisit saattanut ajatella ja tuntea, kun veljesi oli poissa?

• Miksi sinun oli vaikeaa iloita veljesi paluusta?

• Mitä siunauksia olet saanut olemalla uskollinen isällesi?

Kysy oppilailta, kuinka he täyttäisivät taululla olevan taulukon tai ensimmäisen
monisteen kolmannen sarakkeen (ks. Luuk. 15:11–32). Kirjoita oppilaiden
vastaukset taululle tai kehota oppilaita kirjoittamaan vastauksensa monisteeseensa.

• Miksi tuhlaajapoika joutui kadoksiin? (Toisin kuin lammas ja hopearaha,
tuhlaajapoika joutui kadoksiin oman kapinallisuutensa vuoksi.)

• Mitä me voimme oppia siitä, kuinka taivaallinen Isä – jota tämän vertauksen isä
kuvaa – suhtautuu niihin, jotka palaavat Hänen luokseen tekemällä
parannuksen? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen periaate: Jos
palaamme taivaallisen Isän luo tekemällä parannuksen ja pyytämällä
Häneltä anteeksi, Hän riemuitsee ja ottaa meidät avosylin vastaan. Kirjoita
tämä periaate taululle.)

• Kuinka tämä periaate saattaisi auttaa niitä, jotka tuntevat olevansa hengellisesti
kadoksissa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:

”Lempeä kuva tämän pojan innokkaasta, uskollisesta isästä juoksemassa
ottamaan poikaa vastaan ja sulkemassa hänet syliinsä on yksi liikuttavimmista ja
armahtavimmista kohtauksista koko pyhissä kirjoituksissa. Se kertoo jokaiselle
Jumalan lapselle, olipa hän eksyksissä tai ei, kuinka paljon Jumala haluaa meidän
palaavan Hänen käsivarsiensa suojiin.” (”Toinen tuhlaajapoika”, Liahona,
heinäkuu 2002, s. 69.)

Muistuta oppilaita vertauksen vanhemmasta pojasta.

• Mistähän syystä vanhempi veli oli vihainen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Hollandin seuraavat sanat ja pyydä
luokan jäseniä kuuntelemaan näkemyksiä siitä, miksi vanhempi veli oli vihainen:
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”Tämä veli ei ole niinkään vihainen siitä, että toinen veli on tullut kotiin, kuin
siitä, että hänen vanhempansa ovat siitä niin iloisia. Tuntien, ettei häntä
arvosteta, ja säälien itseään ehkä vähän enemmän tämä velvollisuudentuntoinen
poika – ja hän on todella velvollisuudentuntoinen – unohtaa hetkeksi, ettei
hänen ole koskaan tarvinnut kokea saastaa tai epätoivoa, pelkoa tai itseinhoa.
Hän unohtaa hetkeksi, että jokainen vasikka maatilalla on jo hänen aivan kuten

viitat komerossa ja jokainen sormus laatikossa. Hän unohtaa hetkeksi, että hänen uskollisuutensa
on aina palkittu ja tullaan aina palkitsemaan. – –

Hänellä ei ole vielä sääliä ja armoa, lempeää näkemystä huomata, että kyse ei ole kilpailijan
palaamisesta. Kyse on hänen veljestään. – –

Tämä nuorempi veli oli todellakin ollut vanki – synnin, typeryyden ja sikolätin vanki. Mutta
vanhempi velikin elää jonkinlaisessa vankeudessa. Hän ei ole vielä kyennyt murtautumaan oman
itsensä vankilasta. Häntä vainoaa kateuden karsasilmä valta.” (”Toinen tuhlaajapoika”, s. 70.)

• Miksi vanhempi veli vanhin Hollandin mukaan oli vihainen?

• Mitä meidän pitää muistaa, kun näemme Jumalan olevan armollinen ja
siunaavan niitä, jotka tekevät parannuksen ja palaavat Hänen luokseen?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän vertauksen perusteella siitä, kuinka
tulla enemmän taivaallisen Isämme kaltaiseksi? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavankaltainen periaate: Me voimme tulla enemmän taivaallisen
Isämme kaltaisiksi suhtautumalla myötätuntoisesti ja iloiten siihen, kun
muut tekevät parannuksen.)

Käy läpi periaatteet, jotka oppilaat oppivat luvussa Luuk. 15 olevista vertauksista.
Pyydä oppilaita selittämään, kuinka he olisivat saattaneet näiden periaatteiden
pohjalta vastata fariseuksille ja lainopettajille, jotka valittivat, kun Jeesus aterioi
syntisten kanssa.

Muistuta oppilaita henkilöstä, jota he ajattelivat oppitunnin alussa ja joka saattaa
olla hengellisesti kadoksissa. Kannusta heitä miettimään rukoillen, kuinka he
saattaisivat kyetä auttamaan tuota henkilöä tekemään parannuksen ja lähentymään
taivaallista Isää. Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastauksensa seuraavaan kysymykseen:

• Millä yhdellä tavalla aiot toteuttaa sitä, mitä olet oppinut tänään?
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OPPIAIHE 54

Luukas 16
Johdanto
Jeesus opetti vertauksen epärehellisestä taloudenhoitajasta.
Fariseukset kuulivat Jeesuksen opetuksia ja pilkkasivat Häntä.

Silloin Jeesus nuhteli fariseuksia ja opetti heille vertauksen
rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta.

Opetusehdotuksia
Luukas 16:1–12
Jeesus opettaa vertauksen epärehellisestä taloudenhoitajasta
Voisit tuoda luokkaan esineitä, jotka kuvaavat maallisia rikkauksia ja valtaa, kuten
rahaa, jonkin elektronisen laitteen, tutkintotodistuksen, leluauton tai kuvan talosta.

Aloita oppiaihe kysymällä oppilailta:

• Mihin asioihin ihmiset usein kiinnittävät sydämensä ja mitä he yrittävät
hankkia? (Jos toit kyseisiä esineitä luokkaan, ota ne esille, kun oppilaat
mainitsevat niitä. Tai sitten voit pyytää yhtä oppilasta kirjoittamaan luokan
jäsenten vastaukset taululle.)

• Mitä rikkauksia taivaallinen Isä haluaa meidän tavoittelevan? (Kehota yhtä
oppilasta kirjoittamaan taululle luokan jäsenten vastaukset, joita voisivat olla
iankaikkinen perhe, rauha, ilo ja selestinen kirkkaus. Kehota oppilasta
kirjoittamaan tämän luettelon otsikoksi Iankaikkisia rikkauksia.)

Tuo esiin, että me voimme nauttia joistakin näistä iankaikkisista rikkauksista tässä
elämässä. Pyydä oppilaita pohtimaan, mitkä iankaikkiset rikkaudet ovat erityisen
tärkeitä heille. Kehota heitä heidän tutkiessaan lukua Luuk. 16 etsimään totuuksia,
jotka voivat auttaa heitä saamaan iankaikkisia rikkauksia.

Selitä, että opetettuaan vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta kolikosta ja
tuhlaajapojasta Vapahtaja opetti vertauksen epärehellisestä taloudenhoitajasta. Voit
selittää, että taloudenhoitaja on henkilö, joka hoitaa jonkun toisen liikeasioita,
rahaa tai omaisuutta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 16:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä vertauksen rikas mies sai tietää
taloudenhoitajastaan.

• Mitä taloudenhoitaja oli tehnyt rikkaan miehen omaisuudelle?

• Mikä oli taloudenhoitajan tuhlaavaisuuden seuraus? (Hän menettäisi
työpaikkansa.)

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 16:3–7 selittämällä, että taloudenhoitaja oli
huolissaan siitä, mitä hän tekisi menetettyään työpaikkansa, koska hän ei uskonut
voivansa tehdä ruumiillista työtä ja oli liian häpeissään kerjätäkseen. Hän laati
suunnitelman, joka hänen käsityksensä mukaan saattaisi johtaa työtilaisuuksiin
muiden luona. Hän kävi rikkaan miehen kahden velallisen luona ja alensi
merkittävästi heidän velkojaan, minkä hän toivoi tuovan hänelle heidän suosionsa.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 16:8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka rikas mies suhtautui saatuaan
tietää taloudenhoitajansa toimista. Selitä, että ”tämän maailman lapset” ovat
maailmallisesti ajattelevia ihmisiä ja että ”valon lapset” ovat Jumalan seuraajia eli
hengellisesti ajattelevia ihmisiä.

• Kuinka rikas mies suhtautui saatuaan tietää taloudenhoitajansa toimista? Mitä
rikas mies kehui? (Rikas mies kehui taloudenhoitajan oveluutta tämän
hankittua rikkaan miehen velallisten suosion. Hän ei kehunut taloudenhoitajan
epärehellisyyttä.)

Anna oppilaille monisteena kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
James E. Talmagen seuraavat sanat. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja
opetti epärehellisen taloudenhoitajan vertauksella.

”Herramme tarkoituksena oli osoittaa jyrkkä ero, joka vallitsee maallisista
rahanansaitsemispuuhista kiinnostuneiden ihmisten varovaisuuden,
huolehtivaisuuden ja antaumuksen sekä monien muka hengellisiä rikkauksia
tavoittelevien ihmisten innottomien toimien välillä. – –

Ottakaa oppia vieläpä epärehellisistä ja pahoista; jos he ovat niin ymmärtäväisiä,
että varautuvat sitä ainoata tulevaisuutta varten, mitä he ajattelevat, niin kuinka

paljon enemmän tulisikaan teidän, jotka uskotte iankaikkiseen tulevaisuuteen, varautua sitä
varten! – – Pyrkikää jäljittelemään epärehellistä taloudenhoitajaa ja mammonaan [eli maallisiin
rikkauksiin] kiintyneitä – ei heidän epärehellisyydessään, ahneudessaan ja ahneessa omaisuuden
haalinnassaan, omaisuuden, joka parhaimmillaankin on katoavaista, vaan heidän innossaan,
ennakkoharkinnassaan ja varautumisessaan tulevaisuuteen.” (Ks. Jeesus Kristus, 1982,
s. 324–325.)

• Mitä Vapahtaja halusi opetuslastensa oppivan epärehellisen taloudenhoitajan
kaltaisista maailmallisesti ajattelevista ihmisistä?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jos valmistaudumme viisaasti iankaikkiseen
tulevaisuuteemme…

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 16:10–12. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä meidän täytyy Herran sanojen
mukaan tehdä, jotta meitä siunattaisiin iankaikkisilla rikkauksilla.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”on vähimmässä luotettava” (jae 10)? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava lisäys vajaaseen virkkeeseen:
ja käytämme vanhurskaasti maallisia rikkauksia…)

Ohjaa oppilaiden huomio taululla olevaan luetteloon iankaikkisista rikkauksista.

• Mikä tekee näistä todellista rikkautta (ks. jae 11)?

Pyydä oppilaita täydentämään taululla oleva virke, niin että siitä muodostuu
periaate siitä, kuinka me voimme saada iankaikkisia rikkauksia. (Oppilaiden tulee
huomata seuraava periaate: Jos valmistaudumme viisaasti iankaikkiseen
tulevaisuuteemme ja käytämme vanhurskaasti maallisia rikkauksia, meitä
voidaan siunata iankaikkisilla rikkauksilla.)
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• Miksi meidän on joskus vaikea valmistautua viisaasti ja uutterasti iankaikkiseen
tulevaisuuteemme?

• Kuinka voimme käyttää maallisia rikkauksia vanhurskaasti?

• Kuinka se, että käytämme vanhurskaasti maallisia rikkauksia, kuvastaa sitä, että
meille voidaan uskoa iankaikkisia rikkauksia?

Huomioi myönteisesti oppilaiden vastauksia
Muista huomioida jollakin tavoin myönteisesti oppilaiden vastauksia, mahdollisesti kiittämällä
heitä tai kommentoimalla heidän vastauksiaan. Näin tehdessäsi autat oppilaita tuntemaan, että
heitä kuunnellaan ja arvostetaan, ja voit auttaa heitä tuntemaan, että he voivat kertoa
tulevaisuudessa vapaammin vastauksistaan, oivalluksistaan ja kokemuksistaan.

Luukas 16:13–31
Jeesus nuhtelee fariseuksia ja opettaa vertauksen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta
Ohjaa oppilaiden huomio taululla olevaan luetteloon (tai jos toit maallisia
rikkauksia kuvaavia esineitä, niin niihin) ja pyydä heitä pohtimaan, kuinka
maallisten rikkauksien himoitseminen voi estää meitä saamasta iankaikkisia
rikkauksia. Kehota oppilaita etsimään yksi vastaus tähän kysymykseen, kun he
tutkivat jakeita Luuk. 16:13–26.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 16:13–14 selittämällä, että Vapahtaja opetti, ettemme
voi ”palvella sekä Jumalaa että mammonaa” (jae 13). Fariseukset kuulivat
Vapahtajan opetukset ja ”ivailivat” (jae 14) eli pilkkasivat Häntä. Pyydä oppilaita
etsimään jakeesta Luuk. 16:14 sana, joka kuvailee fariseuksia ja antaa yhden
selityksen sille, miksi he pilkkasivat Vapahtajaa Hänen opetustensa johdosta.

• Mitä fariseukset himoitsivat sen perusteella, mitä olette saaneet tietää heistä?
(Maallista rikkautta ja valtaa [ks. Matt. 23:2–6, 14].)

• Mistähän syystä fariseusten ahneus johti heidät pilkkaamaan Vapahtajaa?

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännös kohdasta Luuk. 16:16–23 antaa lisää
näkemystä fariseusten ja Vapahtajan väliseen keskusteluun. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen seuraava yhteenveto tästä käännöksestä:

Fariseukset väittivät, että Mooseksen laki ja muut profeetalliset kirjoitukset (Vanha testamentti)
toimivat heidän lakinaan, eivätkä he sen vuoksi hyväksyneet Jeesusta tuomarikseen. Jeesus
selitti, että Mooseksen laki ja profeetat olivat todistaneet Hänestä. Hän kysyi, miksi fariseukset
kielsivät sen, mitä oli kirjoitettu, ja nuhteli heitä siitä, että he vääristelivät oikean tien (ks. JSR
Luuk. 16:21). Auttaakseen fariseuksia, joiden sydän oli kiinnittynyt maallisiin rikkauksiin ja
valtaan, ymmärtämään käytöksensä ja sen seuraukset Vapahtaja vertasi heitä rikkaaseen
mieheen vertauksessa, joka on tallennettu jakeisiin Luuk. 16:19–31.

Pyydä kolmea vapaaehtoista osallistumaan lukuteatteriin. Anna yhdelle
vapaaehtoiselle tehtäväksi lukea Vapahtajan sanat (Luuk. 16:19–23), toiselle
vapaaehtoiselle lukea rikkaan miehen sanat (Luuk. 16:24, 27, 28, 30) ja kolmannelle
vapaaehtoiselle lukea Abrahamin sanat (Luuk. 16:25, 26, 29, 31). Neuvo näitä
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oppilaita lukemaan ääneen osansa jakeista Luuk. 16:19–26. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä köyhä mies nimeltä Lasarus ja rikas
mies kokivat.

• Kuinka rikkaan miehen ja Lasaruksen elämä kuolevaisuudessa oli erilaista?

• Kuinka heidän elämänsä kuoleman jälkeen oli erilaista? (Sinun on kenties
tarpeen selittää, että ”Abrahamin huomaan” [jae 22] kuvaa paratiisia
henkimaailmassa ja että ”tuonela” [ks. jae 23] viittaa henkivankilaan [ks. Bible
Dictionary, ”Abraham’s Bosom”; PKO, ”Helvetti”].)

• Millä tavoin rikas mies jätti käyttämättä maallisia rikkauksiaan vanhurskaasti?

Muistuta oppilaille, että rikas mies tässä vertauksessa kuvaa ahneita fariseuksia.

• Mitä me voimme oppia tämän vertauksen perusteella siitä, mitä tapahtuu, jos
olemme ahneita emmekä käytä maallisia rikkauksiamme vanhurskaasti? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos olemme
ahneita emmekä käytä maallisia rikkauksiamme vanhurskaasti, me
joudumme lopulta kärsimään ja katumaan [ks. myös OL 104:18].)

Valmista oppilaita huomaamaan muukin totuus tästä vertauksesta kehottamalla
heitä ajattelemaan jotakuta, josta he välittävät ja joka on päättänyt elää
noudattamatta Vapahtajan opetuksia.

• Mikähän voisi saada tämän henkilön vakuuttumaan siitä, että hänen täytyy
tehdä parannus ja muuttaa elämäntyyliään?

Kehota tehtävän saaneita oppilaita lukemaan ääneen osansa jakeista Luuk.
16:27–31. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille rikkaan
miehen pyyntö.

• Mitä rikas mies halusi, että hänen viiden veljensä hyväksi tehdään? Miksi?

• Mitä rikas mies uskoi tapahtuvan, jos Lasarus ilmestyisi rikkaan miehen veljille?

Selitä, että rikas mies uskoi veljiensä tekevän parannuksen ja kokevan
kääntymyksen totuuteen, jos Lasarus ilmestyisi heille. Kääntymys on ”uskomusten,
sydämen ja elämän muuttaminen Jumalan tahdon hyväksyväksi ja sen mukaiseksi”
(PKO, ”Kääntyminen”, scriptures.lds.org/fi).

• Miksi Abraham ei tämän vertauksen mukaan lähettänyt Lasarusta rikkaan
miehen veljien luo?

Tuo esiin, että mainitsemalla Mooseksen ja profeetat (ks. Luuk. 16:29, 31) Vapahtaja
viittasi jälleen pyhiin kirjoituksiin, joihin fariseukset väittivät uskovansa ja joiden
mukaan he väittivät elävänsä mutta jotka he todellisuudessa torjuivat. Selitä, että
oikeasta miehestä nimeltä Lasarus tuli myöhemmin se ”joku”, joka nousi kuolleista
(ks. jae 31), kun Vapahtaja herätti hänet elämään (ks. Joh. 11). Myöhemmin
Jeesuksesta tuli se Joku, joka nousi kuolleista, kun Hän koki ylösnousemuksen.
Kummassakin tapauksessa fariseukset ja muut kuitenkin torjuivat todisteen
Vapahtajan jumalallisuudesta eikä heitä saatu taivuteltua tekemään parannusta.

• Minkä totuuden kääntymyksestä me voimme oppia sen perusteella, mitä
Abraham opetti rikkaalle miehelle tässä vertauksessa? (Oppilaat saattavat
huomata useita eri totuuksia, mutta varmista, että he huomaavat seuraavan
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totuuden: Kääntymys tulee uskomalla profeettojen sanoihin ja ottamalla
ne varteen, ei näkemällä ihmeitä tai enkeleitä.)

• Mistähän syystä kääntymys tulee uskomalla profeettojen sanoihin ja ottamalla
ne varteen eikä näkemällä ihmeitä tai enkeleitä?

• Kuinka me voimme auttaa ihmisiä uskomaan profeettojen sanoihin ja ottamaan
ne varteen?

• Mitkä erityiset profeettojen opetukset ovat vaikuttaneet teidän
kääntymykseenne?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he voivat paremmin uskoa profeettojen erityisiin
opetuksiin tai neuvoihin ja ottaa ne varteen vahvistaen näin omaa kääntymystään.
Kannusta oppilaita toteuttamaan käytännössä sitä, mitä he kirjoittivat.
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OPPIAIHE 55

Luukas 17
Johdanto
Jeesus opetti opetuslapsilleen, että pitää antaa anteeksi
muille. Sen jälkeen apostolit pyysivät Jeesusta vahvistamaan
heidän uskoaan. Vastauksena Vapahtaja opetti heille
vertauksen arvottomasta palvelijasta. Myöhemmin Jeesus

paransi kymmenen spitaalista, mutta vain yksi palasi
kiittämään Häntä. Fariseukset asettuivat Jeesusta vastaan, ja
Hän opetti heille Jumalan valtakunnan tulemisesta.

Opetusehdotuksia

Keskity auttamaan oppilaita täyttämään oma roolinsa
Kun valmistelet kutakin oppiaihetta, pysy keskittyneenä oppilaidesi rooliin luokassa äläkä vain
siihen, mitä itse teet luokassa. Sen sijaan että vain kysyisit: ”Mitä minä aion tehdä oppitunnilla
tänään?” tai ”Mitä minä aion opettaa oppilailleni?”, sinun tulee valmistella oppiaihetta myös
miettien: ”Mitä oppilaani tekevät oppitunnilla tänään?” ”Kuinka aion auttaa oppilaitani
huomaamaan, mitä heidän tulee tietää?”

Luukas 17:1–10
Apostolit pyytävät Jeesusta vahvistamaan heidän uskoaan
Kehota oppilaita miettimään erityisiä tilanteita, joissa heitä kenties vaaditaan
osoittamaan uskoa (kuten pappeuden siunauksen pyytäminen, kymmenysten
maksaminen tai puheen tai oppiaiheen pitäminen kirkossa). Kehota muutamia
oppilaita kertomaan, mitä he ajattelivat, ja kirjoita heidän vastauksensa taululle.

Pyydä oppilaita pohtimaan itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Oletteko joskus halunneet saada vahvemman uskon? Jos olette, mitkä
kokemukset ovat saaneet teidät tuntemaan niin?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Luuk. 17 etsimään periaatteita, jotka
voivat auttaa heitä lisäämään uskoaan.

Tiivistä jakeet Luuk. 17:1–2 selittämällä, että Vapahtaja varoitti, että niitä, jotka
johtavat muita harhaan tai taivuttelevat muita tekemään syntiä, pidetään
vastuullisina siitä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Luuk. 17:3–4 ja panemaan merkille
Vapahtajan opetuslapsilleen antama käsky, jonka noudattaminen saattaisi
vaatia uskoa.

• Mitä Jeesus käski jakeen 3 mukaan opetuslapsiaan tekemään, jos joku rikkoisi
heitä vastaan?

• Kuinka usein jakeen 4 mukaan opetuslasten tuli antaa anteeksi? (Voisit selittää,
että Vapahtajan vastaus on yksi tapa sanoa, että meidän tulee antaa anteeksi
riippumatta siitä, kuinka monta kertaa joku parannuksen tehnyt rikkoo meitä
vastaan.)
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• Miksi teidän saattaisi olla vaikea antaa anteeksi jollekulle, joka on toistuvasti
rikkonut teitä vastaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 17:5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä apostolit halusivat Vapahtajalta, kun
Hän oli käskenyt opetuslapsiaan antamaan anteeksi niille, jotka loukkaavat heitä.

• Mitä apostolit halusivat Vapahtajalta? (Voit kehottaa oppilaita merkitsemään
pyhiin kirjoituksiinsa ilmauksen ”anna meille vahvempi usko”.)

• Kuinka se, että tavoittelee vahvempaa uskoa Herraan, saattaisi auttaa apostoleja
noudattamaan käskyä antaa anteeksi muille?

Tiivistä jae Luuk. 17:6 selittämällä, että sitten Vapahtaja opetti apostoleilleen, että
jos ihmisellä on pikkuruisen sinapinsiemenen verran uskoa, hän voi saada aikaan
ihmeitä. Auttaakseen apostoleja tietämään, kuinka he voivat vahvistua uskossaan,
Jeesus kertoi sitten vertauksen kuvaillen isännän ja palvelijan suhdetta.

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Uskomme vahvistuu, kun…

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Luuk. 17:7–10.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä isäntä odotti
palvelijaltaan.

• Mitä isäntä odotti palvelijaltaan?

Selitä, että Raamatun aikoina isäntä antoi palvelijalleen kaikki elämän
välttämättömyydet, kun palvelija täytti uskollisesti häneltä odotetut
velvollisuutensa. Tämän vuoksi isännällä ei ollut tarvetta antaa palvelijalleen
erityistä kiitosta tai tuntea olevansa palvelijalle velassa siitä, että palvelija hoiti
velvollisuutensa.

• Kuinka taivaallinen Isämme on tässä vertauksessa olevan isännän kaltainen?
Mitä Hän odottaa meiltä? (Että me teemme kaiken, mitä meidän tulee tehdä
[ks. jae 10].)

Täydennä taululla oleva virke niin, että se kuuluu seuraavasti: Uskomme vahvistuu,
kun pyrimme tekemään kaiken, mitä taivaallinen Isä käskee.

Auta oppilaita näkemään, mikä muu voi vahvistaa heidän uskoaan, kysymällä:

• Mitä palvelijoiden jakeen 10 mukaan tulisi sanoa, kun he ovat noudattaneet
isäntänsä käskyjä?

• Mitä tarkoittaa se, että on ”arvoton palvelija”? (Se tarkoittaa, että riippumatta
siitä, kuinka hyvin ihmiset pitävät käskyt, he ovat aina velassa Jumalalle.)

• Miksi me olemme aina velassa taivaalliselle Isälle, silloinkin kun olemme
kuuliaisia ja elämme vanhurskaasti? (Koska taivaallinen Isä siunaa meitä aina,
me emme voi koskaan maksaa Hänelle takaisin [ks. Moosia 2:20–26].)

Täydennä taululla oleva virke, niin että se välittää seuraavan periaatteen:
Uskomme vahvistuu, kun pyrimme tekemään kaiken, mitä taivaallinen Isä
käskee, ja kun muistamme, että olemme aina velassa Hänelle. Voit kannustaa
oppilaita kirjoittamaan tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa.
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• Kuinka se, että pyrimme tekemään kaiken, mitä taivaallinen Isä käskee,
vahvistaa uskoamme?

Kehota oppilaita pohtimaan tilannetta, jolloin he pitivät käskyt tai hoitivat
kuuliaisesti velvollisuutensa ja tunsivat sen tuloksena uskonsa vahvistuneen.
Kehota heitä kirjoittamaan ajatuksensa seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita kertomaan jollekulle toiselle oppilaalle,
mitä he kirjoittivat. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan ajatuksiaan luokalle.

Luukas 17:11–19
Jeesus puhdistaa kymmenen spitaalista
Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Raamatun aikoina olisi ollut suuri haaste kärsiä
spitaalista, koska…

Auta oppilaita kertaamaan, mitä he tietävät spitaalista, pyytämällä heitä kertomaan
luokalle, kuinka he täydentäisivät virkkeen. Esimerkiksi oppilaat saattavat mainita,
että spitaali saattoi johtaa ruumiinosien menetykseen ja kuolemaan, että spitaaliset
erotettiin muusta yhteiskunnasta muiden terveyden suojelemiseksi ja että heitä
vaadittiin huutamaan ”Saastainen!” varoitukseksi niille, jotka lähestyivät heitä (ks.
Bible Dictionary, ”Leper”).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 17:11–12. Pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, keitä Jeesus kohtasi pysähtyessään erääseen kylään matkalla
kohti Jerusalemia. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Jos olisitte yksi noista spitaalisista, mitä te olisitte saattaneet ajatella
nähdessänne Jeesuksen?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 17:13–14. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä spitaaliset sanoivat
Vapahtajalle ja mitä Hän vastasi heille.

• Mitä spitaaliset pyysivät Jeesukselta?

• Mitä Jeesus neuvoi heitä tekemään?

Selitä, että Mooseksen laissa määrättiin, että spitaalisten piti parannuttuaan näyttää
itsensä papeille, jotta heidät hyväksyttäisiin takaisin yhteiskuntaan (ks.
3. Moos. 14).

• Mitä tapahtui, kun spitaaliset menivät pappien luo?

• Minkä periaatteen me voimme oppia jakeen 14 perusteella siitä, mitä meidän
täytyy tehdä saadaksemme Herran siunauksia? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavankaltainen totuus: Me saamme Herran siunauksia, kun teemme
sen, mitä Hän on käskenyt meidän tehdä.)

Pyydä oppilaita miettimään, millaista olisi ollut olla yksi puhdistuneista
spitaalisista.

• Mitä arvelette, että itse olisitte tehneet oivallettuanne, että olette puhdistuneet
spitaalista?
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Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 17:15–19. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka yksi spitaalisista
reagoi eri tavoin kuin muut.

• Mitä sellaista samarialainen spitaalinen teki, mikä osoitti hänen kiitollisuutensa
Vapahtajaa kohtaan?

• Miksi Luukas on mahtanut mainita, että kiitollinen spitaalinen oli
samarialainen – sellainen, jota useimmat juutalaiset olisivat halveksineet? Miten
tämä yksityiskohta lisää ymmärrystämme tästä kertomuksesta?

• Minkä totuuden voimme oppia spitaaliselta, joka palasi kiittämään Herraa?
(Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen totuus: On tärkeää ilmaista
kiitollisuutemme saamistamme siunauksista.)

• Miksi on tärkeää ilmaista Jumalalle kiitollisuutemme saamistamme
siunauksista?

• Kuinka me saattaisimme toisinaan olla niiden yhdeksän spitaalisen kaltaisia?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Thomas S. Monsonin
seuraavat sanat:

”Veljeni ja sisareni, muistammeko me kiittää siunauksista, joita saamme?
Vilpitön kiitoksen antaminen ei ainoastaan auta meitä huomaamaan
siunauksiamme, vaan avaa myös taivaan ovet ja auttaa meitä tuntemaan
Jumalan rakkauden.” (”Kiitollisuuden jumalallinen lahja”, Liahona, marraskuu
2010, s. 87.)

• Mitä Vapahtaja sanoi jakeen 19 mukaan tapahtuneen tälle spitaaliselle hänen
tekojensa johdosta? (Hän oli pelastunut.)

• Millä tavoin kiitoksen antaminen Herralle siunauksistamme voi auttaa meitä
pelastumaan?

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa
taivaalliselta Isältä saamiaan erityisiä siunauksia, joista he ovat kiitollisia. Kehota
heitä kirjoittamaan, kuinka he voivat elää kiitollisina noista siunauksista.

Luukas 17:20–37
Jeesus opettaa Jumalan valtakunnan tulemisesta
Tee yhteenveto jakeista Luuk. 17:20–37 selittämällä, että Jeesus puhui toisesta
tulemisestaan. (Huom. Samankaltaisia opetuksia käsiteltiin lukuja Matt. 24 ja JS–M
koskevan oppiaiheen aineistossa.)

Voit päättää oppitunnin lausumalla todistuksesi tässä oppiaiheessa huomatuista
totuuksista. Kehota oppilaita toteuttamaan näitä totuuksia omassa elämässään.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Tämä toiminta voi auttaa oppilaita oppimaan ulkoa pyhien kirjoitusten
hallittavan kohdan.
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Jaa luokan jäsenet neljän tai viiden oppilaan ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle
noppa ja lyijykynä. (Ellei sinulla ole noppia, pane kirjekuoreen tai rasiaan kuusi
pientä paperinpalaa, joissa on numerot 1–6.) Lisäksi jokainen oppilas tarvitsee
tyhjän paperiarkin. Pyydä kutakin oppilasryhmää istumaan tiiviisti pöydän
ympärillä tai piirissä. Kehota heitä avaamaan pyhät kirjoituksensa sen pyhien
kirjoitusten hallittavan kohdan kohdalta, jonka haluaisit heidän oppivan ulkoa.
Selitä, että toiminnan tarkoituksena on ehtiä ensimmäisenä omassa ryhmässään
kirjoittamaan kohdan teksti kokonaisuudessaan. Oppilaiden on kuitenkin
käytettävä kussakin ryhmässä vain yhtä kynää. Kynän saa käyttöönsä heitettyään
nopalla numeron 1 (tai valitsemalla paperinpalan, johon on kirjoitettu numero 1).
Kehota kunkin ryhmän jäseniä vuorollaan heittämään noppaa (tai ottamaan esiin
paperilappu ja sitten laittamaan se takaisin). Kun oppilas heittää numeron 1, hän
ottaa kynän ja alkaa kirjoittaa jaetta omaan paperiinsa lausuen samalla jokaisen
sanan ääneen. Sillä välin muut ryhmässä heittävät vuorollaan noppaa. Kun joku
muu oppilas ryhmässä saa numeron 1, hän saa kynän edelliseltä kirjoittajalta ja
alkaa kirjoittaa jaetta omaan paperiinsa lausuen samalla sanat ääneen. Edellinen
kirjoittaja liittyy muun ryhmän mukaan heittämään noppaa. Kun oppilas saa kynän
käyttöönsä ja hän on jo kirjoittanut osan jakeesta, hänen täytyy ensin lukea
kirjoittamansa osuus ääneen ennen kuin hän saa jatkaa jakeen kirjoittamista.
(Tämä toistaminen auttaa oppilaita oppimaan jakeen ulkoa.) Toiminta päättyy, kun
joku kunkin ryhmän oppilaista on kirjoittanut pyhien kirjoitusten hallittavan
kohdan kokonaisuudessaan.

Pyydä toiminnan jälkeen luokan jäseniä toistamaan kohta.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Luukas 10:38–17:37
(Viikko 11)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukualuetta Luuk.
10:38–17:37 (viikko 11), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy
vain muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Luukas 10:38–12:59)
Vapahtajan sanoista Martalle oppilaat oppivat, että jos päätämme omistautua hengellisille asioille ajallisten huolien
sijaan, niin me saamme kestäviä siunauksia. Jeesus opetti myös, että jos hellittämättä rukoilemme ja pyydämme
taivaallisen Isän siunauksia avuntarpeen aikoina, niin Hän vastaa rukouksiimme omana aikanaan ja omalla tavallaan.
Muita totuuksia, joita oppilaat oppivat: Herra kieltää meitä ahnehtimasta maallista omaisuutta. Jos pyrimme tuomaan
esiin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, Hän auttaa huolehtimalla tarpeistamme ja valmistaa meille
paikan valtakunnassaan.

Päivä 2 (Luukas 13–15)
Näistä luvuista oppilaat oppivat seuraavat periaatteet: Jos yritämme auttaa ihmisiä, jotka ovat huonompiosaisia kuin
me, Herra palkitsee meidät ylösnousemuksessa. Jos pidämme muita asioita tärkeämpinä kuin Herraa ja Hänen
evankeliumiaan, me menetämme evankeliumin siunauksia, joita olisimme voineet saada. Jeesuksen Kristuksen
opetuslasten tulee olla valmiita uhraamaan kaikki seuratakseen Häntä. Kun autamme muita tuntemaan halua tehdä
parannus, me tunnemme iloa, ja taivaissa riemuitaan.

Päivä 3 (Luukas 16)
Vertausten perusteella epärehellisestä taloudenhoitajasta sekä rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta oppilaat oppivat, että
jos valmistaudumme viisaasti iankaikkiseen tulevaisuuteemme ja käytämme vanhurskaasti maallisia rikkauksia, meitä
voidaan siunata iankaikkisilla rikkauksilla. He oppivat myös seuraavat periaatteet: Jos olemme ahneita emmekä käytä
maallisia rikkauksiamme vanhurskaasti, me joudumme lopulta kärsimään ja katumaan. Kääntymys tulee uskomalla
profeettojen sanoihin ja ottamalla ne varteen, ei näkemällä ihmeitä tai enkeleitä.

Päivä 4 (Luukas 17)
Luvussa Luuk. 17 apostolit pyysivät Jeesusta vahvistamaan heidän uskoaan. Oppilaat saivat tietää, että uskomme
vahvistuu, kun pyrimme tekemään kaiken, mitä taivaallinen Isä käskee, ja kun muistamme, että olemme aina velassa
Hänelle. Oppilaat oppivat myös, että me saamme Herran siunauksia, kun teemme sen, mitä Hän on käskenyt meidän
tehdä, ja että on tärkeää ilmaista kiitollisuutta saamistamme siunauksista.

Johdanto
Vapahtaja vastasi fariseusten valituksiin siitä, että Hän oli tekemisissä publikaanien
ja syntisten kanssa, esittämällä vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta
hopearahasta ja tuhlaajapojasta.
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Opetusehdotuksia
Luukas 15
Jeesus esittää vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja
tuhlaajapojasta
Aloita oppitunti kysymällä oppilailta, ovatko he joskus kadottaneet jonkin esineen,
joka oli heille arvokas.

• Mitä olitte valmiita tekemään löytääksenne sen? Miksi?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että joku on hengellisesti ”kadoksissa”? (Auta
oppilaita ymmärtämään, että se voi tarkoittaa niitä, jotka eivät ole vielä ottaneet
vastaan Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia, tai niitä, jotka eivät
tällä hetkellä elä evankeliumin opetusten mukaan.)

Kehota luokan jäseniä miettimään jotakuta tuntemaansa ihmistä, joka saattaa olla
hengellisesti kadoksissa. Pyydä heitä pohtimaan, millaisia tunteita heillä on tuota
henkilöä kohtaan.

Selitä, että luvussa Luuk. 15 on Vapahtajan opetuksia niistä, jotka ovat hengellisesti
kadoksissa. Kehota oppilaita etsimään luvusta Luuk. 15 totuuksia siitä, mitä
taivaallinen Isä ajattelee niistä, jotka ovat hengellisesti kadoksissa, ja mikä on
meidän vastuumme heistä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 15:1–2. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mistä asiasta fariseukset ja
lainopettajat valittivat.

• Miksi fariseukset ja lainopettajat valittivat?

• Mitä tämä valituksen aihe paljastaa fariseuksista ja lainopettajista?

Selitä, että Vapahtaja vastasi esittämällä kolme vertausta: yhden eksyneestä
lampaasta, yhden kadonneesta hopearahasta ja yhden kadonneesta pojasta. Pyydä
oppilaita kiinnittämään huomiota siihen, miksi kunkin vertauksen kohde joutui
kadoksiin ja kuinka se löydettiin.

Selitä, että vertauksissa eksyneestä lampaasta ja kadonneesta hopearahasta
Vapahtaja kuvasi, kuinka paimen ja nainen, joka oli kadottanut hopearahan, etsivät
hyvin uutterasti, kunnes he löysivät sen, mikä oli kadoksissa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 15:4–6, 8–9. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, miltä paimenesta ja naisesta tuntui, kun
he löysivät lampaan ja hopearahan.

• Mitä eroa on siinä, kuinka lammas ja hopearaha joutuivat kadoksiin? (Lammas
katosi elämän tavanomaisen kulun myötä ja ilman omaa syytään, kun taas
hopearaha katosi sen omistajan välinpitämättömyyden tai huolimattomuuden
vuoksi [ks. David O. McKay, julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1945,
s. 120–122].)

• Millä sanalla kuvailtiin paimenen ja naisen tunteita?
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Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Luuk. 15:7, 10 ja kiinnittämään huomiota
siihen, mihin Vapahtaja vertasi paimenen ja naisen tuntemaa iloa. (Taivaassa
tunnettuun iloon syntisestä, joka tekee parannuksen.)

Selitä, että kolmas vertaus luvussa Luuk. 15 on kertomus tuhlaajapojasta, hänen
vanhemmasta veljestään ja heidän isästään.

Voisit jakaa oppilaat kolmen oppilaan ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle
seuraava moniste. Kehota heitä lukemaan ryhmässään ääneen jakeet

Luuk. 15:11–32. Anna ensimmäiselle oppilaalle kussakin ryhmässä tehtäväksi
pohtia vertausta tuhlaajapojan näkökulmasta, toiselle oppilaalle pohtia sitä isän
näkökulmasta ja kolmannelle oppilaalle pohtia sitä vanhemman veljen
näkökulmasta.

Kun oppilaat ovat lukeneet, pyydä heitä keskustelemaan ryhmässään monisteen
kysymyksistä.

Sen sijaan että pyytäisit oppilaita lukemaan vertauksen ja keskustelemaan
siitä, voisit näyttää The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videon

”Tuhlaajapoika” (5.35). Anna jokaiselle oppilaalle seuraava moniste ja pyydä heitä
videota katsoessaan etsimään vastauksia monisteen kysymyksiin. Tämä video on
sivustolla lds.org.

Vertaus tuhlaajapojasta
Tuhlaajapoika
• Mikä auttoi sinua menemään itseesi eli tajuamaan sen kauhean tilanteen, jossa olit?

• Kuinka odotit isäsi suhtautuvan kotiinpaluuseesi?

• Mitä olisit mahtanut ajatella tai tuntea, kun isäsi kohteli sinua siten kuin kohteli?

Isä
• Mitä olisit saattanut ajatella ja tuntea, kun nuorempi poikasi oli poissa?

• Miksi otit tuhlaajapoikasi takaisin kotiin siten kuin teit?

• Kun vanhempi poikasi oli katkera siitä, kuinka kohtelit hänen nuorempaa veljeään, kuinka autoit
häntä ymmärtämään toimintaasi?

Vanhempi veli
• Mitä olisit saattanut ajatella ja tuntea, kun veljesi oli poissa?

• Miksi sinun oli vaikeaa iloita veljesi paluusta?

• Mitä siunauksia olet saanut olemalla uskollinen isällesi?

• Miksi tuhlaajapoika joutui kadoksiin? (Toisin kuin lammas ja hopearaha,
tuhlaajapoika joutui kadoksiin oman kapinallisuutensa vuoksi.)

• Mitä me voimme oppia siitä, kuinka taivaallinen Isä – jota tämän vertauksen isä
kuvaa – suhtautuu niihin, jotka palaavat Hänen luokseen tekemällä
parannuksen? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen periaate: Jos
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palaamme taivaallisen Isän luo tekemällä parannuksen ja pyytämällä
Häneltä anteeksi, Hän riemuitsee ja ottaa meidät avosylin vastaan. Kirjoita
tämä periaate taululle.)

• Kuinka tämä periaate saattaisi auttaa niitä, jotka tuntevat olevansa hengellisesti
kadoksissa?

Muistuta oppilaita vertauksen vanhemmasta veljestä.

• Mistähän syystä vanhempi veli oli vihainen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat ja pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan
näkemyksiä siitä, miksi vanhempi veli oli vihainen:

”Tuntien, ettei häntä arvosteta, ja säälien itseään ehkä vähän enemmän tämä
velvollisuudentuntoinen poika – ja hän on todella velvollisuudentuntoinen –
unohtaa hetkeksi, ettei hänen ole koskaan tarvinnut kokea saastaa tai epätoivoa,
pelkoa tai itseinhoa. Hän unohtaa hetkeksi, että jokainen vasikka maatilalla on jo
hänen aivan kuten viitat komerossa ja jokainen sormus laatikossa. Hän unohtaa
hetkeksi, että hänen uskollisuutensa on aina palkittu ja tullaan aina

palkitsemaan. – –

Häneltä, jolla on käytännöllisesti katsoen kaikki ja joka on uutteruudellaan todellakin ansainnut
sen kaiken, puuttuu juuri se, mikä tekisi hänestä kokonaisen Herran miehen, jollainen hän
melkein on. Hänellä ei ole vielä sääliä ja armoa, lempeää näkemystä huomata, että kyse ei ole
kilpailijan palaamisesta. Kyse on hänen veljestään. – –

Tämä nuorempi veli oli todellakin ollut vanki – synnin, typeryyden ja sikolätin vanki. Mutta
vanhempi velikin elää jonkinlaisessa vankeudessa. Hän ei ole vielä kyennyt murtautumaan oman
itsensä vankilasta. Häntä vainoaa kateuden karsasilmä valta. Hänestä tuntuu, että isä on pitänyt
häntä itsestäänselvyytenä ja että veli on vienyt hänen osansa, vaikka kumpikaan ei pidä
paikkaansa.” (Ks. ”Toinen tuhlaajapoika”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 70.)

• Miksi vanhempi veli vanhin Hollandin mukaan oli vihainen? Millä tavoin
vanhempi velikin oli kadoksissa?

• Mitä meidän pitää muistaa, kun näemme Jumalan olevan armollinen ja
siunaavan niitä, jotka tekevät parannuksen ja palaavat Hänen luokseen?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän vertauksen perusteella siitä, kuinka
tulla enemmän taivaallisen Isämme kaltaiseksi? (Oppilaiden tulee huomata
seuraavankaltainen periaate: Me voimme tulla enemmän taivaallisen
Isämme kaltaisiksi suhtautumalla myötätuntoisesti ja iloiten siihen, kun
muut tekevät parannuksen.)

Muistuta oppilaita henkilöstä, jota he ajattelivat oppitunnin alussa ja joka saattaa
olla hengellisesti kadoksissa. Kannusta heitä miettimään rukoillen, kuinka he
saattaisivat kyetä auttamaan tuota henkilöä tekemään parannuksen ja lähentymään
taivaallista Isää. Kehota heitä myös pohtimaan, millä tavoin he itse saattavat olla
kadoksissa ja tarvita parannuksentekoa ja palaamista Vapahtajan luokse.
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Seuraava viikko (Luukas 18 – Johannes 1)
Kehota oppilaita pohtimaan tilannetta, jolloin joku kohteli heitä väärin. Miltä se
tuntui? Selitä, että kun he tutkivat seuraavan viikon aineistoa, he oppivat, kuinka
Vapahtaja päätti suhtautua niihin, jotka kohtelivat Häntä kaltoin. Pyydä heitä
panemaan merkille lisää yksityiskohtia Luukkaan kertomuksessa Jeesuksen
Kristuksen kärsimyksestä Getsemanessa sekä huomioimaan, mitä Jeesus söi
ylösnousemuksensa jälkeen.
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OPPIAIHE 56

Luukas 18–21
Johdanto
Kulkiessaan viimeistä kertaa kuolevaisuudessa kohti
Jerusalemia Jeesus Kristus opetti evankeliumiaan ja teki
ihmeitä ihmisten keskuudessa. Hän ratsasti riemusaatossa

Jerusalemiin, puhdisti jälleen temppelin ja opetti
ihmisiä siellä.

Opetusehdotuksia
Luukas 18–21
Vapahtaja opettaa matkallaan Jerusalemiin
Selitä oppilaille, että he ovat jo saaneet
tietää monista lukuihin Luuk. 18–21
tallennetuista tapahtumista tutkittuaan
Matteuksen ja Markuksen
evankeliumeja. Kertaa kaksi näistä
tapahtumista ottamalla esille seuraavat
kuvat: Kristus ja rikas nuorukainen
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 48; ks. myös lds.org) ja Jeesus
saapuu riemusaatossa Jerusalemiin
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 50).
Kehota oppilaita tekemään yhteenveto
näistä kertomuksista luokalle ja
selittämään, mitä he muistavat
oppineensa niistä.

Voit käyttää seuraavaa yhteenvetoa
luvuista Luuk. 18–21, jos oppilaat
tarvitsevat apua näiden kertomusten
mieleen palauttamisessa. (Huom. Voit
auttaa oppilaita ymmärtämään, mikä oli
tämän oppiaiheen tapahtumien
ajankohta Vapahtajan elämässä,
näyttämällä oppilaille tämän oppikirjan
lopussa olevaa kaaviota Silmäys
Jeesuksen Kristuksen elämään
kuolevaisuudessa.)

Kulkiessaan viimeistä kertaa kuolevaisuudessa kohti Jerusalemia Jeesus Kristus opetti joukon
vertauksia ja paransi monia ihmisiä. Hän kehotti erästä rikasta nuorukaista antamaan kaiken
omaisuutensa köyhille ja seuraamaan Häntä. Hän paransi sokean miehen. Pilkasta huolimatta
Hän aterioi yhden johtavassa asemassa olevan publikaanin luona Jerikossa.
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Hän saapui Jerusalemiin, ja ylistyshuutojen keskellä Hän ratsasti aasinvarsalla kaupunkiin. Hän
karkotti jälleen rahanvaihtajat temppelistä, opetti siellä ihmisiä ja vastasi ylipappien ja
lainopettajien kysymyksiin. Hän ylisti leskeä, joka antoi kaksi kolikkoaan temppelin uhriarkkuun.
Hän myös opetti opetuslapsilleen toisesta tulemisestaan.

Selitä, että useimmat niistä kertomuksista, joita oppilaat tutkivat tässä
oppiaiheessa, ovat ainoastaan Luukkaan evankeliumissa.

Valmista oppilaita tutkimaan näitä tapahtumia kirjoittamalla taululle seuraavat
kysymykset:

Mitkä teot saattaisivat osoittaa, että ihminen haluaa vilpittömästi päästä
lähemmäksi Herraa?

Millainen käyttäytyminen osoittaa, että hän haluaa todella saada anteeksi tai
haluaa Herralta apua?

Kehota oppilaita pohtimaan näitä kysymyksiä, kun he tutkivat seuraavia
tapahtumia Luukkaan kirjoituksista.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Luuk. 18:1–8; Luuk. 18:9–14;
Luuk. 18:35–43; Luuk. 19:1–10. Selitä, että näissä pyhien kirjoitusten kohdissa on
vertauksia ja tapahtumia Vapahtajan viimeiseltä kuolevaisuudessa tekemältä
matkalta kohti Jerusalemia.

Anna jokaiselle oppilaalle tutkittavaksi yksi taululle kirjoitetuista pyhien kirjoitusten
viitteistä tai voisit jakaa oppilaat neljään ryhmään ja antaa kullekin ryhmälle
tutkittavaksi yhden taululla olevista pyhien kirjoitusten viitteistä. Kehota jokaista
oppilasta tai ryhmää lukemaan tehtäväksi saamansa pyhien kirjoitusten kohta ja
valmistautumaan sen sisältämän tapahtuman tai vertauksen näyttelemiseen. (Ellet
jaa oppilaita ryhmiin, voisitte näytellä kunkin tapahtuman koko luokka yhdessä. Jos
päätät, ettette näyttele näitä tapahtumia, voisit kehottaa oppilaita tutkimaan
itsekseen tehtäväksi saamaansa pyhien kirjoitusten kohtaa käyttämällä seuraavia
kysymyksiä ja opettamalla sitten toisilleen, mitä he oppivat.) Selitä, että luokassa tai
jokaisessa ryhmässä yhden oppilaan tulee olla kertoja ja lukea pyhien kirjoitusten
kertomus muun luokan tai ryhmän näytellessä sen. Kunnioituksesta ja
arvonannosta Vapahtajaa kohtaan neuvo niitä, jotka näyttelevät kohdat Luuk.
18:35–43 ja Luuk. 19:1–10, tekemään sen ilman että kukaan näyttelee Jeesusta
Kristusta. Kehota kertojaa lukemaan Jeesuksen sanat ja pyydä näyttelijöitä
toimimaan aivan kuin Hän olisi tapahtumapaikalla.

Osoittakaa kunnioitusta ja arvonantoa Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan
Kunnioituksesta Jeesusta Kristusta kohtaan kirkko on tarkka esittäessään Vapahtajan
taideteoksissa ja teatterissa. Meidänkin täytyy osoittaa kunnioitusta Häntä kohtaan
luokkahuoneissamme. Välttäkää Vapahtajan esittämistä epäkunnioittavalla tavalla. Niiden, jotka
toimivat Hänen äänenään, tulee käyttää vain Hänen pyhiin kirjoituksiin tallennettuja sanojaan.
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Kun ryhmät valmistautuvat, kehota heitä keskustelemaan yhdessä seuraavista
kysymyksistä ja olemaan valmiita kertomaan vastauksensa luokalle, kun he ovat
näytelleet tapahtuman. (Voisit kirjoittaa nämä kysymykset taululle tai antaa ne
monisteena.)

• Mitä tapahtuman päähenkilö (leski, publikaani, sokea mies tai Sakkeus) halusi?

• Mitä päähenkilö teki osoittaakseen, että hänen halunsa oli vilpitön?

• Mitä tapahtui päähenkilön uskollisten tekojen johdosta?

• Mitä periaatteita tai oppeja voitte huomata kertomuksesta?

Kehota riittävän ajan kuluttua luokkaa tai jokaista ryhmää näyttelemään
tapahtumansa, kun kertoja lukee jakeet. Kun luokan jäsenet katselevat tai seuraavat
tapahtumia pyhistä kirjoituksistaan, pyydä oppilaita miettimään, mitä kukin
kertomus voi opettaa meille uskon osoittamisesta Herraan. Pyydä kunkin esityksen
jälkeen luokan jäseniä tai ryhmää kertomaan vastauksensa edellä oleviin
kysymyksiin. Pyydä heitä kirjoittamaan huomaamansa periaatteet tai opit taululle.

Kun ryhmät ovat kertoneet vastauksensa kysymyksiin, esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä samankaltaisuuksia huomasitte kunkin päähenkilön toiminnassa? (He
jokainen osoittivat sinnikkyyttä ja vilpittömyyttä pyrkiessään saamaan
haluamansa.)

• Mitä nämä teot voivat opettaa meille uskon osoittamisesta Herraan?

• Mitä samankaltaisuuksia huomasitte siinä, mitä kukin päähenkilö sai tekojensa
johdosta? (Jokainen sai apua tai armoa.)

Pyydä oppilaita ilmaisemaan näiden kertomusten samankaltaisuuksien perusteella
jokin periaate. Oppilaat saattavat ilmaista eri periaatteita, mutta muista tähdentää,
että jos olemme vilpittömiä ja sinnikkäitä osoittaessamme uskoa Herraan, me
voimme saada Hänen armoaan. Kirjoita tämä periaate taululle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
mikä ilmaisee henkilön osoittavan uskoa Herraan.

”Tosi usko kohdistuu ja keskittyy Herraan Jeesukseen Kristukseen ja johtaa aina
vanhurskaisiin tekoihin” (”Pyytäkää uskossa”, Liahona, toukokuu 2008, s. 95).

Kiinnitä oppilaiden huomio kysymyksiin, jotka kirjoitettiin taululle oppitunnin
alussa. Pyydä oppilaita kääntymään vierustoverinsa puoleen ja keskustelemaan
hänen kanssaan vastauksista näihin kysymyksiin.

• Millä tavoin me voimme osoittaa uskoa Jumalaan nykyään?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Bednarin seuraavat sanat ja pyydä
luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä tarkoittaa se, että kokee Herran armotekoja:
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”Herran lempeät armoteot ovat niitä hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä
siunauksia, voimaa, varjelusta, varmuutta, ohjausta, rakkautta osoittavaa
hyvyyttä, lohdutusta, tukea ja hengellisiä lahjoja, joita me saamme Herralta
Jeesukselta Kristukselta ja Hänen tähtensä ja kauttaan” (”Herran lempeät
armoteot”, Liahona, toukokuu 2005, s. 99).

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa vastauksensa seuraaviin kysymyksiin. (Voit kirjoittaa
kysymykset taululle.)

• Millä tavoin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette osoittaneet uskoa Jeesukseen
Kristukseen? Minkä armoteon sinä tai tuntemasi henkilö koitte sen johdosta?

• Mieti, millä tavoin haluat Herran apua tai armoa elämääsi. Mitä aiot tehdä
osoittaaksesi uskovasi Herraan, jotta saisit Hänen armoaan?

Kehota muutamaa oppilasta, jotka haluavat, kertomaan muille, mitä he kirjoittivat.
Muistuta heille, ettei heidän pidä kertoa mitään liian henkilökohtaista. Voisit myös
itse kertoa jonkin kokemuksesi tästä periaatteesta ja todistaa sen olevan totta.
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OPPIAIHE 57

Luukas 22
Johdanto
Kun Jeesuksen palvelutyö kuolevaisuudessa lähestyi
loppuaan, Hän asetti sakramentin, opetti opetuslapsiaan
palvelemaan toisia ja käski Pietarin vahvistaa veljiään.

Vapahtajan sovitusuhri alkoi Getsemanen puutarhassa. Hänet
vangittiin ja vietiin oikeuteen Kaifaksen eteen. Vapahtajan
ollessa syytettynä Pietari kielsi tuntevansa Hänet.

Opetusehdotuksia
Luukas 22:1–38
Vapahtaja asettaa sakramentin ja antaa ohjeita apostoleilleen
Pyydä jokaista oppilasta kuvittelemaan (tai voisit kutsua kaksi oppilasta
toteuttamaan tämän toiminnan), että hän ja joku hänen perheensä jäsenistä istuvat
lattialla. Perheenjäsen haluaa nousta ylös ja pyytää apua.

• Kuinka hyvin voitte auttaa häntä, jos pysytte istumassa lattialla?

• Miten se, että nousisitte ensin seisomaan, vaikuttaisi asiaan?

Selitä, että tämä esimerkki voi auttaa meitä ymmärtämään, mitä me voimme tehdä
auttaaksemme muiden kohottamisessa hengellisesti.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Luuk. 22 etsimään totuuksia, jotka
auttavat heitä tietämään, kuinka he voivat olla avuksi muiden kohottamisessa
hengellisesti.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 22:1–30 muistuttamalla oppilaille, että kun
Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa lähestyi loppuaan, Hän kokoontui
apostoliensa kanssa viettämään pääsiäistä. Tuolloin Vapahtaja ilmoitti yhden
opetuslapsistaan kavaltavan Hänet, Hän asetti sakramenttitoimituksen, antoi
käskyn jatkaa sakramentin toimittamista Hänen muistokseen ja opetti
apostoleilleen, että ne, jotka palvelevat muita, ovat suurimpia kaikista. Lisäksi
Vapahtaja antoi apostoleilleen käskyn pysyä Hänen kanssaan ja lupasi heille, että
jonakin päivänä he istuisivat valtaistuimilla ja hallitsisivat Israelin
kahtatoista heimoa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 22:31–32. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja sanoi Simon Pietarille.
Selitä luokan jäsenille, että Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeessa 31
sanotaan: ”Ja Herra sanoi: Simon, Simon, katso, Saatana on halunnut sinua, että
hän voi seuloa valtakunnan lapsia kuin viljaa” (LDS Bible, Luke 22:31, alaviite a).

• Mitä Vapahtaja sanoi Saatanan haluavan? (Saatana halusi seuloa Pietaria ja
pyhiä kuin viljaa.)

Selitä, että viljaa seulotaan erottamalla jyvät viljan muista osista.

• Mitä sellaista olette saaneet tietää Pietarista, mikä osoittaa, että hänellä oli jo
todistus? (Jos tarpeen, muistuta oppilaille, että Pietari oli julistanut
todistuksensa, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika [ks. Matt. 16:13–17].)
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• Mitä Pietarin jakeen 32 mukaan oli vielä koettava ennen kuin hän pystyisi
vahvistamaan veljiään?

• Mitä eroa on sillä, että ihmisellä on todistus evankeliumista, ja sillä, että
ihminen on kääntynyt evankeliumiin? (Todistus evankeliumista tarkoittaa, että
olemme saaneet Pyhän Hengen antaman hengellisen varmuuden totuudesta
[ks. PKO, ”Todistaminen”, scriptures.lds.org/fi]. Kääntymys evankeliumiin on
”uskomusten, sydämen ja elämän muuttaminen Jumalan tahdon hyväksyväksi
ja sen mukaiseksi (Ap. t. 3:19)” [PKO, ”Kääntyminen”, scriptures.lds.org/fin].)

• Mitä me voimme tehdä sen perusteella, mitä Herra sanoi Pietarille, kun me
käännymme evankeliumiin? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden: Kun olemme kääntyneet
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, me voimme vahvistaa muita. Voisit
kehottaa oppilaita merkitsemään ilmaukset, jotka opettavat tätä totuutta
jakeessa 32.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 22:33–34. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka Pietari vastasi Vapahtajan
kehotukseen kääntyä ja vahvistaa veljiään.

• Kuinka Pietari vastasi Vapahtajan kehotukseen?

• Mitä Vapahtaja profetoi Pietarin tekevän?

Selitä, että yksityiskohtaisempi selostus tästä tapahtumasta on tallennettu lukuun
Matt. 26. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 26:35. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Pietari sanoi Vapahtajalle
kuultuaan tämän profetian.

• Kuinka Pietari vastasi kuultuaan tämän profetian?

• Mitä Pietarin vastaus voi opettaa meille siitä, mitä hän ajatteli todistuksensa
voimasta?

Luukas 22:39–53
Vapahtaja kärsii Getsemanessa, hikoilee veripisaroita, ja Juudas kavaltaa Hänet

Opeta Jeesuksen Kristuksen kärsimyksestä Getsemanessa
Getsemanen tapahtumista on olemassa kolme kertomusta. Tässä oppikirjassa oppiaihe, joka
käsittelee lukua Matt. 26, keskittyy siihen, kuinka Vapahtaja alistui Isän tahtoon. Oppiaihe
luvusta Mark. 14 käsittelee sitä, mitä Jeesus kärsi Getsemanessa. Oppiaihe luvusta Luuk. 22
tähdentää Hänen kärsimyksensä ankaruutta. Kun opetat oppilaille nämä ainutlaatuiset
näkökulmat sovitukseen, he voivat saada erilaisia kokemuksia tutkiessaan kutakin kertomusta.

Selitä, että pääsiäisaterian jälkeen Vapahtaja ja Hänen apostolinsa lähtivät
Getsemanen puutarhaan. Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen
ääneen Luuk. 22:39–43. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan
selville, mitä Vapahtaja teki tultuaan Getsemanen puutarhaan. Kehota oppilaita
kertomaan, mitä he saavat selville.
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• Kuka auttoi jakeen 43 mukaan Vapahtajaa saamaan voimaa tehdä taivaallisen
Isän tahto?

• Minkä totuuden me voimme oppia tämän kertomuksen perusteella siitä, mitä
taivaallinen Isä tekee meille, jos pyrimme tekemään Hänen tahtonsa? (Oppilaat
saattavat huomata eri totuuksia, mutta varmista, että heille on selvää, että jos
olemme halukkaita olemaan kuuliaisia taivaalliselle Isälle, Hän antaa
meille voimaa tehdä Hänen tahtonsa.)

• Millä tavoin taivaallinen Isä saattaisi vahvistaa meitä?

Selitä, että suurimmassa osassa tilanteita se apu, jota saamme taivaalliselta Isältä, ei
tule enkelien ilmestymisen muodossa, vaan Hän auttaa meitä tavoilla, joiden Hän
tietää olevan parhaaksemme. Kehota oppilaita pohtimaan tilannetta, jolloin he ovat
tunteneet taivaallisen Isän vahvistaneen heitä, kun he ovat pyrkineet tekemään
Hänen tahtonsa.

Selitä, että Luukkaan kertomus Vapahtajan kärsimyksestä Getsemanen
puutarhassa sisältää tärkeän yksityiskohdan, jota ei ole tallennettu Matteuksen eikä
Markuksen kertomuksiin. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 22:44.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Luukas
kuvaili Vapahtajan kärsimystä Getsemanessa.

• Kuinka Luukas kuvaili Vapahtajan kärsimystä Getsemanessa? (Voit kehottaa
oppilaita merkitsemään jakeesta 44 sanat, jotka opettavat seuraavan totuuden:
Jeesus Kristus hikoili veripisaroita kärsiessään Getsemanen puutarhassa.
Voit tuoda esiin, että tästä näkökulmasta Vapahtajan kärsimykseen profetoitiin
yli vuosisata aiemmin [ks. Moosia 3:7].)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, mitä Vapahtaja koki, selittämällä, että
Vapahtaja kuvaili omaa kärsimystään profeetta Joseph Smithin kautta annetussa
ilmoituksessa, joka on tallennettu lukuun OL 19. Voisit kehottaa oppilaita
merkitsemään pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Luuk. 22:44 rinnakkaisviitteeksi OL
19:18. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 19:18. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka Vapahtaja kuvaili
omaa kärsimystään.

• Mitä muita seikkoja opimme Vapahtajan kärsimyksestä Hänen oman
jakeessa 18 olevan kuvauksensa perusteella? (Kärsimys sai Jeesuksen
Kristuksen ”vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja
kärsimään sekä ruumiissa että hengessä”.)

• Mitä ajatuksia mieleenne tulee tietäessänne, että Jeesus Kristus kärsi niin paljon
teidän vuoksenne?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 22:45–48 selittämällä, että sen jälkeen kun Vapahtaja
oli kärsinyt Getsemanessa, Juudas Iskariot kavalsi Hänet.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 22:49–51. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Pietari teki, kun ylipapit ja muut
tulivat vangitsemaan Jeesusta (ks. Joh. 18:10, joka on ainoa kohta, jossa ilmoitetaan
Pietarin olleen se apostoli, joka sivalsi irti palvelijan korvan).

• Mitä Pietari teki ylipapin palvelijalle?
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• Mitä merkittävää on siinä, mitä Vapahtaja teki tämän palvelijan hyväksi?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 22:52–53 selittämällä, että Vapahtaja kysyi, miksi
ylipapit ja muut tulivat vangitsemaan Häntä yöllä eivätkä päivällä, jolloin Hän oli
temppelissä.

Luukas 22:54–71
Jeesus on syytettynä suuren neuvoston edessä, ja Pietari kieltää tuntevansa Hänet
Tiivistä jae Luuk. 22:54 selittämällä, että kun Vapahtaja vietiin syytettäväksi ylipapin
taloon, Pietari seurasi perässä.

Järjestä oppilaat pareiksi. Anna kullekin parille monisteena seuraava
taulukko (tai piirrä se taululle). Kehota oppilaita lukemaan taulukossa

olevat pyhien kirjoitusten kohdat ja täydentämään taulukko parinsa kanssa.

Luukas 22:54–60

Mitä Pietarille tapahtui? Mitä Pietari sanoi?

Luuk. 22:55–57

Luuk. 22:58

Luuk. 22:59–60

• Mistähän syystä Pietarilla on saattanut olla kiusaus kieltää tuntevansa Jeesus
kullekin näistä ihmisistä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 22:61–62. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä tapahtui sen jälkeen kun Pietari
oli kieltänyt tuntevansa Vapahtajan.

• Mitä tapahtui sen jälkeen kun Pietari oli kieltänyt tuntevansa Vapahtajan?

Jos mahdollista, näytä Carl Heinrich Blochin maalaus Pietari kieltää Jeesuksen. Tämä
kuva on sivustolla lds.org.
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Carl Heinrich Blochin maalaus Pietari kieltää Jeesuksen.
Frederiksborgin linnassa Hillerødissä Tanskassa sijaitsevan
Kansallishistoriallisen museon luvalla. Kopiointi kielletty.

• Jos te olisitte olleet Pietarin
asemassa, mitä olisitte mahtaneet
ajatella tai tuntea, kun Vapahtaja
katsoi teitä? Miksi?

• Kuinka Pietarin kokemus
havainnollistaa, mitä eroa on sillä,
että on todistus evankeliumista, ja
sillä, että on kokenut kääntymyksen
evankeliumiin?

Selitä, että vaikka Pietarilla oli todistus
evankeliumista, hän ei ollut vielä täysin
kääntynyt. Hän kuitenkin tunnusti
heikkoutensa, koki täyden
kääntymyksen ja omisti elämänsä
Jumalan palvelemiseen ja evankeliumin
saarnaamiseen.

• Mitä asioita me voimme oppia
Pietarin kokemuksesta?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 22:63–71
selittämällä, että ylipapit pilkkasivat ja löivät Vapahtajaa.

Päätä oppiaihe kehottamalla oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa useita sellaisia asioita, joita he voivat
tehdä ja jotka voivat auttaa heitä kokemaan todellisen kääntymyksen Jeesuksen
Kristuksen evankeliumiin. Kannusta heitä tekemään yksi noista luettelossaan
olevista asioista tällä viikolla.
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Luukas 23
Johdanto
Vapahtaja oli syytettynä Pontius Pilatuksen ja Herodes
Antipaksen edessä. Kumpikaan näistä miehistä ei havainnut
Vapahtajan syyllistyneen rikoksiin, joista juutalaiset Häntä
syyttivät, mutta siitä huolimatta Pilatus luovutti Hänet

ristiinnaulittavaksi. Jeesus antoi anteeksi roomalaisille
sotilaille, jotka ristiinnaulitsivat Hänet, ja puhui rosvolle, joka
myös ristiinnaulittiin. Jeesuksen annettua henkensä Joosef
Arimatialainen vei Hänen ruumiinsa hautaan.

Opetusehdotuksia
Luukas 23:1–25
Vapahtaja on syytettynä Pilatuksen ja Herodeksen edessä
Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat kysymykset:

Milloin olette tunteneet, että joku toinen on sanoillaan tai teoillaan kohdellut
teitä väärin?

Kuinka toimitte siinä tilanteessa?

Aloita oppiaihe pyytämällä oppilaita pohtimaan taululla olevia kysymyksiä.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Luuk. 23 etsimään jokin totuus, joka
auttaa heitä tietämään, kuinka toimia, kun he tuntevat muiden kohtelevan
heitä väärin.

Muistuta oppilaille, että kun Jeesus oli kärsinyt Getsemanessa, ylipapit vangitsivat
Hänet ja tuomitsivat Hänet kuolemaan. Selitä, että tuosta hetkestä kuolemaansa
saakka Jeesus oli vuorovaikutuksessa seuraavien henkilöiden kanssa: Pontius
Pilatus, Herodes Antipas, ryhmä uskollisia naisia, roomalaiset sotilaat ja kaksi
rosvoa, jotka ristiinnaulittiin Hänen kummallekin puolelleen. Pontius Pilatus oli
roomalainen hallitsija Juudean maakunnassa, johon kuului pääkaupunki Jerusalem.
Herodes Antipas (joka oli mestauttanut Johannes Kastajan) hallitsi Galilean ja
Perean maakuntia roomalaisten alaisuudessa (ks. Luuk. 3:1).

