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Johdanto
kotiopiskeluseminaarin
ohjelmaan
Kotiopiskeluseminaarin ohjelman tarkoituksena on auttaa sinua vahvistamaan
ymmärrystäsi Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja toteuttamaan sen opetuksia
päivittäisessä elämässäsi tutkimalla pyhiä kirjoituksia. Kun opiskelet tänä
kouluvuonna, luet ensin tähän Uuden testamentin oppikurssiin kuuluvat pyhien
kirjoitusten lukutehtävät ja sitten suoritat kunkin oppiaiheen tehtävät. Kerran
viikossa tapaat seminaarinopettajan antaaksesi suorittamasi tehtävät ja
osallistuaksesi oppituntiin luokassa.

Seminaari on päivittäinen
uskonnonopetusohjelma. Sinun tulisi
omaksua päivittäinen tapa tutkia pyhiä
kirjoituksia rukoillen. Sinun tulee
työskennellä seminaaritehtäviesi parissa
jokaisena koulupäivänä, vaikket
osallistukaan seminaariluokkaan joka
päivä. Oppikurssin aikana tulee
suorittaa 32 viikon tehtävät. Sivulla XI
olevasta lukemistaulukosta näkyy, mitä
sinun tulee tutkia kullakin viikolla. Opettajasi kertoo sinulle, minkä viikon tehtävät
tulee kulloinkin suorittaa. Tämän opiskeluoppaan kunkin oppiaiheen tehtävien
suorittaminen kestää suunnilleen puoli tuntia päivittäisen pyhien kirjoitusten
lukutehtäväsi lisäksi.

Sinulla tulee olla kaksi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaa (tai kaksi vihkoa),
jotka eivät ole henkilökohtaisia päiväkirjojasi vaan joihin suoritat opiskeluoppaan
kirjoitustehtävät. Joka viikko kun tapaat opettajasi, sinun tulee antaa hänelle se
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirja, johon olet suorittanut sillä viikolla
opiskeluoppaan kirjoitustehtävät. Opettajasi lukee tehtävät ja kommentoi niitä sekä
palauttaa kyseisen pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjan sinulle seuraavalla
viikolla. Voit myös kirjoittaa vastauksesi irtolehtikansion sivuille ja antaa opettajalle
sillä viikolla kirjoittamasi sivut. Kun opettajasi sitten palauttaa sivut, voit laittaa ne
takaisin kansioon.

Tämän opiskeluoppaan käyttäminen
päivittäisseminaarin ohjelmassa
Päivittäisseminaarin ohjelman opettajat ja oppilaat voivat käyttää tätä
opiskeluopasta oppiaiheiden tehostamiseen tai korvaavaan suorittamiseen. Tätä
opiskeluopasta ei kuitenkaan ole tarkoitus antaa jokaiselle päivittäisseminaarin
oppilaalle. Mikäli oppilaan tulee suorittaa jokin oppiaihe poissaolonsa
korvaamiseksi, opettaja voi antaa hänelle tehtäväksi kyseistä oppiaihetta vastaavan
kotiopiskeluoppiaiheen.

IX



Kotiopiskeluseminaarin opiskeluoppaan käyttäminen
Pyhien kirjoitusten lukualuetta koskeva johdanto
Johdanto antaa jonkin verran taustatietoa kunkin oppiaiheen lukualueesta ja esittää
siitä yhteenvedon.

Jaeryhmät ja yhteenveto sisällöstä
Jaeryhmät kuvastavat luontaisia katkoja, joissa toiminta tai aihe vaihtuu. Kunkin
jälkeen on lyhyt yhteenveto jakeiden tapahtumista tai opetuksista.

Opit ja periaatteet
Sitä mukaa kuin evankeliumin opit ja periaatteet nousevat luontevasti esiin pyhien
kirjoitusten lukualueesta, ne on lihavoitu oppiaiheessa, jotta sinun on helpompi
huomata ne.

Tutkimisen apuneuvot
Tutkimisen apuneuvot antavat näkemyksiä ja selittävät, millä tavoin voit tehostaa
opiskeluasi ja pyhien kirjoitusten ymmärrystäsi.

Pyhien kirjoitusten hallinta
Uuden testamentin 25 hallittavaa kohtaa käsitellään kutakin erikseen siinä
oppiaiheessa, jossa se esiintyy, jotta voit paremmin syventää sen hallintaa.

Vastausten kirjoittaminen opiskeluoppaaseen
Toisinaan sinua pyydetään kirjoittamaan vastaukset opiskeluoppaaseen tyhjille
viivoille tai taulukkoon.

Pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjatehtävät
Sinun tulee suorittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjatehtävät ja antaa ne
opettajallesi kullakin viikolla saadaksesi niistä palautetta. Se, että mietit
vastauksiasi huolella, auttaa sinua saamaan merkityksellisiä kokemuksia, kun opit
ja toteutat pyhissä kirjoituksissa olevia totuuksia.

JOHDANTO

X



Uuden testamentin
lukemistaulukko

Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

1 M TI K TO P L S

2 Matt. 1

2

3

4

5

M TI K TO P L S

3 Matt. 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

M TI K TO P L S

4 Matt. 13:24–58

14

15

16

17

M TI K TO P L S

5 Matt. 18

19

20

21

22

M TI K TO P L S

6 Matt. 23

JS–M

Matt. 25

26:1–30

M TI K TO P L S
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

7 Matt. 26:31–75

27

28

Mark. 1

2

3

M TI K TO P L S

8 Mark. 4

5

6

7

8

9

M TI K TO P L S

9 Mark. 10

11

12

13

14

15

16

Luuk. 1

2

3

4

M TI K TO P L S

10 Luuk. 5

6

7

8

9

10:1–37

M TI K TO P L S

11 Luuk. 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

M TI K TO P L S
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

12 Luuk. 18

19

20

21

22

23

24

Joh. 1

M TI K TO P L S

13 Joh. 2

3

4

5

6

M TI K TO P L S

14 Joh. 7

8

9

10

M TI K TO P L S

15 Joh. 11

12

13

14

15

M TI K TO P L S

16 Joh. 16

17

18

19

20

21

M TI K TO P L S

17 Ap. t. 1

2

3

4

5

M TI K TO P L S
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

18 Ap. t. 6

7

8

9

10

11

12

M TI K TO P L S

19 Ap. t. 13

14

15

16

17

18

19

M TI K TO P L S

20 Ap. t. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Room. 1

2

3

4

5

6

7

M TI K TO P L S
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

21 Room. 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Kor. 1

2

3

4

5

6

M TI K TO P L S

22 1. Kor. 7

8

9

10

11

12

14

13

M TI K TO P L S

23 1. Kor. 15

16

2. Kor. 1

2

3

4

5

6

7

M TI K TO P L S
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

24 2. Kor. 8

9

10

11

12

13

Gal. 1

2

3

4

5

6

Ef. 1

M TI K TO P L S

25 Ef. 2

3

4

5

6

Fil. 1

2

3

4

M TI K TO P L S
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

26 Kol. 1

2

3

4

1. Tess. 1

2

3

4

5

2. Tess. 1

2

3

1. Tim. 1

2

3

4

5

6

M TI K TO P L S

27 2. Tim. 1

2

3

4

Tit. 1

2

3

Filem.

Hepr. 1

2

3

4

M TI K TO P L S

LUKEMISTAULUKKO
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

28 Hepr. 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jaak. 1

M TI K TO P L S

29 Jaak. 2

3

4

5

1. Piet. 1

2

3

4

5

M TI K TO P L S

30 2. Piet. 1

2

3

1. Joh. 1

2

3

4

5

2. Joh.

3. Joh.

Juud.

M TI K TO P L S

LUKEMISTAULUKKO
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Viikko Tehtäväksi annetut luvut, jotka luin
tällä viikolla

Päivät, jolloin luin pyhiä
kirjoituksia

31 Ilm. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

M TI K TO P L S

32 Ilm. 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M TI K TO P L S

LUKEMISTAULUKKO
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Tervetuloa Uuden
testamentin pariin
Mikä on Uusi testamentti?
Uusi testamentti sisältää kirjoituksia Jeesuksen Kristuksen ensimmäisiltä
apostoleilta ja varhaisilta opetuslapsilta, jotka kirjoittivat niitä Pyhän Hengen
innoittamina. Se sisältää neljä evankeliumia, jotka ovat Matteuksen, Markuksen,
Luukkaan ja Johanneksen todistukset Jeesuksesta Kristuksesta luvattuna Messiaana
– Vapahtajana ja Lunastajana – ja ylösnousseena Herrana. Nämä neljä
evankeliumia kertovat tapahtumista Jeesuksen elämässä, ja niihin on tallennettu
monia Hänen opetuksistaan. Uudessa testamentissa on oppeja ja periaatteita, joita
Vapahtaja ja Hänen apostolinsa opettivat auttaakseen muita tietämään, kuinka
palata asumaan Isän Jumalan luo ja saada iankaikkinen elämä. Myöhempien
aikojen pyhille Raamattu on pyhä kirja Mormonin kirjan, Opin ja liittojen sekä
Kallisarvoisen helmen ohella (ks. UK 8).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on tiivistänyt Uuden
testamentin merkittävän sisällön: ”Uudessa testamentissa – – puhutaan muinaisten
lupausten täyttymisestä, kerrotaan luvatun Messiaan syntymästä, palvelutehtävästä
ja sovitusuhrista, selitetään Hänen ikuisen evankeliuminsa pelastavia oppeja,
selostetaan evankeliumin työn kasvua ja laajenemista ajan keskipäivänä,
ennakoidaan maailmanlaajuinen pyhille kerran annetusta uskosta luopuminen,
luvataan loistava evankeliumin palautus viimeisinä aikoina sekä ennustetaan
Ihmisen Pojan toista tulemista edeltäviä, sen aikaisia ja sen jälkeisiä tapahtumia
havainnollisin ja vaikuttavin kielikuvin. Sen päätarkoituksena on todistaa
Kristuksesta.” (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 392.)

Miksi on tärkeää tutkia Uutta testamenttia?
Kaikkien pyhien kirjoitusten tavoin Uusi testamentti opettaa ja todistaa Jeesuksesta
Kristuksesta ja Hänen jumalallisuudestaan. Apostoli Johannes totesi, että hän
kirjoitti evankeliuminsa tarkoituksenaan saada muut uskomaan ”Jeesuksen olevan
Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä
tähden” (Joh. 20:31). Tutkimalla Uutta testamenttia voit saada tietoa Vapahtajan
merkittävästä syntymästä, lukea Hänen ihmeistään ja parantamisistaan, kuulla
Hänen evankeliuminsa ylimaallisia totuuksia ja elää mielessäsi Hänen
sovitusuhrinsa, ristiinnaulitsemisensa ja loistavan ylösnousemuksensa ajat. Kun
tutkit Vapahtajan elämää ja opetuksia, opit, kuinka voit tulla Hänen luokseen
saamaan toivoa, anteeksiantoa, rauhaa ja iankaikkista onnea. Uuden testamentin
vilpitön tutkiminen voi vahvistaa uskoasi Jeesukseen Kristukseen ja auttaa sinua
luottamaan Hänen opetuksiinsa ja sovitukseensa.

Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että Uusi
testamentti ”on pyhien kirjoitusten historian keskipiste, aivan kuten Vapahtajan
itsensä tulisi olla meidän elämämme keskipiste. Meidän on sitouduttava tutkimaan
sitä ja pitämään sitä arvossa!

XX



Kun tutkimme Uutta testamenttia, voimme löytää verrattomia viisauden helmiä.”
(”Lepopäivä ja sakramentti”, Liahona, toukokuu 2011, s. 6.)

Seuraavassa on muutamia niistä korvaamattomista totuuden ja viisauden helmistä,
joita löytyy Uudesta testamentista:

• Jeesus Kristus on ”tie, totuus ja elämä”, ja Hänen kauttaan voit tulla tuntemaan
taivaallisen Isän (ks. Joh. 14:6–7).

• Pyhä Henki on ”puolustaja – –, [joka] opettaa teille kaiken ja palauttaa
mieleenne kaiken” (Joh. 14:26).

• Jeesuksen Kristuksen opetuslasten vastuuna on julistaa evankeliumia koko
maailmalle (ks. Matt. 28:19).

• Vapahtaja ohjaa edelleen kirkkoaan antamalla ilmoitusta valitsemilleen
palvelijoille (ks. Ap. t. 1:2).

• Sinä olet Jumalan sukua eli Hänen lapsensa (ks. Ap. t. 17:28–29).

• Vapahtajan ylösnousemuksen ansiosta kaikki tulevat voittamaan kuoleman ja
elämään jälleen (ks. 1. Kor. 15:21–26).

• Jos sinulta puuttuu viisautta, voit pyytää sitä Jumalalta rukouksessa, ja Hän
vastaa (ks. Jaak. 1:5–6).

• Uskolliset pyhät, jotka voittavat pahan, saavat iankaikkisen elämän (ks. Ilm. 3).

Eräs kokemus profeetta Joseph Smithin elämässä on esimerkki siitä, kuinka Uuden
testamentin tutkiminen voi vaikuttaa elämääsi. Nuorena Joseph kamppaili sen
kanssa, kuinka vaikeaa hänen oli saada omakohtaisesti selville, mikä kirkoista oli
oikeassa. Hän kääntyi Raamatun puoleen, ja eräänä päivänä hän luki jakeen Jaak.
1:5. Myöhemmin hän kirjoitti: ”Milloinkaan ei mikään kirjoitusten kohta ole tullut
voimallisemmin ihmissydämeen kuin tämä silloin minun sydämeeni. Se tuntui
käyvän hyvin voimakkaana sydämeni jokaiseen tunteeseen. Mietin sitä yhä
uudestaan.” (JS–H 12.)

Kun Joseph oli lukenut Uudesta testamentista nuo sanat ja pohdiskellut niitä, hän
päätti toimia oppimansa totuuden pohjalta ja pyytää apua Jumalalta, kuten Jaakob
oli opettanut. Hänen päätöksensä johti siihen, että hän sai merkittävän
ensimmäisen näkynsä. Kun tutkit uutterasti Uutta testamenttia, sinäkin tunnet,
kuinka Pyhä Henki koskettaa sydäntäsi ja auttaa sinua huomaamaan, millä tavoin
voit toteuttaa evankeliumin oppeja ja periaatteita omassa elämässäsi.

Kun rukoillen tutkit Uutta testamenttia, toimi Pyhältä Hengeltä saamiesi
kehotusten mukaan. Näin tekemällä voit kokea täydellisemmän kääntymyksen
Herraan. Todellinen kääntymys tapahtuu, kun toimit jatkuvasti niiden opinkohtien
mukaisesti, joiden tiedät olevan tosia, ja pidät käskyt päivästä toiseen, kuukaudesta
toiseen, koko loppuelämäsi ajan.

Tietoa Uudesta testamentista
Raamattu ei ole yksi kirja. Se on kirjakokoelma. Kreikankielinen sana, joka on
käännetty sanalla raamattu, tarkoittaa ’kirjat’. ”Kristillisessä Raamatussa on kaksi
osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti” (PKO, ”Raamattu”, scriptures.lds.org/

TERVETULOA

XXI



fi). Sana, joka on käännetty vastineella testamentti, voitaisiin kääntää myös sanalla
liitto. Siten Uusi testamentti on uusi liitto.

Evankeliumin yhteydessä liitto on erityinen sopimus Herran ja ihmisen tai
ihmisryhmän välillä. Vanha testamentti eli vanha liitto on laki, jonka Herra antoi
kansalleen muinoin. ”Kun Vapahtaja tuli ajan keskipäivänä, Hän palautti
evankeliumin juutalaisille Palestiinassa. Koska he olivat kulkeneet harhaan – jopa
Mooseksen laista – se oli heille uusi liitto.” (Bible Dictionary, ”Bible”.)

Uusi testamentti jaotellaan yleensä seuraaviin ryhmiin: evankeliumit, Apostolien
teot, Paavalin kirjeet, yleiset kirjeet ja Johanneksen ilmestys.

1. Evankeliumit. Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoja
nimitetään evankeliumeiksi, ja jokainen niistä on nimetty kirjoittajansa mukaan.
Sana evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa. Vaikka neljä evankeliumia eroavat
yksityiskohdissa ja näkökulmassa toisistaan, ne kaikki kertovat Vapahtajan
elämän ja maanpäällisen palvelutyön tapahtumista juutalaisten keskuudessa.
Kaikki neljä evankeliumia opettavat ja todistavat, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika ja maailman Vapahtaja. ”Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan aikakirjat
tarjoavat jokseenkin samanlaisen kokoelman aineistoa, ja niissä on
merkittävästi yhteisiä ilmauksia sekä samanlaisia pääkohtia, ja näin ollen niitä
nimitetään toisinaan ’synoptisiksi evankeliumeiksi’ (tarkoittaen ’samalla tavoin
nähty’). Jokainen on silti ainutlaatuinen ja sisältää monia yksityiskohtia, joita ei
ole muissa. Johanneksen kertomus on varsin erilainen kuin kolme muuta
sanastoltaan, ilmauksiltaan ja tapahtumien kuvauksiltaan.” (Bible Dictionary,
”Gospels”.)

2. Apostolien teot. Apostolien teot on Luukkaan kirjoittama, ja se on kertomus
kirkon kasvusta Pietarin ja muiden apostolien johdolla (ks. PKO, ”Apostolien
teot”).

3. Paavalin kirjeet. Paavalin kirjeet on nimetty kirkon sen seurakunnan tai
yksilön tai ryhmän mukaan, jolle kyseinen kirje kirjoitettiin. Paavalin kirjeet on
järjestetty ”pituuden mukaan alenevassa järjestyksessä pisimmästä (Kirje
roomalaisille) lyhimpään (Kirje Filemonille). Näin on kaikkien muiden paitsi
Heprealaiskirjeen kohdalla, joka sijoitettiin viimeiseksi, koska jotkut ovat
kyseenalaistaneet, onko se Paavalin kirjoittama.” (Bible Dictionary, ”Pauline
Epistles”.)