Järjestä oppilaat pareiksi ja kehota kutakin paria lukemaan yhdessä Luuk. 23:1–11
ja etsimään, mitä eroa on Vapahtajan vastauksessa Pontius Pilatukselle ja Hänen
vastauksessaan Herodes Antipakselle. Auta oppilaita ymmärtämään Vapahtajan
vastausta Pilatukselle selittämällä heille, että Joseph Smithin raamatunkäännöksen
kohdassa Mark. 15:2 sanotaan, että Jeesus vastasi Pilatukselle: ”Minä olen aivan
kuten sinä sanoit” (LDS Bible, Mark. 15:2, alaviite b).

Kehota oppilaita keskustelemaan parinsa kanssa vastauksista seuraaviin
kysymyksiin:

• Kuinka Jeesuksen vastaus Pilatukselle erosi Hänen vastauksestaan
Herodekselle?
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• Miksi Pilatus on saattanut yllättyä Vapahtajalta saamastaan vastauksesta?

• Miksi Herodes on saattanut pettyä Vapahtajan vaikenemiseen?

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 23:12–25 selittämällä, että sen enempää Pilatus kuin
Herodeskaan ei havainnut Jeesusta syylliseksi, joten Pilatus sanoi väkijoukolle, että
hän rankaisisi Jeesusta ja sitten vapauttaisi Hänet. Ihmiset huusivat Pilatusta
vapauttamaan sen sijaan Barabbaksen ja vaativat, että Jeesus ristiinnaulitaan.
Pilatus vapautti Barabbaksen ja luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. (Huom.
Kertomus Jeesuksesta Pilatuksen edessä opetetaan yksityiskohtaisemmin
oppiaiheessa, joka käsittelee lukuja Joh. 18–19.)

Luukas 23:26–56
Jeesus ristiinnaulitaan kahden rosvon väliin
Tee yhteenveto jakeista Luuk. 23:26–31 selittämällä, että suuri joukko uskollisia
naisia, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa Hänen palvelutyöstään saakka
Galileassa, itki seuratessaan Jeesusta, kun Häntä johdatettiin
ristiinnaulitsemispaikalle. Jeesus kielsi heitä itkemästä Hänen vuokseen, vaan sen
sijaan itkemään odottavan hävityksen vuoksi, joka kohtaisi Jerusalemia, koska
juutalaiset olivat hylänneet Kuninkaansa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 23:32–34. Kehota häntä myös
lukemaan JSR Luuk. 23:35. Kehota oppilaita seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, mitä Vapahtaja teki, kun Hänet naulittiin ristille.

• Mitä Vapahtaja teki, kun Hänet naulittiin ristille? (Voit ehdottaa, että oppilaat
merkitsevät Vapahtajan sanat, jotka on tallennettu jakeeseen 34.)

• Miksi Vapahtajan senhetkinen rukous on niin merkittävä?

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan esimerkin perusteella siitä,
kuinka meidän tulee toimia, kun muut kohtelevat meitä väärin? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he huomaavat seuraavan
periaatteen: Me voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, kun
päätämme antaa anteeksi niille, jotka kohtelevat meitä väärin.)

• Mitä anteeksiantaminen tarkoittaa?

Voit selittää, ettei muille anteeksi antaminen tarkoita sitä, etteikö niitä, jotka tekevät
syntiä meitä vastaan, pidettäisi vastuussa teoistaan. Eikä se tarkoita sitä, että
meidän pitäisi mennä tilanteisiin, joissa ihmiset voivat kohdella meitä jatkuvasti
väärin. Sen sijaan anteeksianto tarkoittaa sitä, että kohtelemme rakkaudella niitä,
jotka ovat kohdelleet meitä väärin, emmekä kanna kaunaa tai tunne vihaa heitä
kohtaan (ks. PKO, ”Anteeksianto”, scriptures.lds.org/fi).

Pyydä oppilaita miettimään itsekseen, onko heillä joku, jolle heidän pitää antaa
anteeksi. Myönnä, että toisinaan voi olla vaikeaa antaa anteeksi jollekulle. Kehota
yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat.
Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä he voivat tehdä, jos heidän on vaikeaa
antaa anteeksi jollekulle.
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”Vetoan teihin, että pyytäisitte Herralta voimaa antaa anteeksi. – – Se ei ehkä
ole helppoa eikä tapahdu nopeasti. Mutta jos vilpittömästi etsitte sitä ja vaalitte
sitä, se tapahtuu.” (”Teiltä vaaditaan, että te annatte anteeksi”, Valkeus,
marraskuu 1991, s. 5.)

• Mitä presidentti Hinckley neuvoo meitä tekemään, jos meidän on vaikeaa antaa
anteeksi jollekulle?

• Miksihän se, että rukoilemme voimaa, voi auttaa meitä antamaan anteeksi?

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat antaneet anteeksi jollekulle.
Kehota muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan luokalle. (Pyydä, etteivät
he mainitse luokalle mitään nimiä, ja muistuta siitä, etteivät he kerro mitään liian
henkilökohtaista.)

Kannusta oppilaita noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja antamaan
anteeksi niille, jotka ovat kohdelleet heitä väärin. Kehota heitä rukoilemaan voimaa
ja kykyä tehdä niin.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 23:35–38 selittämällä, että juutalaiset hallitusmiehet
ja roomalaiset sotilaat pilkkasivat Vapahtajaa Hänen riippuessaan ristillä.

Ota esille kuva Ristiinnaulitseminen
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 57; ks. myös lds.org). Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen Luuk.
23:39–43 ja pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ottaen selville,
kuinka ne kaksi rosvoa, jotka riippuivat
Vapahtajan kummallakin puolella,
kohtelivat Häntä.

• Kuinka nämä rosvot kohtelivat
Vapahtajaa?

• Mitä toinen heistä on mahtanut tarkoittaa sanoessaan: ”Meitä rangaistaan
tekojemme mukaan” (jae 41)?

• Kuinka Vapahtaja vastasi tälle rosvolle, kun hän pyysi Vapahtajaa muistamaan
häntä Jumalan valtakunnassa?

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, mitä Vapahtaja tarkoitti sanoessaan
rosvolle, että olisi tämän kanssa paratiisissa, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen seuraava selitys:

”Sanaa paratiisi käytetään pyhissä kirjoituksissa eri tavoin. Ensiksi, se on rauhan ja onnen paikka
kuolemanjälkeisessä henkimaailmassa, varattu niille, jotka on kastettu ja jotka ovat pysyneet
uskollisina (ks. Alma 40:12; Moroni 10:34). – –
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Toisessa merkityksessä sanaa paratiisi käytetään Luukkaan kertomuksessa Vapahtajan
ristiinnaulitsemisesta. Profeetta Joseph Smith selitti, että – – todellisuudessa Herra sanoi, että
ryöväri olisi Hänen kanssaan henkien maailmassa.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos, 2005, s. 115–116; ks. myös History of the Church, osa 5, s. 424–425.)

• Minne rosvo profeetta Joseph Smithin mukaan menisi kuoltuaan?
(Henkimaailmaan [ks. Alma 40:11–14].)

• Minkä totuuden me voimme oppia Vapahtajan sanojen perusteella siitä, että
rosvo olisi Hänen kanssaan paratiisissa (ks. Luuk. 23:43)? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan totuuden:
Kaikkien ihmisten henget menevät ihmisen kuoltua henkimaailmaan.)

Selitä, että muut pyhien kirjoitusten kohdat voivat auttaa meitä ymmärtämään
paremmin, mitä rosvolle ja muille hänen kaltaisilleen tapahtuisi henkimaailmassa.
Voit halutessasi ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat kohdan Luuk. 23:43 marginaaliin
rinnakkaisviitteeksi OL 138:28–32, 58–59.

Rinnakkaisviitteet
Rinnakkaisviite on pyhien kirjoitusten viite, joka voi antaa lisää tietoa ja näkemystä tutkittavana
olevasta kohdasta. Rinnakkaisviitteiden merkitseminen eli ”linkittäminen” on sitä, että liittää
toisiinsa pyhien kirjoitusten viitteitä, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään jonkin pyhien
kirjoitusten kohdan. Oppiaiheissasi esille tuomiesi rinnakkaisviitteiden tulee lisätä oppilaiden
ymmärrystä pyhien kirjoitusten kohdasta eikä pelkästään ilmaista uudelleen totuuksia, jotka he
ovat jo huomanneet.

Selitä, että luvussa OL 138 on presidentti Joseph F. Smithille annettu ilmoitus, jossa
Vapahtaja ilmoitti henkimaailmaa koskevia totuuksia. Nämä totuudet voivat auttaa
meitä ymmärtämään, mitä Vapahtaja tarkoitti sanoessaan: ”Jo tänään olet minun
kanssani paratiisissa” (Luuk. 23:43).

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet OL 138:11, 16, 18,
28–32. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota
siihen, mitä Vapahtaja teki mentyään henkimaailmaan.

• Mitä Vapahtaja teki mentyään henkimaailmaan?

• Minne Vapahtaja jakeen 29 mukaan ei mennyt ollessaan henkimaailmassa?

• Mitä Vapahtaja järjesti vanhurskaat sanansaattajansa tekemään?

• Minkä totuuden me voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat käyttää
eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava totuus: Jeesuksen Kristuksen
johdolla vanhurskaat sanansaattajat opettavat evankeliumia
henkivankilassa oleville.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen entisen vyöhykeseitsenkymmenen, veli
Alain A. Petionin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä
Vapahtajan viesti on saattanut tehdä ristillä olevalle rikoksentekijälle.
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”Vapahtaja vastasi armoa osoittaen ja antoi hänelle toivoa. Tämä rikoksentekijä
ei todennäköisesti ymmärtänyt, että hänelle saarnattaisiin evankeliumia
henkimaailmassa tai että hänelle annettaisiin hengessä mahdollisuus elää
Jumalan tahdon mukaisesti (ks. 1. Piet. 4:6; OL 138:18–34). Vapahtaja todellakin
välitti vierellään riippuvasta rosvosta; varmastikin Hän välittää suuresti niistä,
jotka rakastavat Häntä ja pyrkivät pitämään Hänen käskynsä!” (”Jeesuksen

sanoja: Ristillä”, Liahona, kesäkuu 2003, s. 20.)

• Mitä toivoa sanat jakeissa OL 138:29–32 antavat meille kaikkien niiden
kohdalla, jotka ovat kuolleet vailla tietoa evankeliumista?

Selitä, että vaikka evankeliumia saarnattaisiin tälle rosvolle, hän ei pelastuisi
automaattisesti Jumalan valtakuntaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 138:58–59 ja pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tämän rosvon ja muiden
henkivankilassa olevien pitäisi tehdä, jotta heidät lunastettaisiin.

• Mitä rosvon tai kenen tahansa muun henkivankilassa olevan hengen pitää
tehdä tullakseen lunastetuksi?

• Mitä tapahtuu niille hengille, jotka tekevät parannuksen ja ottavat vastaan
heidän puolestaan tehdyt temppelitoimitukset? (Henget, ”jotka tekevät
parannuksen, lunastetaan kuuliaisuuden kautta [temppelin] toimituksille”,
pestään ”puhtaiksi” ja he saavat palkkansa [OL 138:58–59].)

• Mitä me voimme tehdä auttaaksemme noita henkiä, jotka rosvon tavoin
tarvitsevat lunastusta? (Me voimme tehdä sukututkimustyötä ja osallistua
temppelitoimituksiin kuolleiden puolesta.)

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 23:44–56 selittämällä, että Vapahtaja antoi henkensä
ristillä sanottuaan: ”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni” (jae 46). Sitten Joosef
Arimatialainen kietoi Vapahtajan ruumiin pellavavaatteeseen ja laski Hänet
hautaan.

Päätä oppiaihe todistamalla totuuksista, joista olette keskustelleet tällä
oppitunnilla.
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Luukas 24
Johdanto
Kolmantena päivänä Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeen
enkelit haudalla ilmoittivat Hänen ylösnousemuksestaan
ryhmälle naisia. Kuultuaan naisten kertomuksen jotkut
opetuslapsista epäilivät, oliko Vapahtajan ylösnousemus
mahdollista. Kaksi opetuslasta matkasi Emmaukseen ja puhui

matkan varrella ylösnousseen Herran kanssa tunnistamatta
Häntä. Jeesus ilmestyi myöhemmin apostoleilleen ja muille,
näytti heille ylösnousseen ruumiinsa ja antoi heille tehtävän
saarnata parannusta ja todistaa Hänestä.

Opetusehdotuksia
Luukas 24:1–12
Enkelit ilmoittavat ryhmälle naisia, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista

Näytä osa The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videosta ”Jesus Is Laid
in a Tomb” [Jeesus lasketaan hautaan] ja pysäytä video ennen kuin enkelit

puhuvat naisille (kohdasta 0.00 kohtaan 2.27). Tämä video on sivustolla lds.org.

Jos et pysty näyttämään videota, kehota oppilaita kuvittelemaan, että he olivat
olleet haudalla, kun Jeesus laskettiin sinne, ja he olivat nähneet, kuinka kivi
vieritettiin haudan suulle. Pyydä heitä kuvittelemaan, millaisia ajatuksia ja tunteita
heillä olisi saattanut olla siellä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk.
24:1–4. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä naiset
havaitsivat palatessaan haudalle kolme päivää myöhemmin.

Kun olet näyttänyt kyseisen osan videosta tai jakeet 1–4 on luettu, kysy:

• Mitä naiset löysivät haudasta?

• Kuinka te olisitte saattaneet reagoida, jos olisitte nähneet enkelien seisovan
avoimessa haudassa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:5–8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä enkelit kertoivat naisille. Kehota
oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Tee yhteenveto jakeista Luuk. 24:9–10 selittämällä, että naiset lähtivät haudalta ja
kertoivat opetuslapsille, mitä he olivat nähneet ja kuulleet.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:11 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, miten apostolit suhtautuivat naisten sanoihin.
Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat tietää.

Selitä, että kuultuaan naisten kertomuksen Pietari ja Johannes juoksivat haudalle ja
huomasivat, että Jeesuksen ruumis oli poissa (ks. Luuk. 24:12; Joh. 20:1–4).

Luukas 24:13–32
Ylösnoussut Herra puhuu kahdelle opetuslapselle Emmauksen tiellä
Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin heillä tämän kertomuksen
opetuslasten tavoin on ollut vaikeuksia uskoa johonkin evankeliumin opetukseen.
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Selitä, että jakeessa Luuk. 24:13 kerrotaan, että kaksi opetuslasta lähti Jerusalemista
sinä samana päivänä ja matkasi noin 10–12 kilometrin matkan Emmaus-nimiseen
kylään. Heidän Emmauksen tiellä saamansa kokemuksen tutkiminen voi auttaa
meitä tietämään, kuinka voimme vahvistaa todistustamme Jeesuksesta Kristuksesta
ja Hänen evankeliumistaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:14–17 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, kuka liittyi kahden opetuslapsen seuraan näiden kävellessä.

• Kuka liittyi opetuslasten seuraan heidän kulkiessaan?

• Miksi opetuslapset eivät tunnistaneet Jeesusta? (Selitä, että sana sokaistut
[jae 16] tarkoittaa estettyä tai peitettyä.)

Näytä The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan video ”Christ Appears on
the Road to Emmaus” [Kristus ilmestyy Emmauksen tiellä] (3.32), joka on

sivustolla lds.org. Pyydä oppilaita katsomaan, mitä opetuslapset oppivat Jeesukselta
kulkiessaan Hänen kanssaan tunnistamatta Häntä. Ennen kuin näytät videon,
selitä, että videossa käyty keskustelu on jakeissa Luuk. 24:17–33, joten oppilaat
voivat seurata sitä pyhistä kirjoituksistaan, jos haluavat. (Jos et pysty näyttämään
tätä videota, kehota oppilaita lukemaan vuorotellen nämä jakeet ääneen.)

Tuo esiin, että tässä videossa me emme kuule, mitä Jeesus opetti opetuslapsille
heidän kulkiessaan. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:27 ja pyydä
luokan jäseniä panemaan merkille, mitä Jeesus opetti näille opetuslapsille.

• Mitä Jeesus opetti näille opetuslapsille? Mitä välinettä Hän käytti opettaakseen
itsestään?

• Kuinka Vapahtajan pyhiä kirjoituksia koskevat opetukset kohdan Luuk. 24:32
mukaan vaikuttivat näihin kahteen opetuslapseen?

• Mitä tarkoittaa se, että opetuslasten sydän hehkui innosta? (Pyhä Henki todisti,
että Jeesusta koskevat opetukset pyhissä kirjoituksissa olivat totta.)

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä opetuslapset ovat saattaneet oppia sen
perusteella, kuinka Jeesus käytti pyhiä kirjoituksia opettaakseen heitä sen sijaan
että olisi vain paljastanut, kuka Hän oli. Voisit pyytää muutamia oppilaita
kertomaan ajatuksistaan.

• Mitä me voimme näiden jakeiden perusteella oppia oman pyhien kirjoitusten
tutkimisemme vaikutuksista? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle
seuraava periaate: Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, kutsumme Pyhän
Hengen opettamaan meille jotakin Jeesuksesta Kristuksesta.)

• Millä muulla tavoin kuin sydämen hehkumisella innosta kuvailisitte, mitä
saattaisimme kokea, kun Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta Kristuksesta?

Pyydä oppilaita etsimään pyhien kirjoitusten kohta, joka on auttanut heitä
tuntemaan, että Pyhä Henki opettaa heille jotakin Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota
heitä lukemaan pyhien kirjoitusten kohtansa ääneen ja kertomaan, millainen
vaikutus on ollut sillä, mitä he ovat tunteneet. Voit myös kertoa jonkin pyhien
kirjoitusten kohdan, joka on auttanut sinua henkilökohtaisesti.
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Muistuta oppilaille, että vaikka heidän onkin tärkeää lukea Uutta testamenttia
seminaarisuorituksen vuoksi, on vielä tärkeämpää tutkia pyhiä kirjoituksia siten,
että Pyhä Henki voi vahvistaa heidän todistustaan Vapahtajasta.

Anna oppilaille kirjanmerkki, jossa on kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat (tai pyydä

oppilaita kirjoittamaan ne tyhjään kirjanmerkkiin):

”Kaikkien pyhien kirjoitusten keskeinen tarkoitus on täyttää meidän sielumme uskolla
Isään Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen – –.

Usko tulee Pyhän Hengen todistuksesta meidän sielullemme, Hengen hengelle, kun
me kuulemme tai luemme Jumalan sanaa. Ja usko kypsyy, kun me kestitsemme
itseämme jatkuvasti sanalla. – –

Tutkikaa pyhiä kirjoituksia huolellisesti, mietiskellen. Pohtikaa ja rukoilkaa niiden tähden. Pyhät
kirjoitukset ovat ilmoitusta, ja ne tuovat lisää ilmoitusta.” (”Pyhien kirjoitusten siunaus”, Liahona,
toukokuu 2010, s. 34–35).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Christoffersonin sanat. Kehota
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään tapoja, joilla he voivat parantaa
omaa pyhien kirjoitusten tutkimistaan.

Kehota oppilaita asettamaan tavoite tutkia pyhiä kirjoituksiaan tavalla, joka kutsuu
Pyhän Hengen vahvistamaan heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen ja lisäämään
heidän tietoaan Hänestä. Voisit ehdottaa, että he kirjoittavat tämän tavoitteen
kirjanmerkin taakse, jotta he voivat käyttää sitä muistutuksena tutkiessaan pyhiä
kirjoituksia.

Luukas 24:33–53
Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen ja näyttää heille ylösnousseen ruumiinsa
Kehota kahta oppilasta tuomaan pyhät kirjoituksensa luokan eteen avuksi
roolileikkitilanteessa, jossa esitetään, kuinka lähetyssaarnaajat tulevat jonkun
ovelle. Neuvo heitä koputtamaan. Ole avaavinasi ovi ja tervehtivinäsi heitä. Pyydä
heitä esittelemään itsensä. Kun he ovat tehneet niin, sano jotakin seuraavanlaista:

”Minulla on kysymys. Monet ihmiset, joita tunnen, eivät usko elämään kuoleman
jälkeen. Jotkut heistä sanovat uskovansa Jeesukseen Kristukseen mutta eivät usko,
että Hän nousi kuolleista fyysisessä ruumiissa. He sanovat, että Hän jatkoi elämää
vain henkenä. Mitä te uskotte Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta?”

Anna kahdelle oppilaalle aikaa vastata kysymykseen.

Tuo esiin, että Luuk. 24:36–39 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta ja siitä voi olla
apua Jeesuksen Kristuksen kirjaimellisen ylösnousemuksen opettamisessa. Anna
taustaa tälle kohdalle selittämällä, että opetuslapset, jotka olivat Jeesuksen kanssa
Emmauksen tiellä, palasivat heti Jerusalemiin kertomaan kokemuksestaan
apostoleille ja muille opetuslapsille (ks. Luuk. 24:33–35). Heidän puhuessaan
Vapahtaja ilmestyi heille (ks. jae 36).
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Luuk. 24:36–39 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja

ja olemaan valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien
kirjoitusten hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne
helposti. Käytä oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan
tämän kohdan.

Kehota jompaakumpaa oppilasta, joka auttoi roolileikissä, lukemaan ääneen Luuk.
24:36–39. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään todisteita siitä,
että Jeesus oli kirjaimellisesti noussut kuolleista ja että Hänellä on liha- ja
luuruumis.

• Mitä Jeesus kehotti opetuslapsiaan
tekemään auttaakseen heitä
ymmärtämään, ettei Hän ollut
pelkkä henki vaan että Hänellä oli
fyysinen ruumis? (Voisit ottaa esille
kuvan Jeesus näyttää haavansa
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 60; ks. myös lds.org).

• Miltähän teistä tuntuisi, jos olisitte
olleet läsnä, kun Kristus ilmestyi
opetuslapsilleen?

Kiitä oppilaita, jotka auttoivat
roolileikissä, ja pyydä heitä
istuutumaan. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Luuk. 24:40–43.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, millä muulla
tavoin Jeesus osoitti, että Hänellä on käsin kosketeltava (eli fyysinen)
ylösnoussut ruumis.

• Millä muulla tavoin Vapahtaja osoitti, että Hänellä on ylösnoussut ruumis?

• Mistä opeista voimme saada tietoa näiden jakeiden perusteella? (Oppilaat
voivat mainita monenlaisia oppeja, mutta muista tähdentää, että Jeesuksella
Kristuksella on ylösnoussut liha- ja luuruumis. Kirjoita tämä oppi taululle.)

• Miksi tämä oppi on tärkeä ymmärtää ja miksi siihen on tärkeää uskoa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraavat sanat:

”Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista – pelastuvat
fyysisestä kuolemasta (ks. 1. Kor. 15:22). Ylösnousemus on hengen jälleenyhdistyminen
ruumiiseen, täydelliseen kuolemattomuuden tilaan, jossa se ei enää ole tautien eikä kuoleman
alainen (ks. Alma 11:42–45). – –

Ylösnousemuksen ymmärtäminen ja todistus siitä voi antaa sinulle toivoa ja näkemystä elämän
haasteisiin, koettelemuksiin ja voittoihin. Voit saada lohtua siitä varmasta tiedosta, että
Vapahtaja elää ja että sovituksensa kautta ’hän katkaisee kuoleman siteet, ettei hauta saa
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voittoa ja että kuoleman pistin [on] nielty kirkkauden toivossa’ (Alma 22:14).” (Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 190–191.)

• Mitkä ovat esimerkkejä koettelemuksista, jotka oman ylösnousemuksemme
toivo voisi auttaa meitä kestämään?

Pyydä muutamaa oppilasta todistamaan Vapahtajan ylösnousemuksesta ja
selittämään, miksi oppi ylösnousemuksesta on heille tärkeä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:44–53. Pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan Vapahtajan sanoja aivan kuin he olisivat niiden opetuslasten
joukossa, jotka olivat Hänen kanssaan, ja pohtimaan, mitkä opetukset olisivat olleet
merkityksellisimpiä heille. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan ajatuksiaan
näissä jakeissa olevista opetuksista.

Päätä oppiaihe todistamalla totuuksista, joista olette keskustelleet.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Luuk. 24:36–39
Auta oppilaita oppimaan ulkoa Luuk. 24:36–39 jakamalla luokka neljään ryhmään.
Anna jokaiselle ryhmälle eri jae tästä kohdasta ja kehota oppilaita jokaisessa
ryhmässä opettelemaan saamansa jae yhdessä ulkoa. Pyydä muutaman minuutin
kuluttua jokaista ryhmää lausumaan saamansa jae niiden oikeassa järjestyksessä.
Voit kehottaa oppilaita sanomaan jakeensa uudelleen muutaman seuraavan
oppitunnin aikana, kunnes koko kohta tulee tutuksi kaikille.
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Johdanto – Evankeliumi
Johanneksen mukaan
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Apostoli Johannes tallensi todistuksensa Vapahtajasta aikana, jolloin vaino
kristittyjä kohtaan lisääntyi, luopumus vahvistui ja Jeesuksen Kristuksen luonteesta
oli kiistoja. Johanneksen evankeliumin tutkiminen voi auttaa oppilaita tuntemaan
taivaallista Isää Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen palvelutyön kautta.
Johanneksen kertomus opettaa, että ne, jotka elävät Jeesuksen Kristuksen
opetusten mukaisesti, voivat saada suurenmoisia siunauksia, muun muassa
iankaikkisen elämän.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti apostoli Johannes. Läpi kirjan Hän käytti itsestään nimityksiä
”rakkain opetuslapsi” ja ”se opetuslapsista, joka oli Jeesukselle rakkain” (ks. Joh.
13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Johannes ja hänen veljensä Jaakob olivat kalastajia (ks. Matt. 4:21). Ennen kuin
Johanneksesta tuli Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi ja apostoli, hän oli ilmeisesti
Johannes Kastajan seuraaja (ks. Joh. 1:35–40; PKO, ”Johannes, Sebedeuksen
poika”, scriptures.lds.org/fi).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Emme tiedä tarkalleen, milloin Johannes kirjoitti tämän kirjan. On esitetty, että se
on kirjoitettu vuosien 60–100 jKr. välisenä aikana. Toisella vuosisadalla kirjoittaneet
varhaiset kristityt kirjoittajat ovat esittäneet, että Johannes kirjoitti tämän kirjan
Efesoksessa Vähässä-Aasiassa (nykypäivän Turkissa).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Vaikka Johanneksen kirjoitukset on tarkoitettu kaikille, hänen sanomallaan on
myös kohdennetumpi yleisö. Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin
koorumista on kirjoittanut: ”Johanneksen evankeliumi on kertomus pyhiä varten.
Se on ennen kaikkea evankeliumi kirkkoa varten.” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 65.) Johannes on esittänyt, että tämän
kirjan kirjoittamisessa hänen tarkoituksenaan oli saada muut uskomaan ”Jeesuksen
olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä
tähden” (Joh. 20:31). ”Jeesuksen elämän tapahtumat, joita [Johannes] kuvailee, on
huolellisesti valittu ja järjestetty tämä näkemys mielessä” (Bible Dictionary, ”John,
Gospel of”).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Suunnilleen 92:a prosenttia Johanneksen evankeliumin aineistosta ei löydy muiden
evankeliumien kertomuksista. Tämä johtuu luultavasti siitä, että Johanneksen
tarkoittama lukijakunta – kirkon jäsenet, joilla oli jo ymmärrys Jeesuksesta
Kristuksesta – oli ilmeisen erilainen kuin Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan
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tarkoittamat lukijakunnat. Niistä seitsemästä ihmeestä, joista Johannes kertoo,
viidestä ei kerrota missään muussa evankeliumissa. Matteus, Markus ja Luukas
esittivät huomattavan määrän tietoa Jeesuksen palvelutyöstä Galileassa, kun taas
Johannes kirjoitti muistiin lukuisia tapahtumia, jotka ilmenivät Juudeassa.
Johanneksen evankeliumi sisältää runsaasti opillista kerrontaa, ja sen pääteemoja
ovat muun muassa Jeesuksen jumalallisuus Jumalan Poikana, Kristuksen sovitus,
iankaikkinen elämä, Pyhä Henki, uudestisyntymisen välttämättömyys, muiden
rakastamisen tärkeys ja Vapahtajaan uskomisen tärkeys.

Johannes korosti Jeesuksen jumalallisuutta Jumalan Poikana. Johannes tallensi
Jeesukselta yli 100 viittausta Isäänsä, ja pelkästään luvussa Joh. 14 niitä on yli 20.
Johanneksen tärkeimpiä anteja on se, että hän sisällytti evankeliumiinsa opetukset,
joita Vapahtaja esitti opetuslapsilleen muutamia tunteja ennen vangitsemistaan,
muun muassa suuren esirukouksen, jonka Hän lausui samana iltana kun Hän kärsi
Getsemanessa. Johanneksen kertomuksen tämä osuus (Joh. 13–17) kattaa yli 18
prosenttia Johanneksen evankeliumin sivuista ja antaa meille syvemmän
ymmärryksen Vapahtajan opista ja siitä, mitä Hän odottaa opetuslapsiltaan.

Päätapahtumat
Johannes 1 Johannes todistaa Jeesuksen Kristuksen kuolevaisuutta edeltävästä
jumalallisuudesta ja palvelutehtävästä tarjota pelastus kaikille ihmisille. Johannes
kertoo Jeesuksen kasteesta ja joidenkin Hänen opetuslastensa kutsumisesta.

Johannes 2–4 Jeesus Kristus muuttaa veden viiniksi. Hän opettaa Nikodemokselle
hengellisestä uudestisyntymisestä ja todistaa naiselle kaivon luona, että Hän on
Kristus. Hän parantaa kuninkaan virkamiehen pojan.

Johannes 5–7 Vapahtaja parantaa ramman miehen Betesdan altaalla ja julistaa
jumalallista voimaansa ja valtuuttaan. Hän ruokkii viisituhatta ihmistä valmistaen
ihmisiä kuulemaan Hänen opetuksensa elämän leivästä, julistaa, että Hän on
Messias, ja julistaa lehtimajanjuhlan aikaan, että vain ne, jotka ottavat Hänet
vastaan, voivat saada iankaikkisen elämän.

Johannes 8–10 Aviorikoksesta tavatun naisen kokemuksen välityksellä Jeesus
opettaa myötätuntoa ja parannusta. Hän julistaa olevansa Jehova, suuri Minä olen.
Hän parantaa sokeana syntyneen miehen ja kuvailee itseään hyväksi paimeneksi,
joka rakastaa lampaitaan ja antaa henkensä niiden edestä.

Johannes 11–13 Jeesus Kristus herättää Lasaruksen kuolleista osoittaen valtansa
kuoleman yli. Hän saapuu riemusaatossa Jerusalemiin. Viimeisellä aterialla Jeesus
pesee opetuslastensa jalat ja opettaa heitä rakastamaan toisiaan.

Johannes 14–16 Jeesus puhuu opetuslapsilleen rakkauden ja kuuliaisuuden
välisestä suhteesta. Hän lupaa lähettää opetuslapsilleen Puolustajan (Pyhän
Hengen) ja palvella heitä henkilökohtaisesti. Hän julistaa, että Hän on tosi viinipuu
ja että Hän on voittanut maailman.

Johannes 17–19 Jeesus lausuu esirukouksen opetuslastensa ja niiden puolesta,
jotka uskovat heidän saarnaamiseensa. Hänet kavalletaan ja vangitaan, Häntä
kuulustellaan ja Hänet tuomitaan. Kärsittyään ristillä Hän kuolee ja Hänet
haudataan.
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Johannes 20–21 Ylösnoussut Jeesus Kristus ilmestyy Magdalan Marialle
puutarhahaudan luona ja sitten joillekin opetuslapsilleen Jerusalemissa. Hän
ilmestyy seitsemälle opetuslapselle Galileanjärven rannalla ja käskee Pietaria
johtamaan opetuslapsia muiden palvelemisessa.
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OPPIAIHE 60

Johannes 1
Johdanto
Apostoli Johannes merkitsi muistiin tärkeitä oppeja, jotka
liittyvät Jeesuksen Kristuksen tehtävään kuolevaisuutta
edeltävässä olemassaolossa. Myös Johannes Kastaja todisti

Jeesuksesta Kristuksesta ja kastoi Hänet. Jeesus Kristus
kutsui muita oppimaan Hänestä.

Opetusehdotuksia
Johannes 1:1–18; JSR Johannes 1:1–19
Johannes todistaa, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika
Järjestä oppilaat pareiksi. Kiinnitä
taululle kuva Jeesuksesta Kristuksesta.
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että he
puhuvat jonkun sellaisen kanssa, joka
tietää hyvin vähän Jeesuksesta
Kristuksesta. Kehota ensimmäistä
oppilasta kustakin parista kertomaan
yhden minuutin ajan toiselle oppilaalle
Jeesuksesta aivan kuin toinen oppilas
tietäisi Hänestä hyvin vähän. Kehota
tämän toiminnan jälkeen muutamaa
oppilasta, joille opetettiin Kristuksesta,
kertomaan luokalle, mitä heidän
parinsa heille opetti.

Esittele lyhyesti Johanneksen
evankeliumi selittämällä, että apostoli
Johannes kirjoitti sen, mitä hän halusi
pyhien tietävän Jeesuksesta Kristuksesta. Johannes oli silminnäkijänä monissa
niistä tapahtumista, joista hän kirjoitti. Suurinta osaa Johanneksen evankeliumin
aineistosta ei ole Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa, jotka
kirjoitettiin, jotta juutalaiset ja pakanat uskoisivat, että Jeesus on Messias ja
ihmiskunnan Vapahtaja. Sen sijaan Johannes kirjoitti erityisesti niille, jotka jo
uskoivat, että Jeesus on Kristus.

Kun oppilaat tutkivat lukua Joh. 1, kehota heitä panemaan merkille Vapahtajaa
koskevia totuuksia, jotka voivat vahvistaa heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen
ja todistustaan Hänestä.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen JSR Joh. 1:1–2. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana. Pyydä heitä etsimään totuuksia, joita Johannes opetti
Jeesuksesta Kristuksesta.

• Mitä totuuksia me voimme oppia näiden jakeiden perusteella Jeesuksesta
Kristuksesta? (Yksi totuus, joka oppilaiden tulee huomata, on se, että Jeesus
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Kristus oli alussa Jumalan luona. Kirjoita tämä totuus taululle lähelle
Vapahtajan kuvaa.)

• Mitä tarkoittaa se, että Jeesus Kristus oli alussa Jumalan luona? (Selitä, että
ilmaus ”alussa” viittaa kuolevaisuutta edeltävään olemassaoloon. Jeesus Kristus
oli Isän Esikoinen hengessä [ks. OL 93:21], Hän oli Jumalan kaltainen niiden
henkien keskellä, jotka olivat kokoontuneet yhteen ”ennen kuin maailma oli”
[Abr. 3:22–24], ja Hän oli Isän valittu alusta asti [ks. Moos. 4:2].)

Auta oppilaita ymmärtämään perusoppeja
Oppilaat oppivat perusoppeja, kun he tutkivat pyhiä kirjoituksia ja keskustelevat niistä ja kun he
opettelevat hallitsemaan pyhien kirjoitusten avainkohdat. Älä poikkea pyhien kirjoitusten
opettamisesta järjestyksessä keskittyäksesi perusoppeihin, vaan kiinnitä huomiota näihin
perusoppeihin sitä mukaa kuin ne tulevat esiin oppikurssissa, ja auta heitä ymmärtämään ne.
Esimerkiksi tässä oppiaiheessa voisit tähdentää jumaluutta koskevaa oppia, joka liittyy siihen,
mitä luvussa Joh. 1 opetetaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JSR Joh. 1:3 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, minkä muun totuuden Johannes opetti Jeesuksesta
Kristuksesta.

• Mitä muuta Johannes opetti Jeesuksesta Kristuksesta? (Oppilaiden tulee
huomata seuraavankaltainen oppi: Jeesus Kristus on tehnyt kaiken. Kirjoita
tämä totuus taululle lähelle Vapahtajan kuvaa.)

Selitä, että Jeesus Kristus loi Isän johdolla taivaat ja maan ja että Jeesus Kristus on
luonut maailmoja luvutta (ks. Moos. 1:33). Taivaallinen Isä on kuitenkin varannut
itselleen ”kaksi luomistapahtumaa”: kaikkien henkien (myös Jeesuksen Kristuksen)
luomisen sekä Aadamin ja Eevan fyysisen ruumiin luomisen (ks. Bruce R.
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 63; ks. myös Moos. 2:27).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JSR Joh. 1:4–5. Pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuinka Johannes kuvasi Jeesusta ja Hänen evankeliumiaan.

• Kuinka Johannes kuvasi Jeesusta ja Hänen evankeliumiaan?

• Mitä tarkoittaa se, että ”hänessä oli evankeliumi”? (Jeesus Kristus oli hyvä
sanoma, evankeliumin ruumiillistuma.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”valo loistaa maailmassa, eikä maailma näe
sitä” (JSR Joh. 1:5)?

Selitä, että seuraavaksi apostoli Johannes kertoi Johannes Kastajasta. Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen JSR Joh. 1:6–10. Pyydä luokan jäseniä ottamaan selville,
mitä Johannes Kastaja julisti Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota oppilaita kertomaan,
mitä he saavat selville.

• Minkä opin apostoli Johannes opettaa jakeissa 9–10 Jeesuksesta? (Oppilaiden
tulee huomata seuraavankaltainen oppi: Jeesus Kristus on maailman valo.
Kirjoita tämä totuus taululle lähelle Vapahtajan kuvaa.)

• Millä tavoin Jeesus Kristus on maailman valo? (Ks. OL 88:5–13.)
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Tee yhteenveto jakeista JSR Joh. 1:11–18 selittämällä, että Johannes Kastaja todisti,
että kaikki, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, saisivat kuolemattomuuden ja
iankaikkisen elämän.

Tuo esiin, että jakeissa 14 ja 16 Johannes nimitti Jeesusta Kristusta ”Sanaksi”. Selitä,
että tämä Jeesuksen Kristuksen nimitys on useassa paikassa pyhissä kirjoituksissa
(ks. Joh. 1:1, 14; 1. Joh. 1:1; Ilm. 19:13; OL 93:8–10; Moos. 1:32).

Tuo esiin, että me käytämme sanoja välittääksemme ja ilmaistaksemme muille
ajatuksia, tunteita ja ideoita.

• Millä tavoin ”Sana” on sopiva nimitys Jeesuksesta Kristuksesta?

Selitä myös, että ilman Joseph Smithin raamatunkäännöstä jae Joh. 1:18 voitaisiin
ymmärtää väärin ilmaisemaan, ettei kukaan ole koskaan nähnyt Isää Jumalaa.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JSR Joh. 1:19.

• Kuinka JSR Joh. 1:19 selventää jaetta Joh. 1:18?

Järjestä oppilaat samoiksi pareiksi kuin he olivat oppiaiheen alun toiminnassa.
Pyydä ensimmäistä oppilasta kussakin parissa opettamaan minuutin ajan parilleen
jotakin Jeesuksesta Kristuksesta käyttäen oppilaiden jakeissa JSR Joh. 1:1–19
huomaamia oppeja. Kysy riittävän ajan kuluttua:

• Miksi jonkun olisi tärkeää tietää nämä opit Jeesuksesta Kristuksesta?

Johannes 1:19–34; JSR Johannes 1:20–34
Johannes Kastaja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja kastaa Hänet
Tee yhteenveto jakeista JSR Joh. 1:20–28 selittämällä, että juutalaiset lähettivät
pappeja Johannes Kastajan luo kysymään, oliko hän Messias. Johannes selitti, että
hänen tehtävänään oli todistaa Messiaasta, joka kastaisi tulella ja Pyhällä Hengellä.
Seuraavana päivänä Johannes Kastaja näki Jeesuksen, jonka hän oli aiemmin
kastanut.

Kehota yhtä oppilasta nousemaan ja lukemaan ääneen – aivan kuin oppilas olisi
Johannes Kastaja – Johannes Kastajan sanat jakeista JSR Joh. 1:29–33. Kehota
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Johannes Kastaja
halusi ihmisten tietävän Jeesuksesta Kristuksesta.

Kiinnitä huomio Jeesuksen Kristuksen kuvaan ja taululle kirjoitettuihin totuuksiin
ja kysy:

• Mitä muita totuuksia tai kuvauksia Jeesuksesta Kristuksesta voisimme lisätä
jakeiden JSR Joh. 1:29–33 perusteella? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.)

• Mistähän syystä Johannes Kastaja käytti Jeesuksesta nimitystä ”Jumalan
Karitsa”?

Johannes 1:35–51
Jeesus kutsuu seuraajiaan oppimaan lisää Hänestä
Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että paasto- ja todistuskokoukseen osallistuva nuori
kuulee muutamien ystäviensä todistavan, että he tietävät, että Jeesus Kristus on
heidän Vapahtajansa. Tämä nuori miettii, kuinka nuo ystävät ”tietävät” nuo asiat.
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• Miten vastaisitte tähän kysymykseen?

Kun luokan jäsenet tutkivat jakeita Joh. 1:35–51, kehota oppilaita ottamaan selville,
mitä me voimme tehdä saadaksemme oman todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta
Vapahtajana (tai vahvistaaksemme todistustamme siitä).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 1:35–37 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Johannes Kastaja teki Jeesuksen kasteen jälkeisenä
päivänä.

• Mitä Johannes teki nähdessään Jeesuksen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 1:38–39. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus sanoi kahdelle
opetuslapselle.

• Mitä Jeesus kysyi kahdelta opetuslapselta?

• Mikä oli heidän vastauksensa?

• Mitä Jeesus kehotti kahta opetuslasta tekemään?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 1:40–42 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Andreas sai tietää otettuaan vastaan Vapahtajan kutsun
”tulkaa, niin näette”.

• Mitä Andreas sai tietää ottamalla vastaan Vapahtajan kutsun ”tulkaa, niin
näette”? (Että Jeesus on Messias.) Voit myös tuoda esiin, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksen kohdassa Joh. 1:42 kerrotaan, että Pietaria kutsuttaisiin
nimellä ”Keefas, joka on tulkittuna näkijä tai kivi” [JSR Joh. 1:42], viitaten
siihen, että Pietarista tulisi kirkossa näkijä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 1:43–46 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä Vapahtaja kutsui Filippusta tekemään. Pyydä oppilaita
kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitkä sanat jakeessa 45 osoittavat, että Filippus sai todistuksen Jeesuksesta
Kristuksesta otettuaan vastaan Vapahtajan kutsun seurata Häntä?

• Minkä kutsun Filippus sitten esitti Natanaelille?

Kehota kolmea oppilasta lukemaan ääneen Joh. 1:47–51. Anna yhdelle tehtäväksi
olla kertoja, toiselle lukea Jeesuksen sanat ja kolmannelle lukea Natanaelin sanat.
Kehota luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä tapahtui, kun Natanael otti vastaan
kutsun oppia Jeesuksesta.

• Mitä tapahtui Natanaelin otettua vastaan kutsun oppia Jeesuksesta?

• Minkä periaatteen me voimme oppia näistä tapahtumista? (Oppilaiden tulee
huomata seuraavankaltainen periaate: Kun otamme vastaan kutsun oppia
Jeesuksesta Kristuksesta ja seurata Häntä, me saamme oman todistuksen
Hänestä.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:
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”Näyttää siltä, että kuolevaisen matkamme ydin ja vastaukset elämän
tärkeimpiin kysymyksiin pelkistyvät näihin kahteen asiaan Vapahtajan maallisen
palvelutyön alussa. Ensimmäinen on meille jokaiselle täällä maan päällä elävälle
esitetty kysymys: ’Mitä te haluatte?’ Toinen on Hänen kehotuksensa meidän
vastaukseemme, olipa se mikä hyvänsä. Olimmepa keitä tahansa ja
vastasimmepa mitä tahansa, Hänen kehotuksensa on aina sama: ’Tule’, Hän

sanoo rakastaen. ’Lähde minun mukaani.’ Olitpa menossa minne hyvänsä, tule ensin katsomaan,
mitä minä teen, katsomaan, missä ja miten minä käytän aikani. Opi minusta, kulje kanssani,
puhu kanssani, usko. Kuuntele, kun minä rukoilen. Sinäkin saat vuorollasi vastauksia omiin
rukouksiisi. Jumala tuo levon sinun sieluusi.” (Ks. ”Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin”,
Valkeus, tammikuu 1998, s. 67.)

Kehota oppilaita pohtimaan omia ponnistelujaan oppia Jeesuksesta Kristuksesta ja
seurata Häntä.

• Millä tavoin teidän todistuksenne Jeesuksesta Kristuksesta on vahvistunut, kun
olette oppineet Hänestä ja seuranneet Häntä?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, mitä he aikovat tehdä ottaakseen täydemmin vastaan
Vapahtajan kutsun ”tulkaa, niin näette” sekä oppiakseen Hänestä ja
seuratakseen Häntä.

Lausu lopuksi oma todistuksesi luokassa tänään käsitellyistä periaatteista.

OPPIAIHE 60

374



KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Luukas 18 – Johannes 1
(Viikko 12)

Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Luuk. 18 –
Joh. 1 (viikko 12), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain
muutamiin näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Luukas 18–21)
Tässä oppiaiheessa oppilaat tutkivat vertauksia väärämielisestä tuomarista sekä fariseuksesta ja publikaanista. He
lukivat myös sokeasta miehestä, joka pyysi Herralta apua, ja Sakkeuksesta. Näistä kertomuksista oppilaat oppivat, että
jos olemme vilpittömiä ja sinnikkäitä osoittaessamme uskoa Herraan, me voimme saada Hänen armoaan.

Päivä 2 (Luukas 22)
Kun oppilaat lukivat Herran neuvoja Pietarille, he saivat tietää, että kun olemme kääntyneet Jeesuksen Kristuksen
evankeliumiin, me voimme vahvistaa muita. Oppilaat oppivat myös seuraavat totuudet, kun he lukivat Vapahtajan
kärsimyksestä Getsemanessa: Jos olemme halukkaita olemaan kuuliaisia taivaalliselle Isälle, Hän antaa meille voimaa
tehdä Hänen tahtonsa. Jeesus Kristus hikoili veripisaroita kärsiessään Getsemanen puutarhassa.

Päivä 3 (Luukas 23–24)
Tässä oppiaiheessa oppilaat lukivat Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisesta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta.
He oppivat seuraavat totuudet: Me voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, kun päätämme antaa anteeksi
niille, jotka kohtelevat meitä väärin. Kaikkien ihmisten henget menevät ihmisen kuoltua henkimaailmaan. Jeesuksella
Kristuksella on ylösnoussut liha- ja luuruumis.

Päivä 4 (Johannes 1)
Kun oppilaat tutkivat apostoli Johanneksen ja Johannes Kastajan sanoja, he oppivat, että Jeesus Kristus oli alussa
Jumalan luona, että Hän teki kaiken ja että Hän on maailman valo. Kun oppilaat lukivat siitä, kuinka muutamat
opetuslapset tulivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, he oppivat, että kun otamme vastaan kutsun oppia Jeesuksesta
Kristuksesta ja seurata Häntä, me saamme oman todistuksen Hänestä.

Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka he voivat kutsua Pyhän
Hengen opettamaan heille Jeesuksesta Kristuksesta. Lisäksi he oppivat, että Jeesus
Kristus on ylösnoussut olento, jolla on liha- ja luuruumis.
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Opetusehdotuksia
Luukas 24:13–32
Ylösnoussut Herra puhuu kahdelle opetuslapselle Emmauksen tiellä
Pyydä oppilaita pohtimaan, onko heillä koskaan ollut vaikeuksia tietää, onko jokin
evankeliumin opetus totta.

Selitä, että jakeesta Luuk. 24:13 saamme tietää, että kaksi opetuslasta lähti
Jerusalemista sinä samana päivänä, jolloin ryhmä naisia huomasi Jeesuksen haudan
olevan tyhjä. He matkasivat noin 10–12 kilometriä ”Emmaus-nimiseen kylään”.
Heidän Emmauksen tiellä saamansa kokemuksen tutkiminen voi auttaa meitä
tietämään, kuinka voimme vahvistaa todistustamme Jeesuksesta Kristuksesta ja
Hänen evankeliumistaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:14–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuka liittyi kahden opetuslapsen seuraan
näiden matkalla.

• Kuka liittyi opetuslasten seuraan, kun he kulkivat kohti Emmausta?

• Miksi opetuslapset eivät tunnistaneet Jeesusta? (Selitä, että sana sokaistut
jakeessa Luuk. 24:16 tarkoittaa estettyä tai peitettyä.)

Kehota oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Luuk. 24:17–33. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä
opetuslapset oppivat Jeesukselta kulkiessaan Hänen kanssaan
tunnistamatta Häntä.

Sen sijaan, että lukisitte jakeet Luuk. 24:17–33, voit näyttää The Life of Jesus
Christ Bible Videos -sarjan videon ”Christ Appears on the Road to Emmaus”

[Kristus ilmestyy Emmauksen tiellä] (3.32). Video on myös sivustolla lds.org. Pyydä
oppilaita tarkkailemaan, mitä opetuslapset oppivat Jeesukselta kulkiessaan Hänen
kanssaan tunnistamatta Häntä. Ennen kuin näytät videon, selitä, että videossa
käyty keskustelu on jakeissa Luuk. 24:17–33, joten oppilaat voivat seurata sitä
pyhistä kirjoituksistaan, jos haluavat.

Tuo esiin, että tässä videossa me emme kuule, mitä Jeesus opetti opetuslapsille
heidän kulkiessaan. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:27. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus opetti näille
opetuslapsille.

• Mitä Jeesus opetti näille opetuslapsille?

• Mitä välinettä Hän käytti opettaakseen itsestään? (Pyhiä kirjoituksia.)

• Mitä jakeessa 32 tarkoittaa se, että opetuslasten sydän hehkui innosta? (Pyhä
Henki todisti, että Jeesusta koskevat opetukset pyhissä kirjoituksissa
olivat totta.)

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä opetuslapset ovat saattaneet oppia sen
perusteella, kuinka Jeesus käytti pyhiä kirjoituksia opettaakseen heitä sen sijaan
että olisi vain paljastanut, kuka Hän oli. Voisit pyytää muutamia oppilaita
kertomaan ajatuksistaan.
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• Minkä periaatteen nämä jakeet opettavat oman pyhien kirjoitusten
tutkimisemme vaikutuksista? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle
seuraava periaate: Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, me kutsumme Pyhän
Hengen opettamaan meille jotakin Jeesuksesta Kristuksesta.)

• Kuinka muutoin kuin sydämen hehkumisella innosta kuvailisitte, mitä
saattaisimme kokea, kun Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta Kristuksesta?

Pyydä oppilaita etsimään pyhien kirjoitusten kohta, joka on auttanut heitä
tuntemaan, että Pyhä Henki opettaa heille jotakin Jeesuksesta Kristuksesta. Kehota
heitä lukemaan pyhien kirjoitusten kohtansa ääneen ja kertomaan, millainen
vaikutus on ollut sillä, mitä he ovat tunteneet. Voit myös kertoa jonkin pyhien
kirjoitusten kohdan, joka on auttanut sinua henkilökohtaisesti.

Muistuta oppilaille, että vaikka heidän onkin tärkeää lukea Uutta testamenttia
seminaarisuorituksen vuoksi, on vielä tärkeämpää tutkia pyhiä kirjoituksia tavalla,
joka kutsuu Pyhän Hengen vahvistamaan heidän todistustaan Vapahtajasta.

Jos mahdollista, anna oppilaille kirjanmerkki, jossa on kahdentoista
apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat

sanat, tai pyydä oppilaita kirjoittamaan ne tyhjään paperiin tai kartonkiin, jota voi
käyttää kirjanmerkkinä. (Tulostettava PDF-sivu, jossa on useita kirjanmerkkejä, on
tämän oppiaiheen verkkoversiossa.)

”Kaikkien pyhien kirjoitusten keskeinen tarkoitus on täyttää meidän
sielumme uskolla Isään Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesukseen
Kristukseen – –.

Usko tulee Pyhän Hengen todistuksesta meidän sielullemme, Hengen
hengelle, kun me kuulemme tai luemme Jumalan sanaa. Ja usko kypsyy,
kun me kestitsemme itseämme jatkuvasti sanalla. – –

Tutkikaa pyhiä kirjoituksia huolellisesti, mietiskellen. Pohtikaa ja rukoilkaa niiden tähden.
Pyhät kirjoitukset ovat ilmoitusta, ja ne tuovat lisää ilmoitusta.” (”Pyhien kirjoitusten
siunaus”, Liahona, toukokuu 2010, s. 34–35.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Christoffersonin sanat. Kehota
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja etsimään tapoja, joilla he voivat parantaa
omaa pyhien kirjoitusten tutkimistaan.

Kehota oppilaita asettamaan tavoite tutkia pyhiä kirjoituksiaan tavalla, joka kutsuu
Pyhän Hengen vahvistamaan heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen ja lisäämään
heidän tietoaan Hänestä. Voisit ehdottaa, että he kirjoittavat tämän tavoitteen
kirjanmerkin taakse, jotta he voivat käyttää sitä muistutuksena tutkiessaan pyhiä
kirjoituksia.
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Luukas 24:36–39
Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen ja näyttää heille ylösnousseen ruumiinsa
Selitä, että opetuslapset, jotka olivat Jeesuksen kanssa Emmauksen tiellä, palasivat
heti Jerusalemiin kertomaan kokemuksestaan apostoleille ja muille opetuslapsille
(ks. Luuk. 24:33–35).

Kehota luokan jäseniä lukemaan yhteen ääneen pyhien kirjoitusten hallittava kohta
Luuk. 24:36–39 ja ottamaan selville, mitä tapahtui, kun nämä opetuslapset
kertoivat kokemuksestaan muille opetuslapsille.

• Mitä tapahtui, kun nämä opetuslapset kertoivat kokemuksestaan?

Ota esille kuva Jeesus näyttää haavansa (Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 60; ks. myös lds.org).

• Mitä Jeesus kehotti opetuslapsiaan tekemään auttaakseen heitä ymmärtämään,
ettei Hän ollut pelkkä henki vaan että Hänellä oli fyysinen ruumis?

• Mistä opista voimme saada tietoa näiden jakeiden perusteella? (Oppilaat voivat
mainita monenlaisia oppeja, mutta muista tähdentää, että Jeesus Kristus on
ylösnoussut olento, jolla on liha- ja luuruumis. Kirjoita tämä oppi taululle;
ks. myös OL 130:22.)

Kehota muutamaa oppilasta lausumaan todistuksensa Vapahtajan
ylösnousemuksesta ja selittämään, miksi tämä oppi on heille tärkeä, tai kehota
heitä kertomaan, mitä he kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa
viikon 12 päivän 3 oppiaiheen tehtävään 3. Päätä oppiaihe todistamalla Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksen todellisuudesta.

Seuraava viikko (Johannes 2–6)
Selitä oppilaille, että kun he tutkivat lukuja Joh. 2–6, he saavat vastauksia seuraaviin
kysymyksiin: Mikä oli ensimmäinen ihme, jonka Jeesus teki julkisesti? Kuinka se
auttoi Hänen äitiään? Miksi Jeesus puhdisti temppelin? Kenelle Jeesus ilmoitti
ensimmäisenä, että Hän on Messias? Mitä sellaista Hän kertoi tälle naiselle tämän
elämästä, minkä vain Hän saattoi tietää? Miksi Vapahtaja sanoi olevansa elävä vesi
ja elämän leipä? Oppilaat lukevat myös siitä, kuinka Jeesus Kristus palveli
majesteettisuudessa ja voimassa.
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OPPIAIHE 61

Johannes 2
Johdanto
Ensimmäisen kerran maanpäällisen palvelutyönsä aikana
Vapahtaja teki julkisesti ihmeen muuttaessaan veden viiniksi
Kaanassa. Jeesus Kristus meni Jerusalemiin pääsiäistä varten.

Hän puhdisti temppelin ajamalla ulos rahanvaihtajat, jotka
häpäisivät Hänen Isänsä talon.

Opetusehdotuksia
Johannes 2:1–11
Jeesus muuttaa veden viiniksi
Kehota oppilaita miettimään seuraavia ”ensimmäisiä” kertoja omassa elämässään:
ensimmäinen päivä koulussa, ensimmäinen työpaikka, ensimmäinen kerta, kun he
muistavat tunteneensa Pyhän Hengen vaikutuksen.

• Miksi me toisinaan pidämme näitä ja muita ”ensimmäisiä” kertoja
elämässämme tärkeinä?

Selitä oppilaille, että kun he tutkivat jakeita Joh. 2:1–11, he saavat tietää
ensimmäisestä muistiin merkitystä ihmeestä, jonka Jeesus teki maanpäällisen
palvelutyönsä aikana. Kehota oppilaita panemaan merkille, miksi tämä
ensimmäinen muistiin merkitty ihme saattaa olla merkityksellinen.

Selitä, että vähän sen jälkeen kun Jeesus oli kastettu, Hän ja Hänen opetuslapsensa
osallistuivat häihin Kaanassa, Jeesuksen kotikaupungin Nasaretin lähellä olevassa
kylässä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 2:1–3 ja pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, mikä ongelma häissä ilmeni.

• Mikä ongelma häissä ilmeni?

Selitä, että viini oli tavanomainen juoma häissä. Joskus häät saattoivat kestää useita
päiviä. Viinin loppuminen olisi ollut noloa hääjuhlien isäntäväelle. Maria näyttää
tunteneen jonkin verran vastuuta häistä, joten kun viini loppui, hän meni Poikansa
luo ja pyysi apua yrittäessään pelastaa isäntäperheen nolosta tilanteesta. Jeesuksen
vastaus osoitti, että Hän kunnioitti äitinsä halua auttaa häissä ja halusi auttaa
äitiään.

Lue ääneen Joseph Smithin raamatunkäännöksestä jae Joh. 2:4 ja pyydä oppilaita
kuuntelemaan, mitä Jeesus vastasi äidilleen: ”Jeesus vastasi hänelle: ’Nainen, mitä
haluat minun tekevän hyväksesi? Sen minä teen, sillä minun aikani ei ole vielä
tullut.’” (LDS Bible, John 2:4, alaviite a.)

• Mitä Jeesus vastasi äidilleen?

• Kuinka Jeesuksen vastaus osoittaa, että Hän kunnioitti äitiään? (Jeesus sekä
kysyi äidiltään, mitä tämä halusi Hänen tekevän, että myös ilmaisi
halukkuutensa tehdä sen. Sinun pitää ehkä selittää, että Jeesuksen aikaan
nimitys ”nainen” oli kunnioittava tapa puhutella omaa äitiä.)

• Mihin Jeesus viittasi, kun Hän sanoi: ”Minun aikani ei ole vielä tullut”?
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Kalkkikiviastioita Uuden testamentin ajalta
Israelista

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 2:5 ja pyydä luokan jäseniä panemaan
merkille, mitä Maria sanoi palvelijoille. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat
selville.

• Mitä Marian palvelijoille antamat ohjeet opettavat meille hänen uskostaan
Jeesukseen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 2:6–7. Pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus käski palvelijoita tekemään.

• Mitä Jeesus käski palvelijoita tekemään?

Selitä, että Jeesuksen aikaan kivestä tehtyjä vesiastioita pidettiin rituaalisesti
puhtaina ja niitä käytettiin uskonnollisissa seremonioissa. Juutalaisilla oli tapana
puhdistautua seremoniallisesti ennen ateriointia pesemällä kätensä näissä
vesiastioissa olevalla vedellä.

• Kuinka täyteen palvelijat täyttivät
vesiastiat?

Auta oppilaita ymmärtämään
vesiastioissa oleva vesimäärä ottamalla
esiin astia, johon mahtuu litra vettä.
Selitä oppilaille, että mitta oli noin 40
litraa, joten kuudessa vesiastiassa olisi
voinut olla noin 500–700 litraa. Täytä
astia vedellä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 2:8 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Jeesus käski
palvelijoiden tehdä seuraavaksi. Pyydä
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.
Kun oppilaat kertovat, ota kupilla vettä vesiastiasta ja nosta kuppi näkyville.

• Jos te olisitte olleet yksi näistä palvelijoista, mitä olisitte mahtaneet ajatella, kun
olisitte vieneet maljan pitojen valvojalle?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 2:9–10 ja kehota luokan jäseniä
ottamaan selville, mitä valvoja sanoi maistettuaan hänelle tuotua juomaa.

• Mitä Jeesus oli tehnyt vedelle?

• Mitä pitojen valvoja sanoi uudesta viinistä? (Selitä, että parasta viiniä käytettiin
usein pitojen alussa ja huonompilaatuista viiniä myöhemmin pidoissa.)

Selitä, että Jeesus ei koskaan esittänyt erityistä tulkintaa tämän ensimmäisen
muistiin merkityn ihmeen tarkoituksesta tai vertauskuvallisuudesta, jonka Hän teki
palvelutyössään kuolevaisuudessa. Voimme kuitenkin oppia monia merkittäviä
totuuksia tästä Jeesuksen ensimmäistä muistiin merkittyä ihmettä koskevasta
kertomuksesta.

Järjestä oppilaat kahden tai kolmen oppilaan ryhmiksi. Kehota kutakin ryhmää
kirjoittamaan paperille niin monta totuutta kuin he voivat oppia jakeista Joh.
2:1–11. Kehota riittävän ajan kuluttua yhtä jäsentä kustakin ryhmästä kertomaan
luokalle totuudet, jotka heidän ryhmänsä huomasi. Kehota yhtä oppilasta
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toimimaan kirjurina. Pyydä kirjuria kirjoittamaan taululle jokainen mainittu totuus.
Seuraavat ovat mahdollisia totuuksia, joita oppilaat saattavat huomata: Jeesuksella
Kristuksella on voima hallita fyysisiä aineita. Vapahtaja tiesi, että Hänellä oli
täytettävänään jumalallinen tehtävä. Messias ilmaisi jumalallisen voimansa
ihmeiden avulla. Jumalan Poika rakasti ja kunnioitti äitiään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 2:11 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mikä vaikutus tällä ihmeellä tai tunnusteolla oli Jeesuksen
opetuslapsiin.

• Mikä vaikutus tällä ihmeellä tai tunnusteolla oli Jeesuksen opetuslapsiin?

Ympyröi seuraava totuus taululla olevasta oppilaiden mainitsemien totuuksien
luettelosta: Jeesuksella Kristuksella on voima hallita fyysisiä aineita. (Huom.
Jos oppilaat eivät maininneet tätä totuutta, lisää se luetteloon.)

• Kuinka ymmärrys siitä, että Jeesuksella on voima hallita fyysisiä aineita,
vahvistaa omaa uskoanne Jeesukseen Kristukseen?

• Mitkä muut kertomukset, joita olemme tutkineet Uudesta testamentista,
havainnollistavat myös, että Jeesuksella Kristuksella on voima hallita fyysisiä
aineita? (Mahdollisia vastauksia: leipiin ja kaloihin liittyvät kaksi ihmettä
[viidentuhannen ruokkiminen: ks. Mark. 6:33–44; neljäntuhannen
ruokkiminen: ks. Mark. 8:1–9], myrskyn tyynnyttäminen [ks. Mark. 4:35–41] ja
käveleminen veden päällä [ks. Matt. 14:22–33].)

Johannes 2:12–25
Jeesus puhdistaa temppelin
Kehota oppilaita mainitsemaan ulkopelejä, joita he pelasivat lapsena. Kun he ovat
maininneet useita pelejä, kysy seuraavaa:

• Vaikka nuo pelit ovat viattomia ja hauskoja, tuntisitteko olonne mukavaksi
pelatessanne niitä temppelialueella?

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan Joh. 2:12–17. Kun he
lukevat, pyydä heitä etsimään vastaukset seuraaviin kysymyksiin (kirjoita nämä
kysymykset taululle) ja keskustelemaan niistä:

1. Keitä Jeesus löysi temppelistä?

2. Mistähän syystä Jeesus tuohtui?

3. Mitä Jeesus teki ratkaistakseen ongelman?

Kun aikaa on kulunut riittävästi, ota esiin kuva Jeesus puhdistaa temppelin
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, nro 51; ks. myös lds.org) ja pyydä muutamia
pareja kertomaan vastauksensa. Sinun pitää ehkä selittää, että niiden tuhansien
vierailijoiden, jotka tulivat Jerusalemiin viettämään pääsiäistä, piti ostaa eläimiä
temppelissä annettavaksi uhriksi, sillä se oli osa heidän jumalanpalvelustaan.
Rahanvaihtajat vaihtoivat roomalaisia ja muita rahoja temppelirahaan, jotta
uhrieläimiä voitiin ostaa, ja muut kauppiaat myivät tarvittavia eläimiä. Vaikka
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kauppaa olikin käytävä, sellainen kaupanteko temppelissä oli epäkunnioittavaa ja
sopimatonta.

• Minkä temppeleitä koskevan totuuden me voimme oppia siitä, miten Jeesus
kuvaili temppeliä jakeessa 16? (Oppilaiden tulee huomata seuraavankaltainen
totuus: Temppeli on Jumalan talo eli huone.)

• Millä tavoin temppelit ovat Jumalan huoneita? (Oppilaat saattavat esittää
erilaisia vastauksia, joihin sisältyy kenties seuraavia ideoita: Temppelit ovat
paikkoja, joihin Jumala voi tulla, joissa Hänen läsnäolonsa tai Henkensä
voidaan tuntea ja joissa Hänen pelastuksen työhönsä liittyviä toimituksia
suoritetaan. Temppelit ovat pyhimpiä jumalanpalveluspaikkoja maan päällä.)

Auta oppilaita ymmärtämään oppeja ja periaatteita
Auta oppilaita ymmärtämään oppeja ja periaatteita esittämällä kysymyksiä, jotka johdattavat
oppilaat tarkastelemaan niiden merkitystä tai soveltamaan niitä nykyajan tilanteisiin. Oppien ja
periaatteiden ymmärtäminen tarkoittaa, että oppilaat käsittävät huomatut totuudet ja
periaatteet sekä sen, missä olosuhteissa he voivat toteuttaa niitä elämässään. Opin tai
periaatteen ymmärtäminen on edellytys sille, että tuntee sen totuuden ja tärkeyden ja oivaltaa,
kuinka sitä voi toteuttaa käytännössä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat.
Pyydä oppilaita kuuntelemaan, kuinka Jeesuksen ymmärrys temppelien pyhyydestä
vaikutti Hänen päätökseensä ajaa rahanvaihtajat ja kauppiaat pois temppelistä.

”Syy Hänen vihastumiseensa on näissä kahdessa sanassa: ’Isäni talosta’. Se ei
ollut mikään tavallinen talo; se oli Jumalan talo. Se oli rakennettu Jumalalle
osoitettavaa hartaudenharjoitusta varten. Se oli kunnioittavan sydämen koti. Se
oli tarkoitettu paikaksi, jossa saa lohtua murheisiin ja vaikeuksiin ja joka on portti
taivaaseen. – – [Jeesuksen kiintymys] Korkeimpaan sytytti tulen Hänen sielussaan
ja antoi Hänen sanoilleen voiman, joka lävisti syylliset kuin tikari.” (Ks. ”Pyhitetty

olkoon sinun nimesi”, Valkeus, huhtikuu 1978, s. 83–84.)

• Kuinka Jeesuksen toiminta osoitti, että Hän kunnioitti Isänsä taloa?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Me osoitamme kunnioittavamme
temppeliä, kun…

Järjestä oppilaat kahden tai kolmen oppilaan ryhmiksi. Kehota ryhmiä
kirjoittamaan paperille mahdollisimman monta tapaa täydentää virke. Pyydä parin
minuutin kuluttua yhtä ryhmää esittelemään luettelonsa luokalle. Kun
ensimmäinen ryhmä esittelee, pyydä muita ryhmiä merkitsemään luettelossaan
rasti jokaiseen sellaiseen kohtaan, joka mainitaan. Pyydä seuraavaksi jotakin toista
ryhmää esittelemään luettelostaan ne kohdat, joita ensimmäinen ryhmä ei
maininnut. Toimi näin, kunnes kaikki ryhmät ovat esittäneet omat kohtansa.

• Kuinka on mahdollista osoittaa, että kunnioitamme temppeliä silloinkin kun
emme ole temppelissä?
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Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, miksi heidän mielestään on tärkeää, että he tekevät
kaikkensa osoittaakseen kunnioittavansa temppeliä. Kehota oppilaita lisäksi
kirjoittamaan tavoite tehdä yksi asia, joka osoittaa heidän kunnioittavan temppeliä.
Kannusta heitä toimimaan tämän tavoitteen mukaan.

Lausu lopuksi oma todistuksesi tämän päivän oppiaiheessa käsitellyistä
periaatteista.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Tätä toimintaa voisi käyttää joidenkin hallittavien kohtien esittelemiseen tai
kertaamiseen. Valikoi muutamia pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kortteja ja
valmistaudu jakamaan ne oppilaillesi. (Varmista, että sinulla on kustakin kortista
useampi kappale, jotta useampi kuin yksi oppilas saa saman hallittavan kohdan.
Voit varata sen verran kortteja, että jokainen oppilas saa 2–3 eri kohtaa.) Jaa kortit
oppilaille. Anna oppilaille aikaa tutkia kussakin kortissa olevaa hallittavaa kohtaa,
viitettä, avainsanoja, selostusta taustasta, oppia tai periaatetta sekä
soveltamisajatuksia. Sano korteista vihjeitä (esim. sanoja tai avainsanoja
hallittavasta kohdasta, tausta, oppi tai periaate tai soveltamisajatus). Oppilaiden,
joilla on vihjeisiin liittyvä kortti, tulee nousta seisomaan ja lausua pyhien
kirjoitusten viite ääneen.
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OPPIAIHE 62

Johannes 3
Johdanto
Eräänä yönä Jeesuksen luo tuli fariseus nimeltään Nikodemos
keskustelemaan Hänen kanssaan. Vapahtaja opetti
Nikodemokselle, että kaikkien ihmisten täytyy syntyä uudesti

päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Myöhemmin Johannes
Kastaja selitti opetuslapsilleen, että hänen tehtävänään oli
valmistaa tie Jeesukselle Kristukselle.

Opetusehdotuksia
Johannes 3:1–21
Jeesus opettaa Nikodemokselle hengellisiä totuuksia
Kehota oppilaita kuvittelemaan, että kun he ovat jonakin päivänä keskustelemassa
uskonnosta ystäviensä kanssa, yksi näistä ystävistä sanoo: ”Minä voin päästä
taivaaseen, kunhan olen hyvä ihminen.” Kehota oppilaita pohtimaan, mitä he
sanoisivat tälle ystävälle.

Kannusta oppilaita etsimään luvusta Joh. 3, mitä meidän täytyy tehdä
päästäksemme Jumalan valtakuntaan.

Selitä, että palvelutyönsä alkuvaiheissa Vapahtaja lähti Jerusalemiin viettämään
pääsiäistä. Monet ihmiset Jerusalemissa uskoivat Jeesukseen, kun he näkivät
Hänen tekemiään ihmeitä (ks. Joh. 2:23–25).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 3:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tapahtui Vapahtajan ollessa
Jerusalemissa.

• Kuka tuli tapaamaan Jeesusta?

Selitä, että suuren neuvoston jäsenenä (ks. Joh. 3:1) Nikodemos oli yksi juutalaisten
johtohenkilöitä. Suuri neuvosto oli fariseuksista ja saddukeuksista koostuva johtava
neuvosto, joka ohjasi monia juutalaisten yhteiskunnallisia ja uskonnollisia asioita.
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Nikodemos käy Jeesuksen luona

• Mistähän syystä Nikodemos on
mahtanut tulla käymään Jeesuksen
luona yöllä?

• Mitä Nikodemos jakeen 2 mukaan
sanoi Jeesuksesta?

Selitä, että Nikodemoksen tunnustus,
että Jeesus oli ”Jumalan lähettämä
opettaja” (jae 2), antaa ymmärtää, että
Nikodemos halusi saada opetusta
Jeesukselta. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Joh. 3:3–5. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, mitä Vapahtaja
opetti Nikodemokselle.

Joh. 3:5 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten hallittavien
kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja ja olemaan

valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien kirjoitusten
hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne helposti. Käytä
oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan tämän kohdan.

• Mitä Vapahtaja jakeen 3 mukaan opetti Nikodemokselle?

• Mitä Nikodemos luuli Vapahtajan tarkoittavan ilmauksella ”synny uudesti”
(jae 3)?

Selitä, että uudestisyntyminen on ”Herran Hengen ihmisen sydämessä aiheuttama
voimallinen muutos, niin ettei hän halua enää tehdä pahaa vaan haluaa etsiä sitä,
mikä on Jumalasta” (PKO, ”Uudestisyntyminen Jumalasta”, scriptures.lds.org/fi; ks.
myös Moosia 5:2; Alma 5:14–15; Moos. 6:59).

• Mitkä kaksi asiaa, jotka Jeesus opetti Nikodemokselle jakeen 5 mukaan, ovat
välttämättömiä, että pääsee Jumalan valtakuntaan? Mitä mielestänne tarkoittaa
se, että syntyy ”vedestä ja Hengestä”?

• Kuinka tiivistäisitte sen, mikä näiden jakeiden mukaan on välttämätöntä, että
syntyy uudesti ja pääsee selestiseen valtakuntaan? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate käyttämällä oppilaiden sanoja:
Kaste ja Pyhän Hengen lahjan saaminen ovat välttämättömiä, jotta voi
kokea hengellisen uudestisyntymisen ja saada korotuksen selestisessä
valtakunnassa.)

Muistuta oppilaita tilanteesta ystävän kanssa. Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota
ensimmäistä oppilasta kussakin parissa olemaan se ystävä, jonka mielestä Jumalan
valtakuntaan pääsemiseen riittää vain se, että on hyvä ihminen. Kehota toista
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oppilasta kussakin parissa harjoittelemaan tuon väärinymmärryksen selventämistä
kohdan Joh. 3:5 avulla.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 3:6–12 selittämällä, että Nikodemos kysyi Jeesukselta,
miten on mahdollista, että ihminen syntyy uudesti. Jeesus vastasi kysymällä, kuinka
Nikodemos saattoi olla uskonnollinen johtaja ja opettaja Israelissa ja olla
ymmärtämättä sitä, että hengellinen uudestisyntyminen on välttämätöntä, ja sitä,
mikä tekee hengellisen uudestisyntymisen mahdolliseksi.

Jakeissa Joh. 3:13–21 kerrotaan, kuinka Vapahtaja selitti Nikodemokselle, miten
uudestisyntyminen on mahdollista. Kehota muutamia oppilaita lukemaan
vuorotellen ääneen Joh. 3:13–15. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
kiinnittämään huomiota siihen, kuinka Jeesus vastasi Nikodemoksen kysymykseen.

Sen sijaan että kehottaisit oppilaita lukemaan ääneen Joh. 3:13–15, voit
näyttää videon ”Heavenly Things” [Taivaallisia] (8.55) kohdasta 5.30

loppuun. Tässä videossa kuvataan, kuinka Vapahtaja opettaa Nikodemosta. Pyydä
oppilaita seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Jeesus vastasi
Nikodemoksen kysymykseen. Tämä video on sivustolla lds.org.

• Mitä Vapahtaja sanoi itsestään jakeessa Joh. 3:13? (Hän todisti olevansa Jumalan
Poika, joka on tullut taivaasta.)

Ota esille kuva Mooses ja
pronssikäärme (Evankeliumiaiheinen
kuvakirja, 2009, nro 16; ks. myös
lds.org). Pyydä oppilaita kertomaan
siitä pyhien kirjoitusten tapahtumasta,
jota kuva esittää. Jos on tarpeen, selitä,
että Mooseksen aikaan Herra lähetti
myrkkykäärmeitä, koska israelilaiset
olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan.
Myrkkykäärmeet purivat israelilaisia.
Herra käski Moosesta kohottamaan
pronssikäärmeen tangon päähän ja
lupasi, että jokainen israelilainen, joka
katsoisi tangon päässä olevaan
käärmeeseen, parantuisi. (Ks. 4. Moos.
21:4–9.)

• Mitä Jeesus kohdan Joh. 3:14
mukaan sanoi pronssikäärmeen
edustavan?
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Ota esille kuva Ristiinnaulitseminen
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 57; ks. myös lds.org).

• Minkä siunauksen jakeen 15
mukaan saavat ne, jotka katsovat
Vapahtajaan?

• Minkä opin me voimme näiden
jakeiden perusteella oppia
Jeesuksen Kristuksen sovituksesta?
(Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta muista tähdentää seuraavaa totuutta: Koko ihmiskunta voi
saada iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.
Kirjoita tämä periaate taululle.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 3:16–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota oppiin, jonka me voimme oppia
taivaallisesta Isästä.

• Mitä taivaallinen Isä lähetti Poikansa maan päälle tekemään?

• Minkä opin me voimme oppia näiden jakeiden perusteella taivaallisesta Isästä?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja huomatessaan seuraavan opin:
Taivaallinen Isä rakastaa lapsiaan niin paljon, että Hän lähetti ainoan
Poikansa kärsimään syntiemme vuoksi. Lisää tämä oppi taululla jo olevaan
luetteloon.)

• Kuinka se, että taivaallinen Isä lähetti maan päälle Poikansa Jeesuksen
Kristuksen, osoittaa Hänen rakastavan meitä jokaista?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä pohtimaan,
millaisia tunteita heissä herättää tieto siitä, että taivaallinen Isä rakastaa heitä.

”Jumalan rakkauden rajattomasta voimasta ja täydellisyydestä ei ole mitään
suurempaa todistetta kuin se, jonka apostoli Johannes julisti [kohdassa Joh.
3:16]. – – Ajatelkaa, kuinka taivaallista Isäämme varmasti onkaan
murehduttanut lähettää Poikansa kestämään käsittämätöntä kärsimystä meidän
syntiemme tähden. Se on suurin todiste Hänen rakkaudestaan meitä jokaista
kohtaan!” (”Rakkaus ja laki”, Liahona, marraskuu 2009, s. 26.)

• Miltä teistä tuntuu tietää, että taivaallinen Isä rakastaa teitä niin paljon, että
Hän lähetti ainosyntyisen Poikansa kärsimään ja kuolemaan vuoksenne?

• Kuinka me voimme jakeiden Joh. 3:16–17 mukaan pelastua sovituksen
ansiosta? (Kun oppilaat ovat vastanneet, lisää taululle seuraava periaate: Jos
uskomme Jeesukseen Kristukseen, mihin sisältyy se, että teemme
parannuksen synneistämme ja olemme kuuliaisia Hänen sanalleen, me
voimme saada ikuisen elämän sovituksen ansiosta.)
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Kehota oppilaita kertaamaan taululla olevat totuudet, jotka Jeesus opetti
Nikodemokselle.

• Kuinka nämä totuudet liittyvät toisiinsa?

• Millä tavoin me voimme osoittaa uskovamme Jeesukseen Kristukseen?

Todista, että kun osoitamme uskovamme Jeesukseen Kristukseen tekemällä
parannuksen ja seuraamalla Häntä, me voimme pelastua ja saada iankaikkisen
elämän sovituksen ansiosta.

Kirjoita taululle seuraava virke: Minä osoitan uskovani Jeesukseen Kristukseen, kun…
Pyydä oppilaita täydentämään seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa tämä virke kirjoittamalla, mitä he aikovat tehdä
osoittaakseen uskovansa Jeesukseen Kristukseen.

Johannes 3:22–36
Johannes Kastaja opettaa, että Jeesus on Messias
Ota esille läpinäkyvä astia, joka on täynnä vettä. Lisää veteen 1–2 tippaa
elintarvikeväriä.

• Kuinka elintarvikeväriä voisi verrata vaikutukseen, joka meillä on muihin?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti David O. McKayn seuraavat
sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä me voimme oppia
vaikutuksestamme muiden elämään.

”Jokainen henkilö, joka elää tässä maailmassa, vaikuttaa ympäristöönsä hyvällä
tai huonolla tavalla” (Kirkon presidenttien opetuksia: David O. McKay , 2004,
s. 245).

”Sanojemme ja tekojemme vaikutus tässä maailmassa on valtava. Jokaisena elämänne hetkenä
muutatte jossakin määrin koko maailman ihmisten elämää.” (Kirkon presidenttien opetuksia:
David O. McKay, s. 245.)

Pyydä oppilaita etsimään jakeista Joh. 3:22–36 periaate, joka opettaa meille, kuinka
meillä voi olla muihin hyvää aikaansaava vaikutus.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 3:22–26 selittämällä, että muutamat Johannes Kastajan
opetuslapsista olivat huolissaan, koska ihmiset seurasivat Jeesusta eivätkä Johannes
Kastajaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 3:27–30. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Johannes Kastaja
ymmärsi tehtävästään suhteessa Jeesukseen Kristukseen.

• Mitä Johannes Kastaja halusi opetuslastensa ymmärtävän tehtävästään? (Hänet
oli lähetetty Jeesuksen Kristuksen edellä valmistamaan muita Häntä varten.)
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• Mitä vertausta Johannes Kastaja käytti (ks. jae 29)?

Selitä, että sulhanen edustaa Jeesusta, morsian voi edustaa niitä, jotka tulevat
Kristuksen luokse, ja sulhasen ystävä edustaa Johannes Kastajaa.

• Mitä arvelette Johannes Kastajan tarkoittaneen, kun hän sanoi: ”Hänen on
tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi” (jae 30)? Mitä tämä kertoo
Johannes Kastajan luonteesta?

• Mitä sellaista Jeesus Kristus voisi tehdä ihmisille, mitä Johannes Kastaja ei
voisi tehdä?

• Mitä me voimme oppia Johannes Kastajan esimerkin perusteella siitä, miten me
voimme olla hyvää aikaansaavana vaikutuksena muille? (Oppilaat saattavat
huomata eri totuuksia, mutta varmista, että heille on selvää, että me voimme
olla hyvää aikaansaavana vaikutuksena muille ohjaamalla heitä
Jeesuksen Kristuksen luokse.)

• Miksi on niin tärkeää, että me käytämme vaikutustamme muiden ohjaamiseksi
Jeesuksen Kristuksen luokse?

• Milloin olette nähneet jonkun ohjaavan muita Vapahtajan luokse?

Kehota oppilaita pohtimaan tapoja, joilla he voivat ohjata muita Vapahtajan luokse.
Kannusta heitä tavoittelemaan Pyhän Hengen johdatusta pyrkimyksissään
tehdä niin.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 3:31–36 selittämällä, että Johannes Kastaja julisti, että
Jumala oli lähettänyt Jeesuksen ja että kaikki, jotka uskovat Häneen, voivat saada
ikuisen elämän.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 3:5
Auta oppilaita oppimaan ulkoa kohta Joh. 3:5 kehottamalla heitä kirjoittamaan
jakeen jokaisen sanan alkukirjain pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.
Kannusta oppilaita harjoittelemaan kohdan sanomista ääneen käyttäen apuna
ensimmäisiä kirjaimia ja tarvitessaan katsomaan apua Raamatusta. Kun oppilaat
osaavat sanoa koko kohdan ensimmäisten kirjainten avulla, kehota heitä
harjoittelemaan kohdan sanomista ulkomuistista. Voisit pyytää heitä
harjoittelemaan tämän kohdan sanomista ulkomuistista muutaman päivän ajan
oppitunnin alussa tai lopussa.
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OPPIAIHE 63

Johannes 4
Johdanto
Matkatessaan Galileaan Jeesus kulki Samarian kautta ja
opetti naista kaivolla. Nainen todisti muille, että Jeesus on

Kristus. Myöhemmin Jeesus paransi kuninkaan
virkamiehen pojan.

Opetusehdotuksia
Johannes 4:1–42
Jeesus opettaa samarialaista naista
Kirjoita taululle seuraava kysymys:

Mikä on arvokkain luonnonvara maan päällä?

Pyydä oppilaita vastaamaan taululla olevaan kysymykseen. Voisit ottaa esille kuvia
luonnonvaroista kuten mullasta, raudasta, hiilestä, öljystä, kullasta tai timanteista.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat:

”Saattaisimme ensin ajatella, että kulta, öljy tai timantit ovat arvokkaimpia.
Mutta kaikista maan päältä tai maasta löydetyistä mineraaleista, metalleista,
jalokivistä ja liuottimista arvokkainta on vesi.” (”Elävän veden varanto”, kirkon
koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille, 4. helmikuuta 2007, s. 1; lds.org/
broadcasts.)

Näytä läpinäkyvää lasia, jossa on puhdasta vettä.

• Miksi puhdas vesi on niin arvokasta? (Voisit kehottaa yhtä tai kahta oppilasta
kertomaan kokemuksen, joka on auttanut heitä arvostamaan veden tärkeyttä.)

Kehota oppilaita panemaan merkille, mihin Jeesus vertasi vettä, kun he tutkivat
lukua Joh. 4.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 4:1–3 selittämällä, että Jeesus lähti Juudeasta ja matkasi
Galileaan.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:4 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota alueeseen, jonka kautta Jeesus kulki matkatessaan
Galileaan. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Kehota oppilaita etsimään Juudea, Samaria ja Galilea kaaviosta ”Silmäys Jeesuksen
Kristuksen elämään kuolevaisuudessa” (oppiaiheessa 5) tai kehota heitä etsimään
nämä kolme aluetta Pyhien kirjoitusten oppaan Raamatun kartasta nro 11, ”Pyhä
maa Uuden testamentin aikaan”.
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• Miksi on merkityksellistä, että Jeesus matkasi Samarian kautta sen sijaan että
olisi kiertänyt sen? (Juutalaiset mieluummin yleensä kiersivät Samarian kuin
kulkivat sen kautta, koska juutalaisten ja samarialaisten välillä oli
vihamielisyyttä [ks. James E. Talmage, Jeesus Kristus, 1982, s. 122].)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:6–9. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus pyysi naiselta
viivähtäessään Samariassa.

• Mitä Jeesus pyysi tältä naiselta?

• Miksi nainen yllättyi, kun Jeesus pyysi häneltä juotavaa?

Ota esille kuva Jeesus ja samarialainen
nainen (Evankeliumiaiheinen kuvakirja,
2009, nro 36; ks. myös lds.org).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen
Joh. 4:10–12. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan
selville, mitä Jeesus vastasi naiselle.

• Mitä Vapahtaja jakeen 10 mukaan
tarjosi naiselle? (Selitä, että Jumalan
antama lahja tarkoittaa Jeesusta
maailman Vapahtajana.)

• Mitä nainen jakeen 11 mukaan kysyi Jeesukselta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:13–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus sanoi tarjoamastaan
vedestä.

• Mitä Jeesus sanoi tarjoamastaan vedestä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat.
Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä elävä vesi kuvaa.

”Se elävä vesi, johon tässä tilanteessa viitattiin, kuvaa Herraa Jeesusta Kristusta
ja Hänen evankeliumiaan. Ja samalla tavoin kuin vesi on välttämätöntä fyysisen
elämän ylläpitämiseksi, samoin Vapahtaja ja Hänen oppinsa, periaatteensa ja
toimituksensa ovat olennaisia iankaikkisen elämän kannalta. Te ja minä
tarvitsemme Hänen elävää vettään päivittäin ja runsain määrin pitääksemme yllä
jatkuvaa hengellistä kasvuamme ja kehitystämme.” (”Elävän veden

varanto”, s. 1.)

• Mitä elävä vesi vanhin Bednarin mukaan kuvaa?

Kiinnitä esille ottamaasi vesilasiin lappu, jossa sanotaan: Vapahtaja ja Hänen
evankeliuminsa.

• Miksi vesi on sopiva vertauskuva Vapahtajasta ja Hänen evankeliumistaan?

• Kuinka tiivistäisitte jakeessa 14 olevat Vapahtajan sanat periaatteeksi? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava periaate: Jos
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tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse ja noudatamme vilpittömästi
Hänen evankeliumiaan, niin me saamme iankaikkisen elämän.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:15–18. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä nainen pyysi
Jeesukselta ja kuinka Vapahtaja vastasi.

• Mitä nainen jakeen 15 mukaan pyysi Jeesukselta?

Selitä, että Jeesuksen vastaus auttoi naista ymmärtämään, että hän tarvitsi
Vapahtajan tarjoamaa elävää vettä.

• Mitä Jeesus jakeiden 17–18 mukaan paljasti tästä naisesta? (Tuo esiin, että
Jeesuksen vastaus osoitti, että Hän tiesi tämän naisen yrittäneen löytää
merkityksellisen ja kestävän aviosuhteen, mutta että elämällä miehen kanssa,
joka ei ollut hänen aviomiehensä, hän ei noudattanut siveyden lakia.)

• Mitä ajatuksia tai tunteita tällä naisella on saattanut olla, kun Jeesus paljasti
hänestä seikkoja, joita vieras ihminen ei yleensä olisi voinut tietää?

• Kuinka Vapahtajan sanat olisivat saattaneet auttaa naista oivaltamaan, että hän
tarvitsi Vapahtajan tarjoamaa elävää vettä?

• Minkä Vapahtajaa koskevan totuuden me voimme oppia näistä jakeista? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesus Kristus
tuntee syntimme ja tarjoaa meille evankeliumiaan auttaakseen meitä
voittamaan ne.)

• Miksi tämä totuus on tärkeä ymmärtää?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:19–20. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä nainen sanoi Jeesukselle.

• Mitä sellaista nainen sanoi, mikä osoitti, että hänen käsityksensä Jeesuksesta oli
muuttumassa?

Selitä, että Samariassa on vuori nimeltä Garisim. Vuosisatoja ennen Vapahtajan
palvelutyötä kuolevaisuudessa samarialaiset olivat rakentaneet sinne temppelin
jumalanpalveluspaikaksi. Toisin kuin juutalaisilla, samarialaisilla ei kuitenkaan ollut
pappeuden valtuutta suorittaa toimituksia, ja he torjuivat monet Jumalan
profeettojen opetuksista.

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 4:21–23 sekä
jae JSR Joh. 4:24. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville,
mitä Jeesus opetti naiselle Jumalan palvelemisesta.

• Kuinka todelliset Jumalan palvelijat palvelevat taivaallista Isää?

• Minkä siunauksen me Joseph Smithin raamatunkäännöksen mukaan saamme,
kun palvelemme Jumalaa ”hengessä ja totuudessa”?

• Minkä periaatteen me voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava periaate: Jos
palvelemme Isää hengessä ja totuudessa, Hän siunaa meitä Hengellään.)
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan
ja panemaan merkille, mitä Isän palveleminen hengessä ja totuudessa tarkoittaa.

”Tarkoituksemme on palvella totista ja elävää Jumalaa ja tehdä se Pyhän Hengen
voimalla sekä Hänen säätämällään tavalla. Totisen Jumalan palveleminen oikealla
tavalla johtaa pelastukseen. Hartauden omistaminen väärille jumalille ja
hartaudenharjoitus, joka ei perustu iankaikkiseen totuuteen, ei anna tällaista
varmuutta.

Totuuden tunteminen on välttämätöntä oikealle palvelemiselle. – –

Aito ja täydellinen palveleminen muodostuu Jumalan Pojan askelten seuraamisesta; se
muodostuu käskyjen pitämisestä ja kuuliaisuudesta Isän tahtoa kohtaan siinä määrin, että me
edistymme armosta armoon, kunnes meidät kirkastetaan Kristuksessa, niin kuin Hänet Isässään.
Se on paljon enemmän kuin rukousta ja saarnaa ja laulua. Se on elämistä ja tekemistä ja
kuuliaisuutta. Se on suuren Esikuvan [Jeesuksen Kristuksen] elämän mukaista elämää.” (Ks.
”Miten palvella”, Valkeus, lokakuu 1972, s. 422–423.)

• Mitä Jumalan palveleminen hengessä ja totuudessa tarkoittaa vanhin
McConkien mukaan?

• Milloin teitä on siunattu, kun olette pyrkineet palvelemaan Isää hengessä ja
totuudessa?

Älä pelkää hiljaisuutta
Saattaa olla, etteivät oppilaat vastaa kysymykseen heti, mutta älä ole huolissasi tästä
hiljaisuudesta. Toisinaan oppilaat vain tarvitsevat tilaisuuden pohtia kysymystä ja sitä, kuinka
vastata. Tämä pohtiminen voi auttaa saamaan Pyhän Hengen ohjausta.

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä palvellakseen paremmin Isää
hengessä ja totuudessa.

• Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:25–26. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus ilmaisi itsestään tälle
naiselle.

• Mitä Jeesus ilmaisi itsestään tälle naiselle?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:27–30. Pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä nainen teki puhuttuaan Vapahtajan kanssa.

• Mitä nainen teki puhuttuaan Vapahtajan kanssa?

• Mitä sellaista nainen sanoi, mikä osoittaa hänen saaneen todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta?

• Minkä totuuden me voimme oppia tämän tapauksen perusteella siitä, mitä
tapahtuu, kun saamme todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta? (Oppilaat
saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava totuus: Kun
saamme todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, me täytymme halulla
kertoa siitä muille.)
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Tee yhteenveto jakeista 31–37 selittämällä, että Jeesuksen opetuslapset palasivat
mukanaan ruokaa. Kun he pyysivät Häntä syömään, Hän opetti heille, ettei Häntä
vahvistanut syöminen vaan Hänen Isänsä tahdon tekeminen. Sitten Hän kehotti
heitä näkemään, että tilaisuuksia saarnata evankeliumia oli runsaasti.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 4:39–42. Pyydä luokan jäseniä
ottamaan selville, millainen vaikutus naisen todistuksella oli hänen kaupunkinsa
asukkaisiin.

• Mikä vaikutus naisen todistuksella oli hänen kaupunkinsa asukkaisiin?

• Mitä nuo asukkaat jakeen 42 mukaan sanoivat naiselle?

Todista, että kun opimme tuntemaan Vapahtajan ja nautimme Hänen elävää
vettään, me täytymme halulla lausua todistuksemme Hänestä muille.

Johannes 4:43–54
Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan
Tee yhteenveto jakeista Joh. 4:43–45 selittämällä, että Jeesuksen opetettua naista
Samariassa Hän saapui Galileaan, jossa ihmiset ottivat Hänet vastaan.

Jaa oppilaille seuraava moniste. Kehota heitä lukemaan itsekseen Joh.
4:46–54 ja vastaamaan monisteen kysymyksiin.

Johannes 4:46–54
1. Kuka tuli tapaamaan Jeesusta ja mitä siunausta hän pyysi Vapahtajalta?

2. Miksi Jeesus sanojensa mukaan ei heti suonut tämän miehen pyytämää siunausta?

3. Kuinka tämä mies osoitti, ettei hän tarvinnut merkkiä uskoakseen?

4. Kuinka tämän miehen usko Jeesukseen Kristukseen vahvistettiin todeksi jakeiden 51–53 mukaan?

5. Minkä periaatteen me voimme oppia tämän miehen kokemuksesta?

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita kertomaan vastauksensa. Kun he kertovat
virkamiehen kokemuksesta oppimiaan periaatteita, auta heitä huomaamaan
seuraava totuus: Kun uskomme Jeesukseen Kristukseen tarvitsematta
merkkejä, Herra vahvistaa todeksi uskomme.

• Miksi on tärkeää uskoa Jeesukseen Kristukseen tarvitsematta merkkejä?

• Millä tavoin Herra vahvistaa todeksi uskomme, kun me osoitamme
uskovamme Häneen?

Päätä oppiaihe todistamalla, että kun etsimme Herraa uskossa, Hän siunaa meitä
todisteilla, jotka vahvistavat uskonkäsityksiämme.
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OPPIAIHE 64

Johannes 5
Johdanto
Vapahtaja osallistui juhlaan (todennäköisesti pääsiäiseen)
Jerusalemissa ja paransi raihnaisen miehen Betesdan altaalla.
Jeesus Kristus opetti, että Hän edustaa taivaallista Isää, ja

selitti, miksi ihmisten pitää kunnioittaa Jumalan Poikaa. Hän
kuvaili myös muita todistajia, jotka olivat todistaneet Hänen
jumalallisuudestaan.

Opetusehdotuksia
Johannes 5:1–30
Jeesus parantaa sairaalloisen miehen sapattina ja opettaa, millainen suhde Hänellä
on Isään
Näytä kuva särkyneen ruukun tai
kulhon palasista (tai voisit piirtää
taululle kuvan särkyneestä kulhosta).

Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos
he ovat joskus rikkoneet jotakin tärkeää
tai arvokasta. Selitä, että taivaallisen
Isän lapsina me olemme tärkeitä ja
suuriarvoisia. Mutta valintojemme tai
kohtaamiemme haasteiden vuoksi
meistä saattaa toisinaan tuntua, että
olemme särkyneitä tai vähäarvoisia.

• Millä tavoin joku saattaisi tuntea olevansa särkynyt hengellisesti, fyysisesti tai
emotionaalisesti? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.)

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Joh. 5:1–9 etsimään totuus, joka voi
lohduttaa meitä ja antaa meille toivoa, kun tunnemme olevamme särkyneitä.

Tiivistä jae Joh. 5:1 selittämällä, että palveltuaan Galileassa Jeesus Kristus matkasi
Jerusalemiin viettämään juutalaista juhlaa, todennäköisimmin pääsiäistä (ks. LDS
Bible, John 5:1, alaviite a). Ollessaan Jerusalemissa Hän meni temppelin lähellä
olevalle altaalle.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 5:2–4. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, keitä oli kerääntynyt altaan ympärille.

• Millaisia ihmisiä kerääntyi Betesdan altaalle? (Voit huomauttaa, että sanat
sokeita, rampoja ja halvaantuneita [jae 3] kuvaavat ihmisiä, joilla oli jokin
parantumaton vamma tai sairaus.)

• Mitä nämä erilaisista vaivoista kärsivät ihmiset odottivat? (Selitä, että siellä on
saattanut olla lähde, joka toisinaan virtasi altaaseen ja sai vedenpinnan
poreilemaan, mikä on kenties tuonut hieman helpotusta näiden ihmisten
vaivoihin [ks. Bible Dictionary, ”Bethesda”].)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat:
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”Epäilemättä Betesdan allas oli mineraalilähde, jonka vedessä oli jotakin
parantavaa vaikutusta. Mutta oli puhdasta taikauskoa, että enkeli laskeutuisi
kuohuttamaan vettä niin että ensimmäinen veteen astunut parantuisi. Parantavia
ihmeitä ei saada aikaan millään sellaisella tavalla.” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 188.)

• Mitä vanhin McConkie opetti uskomuksesta, että enkeli sai veden parantamaan
ensimmäisen, joka sinne astui?

• Millaisen arvelette olleen tilanteen altaalla, kun niin moni ihminen toivoi
tulevansa parannetuksi olemalla ensimmäinen, joka astuisi veteen?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 5:5–7. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kenen
Vapahtaja näki makaavan lähellä allasta.

Ota esille kuva Kristus parantaa sairaan
Betesdan altaalla (Evankeliumiaiheinen
kuvakirja, 2009, nro 42; ks. myös
lds.org).

• Kuinka nämä jakeet kuvailevat
miestä, jonka Vapahtaja näki?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen
Joh. 5:8–9 ja ottamaan selville, mitä
Vapahtaja vastasi miehelle. Pyydä heitä
kertomaan, mitä he löytävät. Kehota
heitä harkitsemaan ilmauksen ”mies
tuli heti terveeksi” (jae 9) merkitsemistä.

Kirjoita taululle sana Betesda. Selitä, että sana Betesda voidaan kääntää ”laupeuden
huoneeksi” (Bible Dictionary, ”Bethesda”). Kirjoita tämä määritelmä sanan Betesda
viereen taululle. Selitä, että laupeus on myötätuntoa tai ystävällisyyttä. Suurin
koskaan suoritettu laupeudenteko oli Jeesuksen Kristuksen sovitus.

• Miksi Betesda oli sopiva nimi tälle paikalle etenkin sen jälkeen kun Vapahtaja oli
parantanut tämän miehen?

• Millä tavoin me kaikki saattaisimme olla tämän Betesdan altaan laidalla olleen
miehen kaltaisia?

• Minkä totuuden me voimme oppia siitä, että Vapahtaja paransi tämän miehen?
(Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, muista tähdentää, että Jeesuksen
Kristuksen voiman ja laupeuden ansiosta meidät voidaan tehdä terveiksi.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä totuus kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen vanhin Merrill J. Batemanin seuraavat sanat. Esittäessään tämän
näkemyksen hän palveli johtavana piispana. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
millä tavoin Vapahtaja voi parantaa meidät:
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”Aivan kuten rampa Betesdan lammikon luona tarvitsi jonkun itseään
vahvemman parantuakseen (ks. Joh. 5:1–9), mekin olemme riippuvaisia
Kristuksen sovituksen ihmeistä, jotta meidän sielumme voitaisiin parantaa
surusta, murheesta ja synnistä. – – Kristuksen kautta särjetyt sydämet
parannetaan ja ahdistuksen ja murheen sijaan tulee rauha.” (”Voima parantaa
sisäisesti”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 12–13.)

• Millä tavoin meidät voidaan parantaa Jeesuksen Kristuksen laupeuden ja
sovituksen avulla? (Voit selittää, että meidät voidaan parantaa joko tässä
elämässä tai seuraavassa.)

• Mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme laupeutta ja tullaksemme
parannetuiksi Vapahtajan sovituksen avulla?

Pyydä oppilaita pohtimaan tilanteita, jolloin he ovat nähneet tai tunteneet, kuinka
Jeesuksen Kristuksen voima, laupeus tai myötätunto on auttanut heitä tai jotakuta
muuta, joka on tuntenut itsensä joko hengellisesti, fyysisesti tai emotionaalisesti
särkyneeksi. Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Tiedän, että Herra on laupias ja
myötätuntoinen, koska…

Pyydä oppilaita miettimään, kuinka he täydentäisivät tämän virkkeen. Kehota
muutamia oppilaita kertomaan lyhyesti vastauksistaan.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 5:10–16 selittämällä, että Vapahtaja tapasi tämän
miehen myöhemmin temppelissä ja sanoi hänelle: ”Älä enää tee syntiä” (Joh. 5:14).
Kun juutalaisjohtajat saivat tietää, että Jeesus oli parantanut tämän miehen
sapattina, he vainosivat Vapahtajaa ja yrittivät surmata Hänet.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 5:17–18. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota toiseen syyhyn, miksi
juutalaisjohtajat olivat vihaisia Jeesukselle.

Selitä, että kuten jakeeseen 17 on kirjoitettu, Vapahtaja opetti juutalaisjohtajille, että
parantamalla tämän miehen Hän teki taivaallisen Isänsä työtä. Sitten Vapahtaja
opetti, millainen suhde Hänellä on Isään.

• Mikä oli jakeen 18 mukaan toinen syy, miksi juutalaisjohtajat olivat vihaisia
Jeesukselle? (He uskoivat, että Jeesus syyllistyi jumalanpilkkaan, koska Hän oli
sanonut, että Jumala on Hänen Isänsä, ja väitti näin olevansa Jumalan
vertainen.)

Kirjoita taululle seuraava kysymys: Mitä Vapahtaja opetti suhteestaan taivaalliseen
Isäämme? Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota jokaista paria lukemaan yhdessä ääneen
Joh. 5:19–22, 26–27, 30. Kehota heitä etsimään vastauksia edellä mainittuun
kysymykseen.

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Tiivistä
heidän vastauksensa tähän kysymykseen kirjoittamalla taululle seuraava totuus:
Kaikessa, mitä Jeesus Kristus tekee, Hän edustaa taivaallista Isää ja pyrkii
olemaan kuuliainen taivaallisen Isän tahdolle. Selitä, että Vapahtaja kutsuu
meitä tekemään samoin.
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• Miksi on tärkeää ymmärtää, että kaikessa, mitä Jeesus Kristus tekee, Hän on
taivaallisen Isämme täydellinen edustaja?

Johannes 5:31–47
Jeesus kertoo lukuisista todistajista, jotka todistavat Hänen jumalallisuudestaan
Tuo luokkaan pieni pähkinä, joka on yhä kuoressaan (pieni herneenpalkokin käy).
Pidä pähkinää kädessäsi niin, etteivät oppilaat näe sitä. Selitä, että pitelet kädessäsi
jotakin, mitä yksikään ihmissilmä ei ole koskaan nähnyt. Pyydä oppilaita
nostamaan kätensä, jos he uskovat sinua. Kehota yhtä oppilasta, joka epäilee, onko
se totta, valitsemaan muutamia luokkatovereita katsomaan esinettä. Näytä pähkinä
näille oppilaille ja kehota heitä kertomaan luokalle, puhutko totta.

• Kuinka minkä tahansa väitteen totuudellisuus vahvistuu, kun todistajia on
enemmän kuin yksi?

Näytä luokalle pähkinä ja selitä, että sen sisustaa yksikään ihmissilmä ei ole
koskaan nähnyt.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 5:31. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja sanoi siitä, että Hän itse
todisti suhteestaan taivaalliseen Isään. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Tuo esiin, että Joseph Smithin raamatunkäännös valaisee jakeita 31 ja 32. ”Jos itse
todistan puolestani, silti todistukseni on tosi. Sillä minä en ole yksin.” (JST John
5:32–33.) Selitä, että Vapahtaja opetti juutalaisille, että heillä oli Hänen lisäkseen
muitakin todistajia.

Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Joh. 5:32–35; Joh. 5:36; Joh.
5:37–38; Joh. 5:39; Joh. 5:45–47. Anna jokainen kohta tutustuttavaksi yhdelle tai
useammalle oppilaalle. Pyydä heitä lukemaan nämä jakeet ja etsimään muita, jotka
todistavat Jeesuksen jumalallisuudesta. Auta oppilaita tekemään luettelo näistä
todistajista kehottamalla heitä kirjoittamaan taululle tehtäväksi saamansa viitteen
viereen, mitä he löytävät.

Laadi luetteloja
Luettelo on toisiinsa liittyvien ideoiden tai ohjeiden sarja. Luettelojen etsiminen pyhistä
kirjoituksista voi auttaa sinua ja oppilaitasi huomaamaan, mitä avainkohtia pyhissä kirjoituksissa
tähdennetään.

Selitä, että vaikka Jeesuksen Kristuksen todistajia oli monia, juutalaisjohtajat eivät
uskoneet Jeesuksen jumalallisuuteen. Tuo esiin jakeesta 39, että Jeesus puhui
pyhistä kirjoituksista sanoessaan: ”Koska luulette niistä löytävänne ikuisen
elämän.”

• Minkä väärän uskonkäsityksen Jeesus osoitti juutalaisille? (Selitä, että monet
juutalaiset Jeesuksen aikaan uskoivat, että kun he vain tutkisivat pyhiä
kirjoituksia, he saisivat iankaikkisen elämän. He eivät ymmärtäneet, että pyhien
kirjoitusten tarkoitus oli suunnata heidät Jeesuksen Kristuksen luokse. Hän
sanoi itse asiassa: ”Luulette löytäneenne ikuisen elämän, mutta tutkikaa pyhiä
kirjoituksia, sillä ne todistavat minusta.”)
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 5:40. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä juutalaisten piti tehdä, jotta he
saisivat iankaikkisen elämän.

• Vaikka juutalaiset tutkivat pyhiä kirjoituksia, mitä sellaista he kieltäytyivät
tekemästä, mikä olisi auttanut heitä tulemaan kelvollisiksi saamaan
iankaikkisen elämän?

• Mitä meidän jakeissa 39 ja 40 olevien Vapahtajan opetusten mukaan täytyy
tehdä, että saisimme iankaikkisen elämän? (Auta oppilaita huomaan
seuraavankaltainen periaate: Ainoastaan tulemalla Jeesuksen Kristuksen
luokse me voimme saada iankaikkisen elämän. Kirjoita tämä periaate
taululle.)

Muistuta oppilaille, että iankaikkiseen elämään sisältyy taivaallisen Isän kaltaiseksi
tuleminen ja eläminen kelvollisten perheenjäsentemme kanssa Hänen luonaan
ikuisesti.

• Mitä Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen tarkoittaa? (Tulemme Kristuksen
luokse osoittamalla uskovamme Häneen, tekemällä parannuksen
synneistämme ja olemalla kuuliaisia Hänen käskyilleen.)

• Miksi Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen on välttämätöntä iankaikkisen
elämän saamiseksi?

Kehota oppilaita pohtimaan tapoja, joilla taululla luetellut todistajat voivat auttaa
ihmistä tulemaan Vapahtajan luokse.

• Milloin yksi näistä Jeesuksen Kristuksen todistajista on auttanut teitä tulemaan
Hänen luokseen?

Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä he aikovat tehdä tullakseen täydemmin
Vapahtajan luokse, jotta he voivat saada iankaikkisen elämän.

Päätä oppiaihe todistamalla luvussa Joh. 5 opetetuista totuuksista.
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OPPIAIHE 65

Johannes 6
Johdanto
Päivä sen jälkeen kun Jeesus oli ruokkinut ihmeellisellä
tavalla yli viidentuhannen ihmisen joukon, Hän opetti
olevansa elämän leipä. Jotkut Hänen seuraajistaan torjuivat

Hänen opetuksensa ja kääntyivät pois Hänestä. Sen sijaan
Pietari todisti, että Jeesus opettaa iankaikkisen elämän
sanoja ja on Jumalan Poika.

Opetusehdotuksia
Johannes 6:1–21
Jeesus ruokkii ihmeellisellä tavalla yli viisituhatta ihmistä ja kävelee järven päällä
Selitä, että todistettuaan Jerusalemissa jumalallisuudestaan (ks. Joh. 5) Vapahtaja
palasi Galileaan, missä Hän ja Hänen apostolinsa opettivat evankeliumia ja
paransivat monia ihmisiä (ks. Matt. 5–13). Sitten Jeesus ylitti Galileanjärven
opetuslastensa kanssa ja ruokki ihmeellisellä tavalla yli viidentuhannen ihmisen
joukon (ks. Joh. 6:1–13).

Ota esille leipä. Kehota oppilaita tiivistämään kertomus siitä, kuinka Vapahtaja
ruokki yli viisituhatta ihmistä viidellä leivällä ja kahdella pienellä kalalla.

• Mitä te olisitte saattaneet ajatella, jos olisitte olleet todistamassa tätä ihmettä ja
saaneet tietää, että Jeesuksella oli kyky järjestää ruokaa ihmeellisellä tavalla?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:14–15. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä ihmiset halusivat tehdä, kun
Jeesus oli ihmeellisesti ruokkinut heidät.

• Mitä ihmiset halusivat tehdä?

Selitä, että Jeesuksen aikaan juutalaisten keskuudessa oli perimätieto, että
tullessaan Messias eli Israelin kuningas ruokkisi ihmiset taivaasta tulevalla leivällä.

• Mitä Jeesus jakeen 15 mukaan teki sen sijaan että antoi ihmisten kruunata
Hänet kuninkaakseen?

• Miksi Jeesus ei halunnut tulla tunnustetuksi juutalaisten kuninkaana?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 6:16–21 muistuttamalla oppilaille, että Vapahtaja lähetti
opetuslapsensa Galileanjärven yli, ja sitten myöhään yöllä, kun opetuslapset
ponnistelivat soutaessaan vasten aaltoja ja tuulta, Jeesus käveli järven poikki heidän
luokseen. Tuo esiin, että Johanneksen kertomus tästä tapahtumasta tähdentää, että
kun opetuslapset olivat ottamassa Jeesuksen veneeseen, he olivatkin ”samassa”
(jae 21) jo päässeet turvallisesti määränpäähänsä. Selitä, että kun me otamme
halukkaasti vastaan Vapahtajan ja Hänen opetuksensa, Hän voi ohjata meidät
turvallisesti läpi kuolevaisuuden kamppailujen.
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Johannes 6:22–59
Jeesus opettaa, että Hän on elämän leipä
Selitä, että jakeissa Joh. 6:22–25 kerrotaan, että monet Jeesuksen ihmeellisellä
tavalla ruokkimista ihmisistä matkasivat Kapernaumiin etsimään Häntä.

Lue oppilaille Joseph Smithin raamatunkäännöksen jae Joh. 6:26: ”Jeesus vastasi
heille ja sanoi: Totisesti, totisesti minä sanon teille: Ette te minua sen tähden etsi,
että haluatte pitää sanani, ettekä sen tähden, että olette nähneet tunnustekoja,
vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi” (LDS Bible, John 6:26,
alaviite a). Lue myös jae Joh. 6:27. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä Jeesus
sanoi ihmisille.

• Miksi nämä ihmiset Vapahtajan mukaan etsivät Häntä? (Vapahtajan sanat
antavat ymmärtää, että he olivat seuranneet Häntä saadakseen Häneltä lisää
ruokaa.)

• Mitä Vapahtaja sanoi heille, että heidän pitäisi etsiä?

Selitä, että katoamaton ruoka, ”joka antaa ikuisen elämän” (jae 27), voi viitata
Vapahtajan evankeliumin iankaikkisiin totuuksiin.

• Kuinka nämä jakeet saattaisivat auttaa meitä ymmärtämään, miksi Jeesus ei
antanut tämän ihmisryhmän kruunata Häntä kuninkaakseen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:28–31 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, miten ihmiset halusivat Jeesuksen edelleen
todistavan heille, että Hän on Messias.

• Mitä ihmiset halusivat Jeesuksen tekevän heidän hyväkseen? (Selitä, että
manna oli sitä taivaasta annettua leipää [ks. jae 31], jota Jumala antoi Israelin
lapsille näiden vaeltaessa autiomaassa.)

• Kun ottaa huomioon, mitä Vapahtaja oli tehnyt edellisenä päivänä, mitä tämä
pyyntö saattaisi kertoa väkijoukosta?

• Millä tavoin me Jeesuksen Kristuksen nykyiset seuraajat saattaisimme tuntea
kiusausta käyttäytyä kuten tuo väkijoukko?

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 6:32–35 ja pyydä
luokan jäseniä panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti ihmisille vastauksena
heidän pyyntöönsä saada merkki.

• Mitä Vapahtaja opetti itsestään viitatessaan mannaan eli taivaasta annettuun
leipään?

Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät jakeesta 35 ilmauksen ”Minä olen
elämän leipä”.

Kannusta oppilaita merkitsemään kohtia pyhistä kirjoituksistaan ja
lisäämään niihin huomautuksia
Voit auttaa oppilaita tallentamaan ja pitämään mielessään oppimiaan asioita kannustamalla
heitä merkitsemään kohtia pyhistä kirjoituksistaan ja lisäämään niihin huomautuksia.
Merkitsemisellä tarkoitetaan sitä, että nostaa esiin avainsanoja tai -kohtia tai kiinnittää niihin
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huomion. Sen voi tehdä alleviivaamalla, värittämällä tai ympyröimällä avainsanoja tai kohtia.
Lisättäviä huomautuksia voivat olla selitykset ja kommentit. Anna oppilaiden valita, millä tavoin
– jos ollenkaan – he merkitsevät kohtia pyhistä kirjoituksistaan ja lisäävät niihin huomautuksia.

• Millä tavoin me voimme verrata Vapahtajaa ja Hänen opetuksiaan leipään?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ne, jotka tulevat Jeesuksen Kristuksen
luokse, ”eivät koskaan ole nälissään” (jae 35)?

• Minkä totuuden me voimme oppia jakeessa 35 olevista Vapahtajan opetuksista?
(Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee ilmaista
seuraavankaltainen periaate: Jos tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, Hän
ravitsee meitä hengellisesti. Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän
periaatteen pyhien kirjoitustensa marginaaliin jakeen Joh. 6:35 viereen.)

Kirjoita taululle seuraavat vajaat virkkeet:

Me tulemme Jeesuksen Kristuksen
luokse, kun…

Hän ravitsee meitä
siten, että…

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä yhdessä työskennellen laatimaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa luettelo
asioista, joita voimme tehdä tullaksemme Jeesuksen Kristuksen luokse, ja tavoista,
joilla Hän ravitsee meitä hengellisesti. Kehota muutamaa oppilasta lukemaan
luettelonsa luokalle.

Voisit auttaa luokan jäseniä tuntemaan, että heidän jakeessa 35 huomaamansa
periaate on tosi ja tärkeä, kehottamalla muutamaa oppilasta kertomaan, miltä
heistä on tuntunut, kun he ovat saaneet hengellistä ravintoa tultuaan
Vapahtajan luokse.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 6:36–47 selittämällä, että jotkut ihmiset nurisivat
Vapahtajaa vastaan, koska Hän opetti olevansa se leipä, joka on tullut alas taivaasta.

Valmista oppilaita huomaamaan toinen Vapahtajan opettama periaate kehottamalla
muutamaa oppilasta tulemaan luokan eteen ja antamalla heille jokaiselle leipäpala.
Kehota heitä haistelemaan leipää ja kuvittelemaan, miltä se maistuisi.

• Kuinka hyvin tämä leipä ravitsisi teitä, jos vain haistaisitte sitä, kuvittelisitte,
miltä se maistuu, ja kantaisitte sitä mukananne koko päivän?

• Mitä teidän täytyy tehdä saadaksenne leivän tarjoamat hyödyt?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 6:49–54.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen,
kuinka heidän luokkatoveriensa kokemus leivästä voi liittyä siihen, mitä Vapahtaja
opetti näissä jakeissa.
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• Kuinka elämän leipä eroaa tavallisesta leivästä? (Toisin kuin leipä, joka voi
tyydyttää meitä vain lyhyen aikaa, Jeesus Kristus tarjoaa meille siunauksia, jotka
kestävät ikuisesti.)

Kiinnitä oppilaiden huomio seuraavaan ilmaukseen jakeessa 51: ”Leipä, jonka
minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää.”

• Kuinka Vapahtaja antoi lihansa ja verensä, että maailma saisi elää?

• Mitä Vapahtaja jakeiden 53–54 mukaan opetti ihmisiä tekemään?

Selitä, että Vapahtaja käytti sanoja syö ja juo vertauskuvallisesti. Auta luokan jäseniä
ymmärtämään Vapahtajan opetukset kehottamalla vapaaehtoisia oppilaita syömään
leipänsä. Kehota heitä sitten palaamaan omille paikoilleen.

• Mitä leivälle ja sen ravintoaineille tapahtuu, kun leipä syödään? (Vitamiineista
ja ravintoaineista tulee osa ruumista antaen sille voimaa ja terveyttä.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että syö Jeesuksen Kristuksen lihaa ja juo Hänen
vertaan? (Se voi tarkoittaa Hänen opetustensa ja sovituksensa sisäistämistä. Se
voi myös kuvata Vapahtajan myöhemmin asettaman sakramentin nauttimista.)

• Minkä siunauksen me jakeen 54 mukaan voimme saada, jos sisäistämme
Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovituksen eli sovellamme niitä käytäntöön?
(Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos
sisäistämme Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovituksen eli
toteutaamme niitä käytännössä, me voimme saada iankaikkisen elämän.)

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa kysymystä ja kehota sitten useita heistä
kertomaan vastauksensa:

• Kuinka me sisäistämme Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovituksen?
(Mahdollisia vastauksia: kun hyväksymme Jeesuksen Kristuksen kirjaimellisena
Jumalan Poikana, nautimme joka viikko sakramentin, pidämme käskyt ja
kestämme loppuun asti vanhurskaudessa [ks. Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 358].)

Selitä, että iankaikkinen elämä on sitä, että elämme ikuisesti taivaallisen Isän ja
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa ja tulemme Heidän kaltaisikseen.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:56–57 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kuinka me voimme tulla Heidän kaltaisikseen, kun
sisäistämme Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovituksen. Kehota oppilaita
kertomaan, mitä he saavat selville.

Selitä, että Vapahtaja ei ole meissä fyysisesti vaan pikemminkin Hänen jumalallinen
vaikutuksensa pysyy kanssamme ja auttaa meitä tulemaan enemmän Hänen ja
taivaallisen Isän kaltaisiksi.

Todista totuuksista, joita oppilaat ovat huomanneet. Kehota oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tavoite
siitä, kuinka he aikovat sisäistää paremmin Vapahtajan sovituksen tai jonkin Hänen
opetuksistaan.
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Johannes 6:60–71
Pietari todistaa, että Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Jatkaa vai luovuttaa?

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin heidän piti valita, jatkavatko he
jonkin vaikean asian tekemistä vai luovuttavatko he. Voisit pyytää yhtä tai kahta
oppilasta kertomaan kokemuksistaan.

Selitä, että Jeesuksen pidettyä lukuun Joh. 6 sisältyvän saarnan Hänen
opetuslastensa edessä oli samankaltainen valinta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:60, 66. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, millä tavoin monet Jeesuksen
opetuslapsista suhtautuivat Hänen opetuksiinsa.

• Miksi monet Jeesuksen opetuslapsista päättivät lakata seuraamasta Häntä?
(Selitä, että ilmaus ”sietämätöntä puhetta” [jae 60] tarkoittaa, että heidän
mielestään Jeesuksen opetukset olivat liian vaikeita noudatettaviksi.)

• Miksi joidenkin ihmisten mielestä on vaikeaa pitää Herran käskyt?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:67 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille kysymys, jonka Jeesus Kristus esitti apostoleilleen.

• Mitä Vapahtaja kysyi apostoleiltaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:68–69 ja pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, kuinka Simon Pietari vastasi Vapahtajalle. Pyydä
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Minkä sellaisen totuuden me voimme Pietarin vastauksen pohjalta oppia, joka
auttaa meitä pysymään uskollisina silloin kun saattaa olla vaikeaa seurata
Vapahtajaa tai elää Hänen opetustensa mukaan? (Kun oppilaat ovat vastanneet,
kirjoita taululle seuraava periaate: Luja todistus Jeesuksesta Kristuksesta
auttaa meitä pysymään uskollisina silloin kun saattaa olla vaikeaa seurata
Vapahtajaa tai elää Hänen opetustensa mukaan.)

• Milloin luja todistus Vapahtajasta on auttanut teitä tai jotakuta tuntemaanne
henkilöä pysymään uskollisena silloinkin kun evankeliumin opetukset tuntuivat
vaikeilta noudattaa?

Kannusta oppilaita turvaamaan todistukseensa Jeesuksesta Kristuksesta, kun
heidän saattaa olla vaikeaa elää evankeliumin opetusten mukaan. Kehota oppilaita,
joista saattaa tuntua, ettei heillä ole lujaa todistusta Jeesuksesta Kristuksesta,
vahvistamaan todistustaan pyrkimällä sisäistämään Hänen opetuksensa ja
sovituksensa.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Johannes 2–6 (Viikko 13)
Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Joh. 2–6
(viikko 13), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Johannes 2)
Kun oppilaat lukivat Vapahtajan ensimmäisestä ihmeestä, veden muuttamisesta viiniksi, he saivat tietää, että
Jeesuksella Kristuksella on voima hallita fyysisiä aineita. He oppivat myös, että Vapahtaja rakasti ja kunnioitti äitiään.
Kun oppilaat tutkivat kertomusta siitä, kuinka Jeesus puhdisti temppelin, he oppivat, että temppeli on Jumalan talo
eli huone.

Päivä 2 (Johannes 3)
Oppilaat oppivat seuraavat totuudet Vapahtajan opetuksista Nikodemokselle: Kaste ja Pyhän Hengen lahjan saaminen
ovat välttämättömiä, jotta voi kokea hengellisen uudestisyntymisen ja saada korotuksen selestisessä valtakunnassa.
Koko ihmiskunta voi saada iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Taivaallinen Isä rakastaa
lapsiaan niin paljon, että Hän lähetti ainoan Poikansa kärsimään syntiemme vuoksi. Jos uskomme Jeesukseen
Kristukseen, mihin sisältyy se, että teemme parannuksen synneistämme ja olemme kuuliaisia Hänen sanalleen, me
voimme saada ikuisen elämän sovituksen ansiosta. Johannes Kastajan esimerkistä oppilaat oppivat, että me voimme
olla hyvää aikaansaavana vaikutuksena muille ohjaamalla heitä Jeesuksen Kristuksen luokse.

Päivä 3 (Johannes 4)
Kun oppilaat lukivat Vapahtajan opetuksia kaivolla olleelle samarialaiselle naiselle, he oppivat seuraavat totuudet: Jos
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse ja noudatamme vilpittömästi Hänen evankeliumiaan, niin me saamme
iankaikkisen elämän. Jeesus Kristus tuntee syntimme ja tarjoaa meille evankeliumiaan auttaakseen meitä voittamaan
ne. Jos palvelemme Isää hengessä ja totuudessa, Hän siunaa meitä Hengellään. Kun saamme todistuksen Jeesuksesta
Kristuksesta, me täytymme halulla kertoa siitä muille.

Päivä 4 (Johannes 5–6)
Kun oppilaat lukivat siitä, kuinka Vapahtaja paransi raihnaisen miehen, he oppivat, että Jeesuksen Kristuksen voiman ja
laupeuden ansiosta meidät voidaan tehdä terveiksi. He oppivat myös, että ainoastaan tulemalla Jeesuksen Kristuksen
luokse me voimme saada iankaikkisen elämän. Vapahtajan saarnan perusteella elämän leivästä oppilaat oppivat, että
luja todistus Jeesuksesta Kristuksesta auttaa meitä pysymään uskollisina silloin kun saattaa olla vaikeaa seurata
Vapahtajaa tai elää Hänen opetustensa mukaan.

Johdanto
Päivä sen jälkeen kun Jeesus oli ruokkinut ihmeellisellä tavalla yli viidentuhannen
ihmisen joukon, Hän opetti olevansa elämän leipä.
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Opetusehdotuksia
Johannes 6:22–59
Jeesus opettaa, että Hän on elämän leipä
Ota esille leipä. Kehota oppilaita tiivistämään kertomus siitä, kuinka Vapahtaja
ruokki yli viisituhatta ihmistä viidellä leivällä ja kahdella pienellä kalalla.

• Mitä te olisitte saattaneet ajatella, jos olisitte olleet todistamassa tätä ihmettä ja
saaneet tietää, että Jeesuksella oli kyky järjestää ruokaa ihmeellisellä tavalla?

Selitä, että jakeissa Joh. 6:22–25 kerrotaan, että monet Jeesuksen ihmeellisellä
tavalla ruokkimista ihmisistä matkasivat Kapernaumiin etsimään Häntä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:26–27. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus sanoi ihmisille.

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Joh. 6:26 selvennetään,
että ”Jeesus vastasi heille ja sanoi: Totisesti, totisesti minä sanon teille: Ette te
minua sen tähden etsi, että haluatte pitää sanani, ettekä sen tähden, että olette
nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi” (LDS
Bible, John 6:26, alaviite a).

• Miksi nämä ihmiset Vapahtajan mukaan etsivät Häntä? (Vapahtajan sanat
antavat ymmärtää, että he olivat seuranneet Häntä saadakseen Häneltä lisää
ruokaa.)

• Mitä Vapahtaja sanoi heille, että heidän pitäisi etsiä?

Selitä, että katoamaton ruoka, ”joka antaa ikuisen elämän” (Joh. 6:27), voi viitata
Vapahtajan evankeliumin iankaikkisiin totuuksiin.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:28–31. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten ihmiset halusivat
Jeesuksen edelleen todistavan heille, että Hän on Messias.

• Mitä ihmiset halusivat Jeesuksen tekevän heidän hyväkseen? (Selitä, että
manna oli sitä taivaasta annettua leipää [ks. Joh. 6:31], jota Jumala antoi Israelin
lapsille näiden vaeltaessa autiomaassa; ks. 2. Moos. 16:14–15, 35.)

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Luuk. 6:32–35.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja
opetti ihmisille vastauksena heidän pyyntöönsä saada merkki.

• Mitä Vapahtaja opetti itsestään viitatessaan mannaan eli taivaasta annettuun
leipään?

Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät jakeesta Joh. 6:35 ilmauksen ”Minä olen
elämän leipä”.

• Millä tavoin me voimme verrata Vapahtajaa ja Hänen opetuksiaan leipään?

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ne, jotka tulevat Jeesuksen Kristuksen
luokse, ”eivät koskaan ole nälissään” (Joh. 6:35)? (Yksi mahdollinen vastaus on,
että Hän ravitsee heitä hengellisesti.)
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• Minkä totuuden me voimme oppia jakeessa 35 olevista Vapahtajan opetuksista?
(Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee ilmaista
seuraavankaltainen periaate: Jos tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, Hän
ravitsee meitä hengellisesti. Kirjoita tämä periaate taululle.)

Kirjoita taululle seuraavat vajaat virkkeet:

Me tulemme Jeesuksen Kristuksen
luokse, kun…

Hän ravitsee meitä
siten, että…

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä yhdessä työskennellen laatimaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa luettelo
asioista, joita voimme tehdä tullaksemme Jeesuksen Kristuksen luokse, ja tavoista,
joilla Hän ravitsee meitä hengellisesti. Kehota muutamaa oppilasta lukemaan
vastauksensa luokalle.

Voisit kehottaa muutamaa oppilasta kertomaan, kuinka he ovat saaneet hengellistä
ravintoa, kun he ovat tulleet Vapahtajan luokse.

Valmista oppilaita huomaamaan toinen Vapahtajan opettama periaate kehottamalla
muutamaa oppilasta tulemaan luokan eteen ja antamalla heille jokaiselle leipäpala.
Kehota heitä haistelemaan leipää ja kuvittelemaan, mitä se maistuisi.

• Kuinka hyvin tämä leipä ravitsisi teitä, jos vain haistaisitte sitä, kuvittelisitte,
miltä se maistuu, ja kantaisitte sitä mukananne koko päivän?

• Mitä teidän täytyy tehdä saadaksenne leivän tarjoamat hyödyt?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 6:49–54.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen,
kuinka heidän luokkatoveriensa kokemus leivästä voi liittyä siihen, mitä Vapahtaja
opetti näissä jakeissa.

• Kuinka elämän leipä eroaa tavallisesta leivästä? (Toisin kuin leipä, joka voi
tyydyttää meitä vain lyhyen aikaa, Jeesus Kristus tarjoaa meille siunauksia, jotka
kestävät ikuisesti.)

• Mitä Vapahtaja jakeiden 53–54 mukaan opetti ihmisiä tekemään?

Selitä, että Vapahtaja käytti sanoja syö ja juo vertauskuvallisesti. Auta luokan jäseniä
ymmärtämään Vapahtajan opetukset kehottamalla vapaaehtoisia oppilaita syömään
leipänsä. Kehota heitä sitten palaamaan omille paikoilleen.

• Mitä leivälle ja sen ravintoaineille tapahtuu, kun leipä syödään? (Vitamiineista
ja ravintoaineista tulee osa ruumista antaen sille voimaa ja terveyttä.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että syö Jeesuksen Kristuksen lihaa ja juo Hänen
vertaan? (Se voi tarkoittaa Hänen opetustensa ja sovituksensa sisäistämistä. Se
voi myös kuvata Vapahtajan myöhemmin asettaman sakramentin nauttimista.)
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• Minkä siunauksen me jakeen Joh. 6:54 mukaan voimme saada, jos sisäistämme
Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovituksen eli sovellamme niitä käytäntöön?
(Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos
sisäistämme Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovituksen eli toteutamme
niitä käytännössä, me voimme saada iankaikkisen elämän.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
miten me hänen sanojensa mukaan voimme sisäistää Jeesuksen Kristuksen
opetukset ja sovituksen.

”Jumalan Pojan lihan syöminen ja veren juominen merkitsee ensiksi sitä, että me
hyväksymme Hänet kaikkein kirjaimellisimmassa ja täysimmässä merkityksessä,
ilman minkäänlaista varausta, iankaikkisen Isän henkilökohtaiseksi jälkeläiseksi
lihassa; ja toiseksi, että me pidämme Pojan käskyt ottamalla vastaan Hänen
evankeliuminsa, liittymällä Hänen kirkkoonsa ja pysymällä kuuliaisina ja
vanhurskaina loppuun asti. Ne, jotka näin syövät Hänen lihaansa ja juovat Hänen

vertansa, saavat iankaikkisen elämän, mikä merkitsee korotusta selestisen maailman
korkeimmassa taivaassa.” (Lainattuna julkaisussa Evankeliumin opit, oppilaan kirja, uskonto 430
ja 431, 2004, s. 54.)

• Kuinka vanhin McConkie ehdotti, että me sisäistämme Jeesuksen Kristuksen
opetukset ja sovituksen?

Selitä, että iankaikkinen elämä on sitä, että elämme ikuisesti taivaallisen Isän ja
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa ja tulemme Heidän kaltaisikseen.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 6:56–57. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka me voimme tulla Heidän
kaltaisikseen, kun sisäistämme Jeesuksen Kristuksen opetukset ja sovituksen.
Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

Selitä, että Vapahtaja ei ole meissä fyysisesti vaan pikemminkin Hänen jumalallinen
vaikutuksensa pysyy kanssamme ja auttaa meitä tulemaan enemmän Hänen ja
taivaallisen Isän kaltaisiksi.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 6:59–66 selittämällä, että jotkut Jeesuksen
opetuslapsista hylkäsivät Hänen opetuksensa eivätkä enää seuranneet Häntä.

Todista totuuksista, joita oppilaat ovat huomanneet. Kehota oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tavoite
siitä, kuinka he aikovat sisäistää paremmin Vapahtajan sovituksen tai jonkin Hänen
opetuksistaan.

Seuraava viikko (Johannes 7–10)
Kerro oppilaille, että seuraavalla viikolla he oppivat, kuinka Jeesus Kristus kohteli
naista, joka oli tavattu aviorikoksesta, ja mitä Hän sanoi hajottaakseen väkijoukon,
joka halusi surmata naisen. Voisit pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä ja
kuvittelemaan, millaista olisi olla sokea. Kysy sitten, miltä mahtaisi tuntua, kun
parantuu sokeudesta ja sitten näkee ensimmäisen kerran. Oppilaat lukevat
sokeasta miehestä, joka sai paitsi fyysisen näkökyvyn myös hengellisen näkökyvyn
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ja todistuksen, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika. He oppivat myös, miksi
Vapahtaja kutsuu itseään hyväksi paimeneksi ja minkä vallan Hän sanoi
saaneensa Isältä.
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OPPIAIHE 66

Johannes 7
Johdanto
Jeesus osallistui lehtimajanjuhlaan Jerusalemissa. Hän meni
temppeliin ja opetti siellä ihmisille, kuinka he voisivat saada
todistuksen siitä, että Hänen opetuksensa olivat tulleet Isältä
Jumalalta. Koska ihmiset kiistelivät siitä, kuka Jeesus on, Hän

käytti kielikuvia vedestä ja valosta todistaakseen
jumalallisuudestaan. Hän opetti heille myös Pyhästä
Hengestä.

Opetusehdotuksia
Johannes 7:1–13
Jeesus osallistuu lehtimajanjuhlaan
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Oliko Jeesuksella veljiä ja siskoja?

Kehota oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen. Jos tarpeen, auta oppilaita
ymmärtämään, että Joosefilla ja Marialla oli lapsia, jotka olivat syntyneet Jeesuksen
jälkeen ja jotka olivat varttuneet samassa taloudessa kuin Hän. Mutta koska Jeesus
Kristus oli Marian ja Isän Jumalan – ei Joosefin – kirjaimellinen poika, nämä
henkilöt olivat Jeesuksen veli- ja siskopuolia (ks. Matt. 13:55–56).

• Millaistahan olisi ollut varttua samassa kodissa Jeesuksen kanssa?

• Olisikohan ollut helpompaa uskoa Häneen, jos olisitte varttuneet Hänen
kanssaan? Miksi tai miksi ei?

Tuo esiin, että luvussa Joh. 7 kerrotaan, kuinka muutamat Jeesuksen veljistä (ks.
Joh. 7:3, 5) suhtautuivat Häneen. Sana veljet viittaa luultavasti Jeesuksen velipuoliin,
vaikka heihin saattaa kuulua myös muita lähisukulaisia.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 7:1–5.

• Mitä me saamme jakeen 5 perusteella tietää Jeesuksen veljistä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat:

”Todistus Kristuksen jumalallisuudesta ja Hänen evankeliuminsa pelastavasta
voimasta ei tule automaattisesti sukulaisuussuhteen perusteella.

– – Vaikka nämä Hänen lähisukulaisensa olivat kasvaneet samassa taloudessa ja
tulivat Joosefin ja Marian hyväntahtoisen vaikutuksen alaisuudesta, vaikka he
olivat tietoisia Jeesuksen opetuksista, palvelutehtävästä ja ihmeteoista, silti he
eivät olleet vielä hyväksyneet Häntä Messiaana. Kaikki heistä kuitenkin

kääntyivät ilmeisesti myöhemmin (Ap. t. 1:14).” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa,
1965–1973, osa 1, s. 437.)