4. Yleiset kirjeet. Kirjeitä Jaakobin kirjeestä Juudaksen kirjeeseen on usein
nimitetty yleisiksi kirjeiksi, koska Toista ja Kolmatta Johanneksen kirjettä
lukuun ottamatta niitä ei ole osoitettu kenellekään tietylle henkilölle tai kirkon
seurakunnalle. Ne on nimetty kirjoittajansa mukaan. (Ks. Bible Dictionary,
”General Epistles”.)

5. Johanneksen ilmestys. Johanneksen ilmestyksen (josta toisinaan käytetään
nimitystä Apokalypsi eli Ilmestyskirja) on kirjoittanut apostoli Johannes, joka on
kirjoittanut myös Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen kirjeet. Kirja on
Johanneksen kertomus näystä, jonka hän sai Herralta. (Ks. PKO, ”Johanneksen
ilmestys”.)
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Joseph Smithin raamatunkäännös ja Joseph Smith
– Matteus
Herra käski profeetta Joseph Smithiä laatimaan käännöksen eli tarkistuksen
kuningas Jaakon raamatunkäännöksestä. Joseph Smithin raamatunkäännös (josta
toisinaan käytetään lyhennystä JSR) ei ole raamatunkäännös yhdestä kielestä
toiseen. Sen sijaan se sisältää muutoksia, joita Herra innoitti profeettaa tekemään
Raamatun tekstiin.

Joseph Smith aloitti käännöksensä kesäkuussa 1830 ja sai sen valmiiksi
heinäkuussa 1833, vaikkakin hän jatkoi muutosten tekemistä käsikirjoitukseen
miltei kuolemaansa asti vuonna 1844 (ks. PKO, ”Joseph Smithin
raamatunkäännös”). Vaikka osia profeetta Joseph Smithin käännöksestä julkaistiin
hänen elinaikanaan, koko hänen innoitetun käännöksensä Raamatusta julkaisi ensi
kerran vuonna 1867 Reorganisoitu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko (nykyään tunnetaan nimellä Kristuksen yhteisö, Community of
Christ). Vuodesta 1979 lähtien englanninkielisen kuningas Jaakon
raamatunkäännöksen MAP-laitos on sisältänyt alaviitteissä ja liitteenä satoja
opillisesti merkittäviä kohtia Joseph Smithin raamatunkäännöksestä. (Ks. Robert J.
Matthews, ”Joseph Smith’s Efforts to Publish His Bible ’Translation’”, Ensign,
tammikuu 1983, s. 57–64; Bible Dictionary, ”Joseph Smith Translation”.) Vuodesta
2009 lähtien myös espanjankielisen raamatunkäännöksen – Reina-Valera-version –
MAP-laitos on sisältänyt näitä kohtia alaviitteissä ja liitteenä. Vuonna 2015
Raamatun MAP-laitos julkaistiin portugaliksi.

Joseph Smith – Matteus Kallisarvoisessa helmessä on ote Joseph Smithin
raamatunkäännöksestä (JSR Matt. 23:39–24:56). Se on innoitettu käännös jakeista
Matt. 23:39–24:55.

Joseph Smithin raamatunkäännös täydentää meidän ymmärrystämme Uudesta
testamentista palauttaen joitakin niistä selkeistä ja kallisarvoisista totuuksista, jotka
ovat kadonneet Raamatusta (ks. 1. Nefi 13:20–41), ja lisäten Herran selityksiä ja
selvennyksiä.
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Uuden testamentin
tapahtumia
aikajärjestyksessä
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Johdanto pyhien kirjoitusten
hallintaan
Seminaarit ja uskontoinstituutit on valinnut 25 pyhien kirjoitusten hallittavaa
kohtaa seminaarin kullekin neljälle oppikurssille. Nämä 100 kohtaa tarjoavat
tärkeän pyhien kirjoitusten perustan evankeliumin ymmärtämiselle ja siitä
kertomiselle sekä uskon vahvistamiselle.

Sinua kannustetaan opettelemaan nämä kohdat niin, että hallitset ne. Pyhien
kirjoitusten kohtien hallinta on sitä, että

• löydät nämä jakeet tuntemalla niihin liittyvät pyhien kirjoitusten viitteet

• ymmärrät näiden pyhien kirjoitusten kohtien taustan ja sisällön

• toteutat käytännössä näissä pyhien kirjoitusten kohdissa opetettuja
evankeliumin periaatteita ja oppeja

• opettelet nämä kohdat ulkoa.

Tässä opiskeluoppaassa tutkit kutakin Uuden testamentin hallittavaa kohtaa sitä
mukaa kuin se nousee esiin Uuden testamentin oppikurssin kuluessa. Pyhien
kirjoitusten kohtien hallitseminen vaatii sinulta ponnisteluja. Johdonmukaisuus ja
toistaminen hallittavien kohtien opettelemisessa auttaa sinua juurruttamaan
totuudet pitkäkestoiseen muistiisi tulevaa käyttöä varten. Voisit päättää, että käytät
joka päivä muutaman minuutin hallittavien kohtien kertaamiseen. Etsi tilaisuuksia
käyttää hallittavia kohtia, kun selität evankeliumin perusoppeja muille.
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Pyhien kirjoitusten 100
hallittavaa kohtaa
Seuraavassa on lueteltu kaikki 100 pyhien kirjoitusten 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

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
Seuraavassa on luettelo evankeliumin perusopeista:

• jumaluus

• pelastussuunnitelma

• Jeesuksen Kristuksen sovitus

• taloudenhoitokausi, luopumus ja palautus

• profeetat ja ilmoitus

• pappeus ja pappeuden avaimet

• toimitukset ja liitot

• avioliitto ja perhe

• käskyt.

Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, pyri huomaamaan, ymmärtämään, uskomaan,
selittämään ja toteuttamaan näitä evankeliumin perusoppeja. Niin tekemällä voit
vahvistaa todistustasi ja kiitollisuutesi Jeesuksen Kristuksen palautetusta
evankeliumista lisääntyy entisestään. Lisäksi perusoppien oppiminen auttaa sinua
olemaan paremmin valmistautunut elämään evankeliumin mukaan ja opettamaan
näitä tärkeitä totuuksia muille. Tässä oppikirjassa tähdennetään muitakin
merkittäviä evankeliumin oppeja, vaikka niitä ei olekaan sisällytetty perusoppien
luetteloon.
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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).

XXVIII



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).
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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 luotaan 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 luota, 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 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 luona.

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 luo 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: Matt. 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 voi tuntea
Pyhän Hengen vaikutusta 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: Matt. 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: 2. Moos. 19:5–6; Ps. 127:3–4; 2. Nefi 4:5–6; OL 131:1
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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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VIIKKO 1: PÄIVÄ 1

Pelastussuunnitelma
Johdanto
Kahdentoista apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer on tähdentänyt sitä,
miten tärkeää on luoda lyhyt katsaus pelastussuunnitelmaan jokaisen
seminaarivuoden alussa:

”Lyhyt katsaus onnensuunnitelmaan – – tulee olemaan [oppilaille] erittäin
arvokas, jos se käydään läpi heti alussa ja jos siihen palataan aika ajoin. – –

Nuoret ihmettelevät ’miksi?’ – Miksi meitä käsketään tekemään joitakin asioita,
ja miksi meitä käsketään olemaan tekemättä toisia asioita? Tieto
onnensuunnitelmasta – jo pääpiirteissäänkin – voi antaa nuorten mieleen
vastauksen kysymykseen ’miksi’.” (”The Great Plan of Happiness”, julkaisussa

Teaching Seminary: Preservice Readings, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2004, s. 69–70, lds.org;
ks. Alma 12:32.)

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

Jeesuksen Kristuksen tehtävä elämässä ennen
kuolevaisuutta
Mitä vastaisit, jos joku kysyisi sinulta, miksi Jeesus Kristus on sinulle tärkeä?

Tämän päivän oppiaiheessa saat tietoa Jeesuksen Kristuksen tehtävästä taivaallisen
Isän pelastussuunnitelmassa. Kun opiskelet, kiinnitä huomiota totuuksiin, jotka
voivat auttaa sinua vahvistamaan uskoasi Jeesukseen Kristukseen.

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava taulukko.
Kirjoitat taulukkoosi opinkohtia samalla kun tutkit tätä oppiaihetta.

Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa

Elämä ennen kuolevaisuutta Elämä kuolevaisuudessa Elämä kuolevaisuuden jälkeen

Taivaallisen Isän suunnitelma meidän pelastumiseksemme koostuu kolmesta
päävaiheesta: elämä ennen kuolevaisuutta eli ennen fyysistä syntymäämme,
elämämme kuolevaisuudessa ja elämämme kuolevaisuuden jälkeen.

Lue seuraava lausunto ja merkitse sanoja tai ilmauksia, jotka kuvailevat rajoituksia,
joita meillä on ollut elämässämme ennen kuolevaisuutta:
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”Me elimme taivaallisen Isämme henkilapsina ennen kuin synnyimme tänne maan päälle [ks.
Ap. t. 17:28–29; Abr. 3:22–26]. 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 [ks. Moos. 1:39]. 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.)

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.

Lue Moos. 4:1–3 ja pane merkille, mitä Saatana vaati taivaalliselta Isältä.

Mitä Saatana vaati taivaalliselta Isältä? ____________________

Jakeessa Moos. 4:2 kerrotaan, että Jeesus Kristus oli valittu alusta asti tekemään
taivaallisen Isän tahdon. Kirjoita taulukkoosi ”Elämä ennen kuolevaisuutta”
-sarakkeeseen seuraava oppi, jonka opimme tästä kohdasta: Jeesus Kristus
valittiin kuolevaisuutta edeltävässä elämässä ihmiskunnan Lunastajaksi.

Kun Jeesus Kristus oli valittu toteuttamaan taivaallisen Isämme
pelastussuunnitelma, oli luotava maailma, jossa voisimme saada fyysisen ruumiin ja
kokemuksia.

Lue Hepr. 1:1–2 ja katso, mikä tehtävä Jeesuksella Kristuksella oli maailman
luomisessa.

Näistä jakeista me opimme seuraavan opin: Jeesus Kristus loi tämän maailman
taivaallisen Isän johdolla. Kirjoita tämä oppi pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjassasi olevan taulukon ”Elämä ennen kuolevaisuutta”
-sarakkeeseen.

2. Ajattele maailman
kauneutta sekä sitä,

millaisina hetkinä ja millaisissa
paikoissa olet todella tuntenut siitä
kiitollisuutta. Tee pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi seuraavat
tehtävät:

a. Kuvaile tilannetta, jolloin olet
tuntenut kiitollisuutta maailman
kauneudesta.

b. Kuinka tieto siitä, että Jeesus Kristus on luonut tämän maailman, vaikuttaa
siihen, mitä tunnet Häntä kohtaan?
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Jeesuksen Kristuksen sovitus

Jeesuksen Kristuksen tehtävä elämässä
kuolevaisuuden aikana
Tultuamme maan päälle ja saatuamme fyysisen ruumiin me kohtaamme muitakin
esteitä, jotka pyrkivät estämään meitä tulemasta taivaallisen Isän kaltaisiksi ja
palaamasta Hänen luokseen. Kaksi näistä esteistä ovat fyysinen kuolema ja
hengellinen kuolema. Fyysinen kuolema on meidän ruumiimme ja meidän
henkemme ero toisistaan, ja hengellinen kuolema on meidän eromme Jumalasta.
Lue seuraava lausunto ja merkitse sanoja tai ilmauksia, jotka kuvailevat näitä kahta
estettä, jotka me kohtaamme elämämme aikana 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. Me olemme
avuttomia ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta.” (Saarnatkaa minun evankeliumiani, s. 50.)

Ennen Jeesuksen syntymää maan päälle, kun Joosef oli saanut tietää Marian
odottavan lasta, enkeli ilmestyi Joosefille unessa. Lue Matt. 1:21 ja pane merkille,
mitä enkeli ilmoitti Joosefille.

Sen pohjalta, mitä enkeli sanoi Jeesuksen tekevän, me opimme, että Jeesus
Kristus tuli pelastamaan meidät meidän synneistämme. Kirjoita tämä oppi
taulukkoosi ”Elämä kuolevaisuudessa” -sarakkeeseen.

Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidät voidaan pelastaa meidän
synneistämme. Sovitukseen sisältyvät Jeesuksen Kristuksen kärsimys, kuolema ja
ylösnousemus.

3. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä meidän täytyy tehdä, jotta
pelastuisimme synneistämme
Jeesuksen Kristuksen sovituksen
ansiosta?

b. Mitä muuta meidän on jakeen Ap. t. 2:32 mukaan tehtävä?
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Ylösnoussut Herra

Jeesuksen Kristuksen tehtävä elämässä
kuolevaisuuden jälkeen
Oletko koskaan menettänyt rakasta perheenjäsentä tai ystävää tämän kuoltua?

Koska meillä on tieto taivaallisen Isän pelastussuunnitelmasta, me tiedämme, että
kuolemassa kaikkien ihmisten henget menevät henkimaailmaan.

Lue 1. Piet. 3:18–20 ja 1. Piet. 4:6 ja katso, mitä Jeesus teki heti kuolemansa jälkeen.

Lue OL 138:18–19, 30–32 ja pane merkille, mitä Jeesus Kristus teki, jotta
evankeliumia voitaisiin saarnata jokaiselle henkimaailmassa. (OL 138 on
henkimaailmaa koskeva ilmoitus, jonka presidentti Joseph F. Smith sai
pohdiskellessaan Vapahtajan käyntiä kuolleiden henkien luona, kun Hänen
ruumiinsa oli haudassa.)

Esitä lyhyesti, mitä Jeesus Kristus teki, jotta evankeliumia voitaisiin saarnata
jokaiselle henkimaailmassa: ____________________

Vapahtaja nousi kuolleista kolmantena päivänä kuolemansa jälkeen (ks. 1. Kor.
15:4). Kun ihminen nousee kuolleista, hänen henkensä ja fyysinen ruumiinsa
yhdistyvät jälleen eivätkä ne enää koskaan joudu erilleen (ks. OL 138:17).

Lue 1. Kor. 15:20–22 ja pane merkille,
kuinka Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemus vaikuttaa
jokaiseen meistä.

Kirjoita taulukkoosi ”Elämä
kuolevaisuuden jälkeen” -sarakkeeseen
seuraava oppi: Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen ansiosta kaikki
ihmiset nousevat kuolleista.

Lue Ilm. 20:12 ja katso, mitä jokaiselle
meistä tapahtuu, kun olemme nousseet
kuolleista.

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

Lue Joh. 5:22 ja pane merkille, kuka meidät tuomitsee. (Voisit kirjoittaa viitteen Joh.
5:22 pyhien kirjoitustesi marginaaliin jakeen Ilm. 20:12 viereen.)

Kirjoita taulukkoosi ”Elämä kuolevaisuuden jälkeen” -sarakkeeseen seuraava oppi:
Jeesus Kristus tulee tuomitsemaan koko ihmiskunnan.

Taivaallisen Isän suunnitelman perimmäinen tarkoitus on suoda kaikille Hänen
lapsilleen tilaisuus saada iankaikkinen elämä eli korotus, mikä tarkoittaa tulemista
taivaallisen Isän kaltaiseksi ja elämistä Hänen luonaan ikuisesti iankaikkisina
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perheinä. Ajattele omaa perhettäsi nyt sekä sitä perhettä, jonka toivot saavasi
jonakin päivänä.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi sinulle on
tärkeää, että sinulla on mahdollisuus elää taivaallisen Isän ja

perheesi jäsenten kanssa ikuisesti.

Lue Joh. 3:5, 16–17 ja pane merkille, mitä jokaisen meistä on tehtävä saadaksemme
iankaikkisen elämän.

Uskominen ainosyntyiseen Poikaan tarkoittaa sitä, että osoittaa uskoa Jeesukseen
Kristukseen ja elää Hänen evankeliuminsa mukaisesti.

Kirjoita taulukkoosi ”Elämä kuolevaisuuden jälkeen” -sarakkeeseen seuraava
periaate: Jos osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja elämme Hänen
evankeliuminsa mukaisesti, niin me voimme saada iankaikkisen elämän.

5. Mieti jälleen oppiaiheen alussa esitettyä kysymystä: ”Mitä vastaisit,
jos joku kysyisi sinulta, miksi Jeesus Kristus on sinulle tärkeä?”

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus tähän kysymykseen
sen pohjalta, mitä olet oppinut ja tuntenut opiskellessasi tänään.

Voisit käyttää taulukkoa, jonka laadit pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi,
opettaaksesi perheellesi tai muille Jeesuksen Kristuksen tehtävästä taivaallisen Isän
pelastussuunnitelmassa.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Pelastussuunnitelma” ja suorittanut siinä annetut
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 1: PÄIVÄ 2

Oppilaan rooli
Johdanto
Pyhällä Hengellä, opettajalla ja oppilaalla on kullakin tärkeä rooli evankeliumin
oppimisessa. Tämä oppiaihe auttaa sinua ymmärtämään jokaisen näistä rooleista,
jotta voit onnistua pyrkimyksissäsi oppia. Sinun on kenties tarpeen kerrata
säännöllisesti tässä oppiaiheessa opetettuja periaatteita muistuttaaksesi itseäsi
vastuustasi evankeliumin oppimisessa.

Pyhän Hengen, opettajan ja oppilaan roolit
evankeliumin oppimisessa

Rukoile ennen opiskelua
Vilpitön rukous auttaa meitä mukauttamaan tahtomme Jumalan tahdon mukaiseksi. Se kutsuu
Pyhän Hengen elämäämme. Ota tavaksi rukoilla ennen kuin tutkit pyhiä kirjoituksiasi sekä tämän
seminaarioppikurssin oppiaiheita.

Mieti seuraavaa tilannetta:

Eräs nuori nainen tuntee saavansa innoitusta ja kokee ylentyvänsä tutkiessaan
kotiopiskeluseminaarin oppiaiheita. Hän tuntee Pyhän Hengen vaikutusta. Hän on
kiitollinen asioista, joita hän oppii, ja hän pohtii, millä tavoin hän voi toteuttaa niitä
omassa elämässään. Eräs toinen nuori nainen opiskelee samat oppiaiheet, mutta
hän on usein pitkästynyt ja hänestä tuntuu, ettei hän saa niistä paljoakaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä mahdollisia syitä on siihen, miksi näillä

kahdella nuorella naisella on niin erilainen kokemus heidän opiskellessaan
samoja seminaarioppiaiheita?