• Kuinka on mahdollista, että jotkut Jeesuksen oman perheen jäsenistä eivät vielä
uskoneet Häneen, vaikka he olivat tietoisia Hänen opetuksistaan ja
ihmeteoistaan?
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Tuo esiin, että luvussa Joh. 7 on tapahtumia lehtimajanjuhlan ajalta, joka
järjestettiin Jerusalemissa (ks. Joh. 7:2). Tämän kahdeksanpäiväisen juhlan aikana,
jota pidettiin ”kaikista suurimpana ja iloisimpana” (Bible Dictionary, ”Feasts”),
monet juutalaiset matkasivat Jerusalemiin juhlimaan ja muistelemaan Jumalan
siunauksia Israelin lapsille näiden matkatessa autiomaassa ja asuessa väliaikaisissa
lehtimajoissa vapauduttuaan orjuudesta Egyptissä (ks. 3. Moos. 23:39–43).
Juutalaiset juhlivat myös vuosittaista hedelmien ja viljan elonkorjuuta ja kiittivät
siitä (ks. 2. Moos. 23:16).

Ymmärtäkää tausta ja sisältö
Yksi evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasioista on ymmärtää pyhien kirjoitusten
lukualueen tausta ja sisältö. Taustalla tarkoitetaan tietoja olosuhteista, jotka ovat vallinneet
tietyn pyhien kirjoitusten kohdan, tapahtuman tai kertomuksen yhteydessä. Sisältöä on
kertomuksen juoni, henkilöt, tapahtumat, saarnat ja tekstissä olevat innoitetut selitykset. Kun
autat oppilaitasi ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohtien taustan ja sisällön, he ovat valmiita
ymmärtämään innoitettujen kirjoittajien sanomat.

• Mitä Jeesuksen veljet jakeiden 3–4 mukaan halusivat Hänen tekevän?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 7:6–10 selittämällä, että Jeesus päätti siirtää lähtöä
juhlaan mutta kannusti veljiään lähtemään. Kun juhla oli alkanut, Jeesus meni
sitten sinne salaa, koska Hän tiesi, että jotkut juutalaisjohtajat Jerusalemissa
halusivat surmata Hänet, eikä Hänen aikansa kuolla ollut vielä tullut.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 7:11–13.

• Mitä eri ihmiset Jerusalemissa sanoivat Jeesuksesta?

Tuo esiin, että aivan kuten Jeesuksen aikaan, meidänkin aikanamme Jeesuksesta
Kristuksesta on erilaisia mielipiteitä. Jotkut ihmiset tietävät ja todistavat, että Hän
on Jumalan Poika ja koko ihmiskunnan Vapahtaja. Toiset uskovat Häneen ja
toivovat, että Hänen evankeliuminsa on totta. On kuitenkin myös ihmisiä, jotka
epäilevät Jeesuksen Kristuksen jumalallisuutta ja Hänen opetustensa
totuudellisuutta. Kehota oppilaita heidän jatkaessaan luvun Joh. 7 tutkimista
panemaan merkille, kuinka me voimme tietää, että Jeesus Kristus on
Vapahtajamme ja että Hänen opetuksensa ovat totta.

Johannes 7:14–36
Jeesus opettaa juutalaisia temppelissä
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 7:14–15. Pyydä oppilaita seuraamaan
mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus teki temppelissä. Voi olla hyödyllistä
selittää, että temppeli oli niiden juhlallisuuksien keskipiste, joita lehtimajanjuhlan
aikana järjestettiin.

• Mitä Jeesus teki?

• Miksi juutalaiset olivat ihmeissään?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 7:16–18. Pyydä oppilaita seuraamaan
mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus sanoi ihmisten voivan
tehdä, jotta he tietäisivät, onko Hänen oppinsa eli opetuksensa totta.
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• Keneltä Jeesus jakeen 16 mukaan oli saanut opettamansa opin?

• Kuinka ihminen voi tietää, että Jeesuksen opettama oppi on todella lähtöisin
Jumalasta?

• Minkä periaatteen me voimme oppia siitä, kuinka voimme saada todistuksen
taivaallisen Isän opetuksista? (Oppilaiden tulee omin sanoin ilmaista
seuraavankaltainen periaate: Jos teemme taivaallisen Isän tahdon, niin me
saamme todistuksen Hänen opistaan. Voit kehottaa oppilaita merkitsemään
jakeesta 17 sanat, jotka opettavat tätä periaatetta.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka tämä periaate voi soveltua meidän
elämäämme, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen
presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraavat sanat:

”Saamme todistuksen evankeliumin periaatteista yrittämällä kuuliaisesti elää
niiden mukaisesti. – – Todistus rukouksen toimivuudesta saadaan nöyrän ja
vilpittömän rukouksen kautta. Todistus kymmenyksistä saadaan maksamalla
kymmenykset.” (Ks. ”Herra, minä uskon! Auta minua epäuskossani!”, Liahona,
marraskuu 2003, s. 22.)

Vaikka Jeesuksen omat veljet eivät aluksi uskoneet Häneen, he saivat myöhemmin
todistuksen ja kääntyivät (ks. Ap. t. 1:14).

• Kuinka jakeessa Joh. 7:17 ilmaistu periaate auttaisi Jeesuksen veljiä saamaan
todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen opetuksistaan?

Pyydä oppilaita kuvittelemaan, että heillä on ystävä, jolla on ongelmia
todistuksessaan evankeliumista.

• Kuinka voisitte käyttää periaatetta, jonka huomasimme jakeessa Joh. 7:17,
auttaaksenne tätä ystävää?

Auta oppilaita todistamaan edellä huomaamastaan periaatteesta ja tuntemaan sen
olevan tosi ja tärkeä kirjoittamalla taululle seuraavat sanat:

Tiedän, että ____________________ on totta, koska kun olen elänyt sen mukaan,
olen ____________________.

Kannusta oppilaita täydentämään virke seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa kirjoittamalla jokin evankeliumin käsky tai
periaate, jonka he ovat tulleet tietämään olevan totta, kun he ovat pyrkineet
elämään sen mukaan.

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan luokalle, mitä he kirjoittivat.

Kehota oppilaita kirjoittamaan muistiin jokin evankeliumin totuus, käsky tai
opetus, josta he haluaisivat saada vahvemman todistuksen. Kehota heitä myös
kirjoittamaan, mitä he aikovat tehdä saadakseen vahvemman todistuksen tästä
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totuudesta, käskystä tai opetuksesta toteuttamalla käytännössä periaatetta, jonka
he oppivat jakeesta Joh. 7:17.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 7:19–36 selittämällä, että Jeesus nuhteli
juutalaisjohtajia siitä, että nämä torjuivat Hänen opetuksensa ja ihmeensä ja
pyrkivät surmaamaan Hänet. Monet ihmiset miettivät, oliko Hän Messias, ja
ylipapit ja fariseukset lähettivät miehiään ottamaan Hänet kiinni.

Johannes 7:37–53
Jeesus Kristus opettaa Pyhän Hengen lahjasta
Pyydä yhtä vapaaehtoista, joka on janoinen, tulemaan luokan eteen. Anna
oppilaalle tyhjä kuppi ja kysy häneltä:

• Tyydyttääkö tämä janosi?

• Mitä muuta tarvitset?

Näytä astiaa kuten vesipulloa tai kannua, joka on täynnä vettä. Täytä kuppi vedellä
ja kehota oppilasta juomaan. Pyydä sitten oppilasta palaamaan paikalleen.

Näytä kannua tai vesipulloa, jota käytit täyttääksesi oppilaan kupin. Selitä, että
lehtimajanjuhlan kunakin kahdeksana päivänä tehtävän saanut pappi otti vettä
Siloan altaasta kultaisella kannulla ja kaatoi sen hopeiseen maljaan, joka oli
temppelialttarin juurella. Lehtimajanjuhlan viimeisenä päivänä, kun pappi oli
tehnyt niin, Jeesus nousi ja esitti ihmisille kutsun. (Ks. Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 446.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 7:37. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja kutsui ihmisiä
tekemään ilmaannuttuaan temppeliin juhlan kahdeksantena eli viimeisenä
päivänä.

• Mitä Vapahtaja kutsui ihmisiä tekemään?

• Mistähän syystä – kun mietitte papin suorittamaa veden hakemista ja
kaatamista tuona juhlapäivänä – Jeesus esitti tämän kutsun juuri tuolloin?

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jos tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse ja
uskomme Häneen, niin…

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 7:38–39 ja selitä sitten, että Joseph
Smithin raamatunkäännös jakeen 39 loppuosasta kuuluu seuraavasti: ”…sillä Pyhä
Henki luvattiin niille, jotka uskovat, sen jälkeen kun Jeesus kirkastettaisiin” (LDS
Bible, John 7:39, alaviite b). Kehota oppilaita kiinnittämään huomiota lupaukseen,
jonka Jeesus antoi niille, jotka tulevat Hänen luokseen ja uskovat Häneen.

Selitä, että sana ”sisimmästään” antaa ymmärtää, että elävä vesi on uskovan
ihmisen sisällä ja virtaa sieltä eikä tule ulkopuolisesta lähteestä.

• Mitä kuvaa se elävä vesi, josta Vapahtaja puhui jakeessa 39?

Selitä, että ”jostakin syystä, jota pyhissä kirjoituksissa ei täysin selitetä, Pyhä Henki
ei toiminut juutalaisten keskuudessa täyteydessään Jeesuksen kuolevaisuudessa
viettäminä vuosina (ks. Joh. 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, ”Holy Ghost”). Vaikka
Pyhän Hengen lahjaa ei annettaisi tuolla taloudenhoitokaudella ennen kuin
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Vapahtaja kirkastettaisiin Hänen täytettyään tehtävänsä kuolevaisuudessa, Pyhän
Hengen voima oli saatavilla ja auttamassa ihmisiä saamaan todistuksen Vapahtajan
ja Hänen opetuslastensa opettamista totuuksista.

• Kuinka täydentäisitte taululla olevan virkkeen sen pohjalta, mitä Vapahtaja
opetti jakeissa Joh. 7:37–39? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
heidän tulee huomata seuraava periaate: Jos tulemme Jeesuksen Kristuksen
luokse ja uskomme Häneen, niin meidät täytetään Pyhällä Hengellä.)

Selitä, että ne, jotka täytetään Pyhällä Hengellä, pystyvät olemaan hyvää
aikaansaavana vaikutuksena muille. Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin
he olivat täynnä Pyhää Henkeä ja sen johdosta pystyivät vaikuttamaan hyvää
aikaansaavalla tavalla johonkuhun toiseen. Kehota muutamia oppilaita kertomaan
kokemuksistaan.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 7:40–53 selittämällä, että ylipapit ja fariseukset
halusivat jälleen, että Jeesus pidätettäisiin. Nikodemos, fariseus, joka oli tullut yöllä
Vapahtajan luokse (ks. Joh. 3:1–2), ryhtyi puolustamaan Vapahtajaa. Hän muistutti
muille fariseuksille ja ylipapeille, ettei heidän oma lakinsa sallinut sitä, että joku
tuomittaisiin ennen kuin tälle annettaisiin tilaisuus tulla kuulluksi.

Päätä oppiaihe todistamalla totuuksista, joita oppilaat huomasivat tutkiessaan
lukua Joh. 7.
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OPPIAIHE 67

Johannes 8:1–30
Johdanto
Kun Vapahtaja oli Jerusalemissa lehtimajanjuhlassa, jotkut
lainopettajat ja fariseukset toivat Hänen luokseen naisen,
joka oli syyllistynyt aviorikokseen, ja kysyivät, pitäisikö

nainen kivittää. Hän hiljensi syyttäjät ja osoitti naiselle
armeliaisuutta. Jeesus opetti myös, että Isä todistaa Hänestä.

Opetusehdotuksia
Johannes 8:1–11
Aviorikoksesta tavattu nainen tuodaan Vapahtajan eteen
Kehota oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat saattaneet kohdata sellaisia
ihmisiä tai olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joiden ulkoinen olemus tai
käytös ei ole ollut sopusoinnussa Herran tasovaatimusten kanssa.

• Mitä haasteita saattaisimme kohdata, kun olemme sellaisten ihmisten kanssa,
joiden ulkoinen olemus tai käytös ei ole sopusoinnussa Herran tasovaatimusten
kanssa? (Oppilaat vastaavat ehkä, että meillä voi olla kiusaus tuomita sellaiset
ihmiset epävanhurskaasti tai kohdella heitä epäystävällisesti.)

Kirjoita taululle seuraava kysymys:

Mitä meidän pitäisi tehdä tilanteissa, joissa olemme sellaisten ihmisten kanssa,
joiden ulkoinen olemus tai käytös ei ole sopusoinnussa Herran
tasovaatimusten kanssa?

Kannusta oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Joh. 8:1–11 etsimään totuuksia, jotka
voivat auttaa tähän kysymykseen vastaamisessa.

Selitä, että lehtimajanjuhlan jälkeen Jeesus Kristus jäi Jerusalemiin joksikin aikaa ja
opetti ihmisiä temppelissä (ks. Joh. 8:1–2).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:3–6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä tapahtui, kun Jeesus opetti
ihmisiä.

• Mitä tapahtui, kun Jeesus opetti ihmisiä?

• Minkä kysymyksen lainopettajat ja fariseukset esittivät Vapahtajalle?

• Mikä oli jakeen 6 mukaan lainopettajien ja fariseusten aikeena? (He pyrkivät
saattamaan Jeesuksen huonoon valoon ihmisten edessä ja saamaan aiheen
syyttää Häntä, koska he halusivat aiheen vangita ja surmata Hänet [ks. Joh. 7:1,
32].)

Selitä, että jos Jeesus käskisi kivittää naisen, Hän hyväksyisi rangaistuksen, josta
juutalaisten keskuudessa ei pidetty ja jonka Rooman laki kielsi. Jos Jeesus kieltäisi
naisen kivittämisen, Häntä syytettäisiin siitä, että Hän halveksui Mooseksen lakia
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tai että Hän kohteli hyväksyttyjä perinnäistapoja epäkunnioittavasti. (Ks. Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1,
s. 450–451.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:7–8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja vastasi.

• Mitä Vapahtaja jakeen 7 mukaan vastasi?

• Mitähän Vapahtaja halusi näiden miesten ymmärtävän, kun Hän sanoi: ”Se
teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven” (jae 7)?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:9. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä tapahtui, kun fariseukset ja
lainopettajat miettivät Vapahtajan sanoja.

• Mitä mielestänne tarkoittaa alaviitteessä oleva ilmaus ”koska he
omassatunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä”?

• Mitä nämä miehet myönsivät päättämällä lähteä pois?

• Minkä totuuden me voimme tämän kertomuksen perusteella oppia siitä, kuinka
voimme välttyä tuomitsemasta muita? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja,
mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan periaatteen: Omien
heikkouksiemme myöntäminen voi auttaa meitä välttämään muiden
tuomitsemisen. Kirjoita tämä periaate taululla olevan kysymyksen alle.)

• Mistähän syystä omien heikkouksiemme myöntäminen auttaa meitä
välttämään muiden tuomitsemisen?

Muistuta oppilaille, että tämä nainen oli syyllistynyt aviorikokseen, joka on
äärimmäisen vakava synti (ks. Alma 39:3–5).

• Mitä arvelette tämän naisen tunteneen, kun hänen syntinsä paljastettiin
Jeesukselle ja suurelle ihmisjoukolle?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:10–11. Lue sen jälkeen ääneen
Joseph Smithin raamatunkäännöksestä jakeen Joh. 8:11 loppuosa ja pyydä oppilaita
ottamaan selville, kuinka Vapahtaja vastasi tälle naiselle: ”Ja siitä hetkestä lähtien
nainen ylisti Jumalaa ja uskoi hänen nimeensä” (LDS Bible, John 8:11, alaviite c).

• Millä tavoin Vapahtaja osoitti rakkautta ja armeliaisuutta tätä naista kohtaan?

• Mitä ohjeita Vapahtaja antoi naiselle?

Auta oppilaita ymmärtämään, ettei Vapahtaja suvainnut tämän naisen syntiä,
pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Spencer W. Kimballin
seuraavat sanat:

”Jeesus antoi hänelle käskyn: ’Mene, äläkä enää tee syntiä.’ Hän käski syntisen
naisen mennä pois, hylätä paheellinen elämänsä, lakata tekemästä enää syntiä,
muuttaa elämänsä. Hän itse asiassa kehotti naista menemään ja aloittamaan
parannuksentekonsa; ja Hän osoitti tälle ensimmäisen askeleen – [naisen] piti
lakata tekemästä syntiä.” (Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 155.)
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• Minkä totuuden me voimme oppia Vapahtajasta jakeiden 10–11 perusteella?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava
totuus: Vapahtaja osoittaa meille armeliaisuutta antamalla meille
tilaisuuksia tehdä parannus. Kirjoita tämä totuus taululle.)

• Kuinka tämän totuuden ymmärtäminen voi auttaa meitä, kun teemme syntiä?

• Kuinka nämä kaksi huomaamaamme totuutta voivat auttaa meitä toimimaan
tilanteissa, joissa olemme sellaisten ihmisten kanssa, joiden ulkoinen olemus tai
käytös ei ole sopusoinnussa Herran käskyjen ja tasovaatimusten kanssa?

• Mitä vaikutus Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeen 11 mukaan
Vapahtajan armeliaisuudella oli tähän naiseen?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa tunteitaan Vapahtajaa kohtaan, koska Hän haluaa osoittaa
meille armeliaisuutta ja antaa meille tilaisuuksia tehdä parannus.

Johannes 8:12–30
Jeesus opettaa, että Hänen Isänsä todistaa Hänestä
Kehota oppilaita sulkemaan silmänsä ja piirtämään yksinkertainen kuva jostakin
tietystä esineestä. Pyydä sitten oppilaita avaamaan silmänsä ja vertaamaan
piirrostaan vierustovereidensa piirroksiin.

• Mitä asioita voitte tehdä paremmin valossa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:12. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus ilmoitti itsestään.

• Millä nimityksellä Jeesus kutsui itseään? (Kirjoita taululle seuraava oppi: Jeesus
Kristus on maailman valo.)

Muistuta oppilaille, että Jeesus julisti näin lehtimajanjuhlassa. Kunkin päivän iltana
kahdeksanpäiväisen juhlan aikana temppelin pihoille sytytettiin suuria
kynttilänjalkoja eli menoria, jotka antoivat valoa Jerusalemiin juhlimaan tulleille
monille ihmisille.

• Kuinka Jeesus Kristus antoi valoa aviorikoksesta tavatulle naiselle ja naista
syyttäneille miehille?

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan sanoista jakeessa 12?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he mainitsevat
seuraavan periaatteen: Jos seuraamme Vapahtajaa, me vältämme
hengellisen pimeyden ja täytymme Hänen valollaan.)

• Millä tavoin mielestänne Vapahtaja auttaa teitä välttämään hengellisessä
pimeydessä kulkemisen?

Selitä, että useat Vanhan testamentin profetiat osoittavat, että Messias olisi valona
kaikille kansoille (ks. Jes. 49:6; 60:1–3). Siksi julistaessaan olevansa maailman valo
Jeesus ilmoitti, että Hän on Messias.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:13. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka fariseukset
suhtautuivat Vapahtajan julistukseen.
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• Miten fariseukset suhtautuivat Vapahtajan julistukseen?

• Miksi he sanoivat, ettei Jeesuksen todistus ollut pätevä? (Koska Hän todisti
itsestään.)

Selitä, että Jeesus muistutti fariseuksia siitä, että Mooseksen laki vaati ainakin
kahden henkilön todistuksen totuuden vahvistamiseksi (ks. Joh. 8:17; 5. Moos.
17:6). Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:18. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuka muu todisti, että Jeesus oli luvattu
Messias.

• Kenen Vapahtaja sanoi jakeen 18 mukaan olevan toisena todistajana Hänen
jumalallisuudestaan? (Voit tähdentää, että näin sanoessaan Jeesus vahvisti, että
Hän ja Hänen Isänsä ovat kaksi erillistä olentoa.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:19. Pyydä luokan jäseniä
kiinnittämään huomiota siihen, mitä fariseukset eivät ymmärtäneet Jeesuksesta ja
Hänen Isästään.

• Miksi fariseukset eivät jakeen 19 mukaan tunteneet Isää? (Fariseukset eivät
tunteneet Isää, koska he eivät tunteneet Jeesusta ja sitä, kuka Hän todella on.)

• Sen perusteella, mitä Vapahtaja sanoi fariseuksille, mitä me voimme tehdä
oppiaksemme tuntemaan taivaallisen Isän? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että on selvää, että kun saamme tietoa Jeesuksesta
Kristuksesta, me opimme tuntemaan Isää. Kirjoita tämä periaate taululle
käyttämällä oppilaiden sanoja.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin
seuraavat sanat:

”Kaikessa, mitä Jeesus tuli sanomaan ja tekemään, mukaan luettuna ja
nimenomaan sovituskärsimyksessään ja -uhrissaan, Hän näytti meille lisää siitä,
kuka ja millainen Jumala, iankaikkinen Isämme, on, kuinka täysin Hän on
omistautunut lapsilleen kaikkina aikoina ja kaikkien kansojen keskuudessa.
Jeesus yritti sanoin ja teoin ilmoittaa meille ja tehdä meille henkilökohtaiseksi
Isänsä, meidän taivaallisen Isämme, todellisen luonteen. – –

Niinpä ruokkimalla nälkäisiä, parantamalla sairaita, tuomitsemalla ulkokultaisuuden,
rukoilemalla uskoa – siten Kristus näytti meille Isän tavan, Hänen, joka on ’armelias ja laupias,
hidas vihaan, kärsivällinen ja täynnä hyvyyttä’. Kristus julisti elämällään ja varsinkin
kuolemallaan: ’Tämä, mitä teille osoitan, on Jumalan laupeutta, samoin kuin itseni.’” (”Jumalan
valtasuuruus”, Liahona, marraskuu 2003, s. 70, 72.)

• Mitä me vanhin Hollandin mukaan opimme taivaallisesta Isästä, kun saamme
tietoa Jeesuksesta Kristuksesta?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 8:21–24 selittämällä, että Vapahtaja varoitti fariseuksia,
että jos he eivät uskoneet Häneen, he kuolisivat synneissään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:25–30. Pyydä luokan jäseniä
etsimään muita totuuksia, joita Jeesus opetti fariseuksille itsestään ja taivaallisesta
Isästä. Voit kehottaa oppilaita merkitsemään, mitä he löytävät.
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• Mitä muita totuuksia Jeesus Kristus opetti fariseuksille itsestään ja
taivaallisesta Isästä?

• Kuinka Vapahtajan opetukset näissä jakeissa auttavat meitä ymmärtämään
paremmin Vapahtajan ja taivaallisen Isän välisen suhteen?

Kehota oppilaita kertaamaan ja pohtimaan muutaman minuutin ajan kertomuksia,
joita he ovat tänä vuonna tutkineet Uudesta testamentista koskien Jeesuksen
Kristuksen sanoja ja tekoja (myös esim. kertomus aviorikoksesta tavatusta
naisesta). Voit ottaa esille Evankeliumiaiheisesta kuvakirjasta, 2009 (ks. myös lds.org)
kuvia, jotka esittävät tapahtumia Vapahtajan palvelutyöstä kuolevaisuudessa.
Kehota muutamaa oppilasta tiivistämään tapahtuma, jota he ajattelivat, ja
selittämään luokalle, mitä se opettaa taivaallisesta Isästämme.

Päätä oppiaihe todistamalla taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta.

OPPIAIHE 67

419



OPPIAIHE 68

Johannes 8:31–59
Johdanto
Lehtimajanjuhlan jälkeen Vapahtaja jatkoi opettamista
temppelissä. Hän opetti, kuinka voi olla vapaa synnistä. Kun

Jeesus Kristus julisti olevansa suuri Jehova, juutalaiset
yrittivät kivittää hänet.

Opetusehdotuksia

Sovita opetusmenetelmät oppilaiden tarpeisiin
Opetusmenetelmät ja -taidot ovat pelkästään työvälineitä, jotka auttavat oppilaita oppimaan,
eivät tavoite sinänsä. Valitse menetelmiä, jotka auttavat parhaiten oppilaita ymmärtämään
jonkin tietyn pyhien kirjoitusten lukualueen sisällön, opit ja periaatteet ja soveltamaan noita
oppeja ja periaatteita elämäänsä. Muista, että ilman Hengen vaikutusta tehokkaimmatkaan
opetusmenetelmät eivät toimi.

Johannes 8:31–36
Jeesus opettaa, kuinka voi olla vapaa synnistä
Auta oppilaita ymmärtämään, mitä he oppivat edellisessä oppiaiheessa, ottamalla
esiin pieni kivi. Kehota oppilaita kertomaan lyhyesti, kuinka Vapahtaja toimi, kun
muutamat lainopettajat ja fariseukset toivat Hänen luokseen aviorikoksesta tavatun
naisen, ja mitä Hän opetti sen jälkeen (ks. Joh. 8:1–30). (Vapahtaja ei tuominnut
naista vaan kielsi tätä tekemästä enää syntiä [ks. jae 11]. Sen jälkeen Jeesus opetti,
että Hän on ”maailman valo” [jae 12] ja että kun uskomme Häneen ja
noudatamme Hänen opetuksiaan, me opimme tuntemaan Isän.)

• Kuinka Jeesuksen teot ja sanat jakeen Joh. 8:30 mukaan vaikuttivat moniin
juutalaisiin?

Tuo esiin, että vaikka monet juutalaiset uskoivat Jeesukseen, jotkut juutalaiset
kyseenalaistivat Hänet edelleen, kun Hän opetti ihmisille, mitä on opetuslapseus,
totuus ja vapaus verrattuna orjuuteen.

Piirrä taululle seuraava kuvio:

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:31–32. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä meidän pitää Jeesuksen sanojen
mukaan tehdä ollaksemme vapaita.

Kehota oppilaita tulemaan taululle ja täydentämään tyhjät kohdat sen perusteella,
mitä meidän Jeesuksen mukaan pitää tehdä ollaksemme vapaita. Valmiin kuvion
pitäisi näyttää tämäntapaiselta:
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• Mitä tarkoittaa se, että pysyy uskollisena Kristuksen sanalle (ks. jae 31)?

• Kuinka tiivistäisitte periaatteeksi Jeesuksen Kristuksen opetukset, jotka on
tallennettu jakeisiin 31–32? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta
varmista, että on selvää, että jos pysymme uskollisina Jeesuksen Kristuksen
sanalle, niin me olemme Hänen opetuslapsiaan ja tunnemme totuuden,
joka tekee meistä vapaita. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle. Voit
myös tuoda esiin, että jakeessa Joh. 8:36 tähdennetään, että juuri Jeesuksen
Kristuksen ansiosta meistä voi tulla vapaita.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
mistä me voimme olla vapaita, jos elämme Vapahtajan sanan mukaan:

”Vapaita väärän opin kiroista, vapaita halun ja himon orjuudesta, vapaita synnin
kahleista, vapaita kaikista pahuutta ja turmelusta tuottavista vaikutuksista ja
kaikista tukahduttavista ja ehkäisevistä voimista, vapaita siirtymään
rajoittamattomaan vapauteen, josta voivat täysin nauttia vain korotetut olennot”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 456–457).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:33. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, minkä juutalaiset uskoivat
tekevän heistä vapaita.

• Minkä juutalaiset uskoivat tekevän heistä vapaita? (He uskoivat erheellisesti,
että jo se, että he olivat Abrahamin jälkeläisiä ja Abrahamin liiton perillisiä,
oikeutti heidät saamaan hengellisen vapauden.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:34–36. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mistä Jeesus ilmaisi ihmisten tarvitsevan
vapautusta.

• Mistä Jeesus jakeen 34 mukaan ilmaisi ihmisten tarvitsevan vapautusta?

Tuo esiin, että kreikankielinen verbi, joka on käännetty jakeessa 34 sanalla ”tekee”,
tuo mieleen synnin tekemisen jatkamisen eikä parannuksen tekemistä.

• Minkä periaatteen me voimme oppia jakeesta 34? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos teemme syntiä emmekä tee
parannusta, niin meistä tulee synnin orjia.)

• Mitä tarkoittaa se, että on ”synnin orja”?

Auta oppilaita kuvittelemaan mielessään heidän huomaamiensa kahden
periaatteen välinen suhde piirtämällä taululle seuraava kuvio:
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• Miksi jotkut ihmiset nykyään saattaisivat sekoittaa nämä totuudet uskomalla,
että Vapahtajan seuraaminen vie meidät orjuuteen, kun taas synnin tekeminen
johtaa vapauteen?

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin heidän huomaamansa kaksi periaatetta
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat:

”[Saatanan] kiusauksiin taipuminen johtaa yhä väheneviin vaihtoehtoihin,
kunnes yhtään ei ole jäljellä, ja riippuvuuksiin, joiden vuoksi olemme
voimattomia vastustamaan kiusauksia. – –

Maailma katsoo asioita Korihorin linssien läpi pitäen kuuliaisuutta Jumalan laeille
ja toimituksille orjuutena (ks. Alma 30:24, 27). – –

Eikö jokainen ole sitä mieltä, että koska Jumalalla on kaikki valo ja totuus,
Hänellä on eniten vapautta olla ja tehdä?

Samoin kun meidän ymmärryksemme evankeliumin opista ja periaatteista lisääntyy,
tahdonvapautemme laajenee. Ensiksi, meillä on enemmän vaihtoehtoja ja me voimme saavuttaa
enemmän ja saada suurempia siunauksia, koska meillä on enemmän lakeja, joita voimme
noudattaa. – – Toiseksi, lisääntyneen ymmärryksen turvin me pystymme tekemään viisaampia
valintoja, koska me näemme selkeämmin sekä vaihtoehdot että myös niiden mahdolliset
seuraukset.” (”Moral Agency”, Ensign, kesäkuu 2009, s. 49–51.)

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria tutkimaan tehtäväksi saamaansa
osuutta kirjasesta Nuorten voimaksi (2011). Pyydä oppilaita piirtämään
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa seuraava
taulukko (voit piirtää sen taululle). Kehota kutakin paria lukemaan yhdessä
tehtäväksi saamansa osuus kirjasesta Nuorten voimaksi ja täyttämään taulukko.

Nuorten
voimaksi
-kirjasen
tasovaatimus:

Millä tavoin eläminen tämän
tasovaatimuksen mukaan voi
tuoda vapautta?

Millä tavoin se, ettei elä
tämän tasovaatimuksen
mukaan, voi tuoda orjuutta?
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Kehota riittävän ajan kuluttua kutakin paria vaihtamaan paria toisen parin kanssa
ja opettamaan, mitä he ovat oppineet tutkimastaan tasovaatimuksesta. Kehota
riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan luokalle, mitä he ovat
oppineet.

• Mitä kirjasessa Nuorten voimaksi luvattuja vapauksia olette itse kokeneet?

Kehota oppilaita kirjoittamaan muistiin jokin erityinen tapa, jolla he pyrkivät
olemaan vapaita elämällä Vapahtajan sanan mukaan.

Johannes 8:37–59
Jeesus todistaa jumalallisuudestaan
Kehota oppilaita vastaamaan lyhyesti seuraavaan kysymykseen:

• Kuka tuntemanne ihminen on hyvin samankaltainen kuin isänsä?

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 8:37–40,
44–45. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, millä
tavoin juutalaisjohtajat, jotka vastustivat Herraa, olivat erilaisia kuin Vanhan
testamentin suuri profeetta Abraham, jonka he väittivät olevan isänsä.

• Mitä Jeesus sanoi, että juutalaisjohtajat jakeen 39 mukaan tekisivät, jos he
olisivat Abrahamin lapsia?

• Mitä sellaista he jakeen 40 mukaan pyrkivät tekemään, mitä Abraham ei olisi
koskaan tehnyt?

• Kenen Jeesus sanoi jakeiden 44–45 mukaan olevan heidän isänsä? (Saatanan.)
Millä tavoin he seurasivat Saatanaa?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 8:46–50 selittämällä, että Vapahtaja opetti, että ne,
jotka ovat Jumalasta, ottavat vastaan Hänen sanansa. Juutalaisjohtajat yrittivät
loukata Jeesusta sanomalla Häntä samarialaiseksi (koska juutalaiset yleensä
halveksivat samarialaisia) ja väittämällä, että Hänessä oli paha henki.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:51–53. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja etsimään kysymys, jonka juutalaisjohtajat esittivät
Jeesukselle.

• Minkä kysymyksen he esittivät Jeesukselle? (Voit kehottaa oppilaita
merkitsemään jakeessa 53 olevan kysymyksen: ”Sinäkö muka olet suurempi
kuin isämme Abraham?”)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:56–58. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten Jeesus vastasi
juutalaisten kysymykseen.

• Mikä oli Jeesuksen vastaus kysymykseen ”Sinäkö muka olet suurempi kuin
isämme Abraham”? (Voit kehottaa oppilaita merkitsemään jakeessa 58 olevan
ilmauksen ”jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olin”.)

Selitä, että ilmaus ”minä olin” jakeessa 58 on samanlainen nimitys, jota Jumala
käytti itsestään Vanhan testamentin aikoina – ”Minä olen” – ja se tarkoittaa
Jehovaa. Esitä sitten seuraavat kysymykset:
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• Mitä nimi ”Jehova” tarkoittaa? (Jehova on nimi, jonka juutalaiset ymmärsivät
tarkoittavan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Voit kehottaa oppilaita
kirjoittamaan pyhiin kirjoituksiinsa seuraavan totuuden: Jeesus Kristus on
Jehova, Vanhan testamentin Jumala.)

• Mikä oli jakeeseen 58 tutustumisenne perusteella Jeesuksen vastaus
kysymykseen siitä, oliko Hän suurempi kuin Abraham?

Ota esiin Evankeliumiaiheisesta
kuvakirjasta (2009; ks. myös lds.org)
muutamia kuvia, jotka esittävät
Vanhaan testamenttiin tallennettuja
ihmeitä (kuten Kolme miestä tulisessa
uunissa, nro 25; tai Daniel leijonien
luolassa, nro 26).

• Jos olisitte seisoneet Jeesuksen
edessä ja kuulleet Hänen julistavan,
että Hän oli se, joka oli saanut
aikaan Vanhaan testamenttiin
tallennetut ihmeet, miten olisitte
saattaneet suhtautua Häneen?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 8:59. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, kuinka juutalaisjohtajat
suhtautuivat Jeesuksen julistukseen,
että Hän on Jehova. Kehota oppilaita
kertomaan, mitä he saavat selville.

• Miksi mielestänne meidän on
tärkeää tietää, että Jeesus Kristus on
Jehova, Vanhan testamentin Jumala?

Voisit kehottaa muutamia oppilaita
lausumaan luokalle todistuksensa
Jeesuksesta Kristuksesta. Voit lopuksi
lausua omankin todistuksesi.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Tietovisat ja testit antavat oppilaille tilaisuuksia testata sitä, miten hyvin he
muistavat pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia. Voisit käyttää vihjeinä avainsanoja
tai pyhien kirjoitusten viitteitä, otteita kohdista tai tilanteita, jotka havainnollistavat
kohdissa opetettuja totuuksia. Voit esittää tietovisat ja testit suullisesti, kirjoittaa ne
taululle tai laatia niistä monisteen. Kun oppilaat ovat vastanneet tietovisaan tai
testiin, voisit järjestää oppilaat pareiksi siten, että paljon pisteitä saanut oppilas
työskentelee sellaisen oppilaan kanssa, jolla on vaikeuksia hallita pyhien
kirjoitusten kohtia. Enemmän pisteitä saanut oppilas voisi toimia opettajana ja
auttaa vähemmän pisteitä saanutta oppilasta opettelemaan kohtia ja edistymään.
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(Jos teet näin, varmista, että teet sen tavalla, joka ei nolaa oppilaita, joilla on
vaikeuksia.)
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OPPIAIHE 69

Johannes 9
Johdanto
Jeesus paransi miehen, joka oli syntynyt sokeana. Fariseukset
esittivät tälle miehelle kysymyksiä ja erottivat hänet
synagogasta, koska hän kieltäytyi tuomitsemasta Jeesusta

synnintekijäksi sen vuoksi että Hän oli parantanut sapattina.
Vapahtaja etsi miehen käsiinsä, ja mies kumarsi Jeesusta
Jumalan Poikana.

Opetusehdotuksia
Johannes 9:1–7
Jeesus parantaa miehen, joka oli syntynyt sokeana
Tuo luokkaan uutisartikkeli, jossa kerrotaan jostakusta, joka on kokenut
vastoinkäymisen. Tiivistä artikkeli oppilaille tai kirjoita taululle sen otsikko.

• Mitä muita esimerkkejä olette nähneet ihmisistä, jotka kokevat
vastoinkäymisiä?

Tuo esiin, että jotkut ihmiset miettivät, miksi Jumala sallii vastoinkäymisiä, jotka
vaikuttavat erittäin voimakkaasti ihmisten elämään.

Pyydä oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Joh. 9:1–5 etsimään totuus, joka voi
auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miksi Jumala sallii vastoinkäymisten
vaikuttaa meidän elämäämme.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 9:1–2. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille erään miehen kokema
vastoinkäyminen. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Mitä opetuslapset jakeen 2 mukaan kysyivät tämän miehen
vastoinkäymisen syystä?

Selitä, että monet ihmiset Vapahtajan aikaan uskoivat, kuten jotkut nykyäänkin,
että ihmisten kohtaamat vastoinkäymiset olivat seurausta synneistä, joita he tai
heidän vanhempansa olivat tehneet. (Voit myös tuoda esiin, että opetuslasten
kysymys osoittaa kuolevaisuutta edeltävän olemassaolon todellisuuden.)

• Onko tämä käsitys teidän mielestänne oikea? Miksi tai miksi ei?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 9:3–5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja opetti tämän miehen
sokeudesta.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että ”Jumalan teot tulisivat hänessä julki” (jae
3)?

• Minkä totuuden me voimme oppia sen pohjalta, mitä Vapahtaja opettaa näissä
jakeissa? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee mainita
seuraavankaltainen totuus: Jumala voi käyttää vastoinkäymisiämme
tuodakseen julki tekonsa ja voimansa.)
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Selitä, että vaikka elämämme vastoinkäymisiin saattaakin olla monia eri syitä,
Jumala voi käyttää haasteitamme avuksi vanhurskaiden tarkoitustensa
toteuttamisessa.

Kehota oppilaita miettimään jotakin vastoinkäymistä, jonka he ovat kohdanneet tai
joka on heidän kohdallaan tällä hetkellä. Kun oppilaat jatkavat luvun Joh. 9
tutkimista, pyydä heitä pohtimaan, millä tavoin Jumala voisi osoittaa tekonsa ja
voimansa heidän kauttaan noiden vastoinkäymisten ansiosta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 9:6–7. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota tapaan, jolla Jumala toi sokean
miehen kokemuksen avulla julki tekonsa ja voimansa.

Voisit myös näyttää osan Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan videosta
”Jesus Heals a Man Born Blind” [Jeesus parantaa sokeana syntyneen

miehen] (alusta kohtaan 3.37). Tämä video on sivustolla lds.org.

• Millaista tälle miehelle mahtoi olla se, kun hän pystyi ensimmäisen kerran
näkemään?

• Kuinka tämän miehen vastoinkäyminen antoi muille tilaisuuden todistaa
Jumalan voimaa?

• Tässä kertomuksessa miehen piti peseytyä Siloan altaassa saadakseen näkönsä.
Mitä teidän on kenties tehtävä, että Jumala voi tuoda julki tekonsa ja voimansa
teidän elämässänne?

Johannes 9:8–41
Vapahtaja etsii parantamansa miehen käsiinsä fariseusten ajettua miehen ulos
Tee yhteenveto jakeista Joh. 9:8–15 selittämällä, että kun sokea mies oli parantunut,
jotkut ihmiset kiistelivät siitä, oliko hän todella se mies, joka oli syntynyt sokeana.
Muut ihmettelivät, kuinka hän oli parantunut, ja toivat hänet fariseusten luo, jotka
alkoivat kuulustella häntä.

Kehota oppilaita katsomaan jakeesta Joh. 9:14, minä päivänä Vapahtaja paransi
sokean miehen. Pyydä yhtä oppilasta kertomaan, mitä hän saa selville.

• Miten fariseukset mahtoivat reagoida siihen, että Jeesus oli parantanut miehen
sapattina?

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 9:16–38. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä muun vastoinkäymisen
parantunut mies kohtasi.

Sen sijaan että pyydät oppilaita lukemaan, voisit näyttää loput videosta
”Jesus Heals a Man Born Blind” (kohdasta 3.37 kohtaan 7.47). Neuvo

oppilaita ottamaan selville, minkä muun vastoinkäymisen parantunut mies kohtasi.

Valmista osaltasi oppilaita huomaamaan tästä kertomuksesta ilmenevä periaate
muistuttamalla heille, että sokean miehen vanhemmat tuotiin fariseusten eteen
kuultaviksi.

• Miksi sokean miehen vanhemmat jakeen 22 mukaan siirsivät pojalleen tehtävän
selittää, kuinka tämä pystyi näkemään?
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Selitä, että ”synagogat toimivat monien juutalaisyhteisöjen uskonnollisena ja
sosiaalisena keskuksena. Synagogassa oli mahdollisuus saada hengellistä opetusta
ja harjoittaa hartautta, ja ne tarjosivat myös koulutusta ja tilaisuuksia yhdessäoloon.
Koska synagoga oli niin olennainen osa juutalaista yhteiskuntaa, synagogasta
karkottaminen – – tarkoitti muutakin kuin siitä erottamista ja uskonnollisen
yhteisön jäsenyyden menettämistä. Se tarkoitti myös häätämistä kulttuuriin ja
sosiaaliseen elämään kuuluvista asioista. Tämä uhka oli ilmeisesti niin vakava, että
se esti sokeana syntyneen miehen vanhempia osallistumasta enempää tähän
[poikansa parantamista koskevaan] tutkintaan.” (New Testament Student Manual,
kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 230.)

• Mitä paineita jakeen 24 mukaan arvelette parantuneen miehen kokeneen?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen jakeet 30–33 ja panemaan merkille miehen
vastaus fariseuksille. Kerro oppilaille, että Joseph Smithin raamatunkäännös
jakeesta Joh. 9:32 lisää jakeen loppuun sanat ”ellei hän ole Jumalasta” (LDS Bible,
John 9:32, alaviite a).

• Millaista päättelyä mies käytti puolustaakseen Jeesusta? (Voit ehdottaa, että he
merkitsevät jakeesta 33 miehen sanat.)

• Mitä tämä mies tiesi Jeesuksesta Kristuksesta?

Tuo esiin, että tämä mies erotettiin synagogasta, koska hän puolusti pelottomasti
henkilöä, joka oli parantanut hänet (ks. jae 34).

• Mistähän syystä tämä mies oli valmis pysymään uskollisena sille, mitä hän tiesi
Jeesuksesta Kristuksesta, vaikka se tarkoitti, että hänet erotettaisiin
synagogasta?

Muistuta oppilaille, että kun mies oli erotettu synagogasta, Vapahtaja etsi hänet ja
kysyi, uskoiko mies Jumalan Poikaan (ks. jae 35). Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 9:36–38 ja pyydä luokan jäseniä ottamaan selville miehen vastaus.

• Mitä tämän miehen todistukselle Jeesuksesta Kristuksesta tapahtui? (Hän tuli
tietämään, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia tältä mieheltä uskollisena pysymisestä
sille, minkä tiedämme? (Oppilaat saattavat esittää useita eri vastauksia, mutta
varmista, että he ymmärtävät seuraavan periaatteen: Kun pysymme
vastustuksesta huolimatta uskollisina sille, mitä tiedämme,
todistuksemme vahvistuu. Kirjoita tämä periaate taululle.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin tämä periaate kehottamalla yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Et. 12:6. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan
selville, mitä tapahtuu, kun pysymme uskollisina Herralle kokiessamme, että
uskoamme vastustetaan.

• Mistähän syystä todistuksemme vahvistuu kestettyämme sen, että uskoamme
vastustetaan tai koetellaan?

• Kuinka todistuksenne on vahvistunut vastustuksen ansiosta?

Auta oppilaita huomaamaan tästä kertomuksesta toinen periaate kysymällä, kuinka
moni oppilaista käyttää korjaavia linssejä (kuten silmälaseja tai piilolinssejä).
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• Mitä nuo linssit tekevät näkökyvyllenne?

• Millainen tämän miehen fyysinen näkökyky oli Jeesuksen parannettua hänet?

• Kuinka tämän miehen hengellinen näkökyky eli ymmärrys Vapahtajasta
korjaantui tai parani?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 9:11, 17, 33 ja kiinnittämään huomiota
ilmauksiin, jotka kuvailevat miehen näkökykyä eli ymmärrystä siitä, kuka Jeesus oli.
Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. (Heidän vastauksiinsa tulee sisältyä
seuraavat: ”mies, jonka nimi on Jeesus”, ”profeetta” ja ”Jumalan mies”. Kirjoita
nämä ilmaukset taululle ja kehota oppilaita merkitsemään ne pyhiin
kirjoituksiinsa.)

• Mitä tämän miehen hengelliselle näkökyvylle tapahtui näiden ilmausten
mukaan? (Se korjaantui ja parani. Nämä ilmaukset kuvaavat tämän miehen
hengellisen kypsyyden ja ymmärryksen lisääntymistä siitä, kuka Jeesus
todella oli.)

• Mistähän syystä hänen näkökykynsä ja ymmärryksensä Vapahtajasta selkeni?
(Hän osoitti uskoa pysymällä uskollisena sille, minkä hän tiesi.)

Pyydä oppilaita silmäilemään jakeita Joh. 9:36–38 ja panemaan merkille, mihin
tämä mies päätyi käsityksessään Vapahtajasta.

• Mihin tämä mies päätyi käsityksessään Vapahtajasta? (Hän oppi ymmärtämään,
että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.)

• Kuinka hyväksi tämän miehen näkökyky tuli?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W. Hunterin seuraavat
sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä presidentti Hunterin mukaan tälle
miehelle tapahtui.

”Näkökyky oli annettu kahdesti – kerran oli parannettu synnynnäinen vamma ja
toisen kerran oli annettu kyky nähdä kuningasten Kuningas ennen kuin Hän
nousisi iankaikkiselle valtaistuimelleen. Jeesus oli parantanut sekä ajallisen että
hengellisen näkökyvyn.” (”Ihmeitä tekevä Jumala”, Valkeus, heinäkuu
1989, s. 14.)

• Kuinka tämän miehen parantuminen fyysisestä sokeudesta saattaisi kuvata
hänen parantumistaan hengellisestä sokeudesta?

• Minkä periaatteen me voimme oppia tämän kertomuksen perusteella siitä, mitä
meille voi tapahtua, kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen? (Vaikka
oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee ilmaista seuraavankaltainen
periaate: Kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, meidän
hengellinen näkökykymme ja ymmärryksemme selkenee. Kirjoita tämä
periaate taululle.)

• Mistähän syystä uskon osoittaminen on välttämätöntä, jotta näkisimme ja
ymmärtäisimme selkeämmin hengellistä totuutta?
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Selitä, että jotkut fariseukset seisoivat lähellä, kun tämä mies näki Jeesuksen ja
kumarsi Häntä Jumalan Poikana. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh.
9:39–41. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä
Vapahtaja opetti sokeudesta.

• Kuinka tiivistäisitte sen, mitä Vapahtaja opetti fariseuksille?

Selitä, että vastauksena fariseusten kysymykseen: ”Et kai tarkoita, että mekin
olemme sokeita?” (jae 40), ”Vapahtaja käytti kielikuvaa opettaen, että ihmiset, jotka
olivat ’sokeita’ – ne, jotka eivät tienneet, kuka Hän oli – eivät tekisi syntiä (ks. Joh.
9:41). Toisaalta taas niitä, jotka pystyivät ’näkemään’ – niitä, jotka olivat saaneet sen
verran todisteita Vapahtajasta ja Hänen jumalallisesta tehtävästään, että heidän
olisi pitänyt tietää, kuka Hän oli – pidettäisiin vastuussa teoistaan. Fariseukset
olivat niiden joukossa, jotka pystyivät ’näkemään’, ’ja sen tähden synti pysyy’
heissä. Hengellisesti puhuen he päättivät olla sokeita, koska he kieltäytyivät
tunnustamasta Jeesusta Jumalan Pojaksi monista saamistaan todistuksista
huolimatta.” (New Testament Student Manual, s. 231.)

Päätä oppiaihe kehottamalla oppilaita katsomaan taululla olevia kahta periaatetta
ja pohtimaan, kumpaa heidän mielestään heidän pitäisi toteuttaa elämässään
(ehkäpä he tuntevat tarvetta toteuttaa kumpaakin). Anna oppilaille aikaa kirjoittaa
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he
aikovat toteuttaa tuota periaatetta. Kannusta heitä rukoilemaan johdatusta siihen,
kuinka tehdä se.

Auta oppilaita noudattamaan oppeja ja periaatteita
Kun oppilaat toteuttavat evankeliumin periaatteita omassa elämässään, he saavat luvattuja
siunauksia. Anna oppitunnin aikana oppilaille aikaa mietiskellä, pohdiskella tai kirjoittaa siitä,
mitä he ovat ymmärtäneet ja tunteneet, sekä pohtia, mihin nimenomaisiin toimiin heidän tulisi
ryhtyä toteuttaakseen periaatetta omassa elämässään. Kannusta oppilaita pyytämään sellaisina
hetkinä johdatusta Herralta.

OPPIAIHE 69

430



OPPIAIHE 70

Johannes 10
Johdanto
Jeesus opetti, että Hän on hyvä paimen ja että Hän antaisi
henkensä lampaidensa puolesta. Hän todisti myös, että
taivaallinen Isä oli antanut Hänelle vallan kuoleman yli.

Jotkut syyttivät Jeesusta jumalanpilkasta, koska Hän julisti,
että Hän on Jumalan Poika.

Opetusehdotuksia
Johannes 10:1–24
Jeesus opettaa, että Hän on hyvä paimen ja antaa henkensä kansansa puolesta
Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Sido oppilaan silmät ja kokoa sitten
muutamia Raamattuja ja kolmoissidoksia, myös sen oppilaan pyhät kirjat, jonka
silmät on sidottu. Pyydä tätä oppilasta tunnustelemaan kutakin pyhistä kirjoista ja
arvaamaan, mitkä niistä kuuluvat hänelle. Kun oppilas on yrittänyt arvata, kysy:

• Miksi pystyit (tai et pystynyt) arvaamaan, mitkä ovat omat kirjasi?

• Jos pyytäisin sinua tunnustelemaan kunkin luokkatoverisi kasvoja, kuinka
monen heistä arvelet pystyväsi tunnistamaan oikein? (Älä pyydä oppilasta
todella tekemään niin.)

Kehota oppilasta poistamaan side silmiltään ja palaamaan paikalleen. Selitä, että
eräältä Lähi-idän paimenelta kysyttiin kerran, kuinka hyvin hän tunsi lampaansa.
Hän vastasi: ”Jos laittaisitte vaatteen silmieni eteen ja toisitte minulle minkä
tahansa lampaan ja pelkästään antaisitte minun panna käteni sen kasvoille, osaisin
heti kertoa, onko lammas minun vai ei” (Georg M. Mackie, Bible Manners and
Customs, painovuosi puuttuu, s. 35).

• Jos te olisitte paimenia, mitä arvelette tarvittavan siihen, että tuntisitte
laumanne lampaat yhtä hyvin kuin tämä paimen?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 10:14 ja ottamaan selville, millä
nimityksellä Jeesus kutsui itseään. Pyydä heitä kertomaan, mitä he löytävät. Kirjoita
taululle seuraava virke: Jeesus Kristus on hyvä paimen.

• Mistähän syystä ”hyvä paimen” on sopiva nimitys Vapahtajasta?

Kannusta oppilaita heidän tutkiessaan lukua Joh. 10 etsimään totuuksia, jotka
opettavat meille, kuinka Vapahtaja on meidän hyvä paimenemme.

Auta oppilaita ymmärtämään jakeiden Joh. 10:1–5 kulttuurinen tausta selittämällä,
että Vapahtajan aikaan paimenet johtivat laumansa päivän aikana ruoan ja veden
luo sekä suojaan. Iltaisin useat paimenet kokosivat kukin oman laumansa yhteiseen
lammastarhaan. Lammastarha on luola tai aitaus, jota ympäröivät kiviseinämät,
joiden päälle on laitettu piikkisiä orjantappuroita estämään pääsy villieläimiltä.
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Auta oppilaita ymmärtämään kulttuuritaustaa
Pyhien kirjoitusten kirjoittajat kirjoittivat Pyhän Hengen johdattamina, mutta kulttuuri on
vaikuttanut heidän kunkin käyttämiin sanoihin ja kielikuviin. Se, että autat oppilaita
ymmärtämään tätä kulttuuria, voi selventää ja syventää pyhien kirjoitusten tekstissä olevien
kielikuvien, kertomusten, opetusten, oppien ja periaatteiden ymmärtämistä.

Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota kutakin paria lukemaan yhdessä ääneen Joh.
10:1–5 ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä hyvä paimen tekee. Kehota riittävän
ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan, mitä he ovat huomanneet. Kirjoita
heidän vastauksensa taululle otsikon Jeesus Kristus on hyvä paimen alle. (Mahdollisia
vastauksia: Hän menee portista, Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja Hän kulkee
lampaidensa edellä.)

• Kuinka paimen jakeen 3 mukaan johdatti lampaansa pois lammastarhasta?

• Miksi lampaat jakeiden 4–5 mukaan seuraisivat vain paimentaan?

• Millä nimillä Vapahtaja kutsui niitä, jotka yrittävät päästä lammastarhaan muuta
tietä kuin portista?

Selitä, että niiden ihmisten joukossa, joille Jeesus puhui, oli fariseuksia (ks. Joh.
9:41).

• Millä tavoin fariseukset olivat lammastarhassa olevien varkaiden, rosvojen ja
vieraiden kaltaisia?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 10:6 ja panemaan merkille, miten
fariseukset suhtautuivat Vapahtajan opetukseen. Pyydä heitä kertomaan, mitä he
huomaavat.

Selitä, että kuten jakeisiin Joh. 10:7–16 on kirjoitettu, Vapahtaja opetti lisää itsensä
ja fariseusten välisistä eroista. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen jakeet 7–10
ja lue sen jälkeen Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta 8: ”Ne, jotka ovat
tulleet ennen minua eivätkä ole todistaneet minusta, ovat kaikki olleet varkaita ja
rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä” (LDS Bible, John 10:8, alaviite a).
Pyydä oppilaita etsimään näistä jakeista Jeesuksen opetuksia.

• Mitä lisänäkemystä rosvoista antaa Joseph Smithin raamatunkäännös
jakeesta 8?

• Mitä arvelette Vapahtajan tarkoittaneen, kun Hän sanoi: ”Minä olen portti”
(jakeet 7 ja 9)?

Selitä, että ”Israelissa paimenet seisoivat lammastarhan sisäänkäynnin luona ja
tarkastivat jokaisen lampaan, kun se tuli sisään, sekä tarvittaessa hoitivat vammat.
Kun lampaat oli koottu yöksi aitaukseen, paimen paneutui makuulle nukkumaan
sisäänkäynnin luona tukkien pääsyn niin etteivät saalistajat tai varkaat voisi
vahingoittaa lampaita.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, s. 232–232.)

• Kuinka näiden paimenten toimet ovat samanlaisia kuin se, mitä Vapahtaja tekee
meidän hyväksemme?
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• Kuinka mielestänne Vapahtaja antaa ”yltäkylläisen elämän” (Joh. 10:10) niille,
jotka seuraavat Häntä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 10:11–15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä muuta Vapahtaja
sanoi hyvien paimenten tekevän. Tuo esiin, että palkkarenki eli palkkapaimen on
henkilö, jonka pääasiallisena motiivina työskentelylle on pelkästään saada palkka.

Kehota muutamaa oppilasta tulemaan taululle ja kirjoittamaan otsikon Jeesus
Kristus on hyvä paimen alle, mitä muuta he saivat tietää hyvästä paimenesta.
(Mahdollisia vastauksia: Hän panee henkensä alttiiksi lampaidensa puolesta, Hän
tuntee lampaansa ja Hänen lampaansa tuntevat Hänet.)

• Mitä sellaista paimen on halukas tekemään, mitä palkkarenki ei ole?

• Minkä totuuden me opimme näiden jakeiden perusteella Vapahtajasta?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta varmista, että he huomaavat
seuraavan totuuden: Hyvänä paimenena Jeesus Kristus tuntee meistä
jokaisen ja on antanut Henkensä meidän edestämme. Kirjoita tämä totuus
otsikon Jeesus Kristus on hyvä paimen alle.)

Muistuta oppilaita Lähi-idän paimenesta, joka tunsi jokaisen lampaansa
erittäin hyvin.

• Kuinka hyvin arvelette Vapahtajan tuntevan teidät?

• Kuinka ymmärrys siitä, että Vapahtaja tuntee teidät ja oli halukas antamaan
henkensä teidän edestänne, saattaisi vaikuttaa siihen, miten elätte
kunkin päivän?

Selitä, että opetettuaan, että Hän antaisi henkensä meidän puolestamme,
Vapahtaja ilmaisi, mitä muutakin Hän tekisi. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 10:16. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, mitä muuta Vapahtaja
sanoi tekevänsä lampaidensa hyväksi (tarkoittaen kansaansa).

• Mitä Vapahtaja sanoi tekevänsä lampaidensa hyväksi?

• Mitä tämä jae kertoo siitä, missä Hänen lampaitaan on?

Selitä, että Vapahtaja opetti juutalaisille Jerusalemissa, että Hän menisi tapaamaan
Jumalan lapsia muissa maissa, opettaisi heille evankeliumiaan ja toisi heidät
laumaansa (kirkkoonsa). Selitä, että Mormonin kirja antaa lisävaloa tähän
jakeeseen.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 3. Nefi 15:15–17, 21;
16:1–3. Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän viitteen pyhien kirjoitustensa
marginaaliin kohdan Joh. 10:16 viereen.

• Kuinka nämä jakeet auttavat meitä ymmärtämään paremmin jakeen Joh. 10:16?
(Ilmaus ”muut lampaat” tarkoittaa nefiläisiä ja kadonneita heimoja, ei
pakanoita.)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 10:17–18 ja etsimään Vapahtajaa koskeva
oppi. Kehota heitä kertomaan, mitä he saavat selville. (Oppilaat saattavat käyttää
eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava oppi: Jumalan kirjaimellisena
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Poikana Jeesuksella Kristuksella oli valta antaa henkensä ja ottaa se jälleen.
Kannusta oppilaita merkitsemään sanat, jotka opettavat tätä oppia näissä jakeissa.)

• Miksi Vapahtajalla oli sekä kyky kuolla että kyky nousta sen jälkeen kuolleista?
(Äidiltään Marialta, joka oli kuolevainen nainen, Jeesus peri kuolevaisuuden,
mukaan lukien kyvyn kuolla. Isältään Elohimilta Hän peri kuolemattomuuden
eli vallan elää ikuisesti. Näin Jeesus oli perinyt kyvyn kuolla ja nousta jälleen
kuolleista, ja tämä oli välttämätöntä, jotta Hän pystyi suorittamaan sovituksen.
[Ks. oppiaihetta luvuista Matt. 1–2.])

Tee yhteenveto jakeista Joh. 10:19–24 selittämällä, että kun Vapahtaja oli opettanut
nämä asiat, ihmisten mielipiteet siitä, kuka Jeesus oli, jakaantuivat. Ihmiset menivät
Jeesuksen luo temppelissä ja painostivat Häntä julistamaan, oliko Hän todella
Kristus.

Johannes 10:25–42
Jeesus julistaa, että Hän on Jumalan Poika
Kehota toista oppilasta tulemaan luokan eteen. Sido oppilaan silmät ja neuvo sitten
muutamia muita oppilaita sanomaan vuorollaan jokin sana (esim. ”paimen”).
Pyydä oppilasta, jonka silmät on sidottu, kuuntelemaan, kun kukin oppilas sanoo
kyseisen sanan, ja arvaamaan äänen perusteella, kuka puhuja on.

• Miksi joidenkin ihmisten äänen tunnistaminen voisi olla helpompaa
kuin muiden?

Neuvo oppilasta ottamaan side silmiltään ja palaamaan paikalleen. Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ääneen Joh. 10:25–30. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten Vapahtaja vastasi ihmisten
pyyntöön kertoa heille, oliko Hän Messias.

• Kuinka Vapahtaja kuvaili lampaitaan? (Vapahtajan lampaat kuulevat Hänen
äänensä ja seuraavat Häntä.)

• Mitä saavat jakeen 28 mukaan ne, jotka kuulevat Vapahtajan äänen ja
seuraavat Häntä?

• Minkä periaatteen me voimme oppia näistä jakeista? (Oppilaat saattavat
huomata monia eri periaatteita, mutta muista tähdentää, että jos opimme
tuntemaan hyvän paimenen äänen ja seuraamme Häntä, Hän johtaa
meidät ikuiseen elämään. Kirjoita tämä periaate taululle otsikon Jeesus Kristus
on hyvä paimen alle. Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän periaatteen
pyhien kirjoitustensa marginaaliin kohdan Joh. 10:17–28 viereen.)

Muistuta oppilaita toisesta oppilaasta, jonka silmät sidottiin, ja hänen kyvystään
tunnistaa luokkatoveriensa äänet.

• Mitä me voimme tehdä oppiaksemme tuntemaan Vapahtajan äänen? (Ks. myös
OL 18:34–36.)

• Mitä te olette tehneet, jotta Vapahtajan ääni tulisi teille tutummaksi?

• Millä tavoin me voimme osoittaa seuraavamme Vapahtajaa?
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Anna oppilaille aikaa pohtia, kuinka he voivat kuulla paremmin Vapahtajan äänen
ja seurata Häntä. Kehota heitä kirjoittamaan pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa 1) tavoite siitä, että he kuuntelevat tarkemmin Vapahtajan
ääntä, ja täsmällisiä keinoja, kuinka he aikovat tehdä niin, tai 2) tavoite siitä, että he
noudattavat paremmin Hänen ääntään, ja kuinka he aikovat tehdä niin.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 10:31–42 selittämällä, että kun Vapahtaja oli todistanut,
että Hän ja Hänen Isänsä ovat yhtä, juutalaisjohtajat pyrkivät kivittämään Hänet
jumalanpilkasta. Hän kuitenkin vastasi heidän syytteisiinsä lainaamalla jaetta Ps.
82:6, jossa sanotaan: ”Olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia.” Sitten
Vapahtaja kysyi juutalaisilta, miksi he syyttivät Häntä jumalanpilkasta, kun Hän
sanoi olevansa Jumalan Poika, koska pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että me
olemme Jumalan lapsia ja voimme olla itsekin jumalia.

Päätä oppiaihe todistamalla totuuksista ja periaatteista, joita opetetaan luvussa
Joh. 10, ja kehottamalla oppilaita toteuttamaan niitä käytännössä.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Johannes 7–10 (Viikko 14)
Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Joh. 7–10
(viikko 14), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Johannes 7)
Jeesuksen antamista opetuksista lehtimajanjuhlan aikaan Jerusalemissa oppilaat oppivat, että jos teemme taivaallisen
Isän tahdon, niin me saamme todistuksen Hänen opistaan. He myös huomasivat periaatteen, että jos tulemme
Jeesuksen Kristuksen luokse ja uskomme Häneen, niin meidät täytetään Pyhällä Hengellä.

Päivä 2 (Johannes 8)
Aviorikoksesta tavattua naista koskevasta kertomuksesta oppilaat oppivat, että omien heikkouksiemme myöntäminen
voi auttaa meitä välttämään muiden tuomitsemisen ja että Vapahtaja osoittaa meille armeliaisuutta antamalla meille
tilaisuuksia tehdä parannus. Sitten oppilaat oppivat, että Jeesus Kristus on maailman valo ja että jos seuraamme
Vapahtajaa, me vältämme hengellisen pimeyden ja täytymme Hänen valollaan. He oppivat myös seuraavat periaatteet:
Kun saamme tietoa Jeesuksesta Kristuksesta, me opimme tuntemaan Isää. Jos pysymme uskollisina Jeesuksen
Kristuksen sanalle, niin me olemme Hänen opetuslapsiaan ja tunnemme totuuden, joka tekee meistä vapaita. Jos
teemme syntiä emmekä tee parannusta, niin meistä tulee synnin orjia. Jeesus Kristus on Jehova, Vanhan
testamentin Jumala.

Päivä 3 (Johannes 9)
Luvusta Joh. 9 oppilaat lukivat, kuinka Jeesus paransi miehen, joka oli syntynyt sokeana. Tästä kertomuksesta he
oppivat seuraavat totuudet: Jumala voi käyttää vastoinkäymisiämme tuodakseen julki tekonsa ja voimansa. Kun
pysymme vastustuksesta huolimatta uskollisina sille, mitä tiedämme, todistuksemme vahvistuu. Kun osoitamme uskoa
Jeesukseen Kristukseen, hengellinen näkökykymme ja ymmärryksemme selkenee.

Päivä 4 (Johannes 10)
Tässä oppiaiheessa oppilaat oppivat, että hyvänä paimenena Jeesus Kristus tuntee meistä jokaisen ja on antanut
Henkensä meidän edestämme. Jumalan kirjaimellisena Poikana Jeesuksella Kristuksella oli valta antaa henkensä ja
ottaa se jälleen. Oppilaat huomasivat myös periaatteen, että jos opimme tuntemaan hyvän paimenen äänen ja
seuraamme Häntä, Hän johtaa meidät ikuiseen elämään.

Johdanto
Kun Vapahtaja oli Jerusalemissa lehtimajanjuhlassa, jotkut lainopettajat ja
fariseukset toivat Hänen luokseen naisen, joka oli syyllistynyt aviorikokseen, ja
kysyivät, pitäisikö nainen kivittää. Hän hiljensi syyttäjät ja osoitti naiselle
armeliaisuutta.
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Opetusehdotuksia
Johannes 8:1–11
Aviorikoksesta tavattu nainen tuodaan Vapahtajan eteen
Kehota oppilaita miettimään tilanteita, jolloin he ovat saattaneet kohdata sellaisia
ihmisiä tai olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joiden ulkoinen olemus tai
käytös ei ole ollut sopusoinnussa Herran tasovaatimusten kanssa.

• Mitä haasteita saattaisimme kohdata, kun olemme sellaisten ihmisten kanssa,
joiden ulkoinen olemus tai käytös ei ole sopusoinnussa Herran tasovaatimusten
kanssa? (Oppilaat vastaavat ehkä, että meillä voi olla kiusaus tuomita sellaiset
ihmiset epävanhurskaasti tai kohdella heitä epäystävällisesti.)

Kirjoita taululle seuraava kysymys:

Mitä meidän pitäisi tehdä tilanteissa, joissa olemme sellaisten ihmisten kanssa,
joiden ulkoinen olemus tai käytös ei ole sopusoinnussa Herran
tasovaatimusten kanssa?

Kannusta oppilaita heidän tutkiessaan jakeita Joh. 8:1–11 etsimään totuuksia, jotka
voivat auttaa tähän kysymykseen vastaamisessa.

Selitä, että lehtimajanjuhlan jälkeen Jeesus Kristus jäi Jerusalemiin joksikin aikaa ja
opetti ihmisiä temppelissä (ks. Joh. 8:1–2).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:3–6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä tapahtui, kun Jeesus opetti
ihmisiä.

• Mitä tapahtui, kun Jeesus opetti ihmisiä?

• Minkä kysymyksen lainopettajat ja fariseukset esittivät Vapahtajalle?

• Mikä oli jakeen 6 mukaan lainopettajien ja fariseusten aikeena? (He pyrkivät
saattamaan Jeesuksen huonoon valoon ihmisten edessä ja saamaan aiheen
syyttää Häntä, koska he halusivat aiheen vangita ja surmata Hänet [ks. Joh. 7:1,
32].)

Selitä, että jos Jeesus käskisi kivittää naisen, Hän hyväksyisi rangaistuksen, josta
juutalaisten keskuudessa ei pidetty ja jonka Rooman laki kielsi. Jos Jeesus kieltäisi
naisen kivittämisen, Häntä syytettäisiin siitä, että Hän halveksui Mooseksen lakia
tai että Hän kohteli hyväksyttyjä perinnäistapoja epäkunnioittavasti. (Ks. Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1,
s. 450–451.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:7–8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja vastasi.

• Mitä Vapahtaja jakeen 7 mukaan vastasi?

• Mitähän Vapahtaja halusi näiden miesten ymmärtävän, kun Hän sanoi: ”Se
teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven” (Joh. 8:7)?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:9. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä tapahtui, kun fariseukset ja
lainopettajat miettivät Vapahtajan sanoja.

• Mitä mielestänne tarkoittaa alaviitteessä oleva ilmaus ”koska he
omassatunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä”?

• Mitä nämä miehet myönsivät päättämällä lähteä pois?