Kun tutkit tämän päivän oppiaihetta, kiinnitä huomiota oppeihin ja periaatteisiin,
jotka voivat auttaa sinua täyttämään roolisi oppilaana seminaarissa ja vahvistamaan
todistustasi Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.

Kolmella osapuolella on tärkeä rooli seminaarin kaltaisessa evankeliumin
oppimisympäristössä: Pyhällä Hengellä, opettajalla ja oppilaalla.

Lue kohdat Joh. 14:26 ja Joh. 16:13 ja ota selville, mitä tehtäviä Pyhällä
Hengellä on.

Yksi totuus, jonka nämä jakeet opettavat meille Pyhän Hengen roolista, on se, että
Pyhä Henki opettaa totuutta.

Sen pohjalta, mitä olet kokenut elämässäsi, mistä me voimme tietää, milloin Pyhä
Henki opettaa meille totuutta? (Kohta OL 8:2–3 voisi olla hyödyllinen.)
____________________
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Lue OL 50:13–14 ja katso, mikä rooli evankeliumin opettajalla on. Huomaa, että
nämä jakeet annettiin varhaisille kirkon jäsenille, jotka oli asetettu tehtävään
opettaa evankeliumia.

Mikä on evankeliumin opettajan rooli?

Lue 2. Nefi 33:1 ja ota selville, mitä Pyhä Henki tekee, kun totuutta opetetaan
Hänen voimallaan.

Mitä Pyhä Henki jakeen 2. Nefi 33:1 mukaan tekee hyväksemme?

Lue OL 88:118 ja pane merkille, kuinka meidän tulee etsiä oppia.

Yksi tapa, jolla meidän tulee etsiä oppia, on uskon kautta. Vanhin David A.
Bednar kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, mitä tapahtuu, kun
etsimme oppia uskon kautta. Lainattuaan jaetta 2. Nefi 33:1 vanhin Bednar
sanoi: ”Huomatkaa, että Hengen voima kyllä vie sanoman sydämeen mutta että
se ei välttämättä vaikuta sydämeen. 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.” (Ks. ”Etsikää oppimista uskon kautta”, Liahona, syyskuu
2007, s. 17.)

Tämän lausuman pohjalta me opimme, että jos etsimme oppia uskon kautta,
niin me kutsumme Pyhän Hengen vaikutuksen sydämeemme opettamaan
totuutta ja todistamaan siitä.

2. Usko on enemmän kuin passiivista uskomista. Me ilmaisemme
uskoamme teoilla. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi

vastaus seuraavaan kysymykseen: Mitä me voimme mielestäsi tehdä
oppiaksemme uskon kautta?

Kuvittele, ettet ole koskaan pelannut jalkapalloa, mutta opettaja lupaa sinulle
voivansa opettaa sinut pelaamaan jalkapalloa niin hyvin, että pääset
jalkapallojoukkueeseen. Uskot opettajan kykyyn opettaa ja omaan kykyysi oppia.
Opettaja vie sinut jalkapallokentälle. Hän selittää ja näyttää, kuinka jalkapalloa
kuljetetaan, mutta hän ei anna sinun kokeilla itse. Sitten hän selittää, kuinka
jalkapallo syötetään toiselle pelaajalle, ja näyttää syöttämällä sinulle. Kuitenkin
ennen kuin ehdit yrittää syöttää palloa takaisin, opettaja tulee luoksesi ja ottaa
pallon. Hän toimii samoin näyttäessään rajaheiton, kun pallo on ylittänyt
pelialueen rajan. Hän kiittää sinua ajastasi ja poistuu.

Kuinka valmis tuntisit olevasi tällaisen oppitunnin jälkeen 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 esimerkki saattaisi liittyä oppimiseen uskon kautta?

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 2
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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. Vanhin Bednar on opettanut
uskon innoittamasta toimimisesta, joka liittyy oppimiseen uskon kautta:

”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. – –

Oppiminen uskon kautta vaatii sekä sydäntä että altista mieltä (ks. OL 64:34). Oppiminen uskon
kautta tulee sen seurauksena, että Pyhä Henki vie Jumalan sanan voiman sydämeen ja vaikuttaa
siellä. 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.)

Muistele sitä nuorta naista, jota kuvailtiin tämän oppiaiheen alussa ja joka on usein
pitkästynyt ja josta tuntuu, ettei hän saa paljoakaan kotiopiskeluseminaarin
oppiaiheista. Kuvittele, että hän ilmaisisi turhautumisensa sinulle. Sen pohjalta,
mitä hän on sanonut aikaisemmin siitä, kuinka hän suorittaa oppiaiheita, olet
saanut selville, että hän kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjan tehtäviin
usein pinnallisia vastauksia ja että muut mielenkiinnon kohteet ovat usein
häiriöksi, kun hän käy läpi oppiaiheita. Hän ei myöskään osallistu
luokkatoimintoihin tai -keskusteluihin luokan viikoittaisilla oppitunneilla.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 3–4 esimerkkiä
hengellisestä, henkisestä ja fyysisestä vaivannäöstä, johon

kannustaisit tätä nuorta naista, jotta hän voi hyötyä oppimisesta uskon kautta.

Esimerkit apostoli Pietarin elämästä havainnollistavat sitä, kuinka opin etsiminen
uskon kautta kutsuu Pyhän Hengen vaikutuksen sydämeemme opettamaan
totuutta ja todistamaan siitä. Lue Matt. 4:18–20 ja etsi Vapahtajan kutsu Pietarille ja
tämän veljelle Andreakselle.

Mitä Vapahtaja kutsui Pietaria ja Andreasta tekemään?

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 2
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Jeesus kutsui Pietaria ja Andreasta
seuraamaan Häntä.

Kuinka heidän vastauksensa on
esimerkki opin etsimisestä
uskon kautta?

Koska Pietari lähti seuraamaan Jeesusta
Kristusta, hän sai olla Vapahtajan
kanssa koko Vapahtajan
kuolevaisuudessa tekemän palvelutyön
ajan. Pietarilla oli etuoikeus kuulla
säännöllisesti Vapahtajan opetusta ja
nähdä omin silmin Hänen suorittavan
monia ihmeitä. Vapahtajan kutsusta
Pietari jopa käveli vettä pitkin (ks. Matt.
14:28–29).

Eräässä tilanteessa Jeesus esitti opetuslapsilleen kaksi kysymystä. Lue Matt.
16:13–17 ja pane merkille, minkä henkilökohtaisen kysymyksen Vapahtaja esitti
opetuslapsilleen ja kuinka Pietari vastasi.

Huomaa jakeessa 17, miten Vapahtaja selitti Pietarin saaneen tietonsa. Pietari sai
tietonsa taivaalliselta Isältä ilmoituksena, joka tuli Pyhän Hengen voimalla. Pohdi,
kuinka Pietarin kokemus havainnollistaa tässä oppiaiheessa opetettuja totuuksia.

4. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Kuvaile tilannetta, jolloin olet etsinyt oppia uskon kautta. Kuinka Pyhä
Henki täytti roolinsa evankeliumin oppimisessa, kun teit niin?

b. Mitä aiot tehdä oppiaksesi uskon kautta ja kutsuaksesi Pyhän Hengen
sydämeesi opettamaan totuutta ja todistamaan siitä? Jos kaipaat
yksityiskohtaisempia ideoita siitä, mitä voit tehdä, voisit valita seuraavista
toimista 1–2, joihin keskityt:

• Tutki pyhiä kirjoituksia päivittäin.

• Opettele pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä taitoja, kuten
merkitseminen, rinnakkaisviitteiden tekeminen ja pyhien kirjoitusten
tutkimisen apuneuvojen käyttäminen.

• Ole mukana oppimistoiminnoissa kunnioittavasti ja tarkkaavaisesti ja
vältä häiriöitä.

• Suorita kunkin oppiaiheen oppimistoiminnat merkityksellisellä tavalla.

• Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muitakin vaikutelmia,
ajatuksia ja muistiinpanoja.

• Selitä evankeliumin oppeja ja periaatteita muille, kirjoita muistiin
evankeliumin oppeihin ja periaatteisiin liittyviä oivalluksia ja
kokemuksia, kerro niistä muille sekä todista evankeliumin oppien ja
periaatteiden totuudellisuudesta.

• Toteuta evankeliumin oppeja ja periaatteita elämässäsi (ks. Joh. 7:17).

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 2
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Kun seminaariopiskelukokemuksessasi etsit oppia uskon kautta, noudatat
presidentti Thomas S. Monsonin neuvoa: ”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.)

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Oppilaan rooli” ja suorittanut siinä annetut tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 2

10



VIIKKO 1: PÄIVÄ 3

Pyhien kirjoitusten
tutkiminen
Johdanto
Tämä oppiaihe auttaa sinua ymmärtämään, kuinka tärkeää on tutkia pyhiä
kirjoituksia päivittäin ja lukea Uusi testamentti kokonaisuudessaan osana tätä
oppikurssia. Voit myös oppia tapoja, joilla voit parantaa pyhien kirjoitusten
tutkimistasi.

Pyhien kirjoitusten tehokkaan päivittäisen tutkimisen
välttämättömyys
Mieti alla olevia lausuntoja ja merkitse vastauksesi asteikkoon. Sinua ei pyydetä
esittämään vastauksiasi opettajallesi.

Kun tutkit tätä oppiaihetta, pohdi, kuinka voisit kehittyä pyhien kirjoitusten
tutkimisessasi.

Lue 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.)

Täydennä seuraava periaate, jonka voimme oppia vanhin Bednarin lausuman
pohjalta siitä, mitä me saamme tutkimalla pyhiä kirjoituksia päivittäin: Kun
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tutkimme pyhiä kirjoituksia päivittäin, me saamme tarvitsemaamme
____________________ .

Pyhien kirjoitusten arvo meidän aikanamme
Sen sijaan että lukisit vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavan lausuman,
voisit katsoa sivustolta lds.org Mormon Message -videon ”Pyhien

kirjoitusten siunaukset” (3.04), joka sisältää vanhin Christoffersonin kertomuksen
William Tyndalesta sekä neuvoja pyhien kirjoitusten tärkeydestä.

Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista on kuvaillut
yhden miehen uhrausta sen eteen, että aiempaa useammat ihmiset voisivat lukea
Raamattua.

”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 – –? Hänen nimensä oli William Tyndale, ja hänen rikoksensa oli se, että hän
oli kääntänyt Raamatun ja julkaissut sen englannin kielellä.

– – 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”, Liahona, toukokuu
2010, s. 32.)

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

Vanhin Christofferson jatkoi: ”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.)

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

Vanhin Christofferson sanoi lopuksi: ”Ajatelkaa siunaustemme suuruutta, kun meillä on Pyhä
Raamattu ja sen lisäksi noin tuhat sivua muita pyhiä kirjoituksia, mukaan luettuina Mormonin
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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.)

Yksi totuus, jonka voimme oppia vanhin Christoffersonin lausumasta, on se, että
meidän tarpeemme turvautua pyhiin kirjoituksiin on nykyään suurempi
kuin minään aiempana aikana.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mistähän syystä meidän tarpeemme turvautua pyhiin

kirjoituksiin on nykyään suurempi kuin minään aiempana aikana?

Apostoli Paavali kirjoitti kirjeen, jossa
hän kuvaili maailmassa viimeisinä
aikoina vallitsevia olosuhteita. Lue
2. Tim. 3:1–5, 13 ja pane merkille
syntejä ja asenteita, jotka Paavalin
mukaan olisivat yleisiä meidän
aikanamme. (Voisit katsoa alaviitteitä
saadaksesi apua näissä jakeissa olevien
vaikeiden sanojen ja ilmausten
ymmärtämiseen.)

Mitä näissä jakeissa lueteltuja syntejä ja
asenteita olet nähnyt yhteiskunnassamme nykyään?

Lue 2. Tim. 3:14–17 ja katso, kuinka me voimme löytää turvaa näinä vaarallisina
aikoina. Voisit merkitä, mitä löydät.

Sen pohjalta, mitä opit kohdasta 2. Tim. 3:15–17, mitä siunauksia me voimme
saada, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia ja elämme niissä olevien opetusten
mukaan? Täydennä seuraava lausuma kirjoittamalla vastauksesi annetulle viivalle:
Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, me voimme saada ____________________ ,
jotka johtavat meidät pelastukseen.

Täydentämäsi lausuma on esimerkki evankeliumin periaatteesta. Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin periaatteet ja opit ovat muuttumattomia totuuksia, 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.

2. Katso yllä täydentämääsi periaatetta. Kirjoita sitten pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan kysymykseen:

Milloin olet tuntenut saaneesi viisautta, valoa, totuutta, ojennusta tai opetusta
sen johdosta, että olet tutkinut pyhiä kirjoituksia?
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Lue Uutta testamenttia päivittäin
Seminaarin tämän oppikurssin yksi odotuksista on, että luet Uuden testamentin
kokonaisuudessaan. Se on edellytys seminaarin päättötodistuksen saamiselle.
Uuden testamentin lukeminen kokonaan edellyttää johdonmukaista ponnistelua.

Oletko koskaan kokeillut juoda vettä tai virvoitusjuomaa useammalla kuin yhdellä
pillillä? Jos sinulla on käytettävissä pillejä, kokeile juoda lasillinen vettä tai
virvoitusjuomaa seitsemällä pillillä yhtä aikaa. On vaikeaa juoda lasista kaikki
juoma. Mutta jos juot hitaasti ja vakaasti yhdellä pillillä, huomaat, että pystyt
helposti juomaan kaiken juoman (ja kokemus on nautinnollisempi!).

Miten liittäisit tämän havaintoesityksen Uuden testamentin lukemiseen kokonaan
tämän oppikurssin aikana?

Käytä seuraavaa yhtälöä apuna nähdäksesi, kuinka voit saavuttaa tavoitteen lukea
Uusi testamentti kokonaan lukemalla vähän päivittäin:

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi asioita, jotka voivat
auttaa sinua omaksumaan tavan tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin

voidaksesi saada pyhistä kirjoituksista viisautta, valoa, totuutta, ojennusta ja
opetusta. Kirjoita myös tavoite, että varaat joka päivä aikaa pyhien kirjoitusten
tutkimiseen itseksesi ja että luet Uuden testamentin kokonaisuudessaan.

Pyhien kirjoitusten tutkimismenetelmiä ja -taitoja
4. Seuraava tutkimiseen liittyvien taitojen ja menetelmien luettelo voi

rikastuttaa pyhien kirjoitusten tutkimistasi. Valitse seuraavista
taidoista ja menetelmistä kaksi ja kokeile niiden käyttämistä annettuihin pyhien
kirjoitusten kohtiin. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka
nämä kaksi taitoa voivat auttaa sinua päivittäisessä pyhien kirjoitusten
tutkimisessasi.

Pyhien kirjoitusten tutkimismenetelmiä ja -taitoja

Nimen vaihtaminen: Sinun on helpompaa soveltaa pyhien kirjoitusten oppeja ja periaatteita
omaan elämääsi, kun vaihdat pyhissä kirjoituksissa olevan nimen tilalle oman nimesi. Kokeile
tätä pyhien kirjoitusten tutkimistaitoa Simon Pietarin nimen kohdalla jakeissa Matt. 16:15–17.

Syy ja seuraus: Sinun on helpompaa huomata evankeliumin periaatteita pyhissä kirjoituksissa,
kun etsit ”jos–niin”- ja ”koska–siksi”-suhteita. Kokeile tätä taitoa kohtaan Matt. 6:14–15.
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Pyhien kirjoitusten tutkimismenetelmiä ja -taitoja

Pyhien kirjoitusten luettelot: Pyhissä kirjoituksissa on joskus luetteloja eri asioista kuten
ohjeita tai varoituksia. Kun huomaat jonkin luettelon, voit halutessasi numeroida kunkin
kohdan. Kokeile tätä taitoa kohtaan Gal. 5:22–23.

Vastakohtaisuudet: Pyhissä kirjoituksissa näkyy joskus erilaisten ajatusten, tapahtumien ja
ihmisten välisiä vastakohtaisuuksia. Nämä vastakohtaisuudet tähdentävät evankeliumin
periaatteita. Pane merkille vastakohtaisuuksia, joita on yksittäisissä jakeissa, luvuissa sekä
lukujen ja kirjojen välillä. Kokeile tätä taitoa kohtaan Matt. 5:14–16.

Mielikuvan luominen: Pane merkille kuvailevia yksityiskohtia, jotka auttavat sinua lukiessasi
luomaan mielikuvan. Kuvittele, että olet itse läsnä tietyissä tapahtumissa. Se voi vahvistaa
todistustasi siitä, että se, mitä luet pyhistä kirjoituksista, on todellista. Kokeile tätä taitoa
kohtaan Matt. 8:23–27.

Vertauskuvallisuus: Sanat ja ilmaukset, kuten kuin, niin kuin, samoin kuin, soveltaa tai verrata
voivat auttaa sinua tunnistamaan vertauskuvia. Katso vertauskuvaa syvällisemmin tutkimalla sen
luonnetta ja pohdiskelemalla sen ominaisuuksia. Alaviitteet ja Pyhien kirjoitusten opas voivat
auttaa sinua joidenkin vertauskuvien tulkitsemisessa. Kokeile tätä taitoa kohtaan Matt.
13:24–30. (Voit verrata omaa tulkintaasi vertauksesta siihen, joka annetaan kohdassa OL
86:1–7.)

Rinnakkaisviitteet: Usein yksi pyhien kirjoitusten kohta voi selittää tai selventää jossakin
toisessa kohdassa olevaa ilmausta tai käsitettä. Yhdistä pyhien kirjoitusten kohtia toisiinsa
käyttämällä alaviitteitä, hakemistoa tai Pyhien kirjoitusten opasta jonkin pyhien kirjoitusten
kohdan merkityksen avaamiseksi. Harjoittele tätä taitoa lukemalla jae 3. Nefi 15:21 ja sitten
jakeen alaviitteestä a rinnakkaisviite Joh. 10:16. Kuinka jakeen 3. Nefi 15:21 lukeminen auttaa
sinua ymmärtämään paremmin jakeen Joh. 10:16 merkityksen?