• Minkä totuuden me voimme tämän kertomuksen perusteella oppia siitä, kuinka
voimme välttyä tuomitsemasta muita? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja,
mutta varmista, että he mainitsevat seuraavan periaatteen: Omien
heikkouksiemme myöntäminen voi auttaa meitä välttämään muiden
tuomitsemisen. Kirjoita tämä periaate taululla olevan kysymyksen alle.)

• Mistähän syystä omien heikkouksiemme myöntäminen auttaa meitä
välttämään muiden tuomitsemisen?

Muistuta oppilaille, että tämä nainen oli syyllistynyt aviorikokseen, joka on
äärimmäisen vakava synti (ks. Alma 39:3–5).

• Mitä arvelette tämän naisen tunteneen, kun hänen syntinsä paljastettiin
Jeesukselle ja suurelle ihmisjoukolle?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 8:10–11. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka Vapahtaja vastasi tälle naiselle.

• Millä tavoin Vapahtaja osoitti rakkautta ja armeliaisuutta tätä naista kohtaan?

• Mitä ohjeita Vapahtaja antoi naiselle?

Auta oppilaita ymmärtämään, ettei Vapahtaja suvainnut tämän naisen syntiä,
pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Spencer W. Kimballin
seuraavat sanat:

”Jeesus antoi hänelle käskyn: ’Mene, äläkä enää tee syntiä.’ Hän käski syntisen
naisen mennä pois, hylätä paheellinen elämänsä, lakata tekemästä enää syntiä,
muuttaa elämänsä. Hän itse asiassa kehotti naista menemään ja aloittamaan
parannuksentekonsa; ja Hän osoitti tälle ensimmäisen askeleen – [naisen] piti
lakata tekemästä syntiä.” (Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 155.)

• Minkä totuuden me voimme oppia Vapahtajasta kohdasta Joh. 8:10–11?
(Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulee huomata seuraava
totuus: Vapahtaja osoittaa meille armeliaisuutta antamalla meille
tilaisuuksia tehdä parannus. Kirjoita tämä totuus toisen taululla olevan
kysymyksen alle.)

• Kuinka tämän totuuden ymmärtäminen voi auttaa meitä, kun teemme syntiä?

• Kuinka nämä kaksi tässä oppiaiheessa huomaamaamme totuutta voivat auttaa
meitä toimimaan tilanteissa, joissa olemme sellaisten ihmisten kanssa, joiden
ulkoinen olemus tai käytös ei ole sopusoinnussa Herran käskyjen ja
tasovaatimusten kanssa?
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Lue Joseph Smithin raamatunkäännöksestä seuraava lisäys jakeen Joh. 8:11
loppuun: ”Ja siitä hetkestä lähtien nainen ylisti Jumalaa ja uskoi hänen nimeensä”
(LDS Bible, John 8:11, alaviite c).

• Mikä vaikutus Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeen Joh. 8:11 mukaan
Vapahtajan armeliaisuudella oli tähän naiseen?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa tunteitaan Vapahtajaa kohtaan, koska Hän haluaa osoittaa
meille armeliaisuutta ja antaa meille tilaisuuksia tehdä parannus. Voisit antaa
oppilaille aikaa kertoa, mitä he ovat kirjoittaneet. Lausu lopuksi oma todistuksesi
tässä oppiaiheessa käsitellyistä periaatteista.

Seuraava viikko (Johannes 11–15)
Kannusta oppilaita etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin, kun he tutkivat
lukuja Joh. 11–15: Millaista olisi nähdä, kun joku herätetään kuolleista? Miksi
pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että ”Jeesus itki” (Joh. 11:35)? Mitä sellaista Jeesus
teki apostoliensa hyväksi, mitä yleensä tekisivät palvelijat? Mitä Vapahtaja lupasi
opetuslastensa saavan lohdukseen sen jälkeen kun Hän olisi poissa?
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OPPIAIHE 71

Johannes 11
Johdanto
Maria ja Martta lähettivät Jeesukselle sanan, että heidän
veljensä Lasarus oli sairaana. Jeesus viivytti matkaansa ja
saapui neljä päivää sen jälkeen, kun Lasarus oli kuollut.
Rakkautta ja myötätuntoa tuntien Jeesus herätti Lasaruksen
kuolleista. Tämä vaikuttava jumalallisen voiman osoitus

tähdensi sitä, että Jeesus on valittu Messias ja että Hänellä
on voima kuoleman yli. Kuultuaan tästä ihmeestä ylipapit ja
fariseukset vehkeilivät surmatakseen Jeesuksen ja
Lasaruksen.

Opetusehdotuksia
Johannes 11:1–46
Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista
Anna jokaiselle oppilaalle pieni paperi. Kehota oppilaita kirjoittamaan paperille
jokin koettelemus, jonka he tai joku heidän tuntemansa henkilö ovat kokeneet.
Kun oppilaat kirjoittavat, ilmoita heille, että se, mitä he kirjoittavat, luetaan luokalle
kirjoittajaa mainitsematta, joten heidän ei tarvitse kirjoittaa paperiin nimeään.
Kokoa paperit ja lue ääneen joitakin koettelemuksia. (Jos sinulla on vain muutama
oppilas, niin välttääksesi sen mahdollisuuden, että oppilaat yhdistetään tiettyihin
koettelemuksiin, pyydä oppilaita kirjoittamaan useita koettelemuksia, joita he ovat
nähneet muiden kokevan.)

• Miten se, että ihmiset kohtaavat elämässään koettelemuksia, voi vaikuttaa
heidän uskoonsa Jeesukseen Kristukseen?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Joh. 11 etsimään totuuksia, jotka voivat
auttaa meitä vahvistamaan uskoamme Jeesukseen Kristukseen, kun koemme
koettelemuksia.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 11:1–3. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille koettelemus, jonka muutamat
Jeesuksen ystävät kokivat.

Pitkien pyhien kirjoitusten kohtien lukeminen luokassa
Kun pyydät oppilaita lukemaan pitkiä pyhien kirjoitusten kohtia, voisit pyytää yhtä oppilasta
lukemaan yhden jakeen ja sitten tuota oppilasta pyytämään jotakuta toista oppilasta lukemaan
seuraavan jakeen. Tämä menettely voi jatkua koko oppitunnin ajan. Varo nolaamasta niitä,
joiden lukutaito on heikko tai jotka ovat hyvin ujoja. Oppilaita, jotka eivät lue mielellään ääneen,
ei pidä pakottaa tekemään niin.

• Minkä koettelemuksen Lasarus jakeen 1 mukaan koki? Kuinka se on saattanut
olla koettelemus myös Marialle ja Martalle?

• Mitä Maria ja Martta tekivät Lasaruksen sairauden johdosta? Mitä tämä
suhtautumistapa kertoo heistä?
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Tuo esiin, että Jeesus oli Perean Betabarassa (ks. Joh. 1:28; 10:40), eli noin yhden
päivän matkan päässä Betaniasta. Tämän viestin tuominen Jeesukselle olisi vienyt
ainakin yhden päivän, ja Jeesukselta olisi kestänyt ainakin toinen päivä matkata
Betaniaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 11:4–7. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten Jeesus Lasaruksen
sairaudesta kuultuaan suhtautui tilanteeseen.

• Koska opetuslapset tiesivät, että Jeesus rakasti Marttaa, Mariaa ja Lasarusta,
mitä he olisivat saattaneet odottaa Jeesuksen tekevän Hänen kuultuaan
Lasaruksen sairaudesta? (Matkaavan heti Betaniaan parantamaan Lasaruksen
tai kenties puhuvan ja parantavan hänet matkan päästä, kuten Jeesus oli tehnyt
kuninkaan virkamiehen pojalle [ks. Joh. 4:46–53].)

• Mitä Jeesus sen sijaan teki?

• Mitä Jeesus jakeen 4 mukaan sanoi, että Lasaruksen sairauden avulla
saataisiin aikaan?

Muistuta oppilaille, että Betania oli Juudeassa noin kolmen kilometrin päässä
Jerusalemista (ks. Joh. 11:18). Tee yhteenveto jakeista Joh. 11:8–10 selittämällä, että
muutamat opetuslapsista neuvoivat Jeesusta olemaan palaamatta Juudeaan, koska
juutalaisjohtajat tuolla seudulla pyrkivät surmaamaan Hänet (ks. Joh. 10:31–39 ja
Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Joh. 11:16: ”Silloin Tuomas, josta
käytettiin myös nimeä Didymos, sanoi toisille opetuslapsille: ’Mennään vain,
kuollaan kaikki yhdessä’, sillä he pelkäsivät, että juutalaiset ottaisivat Jeesuksen ja
surmaisivat hänet, sillä he eivät vielä ymmärtäneet Jumalan voimaa” [LDS Bible,
John 11:16, alaviite a]). Jeesus vastasi ilmoittamalla, että Hän käyttäisi elämänsä
loppuajan työnsä tekemiseen lainkaan horjumatta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 11:11–15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus sanoi Lasaruksen tilanteesta.

• Mitä opetuslapset erheellisesti luulivat Jeesuksen sanoneen Lasaruksen
tilanteesta?

• Miksi Jeesus oli jakeen 15 mukaan iloinen siitä, ettei Hän ollut Betaniassa
parantamassa Lasarusta tämän sairaudesta? (Kehota oppilaita harkitsemaan
sanojen ”tämä vahvistaa teidän uskoanne” merkitsemistä pyhiin
kirjoituksiinsa.)

Tuo esiin, että Vapahtaja antoi ymmärtää, että se, mitä Hän tekisi Betaniassa,
vahvistaisi osaltaan Hänen opetuslastensa uskoa Häneen.

Tiivistä jae Joh. 11:16 selittämällä, että apostoli Tuomas kannusti muita opetuslapsia
lähtemään yhdessä hänen kanssaan Jeesuksen mukana Juudeaan, vaikka se
merkitsisikin kuolemista Jeesuksen kanssa.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 11:17 ja panemaan merkille, kuinka
kauan Lasarus oli ollut kuolleena siinä vaiheessa, kun Jeesus tuli Betaniaan. Pyydä
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
mikä merkitys oli sillä, että Lasarus oli ollut kuolleena neljä päivää.

”Mätäneminen oli hyvässä vauhdissa. Kuolema oli ollut jo kauan sitten
ehdottoman varmaa. – – Juutalaisille käsitteellä neljä päivää oli erityinen
merkitys. Heidän keskuudessaan uskottiin yleisesti, että neljäntenä päivänä henki
oli viimein ja peruuttamattomasti lähtenyt ruumiin läheisyydestä.” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 533.)

• Mikä merkitys juutalaisille oli sillä, että henkilö oli ollut kuolleena neljä päivää?

• Jos te olisitte Martta tai Maria, mitä te olisitte mahtaneet ajatella tai tuntea, kun
Jeesus saapui vasta silloin kun Lasarus oli ollut kuolleena neljä päivää?

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 11:18–27. Pyydä luokan
jäseniä kiinnittämään huomiota siihen, mitä Martta sanoi Jeesukselle tästä
koettelemuksesta.

Sen sijaan että pyydät oppilaita lukemaan, voisit näyttää heille kuvauksen
tästä keskustelusta Vapahtajan ja Martan välillä The Life of Jesus Christ Bible

Videos -sarjan videosta ”Lazarus Is Raised from the Dead” [Lasarus herätetään
kuolleista] (kohdasta 2.02 kohtaan 3.35). Tämä video on sivustolla lds.org.

• Mitkä sanat jakeissa 21–27 osoittavat, että Martta päätti osoittaa tämän
koettelemuksen aikana uskoa Jeesukseen Kristukseen? (Jos näytit videon, voit
antaa oppilaille muutaman minuutin aikaa käydä läpi nämä jakeet.)

• Mikä Martan sanoissa tekee teihin suurimman vaikutuksen? Miksi?

• Mitä me voimme oppia Martan esimerkin perusteella siitä, mitä me voimme
tehdä kokemiemme koettelemusten aikana? (Oppilaat saattavat mainita
esimerkiksi seuraavan periaatteen: Me voimme päättää koettelemustemme
aikana osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen.)

Kiinnitä oppilaiden huomio jakeisiin Joh. 11:25–26. Selitä, että ilmaus ”[ei] ikinä
kuole” (Joh. 11:26) viittaa toiseen eli hengelliseen kuolemaan, erottamiseen pois
Jumalan luota ja Hänen valtakunnastaan.

• Mitä totuuksia me voimme oppia Vapahtajan sanoista Martalle? (Oppilaat
saattavat huomata seuraavanlaisia totuuksia: Jeesus Kristus on ylösnousemus
ja elämä. Jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, me voimme saada
iankaikkisen elämän.)

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 11:28–36. Pyydä luokan
jäseniä ottamaan selville, mitä Maria sanoi Jeesukselle ja kuinka Jeesus vastasi.

Sen sijaan että pyydät oppilaita lukemaan, voisit näyttää kuvauksen näistä
jakeista videosta ”Lazarus Is Raised from the Dead” (kohdasta 3.36

kohtaan 4.50).

• Kuinka Marian sanat jakeessa 32 kuvastavat hänen uskoaan Vapahtajaan?
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• Kuinka Jeesus suhtautui, kun Hän näki itkevän Marian ja muut, jotka olivat
tämän kanssa?

• Mistähän syystä Jeesus itki?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 11:37 ja panemaan merkille, mitä
muutamat ihmiset ajattelivat siitä, mitä Jeesus olisi voinut tehdä Lasaruksen
hyväksi. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 11:38–46. Pyydä luokan
jäseniä kiinnittämään huomiota siihen, mitä Vapahtaja teki seuraavaksi.

Sen sijaan että pyydät oppilaita lukemaan, voisit näyttää kuvauksen näistä
jakeista videosta ”Lazarus Is Raised from the Dead” (kohdasta 4.51

kohtaan 7.51).

• Mistä Jeesus muistutti Marttaa jakeessa 40 sen jälkeen kun Martta oli esittänyt
epäilyksensä Lasaruksen hautaa peittävän kiven siirtämisestä?

• Kuinka tämä lupaus täyttyi? (Sinun pitää kenties selittää, että Lasarus ei
kokenut ylösnousemusta eikä ollut kuolematon, vaan hänen henkiruumiinsa
tuotiin takaisin hänen fyysiseen ruumiiseensa ja hänen fyysinen ruumiinsa oli
yhä kuolevainen.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Bruce R. McConkien seuraavat
sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan tärkeää tarkoitusta, jonka Vapahtaja
toteutti herättämällä Lasaruksen kuolleista.

”Hän valmisteli tilannetta pystyäkseen havainnollistamaan yhden kaikkien
aikojen suurimmista opetuksistaan: että Hän on ylösnousemus ja elämä, että
kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä tulevat Hänen kauttaan ja että ne, jotka
uskoisivat ja noudattaisivat Hänen sanojaan, eivät koskaan kuolisi hengellisesti”
(Doctrinal New Testament Commentary, osa 1, s. 531).

• Kuinka tämä ihme enteili Vapahtajan ylösnousemusta?

• Kuinka tämä ihme ilmaisi Hänen voimaansa suoda kuolemattomuus ja
iankaikkinen elämä?

• Kuinka meille on siunaukseksi se, että ymmärrämme Vapahtajan voiman suoda
kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä?

Muistuta oppilaille, että Martta ja Maria osoittivat alussa uskoa Jeesukseen
Kristukseen lähettämällä hakemaan Häntä, kun Lasarus oli sairas, ja he uskoivat ja
luottivat Häneen edelleen senkin jälkeen kun Lasarus oli kuollut. Kirjoita taululle
seuraava vajaa virke: Jos päätämme osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen
koettelemuksissamme, niin…

• Kuinka täydentäisitte tämän periaatteen sen perusteella, mitä olemme oppineet
luvusta Joh. 11? (Kun oppilaat ovat vastanneet, täydennä taululla oleva virke
seuraavalla tavalla: Jos päätämme osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen
koettelemuksissamme, niin meidän uskomme Häneen vahvistuu ja
syvenee.)
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Muistuta oppilaille, että jotkut ihmiset miettivät, olisiko Jeesus voinut estää
Lasaruksen kuoleman (ks. jae 37), mutta Jeesus odotti Betaniaan menoa, kunnes
Lasarus oli ollut kuolleena neljä päivää (ks. jae 17).

• Kuinka se, että Vapahtaja herätti Lasaruksen eloon tämän oltua neljä päivää
kuolleena, on saattanut vahvistaa ja syventää Jeesuksen opetuslasten sekä
Martan ja Marian uskoa Häneen? (Herättämällä Lasaruksen kuolleista neljän
päivän jälkeen Jeesus osoitti, että Hänellä on valta kuoleman yli tavalla, jota
juutalaiset eivät voineet kieltää tai tulkita väärin.)

• Milloin te olette päättäneet jossakin koettelemuksessa osoittaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja uskonne Häneen on sen johdosta vahvistunut tai
syventynyt?

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, mitä sellaista he aikovat tehdä, mikä auttaa heitä tekemään
päätöksen osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen koettelemuksissa, joita he
kokevat tai saattavat kokea.

Johannes 11:47–57
Ylipapit ja fariseukset neuvottelevat keskenään surmatakseen Jeesuksen
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 11:47–48. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten ylipapit ja fariseukset
suhtautuivat, kun he kuulivat Jeesuksen herättäneen Lasaruksen kuolleista. Pyydä
oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 11:49–57 selittämällä, että ylipappi Kaifas kannatti
Jeesuksen surmaamista, jotta roomalaiset eivät tuhoaisi kansaa. Hän myös ennusti
tietämättään, millainen vaikutus Jeesuksen kuolemalla olisi Jumalan lapsiin.
Juutalaisjohtajat päättivät surmata Jeesuksen ja antoivat käskyn, että niiden, jotka
tiesivät Hänen olinpaikastaan, tulisi ilmoittaa heille, jotta Hänet voitaisiin pidättää.

Päätä oppiaihe todistamalla tällä oppitunnilla keskustelluista totuuksista.
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OPPIAIHE 72

Johannes 12
Johdanto
Betanialainen Maria, Martan ja Lasaruksen sisko, voiteli
Jeesuksen jalat vertauskuvana Vapahtajan lähestyvästä
hautaamisesta. Seuraavana päivänä Jeesus saapui
riemusaatossa Jerusalemiin ja puhui kuolemastaan.

Jeesuksen tekemistä ihmeistä huolimatta jotkut eivät
uskoneet Häneen. Hän opetti, mitä seuraa, jos uskoo Häneen
ja jos ei usko Häneen.

Opetusehdotuksia
Johannes 12:1–19
Maria voitelee Jeesuksen jalat, ja Jeesus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin
Kehota muutamia oppilaita piirtämään taululle kuva jostakin Uuteen testamenttiin
tallennetusta Vapahtajan tekemästä ihmeestä. Kun oppilaat ovat lopettaneet
piirtämisen, kehota luokan jäseniä arvaamaan kukin kuvattu ihme. Pyydä oppilasta,
joka kuvan piirsi, selittämään, miksi hän valitsi piirrettäväksi juuri sen ihmeen.

Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka se, että he näkisivät jonkin näistä ihmeistä,
saattaisi vaikuttaa heidän uskoonsa Vapahtajaan. Kehota heitä heidän tutkiessaan
lukua Joh. 12 panemaan merkille eri tapoja, joilla ihmiset saattavat suhtautua
Vapahtajan tekemiin ihmeisiin, sekä totuuksia, jotka voivat auttaa meitä
ymmärtämään näitä suhtautumistapoja.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 12:1–9 selittämällä, että kuusi päivää ennen pääsiäistä
Jeesus aterioi joidenkin ystäviensä kanssa Betaniassa. Maria, Martan ja Lasaruksen
sisko, voiteli Jeesuksen jalat kalliilla tuoksuöljyllä. Monet ihmiset kuulivat, että
Jeesus oli Betaniassa, ja he tulivat katsomaan Häntä ja Lasarusta, jonka Jeesus oli
herättänyt aiemmin kuolleista.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 12:10–11. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä ylipapit halusivat tehdä
Lasarukselle. Voit tuoda esiin, että Lasaruksen herättäminen eloon oli ollut
kiistaton todiste siitä, että Jeesuksella Kristuksella oli voima kuoleman yli.

• Mitä ylipapit halusivat tehdä Lasarukselle? Miksi?

• Kuinka nämä jakeet auttavat meitä ymmärtämään näiden ylipappien ja
fariseusten jumalattomuuden? (Voit muistuttaa oppilaille, että nämä
juutalaisjohtajat halusivat surmata myös Vapahtajan [ks. Joh. 11:47–48, 53].)

Tee yhteenveto jakeista Joh. 12:12–16 selittämällä, että päivä sen jälkeen kun Maria
oli voidellut Jeesuksen jalat, Jeesus saapui riemusaatossa Jerusalemiin. (Tätä
tapahtumaa on käsitelty yksityiskohtaisesti opetettaessa jakeita Matt. 21:1–11.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 12:17–19. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä ihmiset, jotka olivat
kuulleet Jeesuksen herättäneen Lasaruksen kuolleista, tekivät Vapahtajan
saapuessa riemusaatossa Jerusalemiin.

• Mitä nämä ihmiset tekivät Vapahtajan saapuessa riemusaatossa Jerusalemiin?
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• Kuinka fariseukset jakeen 19 mukaan suhtautuivat siihen, mitä tapahtui?

Johannes 12:20–36
Jeesus profetoi kuolemastaan
Tee yhteenveto jakeista Joh. 12:20–22 selittämällä, että muutamat kreikkalaiset (ks.
jae 20) – mahdollisesti juutalaisuuteen kääntyneet – olivat tulleet Jerusalemiin
viettämään pääsiäistä ja pyysivät tavata Jeesuksen. Kun Jeesus kuuli tästä
pyynnöstä, Hän puhui lähestyvästä kärsimyksestään, kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 12:27–33 ja
ottamaan selville, mitä Jeesus opetti sovituksestaan. Voit kehottaa oppilaita
merkitsemään, mitä he löytävät.

• Mitä Jeesus oli jakeen 27 mukaan valmis tekemään, vaikka Hän oli järkyttynyt?
(Selitä, että sana ”järkyttynyt” tarkoittaa tässä yhteydessä, että Hänen sieluaan
ahdisti. Vaikka Jeesus tunsi lähestyvän kärsimyksensä painon, Hän päätti jatkaa
tarkoituksensa toteuttamista.)

• Mitä Jeesus jakeen 28 mukaan rukoili? Miten taivaallinen Isä vastasi siihen?
(Selitä, että sanat ”kirkastan jälleen” kuvastavat taivaallisen Isän täyttä
luottamusta siihen, että Hänen Poikansa veisi sovituksen loppuun asti.)

• Kuinka Jeesuksen sanat, jotka on tallennettu jakeeseen 32, liittyvät Hänen
sovitukseensa?

Selitä, että kuultuaan Jeesuksen opetukset ihmiset sanoivat saaneensa pyhistä
kirjoituksista tietää, ettei Messias kuolisi koskaan, ja he kysyivät, kuka oli se
Ihmisen Poika, joka korotettaisiin (ks. Joh. 12:34).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 12:35–36. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Jeesus vastasi heidän
kysymykseensä.

• Mitä Jeesus sanoi vastauksena ihmisten kysymyksiin? (Vapahtaja puhui
itsestään valona.)

Johannes 12:37–50
Jeesus opettaa, mitä seuraa, jos uskoo Häneen tai jos ei usko Häneen
Ohjaa oppilaiden huomio taululla oleviin piirroksiin, jotka kuvaavat Jeesuksen
ihmeitä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 12:11 ja toista oppilasta
lukemaan ääneen Joh. 12:37. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
kiinnittämään huomiota eri tapoihin, joilla ihmiset suhtautuivat Jeesuksen tekemiin
ihmeisiin.

• Kuinka ihmiset suhtautuivat Jeesuksen tekemiin ihmeisiin?

• Minkä totuuden me voimme oppia näiden eri reaktioiden perusteella ihmeiden
ja Jeesukseen Kristukseen uskomisen välisestä suhteesta? (Oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, mutta varmista, että on selvää, että ihmeet yksinään eivät
saa meitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen.)

• Vaikka ihmeet yksinään eivät saa meitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen,
kuinka ne voivat vaikuttaa uskoomme Häneen?
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• Mistähän syystä jotkut ihmiset uskovat Jeesukseen Kristukseen nähtyään
Hänen tekemiään ihmeitä tai kuultuaan niistä, kun taas toiset eivät usko?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 12:38–41 selittämällä, että se tosiasia, että jotkut
ihmiset päättivät olla uskomatta Jeesukseen, täytti profeetta Jesajan profetioita (ks.
Jes. 6:9–10; 53:1–3). Vapahtajan tekemistä tunnusteoista huolimatta jotkut päättivät
sokaista silmänsä ja paaduttaa sydämensä Häntä vastaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 12:42–43. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, miksi jotkut juutalaisjohtajat, jotka
uskoivat Jeesukseen, eivät tunnustaneet (ks. jae 42) avoimesti uskoaan.

• Miksi jotkut hallitusmiehistä eivät tunnustaneet avoimesti uskoaan Jeesukseen?

• Mitä tarkoittaa se, että ”ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin
Jumalan antama” (jae 43)?

• Minkä periaatteen me voimme oppia näistä jakeista? (Auta oppilaita huomaan
seuraavankaltainen periaate: Se, että meille on tärkeämpää miellyttää muita
kuin Jumalaa, voi estää meitä tunnustamasta avoimesti uskoamme
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä periaate kysymällä:

• Mitä esimerkkejä tästä periaatteesta on meidän aikanamme?

• Mitä sopivia keinoja meillä on osoittaa uskomme Jeesukseen Kristukseen ja
Hänen evankeliumiinsa?

• Mitä myönteistä voi seurata siitä, että osoitamme uskovamme Jeesukseen
Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa?

Valmista oppilaita huomaamaan periaate, jota opetetaan jakeissa Joh. 12:44–46,
pyytämällä heitä miettimään jotakin tilannetta, jolloin he eivät pystyneet
näkemään, koska oli aivan pimeää (esim. kun he olivat pimeässä huoneessa tai
ulkona yöllä). Kehota muutamaa oppilasta kuvailemaan kokemustaan, myös sitä,
miltä heistä tuntui, olivatko he mahdollisesti vaarassa ja kuinka valo olisi
auttanut heitä.

Jos on sopivaa, sammuta huoneen valot mutta järjestä silti vähän valoa. Tuo esiin,
että fyysinen pimeys voi auttaa meitä ymmärtämään, millaista hengellinen pimeys
voi olla.

• Kuinka fyysisessä pimeydessä oleminen on samankaltaista kuin hengellisessä
pimeydessä oleminen?

• Mitä vaaroja voi aiheutua siitä, että elää hengellisessä pimeydessä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 12:44–46. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka niitä, jotka uskovat Jeesukseen
Kristukseen, voidaan siunata?

• Kuinka niitä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, voidaan jakeen Joh. 12:46
mukaan siunata? (Kun oppilaat ovat vastanneet, sytytä huoneeseen valot, jos
sammutit ne aiemmin. Kirjoita taululle seuraava periaate oppilaiden sanoja
käyttäen: Jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, meidän ei tarvitse elää
hengellisessä pimeydessä.)
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• Millä tavoin Jeesus Kristus on valo? Kuinka uskominen Häneen voi poistaa
ihmisen elämästä hengellisen pimeyden? (Ks. myös OL 50:23–25; 93:36–39.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka Jeesus Kristus karkottaa hengellisen
pimeyden tuomalla elämäämme valoa (eli suuntaa ja selkeyttä),

järjestämällä oppilaat kahden tai kolmen oppilaan ryhmiksi. Anna kullekin
ryhmälle seuraava moniste:

Jeesus Kristus karkottaa hengellisen pimeyden
tuomalla valoa
Keskustelkaa kunkin seuraavan aiheen kohdalla seuraavista kysymyksistä:

• Mitä hengellisessä pimeydessä olevat saattaisivat uskoa tästä aiheesta?

• Mitä valoa Jeesus Kristus ja Hänen evankeliuminsa tuovat tähän aiheeseen?

Aiheet:
• Fyysisen ruumiimme tarkoitus

• Ajanviete ja media

• Rauhan ja onnen löytäminen

• Avioliitto ja perhe

• Kuolemanjälkeinen elämä

Keskustelkaa yhdessä koko luokka yhdestä monisteessa mainitusta aiheesta
monisteen kysymyksiä käyttäen. Kehota sitten oppilaita keskustelemaan
muutaman minuutin ajan muista monisteen aiheista monisteen kysymyksiä
käyttäen. (Voit korvata muutamat näistä aiheista sellaisilla, jotka ovat
merkityksellisempiä oppilaillesi.)

Pienryhmäkeskustelut ja -tehtävät
Pienryhmätoiminnat suovat usein isommalle joukolle oppilaita mahdollisuuden osallistua
oppiaiheeseen, ja ne voivat tarjota turvallisen ympäristön, jossa oppilaat voivat kertoa toisilleen
tuntemuksistaan, ajatuksistaan ja todistuksestaan. Oppilaat voivat olla paremmin
valmistautuneita tekemään ryhmätehtäviä, jos opastat heitä ensin käymällä läpi esimerkkinä
tehtävän, jollainen heidän tulee tehdä ryhmässään.

Kehota riittävän ajan kuluttua yhtä oppilasta kustakin ryhmästä valitsemaan yksi
monisteen aiheista ja kertomaan ryhmänsä tätä aihetta koskevasta keskustelusta.
Kysy sitten luokalta:

• Kuinka periaate, jonka huomasimme jakeessa 46, voi auttaa meitä
ymmärtämään, miksi saattaisimme ajatella tietyistä aiheista eri tavoin kuin
muut ihmiset?

• Millaisissa tilanteissa Jeesuksen Kristuksen ja Hänen evankeliuminsa antama
valo ovat auttaneet teitä?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen,
vanhin Gerrit W. Gongin seuraavat sanat, joilla hän todistaa siitä, mitä siunauksia
koituu, kun päättää uskoa Jeesukseen Kristukseen ja seurata Häntä:

”Uskominen on valinta [ks. Moosia 4:9]. – –

Kun päätämme uskoa, me ymmärrämme ja näemme asiat eri tavalla. Kun
näemme ja elämme siten, me olemme onnellisia ja iloisia tavalla, jonka vain
evankeliumi voi tuoda.” (”Choose Goodness and Joy”, New Era, elokuu
2011, s. 44.)

Tee yhteenveto jakeista Joh. 12:47–50 selittämällä, että Jeesus opetti, että ne, jotka
eivät usko Hänen sanoihinsa ja jotka torjuvat Hänet, tuomitaan Hänen
puhumiensa sanojen perusteella. Ne sanat ovat sanoja, jotka taivaallinen Isä antoi
Hänen puhuttavakseen.

Lausu todistuksesi siunauksista, joita olet kokenut koituvan siitä, että päättää uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa. Kehota oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa, kuinka he
aikovat toteuttaa käytännössä yhtä niistä periaatteista, jotka he ovat oppineet.
Kannusta oppilaita tekemään päätös uskoa Jeesukseen Kristukseen.
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OPPIAIHE 73

Johannes 13
Johdanto
Syötyään pääsiäisaterian Jeesus pesi apostoliensa jalat ja
ilmaisi Juudaksen olevan Hänen kavaltajansa. Vaikka
Jeesuksen palvelutyön viimeinen viikko kuolevaisuudessa oli
täynnä kuohuntaa, Hän keskittyi opetuksissaan

kuuliaisuuteen, palvelemiseen ja rakkauteen –
ominaisuuksiin, jotka luonnehtivat Hänen elämäänsä ja
joiden tulisi luonnehtia kaikkina aikoina Hänen
opetuslastensa elämää.

Opetusehdotuksia

Luota sanan voimaan
Saatat tuntea houkutusta uskoa, etteivät oppilaat pidä pyhien kirjoitusten tutkimisesta tai ettet
osaa opettaa pyhien kirjoitusten pohjalta päivästä toiseen ja ylläpitää oppilaiden mielenkiintoa.
Muista kuitenkin, että pyhät kirjoitukset sisältävät ”elämän sanoja” (OL 84:85) ja että sanalla on
”voimallisempi vaikutus” mieleen ”kuin miekalla tai millään muulla” (Alma 31:5).

Johannes 13:1–17
Jeesus pesee apostoliensa jalat
Piirrä ennen oppituntia taululle seuraava kuvio:

Lue seuraavat kysymykset ääneen ja kehota oppilaita pohtimaan, kuinka he
vastaisivat niihin (selitä, ettei heidän tarvitse vastata ääneen):

• Mihin kohtaan asettaisit itsesi tällä asteikolla?

• Haluaisitko olla onnellisempi kuin olet tällä hetkellä?

• Tuleeko mieleesi joku, jota haluaisit auttaa olemaan onnellisempi?

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Joh. 13 etsimään periaate, joka auttaa
heitä tietämään, mitä he voivat tehdä ollakseen onnellisempia.

Auta oppilaita ymmärtämään luvun Joh. 13 taustaa muistuttamalla heille, että
Jeesus vietti pääsiäisjuhlaa apostoliensa kanssa. Tee yhteenveto jakeista Joh. 13:1–3
selittämällä, että nauttiessaan viimeisen aterian apostoliensa kanssa ennen
ristiinnaulitsemistaan Jeesus tiesi, että Hänet surmattaisiin pian ja että Hän palaisi
taivaallisen Isänsä luo.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 13:4–5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus teki, kun Hän ja Hänen
apostolinsa olivat päättäneet pääsiäisaterian. Selitä, että ilmaus ”riisui viittansa”
jakeessa 4 tarkoittaa sitä, että Jeesus otti yltään päällysvaatteen kuten meidän
aikanamme joku riisuisi takin.
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• Minkä palveluksen Vapahtaja teki opetuslapsilleen?

Selitä, että ”Uuden testamentin aikoina ihmisillä oli usein jalassaan sandaalit, he
kävelivät enimmäkseen pölyisillä teillä, joille karttui eläinten jätteitä, ja heillä oli
käytössään pesuvettä vain silloin tällöin. Heidän jalkansa tulivat todella likaisiksi, ja
toisen ihmisen jalkojen peseminen olisi voinut olla vastenmielinen tehtävä. – –
Tämän vieraanvaraisuutta osoittavan tavan hoitivat yleensä vähäpätöisimmässä
asemassa olevat palvelijat.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, 2014, s. 242.) Tällä viimeisellä aterialla ”Kristus nousi hiljaisena, vyötti
itsensä niin kuin orja tai palvelija olisi tehnyt, ja polvistui pesemään apostolien
jalat” (Jeffrey R. Holland, ”Hän osoitti heille – – rakkautta loppuun asti”, Liahona,
syyskuu 2002, s. 11).

Ota esille kuva Jeesus pesee apostolien
jalat (Evankeliumiaiheinen kuvakirja,
2009, nro 55; ks. myös lds.org).

• Jos te olisitte olleet paikalla, kun
Jeesus pesi apostoliensa jalat,
kuinka olisitte mahtaneet reagoida,
jos Jeesus olisi alkanut pestä teidän
jalkojanne?

• Mitä apostolien jalkojen peseminen
kertoo Jeesuksen luonteesta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JSR Joh. 13:8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Pietari sanoi, kun Vapahtaja alkoi
pestä hänen jalkojaan.

• Mitä Pietari sanoi kohdan JSR Joh. 13:8 mukaan, kun Vapahtaja alkoi pestä
hänen jalkojaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen JSR Joh. 13:9–10. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka Pietari suhtautui siihen, mitä
Herra sanoi hänelle.

• Mitä me opimme Pietarista sen perusteella, miten hän jakeen 9 mukaan
suhtautui siihen, mitä Herra sanoi hänelle? (Pietari kunnioitti Herraa ja halusi
täysin seurata Häntä.)

Selitä, että pesemällä apostoliensa jalat Vapahtaja paitsi suoritti kauniin palveluteon
myös täytti Mooseksen lain ja asetti pyhän toimituksen (ks. Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 708–709). Tämä
toimitus palautettiin meidän taloudenhoitokaudellamme profeetta Joseph Smithin
kautta (ks. OL 88:74–75, 137–141).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 13:11. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miksi Jeesus sanoi
apostolien olevan ”puhtaita, mutta eivät kaikki”.

• Kehen Vapahtaja viittasi sanoessaan, että apostolit olivat ”puhtaita, mutta eivät
kaikki”? (Juudas Iskariotiin, joka pian kavaltaisi Hänet.)
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Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 13:12–17. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja opetti
apostoleilleen pestyään heidän jalkansa.

• Minkä sellaisen esimerkin Vapahtaja jakeiden 13–16 mukaan antoi, jota Hän
kehotti apostolejaan noudattamaan? (Vaikka Vapahtaja oli herra ja opettaja [ks.
jae 13] ja suurin kaikista, Hän palveli muita.)

• Minkä siunauksen me saamme Vapahtajan apostoleilleen jakeessa 17 antaman
lupauksen perusteella, kun noudatamme Hänen esimerkkiään palvelemalla
muita? (Oppilaiden tulee omia sanojaan käyttäen ilmaista seuraavankaltainen
periaate: Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla muita, me
olemme onnellisempia.)

• Mistähän syystä me olemme onnellisempia, jos palvelemme muita kuten
Vapahtaja teki?

Pyydä oppilaita miettimään tilannetta, jolloin he ovat olleet onnellisempia, koska
he ovat noudattaneet Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla muita. Kehota
muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan luokalle. Voit kertoa jonkin
omakohtaisen kokemuksesi.

Auta oppilaita ymmärtämään yksi tapa, jolla he voisivat toteuttaa tätä periaatetta
käytännössä, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat:

”Pyytäkää aamurukouksessanne jokaisena uutena päivänä taivaallista Isää
johdattamaan teitä huomaamaan tilaisuus palvella yhtä Hänen kallisarvoisista
lapsistaan. Kulkekaa sitten päivän läpi sydän täynnä uskoa ja rakkautta etsien
jotakuta autettavaa. – – Jos teette näin, hengellinen herkkyytenne laajenee ja
huomaatte sellaisia tilaisuuksia palvella, joiden ette tajunneet ennen olevan
mahdollisia.” (”Tehkää innokkaasti työtä”, Liahona, marraskuu 2012, s. 31.)

• Kuinka me vanhin Ballardin mukaan voimme löytää tilaisuuksia palvella muita?

Kannusta oppilaita noudattamaan Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla muita. Voisit
kehottaa oppilaita valmistautumaan muutaman seuraavan oppitunnin aikana
kertomaan kokemuksiaan muiden palvelemisesta.

Johannes 13:18–30
Jeesus paljastaa kavaltajansa
Tee yhteenveto jakeista Joh. 13:18–30 selittämällä, että kun Jeesus oli opettanut
apostoleilleen, että he olisivat onnellisia, jos he palvelisivat muita, Hän sanoi, että
yksi heistä kavaltaisi Hänet. Kun Johannes kysyi Jeesukselta, kuka kavaltaisi Hänet,
Jeesus paljasti, että yksi apostoleista (Juudas) kavaltaisi Hänet.

Johannes 13:31–38
Jeesus opettaa opetuslapsiaan rakastamaan toinen toistaan
Kysy oppilailta, onko jotakuta heistä syytetty siitä, etteivät he ole kristittyjä tai
Jeesuksen Kristuksen tosi opetuslapsia, koska he ovat Myöhempien Aikojen Pyhien
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Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä. Jos joku oppilaista nostaa kätensä, kysy,
kuinka he suhtautuivat syytöksiin, etteivät he ole kristittyjä. Jos kenelläkään ei ole
tällaista kokemusta, kysy:

• Kuinka suhtautuisitte, jos joku kertoisi teille, ettette te ole kristittyjä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 13:34–35. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä Vapahtaja sanoi auttavan muita
huomaamaan, että apostolit olivat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia.

• Minkä käskyn Jeesus jakeen 34 mukaan antoi apostoleilleen?

• Mitä muut jakeen 35 mukaan tietäisivät, jos apostolit rakastaisivat toisiaan
kuten Jeesus rakasti heitä?

• Minkä periaatteen me voimme oppia siitä, mitä Vapahtaja opetti apostoleilleen?
(Oppilaiden tulee omia sanojaan käyttäen huomata seuraavankaltainen
periaate: Kun rakastamme toisiamme kuten Jeesus Kristus rakastaa meitä,
muut tietävät meidän olevan Hänen opetuslapsiaan.)

• Sen perusteella, mitä olette tänä vuonna saaneet tietää Jeesuksesta Kristuksesta,
millä tavoin Hän osoittaa rakastavansa ihmisiä?

Auta oppilaita tuntemaan tämän heidän juuri huomaamansa periaatteen totuus ja
tärkeys kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kertomus, jonka on esittänyt
seitsemänkymmenen koorumin jäsen, vanhin Paul E. Koelliker:

”Kaksi nuorta lähetyssaarnaajaa koputti oveen toivoen löytävänsä jonkun, joka
ottaisi heidän sanomansa vastaan. Ovi avautui, ja melko suurikokoinen mies
tervehti heitä epäystävällisellä äänellä: ’Enkö minä jo kieltänyt teitä
koputtamasta oveeni? Varoitin teitä aiemmin, että jos vielä tulette takaisin,
saisitte tuntea sen nahoissanne. Jättäkää minut rauhaan.’ Hän sulki oven
nopeasti.

Kun vanhimmat kävelivät poispäin, vanhempi ja kokeneempi lähetyssaarnaaja laski käsivartensa
nuoremman olalle lohduttaakseen ja kannustaakseen häntä. Heidän tietämättään mies katseli
heitä ikkunasta ollakseen varma, että he ymmärsivät hänen sanansa. Hän oli täysin varma, että
hän näkisi heidän nauravan ja vähättelevän hänen tylyä suhtautumistaan heidän
vierailuyritykseensä. Mutta kun hän näki tuon ystävällisyyden osoituksen noiden kahden
lähetyssaarnaajan välillä, hänen sydämensä heltyi saman tien. Hän avasi oven uudelleen ja pyysi
lähetyssaarnaajia tulemaan takaisin ja kertomaan sanomansa hänelle.

– – Tämä periaate toistemme rakastamisesta ja siitä, että kehitymme kyvyssämme olla
Kristus-keskeisiä ajatuksissamme, puheissamme ja toimissamme, on olennaista siinä, että meistä
tulee Kristuksen opetuslapsia.” (”Hän rakastaa meitä todella”, Liahona, toukokuu 2012, s. 17.)

• Kuinka tässä kertomuksessa kuvatut lähetyssaarnaajat noudattivat Herran
neuvoa rakastaa toinen toistaan?

Kehota oppilaita laulamaan laulu ”Rakastakaa toisianne” (MAP-lauluja, 192) ja
pyydä heitä ajattelemaan jotakuta tuntemaansa henkilöä, jonka helposti tunnistaa
Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi sen rakkauden johdosta, jota hän osoittaa
muille. Kehota oppilaita laulun laulamisen jälkeen mainitsemaan sen ihmisen nimi,
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jota he ajattelivat, ja selittämään, millä erityisellä tavalla tuo henkilö osoittaa
rakkauttaan muita kohtaan. Voisit kertoa luokalle myös jostakusta, jota itse ajattelit.

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, mitä he aikovat tehdä rakastaakseen enemmän muita,
kuten Vapahtaja rakastaa heitä.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 13:36–38 selittämällä, että kun Pietari oli julistanut
olevansa valmis antamaan henkensä Jeesuksen Kristuksen puolesta, Jeesus sanoi
Pietarille, että tämä kieltäisi Hänet kolme kertaa ennen kuin kukko laulaisi.

Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaaminen
Johda oppilaat pyhien kirjoitusten kohtien metsästykseen käyttämällä vihjeitä
auttaaksesi heitä harjoittelemaan, miten he löytävät nopeasti kohdat pyhistä
kirjoituksistaan. Vihjeinä voisit käyttää avainsanoja, selostuksia taustasta, oppeja ja
periaatteita sekä soveltamisajatuksia pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien
korteista. Voisit myös keksiä omia vihjeitä. Pyhien kirjoitusten kohtien
metsästystoiminnat, joissa oppilaat kilpailevat kohtien löytämisessä, voivat auttaa
heitä osallistumaan aktiivisesti hallittavien kohtien oppimiseen. Kun käytät pyhien
kirjoitusten kohtien metsästystoimintoja, tee se tavalla, joka ei loukkaa kenenkään
tunteita eikä loukkaa Henkeä. Auta oppilaita välttämään pyhien kirjoitustensa
epäkunnioittavaa kohtelua ja liikaa kilpailuhenkisyyttä. Voisit myös antaa
oppilaiden kilpailla mieluummin jonkin tavoitteen saavuttamiseksi kuin toisiaan
vastaan. Oppilaat voisivat esimerkiksi kilpailla opettajaa vastaan, tai he voisivat
kilpailla siinä, pystyykö jokin tietty prosentti luokasta löytämään jonkin tietyn
kohdan jossakin tietyssä ajassa.
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OPPIAIHE 74

Johannes 14
Johdanto
Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus opetti apostoleilleen, kuinka
voi palata taivaallisen Isän luo ja kuinka he voivat osoittaa

rakkautensa Vapahtajaa kohtaan. Sitten Jeesus lupasi
apostoleilleen, että Hän lähettäisi heille toisen puolustajan.

Opetusehdotuksia
Johannes 14:1–14
Vapahtaja opettaa apostoleilleen, kuinka he voivat palata taivaallisen Isän luo
Jos mahdollista, ota esille kaupunkinne kartta ja kehota oppilaita etsimään siitä
nykyinen sijaintinsa. Näytä kartalta jokin toinen paikka, joka on oppilaille tuttu.
Pyydä heitä kirjoittamaan paperille, kuinka he pääsevät nykyisestä
sijaintipaikastaan tuohon toiseen paikkaan. Kehota yhtä tai kahta oppilasta
kertomaan, mitä he kirjoittivat.

Kirjoita taululle Selestinen valtakunta. Pyydä oppilaita miettimään, mitä ohjeita he
antaisivat henkilölle, joka haluaa tietää, kuinka voi päästä selestiseen valtakuntaan.

Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Joh. 14 etsimään totuus, joka voisi auttaa
heitä tietämään, kuinka voi palata taivaallisen Isän luo ja päästä selestiseen
valtakuntaan.

Auta oppilaita ymmärtämään luvun Joh. 14 taustaa muistuttamalla heille, että
Vapahtaja vietti pääsiäistä apostoliensa kanssa eräässä yläkerran huoneessa
Jerusalemissa. Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus kertoi opetuslapsilleen jättävänsä
heidät pian (ks. Joh. 13:33).

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 14:1–5. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus opetti
apostoleilleen lohduttaakseen heitä.

• Mitä Jeesus opetti apostoleilleen lohduttaakseen heitä?

• Mitä mielestänne tarkoittaa jakeen 2 ilmaus ”minun Isäni kodissa on monta
huonetta”?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen profeetta Joseph Smithin seuraavat sanat.

”[Sanojen] ’minun Isäni kodissa on monta huonetta’ – – pitäisi kuulua: ’Minun
Isäni valtakunnassa on monta valtakuntaa’, jotta te voisitte olla Jumalan perillisiä
ja perillisiä yhdessä minun kanssani. – – On olemassa huoneita niille, jotka
tottelevat selestistä lakia, ja on muita huoneita niille, jotka eivät pysty
noudattamaan tätä lakia; jokaiselle oman järjestyksensä mukaisesti.” (Kirkon
presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 228.)

Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat pyhiin kirjoituksiinsa jakeen Joh. 14:2
sanojen kodissa ja huonetta yläpuolelle sanat valtakunnassa ja valtakuntaa.
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• Mitkä jakeissa Joh. 14:1–4 olevista opetuksista ovat saattaneet lohduttaa
apostoleja?

• Kuinka Tuomas jakeen 5 mukaan suhtautui Vapahtajan opetukseen, että Hänen
apostolinsa tunsivat tien taivaallisen Isän valtakuntaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 14:6 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Jeesus vastasi Tuomaan kysymykseen.

Joh. 14:6 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten hallittavien
kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja ja olemaan

valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien kirjoitusten
hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne helposti. Käytä
oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan tämän kohdan.

• Kuinka Jeesus vastasi Tuomaan kysymykseen?

Piirrä taululle polku. Kirjoita polun alkupäähän Me ja loppupäähän Taivaallisen Isän
valtakunta. Kirjoita polun alapuolelle Tie ja selitä, että tämä ilmaus tarkoittaa
polkua, joka johtaa yhdestä paikasta toiseen.

• Millä tavalla Vapahtaja on tie? (Oppilaat saattavat vastata, että Vapahtaja
näyttää meille, kuinka meidän pitää elää tullaksemme Jumalan kaltaisiksi ja
kuinka voimme olla kelvollisia asumaan taivaallisen Isän luona.)

Kirjoita taululle sanan ”Tie” alle Totuus ja Elämä.

• Millä tavoin Jeesus Kristus on totuus? (Hän on kaiken totuuden lähde ja Hän eli
kaiken totuuden mukaan täydellisesti.)

• Millä tavoin Jeesus on elämä? (Hän tekee meille mahdolliseksi fyysisen
kuoleman voittamisen ja ylösnousemuksen kuolemattomassa fyysisessä
ruumiissa sekä hengellisen kuoleman voittamisen, jotta saisimme iankaikkisen
elämän. Hän on se ”valo, joka on kaikessa ja joka antaa elämän kaikelle” [OL
88:13].)

Kirjoita taululle polkua esittävän piirroksen alle sanan ”Tie” edelle Jeesus Kristus on.

• Kuinka tiivistäisitte keskustelumme pohjalta sen, mitä tarkoittavat Vapahtajan
sanat, ettei ”kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh. 14:6)?
(Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee huomata
seuraavankaltainen totuus: Vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta ja
seuraamalla Hänen tietään me voimme päästä taivaallisen Isän
valtakuntaan.)

• Mitä tapahtuu, jos yritämme seurata sellaista tietä, joka ei ole Vapahtajan tie?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen,
vanhin Lawrence E. Corbridgen seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, mitä tapahtuu, jos yritämme seurata sellaista tietä, joka ei ole
Vapahtajan tie.
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”On vain yksi Tie onneen ja täyttymykseen. Hän on se Tie. Jokainen muu tie, mikä
tahansa muu tie, millainen muu tie hyvänsä, on mielettömyyttä. – –

Me voimme joko seurata Herraa ja saada Hänen voimaansa ja rauhaa, valoa,
voimaa, tietoa, varmuutta, rakkautta ja iloa, tai me voimme kulkea jotakin toista
tietä, mitä tahansa toista tietä, mikä se ikinä onkin, ja kulkea sitä yksin – ilman
Hänen tukeaan, ilman Hänen voimaansa, ilman johdatusta, kohti pimeyttä,

sekasortoa, epäilystä, murhetta ja epätoivoa. Ja minä kysyn: Kumpi tie on helpompi? – –

On vain yksi Tie onneen ja täyttymykseen. Jeesus Kristus on se Tie.” (”Tie”, Liahona, marraskuu
2008, s. 34–36.)

• Mitä vanhin Corbridgen mukaan tapahtuu, jos emme kulje Vapahtajan tietä?

• Mitä tapahtuu, jos kuljemme Vapahtajan tietä?

Pyydä oppilaita pohtimaan kokemuksiaan, joissa heitä on siunattu heidän
kuljettuaan Vapahtajan tietä. Kehota muutamaa heistä kertomaan kokemuksistaan.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 14:7–14 selittämällä, että Vapahtaja opetti
apostoleilleen, että yksi Hänen maan päälle tulonsa tarkoituksista oli tuoda
sanoillaan ja teoillaan julki, millainen taivaallinen Isä todella on. Hän myös lupasi
apostoleilleen, että heillä olisi valta tehdä suuria tekoja.

Johannes 14:15–31
Jeesus opettaa apostoleilleen, kuinka he voivat osoittaa rakkautensa Häntä kohtaan
Pyydä oppilaita miettimään jotakuta, jota he rakastavat.

• Kuinka te osoitatte rakastavanne tätä henkilöä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 14:15 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Jeesus käski apostolejaan tekemään osoituksena näiden
rakkaudesta Häntä kohtaan.

Joh. 14:15 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten hallittavien
kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja ja olemaan

valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien kirjoitusten
hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään ne helposti. Käytä
oppiaiheen lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan tämän kohdan.

• Mitä me voimme tehdä sen perusteella, mitä Jeesus opetti apostoleilleen,
osoittaaksemme rakastavamme Jeesusta Kristusta? (Oppilaiden tulee huomata
seuraava totuus: Me osoitamme rakastavamme Jeesusta Kristusta, kun
pidämme Hänen käskynsä.)

Tuo luokkaan muutamia paperilappuja, joille on kirjoitettu käskyjä (kuten viisauden
sanan pitäminen, kymmenysten maksaminen ja lepopäivän pyhittäminen). Kehota
muutamaa oppilasta tulemaan luokan eteen. Neuvo heitä kutakin ottamaan
paperilappu, lukemaan käsky ääneen ja selittämään, kuinka me pitämällä tuon
käskyn voimme osoittaa rakastavamme Jeesusta Kristusta. Kehota heitä sen jälkeen
palaamaan paikoilleen.
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Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka hyvin he osoittavat rakastavansa Vapahtajaa
pitämällä Hänen käskynsä. Kannusta heitä asettamaan tavoite osoittaa
rakastavansa Vapahtajaa pitämällä paremmin yhden tai useampia käskyjä, jotka
saattaisivat olla heille vaikeita.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 14:16–17, 26. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä lupauksen Vapahtaja antoi
apostoleilleen.

• Mitä Vapahtaja lupasi apostoleilleen?

Selitä, että ilmaus ”toinen puolustaja” jakeessa 16 tarkoittaa Pyhää Henkeä. Koska
Vapahtaja oli ollut apostoleilleen puolustaja palvelutyössään kuolevaisuudessa, Hän
kutsui Pyhää Henkeä toiseksi puolustajaksi.

• Mitä Pyhä Henki voi jakeiden Joh. 14:16–17, 26 mukaan tehdä hyväksemme?
(Oppilaiden tulee omia sanojaan käyttäen mainita seuraava totuus: Pyhä
Henki voi lohduttaa meitä, opettaa meille kaiken ja palauttaa mieleemme
kaiken.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa vastauksensa seuraaviin kysymyksiin:

• Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen lohduttavan sinua? Milloin olet tuntenut
Hänen opettavan sinua? Milloin Hän on auttanut sinua muistamaan jotakin?

Pyydä riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan, mitä he kirjoittivat.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 14:18–23.

• Kuinka meitä jakeiden 21 ja 23 mukaan siunataan, jos pidämme käskyt? (Vaikka
oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulee ilmaista seuraavankaltainen
periaate: Jos pidämme käskyt, taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat
luonamme.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat
luonamme? (Se tarkoittaa taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen
henkilökohtaista ilmestymistä [ks. OL 130:3].)

Selitä, että profeetta Joseph Smith on opettanut, että kun Pyhästä Hengestä
puhutaan ensimmäisenä puolustajana, Jeesus Kristus on toinen puolustaja.
Ottaaksemme Hänet vastaan toisena puolustajana meidän täytyy ensin uskoa
Häneen, tehdä parannus, mennä kasteelle ja ottaa vastaan Pyhä Henki sekä pyrkiä
olemaan vanhurskaita ja palvelemaan Jumalaa. Jos teemme nuo asiat, niin lopulta
”Jeesus Kristus itse käy luonamme eli näyttäytyy meille aika ajoin, – – ja meille
avautuu näkyjä taivaista ja Herra opettaa meitä kasvoista kasvoihin” (julkaisussa
History of the Church, osa 3, s. 380–381). Tämä lupaus täyttyy Herran tahdon ja
aikataulun mukaan (ks. OL 88:68).

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 14:27 ja panemaan merkille Vapahtajan
sanoma apostoleilleen.

• Kuinka Vapahtajan sanoma, joka on jakeessa 27, liittyy niihin periaatteisiin,
jotka olemme huomanneet tässä oppiaiheessa?
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• Mikä ero on Vapahtajan tarjoaman rauhan ja maailman tarjoaman rauhan
välillä?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 14:28–30 ja JSR Joh. 14:30 selittämällä, että Jeesus
sanoi apostoleilleen, että heidän tulisi iloita, koska Hän oli jättämässä heidät
palatakseen taivaallisen Isän luo. Hän sanoi heille myös, ettei Saatanalla ole valtaa
Häneen, koska Hän oli voittanut maailman. Jeesus sanoi apostoleille, että Saatana
voisi yhä vaikuttaa heihin, koska he eivät olleet vielä täyttäneet työtään
maan päällä.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 14:31 ja ottamaan selville, mitä Vapahtaja
halusi maailman tietävän.

• Mitä Vapahtaja halusi maailman tietävän?

• Kuinka Vapahtaja osoitti rakastavansa taivaallista Isää?

Päätä oppiaihe kehottamalla oppilaita todistamaan siitä, kuinka tämän oppiaiheen
periaatteet voivat auttaa heitä, kun he pyrkivät palaamaan Jumalan luo selestiseen
valtakuntaan.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 14:6
Voisit auttaa oppilaita oppimaan ulkoa kohdan Joh. 14:6 käyttämällä tämän kirjan
liitteessä olevia ideoita.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 14:15
Auta oppilaita oppimaan ulkoa Joh. 14:15 kehottamalla heitä kirjoittamaan tämän
jakeen sanat paperille. Pyydä heitä toistamaan jaetta, kunnes he osaavat sen ulkoa.
Kehota heitä sitten panemaan tämä paperi paikkaan, jossa se muistuttaa heitä
osoittamaan rakkautensa Herraa kohtaan pitämällä Hänen käskynsä.
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OPPIAIHE 75

Johannes 15
Johdanto
Kuolevaisuudessa tekemänsä palvelutyön viimeisenä iltana,
viimeisen aterian jälkeen, Vapahtaja opetti apostoleilleen,
että Hän on tosi viinipuu ja että Hänen opetuslapsensa ovat

sen oksat. Hän käski opetuslastensa rakastaa toinen toistaan
ja varoitti heitä vainosta, jota he kokisivat, koska he olivat
tekemisissä Hänen kanssaan.

Opetusehdotuksia
Johannes 15:1–11
Jeesus selittää, että Hän on tosi viinipuu
Kirjoita ennen oppitunnin alkua taululle sanat menestynyt, onneton, iloinen, kuollut,
arvokas, tuottamaton, hedelmällinen, antoisa, yltäkylläinen ja epäonnistunut.

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he tarkastelevat elämäänsä 60 vuoden päästä
tästä hetkestä.

• Minkä näistä sanoista haluaisitte kuvailevan elämäänne? Miksi?

Piirrä taululle kuva viinipuusta. Voisit
ehdottaa, että oppilaat jäljentävät
tämän piirroksen
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa.
Selitä, että Jeesus käytti vertausta
viinipuusta auttaakseen opetuslapsiaan
ymmärtämään, kuinka voi saada
hedelmällisen, antoisan ja
yltäkylläisen elämän.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 15:1–5. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä tämän vertauksen osatekijät
kuvaavat.

• Mitä viinipuu kuvaa? (Kirjoita viinipuun kohdalle taululle Jeesus Kristus.)

• Mitä oksat kuvaavat? (Kirjoita oksien kohdalle Jeesuksen Kristuksen opetuslapset.)

• Jos Jeesus Kristus on viinipuu ja me olemme sen oksat, mitä hedelmät
kuvaavat? (Hedelmät voivat kuvata niitä vanhurskaita tekoja ja toimia, joita
Jeesuksen Kristuksen opetuslasten pitäisi tuottaa. Kirjoita hedelmien kohdalle
Vanhurskaat teot.)

Kiinnitä huomio sanaan viinitarhuri jakeessa 1.

• Mikä on viinitarhuri? (Henkilö, joka hoitaa viinitarhaa.)

• Millä tavoin jakeiden 1–2 mukaan taivaallinen Isä on kuin viinitarhuri? (Selitä,
että Isä Jumala istutti tosi viinipuun [Jeesuksen Kristuksen], josta kaikki muut
saisivat ravintoa.)
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Näytä luokalle pientä oksaa tai tikkua, jonka olet katkaissut puusta, ja selitä, kuinka
innoissasi olet siitä ajasta, jolloin pystyt keräämään hedelmiä tästä oksasta ja
syömään nuo hedelmät. Kysy luokalta, milloin he luulevat, että pystyt syömään
hedelmiä tästä oksasta.

• Miksi tämä oksa ei tuota lainkaan hedelmiä? (Koska se on leikattu pois puusta,
se ei voi saada ravintoa tuottaakseen hedelmää.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 15:4–5. Kehota oppilaita seuraamaan
mukana ja panemaan merkille, minkä Vapahtaja sanoi olevan välttämätöntä, että
oksa tuottaisi hedelmää.

• Minkä Jeesus sanoi olevan välttämätöntä, että oksa tuottaisi hedelmää? (Oksan
täytyy ”pysyä” viinipuussa.)

• Millä tavoin tämä oksa on kuin ihminen, joka on joutunut erilleen tai leikattu
pois Vapahtajasta?

Kehota oppilaita halutessaan merkitsemään sana pysyä aina kun se esiintyy jakeissa
4–5. Selitä, että sana pysyä, siten kuin sitä käytetään näissä jakeissa, tarkoittaa, että
pysyy lujasti ja pysyvästi kiinni Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen kirkossaan (ks.
Jeffrey R. Holland, ”Pysykää minussa”, Liahona, toukokuu 2004, s. 32).

• Mitä seuraa jakeen 5 mukaan siitä, että pysyy tai on lujasti kiinni Vapahtajassa?
(Jeesuksen Kristuksen opetuslapset tuottavat paljon hedelmää.)

Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Jos pidämme käskyt, me pysymme Vapahtajan
rakkaudessa ja…

Auta luokan jäseniä ymmärtämään yksi tapa, jolla Jeesus Kristus auttaa meitä
pitämään käskyt ja pysymään Hänen rakkaudessaan, kehottamalla yhtä oppilasta
lukemaan ääneen seuraavat sanat:

”Herran armosta, uskomalla Jeesuksen Kristuksen sovitukseen ja tekemällä parannuksen
synneistään ihmiset saavat voimaa ja apua tehdä hyvää, mihin he eivät omin neuvoin kykenisi.
Tämä armo on kaiken mahdollistava voima, joka suo ihmisten voittaa omakseen ikuisen elämän
ja korotuksen, kun he ovat itse tehneet parhaansa.” (Bible Dictionary, ”Grace”.)

• Millä tavoin Jeesus Kristus vahvistaa meitä pitämään käskyt?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 15:6–8 selittämällä, että Vapahtaja opetti, että ne, jotka
eivät pysy Hänessä, ovat kuin oksa, joka on leikattu pois. Se kuivuu ja kuolee,
mutta ihmiset, jotka pysyvät Jeesuksessa Kristuksessa, tekevät vanhurskaita tekoja,
jotka ovat Jumalan ylistykseksi.

• Mitä me voimme tehdä pysyäksemme eli ollaksemme lujasti kiinni
Vapahtajassa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 15:9–11. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus opetti opetuslapsiaan
tekemään ja mitä siunauksia he saisivat.

• Mitä Jeesus opetti opetuslapsiaan tekemään?

OPPIAIHE 75

461



• Kuinka käskyjen pitäminen auttaa meitä pysymään Vapahtajan rakkaudessa?
(Selitä, että vaikka Isä ja Poika rakastavat meitä täydellisellä ja ikuisella
rakkaudella, niin pitämällä Heidän käskynsä me voimme saada niiden
siunausten täyteyden, joita He rakastavasti haluavat antaa meille [ks. 1. Nefi
17:35; OL 95:12; 130:20–21].)

• Miksi Jeesus jakeen 11 mukaan opetti opetuslapsiaan pysymään Hänessä ja
saamaan aikaan vanhurskaita tekoja?

Kysy oppilailta, kuinka he täydentäisivät taululla olevan vajaan virkkeen
periaatteeksi sen perusteella, mitä he lukivat jakeesta 11. (Täydennä taululla oleva
virke oppilaiden sanoja käyttäen niin, että se välittää seuraavan periaatteen: Jos
pidämme käskyt, me pysymme Vapahtajan rakkaudessa ja saamme ilon
täyteyden.)

• Mistähän syystä me voimme saada ilon täyteyden pysymällä Vapahtajassa?

Pyydä oppilaita ajattelemaan jotakuta tuntemaansa henkilöä, jolla on ilo, koska hän
pysyy Vapahtajassa. Kehota muutamia oppilaita kertomaan henkilöstä, jota he
ajattelivat, ja selittämään, miksi tuo henkilö on hyvä esimerkki tästä periaatteesta.
Voisit myös kehottaa oppilaita kertomaan, kuinka Vapahtajassa pysyminen on
tuonut iloa heille.

Kehota oppilaita pohtimaan tapoja, joilla he voivat pysyä lujasti kiinni Vapahtajassa
ja siten saada suurempaa iloa.

Johannes 15:12–17
Jeesus käskee opetuslapsiaan rakastamaan toisiaan
Kirjoita taululle kahdentoista apostolin koorumin presidentin Russell M. Nelsonin
seuraavat sanat. (Tämä lainaus on puheesta ”Jeesuksen Kristuksen tehtävä ja
palvelutyö”, Liahona, huhtikuu 2013, s. 24.)

”Varmastikin paras todiste siitä, että palvomme Jeesusta, on se, että seuraamme
Häntä” (presidentti Russell M. Nelson).

Alleviivaa taululla olevista sanoista sanat palvomme ja seuraamme. Kehota oppilaita
selittämään, mitä alleviivatut sanat tarkoittavat. (Palvominen on suurta rakkautta ja
kunnioitusta, ja seuraaminen tarkoittaa jäljittelemistä.)

• Mistähän syystä Jeesuksen seuraaminen on paras tapa osoittaa, että me
rakastamme ja kunnioitamme Häntä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 15:12. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka Vapahtaja pyysi meitä
seuraamaan Häntä.

• Mitä Jeesus on käskenyt meitä tekemään? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja,
mutta heidän tulee huomata seuraava totuus: Vapahtaja on käskenyt meitä
rakastamaan toisiamme niin kuin Hän rakastaa meitä. Kannusta oppilaita
harkitsemaan tämän totuuden merkitsemistä jakeesta 12.)
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• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että rakastaa jotakuta siten kuin Jeesus Kristus
rakastaa teitä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 15:13–17 ja etsimään tapa, jolla Vapahtaja
on rakastanut meitä. Kun on kulunut riittävästi aikaa, järjestä oppilaat pareiksi ja
pyydä heitä keskustelemaan parinsa kanssa siitä, mitä he löysivät. Esitä sitten
seuraavat kysymykset:

• Minkä Vapahtaja sanoi jakeen 13 mukaan olevan suurin osoitus rakkaudesta?

• Kuinka Hän osoitti tällaista rakkautta?

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, mitä henkemme antaminen tarkoittaa,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin
jäsenen, vanhin Claudio R. M. Costan seuraavat sanat:

”[Jeesus Kristus] antoi meille parhaan mahdollisen esimerkin rakkaudesta
julistaessaan: ’Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa
henkensä ystäviensä puolesta’ [Joh. 15:13]. Myöhemmin Hän sovitti kaikki
meidän syntimme ja antoi lopulta henkensä meidän kaikkien puolesta.

Me voimme antaa henkemme niiden puolesta, joita rakastamme, emme
kuolemalla heidän puolestaan vaan pikemminkin elämällä heitä varten –

antamalla aikaamme, olemalla aina läsnä heidän elämässään, palvelemalla heitä, olemalla
kohteliaita ja osoittamalla hellyyttä ja todellista rakkautta perheemme jäsenille ja kaikille
ihmisille, kuten Vapahtaja opetti.” (”Älkää jättäkö huomiseen sitä, minkä voitte tehdä tänään”,
Liahona, marraskuu 2007, s. 74.)

• Millä tavoilla me voimme vanhin Costan mukaan antaa henkemme muiden
puolesta?

• Milloin joku on tällä tavoin antanut henkensä teidän puolestanne?

Kehota oppilaita pohtimaan Vapahtajan käskyä rakastaa muita kuten Hän rakastaa
meitä. Anna heille muutama minuutti aikaa kirjoittaa seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa henkilö, jolle he ajattelevat, että
Vapahtaja haluaisi heidän osoittavan rakkauttaan, ja suunnitelma siitä, kuinka he
aikovat sen tehdä.