Pohdiskeleminen: Pohdiskelemisella tarkoitetaan ajattelemista, mietiskelemistä, kysymysten
esittämistä ja sen arvioimista, mitä tiedät ja mitä olet oppinut. Pohdiskeleminen auttaa meitä
usein ymmärtämään, mitä meidän tulee tehdä soveltaaksemme evankeliumin periaatteita
käytäntöön. Pohdi, kuinka voisit toteuttaa kohdan Hepr. 12:9 totuuksia käytännössä.

Käytäntöön soveltaminen: Kun huomaat pyhissä kirjoituksissa oppeja ja periaatteita ja
ymmärrät ne, voit saada syvempää tietoa toimimalla löytämiesi totuuksien mukaan. Jeesus
Kristus on sanonut: ”Joka tahtoo noudattaa [taivaallisen Isän tahtoa], pääsee kyllä selville siitä,
onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani” (Joh. 7:17). Pane merkille tilaisuuksia
soveltaa oppimaasi omaan elämääsi, kun tutkit pyhiä kirjoituksia itseksesi (ks. 1. Nefi 19:23).

Etsi tapoja, joilla voit käyttää jokaista näistä tutkimiseen liittyvistä taidoista
tulevina viikkoina, kun tutkit Uutta testamenttia.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Pyhien kirjoitusten tutkiminen” ja suorittanut siinä
annetut tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 3
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VIIKKO 1: PÄIVÄ 4

Johdanto Uuteen
testamenttiin ja Uuden
testamentin taustaa
Johdanto
Uusi testamentti on aikakirja Jeesuksen Kristuksen elämästä kuolevaisuudessa,
Hänen opetuksistaan ja sovituksestaan, Hänen kirkkonsa perustamisesta sekä
Hänen opetuslastensa varhaisesta palvelutyöstä ja opetuksista. Tässä oppiaiheessa
saat tietoa Uuden testamentin historiallisesta ja kulttuurisesta taustasta kuten siitä,
miksi monet juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen Messiaana eli Vapahtajana. Luet myös
niistä, jotka vastaanottivat nöyrästi Jeesuksen Vapahtajana ja päättivät
seurata Häntä.

Uuden testamentin taustaa

Laita kätesi oikealla olevan kuvan päälle. Katso vasemmalla olevaa kuvaa. Mitä
kuvassa mielestäsi tapahtuu? Ota näkyviin oikealla oleva kuva.

Kuinka koko kuvan näkeminen auttaa sinua ymmärtämään, mitä kuvassa
tapahtuu? ____________________

Mies, jolla on sininen pääliina, on Stefanos, Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Lue
jakeet Ap. t. 7:56–60, niin saat tietää, mitä tapahtumaa tämä kuva esittää.
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Mieti, kuinka voisit verrata koko kuvan näkemistä pyhien kirjoitusten
ymmärtämiseen.

Tämä toiminta havainnollistaa sitä, miten tärkeää on ymmärtää pyhien kirjoitusten
taustaa. Sana tausta tarkoittaa olosuhteita, jotka ympäröivät tiettyä kohtaa,
tapahtumaa tai kertomusta pyhissä kirjoituksissa tai jotka antavat siitä taustatietoja.
Kun tutustut Uuden testamentin historialliseen ja kulttuuriseen taustaan, voit
ymmärtää paremmin sen opetuksia ja soveltaa niitä käytäntöön.

Tämän oppiaiheen seuraavat osuudet sisältävät tietoja, jotka auttavat sinua
ymmärtämään paremmin Uuden testamentin taustaa.

Juutalaiset uskonnolliset johtajat Vapahtajan
palvelutyön aikana
Mormonin kirjan profeetta Jaakob kirjoitti muistiin erään profetian, joka auttaa
meitä ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen kuolevaisen palvelutyön aikaan
vallinneita olosuhteita. Lue 2. Nefi 10:3–5 ja etsi sanoja tai ilmauksia, joilla Jaakob
kuvaili hengellistä tilaa juutalaisten keskuudessa Vapahtajan palvelutyön aikana.

Sana pappisvalta jakeessa 2. Nefi 10:5 tarkoittaa saarnaamista, 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.

Lisäyksiä Mooseksen lakiin ja muita vääriä filosofioita
Jotta ymmärrät paremmin sitä, kuinka uskonnolliset johtajat johtivat ihmisiä
harhaan, piirrä oheisen Mooseksen lakia kuvaavan ympyrän ympärille toinen
ympyrä ja kirjoita sen nimeksi Suullinen laki.

Mooseksen laki tarkoittaa käskyjä ja
opetuksia, jotka Jumala antoi
muinaiselle Israelille profeetta
Mooseksen kautta. Juutalaiset opettajat
lisäsivät lakiin omia sääntöjään ja
tulkintojaan. Näiden lisäsääntöjen ja
-tulkintojen, jotka tunnettiin suullisena
lakina tai suullisina perinnäissääntöinä,
tarkoituksena oli estää Jumalan lain
rikkominen. Suullisen lain mukaan
esimerkiksi sapattina oli kiellettyä avata
solmu kumpaakin kättä käyttäen. Sitä
pidettiin työnä, ja siksi se oli sapatin
rikkomista. Solmun avaaminen yhdellä
kädellä oli kuitenkin sallittua.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mikä vaara voisi
mielestäsi piillä siinä, että Jumalan käskyihin lisätään ihmisten

laatimia sääntöjä.

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 4
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Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, että
”aiemmin eläneiden sukupolvien ajan ja sitten Herramme palvelutyön aikaan”
jotkut juutalaisten uskonnolliset johtajat ”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: From Bethlehem to Calvary, 4 osaa, 1979–1981, osa 1, s. 238.)

Mitä juutalaiset uskonnolliset johtajat olivat vanhin McConkien mukaan tehneet
Jumalan laille lisäämällä siihen omia tulkintojaan?

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). Juutalaisten johtajien lisäämät
suulliset perinnäissäännöt olivat saaneet etusijan puhtaaseen uskontoon ja Jumalan
kirjoitettuun sanaan nähden.

Lue Matt. 12:14 ja ota selville, mitä fariseukset halusivat tehdä Jeesukselle, koska
Hän ei välittänyt heidän suullisista laeistaan tai perinnäissäännöistään.

Vieraan vallan alaisuus ja odotus, että Messias
vapauttaa Israelin
Juutalaisten luopioperinteiden lisäksi myös Messiaan tulemista koskevat väärät
odotukset johtivat monet juutalaiset hylkäämään Jeesuksen.

2. Lue seuraava kappale ja kirjoita sitten pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset sen jäljessä oleviin kysymyksiin:

Lyhyttä 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 160 vuoden ajan ennen
Kristuksen syntymää. Kristuksen syntymän aikaan mennessä Rooma oli
kuitenkin valloittanut Israelin. Rooma nimitti kuningas Herodeksen, joka oli
solminut avioliiton makkabealaissukuun kuuluvan naisen kanssa, hallitsemaan
Israelia. 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.

a. Mitä monet juutalaiset odottivat tulevalta Messiaalta?

b. Miksi tämä virheellinen odotus johti monet juutalaiset hylkäämään
Jeesuksen Messiaana?

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 4
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Monet juutalaiset olivat nöyriä ja vastaanottivat
Jeesuksen Messiaana eli Vapahtajana
Vaikka jotkut juutalaisista hylkäsivät Jeesuksen Kristuksen, niin ne, jotka olivat
nöyriä ja herkkiä Pyhän Hengen vaikutukselle, tunnistivat Jeesuksen Messiaaksi eli
Vapahtajaksi.

Lue Luuk. 2:25–33 ja ota selville, mitä vanhurskas mies nimeltä Simeon teki ja
sanoi, kun Joosef ja Maria veivät Jeesuksen temppeliin tämän ollessa lapsi.

Miksi Jeesus jakeiden Luuk. 2:30–32 mukaan lähetettiin maan päälle?

Näistä jakeista me opimme, että Jeesus Kristus lähetettiin tuomaan pelastus
kaikille kansoille.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä Jeesus
Kristus teki, jotta kaikki ihmiset voisivat pelastua.

Jumala kutsui Johannes Kastajan
valmistamaan ihmisiä Jeesuksen
Kristuksen tulemiseen. Kastettuaan
Jeesuksen Johannes lausui seuraavana
päivänä todistuksen Hänestä sanoen:
”Katsokaa: Jumalan Karitsa!” (Joh.
1:36.) Lue Joh. 1:37–42 ja ota selville,
mitä kaksi Johanneksen opetuslasta teki
kuultuaan hänen todistavan
Jeesuksesta.

Mitä Andreas teki kuultuaan Johannes
Kastajan todistuksen, että Jeesus on
Messias? Miksi arvelet hänen
halunneen niin innokkaasti kertoa
tämän uutisen veljelleen Simon
Pietarille?

Kuten jakeissa Joh. 1:43–44 kerrotaan,
Vapahtaja kutsui opetuslapsekseen
miehen nimeltä Filippus. Lue Joh. 1:45–46 ja katso, mitä Filippus teki saatuaan
tietää, että Jeesus on Messias.

Minkä kutsun Filippus esitti Natanaelille?

Täydennä näiden Uuden testamentin esimerkkien pohjalta seuraava periaate: Kun
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, meillä on suurempi halu
____________________.

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

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 4
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Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä presidenttikunnasta on sanonut, että
me saamme suuren siunauksen, kun kutsumme muita tulemaan Jeesuksen
Kristuksen luokse: ”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.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä muiden kutsuminen tulemaan Kristuksen luokse voi auttaa
meitäkin tulemaan lähemmäksi Häntä?

b. Ketkä ovat kutsuneet sinua tulemaan Vapahtajan ja Hänen evankeliuminsa
luokse? Kuinka elämääsi on siunattu sen ansiosta?

c. Mieti, keitä sinä voisit kutsua tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Mitä
voit tehdä kutsuaksesi muita tulemaan Hänen luokseen?

Kun tänä vuonna tutkit Uutta testamenttia, tunnet Vapahtajan jatkuvan pyynnön
tulla Hänen luokseen. Kun otat vastaan tämän kutsun, sinut täyttää halu auttaa
muitakin tulemaan Hänen luokseen.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut oppiaiheen ”Johdanto Uuteen testamenttiin ja Uuden testamentin
taustaa” ja suorittanut siinä annetut tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Seuraavalla sivulla oleva kaavio voi auttaa sinua paremmin ymmärtämään niiden
Jeesuksen Kristuksen elämästä kertovien kertomusten taustaa, joita tutkit
Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeissa.

VI IKKO 1,  PÄIVÄ 4
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Johdanto – Matteus
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 sinua tutustumaan Jeesuksen
Kristuksen palvelutyöhön ja sanoihin sekä vahvistaa todistustasi 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 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
”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).
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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. Jeesus parantaa spitaalisen, tyynnyttää myrskyn, ajaa pois pahoja
henkiä, herättää Jairoksen tyttären kuolleista ja antaa sokeille näön. Hän 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. Jeesus
ruokkii yli 5 000 ihmistä. Hän kävelee vettä pitkin Galileanjärvellä, ja Pietari
kävelee Hänen luokseen 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 muille
apostoleille. 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 28. Ylösnoussut Vapahtaja ilmestyy opetuslapsilleen. Hän antaa
apostoleilleen käskyn viedä Hänen evankeliuminsa kaikille kansoille.

MATTEUS
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Kuningas Daavid ja Abraham

VIIKKO 2: PÄIVÄ 1

Matteus 1–2
Johdanto
Matteus esitti Jeesuksen Kristuksen sukuluettelon, ja enkeli julisti Joosefille, että
Jeesus on Jumalan Poika. Idän tietäjät matkasivat etsimään ja palvelemaan pientä
lasta. Joosefia käskettiin unessa viemään perheensä Egyptiin, koska Herodes halusi
surmauttaa Jeesuksen.

Matteus 1:1–17
Matteus esittää Jeesuksen sukuluettelon
Katso valokuvaa vanhemmistasi. Huomaatko mitään fyysisiä ominaisuuksia tai
muita piirteitä, joita olet perinyt heiltä? Kirjoita alla olevalle viivalle joitakin näistä
piirteistä (kuten silmien väri, hiusten väri, pituus, persoonallisuus tai älykkyys):
____________________

Kun tutkit lukuja Matt. 1–2, pane merkille totuuksia Vapahtajan vanhemmista –
taivaallisesta Isästä ja Mariasta – ja piirteitä, joita Hän peri heiltä.

Jakeissa Matt. 1:1–17 esitetään luettelo Vapahtajan esivanhemmista. Jakeessa 1
mainitaan, että Jeesus Kristus polveutuu sekä Daavidista (hänestä, joka tappoi
Goljatin ja josta tuli myöhemmin Israelin kuningas) että Abrahamista (joka
tunnetaan Jumalan liittokansan isänä).

”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
maailman kansoille’ (1. Moos. 22:18; ks.
myös Abr. 2:11)” (New Testament
Student Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, 2014, s.12). Matteus kirjoitti
nimenomaan juutalaiselle
lukijakunnalle ja halusi juutalaisten
tietävän, että Jeesus täytti Messiasta
koskevat Vanhan testamentin profetiat. Jakeissa Matt. 1:1–17 esitetty sukuluettelo
osoittaa, että Jeesus oli luvattu Messias ja Daavidin valtaistuimen oikeutettu
perillinen. Kun tutkit Matteuksen evankeliumia, pane merkille muita esimerkkejä
siitä, kuinka Jeesus Kristus täytti Messiasta koskevat Vanhan testamentin profetiat.

Lue Matt. 1:16 ja selvitä, mikä nimitys Jeesukselle annettiin.

Ota tavaksi tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin
Harvalla asialla on voimallisempi ja kestävämpi myönteinen vaikutus sinun elämääsi kuin sillä,
että opit rakastamaan pyhiä kirjoituksia ja tutkimaan niitä päivittäin. Voisit käyttää yksinkertaista
seurantamenetelmää tehdäksesi tiliä siitä, kuinka onnistut pyhien kirjoitusten lukemisessa
päivittäin.
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Sana Kristus on kreikankielinen muoto arameankielisestä sanasta Messias, joka
tarkoittaa ’voideltu’. Kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa taivaallinen Isä
voiteli Jeesuksen Kristuksen 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
Kirjoittamansa Jeesuksen sukuluettelon lopussa jakeessa Matt. 1:16 Matteus
mainitsee, että Maria oli Joosefin vaimo. Jakeissa Matt. 1:18–25 kerrotaan
tapahtumista, jotka johtivat heidän avioliittoonsa ja Jeesuksen syntymään.

Kuten Matteus on selittänyt jakeessa Matt. 1:18, 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.

Lue Matt. 1:19 ja pane merkille, mitä Joosef aikoi tehdä.

Avioliittosopimuksen purkaminen kaikessa hiljaisuudessa tarkoitti sitä, että Joosef
aikoi ratkaista Marian raskauteen liittyvän tilanteen pakottamatta tätä kohtaamaan
julkista nöyryytystä.

Mitä tämä jae opettaa meille Joosefin luonteesta ja hänen rakkaudestaan Mariaa
kohtaan? ____________________

Lue Matt. 1:20 ja katso, mitä tapahtui, kun Joosef aikoi purkaa virallisen
kihlauksensa Marian kanssa.

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

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on kirjoittanut
seuraavaa siitä, miten Joosef sai oman todistuksen totuudesta:

”Joosef pohti ja rukoili. Odottiko Maria lasta Pyhän Hengen voimasta vai jollakin
muulla tavalla? Sen, kuka oli syntymättömän lapsen todellinen isä, tiesi Maria,
tiesi Elisabet, tiesi Sakarias. He kaikki saivat todistuksensa ilmoituksen kautta, ja
Joosefin täytyi nyt saada omakohtainen tieto samalla tavoin. – –

Voimme hyvin olettaa, että Maria kertoi tilanteestaan Joosefille, että Maria meni
sitten Elisabetin luokse, että Joosef kamppaili ongelmansa kanssa miltei kolme

kuukautta ja kävi täysin läpi koetusta, että Gabriel toi viestin, että Joosef lähetti sanan Marialle
muutettuaan mielensä, että tämä palasi kiiruhtaen ja iloiten ja että avioliittoseremonian toinen
osuus suoritettiin välittömästi.” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 osaa,
1979–1981, osa 1, s. 332–333.)
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Jotta ymmärtäisit, mitä tarkoittaa ilmaus ”on lähtöisin Pyhästä Hengestä” (Matt.
1:20), lue vanhin 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).

Luukkaan kertomuksessa (Luuk. 1:35) kerrotaan tarkasti, mitä tapahtui. 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). Nefi puhui samalla
tavoin sanoessaan, että sikiämisen aikaan Maria ’vietiin pois Hengessä’, minkä tuloksena hänelle
syntynyt lapsi oli ’Jumalan Karitsa, aivan niin, iankaikkisen Isän Poika’ (1. Nefi 11:19–21).”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 82–83.)

Nämä opetukset vahvistavat seuraavan
opin: Jeesus Kristus on taivaallisen
Isän ja Marian jumalallinen Poika.
Voisit kirjoittaa tämän opin pyhien
kirjoitustesi marginaaliin jakeiden Matt.
1:18–25 viereen.

Muistele katselemaasi valokuvaa vanhemmistasi sekä kirjoittamaasi luetteloa
piirteistä, joita olet perinyt heiltä. Lue sitten kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen, vanhin James E. Talmagen seuraava lausunto ja pane merkille, 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.” (Ks. Jeesus Kristus, 1986, s. 57.)

Mitä Jeesus peri Isältään? Mitä Hän peri äidiltään?

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 (ks. Alma 34:9–10).

1. Kuvittele, että sinulla on mahdollisuus auttaa jotakuta ystävää, jolla
ei ole kristillistä taustaa, ymmärtämään, kuka Jeesus Kristus on.

Kuinka selittäisit tälle ystävälle Jeesuksen Kristuksen jumalallista luonnetta?
Kirjoita vastauksesi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
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Matteus 2:1–12
Tietäjät johdatetaan Jeesuksen luokse
Ketkä toivat lahjoja Vapahtajalle Hänen
synnyttyään?

Matteuksen evankeliumi on ainoa
evankeliumi, jossa on kertomus
tietäjistä. Kirjoita vastauksesi seuraaviin
tietäjiä koskeviin kysymyksiin niiden
oikealla puolella olevaan tilaan.

Mitä tiedät tietäjistä?

Mistä tietäjät tiesivät, että Messias oli syntynyt?

Miksi tietäjät halusivat löytää Messiaan?

Kuinka ylipapit ja lainopettajat tiesivät, missä
Messias syntyisi?

Mitä Herodes halusi tietäjien tekevän heidän
löydettyään Messiaan?

Mitä tietäjät sen sijaan tekivät?

Lue nyt Matt. 2:1–12 ja etsi vastaukset näihin kysymyksiin. Korjaa tai muokkaa
vastauksiasi tarpeen mukaan.

Opitko tietäjistä mitään uutta? Jos opit, piirrä tähti niiden kysymysten viereen,
joista opit jotakin uutta.

”Sitä, keitä nämä miehet olivat, meille ei kerrota, mutta on varmaa, etteivät he olleet tavallisia
miehiä. Se, että heillä oli etuoikeus etsiä Jumalan Poika ja antaa Hänelle lahjoja ja että heillä oli
hengellistä herkkyyttä ja viisautta, viittaa siihen, että he olivat itse asiassa profeettoja, joilla oli
jumalallinen tehtävä.” (Bible Dictionary, ”Wise Men of the East”.)

Tietäjät tulivat ”Hengen johtamina katsomaan Jumalan Poikaa ja palasivat
kansansa luo todistamaan, että kuningas Immanuel oli todellakin syntynyt lihassa”
(Bible Dictionary, ”Magi”).

Ihmiset olettavat usein, että tietäjät kävivät Vapahtajan luona Hänen
syntymäyönään kuten paimenet. Jae Matt. 2:11 viittaa kuitenkin siihen, että tämä
tapahtui jonkin verran myöhemmin, 1–2 vuoden kuluessa (tietäjät löysivät
Jeesuksen talosta, eivät seimestä, ja Hän oli ”lapsi”, ei pienokainen). Huomaa
myös, että syy, miksi Herodes halusi tietäjien ilmoittavan hänelle löydettyään
Messiaan, oli se, että hän halusi surmata Jeesuksen (ks. Matt. 2:13).
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Kuinka tietäjät tiesivät, mistä etsiä Messiasta?

Tietäjien esimerkki auttaa meitä
ymmärtämään seuraavan periaatteen:
Jos etsimme Vapahtajaa vilpittömästi
ja uutterasti, meidät johdatetaan
Hänen luokseen.

2. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus
seuraavaan kysymykseen: Kuinka sinä voit etsiä uutterasti Vapahtajaa?

Kun tietäjät olivat löytäneet Vapahtajan, he antoivat Hänelle lahjansa. Yksi
tarkoitus lahjojen antamiselle oli palvella Häntä ja osoittaa Hänelle kunnioitusta.
Mitä me voimme oppia tietäjien esimerkistä antaa lahjoja Jeesukselle?
____________________

Jotta ymmärtäisit, kuinka me voimme antaa Vapahtajalle merkityksellisiä lahjoja,
lue 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? Älkää pelätkö vaadittua yrittämistä. Ja muistakaa, ettei teidän tarvitse tehdä sitä
yksin. Jeesus Kristus auttaa teitä tekemään itsestänne arvollisen lahjan.” (”Kun olet kääntynyt”,
Liahona, toukokuu 2004, s. 12.)

3. Pohdi vanhin Christoffersonin sanoja ja mieti, mitä lahjoja sinun
pitäisi mielestäsi antaa Vapahtajalle. Kirjoita näitä ajatuksia pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ja suunnittele, kuinka aiot antaa näitä lahjoja
Jeesukselle Kristukselle. (Jos lahjat, joita haluat antaa Vapahtajalle, ovat
luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia, voisit kirjoittaa ne itsellesi muistiin
erilliselle paperille ja kirjoittaa sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi,
että olet suorittanut tämän tehtävän.)

Puhuessaan Jeesuksen Kristuksen elämän varhaisista vuosista kuolevaisuudessa
vanhin Bruce R. McConkie esitti seuraavan yleiskatsauksen:

”Vaikka Herramme varhaisten vuosien matkojen ja kulkemisten tarkka
aikajärjestys ei ole täysin selvillä, seuraavat asiat ovat suhteellisen varmoja:

1) Kihlauksensa ja avioliittonsa solmimisen aikaan Joosef ja Maria asuivat
Nasaretissa, Galilean maakunnan itäisessä osassa (Luuk. 1:26–35; 1. Nefi 11:13).
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2) Jumalallisen sallimuksen ohjaamina he matkasivat Betlehemiin, Daavidin kaupunkiin, missä
Jeesus syntyi tallissa (Luuk. 2:1–7).

3) Kahdeksantena päivänä kun pariskunta oli vielä Betlehemissä, Jeesus täytyi ympärileikata
(Luuk. 2:21).

4) Marian puhdistumiseen vaadittujen neljänkymmenen päivän jälkeen (3. Moos. 12) pyhä perhe
matkasi Jerusalemiin, missä Jeesus tuotiin temppeliin. Tuolloin Simeon ja Hanna todistivat Hänen
olevan Jumalan Poika. (Luuk. 2:22–38.)

5) Kun he näin ’olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati’, he menivat sitten heti Nasaretiin
(Luuk. 2:39). Ilmiselvästi tietäjät eivät olleet vielä tulleet palvelemaan Kuningastaan, koska
heidän käyntinsä jälkeen tulee pako Egyptiin. On selvää, etteivät Joosef ja Maria olisi voineet
mennä Egyptiin ja palata Betlehemiin sen neljänkymmenen päivän aikana, a) koska he olivat
Egyptissä Herodeksen kuoleman aikaan, mikä tapahtui vasta noin kaksi vuotta Jeesuksen
syntymän jälkeen, ja b) koska he palasivat Egyptistä Nasaretiin, eivät Betlehemiin.

6) Seuraavaksi jostain tuntemattomasta syystä, jota ei ole merkitty muistiin, Joosef ja Maria ja
lapsi palasivat Betlehemiin, hankkivat sieltä talon ja elivät sillä paikkakunnalla, kun tietäjät
tulivat (Matt. 2:1–12).

7) Jumalan antaman varoituksen vuoksi pyhä perhe pakeni nyt Egyptiin. Oleskelun pituus ei ole
tiedossa, mahdollisesti he olivat siellä vain muutamia viikkoja tai kuukausia (Matt. 2:13–15).

8) Herodeksen kuoleman jälkeen he palasivat ilmeisenä tarkoituksenaan asettua jälleen
Betlehemiin, missä heillä on varmasti ollut riittävän hyvä asuinpaikka. Mutta Herodeksen pojan
Arkelaoksen pelosta he lähtivät Juudean maakunnasta turvallisempaan Galilean maakuntaan.
Näin ollen he palasivat asumaan Nasaretiin. (Matt. 2:19–23.)

9) Siitä lähtien aina virallisen palvelutyönsä alkuun asti – kenties 27 tai 28 vuotta – meidän
Herramme asui Nasaretissa (Luuk. 2:51–52; I. V. Matt. 3:22–26).” (Doctrinal New Testament
Commentary, osa 1, s. 108–109.)

Matteus 2:13–23
Joosef, Maria ja Jeesus pakenevat Egyptiin
Kuten jakeissa Matt. 2:13–23 kerrotaan, 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 Matt. 2:13–14 ja ota selville, mistä Joosef tiesi, mitä hänen tuli tehdä pitääkseen
perheensä turvassa.

Minne Joosef vei Marian ja Jeesuksen? ____________________

Joosef, Maria ja Jeesus pysyivät
Egyptissä siihen asti, kunnes Herodes
kuoli. Kuten jakeissa Matt. 2:19–23
kerrotaan, Jumala neuvoi Joosefia
unessa viemään perheensä takaisin
Juudeaan, ja he asettuivat Nasaretin
kaupunkiin.

Kuinka Joosefin herkkyys hengellisille
asioille oli siunauksena muiden elämässä?
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Laadi periaate, jonka voimme oppia Joosefilta, täydentämällä seuraava lausuma:
Jos olemme herkkiä Hengen vaikutukselle, niin ____________________.

4. Pohdi, mitä sinä voit tehdä ollaksesi herkempi Hengen
vaikutukselle, jotta voit saada johdatusta ja ohjausta elämääsi (ks.

2. Nefi 32:3). Kirjoita ajatuksiasi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ja
aseta tavoite toimia saamiesi kehotusten mukaan.

Vaikka Jeesuksen lapsuudesta ja nuoruudesta onkin kirjoitettu hyvin vähän, niin
Joseph Smithin raamatunkäännöksessä annetaan kolme jaetta lisää, jotka tulisivat
jakeen Matt. 2:23 jälkeen. Nämä jakeet antavat jonkin verran tietoa Vapahtajan
elämän tästä vaiheesta. Kun luet Joseph Smithin raamatunkäännöksen seuraavaa
lisäystä, mieti, kuinka nöyrä Jeesus oli nuorena miehenä:

”Ja tapahtui, että Jeesus kasvoi veljiensä kanssa ja varttui voimakkaaksi ja odotti
Herralta palvelutyönsä ajan tulemista.

Ja hän palveli isänsä alaisena, eikä hän puhunut kuten muut ihmiset, eikä häntä
voitu opettaa, sillä hän ei tarvinnut kenenkään ihmisen opetusta.

Ja monen vuoden jälkeen hänen palvelutyönsä hetki lähestyi.” (JSR Matt. 3:24–26.)

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Matt. 1–2 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 2: PÄIVÄ 2

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.

Matteus 3:1–12
Johannes Kastaja saarnaa Juudeassa
Kuvittele, että istut luokkahuoneessa ja joku toinen oppilas ottaa jotakin sinulle
kuuluvaa (esim. kynän, kirjan tai takin). Hän pyytää anteeksi tavaran ottamista
mutta jatkaa ottaen tavaroita muilta oppilailta. Hän pyytää joka kerta anteeksi
mutta ottaa edelleen tavaroita, jotka eivät kuulu hänelle. Mitä mieltä olisit tämän
oppilaan anteeksipyynnöistä?

Kuinka tämän oppilaan teot saattaisivat muistuttaa sitä, että yrittää tehdä
parannusta ilman vilpitöntä halua? ____________________

Kun tutkit lukua Matt. 3, etsi totuuksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään, mitä
meidän täytyy tehdä, jotta tekisimme todellisen parannuksen.

Jeesus Kristus oli tullut siihen ikään, jolloin Hänen oli määrä aloittaa palvelutyönsä.
(Tavanomainen ikä, jolloin israelilaiset miehet aloittivat palvelutyön, oli
30-vuotiaana [ks. 4. Moos. 4:3].) Lue Matt. 3:1–4 ja ota selville, mitä sellaista siihen
aikaan tapahtui, mikä omalta osaltaan valmistaisi ihmisiä Vapahtajan
palvelutyötä varten.

Johannes Kastaja oli ”Sakariaan ja
Elisabetin poika, papillista sukua
kummankin vanhemman puolelta.
Tämä syntyperä oli olennainen, koska
Johannes oli Mooseksen lain
henkilöitymä ja hänen tarkoituksenaan
oli valmistaa tie Messiaalle ja valmistaa
kansaa vastaanottamaan Hänet.” (Bible
Dictionary, ”John the Baptist”.) Lisäksi
Elisabet oli sukua Jeesuksen äidille
Marialle. Johanneksella oli Aaronin
pappeuden avaimet (ks. OL 13;
84:27–28). Hänen vaatetuksensa ja
ravintonsa, joita kuvaillaan jakeessa
Matt. 3:4, viittaavat hänen
vaatimattomiin olosuhteisiinsa.

Sen perusteella, mitä opit jakeista Matt.
3:1–4, mitä Johannes teki?
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Palestiinankyy
© taviphoto/Shutterstock.com

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.

Lue Matt. 3:5–6 ja pane merkille, kuinka ihmiset suhtautuivat Johanneksen
sanomaan.

Kuinka ihmiset suhtautuivat Johanneksen sanomaan? ____________________

Halukkuus tunnustaa syntinsä taivaalliselle Isälle ja tarvittaessa asianomaisille
pappeusjohtajille on välttämätöntä todellisen parannuksen tekemiseksi (ks. Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 114).

Lue Matt. 3:7 ja pane merkille, keille Johannes puhui.

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 mutta eivät uskoneet oppiin
ylösnousemuksesta tai iankaikkisesta elämästä (ks. PKO, ”Saddukeukset”).

Millä nimityksellä Johannes kutsui fariseuksia ja saddukeuksia?
____________________

Palestiinankyy 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?

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä
on lisää sanoja, jotka Johannes puhui
fariseuksille ja saddukeuksille.
Puhuttuaan heille jakeessa Matt. 3:7
Johannes varoitti:

”Miksi te ette ota vastaan hänen
saarnaamistaan, jonka Jumala on
lähettänyt? Ellette te ota tätä vastaan
sydämeenne, te ette ota vastaan minua;
ja 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.”
(Ks. LDS Bible, Matthew 3:34–35.)

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

Kuinka tiivistäisit Johanneksen heille osoittaman sanoman?
____________________
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Voisit merkitä ilmauksen ”Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy”
jakeessa Matt. 3:8.

Pyhissä kirjoituksissa puita, jotka
tuottavat joko hyvää tai huonoa
hedelmää, käytetään joskus
vertauskuvana ihmisistä. Hedelmä
kuvastaa meidän halujamme ja
tekojamme. Jakeen 8 ilmaus ”jossa
kääntymyksenne näkyy” tarkoittaa
kelvollista elämää.

Ajattele tämän oppiaiheen alkuosan
tilannetta – oppilasta, joka otti tavaroita
muilta oppilailta. Osoittiko tämä oppilas haluillaan ja teoillaan noudattavansa
parannuksen tosi periaatetta? Miksei? ____________________

Jae Matt. 3:8 auttaa meitä ymmärtämään, että me osoitamme Herralle
tekevämme todellista parannusta, kun muutamme halujamme ja tekojamme
noudattaaksemme Hänen opetuksiaan. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen
kohdan Matt. 3:8 marginaaliin.

Pohdi, kuinka meidän halumme ja tekomme voivat osoittaa meidän tehneen
todellisen parannuksen synneistämme, kun ajattelet seuraavia käyttäytymismalleja:
lunttaaminen koulussa, ilkeys sisaruksia kohtaan, sopimaton kielenkäyttö ja
pornografian katseleminen.

1. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka joku, joka
on tehnyt parannuksen näistä synneistä, saattaisi ajatella ja toimia.

Lue Matt. 3:10 ja ota selville, mitä tapahtuu, jos ei tee todellista parannusta.

Pohdi, mitä haluja ja tekoja sinun pitää mahdollisesti muuttaa tehdäksesi todellisen
parannuksen. Ajattele, kuinka voit osoittaa tekeväsi todellista parannusta
muuttamalla niitä haluja ja tekoja, jotka eivät ole Jumalan opetusten mukaisia.

Lue Matt. 3:11 ja pane merkille, mitä Johannes Kastaja sanoi Vapahtajan tulevan
tekemään.

Jeesus kastaisi ”Pyhällä Hengellä ja tulella” (Matt. 3:11). Tämä kaste on
välttämätön vesikasteen jälkeen ja tarkoittaa Pyhän Hengen lahjan
vastaanottamista. Pyhä Henki pyhittää ja puhdistaa meidän sielumme aivan kuin
tulella. (Ks. 2. Nefi 31:13–14, 17.)

Jakeessa Matt. 3:12 kuvaillaan, mitä vertauskuvallisesti tapahtuu vanhurskaille,
jotka ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen, ja jumalattomille, jotka
hylkäävät Hänet.

Matteus 3:13–17
Jeesus Kristus kastetaan, ja Isä tunnustaa Hänet rakkaaksi Pojakseen

2. Muistele hetki omaa kastetilaisuuttasi. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi, mitä muistat tästä tärkeästä tapahtumasta

elämässäsi.
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Kuten jakeissa Matt. 3:13–17 kerrotaan, Jeesus Kristus kastettiin. Kun tutkit näitä
jakeita, pane merkille yhtäläisyyksiä oman kasteesi ja Vapahtajan kasteen välillä.

Lue Matt. 3:13–17 ja etsi vastaukset seuraaviin kolmeen kysymykseen Jeesuksen
kasteesta:

Kuka kastoi? ____________________

Millä tavalla? ____________________

Miksi? ____________________

Muokkaa tarvittaessa vastauksiasi seuraavien tietojen mukaan:

Jeesus kulki Galileasta Jordanvirralle Johanneksen kastettavaksi, koska
Johanneksella oli Aaronin pappeuden avaimet ja valtuus suorittaa kastetoimitus.
Kirjoita kysymyksen ”Kuka kastoi?” viereen Johannes Kastaja ja Asianmukainen
valtuus.

Se, että Jeesus ”nousi heti vedestä”
(Matt. 3:16), osoittaa, että Hänet
kastettiin upottamalla – tarkoittaen, että
Hän oli ollut kokonaan veden alla.
Kirjoita kysymyksen ”Millä tavalla?”
viereen Upottamalla.

Johannes Kastaja tiesi, että Jeesuksella
oli korkeampi asema ja valtuus kuin
hänellä itsellään. Kuitenkin jakeen
Matt. 3:15 mukaan Jeesus sanoi, että
Hänen täytyi saada kaste, jotta Hän
täyttäisi ”Jumalan vanhurskaan
tahdon”. Kirjoita tämä ilmaus
kysymyksen ”Miksi?” viereen.

”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. Menemällä
kasteelle Jeesus antoi täydellisen esimerkin, jota voimme noudattaa. Lue 2. Nefi
31:4–9 ja kirjoita se rinnakkaisviitteeksi jakeen Matt. 3:15 marginaaliin. Merkitse
sanoja ja ilmauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään, mitä ”Jumalan
vanhurskaan tahdon täyttäminen” tarkoittaa.

Katso vastauksia kolmeen edellä olevaan kysymykseen ja huomaa niiden pohjalta
eräs asianmukaista kastetta koskeva opinkohta jakeista Matt. 3:13–17.
____________________

Kuinka sinun kasteesi oli samanlainen verrattuna Vapahtajan meille näyttämään
esimerkkiin?