Auta oppilaita noudattamaan oppeja ja periaatteita
Oppilaat toteuttavat todennäköisemmin pyhistä kirjoituksista löytämiään oppeja ja periaatteita
käytännössä vasta sitten, kun he Hengen avulla tuntevat niiden totuuden ja tärkeyden ja aistivat
jonkin asteen kiireellisyyttä sisällyttää ne omaan elämäänsä. Yksi tehokas keino, jolla voit auttaa
oppilaita tuntemaan oppien ja periaatteiden totuuden ja tärkeyden, on kannustaa heitä
pohtimaan tapoja, joilla he voivat toteuttaa oppimiaan totuuksia tai elää niiden mukaan, ja
kirjoittamaan ne muistiin.
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Johannes 15:18–27
Jeesus varoittaa opetuslapsiaan vainosta, jota he kokevat todistaessaan Hänestä
Selitä, että kun Vapahtaja oli opettanut opetuslapsiaan pysymään Hänessä ja
osoittamaan rakkautta toisiaan kohtaan, Hän opetti heille, mitä heille tapahtuisi
sen erityisen todistuksen vuoksi, joka heillä oli Hänestä, ja vastuunsa vuoksi
todistaa siitä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 15:18–20 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä Jeesus opetti siitä, kuinka maailma kohtelisi Hänen
opetuslapsiaan. (Selitä, että näissä jakeissa ”maailma” tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat
syntisiä ja vastustavat Jumalaa.)

• Mitä Jeesus opetti siitä, kuinka maailma kohtelisi Hänen opetuslapsiaan?

Voit selittää oppilaille, että koska ”maailma vihaa” Vapahtajan opetuslapsia,
oppilaat todennäköisesti kohtaavat mormonivastaisuutta ja vihamielisyyttä
tiedotusvälineissä ja verkkosivustoilla. Joitakin oppilaita eristetään, pilkataan ja
pelotellaan vihamielisellä käytöksellä kuten nettikiusaamisella.

Jos sopii, voisit neuvoa oppilaille, kuinka ja mistä he löytävät vastauksia
vihamielisiin syytöksiin kirkkoa kohtaan. Sen lisäksi että oppilaat pyytävät apua
luotettavilta aikuisilta, he voivat löytää verkkolähteitä osoitteista
mormonnewsroom.org, lds.org/topics ja seektruth.lds.org.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 15:21–25 selittämällä, että Jeesus Kristus vahvisti, että
ne, jotka vihaavat Häntä, vihaavat myös Isää, ja että heitä tullaan pitämään
tilivelvollisina valinnoistaan.

Selitä, että vaikka muut vihaavat ja vainoavat Vapahtajan seuraajia, Jeesus Kristus
antoi keinoja, joilla maailma voi saada todistuksen Hänestä. Kehota oppilaita
lukemaan itsekseen Joh. 15:26–27 ja etsimään todistajia, jotka todistaisivat
maailmalle Jeesuksesta Kristuksesta.

• Keiden Vapahtaja sanoi todistavan Hänen jumalallisuudestaan? (Pyhän Hengen
ja Vapahtajan opetuslasten.)

Kehota oppilaita pohtimaan tämän oppiaiheen periaatteita ja totuuksia. Kannusta
heitä kertaamaan, mitä he ovat tunteneet innoitusta tehdä, ja noudattamaan
kehotuksia, joita he ovat mahdollisesti saaneet Pyhältä Hengeltä.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Johannes 11–15 (Viikko 15)
Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Joh. 11–15
(viikko 15), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Johannes 11)
Kun oppilaat lukivat siitä, kuinka Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, he oppivat seuraavat periaatteet: Me voimme
päättää koettelemustemme aikana osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen. Jeesus Kristus on ylösnousemus ja elämä.
Jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, me voimme saada iankaikkisen elämän. Jos päätämme osoittaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen koettelemuksissamme, niin uskomme Häneen vahvistuu ja syvenee.

Päivä 2 (Johannes 12)
Tässä oppiaiheessa oppilaat tutkivat sitä, kuinka Maria, Martan ja Lasaruksen sisko, voiteli Jeesuksen jalat, ja kuinka
Vapahtaja saapui riemusaatossa Jerusalemiin. He tutkivat myös Vapahtajan Jerusalemissa antamia opetuksia.
Vapahtajan opetuksista oppilaat oppivat seuraavat totuudet: Ihmeet yksinään eivät saa meitä uskomaan Jeesukseen
Kristukseen. Se, että meille on tärkeämpää miellyttää muita kuin Jumalaa, voi estää meitä tunnustamasta avoimesti
uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa. Jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, meidän ei tarvitse
elää hengellisessä pimeydessä.

Päivä 3 (Johannes 13)
Kun oppilaat lukivat kertomusta siitä, kuinka Vapahtaja pesi apostolien jalat, he oppivat seuraavat totuudet: Kun
noudatamme Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla muita, me olemme onnellisempia. Kun rakastamme toisiamme kuten
Jeesus Kristus rakastaa meitä, muut tietävät meidän olevan Hänen opetuslapsiaan.

Päivä 4 (Johannes 14–15)
Tässä oppiaiheessa oppilaat tutkivat opetuksia, joita Vapahtaja esitti apostoleilleen ennen kuin aloitti sovitusuhrinsa
antamisen. He oppivat, että vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta ja seuraamalla Hänen tietään me voimme
päästä taivaallisen Isän valtakuntaan. He oppivat myös, että me osoitamme rakastavamme Jeesusta Kristusta, kun
pidämme Hänen käskynsä, ja että Pyhä Henki voi lohduttaa meitä, opettaa meille kaiken ja palauttaa mieleemme
kaiken. Kun oppilaat tutkivat viinipuun ja oksien merkitystä, he oppivat, että jos pidämme käskyt, me pysymme
Vapahtajan rakkaudessa ja saamme ilon täyteyden.

Johdanto
Tämä oppiaihe voi auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä heidän täytyy tehdä
palatakseen taivaallisen Isän luo. Lisäksi käydessään läpi Herran neuvoja, jotka on
tallennettu lukuun Joh. 14, oppilaat voivat miettiä sitä, kuinka he voivat kulkea
paremmin Vapahtajan tietä.
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Opetusehdotuksia
Johannes 14:1–14
Vapahtaja opettaa apostoleilleen, kuinka he voivat palata taivaallisen Isän luo
Jos mahdollista, ota esille kaupunkinne kartta ja kehota oppilaita etsimään siitä
nykyinen sijaintinsa. Näytä kartalta jokin toinen paikka, joka on oppilaille tuttu.
Pyydä heitä kirjoittamaan paperille, kuinka he pääsevät nykyisestä
sijaintipaikastaan tuohon toiseen paikkaan. Kehota yhtä tai kahta oppilasta
kertomaan, mitä he kirjoittivat.

Kirjoita taululle Selestinen valtakunta. Pyydä oppilaita miettimään, mitä ohjeita he
antaisivat henkilölle, joka haluaa tietää, kuinka voi päästä selestiseen valtakuntaan.

Muistuta oppilaille, että heidän tutkiessaan lukua Joh. 14 päivittäisessä
oppiaiheessaan he oppivat totuuden, joka voi auttaa heitä tietämään, kuinka he
voivat palata taivaallisen Isän luo ja päästä selestiseen valtakuntaan. Selitä, että
tässä oppiaiheessa he saavat tietää lisää tästä totuudesta.

Auta oppilaita ymmärtämään luvun Joh. 14 taustaa muistuttamalla heille, että
Vapahtaja vietti pääsiäistä apostoliensa kanssa eräässä yläkerran huoneessa
Jerusalemissa. Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus kertoi opetuslapsilleen jättävänsä
heidät pian (ks. Joh. 13:33).

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 14:1–5. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus opetti
apostoleilleen lohduttaakseen heitä.

Selitä, että Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeessa Joh. 14:3 sanotaan: ”Ja
kun minä menen, minä valmistan teille sijaa ja tulen jälleen ja otan teidät luokseni,
jotta siellä missä minä olen, tekin olisitte” (JST John 14:3).

• Mitä Jeesus opetti apostoleilleen lohduttaakseen heitä?

• Mitä mielestänne tarkoittaa jakeen Joh. 14:2 ilmaus ”minun Isäni kodissa on
monta huonetta”?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen profeetta Joseph Smithin seuraavat sanat.
Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä hän sanoi tuon ilmauksen tarkoittavan.

”[Sanojen] ’minun Isäni kodissa on monta huonetta’ – – pitäisi kuulua: ’Minun
Isäni valtakunnassa on monta valtakuntaa’, jotta te voisitte olla Jumalan perillisiä
ja perillisiä yhdessä minun kanssani. – – On olemassa huoneita niille, jotka
tottelevat selestistä lakia, ja on muita huoneita niille, jotka eivät pysty
noudattamaan tätä lakia; jokaiselle oman järjestyksensä mukaisesti.” (Kirkon
presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 228.)

Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat pyhiin kirjoituksiinsa jakeen Joh. 14:2
sanojen kodissa ja huonetta yläpuolelle sanat valtakunnassa ja valtakuntaa.

• Mitkä jakeissa Joh. 14:1–4 olevista opetuksista ovat saattaneet lohduttaa
apostoleja?
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• Kuinka Tuomas jakeen 5 mukaan suhtautui Vapahtajan opetukseen, että Hänen
apostolinsa tunsivat tien taivaallisen Isän valtakuntaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 14:6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten Jeesus vastasi
Tuomaan kysymykseen. Muistuta heille, että tämä on pyhien kirjoitusten
hallittava kohta.

• Kuinka Jeesus vastasi Tuomaan kysymykseen?

Piirrä taululle polku. Kirjoita polun alkupäähän Me ja loppupäähän Taivaallisen Isän
valtakunta. Kirjoita polun alapuolelle Tie ja selitä, että tämä ilmaus tarkoittaa
polkua, joka johtaa yhdestä paikasta toiseen.

• Millä tavalla Vapahtaja on tie? (Oppilaat saattavat vastata, että Vapahtaja
näyttää meille, kuinka meidän pitää elää tullaksemme Jumalan kaltaisiksi ja
kuinka voimme olla kelvollisia asumaan taivaallisen Isän luona.)

Kirjoita taululle sanan ”Tie” alle Totuus ja Elämä.

• Millä tavoin Jeesus Kristus on totuus? (Hän on kaiken totuuden lähde ja Hän eli
kaiken totuuden mukaan täydellisesti.)

• Millä tavoin Jeesus on elämä? (Hän tekee meille mahdolliseksi fyysisen
kuoleman voittamisen ja ylösnousemuksen kuolemattomassa fyysisessä
ruumiissa sekä hengellisen kuoleman voittamisen, jotta saisimme iankaikkisen
elämän.) Hän on se ”valo, joka on kaikessa ja joka antaa elämän kaikelle” [OL
88:13].)

Kirjoita taululle polkua esittävän piirroksen alle sanan ”Tie” edelle Jeesus Kristus on.

• Kuinka tiivistäisitte keskustelumme ja päivittäisessä oppiaiheessa oppimienne
asioiden pohjalta sen, mitä tarkoittavat Vapahtajan sanat, ettei ”kukaan pääse
Isän luo muuten kuin minun kauttani” (Joh. 14:6)? (Vaikka oppilaat saattavat
käyttää eri sanoja, heidän tulee huomata seuraavankaltainen totuus: Vain
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta ja seuraamalla Hänen tietään me
voimme päästä taivaallisen Isän valtakuntaan.)

• Mitä tapahtuu, jos yritämme seurata sellaista tietä, joka ei ole Vapahtajan tie?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen,
vanhin Lawrence E. Corbridgen seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, mitä tapahtuu, jos yritämme seurata sellaista tietä, joka ei ole
Vapahtajan tie.

”Jeesus Kristus on se Tie. Hän on Valo ja Elämä, Vesi ja Leipä, Alku ja Loppu,
Ylösnousemus ja Elämä, maailman Vapahtaja, Totuus ja Tie.

On vain yksi Tie onneen ja täyttymykseen. Hän on se Tie. Jokainen muu tie, mikä
tahansa muu tie, millainen muu tie hyvänsä, on mielettömyyttä. – –

Herran tie ei ole vaivalloinen. Elämä on vaivalloista, ei evankeliumi. ’Kaikessa on
vastakohtaisuutta’ [2. Nefi 2:11] kaikkialla, jokaisen kohdalla. Elämä on

vaivalloista meille kaikille, mutta elämä on myös yksinkertaista. Meillä on vain kaksi vaihtoehtoa.
Me voimme joko seurata Herraa ja saada Hänen voimaansa ja rauhaa, valoa, voimaa, tietoa,
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varmuutta, rakkautta ja iloa, tai me voimme kulkea jotakin toista tietä, mitä tahansa toista tietä,
mikä se ikinä onkin, ja kulkea sitä yksin – ilman Hänen tukeaan, ilman Hänen voimaansa, ilman
johdatusta, kohti pimeyttä, sekasortoa, epäilystä, murhetta ja epätoivoa. Ja minä kysyn: Kumpi
tie on helpompi? – –

On vain yksi Tie onneen ja täyttymykseen. Jeesus Kristus on se Tie.” (”Tie”, Liahona, marraskuu
2008, s. 34–36.)

• Mitä vanhin Corbridgen mukaan tapahtuu, jos emme kulje Vapahtajan tietä?

• Mitä tapahtuu, jos kuljemme Vapahtajan tietä?

• Mikä on Vapahtajan tie? (Jos tarpeen, muistuta oppilaille, että Vapahtajan
tiehen sisältyy se, että kasvatamme uskon Häneen ja taivaalliseen Isään,
teemme parannuksen, vastaanotamme pelastuksen toimitukset kuten kasteen
ja temppelitoimitukset ja kestämme loppuun asti uskossa ja kuuliaisuudessa.)

Pyydä oppilaita pohtimaan kokemuksiaan, joissa heitä on siunattu heidän
kuljettuaan Vapahtajan tietä. Kehota muutamaa heistä kertomaan kokemuksistaan.

Kehota oppilaita miettimään, kuinka hyvin he kulkevat Vapahtajan tietä. Pyydä
heitä miettimään yksi tapa, jolla he voivat paremmin kulkea Vapahtajan tietä, ja
asettamaan tavoite toteuttaa se käytännössä.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 14:7–14 selittämällä, että Vapahtaja opetti
apostoleilleen, että yksi Hänen maan päälle tulonsa tarkoituksista oli tuoda
sanoillaan ja teoillaan julki, millainen taivaallinen Isä todella on. Hän myös lupasi
apostoleilleen, että heillä olisi valta tehdä suuria tekoja.

Seuraava viikko (Johannes 16–21)
Kehota oppilaita etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin, kun he päättävät
Johanneksen evankeliumin tutkimisen: Mitä Jeesus sanoi äidilleen riippuessaan
ristillä? Kuka oli ensimmäinen henkilö, jolle Jeesus Kristus ilmestyi
ylösnousemuksensa jälkeen? Kuka kieltäytyi uskomasta muiden todistuksia siitä,
että Jeesus oli noussut kuolleista? Kehota oppilaita kuvittelemaan, mitä Vapahtaja
sanoisi opetuslapsilleen, jotka olivat todistaneet Hänestä ja Hänen
ylösnousemuksestaan mutta jotka sitten päättivät palata vanhaan ammattiinsa sen
sijaan että olisivat saarnanneet evankeliumia. Pyydä heitä etsimään seuraavan
viikon lukualueesta, mitä Vapahtaja sanoi näille opetuslapsille.
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OPPIAIHE 76

Johannes 16
Johdanto
Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus Kristus jatkoi opetuslastensa
opettamista. Hän kertoi heille, että Hän menisi pian Isänsä
luo ja että Pyhä Henki eli Puolustaja tulisi ja johdattaisi heitä

kaikkeen totuuteen. Jeesus profetoi omasta kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan ja julisti, että Hän oli voittanut
maailman.

Opetusehdotuksia
Johannes 16:1–15
Jeesus selittää Pyhän Hengen tehtävää
Kehota yhtä oppilasta tulemaan huoneen etuosaan. Sido oppilaan silmät niin, ettei
oppilas näe. Kun oppilaan silmät on sidottu, kehota muita oppilaita asettamaan
pyhät kirjoituksensa jonnekin huoneessa. Kysy sitten oppilaalta, jonka silmät on
sidottu, kuinka vaikeaa olisi löytää jonkun tietyn henkilön pyhät kirjoitukset
huoneesta ja avata ne tietyltä sivulta. Kysy oppilaalta, olisiko siitä apua, jos joku
olisi halukas opastamaan hänet noiden pyhien kirjoitusten luo.

Kehota oppilasta, jonka silmät on sidottu, valitsemaan toinen oppilas toimimaan
oppaana. Kehota valittua oppilasta johtamaan oppilas, jonka silmät on sidottu,
näiden pyhien kirjoitusten luo ja auttamaan tätä löytämään tietty sivu. Kun nämä
tehtävät on suoritettu, kehota oppilaita hakemaan pyhät kirjoituksensa. Selitä, että
kun Jeesus Kristus oli maan päällä, Hän valmensi ja opetti opetuslapsiaan. Hän
johdatti heitä henkilökohtaisesti ymmärtämään opettamansa totuudet.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 16:1–4 selittämällä, että kun Jeesus oli syönyt
pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa, Hän kertoi heille, että tulisi aika, jolloin
ihmiset vihaisivat heitä, ja että nämä ihmiset uskoisivat tekevänsä palveluksen
Jumalalle surmaamalla heidät.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 16:5–6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja
miltä se heistä tuntui.

• Miltä opetuslapsista tuntui, kun he kuulivat, että Jeesus menisi pois ja että heitä
vainottaisiin?

Kehota oppilasta, joka toimi oppaana silmät sidotulle oppilaalle, palaamaan
paikalleen. Kysy oppilaalta, joka silmät on sidottu:

• Miltä tuntuisi olla jälleen yksin ilman ystävää, joka auttaisi sinua?

Anna oppilaalle, jonka silmät on sidottu, tuoli ja pyydä häntä istumaan (mutta jätä
side silmille).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 16:7. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kenet Jeesus lupasi lähettää
mentyään pois.

• Kenen Jeesus lupasi tulevan Hänen lähdettyään? (Jeesus lähettäisi Puolustajan
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eli Pyhän Hengen.) Tuo esiin, että ”Pyhä Henki ei toiminut juutalaisten
keskuudessa täyteydessään Jeesuksen kuolevaisuudessa viettäminä vuosina (ks.
Joh. 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, ”Holy Ghost”). Auta luokan jäseniä
ymmärtämään, miksi Pyhä Henki ei toiminut täyteydessään, lukemalla ääneen
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien
seuraavat sanat:

”Niin kauan kuin Jeesus oli henkilökohtaisesti opetuslastensa kanssa, heillä ei
ollut täyttä tarvetta saada Hengen jatkuvaa kumppanuutta, kuten heillä olisi
Jeesuksen lähdettyä” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa,
1965–1973, osa 1, s. 753).

Tee yhteenveto jakeista Joh. 16:8–12 selittämällä, että yksi Pyhän Hengen tehtävistä
on nuhdella maailmaa synnistä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 16:13 ja pyydä luokan jäseniä
etsimään, mitä muita tehtäviä Puolustaja täyttäisi opetuslasten elämässä Jeesuksen
lähdön jälkeen.

• Mitä tehtäviä Pyhä Henki täyttäisi Herran opetuslasten elämässä Hänen
lähtönsä jälkeen? Kuinka opetuslapset hyötyisivät siitä avusta ja johdatuksesta,
jota Pyhä Henki antaisi?

• Mitä Pyhä Henki jakeen 13 mukaan voi tehdä myös meidän hyväksemme
meidän aikanamme? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava
totuus: Pyhä Henki voi johtaa meidät koko totuuteen ja ilmoittaa, mitä on
tuleva.)

• Millä tavoin Pyhä Henki johtaa meitä totuuteen?

• Millä tavoin Pyhä Henki saattaisi ilmoittaa meille, mitä on tuleva? (Jos tarpeen,
selitä, että Pyhän Hengen avulla Jumala voi antaa vahvistusta, toivoa,
näkemystä, varoituksia ja johdatusta tulevaisuuttamme varten.)

Aseta jokin esine (palkkio) hyllylle tai tuolille tai jonnekin muualle huoneessa.
Kehota oppilasta, jonka silmät on sidottu, etsimään esine. Kehota toista oppilasta
kuiskaamaan hänelle ohjeita, jotka auttavat häntä etenemään ja löytämään
palkkion. Kun oppilas on löytänyt palkkion, kehota häntä ottamaan side pois
silmiltään. Pyydä kumpaakin oppilasta palaamaan omille paikoilleen. Kysy luokan
jäseniltä:

• Milloin olette tunteneet Pyhän Hengen johtavan teitä totuuteen? Kuinka
tunnistitte, että juuri Pyhä Henki johti teitä?

Voit kertoa kokemuksen, jolloin Pyhä Henki on johtanut sinua elämässäsi. Auta
oppilaita toteuttamaan oppimaansa totuutta käytännössä kannustamalla heitä
elämään tavalla, joka tuo Pyhän Hengen johdatuksen heidän elämäänsä.
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Kertokaa henkilökohtaisista kokemuksista
Sekä opettajalla että oppilailla tulee olla tilaisuus kertoa oivalluksistaan ja ymmärtämistään
asioista sekä henkilökohtaisista kokemuksista, joita heillä on ollut johonkin oppiin tai
periaatteeseen liittyen. He voivat myös kertoa kokemuksista, joita he ovat nähneet toisten
elämässä. Sinun voi olla tarpeen auttaa oppilaita ymmärtämään, että jotkin kokemukset ovat
liian pyhiä tai henkilökohtaisia kerrottaviksi luokkahuonetilanteessa (ks. Alma 12:9; OL 63:64).

Tuo esiin, että jae Joh. 16:13 osoittaa, että Pyhä Henki, jonka tehtävä on todistaa
Isästä ja Pojasta, ei ”puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee”.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 16:14–15 ja pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, kenen viestejä Pyhä Henki puhuu meille.

• Kenen viestejä Pyhä Henki välittää meille? (Kun oppilaat ovat vastanneet,
kirjoita taululle seuraava totuus: Pyhä Henki ilmoittaa totuuksia ja ohjeita,
jotka tulevat taivaalliselta Isältä ja Jeesukselta Kristukselta.)

• Miksi on hyödyllistä tietää, että kun Pyhä Henki puhuu meille, Hän puhuu
taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen puolesta?

Selitä oppilaille, että Pyhän Hengen välittämä ”tieto sinun hengellesi antaa paljon
suuremman varmuuden kuin mikään tieto, jonka voit saada luonnollisilla
aisteillasi” (Lujana uskossa, 2005, s. 131). Se tarkoittaa, että Pyhä Henki on totuuden
oppimisessa arvokkain oppaamme ja Hänen vaikutuksensa on arvokkaampaa kuin
fyysiset todisteet, muiden mielipiteet tai maailman järkeily. Meidän laillamme
Vapahtajan opetuslasten piti oppia luottamaan siihen, että Pyhä Henki on heidän
oppaanaan Herran ollessa fyysisesti poissa.

Johannes 16:16–33
Vapahtaja kertoo lähtevänsä kuolevaisuudesta ja julistaa, että Hän on voittanut
maailman
Kehota oppilaita miettimään tilannetta, jolloin heidän piti jättää hyvästit joksikin
aikaa jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle.

• Mitä sanoitte lohduttaaksenne toisianne, kun hyvästelitte?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 16:16. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä muuta sellaista Jeesus sanoi
opetuslapsilleen, mikä on saattanut lohduttaa heitä heidän ajatellessaan Hänen
lähtöään. Pyydä luokan jäseniä kertomaan, mitä he huomaavat.

Selitä, että jakeissa Joh. 16:17–19 kerrotaan, etteivät opetuslapset ymmärtäneet,
mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että Hän lähtisi mutta että he näkisivät Hänet
jälleen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 16:20–22. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Herra sanoi opetuslastensa
tuntevan, kun Hän lähtisi, ja mitä he tuntisivat, kun he näkisivät Hänet jälleen.

• Miltä opetuslapsista tuntuisi, kun Jeesus olisi poissa? Mitä Hän lupasi
tapahtuvan sen jälkeen?
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Selitä, että opetuslapset näkisivät Jeesuksen jälleen Hänen ylösnousemuksensa
jälkeen. Vaikka heidän surunsa Hänen kuolemastaan olisi suuri, niin ilo, jota he
tuntisivat Hänen ylösnousemuksessaan, olisi kestävää.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 16:23–32 selittämällä, että Jeesus opetti opetuslapsiaan
rukoilemaan suoraan taivaallista Isää Hänen (Kristuksen) nimessään ja vakuutti
heille, että Isä rakasti heitä ja Häntä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 16:33 ja pyydä luokan jäseniä
etsimään sanoja ja ilmauksia, joita Vapahtaja käytti lohduttaakseen opetuslapsiaan.

• Mitä sanoja ja ilmauksia Herra käytti lohduttaakseen opetuslapsiaan?

• Miksi me voimme jakeen 33 mukaan tuntea onnea ja rauhaa jopa maailmassa,
joka on täynnä koettelemuksia ja kuolemaa? (Kun oppilaat ovat vastanneet,
kirjoita taululle seuraava periaate: Koska Jeesus Kristus on voittanut
maailman, me voimme olla rohkeita ja tuntea rauhaa.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että Jeesus Kristus on voittanut maailman?

Selitä, että Isän Ainosyntyisenä Jeesus Kristus eli synnittömän elämän voittaen
kuolevaisuuden jokaisen kiusauksen. Hän myös koki meidän jokaisen tuskan ja
ahdistuksen ja sovitti meidän kaikkien synnit. Elämällään, kärsimyksellään,
kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Hän voitti kaiken sen, mikä estäisi meitä
tulemasta puhtaiksi, kokemasta rauhaa ja elämästä jälleen taivaallisen Isän ja
rakkaittemme kanssa.

• Millä tavoin tieto siitä, että Jeesus Kristus on voittanut maailman, auttaa meitä
pysymään rohkeina ja tuntemaan rauhaa?

Anna oppilaille jäljennös presidentti Thomas S. Monsonin seuraavista sanoista.
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen ja pyydä luokan jäseniä etsimään
selitystä siihen, miksi me voimme olla rohkealla mielellä tämän maailman
koettelemuksista ja vaikeuksista huolimatta.

”Olkaamme rohkealla mielellä eläessämme elämäämme. Vaikka me elämme yhä
vaarallisempia aikoja, Herra rakastaa meitä ja välittää meistä. Hän on aina
rinnallamme, kun teemme sitä, mikä on oikein. Hän auttaa meitä avuntarpeen
hetkenä. – – Elämämme voi myös olla täynnä iloa, kun noudatamme Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin opetuksia.

Herra on kehottanut: ’Pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman’ [Joh.
16:33]. Mitä suurta onnea tuon tiedon pitäisikään tuoda meille. Hän eli meidän vuoksemme, ja
Hän kuoli meidän vuoksemme. Hän maksoi syntimme. Noudattakaamme Hänen esimerkkiään.
Osoittakaamme suuri kiitollisuutemme Hänelle ottamalla vastaan Hänen uhrinsa ja elämällä
siten, että olemme kelvollisia palaamaan ja jonakin päivänä elämään Hänen luonaan.” (”Herra
olkoon tiellä kanssasi”, Liahona, marraskuu 2012, s. 111.)

• Milloin tieto siitä, että Jeesus Kristus on voittanut maailman, on auttanut teitä
olemaan rohkealla mielellä ja tuntemaan rauhaa?

Kehota oppilaita olemaan rohkealla mielellä ja elämään Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin mukaan. Todista, että kun he tekevät niin, he tuntevat rauhaa ja
toivoa, jotka ovat mahdollisia Herran sovitusuhrin ja ylösnousemuksen ansiosta.
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Johannes 17
Johdanto
Ennen kuin Vapahtaja kärsi Getsemanessa, Hän piti suuren
esirukouksensa. Hän rukoili, että Hänen opetuslapsensa ja
kaikki, jotka seuraisivat Häntä, tulisivat tuntemaan

taivaallisen Isän ja saisivat iankaikkisen elämän, ja Hän
rukoili, että he voisivat olla yhtä Hänen ja Hänen
Isänsä kanssa.

Opetusehdotuksia
Johannes 17:1–8
Jeesus Kristus puhuu taivaalliselle Isälle rukouksessa
Kehota oppilaita nimeämään kuuluisia ihmisiä, joista he tietävät jotakin. Pyydä
heitä sitten nimeämään omassa elämässään olevia ihmisiä, jotka he tuntevat
parhaiten.

• Mitä eroa on sillä, että tietää jotakin jostakusta, ja sillä, että todella tuntee tuon
ihmisen?

• Mitä vaaditaan, että todella tuntee jonkun?

• Ketkä ovat henkilöitä, jotka teidän olisi mielestänne tärkeää tuntea
paremmin? Miksi?

Selitä, että Vapahtaja opetti, miten tärkeää on tulla tuntemaan taivaallinen Isä ja
Hänet. Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukua Joh. 17 etsimään totuuksia, jotka
auttavat heitä tuntemaan taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen paremmin.

Auta oppilaita ymmärtämään luvun Joh. 17 taustaa selittämällä, että jossakin
vaiheessa sen jälkeen kun Vapahtaja ja Hänen opetuslapsensa olivat syöneet
viimeisen aterian ja ennen kuin he menivät Getsemanen puutarhaan, Jeesus piti
rukouksen, joka tunnetaan perinteisesti esirukouksena. Sana esirukous tarkoittaa,
että rukoilee jonkun toisen puolesta. Tässä tapauksessa Jeesus Kristus puhui
taivaalliselle Isälle opetuslastensa puolesta pyytäen, että he voisivat saada
iankaikkisen elämän.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 17:1–3. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka Vapahtaja kuvaili
iankaikkista elämää.

Joh. 17:3 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Pyhien kirjoitusten hallittavien
kohtien tutkiminen auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin perusoppeja ja olemaan

valmiita opettamaan niitä muille. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät pyhien kirjoitusten
hallittavat kohdat selvästi erottuvalla tavalla voidakseen löytää ne helposti. Käytä oppiaiheen
lopussa annettua opetusehdotusta auttaaksesi oppilaita hallitsemaan tämän kohdan.

Selitys siihen, mitä pyhien kirjoitusten hallittavilla kohdilla tarkoitetaan, sekä luettelo muista
kertaustoiminnoista, jotka auttavat oppilaita hallitsemaan nämä valitut kohdat, on liitteenä
tämän oppikirjan lopussa.
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• Kuinka Vapahtaja kuvaili iankaikkista elämää?

• Kuinka ilmaisisitte jakeen 3 perusteella periaatteen, joka opettaa, mitä meidän
täytyy tehdä saadaksemme iankaikkisen elämän? (Oppilaat saattavat käyttää eri
sanoja, mutta varmista, että on selvää, että saadaksemme iankaikkisen
elämän meidän täytyy tulla tuntemaan taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa
Jeesus Kristus.)

Auta luokan jäseniä ymmärtämään, mitä Jumalan tunteminen tarkoittaa,
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien seuraavat sanat:

”Jumalasta tietäminen on toista kuin Hänen tuntemisensa. Me tiedämme
Hänestä, kun me ymmärrämme, että Hän on persoonallinen olento, jonka kuvaksi
ihminen luotiin; kun me tiedämme, että Poika on Isän olemuksen kuva, ja kun me
tiedämme, että sekä Isällä että Pojalla on tiettyjä ominaisuuksia ja voimia. Mutta
me tunnemme Heidät iankaikkisen elämän saamisen kannalta, kun me nautimme
sellaisesta ja teemme sellaista, mitä He tekevät. Jumalan tunteminen on sitä, että

ihminen ajattelee, mitä Hän ajattelee, ihminen tuntee, mitä Hän tuntee, ihmisellä on se voima,
joka Hänellä on, että hän ymmärtää ne totuudet, jotka Hän ymmärtää, ja tekee sitä, mitä Hän
tekee. Ne, jotka tuntevat Jumalan, tulevat Hänen kaltaisikseen, ja heillä on Hänen kaltaisensa
elämä, joka on iankaikkinen elämä.” (Ks. Joseph B. Wirthlin, ”Herramme ja Vapahtajamme”,
Valkeus, tammikuu 1994, s. 6–7.)

• Kuinka Isän ja Pojan tunteminen on eri asia kuin että vain tietää Heistä?

• Miksi ihminen ei voi saada iankaikkista elämää tuntematta Isää Jumalaa ja
Jeesusta Kristusta?

• Kuinka me voimme tulla tuntemaan Isän ja Pojan?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 17:4–5 selittämällä, että Vapahtaja kertoi Isälleen, että
Hän oli tehnyt työn, jonka Hänen Isänsä oli antanut Hänen tehtäväkseen. Hän
pyysi Isäänsä kirkastamaan Hänet samalla kirkkaudella, joka Hänellä oli ollut
kuolevaisuutta edeltävässä elämässä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 17:6–8. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Vapahtajan opetuslapset olivat
tehneet tullakseen tuntemaan Hänet.

• Mitä opetuslapset olivat tehneet tullakseen tuntemaan Vapahtajan? (Voit
kannustaa oppilaita merkitsemään jakeessa 8 ilmaukset ”ottaneet vastaan”,
”tietävät” ja ”uskovat”.)

Johannes 17:9–19
Vapahtaja rukoilee opetuslastensa puolesta
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 17:9. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, keiden puolesta Vapahtaja erityisesti
rukoili.

• Keiden puolesta Vapahtaja rukoili ollessaan aloittamassa sovituksen
toteuttamista?
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• Mistähän syystä apostoleille on ehkä ollut apua siitä, että he kuulivat
Vapahtajan rukoilevan heidän puolestaan?

Kirjoita taululle Joh. 17:11–18. Järjestä oppilaat pareiksi. Kehota heitä tutkimaan
parinsa kanssa näitä jakeita ja ottamaan selville, mitä Jeesus pyysi opetuslastensa
puolesta. Voit kehottaa oppilaita merkitsemään, mitä he löytävät. Pyydä riittävän
ajan kuluttua muutamia pareja kertomaan luokan jäsenille, mitä he ovat löytäneet.

Tuo esiin, että Vapahtaja mainitsi, että Hänen opetuslapsensa eläisivät edelleen
maailmassa, joka oli paha ja joka vihasi heitä.

• Minkä totuuden me voimme oppia jakeiden 14–16 perusteella elämisestä
maailmassa Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsina meidän on määrä olla maailmassa mutta ei maailmasta.)

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että on maailmassa mutta ei maailmasta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat:

”Me sanomme kirkossa usein: ’Olkaa maailmassa mutta älkää maailmasta.’ – –

Kenties meidän pitäisi toistaa edellä mainittu lausuma kahtena erillisenä
kehotuksena. Ensiksi: Olkaa maailmassa. Osallistukaa, olkaa perillä asioista.
Yrittäkää olla ymmärtäväisiä ja suvaitsevaisia ja arvostaa erilaisuutta.
Vaikuttakaa yhteiskuntaan merkittävällä tavalla palvelemalla ja osallistumalla.
Toiseksi: Älkää olko maailmasta. Älkää kulkeko vääriä polkuja älkääkä taipuko

siihen, mikä ei ole oikein, älkääkä hyväksykö sellaista. – –

Kirkon jäsenten pitää vaikuttaa enemmän kuin mitä meihin vaikutetaan. Meidän pitäisi tehdä
työtä synnin ja pahuuden tulvan ehkäisemiseksi sen sijaan että antaisimme sen viedä meitä
passiivisesti mukanaan. Meidän jokaisen on tarpeen auttaa ongelman ratkaisemisessa sen sijaan,
että välttäisimme sitä tai olisimme piittaamatta siitä.” (Ks. ”Television vaikutukset”, Valkeus,
heinäkuu 1989, s. 74.)

• Miksi Herra haluaa meidän pysyvän maailmassa olematta maailmasta?

Kehota oppilaita toimimaan jälleen parinsa kanssa ja keksimään jokin esimerkki
siitä, kuinka ihminen voisi olla maailmassa mutta ei maailmasta kussakin
seuraavista tilanteista:

1. koulussa

2. ystävien parissa

3. verkossa.

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita selittämään luokalle heidän
keksimänsä esimerkit. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan,
kun he tai joku heidän tuntemansa henkilö ovat osoittaneet sopivalla tavalla
olevansa maailmassa mutta ei maailmasta.
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Kehota oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa yksi täsmällinen tapa, jolla he pyrkivät seuraamaan
paremmin Vapahtajaa olemalla maailmassa mutta ei maailmasta.

Johannes 17:20–26
Vapahtaja rukoilee kaikkien ihmisten puolesta, jotka ottavat vastaan Hänen
evankeliuminsa
Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen ja tekemään jokin tehtävä, jossa
hänen kätensä likaantuvat (kuten puhdistamaan taulu tai kaivamaan jokin esine
kulhosta, jossa on multaa). Kannusta oppilasta hänen tehtävää suorittaessaan
pyrkimään siihen, että hänen kätensä pysyvät puhtaina.

Kun oppilas on tehnyt tehtävän, pyydä häntä näyttämään kätensä luokalle.

• Kuinka tämä toiminta voisi olla samankaltaista kuin pyrkimyksemme olla
maailmassa mutta ei maailmasta? (Parhaista pyrkimyksistämme huolimatta me
emme pysy täysin puhtaina synneistä ja pahuudesta, joita tässä maailmassa on.)

• Jos meitä ei voisi puhdistaa synneistämme, mitä seurauksia lopulta kokisimme?
Miksi? (Meidät erotettaisiin pois Jumalan luota ikuisiksi ajoiksi, koska mikään
epäpuhdas ei voi asua Hänen luonaan [ks. 1. Nefi 15:33–34].)

Kiitä oppilasta ja pyydä häntä palaamaan paikalleen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 17:20–23. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, minkä puolesta Jeesus Kristus rukoili.

• Minkä puolesta Jeesus Kristus rukoili? (Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät
sanan yhtä aina kun se esiintyy jakeissa 20–23.)

• Minkä ansiosta meistä voi tulla yhtä Isän ja Pojan kanssa? (Jeesuksen
Kristuksen sovituksen siunausten ansiosta, jotka me saamme noudattamalla
Hänen käskyjään, ja Pyhän Hengen lahjan avulla.)

Kirjoita taululle seuraava totuus: Kun tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse ja
otamme vastaan Hänen sovituksensa siunaukset, meistä voi tulla yhtä Isän ja
Pojan kanssa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:

”Englanninkielisen sanan atonement (’sovitus’) kirjaimellinen merkitys selittää
itse itsensä: at-one-ment, tuoda yhteen asiat, jotka ovat olleet erillään tai
erkaantuneina” (ks. ”Jeesuksen Kristuksen sovitus”, Liahona, maaliskuu
2008, s. 35).

• Miksi te haluatte olla yhtä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa sen
perusteella, mitä tiedätte Heistä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti James E. Faustin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
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mikä siunaus koituu niille, jotka pyrkivät olemaan yhtä taivaallisen Isän ja
Jeesuksen Kristuksen kanssa.

”Meidän pitää paitsi tavoitella vakaasti tietoa Mestarista myös pyrkiä, kuten Hän
kehotti, olemaan yhtä Hänen kanssaan (ks. Joh. 17:21). – –

Edessä olevat päivät ovat ahdistuksen ja vaikeuksien täyttämiä. Mutta
henkilökohtaisen jumalasuhteemme rohkaisevan lohdun myötä meille annetaan
tyynnyttävää rohkeutta.” (Ks. ”Että me tuntisimme Sinut, ainoan todellisen
Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen”, Liahona, helmikuu 1999, s. 3, 6.)

Todista siitä, miten tärkeää on tulla tuntemaan Jeesus Kristus ja taivaallinen Isä ja
pyrkiä olemaan yhtä Heidän kanssaan.

Kehota oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä oppiakseen tuntemaan
paremmin taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen sekä vahvistaakseen
suhdettaan Heihin.

Kehota oppilaita kirjoittamaan ajatuksensa pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa tai seminaarimuistivihkoonsa. Kehota riittävän ajan kuluttua
muutamaa oppilasta, jotka haluavat, kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan
luokalle.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 17:3
Auta oppilaita oppimaan ulkoa Joh. 17:3 kehottamalla heitä pitämään seuraavan
viikon aikana mukanaan pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien korttia, jossa on
tämä kohta. Kannusta heitä käymään kohtaa läpi ja harjoittelemaan sen sanomista
tilaisuuksien tullessa. Voit ehdottaa, että he yrittävät sanoa sen ulkoa jollekulle
perheenjäsenelle ja selittää, mitä se tarkoittaa. Kehota muutaman seuraavan päivän
aikana oppitunnin alussa oppilaita kertomaan, kuinka he edistyvät tämän kohdan
ulkoa opettelemisessa.
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Johannes 18–19
Johdanto
Juutalaisjohtajien vangittua Jeesuksen ja kuulusteltua Häntä
he toimittivat Hänet Pilatuksen luo kuultavaksi ja
tuomittavaksi. Pilatus suostui Jeesuksen
ristiinnaulitsemiseen, vaikka hän vakuuttuikin siitä, että

Jeesus oli syytön. Ristillä ollessaan Vapahtaja antoi äitinsä
apostoli Johanneksen hoiviin. Ristiinnaulitsemisen jälkeen
Jeesuksen ruumis pantiin hautaan.

Opetusehdotuksia
Johannes 18:1–32
Juutalaisjohtajat vangitsevat Jeesuksen, kuulustelevat Häntä ja vievät Hänet sitten
Pilatuksen luo
Kirjoita taululle seuraava kysymys:

Milloin on vaikeinta huolehtia muiden hyvinvoinnista?

Kehota muutamia oppilaita selittämään, kuinka he vastaisivat taululla olevaan
kysymykseen.

Selitä, että Jeesus Kristus ja roomalainen maaherra Pilatus päättivät pitää tärkeinä
eli arvostaa eri asioita tapahtumissa, joita kuvataan luvuissa Joh. 18–19. Kirjoita
vastakkaisille puolille taulua Jeesuksen Kristuksen huolenaiheita ja Pilatuksen
huolenaiheita. Kehota oppilaita heidän tutkiessaan lukuja Joh. 18–19 etsimään
totuus, joka voi auttaa heitä tietämään, minkä huolenaiheiden pitäisi olla etusijalla
heidän elämässään.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 18:1–3 selittämällä, että kun Jeesus oli kärsinyt
Getsemanen puutarhassa, Juudas Iskariot saapui ylipappien ja fariseusten
lähettämien sotilaiden kanssa vangitsemaan Jeesusta.

• Jos tietäisitte, että joukko aseistautuneita miehiä olisi tulossa vangitsemaan ja
lopulta surmaamaan teidät, miten mahtaisitte reagoida?

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 18:4–11 ja Luuk.
22:50–51. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuinka
Jeesus reagoi, kun tämä ryhmä saapui.

• Mitä Jeesus sanoi niille, jotka tulivat vangitsemaan Häntä? (Voit selittää, että
sanat näiden jakeessa Joh. 18:8 ja niistä jakeessa Joh. 18:9 tarkoittavat apostoleja,
jotka olivat Jeesuksen kanssa.)

• Mistä Jeesus Kristus näiden jakeiden mukaan oli huolissaan? (Kun oppilaat
vastaavat, kirjoita taululle seuraavat ilmaukset otsikon ”Jeesuksen Kristuksen
huolenaiheita” alle: apostoliensa suojeleminen; palvelijan korvan parantaminen;
taivaallisen Isän tahdon tekeminen.)
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Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava yhteenveto jakeista Joh. 18:12–32:

Jeesus antoi sotilasosaston vangita Hänet. Sotilaat veivät Hänet yhden juutalaisjohtajan,
Hannaksen, luo ja sitten ylipappi Kaifaksen luo, joka pyrki saamaan Jeesuksen tuomituksi
kuolemaan. Pietari ja eräs toinen opetuslapsi seurasivat Jeesusta. Kun kolme eri ihmistä kysyi
Pietarilta, oliko hän yksi Jeesuksen opetuslapsista, Pietari kielsi joka kerta tuntevansa Jeesuksen.
Kaifaksen kuulusteltua Jeesusta juutalaisjohtajat veivät Hänet kuultavaksi ja tuomittavaksi
Pilatuksen luo, joka oli Juudeasta vastaava roomalainen maaherra. Vain roomalaisilla oli
Jerusalemissa valtuus langettaa kuolemantuomio.

Selitä, että tämä oikeudenkäynti on saattanut tapahtua Antonian linnoituksessa
lähellä temppeliä. (Voisit kehottaa oppilaita ottamaan Pyhien kirjoitusten oppaasta
esiin Raamatun kartan nro 12, ”Jerusalem Jeesuksen aikaan”, ja etsimään sieltä
Antonian linnoituksen [kartassa kohde 3].)

Johannes 18:33–19:16
Jeesus Kristus on kuultavana Pilatuksen edessä
Kehota kahta oppilasta lukemaan ääneen, ensimmäistä Vapahtajan sanat ja toista
Pilatuksen sanat, jotka on tallennettu jakeisiin Joh. 18:33–37. (Voisit kehottaa näitä
oppilaita ennen oppituntia etsimään kohdat, jotka he tulevat lukemaan.) Voit itse
olla kertojana tai pyytää kolmatta oppilasta kertojaksi. Kun nämä oppilaat lukevat
osansa, pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Pilatus
halusi tietää Jeesuksesta.

• Mitä Pilatus jakeen Joh. 18:33 mukaan halusi tietää Jeesuksesta?

Selitä, että juutalaisjohtajat syyttivät Jeesusta siitä, että Hän väitti olevansa
juutalaisten kuningas, sillä jos Jeesus väittäisi olevansa kuningas, Häntä voitaisiin
syyttää kansankiihotuksesta tai maanpetoksesta Rooman hallitusta vastaan (ks.
Joh. 19:12), rikoksesta, josta rangaistiin kuolemalla.

• Mitä Jeesus selitti Pilatukselle? (Hänen valtakuntansa ei ollut ”tästä
maailmasta” [Joh. 18:36], ja Hän oli tullut maailmaan ”[todistamaan] totuuden
puolesta” [Joh. 18:37].)

Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 18:38–40 ja panemaan merkille, mihin
johtopäätökseen Pilatus tuli Jeesuksesta.

• Mihin johtopäätökseen Pilatus tuli Jeesuksesta? (Hän sanoi, ettei hän voinut
havaita Jeesuksen syyllistyneen mihinkään rikokseen [ks. jae 38].)

• Mitä Pilatus jakeen 39 mukaan yritti tehdä saadakseen Jeesuksen vapaaksi?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 19:1–5 selittämällä, että roomalaiset sotilaat ruoskivat
Jeesuksen ja pilkkasivat Häntä. Sitten Pilatus esitteli Jeesuksen kansalle.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 19:4, 6 ja kiinnittämään huomiota siihen,
mitä Pilatus toisti juutalaisille (ettei Jeesus ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen).

• Mitä Pilatus luultavasti uskoi, että oli oikein tehdä, kun otatte huomioon
Pilatuksen toistuvat vakuutukset, ettei hän havainnut Jeesuksen syyllistyneen
mihinkään rikokseen?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 19:7. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä juutalaisjohtajat kertoivat
Pilatukselle Jeesuksesta.

Kehota oppilaita, jotka lukivat Pilatuksen, Jeesuksen ja kertojan osat, jatkamaan
rooleissaan ja lukemaan ääneen jakeet Joh. 19:8–11. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, miten Pilatus reagoi kuullessaan, että
Jeesus oli sanonut olevansa Jumalan Poika.

• Kuinka Pilatus reagoi, kun juutalaisjohtajat olivat kertoneet hänelle, että Jeesus
oli sanonut olevansa Jumalan Poika?

• Jos te olisitte olleet Pilatuksen asemassa, miltä teistä olisi mahtanut tuntua
kuultuanne, mitä Jeesus sanoi teidän vallastanne maaherrana? Miksi?

Selitä, että Jeesuksen jakeeseen 11 tallennetut sanat, että juutalaisjohtajat ovat
suurempia syyllisiä, antoivat ymmärtää, että jos Pilatus antaisi periksi väkijoukon
vaatimukselle ja määräisi Jeesuksen ristiinnaulittavaksi, Pilatus syyllistyisi syntiin
mutta ei samassa määrin kuin ne, jotka aktiivisesti havittelivat Jeesuksen kuolemaa.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 27:19 ja panemaan merkille, mitä
Pilatuksen vaimo neuvoi miestään tekemään. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he
löytävät.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 19:12–15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä Pilatus pyrki tekemään Jeesukselle ja
kuinka juutalaiset reagoivat.

• Mitä Pilatus jakeen 12 mukaan pyrki tekemään?

• Mitä juutalaisjohtajat sanoivat Pilatukselle, kun he saivat tietää, että hän halusi
vapauttaa Jeesuksen?

Muistuta oppilaille, että keisari oli antanut Pilatukselle hänen asemansa Juudean
maaherrana. Useissa aiemmissa tapauksissa Pilatus oli määrännyt roomalaiset
sotilaat surmaamaan juutalaisia, ja hän oli häpäissyt heidän pyhiä uskonnollisia
perinnäissääntöjään. Pilatuksen teoista oli kerrottu keisarille, ja keisari oli nuhdellut
Pilatusta (ks. James E. Talmage, Jeesus Kristus, 1982, s. 455–456).

• Mitä Pilatukselle olisi saattanut tapahtua, jos juutalaiset olisivat raportoineet,
ettei hän ollut ”keisarin ystävä” (jae 12)? (Jos keisari olisi epäillyt, ettei Pilatus
ollut hänelle uskollinen, keisari olisi saattanut viedä Pilatukselta tämän aseman
ja vallan maaherrana.)

Tuo esiin, että Pilatuksen oli tehtävä päätös joko suojella omia etujaan tai vapauttaa
Vapahtaja, jonka hän tiesi syyttömäksi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 19:16. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Pilatus päätti tehdä.

• Mitä Pilatus päätti tehdä?

• Mitä tämä päätös osoittaa siitä, mistä Pilatus oli todennäköisimmin huolissaan?
(Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle otsikon ”Pilatuksen huolenaiheita” alle:
hän itse; hänen asemansa ja valtansa.)
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• Minkä periaatteen me voimme oppia Pilatuksen päätöksestä asettaa omat
etunsa Vapahtajan vapauttamisen edelle, vaikka hän tiesi Vapahtajan olevan
syytön? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate:
Omien etujemme asettaminen oikein tekemisen edelle johtaa meidät
syntiin.)

• Missä tilanteissa me saattaisimme tuntea houkutusta asettaa omat etumme sen
edelle, että tekisimme oikein?

• Mitä voimme tehdä voittaaksemme kiusauksen asettaa omat etumme sen
edelle, että tekisimme oikein?

Kehota oppilaita ottamaan selville, mitä he voivat oppia Kristuksen luonteesta
verrattuna Pilatuksen luonteeseen, kun he tutkivat Jeesuksen Kristuksen elämän
viimeisiä hetkiä kuolevaisuudessa.

Rinnasta ja vertaa
Opetusten, ihmisten tai tapahtumien välisten samankaltaisuuksien tai erojen huomaaminen voi
selventää oppia, periaatetta tai pyhien kirjoitusten kohtaa ja tuoda tarkemmin esiin evankeliumin
totuuksia.

Johannes 19:17–42
Jeesus ristiinnaulitaan ja Hänen ruumiinsa pannaan hautaan
Tee yhteenveto jakeista Joh. 19:17–24 selittämällä, että Jeesus kantoi ristinsä
Golgatalle, missä Hänet ristiinnaulittiin.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 19:25–27. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, keitä oli paikalla, kun
Jeesus ristiinnaulittiin.

• Keitä seisoi lähellä ristiä, kun Jeesus ristiinnaulittiin? (Kun oppilaat ovat
vastanneet, selitä, että ilmaus ”hänen – – rakkain opetuslapsensa” [jae 26]
tarkoittaa apostoli Johannesta.)

• Kenestä Jeesus jakeiden 26–27 mukaan oli huolissaan riippuessaan ristillä? Mitä
Hän käski Johannesta tekemään? (Pitämään huolta Hänen äidistään aivan kuin
tämä olisi Johanneksen oma äiti. Kirjoita taululle otsikon ”Jeesuksen Kristuksen
huolenaiheita” alle Hänen äitinsä hyvinvointi.)

Mikäli mahdollista, anna oppilaille monisteena kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan
ne ääneen.

”Luonne ilmenee – – voimassa huomata toisten ihmisten kärsimys, kun me itse
kärsimme, kyvyssä havaita muiden nälkä, kun me olemme nälkäisiä, ja voimassa
auttaa ja osoittaa myötätuntoa muiden hengelliselle piinalle, kun me olemme
keskellä omaa hengellistä ahdinkoamme. Näin luonnetta osoitetaan katsomalla
ja kurkottamalla ulospäin, kun luonnollinen ja vaistomainen reaktio on olla
itsekeskeinen ja kääntyä sisäänpäin. Jos sellainen kyky on todellakin moraalisen
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luonteen tärkein kriteeri, niin maailman Vapahtaja on täydellinen esimerkki sellaisesta
johdonmukaisesta ja laupiaasta luonteesta.” (”The Character of Christ”, Brigham Youngin
yliopiston Idahon kampuksen uskontosymposium, 25. tammikuuta 2003, s. 2–3.)

• Sen perusteella, mitä olemme saaneet luvuista Joh. 18–19 tietää Vapahtajan
luonteesta, mitä me voimme tehdä noudattaaksemme Hänen esimerkkiään?
(Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava totuus: Me voimme
noudattaa Vapahtajan esimerkkiä päättämällä auttaa muita silloinkin kun
itse olemme avun tarpeessa.)

• Kuinka me voimme voittaa halun olla huolissamme ensisijaisesti itsestämme ja
päättää auttaa muita silloinkin kun saatamme itse olla avun tarpeessa?

• Milloin olette nähneet jonkun noudattavan Vapahtajan esimerkkiä päättämällä
auttaa muita silloinkin kun hän on ollut avun tarpeessa?

Voit lausua todistuksesi Jeesuksesta Kristuksesta ja täydellisestä esimerkistä, jonka
Hän antoi asettamalla muiden tarpeet omiensa edelle. Kehota oppilaita
kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa, mitä he aikovat tehdä noudattaakseen Vapahtajan
esimerkkiä.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 19:28–42 selittämällä, että Jeesuksen annettua
henkensä Joosef Arimatialainen pyysi Pilatukselta Jeesuksen ruumista. Joosef ja
Nikodemos valmistivat sitten Vapahtajan ruumiin ja asettivat sen hautaan, jonka
Joosef oli lahjoittanut.
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OPPIAIHE 79

Johannes 20
Johdanto
Ristiinnaulitsemista seuraavana sunnuntaina Magdalan
Maria huomasi, että hauta oli tyhjä, ja hän ilmoitti siitä
Johannekselle ja Pietarille, jotka juoksivat silloin tyhjälle

haudalle. Ylösnoussut Kristus ilmestyi Magdalan Marialle ja
myöhemmin opetuslapsilleen.

Opetusehdotuksia
Johannes 20:1–10
Magdalan Maria huomaa haudan olevan tyhjä ja kertoo siitä Johannekselle ja
Pietarille, jotka juoksevat silloin haudalle
Valmista oppilaita tutkimaan lukua Joh. 20 kehottamalla heitä miettimään
tilannetta, jolloin joku heille tai jollekulle heidän tuntemalleen ihmiselle rakas
ihminen on kuollut.

• Mitä tunteita saattaisimme kokea, kun rakas ihminen kuolee?

Auta oppilaita ymmärtämään luvun Joh. 20 taustaa muistuttamalla heille, että kun
Jeesus oli antanut henkensä noin kello 15 perjantaina, Hänen ruumiinsa laskettiin
hautaan sinä iltapäivänä ja suuri kivi asetettiin haudan suulle. Sitten auringon
laskiessa alkoi sapatti. (Voit selittää, että ennen Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemusta Herran liittokansa vietti sapattia auringonlaskusta perjantaina
auringonlaskuun lauantaina.)

Auta oppilaita ymmärtämään pyhien kirjoitusten tausta
Pyhien kirjoitusten taustaan sisältyy pyhien kirjoitusten kohtaan tallennettua tapahtumaa
ympäröivät olosuhteet. Tämän taustan ymmärtäminen auttaa oppilaita huomaamaan pyhien
kirjoitusten innoitettujen kirjoittajien sanoman. Se myös auttaa oppilaita astumaan henkisesti
kunkin kirjoittajan maailmaan niin paljon kuin mahdollista ja näkemään tapahtumat sellaisina
kuin kirjoittaja näki ne.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Joseph B. Wirthlinin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan,
miltä Jeesuksen opetuslapsista tuntui tuona murheellisena perjantaina.

”Mietin, kuinka synkkä oli se perjantai, jolloin Kristus nostettiin ristille.

Tuona kauheana perjantaina maa järkkyi ja pimeni. Pelottavat myrskyt
piiskasivat maata.

Ne jumalattomat miehet, jotka tavoittelivat Hänen henkeään, riemuitsivat. Nyt
kun Jeesusta ei enää ollut, varmastikin Hänen seuraajansa hajaantuisivat. Tuona
päivänä he seisoivat voitonriemuisina.

Sinä päivänä temppelin väliverho repesi kahtia.
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Magdalan Maria ja Maria, Jeesuksen äiti, olivat molemmat murheen ja epätoivon murtamia. Se
suurenmoinen mies, jota he olivat rakastaneet ja kunnioittaneet, riippui hengettömänä ristillä.

Sinä perjantaina apostolit olivat suunniltaan. Jeesus, heidän Vapahtajansa – mies, joka oli
kävellyt veden päällä ja herättänyt muita kuolleista – oli itse jumalattomien ihmisten armoilla. He
katselivat avuttomina, kuinka Hänen vihollisensa voittivat Hänet.

Sinä perjantaina ihmiskunnan Vapahtajaa nöyryytettiin ja loukattiin, pahoinpideltiin ja parjattiin.

Se oli perjantai, joka oli täynnä musertavaa, riipaisevaa surua, joka kalvoi niiden sielua, jotka
rakastivat ja kunnioittivat Jumalan Poikaa.

Luulen, että tuo perjantai oli synkin kaikista päivistä sitten tämän maailman historian
alkamisen.” (”Sunnuntai koittaa”, Liahona, marraskuu 2006, s. 29.)

• Jos te olisitte olleet yksi niistä opetuslapsista, jotka olivat siellä sinä perjantaina,
mitä te olisitte mahtaneet ajatella tai tuntea?

Kun oppilaat ovat vastanneet, lue ääneen vanhin Wirthlinin seuraavat sanat:

”Mutta sen päivän kohtalo ei ollut pysyvä” (”Sunnuntai koittaa”, s. 29).

Kehota oppilaita ottamaan selville, kuinka ”sen päivän kohtalo ei ollut pysyvä”,
kun he tutkivat lukua Joh. 20.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 20:1–2. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Magdalan Maria huomasi
saapuessaan Jeesuksen haudalle varhain viikon ensimmäisenä päivänä eli
sunnuntaina.

• Mitä Maria huomasi?

• Mitä Maria teki huomattuaan, että kivi oli siirretty pois haudan suulta? Mitä
hän oletti?

Kehota useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Joh. 20:3–10. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Pietari
ja Johannes, johon viitataan ilmauksella ”se toinen opetuslapsi” (jae 3), tekivät
kuultuaan Marian uutisen.

• Mitä Pietari ja Johannes tekivät kuultuaan Marian uutisen?

• Kuinka Johannes jakeen 8 mukaan reagoi nähtyään tyhjän haudan? Mitä
hän uskoi?

Voit selittää, ettei Johannes ollut täysin ymmärtänyt Vapahtajan julistuksia, että Hän
nousisi kuolleista kolmantena päivänä, ennen kuin hän katsoi tyhjään hautaan.
Nähtyään tyhjän haudan Johannes muisti ja uskoi (ks. Joh. 20:8–9).
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Johannes 20:11–31
Ylösnoussut Vapahtaja ilmestyy Magdalan Marialle ja myöhemmin opetuslapsilleen
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 20:11–15. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuka puhui Marialle sen jälkeen kun
Pietari ja Johannes olivat lähteneet haudalta.

• Kuka Marialle puhui jakeiden 12–13 mukaan?

• Kuka Marialle puhui jakeessa 15? Keneksi Maria luuli Jeesusta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 20:16–18. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jeesus käski Mariaa tekemään
tämän tunnistettua Hänet.

Auta oppilaita ymmärtämään ilmaus ”älä koske minuun” (jae 17) kehottamalla
yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Bruce R. McConkien seuraavat sanat:

”Raamatun lainauksessa Jeesus sanoo: ’Älä koske minuun.’ Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä sanotaan: ’Älä pidättele minua.’ Eri kreikankielisissä
käännöksissä kohta kääntyy muotoon ’Älä takerru minuun’ tai ’Älä pidättele
minua’. Joissakin annetaan merkitys ’Älä takerru minuun enää pidempään’ tai
’Älä pidättele minua enää pidempään’. Joissakin puhutaan Hänen
pidättelemisensä tai Häneen takertumisensa lopettamisesta ja annetaan näin

ymmärtää, että Maria pidätteli jo Häntä. On perusteltu syy olettaa, että ylösnousseen Herran
Marialle välittämä ajatus oli jokseenkin tällainen: ’Sinä et voi pidätellä minua täällä, sillä minä
aion nousta Isäni luo.’” (The Mortal Messiah, 4 osaa, 1979–1981, osa 4, s. 264.)

• Mitä Jeesus jakeen 17 mukaan käski Mariaa tekemään?

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he olisivat olleet yksi niistä opetuslapsista,
jotka kuulivat Marian todistuksen. Pyydä oppilaita kirjoittamaan
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaus
seuraaviin kysymyksiin:

• Miltä luulet, että sinusta olisi tuntunut, kun olisit kuunnellut Mariaa?

• Olisitko uskonut häntä? Miksi tai miksi et?

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan, mitä he kirjoittivat.
Muistuta heille, että muutamien opetuslasten oli vaikea uskoa Marian todistukseen
(ks. Mark. 16:11).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 20:19–20. Pyydä luokan jäseniä
panemaan merkille, mitä sinä iltana tapahtui.

• Mitä tapahtui sinä iltana, kun opetuslapset olivat yhdessä koolla?

• Minkä tärkeän opin Maria ja opetuslapset oppivat? (Oppilaat saattavat käyttää
eri sanoja, mutta heidän tulee mainita seuraava oppi: Jeesus Kristus voitti
kuoleman ylösnousemuksellaan.)

• Miltä opetuslapsista jakeen 20 mukaan tuntui, kun he näkivät
ylösnousseen Herran?

OPPIAIHE 79

485



Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen, mitä vanhin Joseph B. Wirthlin on
sanonut:

”Ja hetkessä silmät, jotka olivat täyttyneet alati vuotavista kyynelistä, kuivuivat.
Huulet, jotka olivat kuiskineet tuskan ja murheen rukouksia, täyttivät nyt ilman
ihmetyksentäyteisellä ylistyksellä, sillä Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika,
seisoi heidän edessään ylösnousemuksen ensi hedelmänä, todisteena siitä, että
kuolema on vain alku uudelle ja ihmeelliselle olemassaololle.” (”Ylösnousemus
koittaa”, s. 30.)

• Kuinka tieto siitä, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista, auttaa meitä, kun
murehdimme jonkun meille rakkaan ihmisen kuolemaa? (Koska Jeesus Kristus
on noussut kuolleista, kaikki tämän maan päällä eläneet nousevat myös
kuolleista [ks. 1. Kor. 15:20–22].)

Tee yhteenveto jakeista Joh. 20:21–23 selittämällä, että kun Jeesus oli näyttänyt
opetuslapsilleen haavat käsissään ja kyljessään, Hän antoi heille käskyn tehdä
Hänen työtään ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki” (jae 22).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 20:24–25. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, kuka apostoli ei ollut läsnä tuossa
pyhässä tilaisuudessa.

• Kuka apostoli ei ollut läsnä, kun muut opetuslapset näkivät
ylösnousseen Herran?

• Mitä Tuomas jakeen 25 mukaan sanoi tarvitsevansa, jotta hän uskoisi?

• Kuinka Tuomaan tähän jakeeseen tallennettu reaktio eroaa Johanneksen
reaktiosta, kun Johannes näki tyhjän haudan, kuten jakeessa Joh. 20:8
kerrotaan?

• Mistähän syystä Tuomaan oli vaikea uskoa?

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen Joh. 20:26–29. Kehota
luokan jäseniä ottamaan selville, mitä Tuomas koki kahdeksan päivää myöhemmin
sanottuaan, ettei uskonut, että Jeesus oli noussut kuolleista.

Sen sijaan että pyydät oppilaita lukemaan, voisit näyttää The Life of Jesus
Christ Bible Videos -sarjan videon ”Blessed Are They That Have Not Seen,

and Yet Have Believed” (2.29) [Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe]
auttaaksesi oppilaita kuvittelemaan näissä jakeissa kuvattu Tuomaan kokemus.
Tämä video on sivustolla lds.org.

• Minkä valinnan Jeesus kehotti Tuomasta tekemään annettuaan tämän koskea
käsiään ja kylkeään? (Valinnan uskoa.)

• Mitä Jeesus jakeen 29 mukaan halusi Tuomaan ymmärtävän?

• Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan opetuksesta? (Kun oppilaat
ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Meitä siunataan, jos
päätämme uskoa Jeesukseen Kristukseen, vaikka emme Häntä näekään.)
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Järjestä oppilaat kahden tai kolmen oppilaan ryhmiksi ja anna kullekin
ryhmälle moniste, jossa on seuraavat kysymykset.

Meitä siunataan, jos päätämme uskoa Jeesukseen
Kristukseen, vaikka emme näekään Häntä
1. Miksi päätätte uskoa Jeesukseen Kristukseen, vaikka ette olekaan nähneet Häntä kuolevaisilla

silmillänne?

2. Mitä me voimme tehdä osoittaaksemme, että olemme päättäneet uskoa Jeesukseen Kristukseen?

3. Kuinka teitä on siunattu sen vuoksi, että olette päättäneet uskoa Jeesukseen Kristukseen?

Kehota kutakin ryhmää keskustelemaan näistä kysymyksistä yhdessä ja
kirjoittamaan vastauksensa monisteeseen tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaansa. Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita
kertomaan vastauksensa luokalle.

Selitä, että vaikka Jeesus opetti, että meitä siunataan, jos päätämme uskoa Häneen,
vaikka emme näekään Häntä, Hän antaa todistajia uskomme pohjaksi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 20:30–31. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, miksi Johannes tallensi nämä
tapahtumat.

• Miksi Johannes tallensi nämä tapahtumat? (Voit selittää, että sana elämä
[jakeessa 31] tarkoittaa iankaikkista elämää.)

• Mitä totuuksia me voimme jakeen 31 perusteella oppia apostolien ja
profeettojen todistuksista? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän
tulee ilmaista seuraavankaltaisia totuuksia: Apostolit ja profeetat todistavat
Jeesuksesta Kristuksesta, jotta me uskoisimme, että Hän on Jumalan
Poika. Päättämällä uskoa apostolien ja profeettojen todistukseen
Jeesuksesta Kristuksesta me voimme saada iankaikkisen elämän. Tämä
usko tarkoittaa sitä, että pyrkii pitämään Hänen käskynsä ja elämään
uskollisena tuolle todistukselle.)

• Kuinka profeettojen ja apostolien todistukset ovat vahvistaneet omaa uskoanne
Jeesukseen Kristukseen?

Päätä oppiaihe lausumalla todistuksesi Jeesuksesta Kristuksesta. Kannusta
oppilaita toteuttamaan käytännössä luvusta Joh. 20 huomaamiaan totuuksia
päättämällä, kuinka he aikovat osoittaa uskovansa Jeesukseen Kristukseen.
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OPPIAIHE 80

Johannes 21
Johdanto
Ylösnoussut Herra ilmestyi opetuslapsilleen näiden ollessa
kalassa. Jeesus aterioi rannalla opetuslastensa kanssa ja
kehotti Pietaria osoittamaan rakkautensa Häntä kohtaan

ruokkimalla Hänen lampaitaan. Jeesus profetoi sekä Pietarin
marttyyrikuoleman että Johanneksen muuttamisen.

Opetusehdotuksia
Johannes 21:1–17
Ylösnoussut Herra ilmestyy muutamille opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
(Galileanjärvellä)
Piirrä taululle suuri sydän.

Kehota oppilaita tulemaan taululle ja
kirjoittamaan sydämen sisäpuolelle pari
kolme lempiasiaansa. Selitä, että niihin
voi sisältyä ihmisiä, tavaroita tai
toimintoja.

Kun oppilaat ovat valmiit, sinäkin voisit
kirjoittaa muutaman lempiasiasi.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 21:1–2
selittämällä, että nähtyään
ylösnousseen Herran kahdessa eri
tilanteessa Pietari ja muutamat muut
opetuslapset olivat Galileanjärven
rannalla (sitä kutsutaan myös
Tiberiaanjärveksi). Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 21:3. Pyydä luokan
jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Pietari päätti tehdä.

• Minkä toiminnan Pietari mahtaisi lisätä taululla olevaan luetteloomme
lempiasioista? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle sydämen
sisäpuolelle kalastaminen.)

• Kuinka pitkään Pietari ja muut opetuslapset kalastivat? Kuinka paljon kalaa
he saivat?

Pyydä oppilaita miettimään, miltä he arvelevat Pietarista ja muista opetuslapsista
tuntuneen, kun nämä olivat olleet pitkän yön kalassa saamatta mitään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 21:4–6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä seuraavana aamuna tapahtui.

• Kuka oli rannalla?

• Tunnistivatko opetuslapset heti Jeesuksen?

• Mitä Jeesus neuvoi heitä tekemään?
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• Mitä tapahtui, kun he olivat noudattaneet Jeesuksen neuvoa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:

”Vain kolme vuotta aiemmin nämä samat miehet olivat olleet kalassa tällä
samalla järvellä. Tuossakin tilanteessa he olivat ’tehneet työtä koko yön [eivätkä
olleet] saaneet mitään’ [Luuk. 5:5], kirjoituksissa sanotaan. Mutta eräs rannalla
ollut galilealaistoveri oli huutanut heitä laskemaan verkkonsa, ja he saivat niin
’suuren kalaparven’ [Luuk. 5:6], että heidän verkkonsa repeilivät ja saalis täytti
kaksi venettä niin äärimmilleen, että veneet alkoivat vajota.

Nyt niin oli käymässä jälleen.” (Ks. ”Käskyistä suurin ja tärkein”, Liahona, marraskuu 2012,
s. 83–84.)

• Kuinka tämä toinen ihmeellinen kalansaalis saattoi auttaa opetuslapsia
tunnistamaan, kuka rannalla oli?

• Mitä te olisitte mahtaneet ajatella tai tuntea, jos olisitte olleet veneessä
opetuslasten kanssa?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 21:7–14 selittämällä, että kun opetuslapset
kamppailivat nostaakseen kaloja täynnä olevan verkon veneeseen, Johannes julisti,
että rannalla oleva mies oli Herra. Pietari hyppäsi innoissaan järveen ja ui kohti
Jeesusta muiden mennessä veneellään. Kun opetuslapset saapuivat rannalle, Jeesus
oli valmistamassa heille ateriaa.

Selitä, että vanhin Jeffrey R. Holland valaisi tätä kertomusta opettamalla, että kun
Pietari ja muut opetuslapset olivat aterioineet Vapahtajan kanssa, Jeesus katseli
”heidän pieniä kolhiintuneita veneitään, heidän rispaantuneita verkkojaan ja
ällistyttävää 153 kalan kasaa” (”Käskyistä suurin ja tärkein”, s. 84) ja puhui sitten
Pietarille.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 21:15–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, minkä kysymyksen Jeesus esitti Pietarille
useaan kertaan. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät, mitä he löytävät.

• Minkä kysymyksen Jeesus esitti Pietarille kolme kertaa?

• Kerro, että englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen mukaan
kohta John 21:15 kuuluu seuraavasti: ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin
näitä?” (Oppilaat voisivat kirjoittaa pyhiin kirjoituksiinsa sanojen ”nämä toiset”
yläpuolelle sanan ”näitä”.) Mitähän sana näitä tarkoitti? (Jeesus on voinut
tarkoittaa kalakasaa tai muita kalastajan elämään liittyviä asioita. Kirjoita
taululle lähelle sydäntä seuraava kysymys: Rakastatko sinä minua enemmän kuin
näitä?)

• Kuinka Pietari vastasi?

• Miltä teistä olisi mahtanut tuntua, jos olisitte olleet Pietarin asemassa ja Jeesus
olisi kysynyt teiltä kolme kertaa, rakastatteko te Häntä?
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Auta oppilaita ymmärtämään, miksi Jeesus on ehkä esittänyt tämän kysymyksen
kolme kertaa, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Hollandin
seuraavat sanat:

”Tähän Jeesus vastasi (ja tässä jälleen tunnustan, ettei kuvittelemaani
sananvaihtoa ole pyhissä kirjoituksissa) ehkäpä sanoen jotenkin tähän tapaan:
’Miksi sitten, Pietari, olet täällä? Miksi olemme jälleen tällä samalla rannalla
näiden samojen verkkojen äärellä käymässä tätä samaa keskustelua? Eikö ollut
ilmeistä silloin ja eikö ole ilmeistä nyt, että jos haluan kalaa, voin saada kalaa?
Mutta, Pietari, minä tarvitsen opetuslapsia – ja minä tarvitsen heitä pysyvästi.

Minä tarvitsen jonkun ruokkimaan lampaitani ja pelastamaan karitsani. Minä tarvitsen jonkun
saarnaamaan evankeliumiani ja puolustamaan uskontoani. Minä tarvitsen jonkun, joka rakastaa
minua, todella, todella rakastaa minua, ja rakastaa sitä, mitä taivaallinen Isä on käskenyt minun
tehdä. – – Niinpä, Pietari, toisen ja oletettavasti viimeisen kerran, minä pyydän sinua jättämään
tämän kaiken ja lähtemään opettamaan ja todistamaan, ahkeroimaan ja palvelemaan uskollisesti
siihen päivään asti, jolloin he tekevät sinulle täsmälleen saman kuin he tekivät minulle.’”
(”Käskyistä suurin ja tärkein”, s. 84.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia Pietarin kokemuksesta? (Kun oppilaat
ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos rakastamme
Vapahtajaa ja taivaallista Isää enemmän kuin mitään muuta, me
ruokimme Heidän lampaitaan.)

• Ketkä ovat taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen lampaita? Kuinka me
ruokimme heitä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat:

”Tämä on Kristuksen kutsu jokaiselle kristitylle tänä päivänä: ’Ruoki minun
karitsoitani. – – Ruoki minun lampaitani’ – vie evankeliumiani eteenpäin nuorille
ja vanhoille kohottaen, siunaten, lohduttaen, kannustaen ja rakentaen heitä,
etenkin niitä, jotka ajattelevat ja uskovat eri tavoin kuin me teemme.”
(”Olkaamme kristillisempiä kristittyjä”, Liahona, marraskuu 2012, s. 91.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka heidän juuri huomaamansa periaate voi
liittyä meihin, kehottamalla kolmea oppilasta kutakin lukemaan ääneen yhden
seuraavista tilanteista. (Voit sovittaa nämä tilanteet oppilaidesi tarpeiden ja
olosuhteiden mukaan.) Kun kukin tilanne on luettu, esitä niitä seuraavat
kysymykset.

1. Ryhmä poikia kutsuu nuoren miehen istumaan kanssaan ruokatunnilla, ja nuori
mies toivoo saavansa heistä ystäviä. Heidän keskustelunsa kuluessa yksi
ryhmän pojista alkaa julkisesti pilkata toista poikaa.

2. Nuori nainen on innokas jalkapallon pelaaja. Hän pelaa monta tuntia viikossa
jalkapalloa, eikä hänelle jää juurikaan aikaa muille asioille kuten perheillalle ja
pyhien kirjoitusten tutkimiselle.
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3. Nuorella miehellä on ollut paljon kiireitä sekä opintojen että opintoihin
kuulumattomien toimintojen vuoksi. Hän on koko viikon odottanut sitä, että
saa viettää harvinaista vapaa-aikaa ystävien kanssa perjantai-iltana. Juuri ennen
kuin hän soittaa sinä iltana yhdelle heistä, hänen kotiopetustoverinsa soittaa
kysyäkseen, voiko hän lähteä mukaan auttamaan yhtä heidän
kotiopetusperheistään, joka tarvitsee heti apua.

• Mitä valintoja tämän henkilön on mahdollista tehdä?

• Mitä tämä henkilö voisi tehdä osoittaakseen, että hän rakastaa Herraa? Kuinka
sellainen teko osoittaisi rakkautta Herraa kohtaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Hollandin seuraavat sanat:

”Rakkaat veljeni ja sisareni, en tiedä aivan varmasti, millainen kokemuksemme
tulee olemaan tuomiopäivänä, mutta olen hyvin yllättynyt, ellei jossakin
vaiheessa tuossa keskustelussa Jumala kysy meiltä sitä, mitä Kristus kysyi
Pietarilta: ’Rakastitko sinä minua?’” (”Käskyistä suurin ja tärkein”, s. 84.)

Lausu todistuksesi siitä, että on tärkeää tehdä valinta rakastaa taivaallista Isää ja
Jeesusta Kristusta enemmän kuin mitään muuta ja osoittaa tuota rakkautta
ruokkimalla Heidän lampaitaan.

Viittaa asioihin, jotka on kirjoitettu taululla olevaan sydämeen, ja sen viereen
kirjoitettuun kysymykseen: ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin näitä?”
Alleviivaa sana näitä ja pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Jos Jeesus esittäisi sinulle tämän saman kysymyksen, mitä arvelisit Hänen
tarkoittavan ”näillä” sinun elämässäsi?

• Miten vastaisit Hänen kysymykseensä?

• Kuinka aiot osoittaa rakastavasi Herraa?

Kirjoitustehtävät
Toisinaan se, että oppilaita pyydetään kirjoittamaan vastauksensa ajatuksia herättäviin
kysymyksiin, auttaa syventämään ja selkeyttämään heidän ajatuksiaan. Kirjoitustehtävät
tarjoavat oppilaille muun muassa mahdollisuuksia osallistua henkilökohtaisesti ja saada
innoitusta siihen, kuinka toteuttaa käytännössä sitä, mitä he oppivat.

Johannes 21:18–25
Jeesus profetoi Pietarin marttyyrikuoleman ja Johanneksen muuttamisen
Tee yhteenveto jakeista Joh. 21:18–21 selittämällä, että Jeesus profetoi, että Pietarin
tullessa vanhaksi hän ojentaisi kätensä ja häntä vietäisiin, minne hän ei tahtoisi (ks.
jae 18). Perinteisesti on uskottu, että Pietari kuoli ristiinnaulittuna. On kuitenkin
sanottu, että Pietari pyysi tulla ristiinnaulituksi pää alaspäin, koska hän piti itseään
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kelvottomana kuolemaan samalla tavoin kuin Vapahtaja (ks. Joseph Fielding Smith,
Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 3, s. 137).

Kuultuaan tämän profetian Pietari kysyi, mitä tapahtuisi apostoli Johannekselle,
Jeesukselle erityisen rakkaalle opetuslapselle. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen Joh. 21:22–23. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, kuinka Vapahtaja vastasi Pietarille.

• Mitä Pietari sai tietää Johanneksesta?

Englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen mukaan Johannes jäisi
elämään maan päällä (ks. John 21:22), joten hän olisi maan päällä muutettuna
olentona Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen saakka. Muutetut olennot ovat
”ihmisiä, jotka on muutettu, niin että he eivät tunne tuskaa eivätkä kuole ennen
ylösnousemustaan kuolemattomuuteen” (PKO, ”Muutetut olennot”,
scriptures.lds.org/fi).

• Mihin Jeesus jakeen 22 mukaan halusi Pietarin keskittyvän sen sijaan että tämä
olisi miettinyt sitä, mitä Johannekselle tapahtuisi?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 21:24–25. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Johannes halusi
kaikkien tietävän päättäessään kirjoitustaan.

• Mitä Johannes halusi jokaisen tietävän, kun hän päätti kirjoituksensa?

Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

Kaikesta siitä, mitä on kirjoitettu Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja
Johanneksen evankeliumeihin, mikä kertomus, tapahtuma tai opetus Vapahtajan
palvelutyöstä kuolevaisuudessa on tehnyt teihin suurimman vaikutuksen? Miksi?

Kehota oppilaita pohtimaan vastauksiaan näihin kysymyksiin. Voisit soittaa hiljaa
taustalla jotakin kirkon laulua kuten ”Minua käy sä seuraamaan” (MAP-lauluja, 67)
ja antaa oppilaiden selailla pyhiä kirjoituksiaan sekä seminaarimuistivihkoaan tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa muistellakseen totuuksia, joita he ovat
oppineet. Kehota riittävän ajan kuluttua muutamaa oppilasta tulemaan luokan
eteen kertomaan vastauksensa näihin kysymyksiin.

Voit päättää oppiaiheen todistamalla siitä, että Matteuksen, Markuksen, Luukkaan
ja Johanneksen kertomukset Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä kuolevaisuudessa
ja sovituksesta ovat totta.
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KOTIOPISKELUSEMINAARIN OPPIAIHE

Johannes 16–21 (Viikko 16)
Valmisteluaineisto kotiopiskeluseminaarin opettajalle
Tiivistelmä kotiopiskeluseminaarin päivittäisistä oppiaiheista
Seuraavassa on tiivistelmä tapahtumista, opeista ja periaatteista, joita oppilaat oppivat tutkiessaan lukuja Joh. 16–21
(viikko 16), mutta sinun ei ole tarkoitus opettaa sitä oppiaiheesi osana. Opettamasi oppiaihe keskittyy vain muutamiin
näistä opeista ja periaatteista. Noudata Pyhän Hengen kehotuksia, kun mietit oppilaidesi tarpeita.

Päivä 1 (Johannes 16)
Siitä, mitä Jeesus opetti apostoleilleen viimeisen aterian jälkeen, oppilaat oppivat, että Pyhä Henki voi johtaa meidät
koko totuuteen ja ilmoittaa, mitä on tuleva. Oppilaat oppivat myös, että Pyhä Henki ilmoittaa totuuksia ja ohjeita, jotka
tulevat taivaalliselta Isältä ja Jeesukselta Kristukselta. Koska Jeesus Kristus on voittanut maailman, me voimme olla
rohkeita ja tuntea rauhaa.

Päivä 2 (Johannes 17)
Kun oppilaat tutkivat Jeesuksen Kristuksen esirukousta, he oppivat, että saadaksemme iankaikkisen elämän meidän
täytyy tulla tuntemaan taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus. He oppivat myös, että Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsina meidän tulee olla maailmassa mutta ei maailmasta. Kun oppilaat lukivat siitä, kuinka Jeesus rukoili, että
Hänen opetuslapsensa olisivat yhtä Hänen ja Isän kanssa, he oppivat, että kun tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse ja
otamme vastaan Hänen sovituksensa siunaukset, meistä voi tulla yhtä Isän ja Pojan kanssa.

Päivä 3 (Johannes 18–19)
Pilatuksen itsekkäästä esimerkistä oppilaat oppivat, että omien etujemme asettaminen oikein tekemisen edelle johtaa
meidät syntiin. Kun oppilaat tutkivat Johanneksen kertomusta ristiinnaulitsemisesta, he oppivat, että me voimme
noudattaa Vapahtajan esimerkkiä päättämällä auttaa muita silloinkin kun itse olemme avun tarpeessa.

Päivä 4 (Johannes 20–21)
Tässä oppiaiheessa oppilaat tutkivat Johanneksen kertomusta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. He oppivat,
että Jeesus Kristus voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Tuomaan kokemuksesta he oppivat, että meitä siunataan, jos
päätämme uskoa Jeesukseen Kristukseen, vaikka emme näekään Häntä.

Johdanto
Ylösnoussut Herra ilmestyi opetuslapsilleen näiden ollessa kalassa. Jeesus aterioi
rannalla opetuslastensa kanssa ja kehotti Pietaria osoittamaan rakkautensa Häntä
kohtaan ruokkimalla Hänen lampaitaan.

Opetusehdotuksia
Johannes 21:1–17
Ylösnoussut Herra ilmestyy muutamille opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
(Galileanjärvellä)
Piirrä taululle suuri sydän.
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Kehota oppilaita tulemaan taululle ja
kirjoittamaan sydämen sisäpuolelle pari
kolme lempiasiaansa. Selitä, että niihin
voi sisältyä ihmisiä, tavaroita tai
toimintoja.

Kun oppilaat ovat valmiit, sinäkin voisit
kirjoittaa muutaman lempiasiasi.

Tee yhteenveto jakeista Joh. 21:1–2
selittämällä, että nähtyään
ylösnousseen Herran kahdessa eri
tilanteessa Pietari ja muutamat muut
opetuslapset olivat Galileanjärven
rannalla (sitä kutsutaan myös
Tiberiaanjärveksi).

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 21:3. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Pietari päätti tehdä.

• Minkä toiminnan Pietari mahtaisi lisätä taululla olevaan luetteloomme
lempiasioista? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle sydämen
sisäpuolelle kalastaminen.)

• Kuinka pitkään Pietari ja muut opetuslapset kalastivat? Kuinka paljon kalaa
he saivat?

Pyydä oppilaita miettimään, miltä he arvelevat Pietarista ja muista opetuslapsista
tuntuneen, kun nämä olivat olleet pitkän yön kalassa saamatta mitään.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 21:4–6. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville, mitä seuraavana aamuna tapahtui.

• Mitä tapahtui, kun opetuslapset olivat kalastaneet tuloksetta koko yön?

Tee yhteenveto jakeista Joh. 21:7–14 selittämällä, että kun opetuslapset
kamppailivat nostaakseen kaloja täynnä olevan verkon veneeseen, Johannes julisti,
että rannalla oleva mies oli Herra. Pietari hyppäsi innoissaan järveen ja ui kohti
Jeesusta muiden mennessä veneellään. Kun opetuslapset saapuivat rannalle, Jeesus
oli valmistamassa heille ateriaa.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:

”Ylösnousseen Jeesuksen kanssa kokemansa iloisen jälleennäkemisen jälkeen
Pietari kävi Vapahtajan kanssa keskustelun, jota minä pidän apostolisen
palvelutyön ratkaisevana käännekohtana yleisesti ja varmastikin Pietarin kohdalla
henkilökohtaisesti, sillä se innoitti tämän suurenmoisen kallionlujan miehen
majesteettiseen palvelemisen ja apostolisen johtamisen täyttämään elämään.
Katsellessaan heidän kolhiintuneita veneitään, heidän rispaantuneita verkkojaan

ja ällistyttävää 153 kalan kasaa Jeesus [puhui] vanhimmalle apostolilleen.” (”Käskyistä suurin ja
tärkein”, Liahona, marraskuu 2012, s. 84.)
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 21:15–17. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja katsomaan, minkä kysymyksen Jeesus esitti Pietarille
useaan kertaan. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät, mitä he löytävät.

• Minkä kysymyksen Jeesus esitti Pietarille kolme kertaa?

• Kerro, että englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen mukaan
kohta John 21:15 kuuluu seuraavasti: ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin
näitä?” (Oppilaat voisivat kirjoittaa pyhiin kirjoituksiinsa sanojen ”nämä toiset”
yläpuolelle sanan ”näitä”.) Mitähän sana näitä tarkoitti? (Jeesus on voinut
tarkoittaa kalakasaa tai muita kalastajan elämään liittyviä asioita. Kirjoita
taululle lähelle sydäntä seuraava kysymys: Rakastatko sinä minua enemmän kuin
näitä?)

• Kuinka Pietari vastasi?

• Miltä teistä olisi mahtanut tuntua, jos olisitte olleet Pietarin asemassa ja Jeesus
olisi kysynyt teiltä kolme kertaa, rakastatteko te Häntä?

Auta oppilaita ymmärtämään, miksi Jeesus on ehkä esittänyt tämän kysymyksen
kolme kertaa, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Hollandin
seuraavat sanat:

”Tähän Jeesus vastasi (ja tässä jälleen tunnustan, ettei kuvittelemaani
sananvaihtoa ole pyhissä kirjoituksissa) ehkäpä sanoen jotenkin tähän tapaan:
’Miksi sitten, Pietari, olet täällä? Miksi olemme jälleen tällä samalla rannalla
näiden samojen verkkojen äärellä käymässä tätä samaa keskustelua? Eikö ollut
ilmeistä silloin ja eikö ole ilmeistä nyt, että jos haluan kalaa, voin saada kalaa?
Mutta, Pietari, minä tarvitsen opetuslapsia – ja minä tarvitsen heitä pysyvästi.

Minä tarvitsen jonkun ruokkimaan lampaitani ja pelastamaan karitsani. Minä tarvitsen jonkun
saarnaamaan evankeliumiani ja puolustamaan uskontoani. Minä tarvitsen jonkun, joka rakastaa
minua, todella, todella rakastaa minua, ja rakastaa sitä, mitä taivaallinen Isä on käskenyt minun
tehdä. – – Niinpä, Pietari, toisen ja oletettavasti viimeisen kerran, minä pyydän sinua jättämään
tämän kaiken ja lähtemään opettamaan ja todistamaan, ahkeroimaan ja palvelemaan uskollisesti
siihen päivään asti, jolloin he tekevät sinulle täsmälleen saman kuin he tekivät minulle.’”
(”Käskyistä suurin ja tärkein”, s. 84.)

• Minkä periaatteen me voimme oppia Herran keskustelusta Pietarin kanssa?
(Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos
rakastamme Vapahtajaa ja taivaallista Isää enemmän kuin mitään muuta,
me ruokimme Heidän lampaitaan.)

• Ketkä ovat taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen lampaita? Kuinka me
ruokimme heitä?

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka me voimme ruokkia taivaallisen
Isän ja Jeesuksen Kristuksen lampaita, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan
ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin
seuraavat sanat:
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”Tämä on Kristuksen kutsu jokaiselle kristitylle tänä päivänä: ’Ruoki minun
karitsoitani. – – Ruoki minun lampaitani’ – vie evankeliumiani eteenpäin nuorille
ja vanhoille kohottaen, siunaten, lohduttaen, kannustaen ja rakentaen heitä,
etenkin niitä, jotka ajattelevat ja uskovat eri tavoin kuin me teemme.”
(”Olkaamme kristillisempiä kristittyjä”, Liahona, marraskuu 2012, s. 91.)

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka periaatetta rakastaa Jumalaa enemmän kuin
mitään muuta voi toteuttaa käytännössä, kehottamalla kolmea oppilasta kutakin
lukemaan ääneen yhden seuraavista tilanteista. Kun kukin tilanne on luettu, esitä
niitä seuraavat kysymykset.

1. Ryhmä poikia kutsuu nuoren miehen istumaan kanssaan ruokatunnilla, ja nuori
mies toivoo saavansa heistä ystäviä. Heidän keskustelunsa kuluessa yksi
ryhmän pojista alkaa julkisesti pilkata toista poikaa.

2. Nuori nainen on innokas jalkapallon pelaaja. Hän pelaa monta tuntia viikossa
jalkapalloa, eikä hänelle jää juurikaan aikaa muille asioille kuten perheillalle ja
pyhien kirjoitusten tutkimiselle.

3. Nuorella miehellä on ollut paljon kiireitä sekä opintojen että opintoihin
kuulumattomien toimintojen vuoksi. Hän on koko viikon odottanut sitä, että
saa viettää harvinaista vapaa-aikaa ystävien kanssa perjantai-iltana. Juuri ennen
kuin hän soittaa sinä iltana yhdelle heistä, hänen kotiopetustoverinsa soittaa
kysyäkseen, voiko hän lähteä mukaan auttamaan yhtä heidän
kotiopetusperheistään, joka tarvitsee heti apua.

• Mitä valintoja tämän henkilön on mahdollista tehdä?

• Mitä tämä henkilö voisi tehdä osoittaakseen, että hän rakastaa Herraa? Kuinka
sellainen teko osoittaisi rakkautta Herraa kohtaan?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Hollandin seuraavat sanat:

”Rakkaat veljeni ja sisareni, en tiedä aivan varmasti, millainen kokemuksemme
tulee olemaan tuomiopäivänä, mutta olen hyvin yllättynyt, ellei jossakin
vaiheessa tuossa keskustelussa Jumala kysy meiltä sitä, mitä Kristus kysyi
Pietarilta: ’Rakastitko sinä minua?’” (”Käskyistä suurin ja tärkein”, s. 84.)

Lausu todistuksesi siitä, että on tärkeää tehdä valinta rakastaa taivaallista Isää ja
Jeesusta Kristusta enemmän kuin mitään muuta ja osoittaa tuota rakkautta
ruokkimalla Heidän lampaitaan.

Viittaa asioihin, jotka on kirjoitettu taululla olevaan sydämeen, ja sen viereen
kirjoitettuun kysymykseen: ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin näitä?”
Alleviivaa sana näitä ja pyydä oppilaita kirjoittamaan seminaarimuistivihkoonsa tai
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Jos Jeesus esittäisi sinulle tämän saman kysymyksen, mitä arvelisit Hänen
tarkoittavan ”näillä” sinun elämässäsi?
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• Miten vastaisit Hänen kysymykseensä?

Kun päätät evankeliumeja koskevat oppiaiheet, kehota useita oppilaita kertomaan,
mitä he kirjoittivat pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa päivän 4 oppiaiheen
tehtävään siitä, mikä kertomus, tapahtuma tai opetus Vapahtajan palvelutyöstä
kuolevaisuudessa on auttanut heitä uskomaan, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika, tai vahvistamaan heidän uskoaan siihen.

Seuraava viikko (Apostolien teot 1–5)
Kehota oppilaita etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin, kun he tutkivat
lukuja Ap. t. 1–5: Kuka johtaisi kirkkoa Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen
jälkeen? Kuinka muut apostolit valittiin? Mikä ihme tapahtui helluntaipäivänä?
Kuinka Pyhä Henki vaikutti tuon päivän ihmeeseen? Minkä ihmeen Pietari teki
temppelissä ja mitä hänelle sen johdosta tapahtui? Mitä Ananiaalle ja Safiralle
tapahtui, kun he valehtelivat pappeusjohtajalleen?
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Pyhien kirjoitusten
lukemistaulukot
Me täytämme seminaarien ja uskontoinstituuttien päämäärää, kun kannustamme
oppilaita 1) lukemaan ja tutkimaan pyhiä kirjoituksia päivittäin ja 2) lukemaan
pyhät kirjoitukset oppikursseilla. (Taulukkoja pyhien kirjoitusten lukemisen
seurantaan on kohdassa Uuden testamentin hallittavien kohtien kortit sivustolla
lds.org sekä osoitteessa store.lds.org [varastonumero 10480 130].)

Voit antaa oppilaille lukemistaulukon auttaaksesi heitä pitämään kirjaa
edistymisestään. Jos haluat raportoida oppilaiden päivittäisestä pyhien kirjoitusten
lukemisesta, noudata pyhien kirjoitusten lukemisen raportoinnista annettuja
ohjeita. Nämä ohjeet ovat sivustolla si.lds.org. Löydät ne, kun suoritat haun
ilmauksella ”scripture reading reporting instructions”.

Uuden testamentin lukemistaulukko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Matteus

17 18 19 20 21 22 23 JS–M 25 26 27 28

Markus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Luukas

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Johannes

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Apostolien teot

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kirje
roomalaisille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. kirje
korinttilaisille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. kirje
korinttilaisille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kirje
galatalaisille

1 2 3 4 5 6

Kirje efesolaisille 1 2 3 4 5 6

Kirje filippiläisille 1 2 3 4

Kirje
kolossalaisille

1 2 3 4

1. kirje
tessalonikalaisille

1 2 3 4 5
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2. kirje
tessalonikalaisille

1 2 3

1. kirje
Timoteukselle

1 2 3 4 5 6

2. kirje
Timoteukselle

1 2 3 4

Kirje Titukselle 1 2 3

Kirje Filemonille 1

Kirje
heprealaisille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jaakobin kirje 1 2 3 4 5

1. Pietarin kirje 1 2 3 4 5

2. Pietarin kirje 1 2 3

1. Johanneksen
kirje

1 2 3 4 5

2. Johanneksen
kirje

1

3. Johanneksen
kirje

1

Juudaksen kirje 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Johanneksen
ilmestys

17 18 19 20 21 22

Pyhien kirjoitusten päivittäinen lukemistaulukko

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31

502



Etenemisohje
päivittäisseminaarin
opettajille
Aikatauluehdotus 36-viikkoista kouluvuotta varten

Viikko Oppiaiheet Pyhien
kirjoitusten
lukualue

1 Päivä 1: Oppiaihe 1 Johdanto Uuteen testamenttiin

Päivä 2: Oppiaihe 2 Pelastussuunnitelma

Päivä 3: Oppiaihe 3 Oppilaan rooli

Päivä 4: Oppiaihe 4 Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Päivä 5: Oppiaihe 5 Uuden testamentin taustaa ja katsaus
Uuteen testamenttiin

2 Päivä 1: Oppiaihe 6 Matteus 1–2

Päivä 2: Oppiaihe 7 Matteus 3

Päivä 3: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 4: Oppiaihe 8 Matteus 4

Päivä 5: Oppiaihe 9 Matteus 5:1–16

Matteus 1:1–5:16

3 Päivä 1: Oppiaihe 10 Matteus 5:17–48

Päivä 2: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 3: Oppiaihe 11 Matteus 6

Päivä 4: Oppiaihe 12 Matteus 7

Päivä 5: Oppiaihe 13 Matteus 8–10

Matteus 5:17–10:42

4 Päivä 1: Oppiaihe 14 Matteus 11–12

Päivä 2: Oppiaihe 15 Matteus 13:1–23

Päivä 3: Oppiaihe 16 Matteus 13:24–58

Päivä 4: Oppiaihe 17 Matteus 14

Päivä 5: Oppiaihe 18 Matteus 15

Matteus 11–15

5 Päivä 1: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 2: Oppiaihe 19 Matteus 16

Päivä 3: Oppiaihe 20 Matteus 17

Päivä 4: Oppiaihe 21 Matteus 18

Päivä 5: Oppiaihe 22 Matteus 19–20

Matteus 16–20
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Viikko Oppiaiheet Pyhien
kirjoitusten
lukualue

6 Päivä 1: Oppiaihe 23 Matteus 21:1–16

Päivä 2: Oppiaihe 24 Matteus 21:17–22:14

Päivä 3: Oppiaihe 25 Matteus 22:15–46

Päivä 4: Oppiaihe 26 Matteus 23

Päivä 5: Oppiaihe 27 Joseph Smith – Matteus; Matteus 24

Matteus 21–24

7 Päivä 1: Oppiaihe 28 Matteus 25:1–13

Päivä 2: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 3: Oppiaihe 29 Matteus 25:14–46

Päivä 4: Oppiaihe 30 Matteus 26:1–30

Päivä 5: Oppiaihe 31 Matteus 26:31–75

Matteus 25–26

8 Päivä 1: Oppiaihe 32 Matteus 27:1–50

Päivä 2: Oppiaihe 33 Matteus 27:51–28:20

Päivä 3: Oppiaihe 34 Markus 1

Päivä 4: Oppiaihe 35 Markus 2–3

Päivä 5: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Matteus 27 –
Markus 3

9 Päivä 1: Oppiaihe 36 Markus 4–5

Päivä 2: Oppiaihe 37 Markus 6

Päivä 3: Oppiaihe 38 Markus 7–8

Päivä 4: Oppiaihe 39 Markus 9:1–29

Päivä 5: Oppiaihe 40 Markus 9:30–50

Markus 4–9

10 Päivä 1: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 2: Oppiaihe 41 Markus 10

Päivä 3: Oppiaihe 42 Markus 11–16

Päivä 4: Oppiaihe 43 Luukas 1

Päivä 5: Oppiaihe 44 Luukas 2

Markus 10 –
Luukas 2

11 Päivä 1: Oppiaihe 45 Luukas 3–4

Päivä 2: Oppiaihe 46 Luukas 5

Päivä 3: Oppiaihe 47 Luukas 6:1–7:18

Päivä 4: Oppiaihe 48 Luukas 7:18–50

Päivä 5: Oppiaihe 49 Luukas 8–9

Luukas 3–9

12 Päivä 1: Oppiaihe 50 Luukas 10:1–37

Päivä 2: Oppiaihe 51 Luukas 10:38–12:59

Päivä 3: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 4: Oppiaihe 52 Luukas 13–14

Päivä 5: Oppiaihe 53 Luukas 15

Luukas 10–15
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Viikko Oppiaiheet Pyhien
kirjoitusten
lukualue

13 Päivä 1: Oppiaihe 54 Luukas 16

Päivä 2: Oppiaihe 55 Luukas 17

Päivä 3: Oppiaihe 56 Luukas 18–21

Päivä 4: Oppiaihe 57 Luukas 22

Päivä 5: Oppiaihe 58 Luukas 23

Luukas 16–23

14 Päivä 1: Oppiaihe 59 Luukas 24

Päivä 2: Oppiaihe 60 Johannes 1

Päivä 3: Oppiaihe 61 Johannes 2

Päivä 4: Oppiaihe 62 Johannes 3

Päivä 5: Oppiaihe 63 Johannes 4

Luukas 24 –
Johannes 4

15 Päivä 1: Oppiaihe 64 Johannes 5

Päivä 2: Oppiaihe 65 Johannes 6

Päivä 3: Oppiaihe 66 Johannes 7

Päivä 4: Oppiaihe 67 Johannes 8:1–30

Päivä 5: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Johannes 5–8:30

16 Päivä 1: Oppiaihe 68 Johannes 8:31–59

Päivä 2: Oppiaihe 69 Johannes 9

Päivä 3: Oppiaihe 70 Johannes 10

Päivä 4: Oppiaihe 71 Johannes 11

Päivä 5: Oppiaihe 72 Johannes 12

Johannes
8:31–12:50

17 Päivä 1: Oppiaihe 73 Johannes 13

Päivä 2: Oppiaihe 74 Johannes 14

Päivä 3: Oppiaihe 75 Johannes 15

Päivä 4: Oppiaihe 76 Johannes 16

Päivä 5: Oppiaihe 77 Johannes 17

Johannes 13–17

18 Päivä 1: Oppiaihe 78 Johannes 18–19

Päivä 2: Oppiaihe 79 Johannes 20

Päivä 3: Oppiaihe 80 Johannes 21

Päivä 4: Joustopäivä (oppitunti suositellaan käytettäväksi
”Uuden testamentin oppimisarvioinnin: Matteus – Johannes”
pitämiseen)

Päivä 5: Joustopäivä (oppitunti suositellaan käytettäväksi
”Uuden testamentin oppimisarvioinnin: Matteus – Johannes”
tarkastamiseen)

Johannes 18–21
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Viikko Oppiaiheet Pyhien
kirjoitusten
lukualue

19 Päivä 1: Oppiaihe 81 Apostolien teot 1:1–8

Päivä 2: Oppiaihe 82 Apostolien teot 1:9–26

Päivä 3: Oppiaihe 83 Apostolien teot 2

Päivä 4: Oppiaihe 84 Apostolien teot 3

Päivä 5: Oppiaihe 85 Apostolien teot 4–5

Apostolien teot 1–5

20 Päivä 1: Oppiaihe 86 Apostolien teot 6–7

Päivä 2: Oppiaihe 87 Apostolien teot 8

Päivä 3: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 4: Oppiaihe 88 Apostolien teot 9

Päivä 5: Oppiaihe 89 Apostolien teot 10–11

Apostolien
teot 6–11

21 Päivä 1: Oppiaihe 90 Apostolien teot 12

Päivä 2: Oppiaihe 91 Apostolien teot 13–14

Päivä 3: Oppiaihe 92 Apostolien teot 15

Päivä 4: Oppiaihe 93 Apostolien teot 16

Päivä 5: Oppiaihe 94 Apostolien teot 17

Apostolien
teot 12–17

22 Päivä 1: Oppiaihe 95 Apostolien teot 18–19

Päivä 2: Oppiaihe 96 Apostolien teot 20–22

Päivä 3: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 4: Oppiaihe 97 Apostolien teot 23–26

Päivä 5: Oppiaihe 98 Apostolien teot 27–28

Apostolien
teot 18–28

23 Päivä 1: Oppiaihe 99 Kirje roomalaisille 1–3

Päivä 2: Oppiaihe 100 Kirje roomalaisille 4–7

Päivä 3: Oppiaihe 101 Kirje roomalaisille 8–11

Päivä 4: Oppiaihe 102 Kirje roomalaisille 12–16

Päivä 5: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Kirje
roomalaisille 1–16

24 Päivä 1: Oppiaihe 103 1. kirje korinttilaisille 1–2

Päivä 2: Oppiaihe 104 1. kirje korinttilaisille 3–4

Päivä 3: Oppiaihe 105 1. kirje korinttilaisille 5–6

Päivä 4: Oppiaihe 106 1. kirje korinttilaisille 7–8

Päivä 5: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

1. kirje korinttilaisille
1–8

25 Päivä 1: Oppiaihe 107 1. kirje korinttilaisille 9–10

Päivä 2: Oppiaihe 108 1. kirje korinttilaisille 11

Päivä 3: Oppiaihe 109 1. kirje korinttilaisille 12

Päivä 4: Oppiaihe 110 1. kirje korinttilaisille 13–14

Päivä 5: Oppiaihe 111 1. kirje korinttilaisille 15:1–29

1. kirje korinttilaisille
9–15:29
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Viikko Oppiaiheet Pyhien
kirjoitusten
lukualue

26 Päivä 1: Oppiaihe 112 1. kirje korinttilaisille 15:30–16:24

Päivä 2: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 3: Oppiaihe 113 2. kirje korinttilaisille 1–3

Päivä 4: Oppiaihe 114 2. kirje korinttilaisille 4–5

Päivä 5: Oppiaihe 115 2. kirje korinttilaisille 6–7

1. kirje korinttilaisille
15:30 – 2. kirje
korinttilaisille 7

27 Päivä 1: Oppiaihe 116 2. kirje korinttilaisille 8–9

Päivä 2: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 3: Oppiaihe 117 2. kirje korinttilaisille 10–13

Päivä 4: Oppiaihe 118 Kirje galatalaisille 1–4

Päivä 5: Oppiaihe 119 Kirje galatalaisille 5–6

2. kirje
korinttilaisille 8 –
Kirje galatalaisille 6

28 Päivä 1: Oppiaihe 120 Kirje efesolaisille 1

Päivä 2: Oppiaihe 121 Kirje efesolaisille 2–3

Päivä 3: Oppiaihe 122 Kirje efesolaisille 4

Päivä 4: Oppiaihe 123 Kirje efesolaisille 5–6

Päivä 5: Oppiaihe 124 Kirje filippiläisille 1–3

Kirje efesolaisille 1 –
Kirje filippiläisille 3

29 Päivä 1: Oppiaihe 125 Kirje filippiläisille 4

Päivä 2: Oppiaihe 126 Kirje kolossalaisille

Päivä 3: Oppiaihe 127 1. kirje tessalonikalaisille 1–2

Päivä 4: Oppiaihe 128 1. kirje tessalonikalaisille 3–5

Päivä 5: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Kirje filippiläisille 4 –
1. kirje
tessalonikalaisille 5

30 Päivä 1: Oppiaihe 129 2. kirje tessalonikalaisille

Päivä 2: Oppiaihe 130 1. kirje Timoteukselle

Päivä 3: Oppiaihe 131 2. kirje Timoteukselle 1–2

Päivä 4: Oppiaihe 132 2. kirje Timoteukselle 3–4

Päivä 5: Oppiaihe 133 Kirje Titukselle

2. kirje
tessalonikalaisille 1 –
Kirje Titukselle

31 Päivä 1: Oppiaihe 134 Kirje Filemonille

Päivä 2: Oppiaihe 135 Kirje heprealaisille 1–4

Päivä 3: Oppiaihe 136 Kirje heprealaisille 5–6

Päivä 4: Oppiaihe 137 Kirje heprealaisille 7–10

Päivä 5: Oppiaihe 138 Kirje heprealaisille 11

Kirje Filemonille –
Kirje
heprealaisille 11

32 Päivä 1: Oppiaihe 139 Kirje heprealaisille 12–13

Päivä 2: Oppiaihe 140 Jaakobin kirje 1

Päivä 3: Oppiaihe 141 Jaakobin kirje 2

Päivä 4: Oppiaihe 142 Jaakobin kirje 3

Päivä 5: Oppiaihe 143 Jaakobin kirje 4–5

Kirje
heprealaisille 12 –
Jaakobin kirje 5
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Viikko Oppiaiheet Pyhien
kirjoitusten
lukualue

33 Päivä 1: Oppiaihe 144 1. Pietarin kirje 1–2

Päivä 2: Oppiaihe 145 1. Pietarin kirje 3–5

Päivä 3: Joustopäivä (katso ehdotuksia joustopäiville)

Päivä 4: Oppiaihe 146 2. Pietarin kirje 1

Päivä 5: Oppiaihe 147 2. Pietarin kirje 2–3

1. Pietarin kirje –
2. Pietarin kirje

34 Päivä 1: Oppiaihe 148 1. Johanneksen kirje

Päivä 2: Oppiaihe 149 2. Johanneksen kirje –
3. Johanneksen kirje

Päivä 3: Oppiaihe 150 Juudaksen kirje

Päivä 4: Oppiaihe 151 Johanneksen ilmestys 1

Päivä 5: Oppiaihe 152 Johanneksen ilmestys 2–3

1. Johanneksen kirje
– Johanneksen
ilmestys 3

35 Päivä 1: Oppiaihe 153 Johanneksen ilmestys 4–5

Päivä 2: Oppiaihe 154 Johanneksen ilmestys 6–11, osa 1

Päivä 3: Oppiaihe 155 Johanneksen ilmestys 6–11, osa 2

Päivä 4: Oppiaihe 156 Johanneksen ilmestys 12–13

Päivä 5: Oppiaihe 157 Johanneksen ilmestys 14–16

Johanneksen
ilmestys 4–16

36 Päivä 1: Oppiaihe 158 Johanneksen ilmestys 17–19

Päivä 2: Oppiaihe 159 Johanneksen ilmestys 20

Päivä 3: Oppiaihe 160 Johanneksen ilmestys 21–22

Päivä 4: Joustopäivä (oppitunti suositellaan käytettäväksi
”Uuden testamentin oppimisarviointi: Apostolien teot –
Johanneksen ilmestys” pitämiseen)

Päivä 5: Joustopäivä (oppitunti suositellaan käytettäväksi
”Uuden testamentin oppimisarviointi: Apostolien teot –
Johanneksen ilmestys” tarkastamiseen)

Johanneksen
ilmestys 17–22
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Ehdotuksia joustopäiville
Etenemisohje päivittäisseminaarin opettajille perustuu 36-viikkoiseen eli
180-päiväiseen kouluvuoteen. Tässä oppikirjassa on 160 päivittäistä oppiaihetta,
jolloin jää 20 päivää, joita varten ei ole annettu opetusaineistoa. Sinun tulee käyttää
nämä 20 ”joustopäivää” viisaasti höydyllisiin tavoitteisiin ja toimintoihin, kuten
seuraavat:

1. Arvioinnit. Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoitteena on ”auttaa nuoria
ja nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta ja
luottamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä
valmistautumaan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen
elämään taivaallisen Isänsä luona”. Tämä tavoite mielessään seminaarit ja
uskontoinstituutit on valmistanut oppimisarviointeja. Näiden arviointien
tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään ja selittämään sitä, mitä he
oppivat luokassa, sekä uskomaan siihen ja elämään sen mukaan.

Vuonna 2014 seminaarin suoritusvaatimuksia muutettiin siten, että oppilaan
täytyy läpäistä kunkin oppikurssin oppimisarvioinnit, jotta hän voi saada
päättötodistuksen. Sinun tulee järjestää oppimisarviointi kerran kouluvuoden
kummankin lukukauden aikana. Kumpikin arviointi on kaksiosainen:
1) arvioinnin järjestäminen, joka vie noin 40 minuuttia tai yhden päivän
oppitunnin, ja 2) arvioinnin tarkastaminen ja siitä keskusteleminen oppilaiden
kanssa seuraavalla oppitunnilla. Tämä tarkastaminen on keskeisellä sijalla siinä,
että oppilaita autetaan oppimaan arviointikokemuksesta. Jos oppituntisi ovat
pidempiä kuin 60 minuuttia, sinun tulee pitää ja tarkastaa arviointi ainoastaan
yhden oppitunnin aikana.

Arviointeja tulee käyttää oppilaiden avuksi. Ilmoittaessaan oppimisarviointien
tuomasta lisäyksestä seminaarin suoritusvaatimuksiin vanhin Paul V. Johnson
seitsemänkymmenen koorumista sanoi: ”Opettajan asenteella on suuri
merkitys. Jos opettajat näkevät, kuinka tämä siunaa oppilaiden elämää, he
pitävät sitä keinona auttaa oppilaitaan – –. Uskon, että jos jostakin pitää
varoittaa, niin siitä, ettemme halua opettajien pitävän tätä jonkinlaisena
manipulointikeinona – välineenä, jolla patistaa oppilaita, tai jonakin
eliittikerhona, joka on tarkoitettu vain tietyille oppilaille. Me haluamme heidän
näkevän sen keinona, joka todella siunaa heidän elämäänsä.” (”Kohottakaa
oppimisen tasoa”, seminaarien ja uskontoinstituuttien maailmanlaajuinen
henkilöstön kokous, 20. kesäkuuta 2014, si.lds.org.)

Huom. Muita valinnaisia arviointeja on seminaarien ja instituuttien
verkkosivustolla (si.lds.org); käytä hakusanaa assessment.

2. Päivittäisten oppituntien sovittaminen. Voit käyttää ylimääräistä aikaa
oppiaiheeseen, jonka opettaminen tehokkaasti vie tavallista enemmän aikaa.
Voit myös käyttää lisäopetusehdotuksia, joita on joidenkin oppiaiheiden
lopussa, tai käyttää aikaa siihen, että vastaat oppilaiden kysymyksiin, jotka
koskevat jotakin tiettyä pyhien kirjoitusten kohtaa tai evankeliumiin liittyvää
aihetta. Joustopäivien ansiosta voit hyödyntää nämä mahdollisuudet ja silti
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pysyä etenemisaikataulussasi ja täyttää tehtäväsi opettaa pyhiä kirjoituksia
järjestyksessä.

3. Pyhien kirjoitusten avainkohtien ja perusoppien hallitseminen. Voit
käyttää pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kertaustoimintoja, joita on eri
puolilla oppikirjaa ja liitteessä. Voisit laatia lisää hallittavien kohtien
kertaustoimintoja, jotka vastaavat luokkasi oppilaiden erityisiä tarpeita ja
mielenkiinnon kohteita. Voisit myös käyttää osan jostakin joustopäivästä
toimintoihin, jotka auttavat oppilaita kertaamaan ja syventämään ymmärrystään
perusopeista.

4. Aiemman aineiston kertaaminen. Oppilaiden on hyödyllistä aika ajoin
muistella sitä, mitä he ovat oppineet aiemmilla oppitunneilla tai jostakin pyhien
kirjoitusten kirjasta. Voisit antaa oppilaille tilaisuuden selittää jonkin aiemmalla
oppitunnilla käsitellyn totuuden ja kertoa, kuinka tämä totuus on vaikuttanut
heidän elämäänsä. Voisit myös laatia ja pitää tietovisan tai käyttää
oppimistoimintoja, jotka kertaavat aiempaa aineistoa.

5. Aikataulukeskeytykset. Aika ajoin sinun täytyy ehkä peruuttaa jokin
oppitunti tai lyhentää sitä koulun toimintojen tai kokousten, paikallisten
tapahtumien, sään tai muiden keskeytysten vuoksi. Näihin keskeytyksiin voit
käyttää joustopäivien suomaa liikkumavaraa.
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Etenemisohje
kotiopiskeluseminaarin
opettajille
Tämä kirja sisältää 32 viikoittaista kotiopiskeluseminaarin oppiaihetta, jotka liittyvät
julkaisuun Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille. Sinun
täytyy todennäköisesti suunnitella pitäväsi neljä ylimääräistä oppituntia, jotta voit
järjestää ja tarkastaa vaaditut oppimisarvioinnit, eli yhteensä 36 oppituntia. Voit
tarvittaessa sovittaa oppiaiheita ja etenemistä sen viikkomäärän mukaan, joka
sinulla on luokkasi opettamiseen.

Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko 1 Päivä 1: Pelastussuunnitelma

Päivä 2: Oppilaan rooli

Päivä 3: Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Päivä 4: Johdanto Uuteen testamenttiin ja Uuden testamentin taustaa

Opettajan oppiaihe: Pelastussuunnitelma – Johdanto Uuteen testamenttiin ja Uuden
testamentin taustaa

Viikko 2 Päivä 1: Matteus 1–2

Päivä 2: Matteus 3

Päivä 3: Matteus 4

Päivä 4: Matteus 5

Opettajan oppiaihe: Matteus 1–5

Viikko 3 Päivä 1: Matteus 6–7

Päivä 2: Matteus 8–10

Päivä 3: Matteus 11–12

Päivä 4: Matteus 13:1–23

Opettajan oppiaihe: Matteus 6:1–13:23

Viikko 4 Päivä 1: Matteus 13:24–58

Päivä 2: Matteus 14

Päivä 3: Matteus 15

Päivä 4: Matteus 16–17

Opettajan oppiaihe: Matteus 13:24–17:27

Viikko 5 Päivä 1: Matteus 18–20

Päivä 2: Matteus 21:1–16

Päivä 3: Matteus 21:17–22:14

Päivä 4: Matteus 22:15–46

Opettajan oppiaihe: Matteus 18–22
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Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko 6 Päivä 1: Matteus 23

Päivä 2: Joseph Smith – Matteus; Matteus 24

Päivä 3: Matteus 25

Päivä 4: Matteus 26:1–30

Opettajan oppiaihe: Matteus 23:1–26:30

Viikko 7 Päivä 1: Matteus 26:31–75

Päivä 2: Matteus 27–28

Päivä 3: Markus 1

Päivä 4: Markus 2–3

Opettajan oppiaihe: Matteus 26:31 – Markus 3:35

Viikko 8 Päivä 1:Markus 4–5

Päivä 2:Markus 6–8

Päivä 3:Markus 9:1–29

Päivä 4:Markus 9:30–50

Opettajan oppiaihe: Markus 4–9

Viikko 9 Päivä 1: Markus 10–16

Päivä 2: Luukas 1

Päivä 3: Luukas 2

Päivä 4: Luukas 3–4

Opettajan oppiaihe: Markus 10 – Luukas 4

Viikko
10

Päivä 1: Luukas 5

Päivä 2: Luukas 6:1–7:18

Päivä 3: Luukas 7:18–50

Päivä 4: Luukas 8:1–10:37

Opettajan oppiaihe: Luukas 5:1–10:37

Viikko
11

Päivä 1: Luukas 10:38–12:59

Päivä 2: Luukas 13–15

Päivä 3: Luukas 16

Päivä 4: Luukas 17

Opettajan oppiaihe: Luukas 10:38–17:37

Viikko
12

Päivä 1: Luukas 18–21

Päivä 2: Luukas 22

Päivä 3: Luukas 23–24

Päivä 4: Johannes 1

Opettajan oppiaihe: Luukas 18 – Johannes 1
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Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko
13

Päivä 1: Johannes 2

Päivä 2: Johannes 3

Päivä 3: Johannes 4

Päivä 4: Johannes 5–6

Opettajan oppiaihe: Johannes 2–6

Viikko
14

Päivä 1: Johannes 7

Päivä 2: Johannes 8

Päivä 3: Johannes 9

Päivä 4: Johannes 10

Opettajan oppiaihe: Johannes 7–10

Viikko
15

Päivä 1: Johannes 11

Päivä 2: Johannes 12

Päivä 3: Johannes 13

Päivä 4: Johannes 14–15

Opettajan oppiaihe: Johannes 11–15

Viikko
16

Päivä 1: Johannes 16

Päivä 2: Johannes 17

Päivä 3: Johannes 18–19

Päivä 4: Johannes 20–21

Opettajan oppiaihe: Johannes 16–21

”Uuden testamentin oppimisarviointi: Matteus – Johannes” pitämiseen suositellaan käyttämään
oppitunti tässä välissä.

”Uuden testamentin oppimisarviointi: Matteus – Johannes” tarkastamiseen suositellaan käyttämään
oppitunti tässä välissä.

Viikko
17

Päivä 1: Apostolien teot 1:1–8

Päivä 2: Apostolien teot 1:9–26

Päivä 3: Apostolien teot 2

Päivä 4: Apostolien teot 3–5

Opettajan oppiaihe: Apostolien teot 1–5

Viikko
18

Päivä 1: Apostolien teot 6–7

Päivä 2: Apostolien teot 8

Päivä 3: Apostolien teot 9

Päivä 4: Apostolien teot 10–12

Opettajan oppiaihe: Apostolien teot 6–12
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Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko
19

Päivä 1: Apostolien teot 13–14

Päivä 2: Apostolien teot 15

Päivä 3: Apostolien teot 16–17

Päivä 4: Apostolien teot 18–19

Opettajan oppiaihe: Apostolien teot 13–19

Viikko
20

Päivä 1: Apostolien teot 20–22

Päivä 2: Apostolien teot 23–28

Päivä 3: Kirje roomalaisille 1–3

Päivä 4: Kirje roomalaisille 4–7

Opettajan oppiaihe: Apostolien teot 20 – Kirje roomalaisille 7

Viikko
21

Päivä 1: Kirje roomalaisille 8–11

Päivä 2: Kirje roomalaisille 12–16

Päivä 3: 1. kirje korinttilaisille 1–2

Päivä 4: 1. kirje korinttilaisille 3–6

Opettajan oppiaihe: Kirje roomalaisille 8 – 1. kirje korinttilaisille 6

Viikko
22

Päivä 1: 1. kirje korinttilaisille 7–8

Päivä 2: 1. kirje korinttilaisille 9–10

Päivä 3: 1. kirje korinttilaisille 11

Päivä 4: 1. kirje korinttilaisille 12–14

Opettajan oppiaihe: 1. kirje korinttilaisille 7–14

Viikko
23

Päivä 1: 1. kirje korinttilaisille 15:1–29

Päivä 2: 1. kirje korinttilaisille 15:30–16:24

Päivä 3: 2. kirje korinttilaisille 1–3

Päivä 4: 2. kirje korinttilaisille 4–7

Opettajan oppiaihe: 1. kirje korinttilaisille 15 – 2. kirje korinttilaisille 7

Viikko
24

Päivä 1: 2. kirje korinttilaisille 8–9

Päivä 2: 2. kirje korinttilaisille 10–13

Päivä 3: Kirje galatalaisille

Päivä 4: Kirje efesolaisille 1

Opettajan oppiaihe: 2. kirje korinttilaisille 8 – Kirje efesolaisille 1

Viikko
25

Päivä 1: Kirje efesolaisille 2–3

Päivä 2: Kirje efesolaisille 4–6

Päivä 3: Kirje filippiläisille 1–3

Päivä 4: Kirje filippiläisille 4

Opettajan oppiaihe: Kirje efesolaisille 2 – Kirje filippiäisille 4
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Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

Viikko
26

Päivä 1: Kirje kolossalaisille

Päivä 2: 1. kirje tessalonikalaisille

Päivä 3: 2. kirje tessalonikalaisille

Päivä 4: 1. kirje Timoteukselle

Opettajan oppiaihe: Kirje kolossalaisille – 1. kirje Timoteukselle

Viikko
27

Päivä 1: 2. kirje Timoteukselle

Päivä 2: Kirje Titukselle

Päivä 3: Kirje Filemonille

Päivä 4: Kirje heprealaisille 1–4

Opettajan oppiaihe: 2. kirje Timoteukselle 1 – Kirje heprealaisille 4

Viikko
28

Päivä 1: Kirje heprealaisille 5–6

Päivä 2: Kirje heprealaisille 7–10

Päivä 3: Kirje heprealaisille 11

Päivä 4: Kirje heprealaisille 12 – Jaakobin kirje 1

Opettajan oppiaihe: Kirje heprealaisille 5 – Jaakobin kirje 1

Viikko
29

Päivä 1: Jaakobin kirje 2–3

Päivä 2: Jaakobin kirje 4–5

Päivä 3: 1. Pietarin kirje 1–2

Päivä 4: 1. Pietarin kirje 3–5

Opettajan oppiaihe: Jaakobin kirje 2 – 1. Pietarin kirje 5

Viikko
30

Päivä 1: 2. Pietarin kirje

Päivä 2: 1. Johanneksen kirje

Päivä 3: 2. Johanneksen kirje – 3. Johanneksen kirje

Päivä 4: Juudaksen kirje

Opettajan oppiaihe: 2. Pietarin kirje – Juudaksen kirje

Viikko
31

Päivä 1: Johanneksen ilmestys 1–3

Päivä 2: Johanneksen ilmestys 4–5

Päivä 3: Johanneksen ilmestys 6–7

Päivä 4: Johanneksen ilmestys 8–11

Opettajan oppiaihe: Johanneksen ilmestys 1–11

Viikko
32

Päivä 1: Johanneksen ilmestys 12–13

Päivä 2: Johanneksen ilmestys 14–16

Päivä 3: Johanneksen ilmestys 17–19

Päivä 4: Johanneksen ilmestys 20–22

Opettajan oppiaihe: Johanneksen ilmestys 12–22

”Uuden testamentin oppimisarviointi: Apostolien teot – Johanneksen ilmestys” pitämiseen
suositellaan käyttämään oppitunti tässä välissä.
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Viikko Kotiopiskeluseminaarin oppiaihe

”Uuden testamentin oppimisarviointi: Apostolien teot – Johanneksen ilmestys” tarkastamiseen
suositellaan käyttämään oppitunti tässä välissä.
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Johdanto pyhien kirjoitusten
hallintaan
Seminaarit ja uskontoinstituutit on valinnut 25 pyhien kirjoitusten hallittavaa
kohtaa kullekin neljälle seminaarikurssille. Nämä kohdat tarjoavat tärkeän pyhien
kirjoitusten perustan evankeliumin ymmärtämiselle ja siitä kertomiselle sekä uskon
vahvistamiselle. Uuden testamentin hallittavat kohdat ovat seuraavat:

Matt. 5:14–16

Matt. 11:28–30

Matt. 16:15–19

Matt. 22:36–39

Matt. 28:19–20

Luuk. 24:36–39

Joh. 3:5

Joh. 14:6

Joh. 14:15

Joh. 17:3

Ap. t. 2:36–38

Ap. t. 3:19–21

1. Kor. 6:19–20

1. Kor. 15:20–22

1. Kor. 15:40–42

Gal. 5:22–23

Ef. 4:11–14

Fil. 4:13

2. Tess. 2:1–3

2. Tim. 3:15–17

Hepr. 12:9

Jaak. 1:5–6

Jaak. 2:17–18

1. Piet. 4:6

Ilm. 20:12

Seminaarioppilaita kannustetaan opettelemaan nämä kohdat niin, että he
”hallitsevat” ne. Pystyt paremmin auttamaan oppilaitasi, jos itsekin hallitset nämä
kohdat. Pyhien kirjoitusten kohtien hallinta on sitä, että
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• löytää jakeet tuntemalla niihin liittyvät pyhien kirjoitusten viitteet

• ymmärtää pyhien kirjoitusten kohtien taustan ja sisällön

• toteuttaa käytännössä pyhien kirjoitusten kohdissa opetettuja evankeliumin
periaatteita ja oppeja

• opettelee ulkoa kohdat.

Johdonmukaisuus, odotukset ja menetelmät
Kun suunnittelet, miten autat oppilaita hallitsemaan pyhien kirjoitusten kohtia,
onnistut paremmin, jos viittaat pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin
johdonmukaisesti, ylläpidät tarkoituksenmukaisia odotuksia ja käytät menetelmiä,
jotka soveltuvat erilaisiin oppimistapoihin.

Johdonmukaisuus ja toistaminen pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien
opettamisessa auttaa oppilaita juurruttamaan totuudet pitkäkestoiseen muistiin
tulevaa käyttöä varten. Voi olla hyödyllistä suunnitella oppikurssin runko kyseiselle
vuodelle ja laatia suunnitelma, jonka mukaan annat johdonmukaisesti oppilaille
luokassa tilaisuuksia opiskella hallittavia pyhien kirjoitusten kohtia. Määritä
viisaasti, kuinka usein ja kuinka paljon käytät aikaa siihen, että autat oppilaita
opettelemaan pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia. Varmista, etteivät pyhien
kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvät toiminnat jätä varjoonsa pyhien kirjoitusten
tutkimista järjestyksessä. Voisit päättää, että käytät joka päivä muutaman minuutin
hallittavien kohtien kertaamiseen oppilaidesi kanssa. Tai voisit päättää, että järjestät
pienen 10–15 minuutin pituisen hallittaviin kohtiin liittyvän toiminnan kerran tai
kahdesti joka viikko. Riippumatta siitä, kuinka aiot auttaa oppilaita oppimaan
hallittavia kohtia, ole johdonmukainen ja tarkoituksenmukainen pyrkimyksissäsi.

Aseta pyhien kirjoitusten hallintaan liittyvät odotuksesi kunkin oppilaan kykyjen
tasolle. Pyhien kirjoitusten kohtien hallitseminen vaatii oppijaa ponnistelemaan.
Kerro oppilaille, että heidän menestymisensä pyhien kirjoitusten kohtien
hallinnassa riippuu paljolti heidän asenteestaan ja heidän halustaan tehdä työtä.
Kannusta heitä asettamaan tavoitteita, jotka auttavat heitä kehittämään kykyjään.
Ole hienotunteinen oppilaita kohtaan, joilla saattaa olla vaikeuksia ulkoa
opettelemisessa, ja ole halukas sovittamaan odotuksesi ja opetusmenetelmäsi
oppilaidesi tarpeiden mukaan.

Huomioi persoonallisuuksien ja oppimistapojen laaja kirjo vaihtelemalla
menetelmiä, joita käytät opettaaksesi oppilaita hallitsemaan pyhien kirjoitusten
kohtia. Kuten kaikessa evankeliumin opettamisessa ja oppimisessa, ole viisas
valitessasi toimintoja, jotta Pyhä Henki voi tukea oppilaita heidän opetellessaan
hallitsemaan pyhien kirjoitusten kohtia ja oppeja. Tämän oppikirjan oppiaiheissa
on lukuisia tarkoituksenmukaisia hallittavien kohtien opetusmenetelmiä. Lisää
pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien opetusmenetelmiä on tämän liitteen osassa
”Pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyviä toimintoja”.

Pyhien kirjoitusten hallinta opetusaineistossa
Pyhien kirjoitusten hallinta on kiinteä osa opetusohjelmaa lukuisin tavoin. Pyhien

kirjoitusten hallittavan kohdan kuvake osoittaa, että oppiaineistossa
käsitellään pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia. Hallittavat kohdat esitellään
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ja niitä käsitellään niiden lukujen yhteydessä, jossa ne esiintyvät. Lisää ehdotuksia
hallittavien kohtien opettamiseen on aina niiden oppiaiheiden lopussa, joissa
hallittavia kohtia esiintyy. Nämä lisäopetusehdotukset pitävät osaltaan
tasapainossa pyhien kirjoitusten hallinnan neljä osatekijää (löytäminen,
ymmärtäminen, toteuttaminen käytännössä ja ulkoa oppiminen) kunkin kohdan
osalta. Esimerkiksi jos oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään hallittavaa kohtaa ja
toteuttamaan sitä käytännössä, niin lisäopetusehdotus auttaa heitä kohdan
löytämisessä tai ulkoa oppimisessa.

Opetusohjelmassa on myös säännöllisesti pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien
kertaustoimintoja, joita voit käyttää ajan salliessa sekä luokkasi pyhien kirjoitusten
hallintaan liittyvien tavoitteiden mukaisesti. Näitä kertaushetkiä voit täydentää
tässä liitteessä luetelluilla pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvillä
toiminnoilla. Voisit käyttää ylimääräisen ajan tavallista lyhyemmän oppiaiheen
alussa tai lopussa näihin kertaustoimintoihin.

Pyhien kirjoitusten hallinta – opetusehdotuksia
Voisit auttaa oppilaita oppimaan kohtien löytämistä siten, että suunnittelet
esitteleväsi 25 hallittavaa kohtaa oppikurssin alussa, ja sitten oppikurssin edetessä
pyrit syventämään niiden hallintaa. Tai voisit esitellä joka kuukausi muutaman
kohdan ja keskittyä siinä kuussa kyseisten kohtien hallintaan. Esitellessäsi kunkin
hallittavan kohdan voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät kohdan omiin pyhiin
kirjoituksiinsa, auttaa oppilaita miettimään, millä tavoin he voivat muistaa
avainsanat ja viitteen, sekä selittää kyseisen kohdan sisältämiä oppeja ja
periaatteita. Voisit myös ottaa oppilaat mukaan hallittavien kohtien esittelemiseen
antamalla heille tehtäväksi käyttää kohtia pitäessään hengellisiä tuokioita tai
kehottamalla heitä opettamaan toisilleen, kuinka kohdat voi oppia muistamaan ja
löytämään. Kannusta oppilaita tuntemaan vastuuta hallittavien kohtien
muistamisesta pitämällä aika ajoin testejä ja käyttämällä etsimistoimintoja (ks. tästä
liitteestä esimerkkejä pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvistä toiminnoista).
Luettelo tämän oppikurssin pyhien kirjoitusten 25 hallittavasta kohdasta on
oppilaan kirjanmerkissä ja pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien korteissa.

Auta oppilaita ymmärtämään pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia tähdentämällä
näitä kohtia sitä mukaa kuin ne tulevat esiin päivittäin pitämissäsi oppiaiheissa.
Voisit myös käyttää tässä liitteessä olevia pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin
liittyviä toimintoja lisätäksesi oppilaiden tietoa kohtien sisältämistä totuuksista sekä
heidän kykyään selittää näitä totuuksia. Anna oppilaille hengellisissä tuokioissa tai
oppitunnin aikana tilaisuuksia selittää, kuinka hallittavien kohtien totuudet
auttavat heitä ymmärtämään perusoppeja paremmin.

Tue oppilaita pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin sisältyvien totuuksien
käytäntöön soveltamisessa kannustamalla heitä noudattamaan Pyhän Hengen
kehotuksia, jotta he voivat ymmärtää, kuinka kohtien totuudet soveltuvat heidän
elämäänsä. Jotta voit auttaa oppilaita toimimaan oppimiensa totuuksien mukaan,
voisit silloin tällöin kiinnittää luokan ilmoitustaululle näkyviin johonkin hallittavaan
kohtaan liittyvän haasteen. Tai voisit antaa oppilaille luokassa mahdollisuuksia
harjoitella evankeliumin oppien ja periaatteiden opettamista käyttäen hallittavia
kohtia (ks. tästä liitteestä ideoita pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvistä
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toiminnoista). Voisit myös kehottaa oppilaita toteuttamaan käytännössä
periaatteita, joita he oppivat oppiaiheista, joissa esiintyy pyhien kirjoitusten
hallittavia kohtia. Tarjoa oppilaille tilaisuuksia kertoa kokemuksistaan hengellisissä
tuokioissa tai muina hetkinä. Tämä auttaa heitä vahvistamaan todistustaan niistä
totuuksista, joita he ovat oppineet hallittavista kohdista.

Jotta voit auttaa oppilaita opettelemaan ulkoa nämä 25 hallittavaa kohtaa, voisit
suunnitella, että opettelette joka kuukausi luokassa ulkoa 2–3 kohtaa. Voisit myös
antaa oppilaille haasteen opetella tietyt kohdat ulkoa kotona (he voisivat tehdä
tämän perheensä kanssa tai toistaa kohtia ulkoa isälle tai äidille tai sisarukselle).
Voisit sisällyttää ulkoa opettelemisen päivittäisiin hengellisiin tuokioihin pyytämällä
luokkaa toistamaan jonkin kohdan tai antamalla oppilaille aikaa opetella ulkoa
jokin kohta parin kanssa. Se, että annat oppilaille mahdollisuuksia toistaa
hallittavia kohtia pareittain tai pienryhmissä tai luokan edessä, voi auttaa heitä
tuntemaan vastuuta ponnisteluistaan. Tässä liitteessä on useita eri tapoja opetella
ulkoa pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia. Pidä huoli siitä, että sovitat ulkoa
opettelemiseen kohdistuvat odotukset kunkin oppilaan kykyjen ja olosuhteiden
mukaan. Oppilasta ei pidä nolata tai lannistaa, jos hän ei pysty oppimaan ulkoa
jotakin pyhien kirjoitusten kohtaa.
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Pyhien kirjoitusten
hallittaviin kohtiin liittyviä
toimintoja
Johdanto
Tässä osassa annetaan ehdotuksia, joita voit käyttää auttaaksesi oppilaita
hallitsemaan pyhien kirjoitusten avainkohtia. Kun autat ja kannustat oppilaita
kehittämään näitä taitoja, autat heitä tuntemaan itseluottamusta pyhien
kirjoitusten tutkimisessaan. Oppilaat voivat käyttää näitä pyhien kirjoitusten
hallintaan liittyviä taitoja läpi elämänsä niin että he entistä paremmin löytävät
pyhien kirjoitusten kohtia ja ymmärtävät niitä, toteuttavat niitä käytännössä sekä
oppivat niitä ulkoa. Seuraavana on lueteltu opetusehdotuksia, jotka liittyvät
kuhunkin pyhien kirjoitusten hallinnan osatekijään. Useiden tämäntyyppisten
toimintojen käyttäminen voi auttaa oppilaita onnistumaan paremmin pyhien
kirjoitusten kohtien hallinnassa.