Toinen tärkeä opinkohta jakeissa Matt. 3:16–17 liittyy jumaluuteen. Lue nämä
jakeet uudelleen ja pane merkille, mitä ne opettavat Isästä, Pojasta ja Pyhästä
Hengestä.
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Kirjoita seuraaville viivoille yleisluonteinen vastaus, missä kukin jumaluuden jäsen
oli Vapahtajan kastamisen aikana:

Isä: ____________________

Poika: ____________________

Pyhä Henki: ____________________

On tärkeää ymmärtää, ettei Pyhä Henki muuttunut oikeasti kyyhkyseksi.
Pikemminkin kyyhkynen oli merkki tai vertauskuva siitä, että Pyhä Henki oli
asettunut Jeesuksen päälle (ks. PKO, ”Kyyhkysen merkki”).

Minkä opin nämä jakeet opettavat jumaluudesta? (Ks. myös OL 130:22–23.)
____________________

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.

3. Katso Pyhien kirjoitusten oppaasta artikkeli ”Jumala, jumaluus”
(scriptures.lds.org/fi). Lue artikkeli ja etsi tietoa jumaluuden

kustakin jäsenestä. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 1–2 virkettä
jumaluuden kustakin jäsenestä ja sisällytä virkkeisiin asioita, jotka mielestäsi on
tärkeää tietää.

Voisit lausua todistuksesi Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä jollekulle tuntemallesi
henkilölle.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Matt. 3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 2: PÄIVÄ 3

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.

Matteus 4:1–11
Jeesus vastustaa Paholaisen kiusauksia
Mene läheisen ikkunan luo ja keskitä huomiosi 30 sekunnin ajan johonkin tiettyyn
kohtaan ulkona siirtämättä katsettasi välillä pois. (Ellet voi katsoa ikkunasta ulos,
keskity katsomaan jotakin esinettä sisällä.)

Oliko jotakin, mikä häiritsi keskittymistäsi valitsemaasi kohtaan? Mitä ajattelit
niiden 30 sekunnin aikana?

Kun pyrimme keskittymään taivaallisen Isän käskyjen noudattamiseen, kiusausten
muodossa tulevat häiriötekijät yrittävät siirtää huomiomme toisaalle ja johtaa meitä
syntiin. Mieti, millä tavoilla Saatana houkuttelee sinua syntiin. Kun tutkit lukua
Matt. 4, etsi periaatetta, jota voit käyttää apuna kiusausten vastustamisessa.

Kasteensa jälkeen Vapahtajalla oli kokemus, joka osaltaan valmisti Häntä Hänen
palvelutyöhönsä maan päällä. Lue Matt. 4:1–2 ja käytä apunasi Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä olevaa tarkistusta jakeeseen 1. Katso lukiessasi, mitä Jeesus
koki autiomaassa. Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeeseen 2 lisätään:
”Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja ollut
yhteydessä Jumalaan, hänen vihdoin tuli nälkä ja hänet jätettiin Paholaisen
kiusattavaksi.” (Huomaa, että tässä kohtaa ilmaus olla yhteydessä tarkoittaa läheistä
hengellistä vuorovaikutusta.)

Kuinka paastoaminen ja oleminen yhteydessä taivaalliseen Isään ovat kenties
auttaneet Jeesusta valmistautumaan palvelutyöhönsä maan päällä?
____________________
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Jeesus vastusti Saatanan kiusauksia.
Jeesuksen kiusaaminen, Carl Heinrich Bloch. Frederiksborgin
linnassa Hillerødissä Tanskassa sijaitsevan Kansallishistoriallisen
museon luvalla. Kopiointi kielletty.

Seuraava taulukko voi auttaa sinua
oppimaan lisää Jeesuksen
kokemuksesta Hänen ollessaan
Paholaisen kiusattavana. Tutki taulukon
vasemmassa sarakkeessa olevia kohtia.
Kirjoita sitten, mitä Saatana houkutteli
Jeesusta tekemään, ja kuvaile, kuinka
Jeesus vastasi kiusaukseen. Kun tutkit,
huomaathan, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä on jakeisiin
Matt. 4:5 ja 8 korjauksia, jotka
osoittavat, että Henki, ei Paholainen, vei
Vapahtajan eri paikkoihin (ks. myös
LDS Bible, Luke 4:5, alaviite a; Luke
4:9, alaviite a).

Mitä Saatana houkutteli Jeesusta
tekemään

Kuinka Jeesus vastasi
kiusaukseen

Matt.
4:3–4

Matt.
4:5–7

Matt.
4:8–11

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Millä tavoin tämä kertomus kuvaa Paholaisen

taktiikoita houkutella meitä syntiin?

Huomaa, mitä samaa on Vapahtajan vastauksissa kuhunkin kiusaukseen.
Vapahtajan käyttämissä pyhien kirjoitusten kohdissa tehtiin selväksi, mikä oli oikea
menettelytapa kunkin kiusauksen kohdalla, ja Hän toteutti noissa pyhien
kirjoitusten kohdissa opetettuja totuuksia käytännössä. Seuraavassa on yksi
periaate, jonka voimme oppia Vapahtajan esimerkistä: Kun muistamme pyhissä
kirjoituksissa opetettuja totuuksia ja toteutamme niitä käytännössä, me
voimme vastustaa Paholaisen kiusauksia. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen
pyhien kirjoitustesi marginaaliin johonkin jakeiden Matt. 4:3–11 viereen.

Kun tätä periaatetta ajattelee, miksi on tärkeää tutkia pyhiä kirjoituksia?
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Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on antanut pyhien
kirjoitusten kohtien opiskelemisesta ja ulkoa opettelemisesta seuraavan neuvon:
”Olkaa viisaita siinä, kuinka käytätte tekniikkaa. Merkitkää laitteeseenne tärkeitä
pyhien kirjoitusten kohtia ja palatkaa niihin usein. Jos te nuoret tarkastelisitte
jotakin pyhien kirjoitusten kohtaa yhtä usein kuin jotkut teistä lähettävät
tekstiviestejä, olisitte pian oppineet ulkoa satoja pyhien kirjoitusten kohtia. Ne

kohdat osoittautuisivat tarpeen tullen voimalliseksi Pyhän Hengen innoituksen ja johdatuksen
lähteeksi.” (”Jotta meillä olisi kotona rauha”, Liahona, toukokuu 2013, s. 30.)

Pyhien kirjoitusten tutkimisen siunauksia
Yksi mahdollisuuksistasi tänä vuonna seminaarioppilaana on lukea Uusi testamentti kokonaan.
Pyhien kirjoitusten lukeminen vahvistaa suhdettasi Herraan. Presidentti Spencer W. Kimball on
opettanut: ”Kun alan suhtautua välinpitämättömästi Jumalaan ja kun tuntuu siltä, ettei
kuuntelemassa ole yhtään jumalallista korvaa eikä mikään jumalallinen ääni puhu, huomaan,
että olen itse hyvin, hyvin kaukana. Jos uppoudun pyhiin kirjoituksiin, etäisyys lyhenee ja
hengellisyys palaa.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 72.)

2. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava tehtävä:

a. Jaa yksi sivu kolmeen sarakkeeseen. Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen
kolme syntiä, joihin ikäisilläsi nuorilla saattaisi olla kiusaus langeta. Kirjoita
toiseen sarakkeeseen kunkin äsken kirjoittamasi synnin rinnalle jokin tapa,
jolla Saatana yrittää houkutella jonkun tekemään tätä syntiä. Etsi sitten
kunkin kirjoittamasi synnin osalta jokin tietty pyhien kirjoitusten kohta,
jossa opetetaan totuuksia, jotka voisi muistaa ja joita voisi toteuttaa
käytännössä, kun tuntee houkutusta langeta syntiin, ja kirjoita kohdan viite
kolmanteen sarakkeeseen. (Voisit katsoa pyhien kirjoitusten hallittavia
kohtia, kuten 1. Moos. 39:9 tai OL 10:5.)

b. Kirjoita toiselle sivulle sanasta sanaan yksi pyhien kirjoitusten kohta, jonka
aiot muistaa ja jota aiot käyttää seuraavan kerran, kun sinua houkutellaan
syntiin. Voisit opetella valitsemasi pyhien kirjoitusten kohdan ulkoa.

Matteus 4:12–17
Jeesus oleskelee Galileassa
Sen jälkeen kun Vapahtaja oli ollut 40 päivää autiomaassa (Matt. 4:11) ja ennen
kuin Johannes Kastaja vangittiin (Matt. 4:12; ks. PKO, ”Evankeliumiharmonia”),
tapahtui monia asioita.

Jakeissa Matt. 4:12–15 kerrotaan, että autiomaassa saamansa kokemuksen jälkeen
Jeesus meni Galileaan ja oleskeli Kapernaumin kaupungissa. Matteus on
huomauttanut, että Vapahtajan palvelutyö Galileassa täytti Jesajan profetian (ks.
Jes. 8:23–9:1). Lue Matt. 4:16. Voisit merkitä, mitä Jesaja profetoi tapahtuvan.

Tämän profetian pohjalta me opimme, että Jeesus Kristus tuo valoa niiden
elämään, jotka ovat pimeydessä. Kun tutkit edelleen Matteuksen evankeliumia ja

VI IKKO 2,  PÄIVÄ 3

38



muita evankeliumeja, pane merkille, kuinka Vapahtaja teki näin koko
palvelutyönsä ajan.

Kuten jakeessa Matt. 4:17 kerrotaan, Vapahtaja alkoi saarnata parannusta
valmistellakseen taivasten valtakunnan (Hänen kirkkonsa) perustamista kansan
keskuuteen.

Matteus 4:18–22
Jeesus kutsuu Pietarin ja muita seuraamaan Häntä
Katso kuvaa, jossa Vapahtaja kutsuu Pietarin ja Andreaksen. Huomaa, mitä Pietari
ja Andreas ovat tekemässä kalaverkoilla.

Vaikka luultavasti muut sen ajan
ihmiset pitivät Pietaria ja Andreasta
tavallisina kalastajina, Jeesus Kristus
näki heidän suuret mahdollisuutensa ja
tiesi, mitä heistä voisi tulla. Mieti, millä
tavoin me olemme Pietarin ja
Andreaksen kaltaisia.

Kun jatkat luvun Matt. 4 tutkimista,
pane merkille, mitä meidän täytyy
tehdä, jotta meistä tulisi kaikkea sitä,
mitä Herra haluaa meistä tulevan.

Lue Matt. 4:18–22 ja kiinnitä huomio Vapahtajan ja muutamien kalastajien väliseen
vuorovaikutukseen.

Asetu jommankumman miehen asemaan. Mieti, mitä sinä uhraisit seurataksesi
Vapahtajaa ja auttaaksesi Hänen työssään kokoaikaisesti. Miksi se saattaisi olla
vaikeaa? ____________________

Huomaa, kuinka nämä kalastajat – Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes – vastasivat
Vapahtajan kutsuun. Mitä heidän välitön reaktionsa kertoo heidän luonteestaan?

Mitä ovat ”ihmisten kalastajat” (Matt. 4:19)? ____________________

Pohdi, miksi nämä miehet tekisivät elämässään enemmän hyvää ”ihmisten
kalastajina” kuin jos he olisivat kalastajia.

Me opimme näiden miesten esimerkistä seuraavan periaatteen: Jos vastaamme
heti Vapahtajan kutsuihin seurata Häntä, Hän voi saada elämässämme aikaan
enemmän kuin me itse voimme.

Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koorumista on esittänyt
kysymyksen, joka liittyy elämässämme oleviin ”verkkoihin”:

”’Jos Vapahtaja kutsuisi teitä nyt, olisitteko yhtä halukkaat jättämään
verkkonne ja lähtemään Hänen mukaansa?’ – –

Verkkoja on monenkokoisia ja monenmuotoisia. Verkot, jotka Pietari, Andreas,
Jaakob ja Johannes jättivät, olivat käsin kosketeltavia – välineitä, joiden
avulla he ansaitsivat elantonsa. – –
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Verkot määritellään yleensä välineiksi, joilla vangitaan jotakin. – – Tärkeämmässä mielessä me
voisimme määritellä verkon miksi tahansa, mikä houkuttelee tai estää meitä seuraamasta
Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan, kutsua.

Tässä mielessä verkkoja voivat olla työmme, harrastuksemme, huvituksemme ja – ennen kaikkea
muuta – kiusauksemme ja syntimme. Lyhyesti sanottuna verkko voi olla mikä tahansa, mikä
vetää meitä pois taivaallisen Isämme tai Hänen palautetun kirkkonsa luota.” (Ks. ”Lähtekää
minun mukaani”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 15–16.)

3. Sen pohjalta, miten vanhin Wirthlin määritteli ”verkot”, kuvaile
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi 3–4 esimerkkiä siitä,

kuinka meidän aikamme ”verkot” voivat estää jotakuta vastaamasta heti
Vapahtajan kutsuihin seurata Häntä.

Presidentti Ezra Taft Benson on puhunut siunauksista, joita voi tulla, kun
seuraamme Vapahtajaa: ”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.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette kokeneet samankaltaisia
siunauksia, kun olette jättäneet maailmalliset huolet voidaksenne seurata
Vapahtajaa?

b. Kun mietit siunauksia, joita saamme seuraamalla Vapahtajaa, mistähän
syystä on tärkeää vastata heti Hänen kutsuihinsa seurata Häntä?

Voisit asettaa tavoitteeksi yhden tavan, jolla voit vastata paremmin Vapahtajan
kutsuihin seurata Häntä.

Matteus 4:23–25
Jeesus kulkee ympäri Galileaa opettaen, saarnaten ja parantaen
Lue Matt. 4:23–25. Voisit merkitä, mitä Vapahtaja teki.

Koko sen ajan kun tutkit evankeliumeja, saat tietoa Vapahtajan opetukseen,
saarnaamiseen ja parantamiseen liittyvistä yksityiskohtaisista tilanteista.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Matt. 4 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Jeesus opettamassa vuorisaarnaa

VIIKKO 2: PÄIVÄ 4

Matteus 5
Johdanto
Lukuihin Matt. 5–7 on tallennettu saarna, jonka Vapahtaja piti palvelutyönsä
alussa. Se tunnetaan nykyisin vuorisaarnana. Tämä oppiaihe kattaa luvun Matt. 5,
joka sisältää periaatteita, joiden Vapahtaja opetti johtavan onneen. Lisäksi Hän
antoi opetuslapsilleen käskyn olla vanhurskaana esimerkkinä ja opetti
korkeamman lain.

Matteus 5:1–12
Vapahtaja aloittaa vuorisaarnan opettamalla autuaaksijulistuksen
Mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin:
Oletko onnellinen? Miksi tai miksi et?
____________________

Huomaa, mitä presidentti Dieter F.
Uchtdorf ensimmäisestä
presidenttikunnasta on sanonut
onnesta:

”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.

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

Kun tutkit lukua Matt. 5, etsi periaatteita, jotka voivat auttaa sinua ymmärtämään,
mikä tuo todellista onnea.

Silmäile jakeita Matt. 5:3–11 ja katso, mikä sana toistetaan jokaisen jakeen alussa.
(Voisit merkitä sanan autuaita jakeessa Matt. 5:3.)

Koska sana autuas tarkoittaa siunattua, autuaaksijulistusta sanotaan myös
siunatuksijulistukseksi.

Käydessään nefiläisten luona Jeesus Kristus esitti saarnan, joka muistuttaa luvussa
Matt. 5 olevaa vuorisaarnaa. Johdantona nefiläisille esittämäänsä saarnaan
Vapahtaja selitti, että Hänen luokseen voi tulla ottamalla kasteen ja
vastaanottamalla Pyhän Hengen (ks. 3. Nefi 12:1–2). Autuaaksijulistus, joka on
kohdissa Matt. 5:1–12 ja 3. Nefi 12:1–12, viitoittaa meille tien Hänen luokseen.

Lue 3. Nefi 12:3–6 ja pane merkille, kuinka Herran sanoma näissä jakeissa antaa
suurempaa ymmärrystä pyhien kirjoitusten jakeisiin Matt. 5:3–6.
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1. Valitse jakeiden Matt. 5:3–12 autuaaksijulistuksesta yksi
autuudenlupaus. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi

lyhyt puhe kyseisestä autuudenlupauksesta. (Voisit sisällyttää siihen näkemyksiä
luvusta 3. Nefi 12.) Sisällytä puheeseesi seuraavat tiedot:

a. Mainitse, mikä siunaus meille luvataan, kun elämme tuon
autuudenlupauksen mukaan.

b. Ehdota erityisiä keinoja, joilla me voimme elää tämän
autuudenlupauksen mukaan.

c. Selitä, kuinka eläminen tämän autuudenlupauksen mukaan voi tuoda meille
onnea. Voit myös kertoa kokemuksen, joka havainnollistaa sitä, kuinka tämä
autuudenlupaus on tuonut sinulle onnea.

Olet ehkä huomannut, että kussakin autuudenlupauksessa opetetaan Jeesuksen
Kristuksen ominaisuuksia. Elämällä näiden opetusten mukaan meistä voi tulla
enemmän Hänen kaltaisiaan. Luvusta Matt. 5 me opimme, että kun omaksumme
Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, me koemme suurempaa onnea.

Valitse yksi ominaisuus jostakin autuudenlupauksesta ja aseta tavoite, joka auttaa
sinua omaksumaan tuon ominaisuuden.

Matteus 5:13–16
Jeesus Kristus käskee opetuslapsiaan olemaan vanhurskaana esimerkkinä
Ajattele jotakuta tuntemaasi ihmistä, kuten sukulaista tai ystävää, jolle
lähentyminen taivaalliseen Isään voisi olla siunaukseksi. Kun jatkat luvun Matt. 5
tutkimista, etsi periaatteita, jotka voivat ohjata sinua, kun yrität auttaa tätä
henkilöä.

Kirjoita luettelo kaikesta mahdollisesta,
mihin suolaa voi käyttää:
____________________

Täydennä luetteloasi, kun olet lukenut,
mitä vanhin Carlos E. Asay
seitsemänkymmenen koorumista on
sanonut suolasta:

”[Suola] on terveydelle välttämätöntä; ruumiin solujen täytyy saada suolaa
voidakseen elää ja toimia. Suolalla on antiseptisia eli bakteereja tappavia
ominaisuuksia. Se on säilöntäaine. Sitä on monissa ruoissa ja tuotteissa. On
arvioitu, että suolalla on yli 14 000 käyttötarkoitusta. – –

[Suola, jossa on makua,] 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. 77–78.)
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Lue Matt. 5:13 ja katso, keitä Vapahtaja vertasi suolaan.