Toimintoja, jotka auttavat oppilaita löytämään pyhien
kirjoitusten hallittavia kohtia
Kohtien merkitseminen
Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien merkitseminen voi auttaa oppilaita
muistamaan nämä kohdat ja löytämään ne nopeammin. Voisit kannustaa oppilaita
merkitsemään nämä avainkohdat pyhiin kirjoituksiinsa siten, että ne erottuvat
muista heidän merkitsemistään kohdista.

Kirjojen tunteminen
Uuden testamentin kirjojen nimien ja järjestyksen ulkoa opetteleminen voi auttaa
oppilaita löytämään pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat nopeammin. Seuraavassa
on esimerkkejä toiminnoista, jotka voivat auttaa oppilaita tutustumaan Uuden
testamentin kirjoihin:

• Etsikää sisällysluettelo – Tutustuta oppilaat Raamatun sisällysluetteloon
auttaaksesi heitä löytämään kirjat, joissa on pyhien kirjoitusten
hallittavia kohtia.

• Laulakaa laulu – Korvaa tutun Alkeisyhdistyksen laulun tai muun laulun sanat
Uuden testamentin kirjojen nimillä. Opeta laulu oppilaillesi (tai käytä laulua
”Uuden testamentin kirjat” [Liite kirjaan Laula kanssani, s. 30–31]). Pyydä
oppilaita laulamaan tämä laulu aika ajoin vuoden aikana, jotta voit auttaa heitä
muistamaan Uuden testamentin kirjojen nimet ja järjestyksen.

• Käyttäkää alkukirjaimia – Kirjoita taululle Uuden testamentin kirjojen nimien
alkukirjaimet (M, M, L, J jne.). Anna oppilaiden harjoitella sitä, että he sanovat
kutakin kirjainta vastaavan kirjan nimen. Toistakaa tätä, kunnes he osaavat
luetella kirjojen nimet ulkomuistista.
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• Kirjanmetsästys – Sano yhden sellaisen kirjan nimi, joka sisältää jonkin
hallittavan kohdan, ja kehota oppilaita avaamaan pyhät kirjoituksensa miltä
tahansa sen kirjan sivulta. Ota aika, kuinka kauan koko luokalta kestää löytää
kukin kirjoista. Tätä toimintaa voisi toistaa, jotta oppilaat tulevat taitavammiksi
siinä, että he muistavat Uuden testamentin kirjat ja osaavat löytää ne.

Viitteiden ja sisällön muistaminen
Kun oppilaat oppivat tuntemaan pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien sijainnin ja
sisällön, Pyhä Henki voi auttaa heitä tarvittaessa muistamaan viitteet (ks. Joh.
14:26). Avainsanat tai -ilmaukset kuten ”syntyä vedestä ja Hengestä” (Joh. 3:5) ja
”Hengen hedelmät” (ks. Gal. 5:22–23) voivat auttaa oppilaita muistamaan kunkin
kohdan sisällön ja opilliset opetukset. Seuraavat menetelmät voivat auttaa oppilaita
yhdistämään hallittavien kohtien viitteet kohtien sisältöön tai avainsanoihin. (Voit
säästää myöhemmäksi ajankohdaksi vuoden aikana ne toiminnat, joissa on
mukana kilpailua tai ajan ottamista, sitten kun oppilaat ovat osoittaneet, että he
tietävät, missä hallittavat kohdat sijaitsevat. Sellaiset toiminnat voivat sitten
vahvistaa sitä, mitä he ovat oppineet.)

• Viitteet ja avainsanat – Kannusta oppilaita opettelemaan ulkoa pyhien
kirjoitusten hallittavien kohtien korteista kunkin hallittavan kohdan viite ja
avainsanat. (Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kortteja voi tilata verkossa
osoitteessa store.lds.org. Voisit myös antaa oppilaiden valmistaa omat pyhien
kirjoitusten hallittavien kohtien kortit.) Anna oppilaille aikaa tutkia kortteja
parin kanssa ja sitten kysellä toisiltaan. Kannusta oppilaita luovuuteen siinä,
millä tavoin he opiskelevat yhdessä ja kyselevät toisiltaan. Kun heistä tulee
taitavampia pyhien kirjoitusten kohtien hallinnassa, voisit kehottaa heitä
käyttämään vihjeitä, joihin liittyy kohtien tausta tai kohdissa olevien oppien ja
periaatteiden soveltamista. Oppilas, jolta kysellään, voisi vastata suullisesti tai
kirjallisesti.

• Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kortit – Tätä toimintaa voisi käyttää
joidenkin hallittavien kohtien esittelemiseen tai kertaamiseen. Valikoi
muutamia pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kortteja ja valmistaudu
jakamaan ne oppilaillesi. (Varmista, että sinulla on kustakin kortista useampi
kappale, jotta useampi kuin yksi oppilas saa saman hallittavan kohdan. Voit
varata sen verran kortteja, että jokainen oppilas saa 2–3 eri kohtaa.) Jaa kortit
luokan oppilaille. Anna oppilaille aikaa tutkia kussakin kortissa olevaa
hallittavaa kohtaa, viitettä, avainsanoja, selostusta taustasta, oppia tai
periaatetta sekä soveltamisajatuksia. Sano korteista joitakin vihjeitä (esim.
sanoja tai avainsanoja hallittavasta kohdasta, tausta, oppi tai periaate tai
soveltamisajatus). Oppilaiden, joilla on vihjeisiin liittyvä kortti, tulee nousta
seisomaan ja lausua pyhien kirjoitusten viite ääneen.

• Pyhien kirjoitusten kohtien metsästys – Auta vihjeiden avulla oppilaita
harjoittelemaan kohtien nopeaa löytämistä pyhistä kirjoituksistaan. Vihjeinä
voisit käyttää avainsanoja, selostuksia taustasta, oppeja ja periaatteita sekä
soveltamisajatuksia pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien korteista. Voisit
myös keksiä omia vihjeitä. Pyhien kirjoitusten kohtien metsästystoiminnat,
joissa oppilaat kilpailevat kohtien löytämisessä, voivat auttaa heitä
osallistumaan aktiivisesti hallittavien kohtien oppimiseen. Kun käytät pyhien
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kirjoitusten kohtien metsästystoimintoja auttaaksesi kohtien hallinnassa, tee se
tavalla, joka ei loukkaa kenenkään tunteita tai loukkaa Henkeä. Auta oppilaita
välttämään pyhien kirjoitustensa epäkunnioittavaa kohtelua ja liikaa
kilpailuhenkisyyttä. Voisit myös antaa oppilaiden kilpailla mieluummin jonkin
tavoitteen saavuttamiseksi kuin toisiaan vastaan. Oppilaat voisivat esimerkiksi
kilpailla opettajaa vastaan, tai voisit antaa heidän kilpailla siinä, pystyykö jokin
tietty prosentti luokasta löytämään jonkin tietyn kohdan jossakin tietyssä ajassa.

• Tilanteenmetsästys – Anna vihjeitä kertomalla tilanteista, jotka osoittavat,
miten kukin pyhien kirjoitusten hallittava kohta liittyy jokapäiväiseen elämään.
Esimerkiksi vihjeenä kohdasta Matt. 28:19–20 tai kohdasta Fil. 4:13 voisit sanoa:
”Daniel on kelvollinen palvelemaan lähetystyössä ja tuntee sen
pappeusvelvollisuudekseen, mutta hän on huolissaan siitä, ettei hänellä ole
riittävästi tietoa, jotta hän voisi opettaa evankeliumia hyvin. Häntä huolettaa
myös se, että hänen on vaikeaa puhua ihmisille, joita hän ei tunne. Kun hän
rukoilee varmuutta, hän muistaa, että Jeesus Kristus antoi ylösnousemuksensa
jälkeen opetuslapsilleen käskyn: ’Menkää – – ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni’, ja että Herra lupasi olla heidän kanssaan aina. Daniel ajatteli
myös Paavalin sanoja: ’Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle
voimaa.’” Kun oppilaat kuuntelevat tilanteita, anna heidän samalla etsiä niihin
liittyviä hallittavia kohtia pyhistä kirjoituksistaan.

• Tietovisat ja testit – Anna oppilaille tilaisuuksia testata sitä, miten hyvin he
muistavat pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia. Voisit käyttää vihjeinä
avainsanoja tai pyhien kirjoitusten viitteitä, otteita kohdista tai tilanteita, jotka
havainnollistavat kohdissa opetettuja totuuksia. Voit esittää tietovisat ja testit
suullisesti, kirjoittaa ne taululle tai laatia niistä monisteen. Kun oppilaat ovat
vastanneet tietovisaan tai testiin, voisit järjestää oppilaat pareiksi siten, että
enemmän pisteitä saanut oppilas on vähemmän pisteitä saaneen kanssa.
Enemmän pisteitä saanut oppilas voisi toimia opettajana ja auttaa vähemmän
pisteitä saanutta oppilasta opettelemaan kohtia ja edistymään. Tähän liittyen
kukin pari voisi myös asettaa tavoitteen saavuttaa parempi yhteispistemäärä
seuraavassa testissä. Voisit laatia taulukon tai julisteen, johon laitat näkyviin
oppilaiden tavoitteet ja huomioit heidän edistymisensä.

Toimintoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään
pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia
Sanojen ja ilmausten merkityksen selvittäminen
Pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien sanojen ja ilmausten merkityksen
selvittäminen (oppilaille tai oppilaiden kanssa) auttaa oppilaita ymmärtämään koko
kohdan merkityksen. Silloin kun nämä selitykset vaikuttavat ratkaisevasti kohdassa
olevien oppien ja periaatteiden ymmärtämiseen, voisit ehdottaa, että oppilaat
kirjoittavat nämä selitykset pyhiin kirjoituksiinsa. Kerratessanne hallittavia kohtia
käy läpi sanojen ja ilmausten merkityksiä.

Taustan selvittäminen
Pyhien kirjoitusten kohdan taustan selvittäminen voi auttaa oppilaita
ymmärtämään paremmin kohdan merkityksen. Taustalla tarkoitetaan tietoa siitä,
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kuka puhuu kenelle ja miksi, kohdan tapahtumaympäristöä (historiallinen,
kulttuurinen ja maantieteellinen) sekä kysymystä tai tilannetta, josta pyhien
kirjoitusten kohdan sisältö sai alkunsa. Esimerkiksi Herran opetukset jakeessa Joh.
3:5 ovat osa Jeesuksen Kristuksen ja myötämielisen Nikodemos-nimisen
fariseuksen välillä käytyä keskustelua tämän tultua Vapahtajan luo yöllä hakemaan
tietoa Vapahtajan opista. Herra sanoi Nikodemokselle, että ellemme me ”synny
uudesti”, me emme ”pääse näkemään Jumalan valtakuntaa” (Joh. 3:3).
Hämmentyneenä Nikodemos kysyi, kuinka vanha mies voisi syntyä uudesti.
Jakeessa Joh. 3:5 on Herran vastaus Nikodemoksen kysymykseen. Tämän taustan
tietäminen voi auttaa oppilaita ymmärtämään selkeämmin, mihin kysymyksiin
Herra vastasi julistaessaan, että ”jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei
pääse Jumalan valtakuntaan”. Kun opetat oppiaiheita, joissa on hallittavia kohtia,
tähdennä kyseisiä kohtia ympäröivää taustaa eli asiayhteyttä. Myös lisätoiminnat,
kuten seuraava, voivat auttaa oppilaita ymmärtämään näitä avainkohtia:

• Selvitä tausta – Kirjoita taulun yläreunaan seuraavat otsikot: Puhuja, Yleisö,
Tarkoitus ja Muita hyödyllisiä huomioita. Jaa oppilaat ryhmiin ja anna jokaiselle
ryhmälle jokin pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Kehota heitä etsimään heille
annetun kohdan tausta eli asiayhteys selvittämällä taululla olevia otsikoita
vastaavat tiedot. Pyydä heitä kirjoittamaan löytämänsä asiat taululle. Pyydä
sitten kutakin ryhmää selittämään heille annetun kohdan tausta ja se, kuinka
tämä tieto vaikuttaa kyseisessä kohdassa olevan totuuden ymmärtämiseen.
Voisit lisätä tähän toimintaan uuden ulottuvuuden antamalla luokalle haasteen
arvata taululle kirjoitettujen kuvausten perusteella, mikä pyhien kirjoitusten
hallittava kohta on kyseessä, ennen kuin kukin ryhmä selittää, mitä he ovat
kirjoittaneet.

Tarkasteleminen (jäsenteleminen)
Tarkastelemiseen liittyy pyhien kirjoitusten kohtiin sisältyvien oppien ja
periaatteiden selvittäminen. Siihen kuuluu myös se, että autat oppilaita
ymmärtämään, kuinka nämä totuudet ovat merkityksellisiä heille. Tämä voi johtaa
oppien ja periaatteiden syvempään soveltamiseen heidän elämässään. Seuraava
toiminta voi auttaa oppilaita tarkastelemaan ja jäsentelemään pyhien kirjoitusten
hallittavia kohtia:

• Kirjoittakaa vihjeitä – Kun oppilaat tutustuvat pyhien kirjoitusten hallittaviin
kohtiin, kehota heitä laatimaan kysymyksiä, tilanteita tai muita vihjeitä, jotka
havainnollistavat kohdissa opetettuja periaatteita. Näitä voidaan käyttää luokan
tietovisassa.

Selittäminen
Se, että annat oppilaiden selittää pyhien kirjoitusten kohtia, syventää heidän
ymmärrystään ja parantaa heidän kykyään opettaa oppeja ja periaatteita pyhien
kirjoitusten pohjalta. Seuraavassa on kaksi menetelmää, joiden avulla oppilaat
voivat oppia, kuinka pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia voi selittää:

• Avainsanat ja -ilmaukset – Kehota kaikkia oppilaita lukemaan itsekseen sama
pyhien kirjoitusten hallittava kohta ja selvittämään, mikä sana tai ilmaus on
heidän mielestään erityisen tärkeä kohdan merkityksen kannalta. Kehota sitten
yhtä oppilasta lukemaan kohta luokalle ja tähdentämään valitsemaansa sanaa

524



tai ilmausta. Pyydä oppilasta selittämään, miksi kyseinen sana tai ilmaus on
tärkeä kohdan ymmärtämisen kannalta. Kehota muutamia muita oppilaita
tekemään samoin. Oppilaat saattavat valita samasta kohdasta eri sanoja tai
ilmauksia. Kun oppilaat kuulevat näitä eri näkökulmia, he voivat saada
kohdasta syvällisemmän ymmärryksen.

• Valmistakaa hengellinen tuokio – Anna oppilaille tilaisuuksia käyttää pyhien
kirjoitusten hallittavia kohtia, kun he valmistelevat ja pitävät hengellisiä
tuokioita oppitunnin alussa. Auta heitä esittämään lyhyesti kohdan tausta,
selittämään oppeja ja periaatteita, kertomaan merkityksellisiä kokemuksia tai
esimerkkejä sekä todistamaan kohdassa olevista opeista ja periaatteista. Voisit
myös ehdottaa, että oppilaat voivat käyttää jonkinlaista havaintoesitystä
selittääkseen kohdissa olevia ajatuksia.

Oppien ja periaatteiden tärkeyden tunteminen
Auta oppilaita ymmärtämään pyhien kirjoitusten hallittavissa kohdissa opetettuja
oppeja ja periaatteita sekä saamaan niistä hengellinen todistus. Vanhin Robert D.
Hales kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt: ”Todellinen opettaja,
opetettuaan [evankeliumin] tosiasiat – –, vie [oppilaat] askeleen eteenpäin
hankkimaan sydämeensä hengellisen todistuksen ja ymmärryksen, joka saa aikaan
tekoja ja toimintaa” (”Teaching by Faith”, puhe kirkon koululaitoksen
uskonnonopettajille, 1. helmikuuta 2002, s. 5, lds.org; ks. myös ”Opettaminen
Hengen avulla”, Liahona, syyskuu 2003, s. 14). Kun oppilaat Pyhän Hengen
vaikutuksen avulla tuntevat opin tai periaatteen totuuden, merkityksen ja
tärkeyden, he saavat suuremman halun toteuttaa kyseistä totuutta omassa
elämässään. Opettaja voi auttaa oppilaita luomaan näille Pyhän Hengen
tuntemuksille otollisen ilmapiirin ja vaalimaan näitä tuntemuksia antamalla heille
tilaisuuksia kertoa kokemuksistaan, joita heillä on ollut, kun he ovat eläneet pyhien
kirjoitusten hallittavissa kohdissa olevien evankeliumin periaatteiden mukaan.
Tämä auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin niitä totuuksia, joita hallittavissa
kohdissa opetetaan, ja varmistamaan, että nämä totuudet kirjoitetaan heidän
sydämeensä. Seuraava toiminta voi auttaa oppilaita tuntemaan pyhien kirjoitusten
hallittavissa kohdissa opetettujen oppien ja periaatteiden tärkeyden:

• Kuuntele ja pane merkille pyhien kirjoitusten kohtia – Kehota oppilaita
kuuntelemaan ja panemaan merkille pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia
kirkossa pidetyissä puheissa ja oppiaiheissa, yleiskonferenssipuheissa sekä
keskusteluissa perheen ja ystävien kanssa. Kehota oppilaita aika ajoin
kertomaan, mitä kohtia he ovat kuulleet, kuinka kohtia käytettiin, mitä
totuuksia opetettiin ja mitä kokemuksia heillä tai muilla on ollut opetetuista
totuuksista. Etsi tilaisuuksia todistaa (ja kehottaa oppilaita todistamaan)
hallittavissa kohdissa opetetuista totuuksista.

Toimintoja, jotka auttavat oppilaita toteuttamaan
käytännössä pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia
Opettaminen
Pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat on valikoitu perusoppien määrittämisen
yhteydessä, ja ne on tarkoituksella yhdenmukaistettu oppilaiden hyödyksi.
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(Hallittavat kohdat näkyvät eri puolilla perusoppien asiakirjaa.) Kun oppilaat
oppivat ja ilmaisevat oppeja ja periaatteita, joita hallittavat kohdat sisältävät, he
oppivat ja ilmaisevat myös näitä perusoppeja. Ja kun oppilaat opettelevat
ilmaisemaan näitä perusoppeja omin sanoin, he voivat turvata ulkoa opittujen
hallittavien kohtien tarjoamaan apuun. Se, että annat oppilaille mahdollisuuksia
opettaa evankeliumin oppeja ja periaatteita käyttäen hallittavia kohtia, voi lisätä
heidän itseluottamustaan ja tietämystään pyhistä kirjoituksista. Kun oppilaat
opettavat hallittavien kohtien sisältämiä oppeja ja periaatteita sekä todistavat niistä,
he voivat myös vahvistaa todistustaan. Kannusta oppilaita käyttämään hallittavia
kohtia, kun he opettavat ja selittävät evankeliumia osallistuessaan oppitunnilla ja
keskustellessaan ystävien, perheen ja muiden kanssa.

• Esitä sanoma – Anna oppilaille tehtäväksi valmistaa 3–5 minuutin puhe tai
opetus, joka perustuu pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin. Anna heidän
valmistautua luokassa tai kotona. Hallittavien kohtien lisäksi he voisivat
valmistautuessaan käyttää apuna muita lähteitä, kuten pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien kortteja, Pyhien kirjoitusten opasta tai julkaisua Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos. Jokaisessa puheessa tai opetuksessa tulisi
olla johdanto, pyhien kirjoitusten hallittava kohta, kertomus tai esimerkki
opetettavasta periaatteesta ja oppilaan todistus. Oppilaat voisivat tarjoutua
esittämään sanomansa luokassa, perheillassa tai koorumissaan osana
Velvollisuus Jumalaa kohtaan -ohjelman tavoitteitaan tai luokassaan osana
Edistyminen-ohjelman tavoitteitaan. Jos oppilaat esittävät puheensa tai
opetuksensa muualla kuin luokassa, voisit kehottaa heitä kertomaan
kokemuksistaan.

• Lähetyssaarnaaja-roolileikki – Valmista useita kortteja, joissa on kysymyksiä,
joita tutkija saattaisi esittää ja joihin voi vastata pyhien kirjoitusten hallittavien
kohtien avulla (esim. ”Mikä on teidän kirkkonne jäsenten uskonkäsitys
Jeesuksesta Kristuksesta?”). Kehota oppilaspareja tulemaan luokan eteen ja
vastaamaan johonkin korteista valittuun kysymykseen. Jotta voit auttaa
oppilaita ymmärtämään, kuinka lähetyssaarnaajat saattaisivat vastata
samanlaisiin kysymyksiin, voisit ehdottaa muutamaa tehokasta
opetusmenetelmää kuten seuraavat: 1) esitä pyhien kirjoitusten kohdan tausta,
2) selitä oppi tai periaate, 3) esitä kysymyksiä saadaksesi selville, ymmärtävätkö
ne, joita opetat, sen, mitä opetat, tai uskovatko he siihen, 4) kerro kokemuksista
ja todista sekä 5) kehota niitä, joita opetat, toimimaan opettamasi totuuden
mukaan. Pyydä luokan jäseniä antamaan palautetta siitä, mistä he pitivät
kunkin parin tavassa vastata kysymykseen.

• Todista – Kehota oppilaita käymään läpi pyhien kirjoitusten hallittavat kohdat
ja valitsemaan yksi, joka sisältää jonkin opin tai periaatteen, josta he voivat
todistaa. Kehota heitä todistamaan valitsemastaan totuudesta ja kertomaan
kokemuksista, joiden ansiosta he voivat todistaa siitä. Kun oppilaat lausuvat
todistuksensa, Pyhä Henki vahvistaa niiden oppien tai periaatteiden totuuden,
joista he todistavat. Heidän todistuksensa voi myös innoittaa muita toimimaan
uskossa.

Huom. Mahdollisuuksien, joita oppilaille tarjotaan oman todistuksen lausumiseen,
tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Oppilaita ei pidä koskaan pakottaa lausumaan
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todistustaan eikä heidän saa antaa tuntea, että heidän täytyy ilmaista tietämystä,
jota heillä ei mielestään ole. Sen lisäksi jotkut oppilaat ovat vastahakoisia
lausumaan todistuksensa, koska he luulevat virheellisesti, että heidän täytyy
aloittaa sanoilla ”Haluan lausua todistukseni…” tai että heidän todistuksensa
ilmaisemiseen täytyy liittyä tunteiden näyttämistä. Auta oppilaita ymmärtämään,
että kun he todistavat, he voivat yksinkertaisesti kertoa opeista tai periaatteista,
joiden he tietävät olevan totta. Todistuksen lausuminen voi olla niinkin
yksinkertaista kuin että sanoo ”uskon tämän olevan totta” tai ”tiedän tämän olevan
totta” tai ”uskon tähän koko sydämestäni”.

Eläminen
Se, että ehdotat tapoja (tai kehotat oppilaita miettimään tapoja), joilla he voivat
toteuttaa pyhien kirjoitusten kohtien sisältämiä oppeja ja periaatteita käytännössä,
antaa heille mahdollisuuden oppia uskon osoittamisen kautta.

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:

”Oppija, joka käyttää tahdonvapauttaan toimimalla oikeiden periaatteiden
mukaan, avaa sydämensä Pyhälle Hengelle ja pyytää Hänen opetustaan, todistavaa
voimaansa ja vahvistavaa todistustaan. Oppiminen uskon kautta edellyttää
hengellistä, henkistä ja fyysistä vaivannäköä eikä vain passiivista vastaanottamista.
Juuri uskon innoittaman toiminnan vilpittömyydellä ja johdonmukaisuudella me
osoitamme taivaalliselle Isällemme ja Hänen Pojalleen Jeesukselle Kristukselle
halukkuutemme oppia ja saada opetusta Pyhältä Hengeltä.” (”Etsikää oppimista
uskon kautta”, Liahona, syyskuu 2007, s. 20.)

Anna oppilaille mahdollisuuksia kertoa ja todistaa kokemuksista, joita heillä on
ollut, kun he ovat toteuttaneet oppeja ja periaatteita käytännössä. Seuraavassa on
yksi tapa kannustaa oppilaita toteuttamaan pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia
omassa elämässään:

• Aseta tavoitteita – Kehota oppilaita asettamaan pyhien kirjoitusten hallittavien
kohtien korttien sovellusosioiden pohjalta täsmällisiä tavoitteita, jotta he voivat
elää paremmin hallittavien kohtien sisältämien periaatteiden mukaan. Pyydä
heitä kirjoittamaan tavoitteensa paperilapulle ja pitämään sitä mukanaan
muistutuksena. Kehota oppilaita sopivan tilaisuuden tullen kertomaan
onnistumisistaan.

Toimintoja, jotka auttavat oppilaita oppimaan ulkoa
pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia
Ulkoa oppiminen
Pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa opetteleminen voi syventää ymmärrystä ja lisätä
oppilaan kykyä opettaa evankeliumia. Kun oppilaat opettelevat ulkoa pyhien
kirjoitusten kohtia, Pyhä Henki voi tarpeen tullen palauttaa heidän mieleensä
ilmauksia ja ajatuksia (ks. Joh. 14:26; OL 11:21). Muista sovittaa ulkoa
opettelemisen toiminnat oppilaidesi kykyihin.

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista kannusti opettelemaan
ulkoa pyhien kirjoitusten kohtia, kun hän sanoi:
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”Pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa opetteleminen voi antaa suurta voimaa. Pyhien
kirjoitusten kohdan opetteleminen ulkoa on kuin solmisi uuden ystävyyden. On
kuin löytäisi uuden henkilön, joka voi auttaa hädässä, antaa innoitusta ja lohtua
sekä olla kannustamassa tarvittavaan muutokseen.” (”Pyhien kirjoitusten voima”,
Liahona, marraskuu 2011, s. 6.)

Voit toistaa kutakin seuraavista toiminnoista useina päivinä peräkkäin oppitunnin
alussa tai lopussa auttaaksesi oppilaita painamaan kohtia pitkäkestoiseen
muistiinsa:

• Sanaviesti – Haasta luokka lausumaan jokin pyhien kirjoitusten hallittava
kohta siten, että jokainen oppilas sanoo vuorollaan yhden sanan. Esimerkiksi
kun autat oppilaita opettelemaan ulkoa kohdan Matt. 5:14–16, ensimmäinen
oppilas sanoo sanan Te, toinen oppilas sanoo olette, kolmas oppilas sanoo
maailman ja niin edelleen, kunnes koko kohta on sanottu. Ota aika ja anna
oppilaille useita tilaisuuksia saavuttaa jokin tavoiteaika. Kun toistat tämän
toiminnan, voisit vaihtaa oppilaiden järjestystä niin että heidän täytyy sanoa
eri sanat.

• Alkukirjaimet – Kirjoita taululle jonkin pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan
kunkin sanan alkukirjain. Osoita kirjaimia samalla kun luokka toistaa kohdan
kanssasi käyttäen tarvittaessa apunaan omia pyhiä kirjoituksiaan. Toista tätä
toimintaa, kunnes oppilaat tuntevat pystyvänsä toistamaan kohdan pelkkien
alkukirjainten avulla. Voisit pyyhkiä muutamia kirjaimia pois joka kerta kun
oppilaat toistavat kohdan. Tämä kasvattaa haastetta vähitellen, kunnes oppilaat
osaavat toistaa kohdan näkemättä alkukirjaimia.

• Sanaliuskapalapelit – Kirjoita tai anna oppilaiden kirjoittaa jonkin pyhien
kirjoitusten hallittavan kohdan sanat viivoitetulle paperille. Leikkaa paperi
suikaleiksi rivien mukaan, jolloin pyhien kirjoitusten kohdan sanat pysyvät
ehjinä. Leikkaa jotkin suikaleet lyhyemmiksi niin että niihin jää kuhunkin vain
pari sanaa. Sekoita paperisuikaleet ja anna ne oppilaspareille tai pienryhmille.
Anna oppilaille haaste järjestää paperisuikaleet järjestykseen käyttäen apuna
pyhiä kirjoituksiaan. Anna heidän harjoitella, kunnes heidän ei enää tarvitse
käyttää pyhiä kirjoituksiaan. Kun he ovat valmiita, pyydä heitä lukemaan kohta
ääneen. Voisit myös ottaa aikaa ja katsoa, mikä ryhmä osaa nopeimmin laittaa
suikaleet oikeaan järjestykseen. Tai voisit ottaa aikaa, kuinka kauan koko
luokalta kestää, että kaikki ryhmät ovat saaneet palapelin koottua (kun
ensimmäinen ryhmä on valmis, anna heidän auttaa hitaampia ryhmiä).
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Pyhien kirjoitusten 100
hallittavaa kohtaa

Vanha testamentti Uusi testamentti Mormonin kirja Oppi ja liitot

Moos. 1:39 Matt. 5:14–16 1. Nefi 3:7 JS–H 15–20

Moos. 7:18 Matt. 11:28–30 2. Nefi 2:25 OL 1:37–38

Abr. 3:22–23 Matt. 16:15–19 2. Nefi 2:27 OL 6:36

1. Moos. 1:26–27 Matt. 22:36–39 2. Nefi 9:28–29 OL 8:2–3

1. Moos. 2:24 Matt. 28:19–20 2. Nefi 25:23, 26 OL 10:5

1. Moos. 39:9 Luuk. 24:36–39 2. Nefi 28:7–9 OL 13:1

2. Moos. 19:5–6 Joh. 3:5 2. Nefi 31:19–20 OL 18:10–11

2. Moos. 20:3–17 Joh. 14:6 2. Nefi 32:3 OL 18:15–16

Joos. 24:15 Joh. 14:15 2. Nefi 32:8–9 OL 19:16–19

1. Sam. 16:7 Joh. 17:3 Moosia 2:17 OL 19:23

Ps. 24:3–4 Ap. t. 2:36–38 Moosia 3:19 OL 25:13

Ps. 119:105 Ap. t. 3:19–21 Moosia 4:30 OL 46:33

Ps. 127:3 1. Kor. 6:19–20 Alma 7:11–13 OL 58:27

Sananl. 3:5–6 1. Kor. 15:20–22 Alma 32:21 OL 58:42–43

Jes. 1:18 1. Kor. 15:40–42 Alma 37:35 OL 64:9–11

Jes. 5:20 Gal. 5:22–23 Alma 39:9 OL 76:22–24

Jes. 29:13–14 Ef. 4:11–14 Alma 41:10 OL 76:40–41

Jes. 53:3–5 Fil. 4:13 Hel. 5:12 OL 78:19

Jes. 58:6–7 2. Tess. 2:1–3 3. Nefi 12:48 OL 82:10

Jes. 58:13–14 2. Tim. 3:15–17 3. Nefi 18:15, 20–21 OL 88:124

Jer. 1:4–5 Hepr. 12:9 Et. 12:6 OL 89:18–21

Hes. 37:15–17 Jaak. 1:5–6 Et. 12:27 OL 107:8

Aam. 3:7 Jaak. 2:17–18 Moroni 7:41 OL 121:36, 41–42

Mal. 3:8–10 1. Piet. 4:6 Moroni 7:45, 47–48 OL 130:22–23

Mal. 3:23–24 Ilm. 20:12 Moroni 10:4–5 OL 131:1–4
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Perusoppien esittely
Seminaarissa tulee tähdentää seuraavia perusoppeja:

• Jumaluus

• Pelastussuunnitelma

• Jeesuksen Kristuksen sovitus

• Taloudenhoitokausi, luopumus ja palautus

• Profeetat ja ilmoitus

• Pappeus ja pappeuden avaimet

• Toimitukset ja liitot

• Avioliitto ja perhe

• Käskyt

Opettajan tulee auttaa oppilaita huomaamaan ja ymmärtämään näitä evankeliumin
perusoppeja, uskomaan niihin ja selittämään niitä sekä toteuttamaan niitä
käytännössä, kun he tutkivat pyhiä kirjoituksia. Kun oppilaat tekevät näin, heidän
todistuksensa vahvistuu ja heidän kiitollisuutensa Jeesuksen Kristuksen
palautetusta evankeliumista lisääntyy entisestään. Lisäksi perusoppien oppiminen
auttaa oppilaita olemaan paremmin valmistautuneita elämään evankeliumin
mukaan ja opettamaan näitä tärkeitä totuuksia muille. Tämän oppikirjan
oppiaiheet on laadittu näitä perusoppeja silmällä pitäen. On tärkeää ymmärtää,
että tässä oppikirjassa tähdennetään muitakin merkittäviä evankeliumin oppeja,
vaikka niitä ei olekaan sisällytetty perusoppien luetteloon. Evankeliumin
perusoppien opettamista tapahtuu, kun tutkit pyhiä kirjoituksia päivittäin
oppilaiden kanssa ja kun autat heitä hallitsemaan pyhien kirjoitusten avainkohtia.
Perusoppien ymmärtämisessä, niihin uskomisessa ja niiden mukaan elämisessä
tapahtuva kasvu on prosessi, jota oppilas kokee neljän seminaarivuoden ajan ja
joka jatkuu oppilaan koko elämän ajan. Voisit antaa oppilaille luettelon
perusopeista.

Perusoppien tuntemuksen arviointi
Perusoppien tuntemuksen arviointi on suunniteltu siten, että se antaa opettajalle
tietoa, jonka avulla hän voi paremmin tuoda siunausta oppilaidensa elämään.
Suositamme, että opettajat pitävät tämän arvioinnin ensimmäisellä opetusviikolla
ja jälleen seminaarivuoden loppuvaiheessa. Perusoppien tuntemuksen arviointi ja
muita arviointeja on seminaarien ja instituuttien verkkosivustolla (si.lds.org); käytä
hakusanaa assessment.

Kun opettaja lähettää oppilaidensa arvioinnin tulokset seminaarien ja instituuttien
tutkimustoimistoon, hän saa raportin, jonka avulla hän voi sovittaa opettamisensa
vastaamaan paremmin oppilaidensa tarpeita. Esimerkiksi jos tulokset osoittavat,
että oppilaat eivät ole ymmärtäneet parannuksen periaatetta, raportissa mainitaan
kyseisen vuoden opetusohjelmasta useita oppiaiheita, jotka voivat auttaa oppilaita
ymmärtämään entistä paremmin tätä oppia. Kun opettajat käyttävät rukoillen tätä
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tietoa opettaessaan pyhiä kirjoituksia järjestyksessä, nuoremme ja nuoret
aikuisemme ovat paremmin valmistautuneita saavuttamaan seminaarien ja
uskontoinstituuttien päämäärät.
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Perusopit
Perusoppeja tulee tähdentää sekä seminaari- että instituuttiluokissa. Opettajan
tulee auttaa oppilaita huomaamaan ja ymmärtämään näitä evankeliumin
perusoppeja, uskomaan niihin ja selittämään niitä sekä toteuttamaan niitä
käytännössä. Kun oppilaat tekevät näin, heidän todistuksensa vahvistuu ja heidän
kiitollisuutensa Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista lisääntyy
entisestään. Näiden oppien tutkiminen auttaa oppilaita myös olemaan paremmin
valmistautuneita opettamaan näitä tärkeitä totuuksia muille.

Useimmat seminaarien ja uskontoinstituuttien valikoimista pyhien kirjoitusten 100
hallittavasta kohdasta on valittu tukemaan oppilaiden näitä perusoppeja koskevaa
ymmärrystä. Suurin osa tässä asiakirjassa olevista pyhien kirjoitusten viitteistä
viittaa pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin. Ne on otettu mukaan osoittamaan,
kuinka ne liittyvät perusoppeihin.

1. Jumaluus
Jumaluudessa on kolme erillistä persoonaa: Jumala, iankaikkinen Isä, Hänen
Poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki (ks. JS–H 15–20). Isällä ja Pojalla on käsin
kosketeltava liha- ja luuruumis, ja Pyhä Henki on henkipersoona (ks. OL
130:22–23). He ovat yhtä tarkoituksessa ja opissa. He ovat täydellisesti yhtä
taivaallisen Isän jumalallisen pelastussuunnitelman toteuttamisessa.

Isä Jumala
Isä Jumala on maailmankaikkeuden ylin hallitsija. Hän on henkemme Isä (ks. Hepr.
12:9). Hän on täydellinen, Hänellä on kaikki valta ja Hän tietää kaiken. Hän on
myös täydellisen armon, hyvyyden ja laupeuden Jumala.

Jeesus Kristus
Jeesus Kristus on Isän Esikoinen hengessä ja Isän Ainosyntyinen lihassa. Hän on
Vanhan testamentin Jahve eli Jehova ja Uuden testamentin Messias.

Jeesus Kristus eli synnittömän elämän ja sovitti täysin koko ihmiskunnan synnit
(ks. Alma 7:11–13). Hänen elämänsä on täydellinen esimerkki siitä, kuinka koko
ihmissuvun tulee elää (ks. Joh. 14:6; 3. Nefi 12:48). Hän oli ensimmäinen, joka
nousi kuolleista tämän maan päällä (ks. 1. Kor. 15:20–22). Hän tulee jälleen
voimassa ja kirkkaudessa ja hallitsee maan päällä tuhatvuotisen valtakunnan ajan.

Kaikki rukoukset tulee pitää, kaikki siunaukset antaa ja kaikki pappeuden
toimitukset suorittaa Jeesuksen Kristuksen nimessä (ks. 3. Nefi 18:15, 20–21).

Aiheeseen liittyvää: Hel. 5:12; OL 19:23; OL 76:22–24

Pyhä Henki
Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen. Hän on henkipersoona, jolla ei ole liha-
ja luuruumista. Usein Häneen viitataan nimityksillä Henki, Pyhä Henki, Jumalan
Henki, Herran Henki, Lohduttaja ja Puolustaja.

Pyhä Henki todistaa Isästä ja Pojasta, ilmoittaa totuuden kaikesta ja pyhittää ne,
jotka tekevät parannuksen ja jotka kastetaan (ks. Moroni 10:4–5).
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Aiheeseen liittyvää: Gal. 5:22–23; OL 8:2–3

2. Pelastussuunnitelma
Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa taivaallinen Isä esitteli suunnitelman,
jonka avulla meistä voi tulla Hänen kaltaisiaan ja me voimme saada
kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän (ks. Moos. 1:39). Pyhissä kirjoituksissa
tätä suunnitelmaa nimitetään pelastussuunnitelmaksi, suureksi
onnensuunnitelmaksi, lunastussuunnitelmaksi ja armonsuunnitelmaksi.

Pelastussuunnitelmaan sisältyvät luominen, lankeemus, Jeesuksen Kristuksen
sovitus sekä kaikki evankeliumin lait, toimitukset ja opit. Moraalinen tahdonvapaus
– ihmisen kyky valita ja toimia omasta puolestaan – on myös keskeisellä sijalla
taivaallisen Isän suunnitelmassa (ks. 2. Nefi 2:27). Tämän suunnitelman ansiosta
meidät voidaan tehdä täydellisiksi sovituksen kautta, me voimme saada ilon
täyteyden ja elää ikuisesti Jumalan luona (ks. 3. Nefi 12:48). Perhesuhteemme
voivat kestää iankaikkisesti.

Aiheeseen liittyvää: Joh. 17:3; OL 58:27

Kuolevaisuutta edeltävä elämä
Ennen syntymäämme maan päälle me elimme taivaallisen Isämme luona Hänen
henkilapsinaan (ks. Abr. 3:22–23). Osallistuimme tuossa kuolevaisuutta edeltävässä
olemassaolossa neuvonpitoon taivaallisen Isän muiden henkilasten kanssa. Sen
neuvonpidon aikana taivaallinen Isä esitteli suunnitelmansa ja kuolevaisuutta
edeltävässä tilassa oleva Jeesus Kristus lupautui Vapahtajaksi.

Me käytimme tahdonvapauttamme ja noudatimme taivaallisen Isän suunnitelmaa.
Me valmistauduimme tulemaan maan päälle, missä voisimme jatkaa edistymistä.

Niiden, jotka seurasivat taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta, sallittiin tulla maan
päälle kokemaan kuolevaisuus ja edistymään kohti iankaikkista elämää. Lusifer,
yksi Jumalan henkipojista, kapinoi suunnitelmaa vastaan. Hänestä tuli Saatana, ja
hän ja hänen seuraajansa karkotettiin taivaasta ja heiltä evättiin etuoikeus saada
fyysinen ruumis ja kokea kuolevaisuus.

Aiheeseen liittyvää: Jer. 1:4–5.

Luominen
Jeesus Kristus loi Isän johdolla taivaat ja maan. Maata ei luotu tyhjästä. Se
järjestettiin jo olemassa olevasta aineesta. Jeesus Kristus on luonut maailmoja
luvutta (ks. OL 76:22–24).

Maan luominen oli välttämätöntä Jumalan suunnitelmalle. Se tarjosi paikan, jossa
me voisimme saada fyysisen ruumiin, jossa meitä voitaisiin tutkia ja koetella ja
jossa me voisimme omaksua jumalallisia ominaisuuksia.

Meidän on määrä käyttää maan luonnonvaroja viisaasti, harkiten ja kiittäen (ks. OL
78:19).

Aadam oli ensimmäinen maan päälle luotu ihminen. Jumala loi Aadamin ja Eevan
omaksi kuvakseen. Kaikki ihmiset – miehet ja naiset – on luotu Jumalan kuvaksi
(ks. 1. Moos. 1:26–27).

533



Lankeemus
Eedenin puutarhassa Jumala kielsi Aadamia ja Eevaa nauttimasta hyvän- ja
pahantiedon puun hedelmää. Jos he tekisivät niin, seurauksena olisi hengellinen ja
fyysinen kuolema. Hengellinen kuolema on ero Jumalasta. Fyysinen kuolema on
hengen ero kuolevaisesta ruumiista. Koska Aadam ja Eeva rikkoivat Jumalan
käskyn, heidät karkotettiin Hänen edestään ja heistä tuli kuolevaisia. Aadamin ja
Eevan rikkomusta ja siitä johtuneita muutoksia, joita he kokivat, kuten hengellistä
ja fyysistä kuolemaa, kutsutaan lankeemukseksi.

Lankeemuksen seurauksena Aadam ja Eeva ja heidän jälkeläisensä pystyivät
kokemaan iloa ja surua, erottamaan hyvän pahasta ja saamaan lapsia (ks. 2. Nefi
2:25). Aadamin ja Eevan jälkeläisinä me perimme langenneen tilan ollessamme
kuolevaisuudessa. Olemme poissa Herran edestä, ja olemme fyysisen kuoleman
alaisia. Lisäksi meitä koetellaan elämän vaikeuksilla ja vastustajan kiusauksilla. (Ks.
Moosia 3:19.)

Lankeemus on olennainen osa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmaa. Sillä on
kaksitahoinen suunta: alaspäin ja kuitenkin eteenpäin. Sen lisäksi että se toi
fyysisen ja hengellisen kuoleman, se antoi meille mahdollisuuden syntyä maan
päälle ja oppia ja edistyä.

Elämä kuolevaisuudessa
Elämä kuolevaisuudessa on oppimisen aikaa, jolloin voimme valmistautua
iankaikkiseen elämään ja osoittaa, että käytämme tahdonvapauttamme niin, että
teemme kaiken, mitä Herra on käskenyt. Tämän elämän aikana kuolevaisuudessa
meidän tulee rakastaa ja palvella muita (ks. Moosia 2:17; Moroni 7:45, 47–48).

Kuolevaisuudessa henkemme on yhdistetty fyysiseen ruumiiseemme, mikä antaa
meille mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tavoilla, jotka eivät olleet mahdollisia
kuolevaisuutta edeltäneessä elämässä. Ruumiimme on tärkeä osa
pelastussuunnitelmaa, ja meidän tulee kunnioittaa sitä lahjana taivaalliselta
Isältämme (ks. 1. Kor. 6:19–20).

Aiheeseen liittyvää: Joos. 24:15; Matt. 22:36–39; 2. Nefi 28:7–9; Alma 41:10;
OL 58:27

Elämä kuoleman jälkeen
Kun me kuolemme, henkemme menee henkimaailmaan odottamaan
ylösnousemusta. Vanhurskaiden henget otetaan vastaan onnen tilaan, jota
kutsutaan paratiisiksi. Monet uskollisista saarnaavat evankeliumia henkivankilassa
oleville.

Henkivankila on väliaikainen paikka kuolemanjälkeisessä maailmassa niille, jotka
kuolevat vailla tietoa totuudesta, ja niille, jotka eivät ole kuuliaisia
kuolevaisuudessa. Siellä hengille opetetaan evankeliumia ja heillä on mahdollisuus
tehdä parannus ja ottaa vastaan pelastuksen toimitukset, joita suoritetaan heidän
puolestaan temppeleissä (ks. 1. Piet. 4:6). Ne, jotka ottavat vastaan evankeliumin,
asuvat paratiisissa ylösnousemukseen asti.

Ylösnousemus on sitä, että henkiruumiimme ja täydelliseksi tehty fyysinen liha- ja
luuruumiimme yhdistyvät jälleen (ks. Luuk. 24:36–39). Ylösnousemuksen jälkeen
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henkeä ja ruumista ei enää koskaan eroteta, ja meistä tulee kuolemattomia.
Jokainen maan päälle syntynyt ihminen kokee ylösnousemuksen, koska Jeesus
Kristus voitti kuoleman (ks. 1. Kor. 15:20–22). Vanhurskaat nousevat kuolleista
ennen jumalattomia ja tulevat esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

Ylösnousemuksen jälkeen tulee viimeinen tuomio. Jeesus Kristus tuomitsee
jokaisen ihmisen päättääkseen, minkä iankaikkisen kirkkauden kukin saa. Tämä
tuomio perustuu kunkin ihmisen kuuliaisuuteen Jumalan käskyille (ks. Ilm. 20:12;
Moosia 4:30).

Kirkkauden valtakuntia on kolme (ks. 1. Kor. 15:40–42). Niistä korkein on
selestinen valtakunta. Ne, jotka ovat uskollisia todistuksessaan Jeesuksesta ja ovat
kuuliaisia evankeliumin periaatteille, asuvat selestisessä valtakunnassa Isän
Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona (ks. OL 131:1–4).

Toinen kolmesta kirkkauden valtakunnasta on terrestrinen valtakunta. Ne, jotka
asuvat tässä valtakunnassa, ovat maan kunniallisia ihmisiä, jotka eivät olleet
uskollisia todistuksessaan Jeesuksesta.

Telestinen valtakunta on alin kolmesta kirkkauden valtakunnasta. Ne, jotka perivät
tämän valtakunnan, ovat niitä, jotka kuolevaisuudessa eläessään valitsivat
mieluummin jumalattomuuden kuin vanhurskauden. Nämä henkilöt saavat
kirkkautensa sen jälkeen kun heidät on lunastettu henkivankilasta.

Aiheeseen liittyvää: Joh. 17:3

3. Jeesuksen Kristuksen sovitus
Sovittaminen tarkoittaa sitä, että kärsii rangaistuksen synnistä ja poistaa siten
synnin seuraukset parannuksen tekevältä synnintekijältä ja sallii hänen päästä
sovintoon Jumalan kanssa. Jeesus Kristus oli ainoa, joka kykeni sovittamaan täysin
koko ihmiskunnan synnit. Hänen sovitukseensa kuului Hänen kärsimisensä
ihmiskunnan syntien vuoksi Getsemanen puutarhassa, Hänen verensä
vuodattaminen, Hänen kärsimisensä ja kuolemansa ristillä ja Hänen
ylösnousemuksensa haudasta (ks. Luuk. 24:36–39; OL 19:16–19). Vapahtaja kykeni
toteuttamaan sovituksen, koska Hän pysyi synnittömänä ja koska Hänellä oli valta
voittaa kuolema. Kuolevaiselta äidiltään Hän peri kyvyn kuolla. Kuolemattomalta
Isältään Hän peri voiman ottaa henkensä jälleen takaisin.

Kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja saavat kuolemattomuuden armon kautta.
Tämä armo on mahdollinen Vapahtajan sovitusuhrin ansiosta. Jeesuksen
Kristuksen sovituksen ansiosta voimme myös saada iankaikkisen elämän (ks.
Moroni 7:41). Jotta saisimme tämän lahjan, meidän täytyy elää Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin mukaisesti, mihin kuuluu se, että me uskomme Häneen,
teemme parannuksen synneistämme, otamme kasteen, otamme vastaan Pyhän
Hengen lahjan ja kestämme uskollisesti loppuun asti (ks. Joh. 3:5).

Sovituksessaan Jeesus Kristus paitsi kärsi meidän syntiemme tähden myös otti
päällensä kaikkien ihmisten tuskat, sairaudet ja heikkoudet (ks. Alma 7:11–13).
Hän ymmärtää kärsimyksiämme, koska Hän on kokenut ne. Hänen armonsa eli
kaiken mahdolliseksi tekevä voimansa vahvistaa meitä, jotta voimme kantaa
kuormia ja suoriutua tehtävistä, joihin emme pystyisi omin voimin (ks. Matt.
11:28–30; Fil. 4:13; Et. 12:27).
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Aiheeseen liittyvää: Joh. 3:5; Ap. t. 3:19–21

Usko Jeesukseen Kristukseen
Usko on sellaisen toivomista, ”mikä ei näy mutta on totta” (ks. Alma 32:21; ks.
myös Et. 12:6). Se on lahja Jumalalta.

Uskon täytyy keskittyä Jeesukseen Kristukseen, jotta se johtaisi ihmisen
pelastukseen. Usko Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa täydellistä luottamista
Häneen ja turvaamista Hänen äärettömään sovitukseensa, voimaansa ja
rakkauteensa. Siihen sisältyy usko Hänen opetuksiinsa ja siihen, että vaikka me
emme ymmärräkään kaikkea, Hän ymmärtää (ks. Sananl. 3:5–6; OL 6:36).

Usko ei ole passiivista, vaan ilmenee siinä, kuinka me elämme (ks. Jaak. 2:17–18).
Usko voi kasvaa, kun rukoilemme, tutkimme pyhiä kirjoituksia ja noudatamme
Jumalan käskyjä.

Lisäksi myöhempien aikojen pyhät uskovat Isään Jumalaan, Pyhään Henkeen ja
pappeuden voimaan sekä muihin palautetun evankeliumin tärkeisiin käsitteisiin.
Usko auttaa meitä parantumaan hengellisesti ja fyysisesti sekä saamaan voimaa
ponnistella eteenpäin, kohdata vastoinkäymisemme ja voittaa kiusaukset (ks.
2. Nefi 31:19–20). Herra tekee elämässämme suuria ihmeitä meidän
uskomme mukaan.

Uskon avulla Jeesukseen Kristukseen ihminen voi saada syntien anteeksiannon ja
lopulta kyetä asumaan Jumalan edessä.

Aiheeseen liittyvää: Matt. 11:28–30

Parannus
Parannus on mielen ja sydämen muutos, joka antaa meille tuoreen näkemyksen
Jumalasta, itsestämme ja maailmasta. Siihen sisältyy kääntyminen pois synnistä ja
kääntyminen Jumalan puoleen anteeksiannon saamiseksi. Siihen motivoi rakkaus
Jumalaa kohtaan ja vilpitön halu noudattaa Hänen käskyjään.

Syntimme tekevät meistä epäpuhtaan – kelvottoman palaamaan taivaallisen
Isämme eteen asumaan. Jeesuksen Kristuksen sovituksessa taivaallinen Isämme on
antanut meille ainoan keinon saada syntimme anteeksi (ks. Jes. 1:18).

Parannukseen kuuluu myös murheen tunteminen synnin tekemisestä, synnin
tunnustaminen taivaalliselle Isälle ja tarvittaessa muille, synnin hylkääminen, sen
aiheuttamien vahinkojen korjaaminen niin pitkälle kuin on mahdollista sekä
eläminen kuuliaisena Jumalan käskyille (ks. OL 58:42–43).

Aiheeseen liittyvää: Jes. 53:3–5; Joh. 14:6; 2. Nefi 25:23, 26; OL 18:10–11; OL 19:23;
OL 76:40–41

4. Taloudenhoitokausi, luopumus ja palautus
Taloudenhoitokausi
Taloudenhoitokausi on ajanjakso, jolloin Herra ilmoittaa oppinsa, toimituksensa ja
pappeutensa. Se on ajanjakso, jolloin Herralla on maan päällä ainakin yksi
valtuutettu palvelija, jolla on pyhä pappeus ja jumalallinen tehtävä saarnata
evankeliumia ja suorittaa sen toimituksia. Nykyään me elämme viimeistä
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taloudenhoitokautta – aikojen täyttymisen taloudenhoitokautta, joka alkoi, kun
evankeliumi ilmoitettiin Joseph Smithille.

Aiemmat taloudenhoitokaudet on nimetty Aadamin, Henokin, Nooan, Abrahamin,
Mooseksen ja Jeesuksen Kristuksen mukaan. Lisäksi on ollut muitakin
taloudenhoitokausia, kuten ne, jotka olivat nefiläisten ja jerediläisten keskuudessa.
Pelastussuunnitelma ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on ilmoitettu ja niitä on
opetettu jokaisena taloudenhoitokautena.

Luopumus
Kun ihmiset kääntyvät pois evankeliumin periaatteista eikä heillä ole pappeuden
avaimia, he ovat luopumuksen tilassa.

Yleisen luopumuksen aikakausia on ollut kautta maailmanhistorian. Yksi esimerkki
on suuri luopumus, joka tapahtui sen jälkeen kun Vapahtaja oli perustanut
kirkkonsa (ks. 2. Tess. 2:1–3). Vapahtajan apostolien kuoleman jälkeen
evankeliumin periaatteet turmeltuivat ja kirkon organisaatioon sekä pappeuden
toimituksiin tehtiin muutoksia ilman valtuutta. Tämän laajalle levinneen pahuuden
takia Herra otti pappeuden valtuuden ja avaimet pois maan päältä.

Suuren luopumuksen aikana ihmiset eivät saaneet jumalallista ohjausta eläviltä
profeetoilta. Perustettiin monia kirkkoja, mutta niillä ei ollut valtuutta antaa Pyhän
Hengen lahjaa eikä suorittaa muita pappeuden toimituksia. Osia pyhistä
kirjoituksista turmeltui tai katosi, eikä ihmisillä ollut enää tarkkaa ymmärrystä
Jumalasta.

Tämä luopumus kesti siihen asti kunnes taivaallinen Isä ja Hänen rakas Poikansa
ilmestyivät Joseph Smithille ja aloittivat evankeliumin täyteyden palautuksen.

Palautus
Palautus on sitä, että Jumala vakiinnuttaa uudelleen evankeliuminsa totuudet ja
toimitukset lastensa keskuudessa maan päällä (ks. Ap. t. 3:19–21).

Herra valmisteli palautusta nostamalla esiin jaloja miehiä uskonpuhdistukseksi
kutsuttuna aikana. He yrittivät palauttaa uskonnollisen opin, käytännöt ja
järjestyksen sellaisiksi kuin Vapahtaja oli ne asettanut. Heillä ei kuitenkaan ollut
pappeutta eikä evankeliumin täyteyttä.

Palautus alkoi vuonna 1820, kun Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus
ilmestyivät Joseph Smithille vastauksena hänen rukoukseensa (ks. JS–H 15–20).
Joitakin palautuksen tärkeimpiä tapahtumia olivat Mormonin kirjan kääntäminen,
Aaronin ja Melkisedekin pappeuden palautukset sekä kirkon perustaminen 6.
huhtikuuta 1830.

Johannes Kastaja palautti Aaronin pappeuden Joseph Smithille ja Oliver
Cowderylle 15. toukokuuta 1829. Myös Melkisedekin pappeus ja valtakunnan
avaimet palautettiin vuonna 1829, kun apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat
ne Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle.

Evankeliumin täyteys on palautettu, ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko on ainoa tosi ja elävä kirkko koko maan päällä (ks. OL 1:30).
Kirkko täyttää lopulta koko maailman ja pysyy ikuisesti.
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Aiheeseen liittyvää: Jes. 29:13–14; Hes. 37:15–17; Ef. 4:11–14; Jaak. 1:5–6

5. Profeetat ja ilmoitus
Profeetta on henkilö, jonka Jumala on kutsunut puhumaan puolestaan (ks. Aam.
3:7). Profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta ja opettavat Hänen
evankeliumiaan. He tekevät tiettäväksi Jumalan tahdon ja todellisen luonteen. He
tuomitsevat synnin ja varoittavat sen seurauksista. Toisinaan he profetoivat tulevista
tapahtumista (ks. OL 1:37–38). Pyhissä kirjoituksissa on monia profeettojen
opetuksia. Kun tutkimme profeettojen sanoja, voimme oppia totuutta ja saada
johdatusta (ks. 2. Nefi 32:3).

Me tuemme kirkon presidenttiä profeettana, näkijänä ja ilmoituksensaajana ja
ainoana henkilönä maan päällä, joka saa ilmoitusta koko kirkon ohjaamiseksi.
Tuemme myös neuvonantajia ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista
apostolin koorumin jäseniä profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina.

Ilmoitus on Jumalan yhteydenpitoa lapsiinsa. Kun Herra ilmoittaa tahtonsa
kirkolle, Hän puhuu profeettansa kautta. Pyhät kirjoitukset – Raamattu, Mormonin
kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi – sisältävät ilmoituksia, joita on
annettu muinaisille ja myöhempien aikojen profeetoille. Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti on Jumalan profeetta maan päällä
tänä aikana.

Ihmiset voivat saada ilmoitusta avuksi erityisiin tarpeisiinsa, velvollisuuksiinsa ja
kysymyksiinsä sekä avuksi todistuksensa vahvistamiseen. Useimmat ilmoitukset
kirkon johtajille ja jäsenille tulevat vaikutelmina ja ajatuksina Pyhältä Hengeltä.
Pyhä Henki puhuu mielessämme ja sydämessämme hiljaisella, vienolla äänellä (ks.
OL 8:2–3). Ilmoitus voi tulla myös näkynä, unena ja enkelin ilmestymisenä.

Aiheeseen liittyvää: Ps. 119:105; Ef. 4:11–14; 2. Tim. 3:15–17; Jaak. 1:5–6;
Moroni 10:4–5

6. Pappeus ja pappeuden avaimet
Pappeus on Jumalan iankaikkinen voima ja valtuus. Pappeuden avulla Jumala loi
taivaat ja maan ja hallitsee niitä. Tällä voimalla Hän lunastaa ja korottaa lapsensa
toteuttaen ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän” (Moos. 1:39).

Jumala antaa pappeuden valtuuden kirkon kelvollisille miespuolisille jäsenille, niin
että he voivat toimia Hänen nimessään Hänen lastensa pelastukseksi. Pappeuden
avaimet ovat johtamisoikeuksia eli Jumalan ihmiselle antama valta hallita ja johtaa
Jumalan valtakuntaa maan päällä (ks. Matt. 16:15–19). Näillä avaimilla
pappeudenhaltijat voidaan valtuuttaa saarnaamaan evankeliumia ja suorittamaan
pelastuksen toimituksia. Kaikki, jotka palvelevat kirkossa, kutsutaan sen henkilön
johdolla, jolla on pappeuden avaimet. Siten he ovat oikeutettuja siihen voimaan,
jota he tarvitsevat palvellakseen sekä täyttääkseen kutsumukseensa liittyvät
vastuut.

Aiheeseen liittyvää: OL 121:36, 41–42
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Aaronin pappeus
Aaronin pappeutta sanotaan usein valmistavaksi pappeudeksi. Aaronin pappeuden
virat ovat diakoni, opettaja, pappi ja piispa. Nykyajan kirkossa kelvolliset
miespuoliset jäsenet voivat saada Aaronin pappeuden 12 vuoden iästä alkaen.

Aaronin pappeus pitää hallussaan enkelien palveluksen, parannuksen
evankeliumin ja kasteen avaimia (ks. OL 13).

Melkisedekin pappeus
Melkisedekin pappeus on korkeampi eli suurempi pappeus, ja se palvelee
hengellisissä asioissa (ks. OL 107:8). Tämä suurempi pappeus annettiin Aadamille,
ja se on ollut maan päällä aina kun Herra on ilmoittanut evankeliuminsa.

Sitä kutsuttiin ensin ”pyhäksi pappeudeksi Jumalan Pojan järjestyksen mukaan”
(OL 107:3). Myöhemmin se tultiin tuntemaan Melkisedekin pappeutena suuren
ylipapin mukaan, joka eli profeetta Abrahamin aikaan.

Melkisedekin pappeuden virat ovat vanhin, ylipappi, patriarkka, seitsenkymmen ja
apostoli. Melkisedekin pappeuden johtaja on kirkon presidentti.

Aiheeseen liittyvää: Ef. 4:11–14

7. Toimitukset ja liitot
Toimitukset
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa toimitus on pyhä,
virallinen toimenpide, jolla on hengellinen merkitys. Jumala on asettanut jokaisen
toimituksen opettamaan hengellisiä totuuksia. Pelastuksen toimitukset suoritetaan
pappeuden valtuudella ja niiden johdolla, joilla on pappeuden avaimet. Jotkin
toimitukset ovat korotukselle välttämättömiä, ja niitä kutsutaan pelastaviksi
toimituksiksi.

Evankeliumin ensimmäinen pelastava toimitus on upotuskaste vedessä sellaisen
henkilön toimittamana, jolla on valtuus. Kaste on välttämätön, jotta voi tulla kirkon
jäseneksi ja päästä selestiseen valtakuntaan (ks. Joh. 3:5).

[Englannin kielen kastetta tarkoittava] sana baptism tulee kreikankielisestä sanasta,
joka tarkoittaa upottamista. Upottaminen on vertauskuva ihmisen syntisen elämän
kuolemasta ja ihmisen uudestisyntymisestä hengelliseen elämään, joka on
omistettu Jumalan ja Hänen lastensa palvelemiselle. Upotuskaste on myös
vertauskuva kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

Kun ihminen on kastettu, yksi tai useampi Melkisedekin pappeuden haltija panee
kätensä hänen päänsä päälle ja konfirmoi hänet kirkon jäseneksi. Tässä
konfirmoinniksi kutsutussa toimituksessa henkilölle annetaan Pyhän Hengen lahja.

Pyhän Hengen lahja on eri asia kuin Pyhän Hengen vaikutus. Ihminen saattaa
tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen ajoittain jo ennen kastettaankin, ja tuo vaikutus
voi auttaa häntä saamaan todistuksen totuudesta (ks. Moroni 10:4–5). Kun
ihminen on saanut Pyhän Hengen lahjan, hänellä on oikeus Pyhän Hengen
jatkuvaan kumppanuuteen, jos hän pitää käskyt.
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Muita pelastavia toimituksia ovat asettaminen Melkisedekin pappeuteen (miehillä),
temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen (ks. OL 131:1–4). Kaikkiin
pappeuden pelastaviin toimituksiin liittyy liittoja. Temppelissä näitä pelastavia
toimituksia voidaan suorittaa myös sijaistoimituksina kuolleiden puolesta.
Sijaistoimitukset tulevat voimaan vasta kun edesmenneet henkilöt ottavat ne
vastaan henkimaailmassa ja pitävät niihin liittyvät liitot.

Muut toimitukset, kuten sairaan siunaaminen sekä nimen ja siunauksen antaminen
lapselle, ovat myös tärkeitä meidän hengelliselle kehityksellemme.

Aiheeseen liittyvää: Ap. t. 2:36–38

Liitot
Liitto on Jumalan ja ihmisen välinen pyhä sopimus. Jumala esittää liiton ehdot, ja
me suostumme tekemään sen, mitä Hän pyytää meitä tekemään. Sitten Jumala
lupaa meille tiettyjä siunauksia kuuliaisuudestamme. (Ks. OL 82:10.)

Kaikkiin pappeuden pelastaviin toimituksiin liittyy liitto. Me teemme Herran
kanssa liiton, kun meidät kastetaan, ja me uudistamme tämän liiton
nauttiessamme sakramentin. Veljet, jotka saavat Melkisedekin pappeuden, ottavat
vastaan pappeuden valan ja liiton. Me teemme lisää liittoja temppelissä.

Aiheeseen liittyvää: 2. Moos. 19:5–6; Ps. 24:3–4; 2. Nefi 31:19–20; OL 25:13

8. Avioliitto ja perhe
Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä, ja perhe on keskeisellä
sijalla Hänen pelastussuunnitelmassaan ja onnen kokemisessamme. Perhe-elämän
onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran
Jeesuksen Kristuksen opetukset.

Pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka
on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Vanhempien tulee lisääntyä ja täyttää
maa, kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa sekä huolehtia lastensa
fyysisistä ja hengellisistä tarpeista.

Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja
huolehtia toisistaan. Isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja
vanhurskaudessa ja huolehtia sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa
lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus
auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina.

Jumalallinen onnensuunnitelma mahdollistaa sen, että perhesuhteet jatkuvat
haudan tuolla puolen. Maailma luotiin ja evankeliumi ilmoitettiin, jotta perheitä
voidaan muodostaa, sinetöidä ja korottaa iankaikkisesti. (Mukailtu julkaisusta
”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös
mormonienuutishuone.fi, kohta ”Aiheita ja tietoa” ja sen artikkeli ”Perhejulistus”.)

Aiheeseen liittyvää: 1. Moos. 2:24; Ps. 127:3; Mal. 3:23–24; OL 131:1–4
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9. Käskyt
Käskyjä ovat ne lait ja vaatimukset, jotka Jumala antaa ihmiskunnalle. Me
ilmaisemme rakkautemme Häneen pitämällä Hänen käskynsä (ks. Joh. 14:15).
Käskyjen pitäminen tuo siunauksia Herralta (ks. OL 82:10).

Kaksi tärkeintä käskyä ovat nämä: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi,
koko sielustasi ja mielestäsi. – – Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt.
22:36–39.)

Kymmenen käskyä ovat tärkeä osa evankeliumia ja ne ovat iankaikkisia periaatteita,
jotka ovat välttämättömiä korotuksellemme (ks. 2. Moos. 20:3–17). Herra ilmoitti
ne Moosekselle muinaisina aikoina, ja Hän on ilmaissut ne uudelleen myöhempien
aikojen ilmoituksissa.

Muita käskyjä ovat muun muassa rukoileminen päivittäin (ks. 2. Nefi 32:8–9),
evankeliumin opettaminen muille (ks. Matt. 28:19–20), siveyden lain
noudattaminen (ks. OL 46:33), täysien kymmenysten maksaminen (ks. Mal.
3:8–10), paastoaminen (ks. Jes. 58:6–7), muille anteeksi antaminen (ks. OL
64:9–11), kiitollisuuden hengessä eläminen (ks. OL 78:19) sekä viisauden sanan
noudattaminen (ks. OL 89:18–21).

Aiheeseen liittyvää: 1. Moos. 39:9; Jes. 58:13–14; 1. Nefi 3:7; Moosia 4:30; Alma
37:35; Alma 39:9; OL 18:15–16; OL 88:124

Lisää tietoa näistä aiheista: englanniksi verkkosivustolla lds.org > Teachings,
Gospel Topics; tai suomeksi ks. Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen
hakuteos (2005).
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Evankeliumien opettaminen
samanaikaisesti
Suosittelemme, että käytät tätä kirjaa kuten se on kirjoitettu ja että opetat neljä
evankeliumia järjestyksessä. Voit kuitenkin päättää opettaa Uuden testamentin
evankeliumit samanaikaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että opetat Vapahtajan elämän
tapahtumat aikajärjestyksessä yhdistäen aineistoa jokaisesta evankeliumista. Tietoa
ja lähteitä evankeliumien opettamiseen samanaikaisesti on tämän kirjan sähköisen
version liitteessä sivustolla lds.org sekä mobiililaitteiden Evankeliumiaiheisessa
kirjastossa.
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Silmäys Jeesuksen
Kristuksen elämään
kuolevaisuudessa
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Uusi testamentti,
valittuja kuvia

Viikunapuu (ks. Matt. 21:18–22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Jeesus opettaa temppelissä (ks. Matt. 21:23–23:39)
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Jeesus antaa anteeksi miehelle, joka lasketaan katon läpi, ja parantaa hänet (ks. Mark. 2:1–12
ja Luuk. 5:17–26)

Maria ja Elisabet (ks. Luuk. 1)
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Jeesus julistaa olevansa Messias (ks. Luuk. 4)

Pilatus myöntää, että Jeesus on syytön (ks. Joh. 18–19)
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Paavali kirjoittaa kirjeitä (ks. 2. Tim. 1–2)
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Jeesus Kristus huolehtii ja välittää uskollisista seuraajistaan (ks. Ilm. 1:12–16)
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Johanneksen näky naisesta ja lohikäärmeestä (ks. Ilm. 12)
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