Mieti, millä tavoin Jeesuksen Kristuksen opetuslapset voivat osoittaa samoja
ominaisuuksia kuin hyvä suola.

Mitä jakeen 13 mukaan tapahtuu, kun suola menettää makunsa?

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

Mikä voisi aiheuttaa sen, että suola menettää makunsa? ____________________

Suola menettää makunsa, kun se sekoitetaan muihin aineisiin (kuten likaan tai
maa-ainekseen) ja se saastuu.

Jos suola kuvaa Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, mitä kuvaa lika tai muu saaste?

Vapahtajan opetuksista me opimme, että se, että maailman synnit saastuttavat
meidät, voi estää meitä olemasta siunaukseksi muille. Voisit kirjoittaa tämän
periaatteen pyhien kirjoitustesi marginaaliin jakeen Matt. 5:13 viereen.

Vanhin Asay antoi meille myös neuvoja auttaakseen meitä välttymään maailman
syntien saasteelta. ”Haluaisin antaa nämä yksinkertaiset ohjeet avuksi – –, jotta
voi säilyttää makunsa: Ellei se ole puhdasta, älä ajattele sitä. Ellei se ole totta,
älä sano sitä. Ellei se ole hyvää, älä tee sitä.” (Ks. ”Maan suola: ihmiskunnalle
mauksi ja ihmisten pelastajiksi”, s. 78.)

Mieti, mitä voit tehdä tänään välttyäksesi tulemasta maailman syntien
saastuttamaksi. Muista, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja tekemällä
parannuksen voit tulla puhtaaksi kaikista synneistä, joita olet ehkä tehnyt.

Lue Matt. 5:14–16 ja huomaa, kuinka Vapahtaja vertasi opetuslapsiaan kynttilään.
(Matt. 5:14–16 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi
erottuvalla tavalla, jotta sinun on helppo löytää se myöhemminkin.)
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Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 5:14–16
2. Piirrä pyhien

kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi yksinkertainen
kynttilä ja vastaa seuraaviin
kysymyksiin:

a. Mitä tarkoittaa se, että annat
valosi loistaa?

b. Miksi mielestäsi on tärkeää
noudattaa Herran jakeissa Matt.
5:14–16 antamaa käskyä olla
vanhurskaana esimerkkinä?

Pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvää aineistoa
Voisit tutustua pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvään aineistoon, jota on sivustolla
lds.org. Tämä aineisto sisältää pyhien kirjoitusten hallittavien kohtien kortteja, kirjanmerkkejä,
oppimistoimintoja ja sovelluksia mobiililaitteisiin ja verkkoon. Tämä aineisto voi auttaa sinua
hallitsemaan nämä pyhien kirjoitusten kohdat.

Näiden jakeiden perusteella me opimme, että meidän vanhurskas
esimerkkimme voi kannustaa muita lähentymään taivaalliseen Isään. Voisit
kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Milloin jonkun toisen osoittama vanhurskas

esimerkki on auttanut sinua lähentymään taivaalliseen Isään?

Pohdi, mitä sinä voit tehdä, jotta olisit parempi esimerkki perheellesi ja ystävillesi.

Matteus 5:17–48
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen, kuinka tulla täydelliseksi kuten
taivaallinen Isä
Jakeissa Matt. 5:17–20 kerrotaan, että Jeesus Kristus opetti, ettei Hän ollut tullut
kumoamaan eikä hylkäämään Mooseksen lakiin sisältyviä iankaikkisia totuuksia.
Sen sijaan Hän oli tullut palauttamaan evankeliumin täyteyden, joka oli menetetty
jumalattomuuden ja luopumuksen vuoksi, oikaisemaan vääriä opetuksia ja
täyttämään Vanhan testamentin profeettojen profetiat.

Jakeissa Matt. 5:21–48 Vapahtaja puhui eri laeista ja perinnäissäännöistä, joita
juutalaiset olivat kehitelleet tai lisänneet Mooseksen lakiin. Selittäessään lakien
todellisen merkityksen Hän opetti korkeamman tavan elää. Jumalan valtakunnan
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jäsenten täytyy elää tämän korkeamman lain mukaan. Voit saada selville, mitä
Jeesus Kristus opetti opetuslapsilleen korkeammasta laista, kun teet seuraavan
yhdistämistehtävän:

Elää vain lain kirjaimen mukaan Kuinka Jeesuksen Kristuksen
opetuslasten tulee elää

____”Älä tapa” (ks. Matt. 5:21–26).

____”Älä tee aviorikosta” (ks. Matt. 5:27–30).

____Kunhan mies antaa ”erokirjan”, hänen on
hyväksyttävää erota vaimostaan (ks. Matt.
5:31–32).

____Pidä vain ne valat, jotka olet tehnyt Herran
nimessä (ks. Matt. 5:33–37).

____”Silmä silmästä, hammas hampaasta” (ks. Matt.
5:38–42).

____Ihmisen tarvitsee rakastaa vain lähimmäisiään (ks.
Matt. 5:43–47).

a. Valojen vannomisen ei pitäisi olla
tarpeen. Sinun sanasi pitäisi olla
riittävä.

b. Rakasta vihamiehiäsi.

c. Älä ota avioeroa, paitsi jos on kyse
aviorikoksesta.

d. Älä vihastu.

e. Käännä toinenkin poski.

f. Älä tee aviorikosta sydämessäsi
hautomalla himokkaita ajatuksia.

4. Kertaa totuudet, jotka olet oppinut tämän oppiaiheen aikana.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi erillisille riveille

sanat Aloita, Lopeta ja Jatka. Arvioi omaa elämääsi ja valitse yksi asia, jonka
tekemisen voisit aloittaa, yksi asia, jonka tekemisen voisit lopettaa, ja yksi asia,
jonka tekemistä voisit jatkaa, jotta toteuttaisit elämässäsi sitä, mitä olet oppinut
tässä oppiaiheessa. Kirjoita seuraavaksi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
sopivien sanojen kohdalle, mitä olet päättänyt alkaa tehdä ja mitä ole päättänyt
jatkaa. Laita valintamerkki sanan Lopeta kohdalle osoittamaan, että olet valinnut
jotakin, minkä tekemisen voisit lopettaa.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Matt. 5 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 3: PÄIVÄ 1

Matteus 6–7
Johdanto
Jeesuksen vuorisaarna jatkuu luvuissa Matt. 6–7. Saarnansa tässä osuudessa Hän
opetti, että meidän tulee tehdä omistautumista osoittavia vanhurskaita tekoja, jotta
olisimme otollisia taivaalliselle Isälle. Hän neuvoi opetuslapsiaan myös pyrkimään
ennen kaikkea rakentamaan Jumalan valtakuntaa.

Matteus 6:1–18
Vapahtaja opettaa opetuslapsiaan tekemään vanhurskaita tekoja
Pohdi seuraavia kysymyksiä: Oletko koskaan tehnyt jotakin hyvää vääristä syistä?
Jos olet, mikä sai sinut tekemään niin?

Arvioi omaa elämääsi
Kun käytämme aikaa arvioidaksemme rehellisesti, kuinka hyvin elämme evankeliumin jonkin
tietyn periaatteen mukaan, me annamme Pyhälle Hengelle tilaisuuden auttaa meitä
ymmärtämään, missä me jo onnistumme ja kuinka me voimme kehittyä. Kun arvioit omaa
elämääsi, pyri tavoittelemaan Pyhän Hengen johdatusta ja olemaan täysin rehellinen.

Lue Matt. 6:1–2 ja ota selville, minkä Vapahtaja sanoi olevan väärä syy tehdä
vanhurskaita tekoja.

Almut ovat uskonnollisen omistautumisen osoituksia, kuten köyhien auttamista.
Mitä näissä jakeissa opetetaan siitä, miksi jotkut ihmiset antavat almuja?
____________________

Huomaa, että Vapahtaja nimitti näitä ihmisiä tekopyhiksi. Kreikankielinen sana,
joka on käännetty sanalla tekopyhä, viittaa teeskentelijöihin.

Lue Matt. 6:3–4 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, kuinka Hänen
opetuslastensa tulee tehdä vanhurskaita tekoja. Voisit merkitä Vapahtajan
lupauksen niille, jotka tekevät vanhurskaita tekoja oikeista syistä.

Salassa palveleminen viittaa siihen, että palvelemme muita vaivihkaa kaikessa
hiljaisuudessa tai tavoittelematta minkäänlaista hyötyä. Paljon on kerrottavaa niistä
hiljaisista palveluksista, joista kukaan ei saa koskaan tietää paitsi se, jota palvellaan,
ja se, joka palvelee.

Täydennä seuraava lausuma, jossa esitetään periaate, jonka opimme Vapahtajan
opetuksista: Jos teemme omistautumista osoittavia tekoja ollaksemme
otollisia taivaalliselle Isälle sen sijaan että tavoittelisimme toisten ihmisten
huomiota, niin Hän ____________________.

Ilmaus ”palkitsee meidät julkisesti” voisi tarkoittaa sitä, että taivaallinen Isä saattaa
siunata meitä sellaisilla ajallisilla tai hengellisillä tavoilla, jotka muut joko
huomaavat tai eivät huomaa mutta jotka me itse voimme helposti tunnistaa, kun
siunaus tulee osaksemme.
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Lue kohdat Matt. 6:5–6 ja Matt. 6:16–18 ja katso, mitä esimerkkejä Vapahtaja käytti
havainnollistaakseen sitä periaatetta, että teemme omistautumista osoittavia tekoja
ollaksemme otollisia taivaalliselle Isälle. Ilmaukset ”synkän näköisiä” ja ”muuttavat
muotonsa surkeaksi” jakeessa 16 viittaavat ihmisiin, jotka pyrkivät julkisesti
osoittamaan paastoavansa.

Julkinen rukous ei ole väärin, eikä kaikkia rukouksia tarvitse lausua salassa.
Rukoilemista ja muita uskonnollisia tapoja voidaan harjoittaa julkisesti, jos ne
tehdään vilpittömästi ja hartaasti sekä kirkon oikeiden käytäntöjen mukaisesti.

1. Kuvaile pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi tilannetta, jolloin
teit jonkin omistautumista osoittavan vanhurskaan teon – kuten

rukoilit tai paastosit – ollaksesi otollinen taivaalliselle Isälle. Kirjoita, millä
tavoin sinä olet tuntenut tulleesi siunatuksi, kun olet palvellut Jumalaa
vilpittömästi.

Jakeissa Matt. 6:7–15 Vapahtaja antoi ohjeita ja mallin siihen, mikä on oikea tapa
rukoilla. Hänen oma esimerkkinsä rukouksesta tunnetaan Herran rukouksena [tai
Isä meidän -rukouksena]. Lue nämä jakeet ja pane merkille, mitä muita totuuksia
voit oppia rukouksesta Herran esimerkin perusteella.

Voisit etsiä hiljaisen, suojaisan paikan, jossa rukoilla ääneen, ja lausua siellä
vilpittömän rukouksen taivaalliselle Isälle. Mitä eroja huomasit ääneen
rukoilemisen ja äänettömästi rukoilemisen välillä? Olivatko ajatuksesi
keskittyneempiä, kun pystyit rukoilemaan ääneen?

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia
oivalluksia, joita olet saanut tutkiessasi jakeita Matt. 6:7–15 ja jotka

voisivat auttaa sinua pitämään henkilökohtaisia rukouksia tehokkaammin.

Matteus 6:19–24
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsiaan kokoamaan aarteita taivaaseen
Aarre on mitä tahansa sellaista, mitä arvostamme suuresti.

Lue Matt. 6:19–21 ja pane merkille,
millaisia aarteita Vapahtaja opetti
opetuslapsiaan tavoittelemaan.

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

Kirjoita seuraavaan taulukkoon kolme
esimerkkiä aarteista, joita ihmiset
saattavat pyrkiä kokoamaan täällä maan päällä, ja kolme esimerkkiä aarteista, joita
me voimme koota taivaaseen.

Aarteita maan päällä Aarteita taivaassa
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Lue Matt. 6:22–24 ja pane merkille, mikä Vapahtajan opetuksen mukaan voi auttaa
meitä kokoamaan aarteita taivaaseen.

Joseph Smithin käännös jakeesta Matt. 6:22 auttaa meitä ymmärtämään Vapahtajan
opettaneen, että kootaksemme aarteita taivaaseen meidän täytyy pitää
silmämääränä ”Jumalan kirkkaus” (JSR Matt. 6:22), mikä tarkoittaa sitä, että
mukautamme näkemyksemme ja tahtomme Jumalan näkemyksen ja tahdon
mukaisiksi.

Jakeen Matt. 6:24 lopusta opimme seuraavan totuuden, joka voi muistuttaa meitä
aarteiden kokoamisesta taivaaseen: Me emme voi palvella sekä Jumalaa että
mammonaa. Sana mammona viittaa rikkauksiin tai maailmallisuuteen.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mistähän syystä me emme voi palvella

samanaikaisesti sekä Jumalaa että mammonaa?

Pohdi omaa elämääsi ja mieti jotakin esimerkkiä siitä, kuinka halujesi
keskittäminen johonkin maailmalliseen voisi estää sinua palvelemasta Jumalaa ja
kokoamasta aarteita taivaaseen.

Matteus 6:25–34
Vapahtaja neuvoo opetuslapsiaan etsimään ensin Jumalan valtakuntaa
Kuten jakeissa Matt. 6:25–34 kerrotaan, Vapahtaja neuvoi opetuslapsiaan olemaan
huolestumatta perustarpeidensa hankkimisesta. Joseph Smithin raamatunkäännös
jakeista Matt. 6:25–27 auttaa meitä ymmärtämään, että Hän puhui erityisesti niille,
jotka lähtisivät saarnaamaan Hänen evankeliumiaan (ks. LDS Bible, Matthew 6:25,
alaviite a).

Lue Matt. 6:31–34 ja etsi periaate siitä, mitä Jeesus opetti opetuslapsiaan
tavoittelemaan elämässään ensin. (Huomaa jakeen 33 sanamuoto Joseph Smithin
raamatunkäännöksen kohdassa JSR Matt. 6:38: ”Älkää sen vuoksi etsikö sitä, mikä
on tästä maailmasta, vaan pyrkikää ensiksi rakentamaan Jumalan valtakuntaa ja
vahvistamaan hänen vanhurskauttaan.”)

Minkä periaatteen me voimme oppia jakeesta Matt. 6:33? ____________________

”Jumalan valtakunta” (Matt. 6:33) kuvaa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa silloin ja nyt.
Meidän aikanamme se kuvaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoa, joka palautettiin valmistamaan taivaallisen Isän lapsia Hänen
valtakuntaansa taivaassa – selestiseen valtakuntaan.

Presidentti Ezra Taft Bensonin seuraava lausuma voi auttaa sinua ymmärtämään,
kuinka toteuttaa tätä periaatetta omassa elämässäsi:

”Meidän täytyy asettaa Jumala etusijalle ennen kaikkea muuta elämässämme.
Hänen on oltava ensimmäinen. – –

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

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Milloin olet kokenut taivaallisen Isän siunauksia, kun

olet pyrkinyt asettamaan Hänet etusijalle elämässäsi?

Matteus 7:1–5
Jeesus Kristus puhuu opetuslapsilleen vanhurskaasta tuomitsemisesta
Lue Matt. 7:1–2 ja katso, mitä Vapahtaja opetti tuomitsemisesta.

Jae Matt. 7:1 tulkitaan usein virheellisesti siten, ettei meidän tulisi koskaan tuomita.
Joseph Smithin raamatunkäännöksestä saamme kuitenkin tietää Jeesuksen
Kristuksen opettaneen, että meidän tulee ”tuomita vanhurskas tuomio”.

Mitä vanhurskaasti tuomitseminen mielestäsi tarkoittaa? ____________________

Lue Matt. 7:3–5 ja pohdi vertausta, jota Vapahtaja käytti opettaakseen meille,
kuinka olla tuomitsematta muita epävanhurskaasti (ks. myös Joh. 7:24).

Vanhin Dallin H. Oaks on selittänyt erilaisia tuomitsemisia:

”Minua on askarruttanut se, että toisissa pyhien kirjoitusten kohdissa meitä
kielletään tuomitsemasta ja toisissa meitä kehotetaan tuomitsemaan ja jopa
neuvotaan, kuinka se pitää tehdä. Mutta kun olen tutkinut näitä kohtia, olen
tullut vakuuttuneeksi siitä, että nämä näennäisen ristiriitaiset ohjeet ovat
johdonmukaisia, kun tarkastelemme niitä iankaikkisuuden näkökulmasta.
Ratkaisuna on se, että ymmärrämme, että on olemassa kahdenlaista

tuomitsemista: lopullista tuomitsemista, jota meitä kielletään tekemästä, ja väliaikaista
tuomitsemista, johon meitä kehotetaan, mutta vanhurskauden periaatteita noudattaen. – –

Vastakohtana lopulliselle tuomitsemiselle, jota kuolevaisia kielletään tekemästä, pyhissä
kirjoituksissa kuolevaisia vaaditaan tekemään sitä, mistä käytän nimitystä ’väliaikainen
tuomitseminen’. Tällainen tuomitseminen on välttämätöntä käyttääksemme henkilökohtaista
moraalista tahdonvapauttamme. – –

Me kaikki teemme arvioita valitessamme ystäviämme, päättäessämme, kuinka aiomme käyttää
aikaamme ja rahojamme, sekä tietenkin valitessamme iankaikkista kumppaniamme. – –

Kun meidän on tuomittava väliaikaisesti [tai tehtävä arvioita], meidän tulee huolehtia siitä, että
tuomitsemme vanhurskaasti. Meidän tulee tavoitella päätöksissämme Hengen johdatusta.
Meidän tulee rajoittaa tuomitsemisemme omaan taloudenhoitotehtäväämme kuuluviin asioihin.
Milloin mahdollista, meidän tulee pidättyä tuomitsemasta ihmisiä, kunnes meillä on riittävästi
tietoa tosiasioista. Niin pitkälle kuin mahdollista, meidän tulee tuomita olosuhteet eikä niinkään
ihmisiä. Kaikessa tuomitsemisessamme meidän tulee soveltaa käytäntöön vanhurskaita
tasovaatimuksia. Ja kaikessa tässä meidän täytyy muistaa käsky antaa anteeksi.” (”’Judge Not’
and Judging”, Ensign, elokuu 1999, s. 7, 9, 13.)

Presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta on
kommentoinut kohtaa Matt. 7:3–5:
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”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.

Joitakin vuosia sitten uutisissa kerrottiin miehestä, joka uskoi, että jos hän
hieroisi sitruunamehua kasvoihinsa, se tekisi hänet näkymättömäksi kameroille.

Niinpä hän hieroi sitruunamehua kaikkialle kasvoihinsa ja lähti ryöstämään kaksi pankkia. Vähän
sen jälkeen hänet pidätettiin, koska hänen kuvaansa näytettiin iltauutisissa. Kun poliisi näytti
miehelle turvakameroiden hänestä itsestään kuvaamat videot, mies ei voinut uskoa silmiään.
’Mutta minulla oli sitruunamehua kasvoillani!’ hän protestoi. [Ks. Errol Morris, ’The
Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is’, osa 1, New York
Times, 20. kesäkuuta 2010; opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/
the-anosognosics-dilemma-1.]

Kun eräs tiedemies Cornellin yliopistossa kuuli tästä tapauksesta, häntä kiehtoi se, miten ihminen
voi olla niin piinallisen tietämätön omasta taitamattomuudestaan. Ratkaistakseen, oliko tämä
yleinenkin ongelma, kaksi tutkijaa pyysi korkeakouluopiskelijoita osallistumaan sarjaan kokeita,
joissa testattiin erilaisia elämisen taitoja, ja pyysi heitä sitten arvioimaan omaa suoriutumistaan.
Opiskelijat, jotka selviytyivät huonosti, osasivat arvioida kaikkein surkeimmin omaa suoritustaan
– jotkut heistä arvioivat saaneensa viisi kertaa korkeammat pisteet kuin mitä he todellisuudessa
saivat. [Ks. Justin Kruger ja David Dunning, ’Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in
Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments’, Journal of Personality
and Social Psychology, joulukuu 1999, s. 1121–1134.]

Tämä tutkimus on toistettu lukuisia kertoja, ja yhä uudelleen on vahvistunut sama johtopäätös:
monilla meistä on vaikeuksia nähdä itsemme sellaisina kuin todella olemme, ja jopa menestyvät
ihmiset yliarvioivat omaa osuuttaan ja aliarvioivat muiden osuutta. [Ks. Marshall Goldsmith,
What Got You Here Won’t Get You There, 2007, luku 3.]

Sen yliarvioiminen, kuinka hyvin ajamme autoa tai kuinka pitkälle pystymme lyömään golfpalloa,
ei ole ehkä kovinkaan merkittävää. Mutta kun alamme uskoa, että panoksemme kotona, työssä
ja kirkossa on suurempi kuin se todellisuudessa on, me sokeudumme emmekä näe siunauksia ja
tilaisuuksia kehittyä merkittävillä ja syvällisillä tavoilla.” (”Herra, en kai se ole minä?”, Liahona,
marraskuu 2014, s. 56–57.)

Matteus 7:6–14
Vapahtaja opettaa, kuinka voi tavoitella henkilökohtaista ilmoitusta
Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Matt. 7:6 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.)

Joseph Smithin raamatunkäännöksen mukaan jae Matt. 7:7 (ks. LDS Bible,
Matthew 7:7, alaviite a) alkaa sanoilla: ”Sanokaa heille: Pyytäkää Jumalalta.” Lue
jae 7 aloittaen näillä sanoilla ja pane merkille, mitä Herra käski opetuslastensa
opettaa.

Tästä jakeesta me opimme seuraavan periaatteen: Kun pyydämme, etsimme ja
kolkutamme etsiessämme totuutta, taivaallinen Isä vastaa ja siunaa meitä
henkilökohtaisella ilmoituksella.
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Mitä sanat pyytää, etsiä ja kolkuttaa kertovat siitä, mitä meidän täytyy tehdä
saadaksemme henkilökohtaista ilmoitusta? ____________________

Pohdi jotakin tilannetta, jolloin se, että pyysit, etsit ja kolkutit, johti sinut saamaan
henkilökohtaista ilmoitusta.

Kuten jakeissa Matt. 7:9–11 kerrotaan, 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
etsivät ja pyytävät soveliaita asioita.

Lue Matt. 7:12–14 ja katso, mitä muuta totuutta Vapahtaja käski opetuslastensa
opettaa.

Matteus 7:15–27
Vapahtaja lupaa pelastuksen niille, jotka täyttävät Isän tahdon
Mitkä ajattelutavat ovat yleisesti hyväksyttyjä maailmassa mutta vastoin taivaallisen
Isän suunnitelmaa? ____________________

Mieti, miksi sinun olisi tärkeää pystyä ymmärtämään, edistääkö joku henkilö tai
ryhmä ajattelutapaa, joka on taivaallisen Isän suunnitelman vastainen.

Lue Matt. 7:15 ja pane merkille Herran varoitus opetuslapsilleen.

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista on varoittanut
vääristä profeetoista ja vääristä opettajista, niin miehistä kuin naisistakin, ”jotka
ovat itse nimittäneet itsensä kirkon oppien julistajiksi”, sekä niistä, ”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).

Lue Matt. 7:16–20 ja ota selville, miten me voimme erottaa, onko joku väärä
profeetta tai väärä opettaja.

Näistä jakeista me opimme seuraavan totuuden: Me voimme erottaa väärät
profeetat heidän hedelmiensä perusteella. Samoin kuin kasvin laadun voi
päätellä sen perusteella, minkätyyppisiä tai minkälaatuisia hedelmiä se tuottaa, me
voimme tunnistaa väärät profeetat ja väärät opettajat heidän opetustensa, tekojensa
ja käsitystensä perusteella.

Millaista hedelmää väärät profeetat voisivat mielestäsi tuottaa?
____________________

Lue Matt. 7:21–27 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, miten tärkeää on
elää Hänen opetustensa mukaisesti. Huomaa, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä jakeen 23 ilmaus ”En tunne teitä” on muutettu muotoon
”Te ette ole koskaan tunteneet minua” (JST Matthew 7:33).

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka aiot
toteuttaa elämässäsi yhtä tai useampia tässä oppiaiheessa

mainituista periaatteista.
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6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Matt. 6–7 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 3: PÄIVÄ 2

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 sitten
palvelemaan kansaa.

Matteus 8:1–9:34
Jeesus Kristus tekee monia ihmeitä
Jos tietäisit, että Vapahtaja on tulossa paikkakunnallesi tänään, kenet toisit Hänen
luokseen parannettavaksi? Miksi?

Lue kolme seuraavista pyhien kirjoitusten lukualueista ja pane merkille, mitä
erilaisia ihmetekoja Jeesus teki: Matt. 8:1–4; Matt. 8:5–13; Matt. 8:14–15; Matt.
8:28–32; Matt. 9:1–8; Matt. 9:18–19, 23–26; Matt. 9:20–22; Matt. 9:27–31; Matt.
9:32–33.

Huomasitko, miten valtava voima Jeesuksella on? Hänellä on voima hallita
luonnonvoimia, parantaa sairaita ja karkottaa pahoja henkiä.

Näistä kertomuksista me opimme, että Jeesus voi parantaa meidät
taudeistamme ja vaivoistamme.

Vaiva voi tarkoittaa sairautta, haurautta tai heikkoutta. Pohdi, kuinka Vapahtaja voi
parantaa meidät tai vahvistaa meitä heikkouksissamme, vaikka Hän ei kulje tänä
aikana keskuudessamme.

Matteus 9:35–10:8
Jeesus kutsuu kaksitoista apostolia
Mikäli mahdollista, käy sivustolla lds.org ja etsi kirkon nykyisten apostolien sekä
ensimmäisen presidenttikunnan jäsenten kuvat (tai etsi ne Liahonan
konferenssinumerosta).

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

Kun tutkit jakeita Matt. 9:35–10:8, pane merkille totuuksia siitä, mikä on apostolien
tehtävä ja mitä siunauksia he voivat tuoda elämääsi.

Lue Matt. 9:35 ja pane merkille, mitä Jeesus teki sen lisäksi että Hän paransi
ihmisiä. Voisit merkitä, mitä löydät.

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

Lue Matt. 9:36–38 ja pane merkille, keitä Vapahtaja sanoi tarvitsevansa avukseen,
jotta Hän voisi palvella kaikkia Häntä seuranneita ihmisiä.

Lue Matt. 10:1–4 ja katso, mitä Jeesus teki vastatakseen ihmisten tarpeisiin. Voisit
merkitä, mitä löydät. Tästä kertomuksesta me opimme, että Jeesus Kristus kutsuu
apostoleja ja antaa heille valtuutensa. Tämä on yksi Hänen tavoistaan palvella
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ihmisiä maan päällä. Voisit kirjoittaa tämän opin jakeiden Matt. 10:1–4
marginaaliin.

Huomaa, ettei Matteuksen evankeliumin tapahtumia esitetä aina aikajärjestyksessä.
Ensin Jeesus Kristus kutsui apostolit, ja sitten Hän koulutti heitä vuorisaarnassaan
(Matt. 5–7; ks. PKO, ”Evankeliumiharmonia”).

Lue Matt. 10:5–8 ja ota selville, mitä Jeesus Kristus käski apostoliensa tehdä.

Kreikan kielestä peräisin oleva sana apostoli tarkoittaa ’sitä, joka on lähetetty’.
Alkujaan apostolit lähetettiin vain Israelin huoneeseen kuuluvien keskuuteen (ks.
Matt. 10:5–6). Myöhemmin ylösnoussut Vapahtaja antoi käskyn, että evankeliumia
tuli saarnata myös pakanoiden eli niiden keskuudessa, jotka eivät olleet Israelin
huonetta (ks. Matt. 28:19; Ap. t. 1:8). Myöhempien aikojen apostoleja on käsketty
saarnaamaan evankeliumia ja olemaan Jeesuksen Kristuksen todistajia koko
maailmalle (ks. OL 107:23).

Mitä yhtäläisyyksiä huomaat niiden tekojen välillä, joita Jeesus teki, ja niiden, joita
Hän käski apostoliensa tehdä? Jakeista Matt. 10:5–8 me opimme, että Herra
kutsuu apostolit saarnaamaan Hänen evankeliumiaan ja tekemään Hänen
työtään.

Mitä esimerkkejä on siitä, kuinka nykyiset apostolit saarnaavat ja palvelevat sillä
tavoin kuin Jeesus Kristus palvelisi, jos Hän olisi täällä? ____________________

Mikäli mahdollista, käy sivustolla lds.org ja katso tai lue jonkun nykyajan apostolin
hiljattain pitämä yleiskonferenssipuhe (tai lue puhe Liahonan
konferenssinumerosta).

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

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

b. Millä tavoin nykyajan apostolien palvelutyö ja sanomat ovat vaikuttaneet
sinun elämääsi?

VI IKKO 3,  PÄIVÄ 2

54



Jeesus opettaa apostolejaan

Pohdi, kuinka voit uskollisesti etsiä tilaisuuksia kuunnella, tutkia ja toteuttaa
Herran valitsemien apostolien sanoja.

Matteus 10:9–42
Jeesus antaa kahdelletoista apostolille ohjeita ennen kuin nämä lähtevät
saarnaamaan ja palvelemaan
Jakeissa Matt. 10:9–18 kerrotaan, että Herra antoi apostoleille ohjeen luottaa siihen,
että taivaallinen Isä huolehtii heidän tarpeistaan heidän matkustaessaan
saarnaamaan evankeliumia. Vapahtaja opetti heitä myös siunaamaan ihmisiä, jotka
ottavat heidät vastaan ja majoittavat heidät.

Ajattele tilannetta, jolloin joku toiseen
kirkkoon kuuluva esitti sinulle vaikean
kysymyksen evankeliumista tai jostakin
kirkkoa koskevasta kiistellystä asiasta.
Kuinka luottavainen olit sen suhteen,
että osaisit sanoa sen, mitä sinun tulisi
sanoa siinä tilanteessa?

Kun jatkat luvun Matt. 10 tutkimista,
pane merkille Jeesuksen apostoleilleen
antamista opetuksista periaate, joka voi
auttaa meitä, kun meidän tulee selittää
evankeliumia tai lausua todistuksemme.

Lue Matt. 10:16–20 ja pane merkille, mitä haasteita Jeesus sanoi apostolien
kohtaavan, kun nämä matkustaisivat saarnaamassa.

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

Sen perusteella, mitä opit jakeista Matt. 10:19–20, täydennä seuraava periaate, joka
liittyy muille puhumiseen: Kun olemme Herran palveluksessa, Hän
____________________.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Kuinka edellä huomaamasi periaate voisi auttaa sinua, kun joku esittää
sinulle haasteellisen kysymyksen kirkosta?

b. Milloin olet tuntenut Herran innoittavan sinua niin, että olet tiennyt, mitä
sanoa jollekulle toiselle?

Jakeissa Matt. 10:21–42 kerrotaan, että Jeesus Kristus antoi apostoleilleen lisää
ohjeita, varoituksia ja lohtua liittyen haasteisiin, joita he kohtaisivat.

Lue Matt. 10:37–38 ja etsi 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 kelvollinen
saamaan Hänen siunauksensa.
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Pohdi, miksi on välttämätöntä, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapset rakastavat
Häntä enemmän kuin ketään muuta – jopa oman perheensä jäseniä.

Risti, joka mainitaan jakeessa Matt.
10:38, viittaa siihen ristiin, jota Jeesus
Kristus kantoi täyttääkseen taivaallisen
Isänsä tahdon ja tuodakseen
pelastuksen muille.

Mitä mielestäsi meidän kohdallamme
tarkoittaa se, että otamme ristimme ja
seuraamme Häntä?

Lue Matt. 10:39 ja etsi periaatteita, joita
Vapahtaja 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 arvelet niiden ihmisten, jotka keskittyvät omaan tahtoonsa ja
itsekkäisiin haluihinsa, lopulta ”kadottavan” elämänsä? Täydennä seuraava
periaate omin sanoin: Jos haluamme varjella elämäämme, niin
____________________.

Voisit 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 mielestäsi tarkoittaa se, että me löydämme elämämme, kun kadotamme sen
Hänen tähtensä?

Täydennä seuraava periaate omin sanoin: Jos kadotamme elämämme Jeesuksen
Kristuksen tähden, niin ____________________.

Lue presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat sanat: ”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.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kenet sellaisen tunnet, joka on päättänyt kadottaa elämänsä Jeesuksen
Kristuksen tähden? Kuinka tämä henkilö tekee sitä?

b. Mikä vaikutus tällä päätöksellä on ollut tuohon henkilöön?
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c. Mitä asioita sinä voit tehdä tänään tai lähitulevaisuudessa kadottaaksesi
elämäsi Jeesuksen Kristuksen ja muiden ihmisten palveluksessa?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Matt. 8–10 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 3: PÄIVÄ 3

Matteus 11–12
Johdanto
Jeesus Kristus todisti, että Johannes Kastaja lähetettiin valmistamaan Hänelle tie, ja
Hän lupasi levon kaikille, jotka tulevat Hänen luokseen. Hän 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.

Matteus 11
Jeesus Kristus todistaa, että Johannes Kastaja lähetettiin valmistamaan Hänelle tie

Miksi on tärkeää tietää, että henkilöt, jotka esittäytyvät poliisiksi tai lääkäriksi, ovat
todella sitä, miltä he vaikuttavat? Kuinka voit tietää, että he ovat sitä, miltä he
vaikuttavat? ____________________

Jeesuksen Kristuksen palvelutyön aikana kuolevaisuudessa Hänen tehdessään
ihmeitä ja opettaessaan kansaa monet pyrkivät saamaan selville, oliko Hän se, joka
Hän vaikutti olevan – luvattu Messias. Siihen aikaan kuningas Herodes oli
pidättänyt ja vanginnut Johannes Kastajan. Lue Matt. 11:2–3 ja pane merkille,
kuinka Johannes Kastaja auttoi kahta opetuslastaan saamaan omakohtaisen
todistuksen siitä, kuka Jeesus on.

Mitä Johannes lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta?
____________________
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Tämän jakeessa 3 olevan kysymyksen myötä Johanneksen opetuslapset kysyivät
Jeesukselta, onko Hän Messias. Muista, että Johannes Kastaja tiesi jo, että Jeesus on
Messias (ks. Matt. 3:11, 13–14; Joh. 1:29–34).

Mistähän syystä Johannes lähetti opetuslapsensa itse selvittämään, onko Jeesus
Messias, vaikka hän tiesi jo, kuka Jeesus on? ____________________

Lue Matt. 11:4–5 ja pane merkille, kuinka Jeesus vastasi heidän kysymykseensä.

Mitä Jeesus kehotti Johanneksen opetuslapsia tekemään sen sijaan että olisi
yksinkertaisesti vahvistanut olevansa Messias?

Luo oppimisympäristö
Ihanteellisessa evankeliumin oppimisympäristössä vallitsee järjestys, kunnioitus ja rauhan tunne.
Pyri poistamaan häiriötekijät, jotka saattavat haitata keskittymistäsi, kun tutkit ja pohdiskelet
pyhiä kirjoituksia. Kahdentoista apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer on opettanut, että
”innoitus tulee helpommin rauhallisessa ympäristössä” ja että ”kunnioitus luo pohjaa
ilmoitukselle” (ks. ”Kunnioitus luo pohjaa innoitukselle”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 25).

Jeesus olisi voinut helposti sanoa Johanneksen opetuslapsille, että Hän on Messias.
Sen sijaan Jeesus kehotti heitä pohtimaan Hänen tekojaan ja sitten palaamaan
Johanneksen luo todistamaan siitä, mitä he olivat kuulleet ja nähneet Hänen
tekevän.

Kuinka Jeesuksen tekojen pohtiminen on saattanut auttaa Johannes Kastajan
opetuslapsia saamaan voimakkaamman todistuksen Vapahtajasta kuin jos Hän olisi
vain kertonut heille, kuka Hän on?

Tästä kertomuksesta me opimme, että kun pyrimme hankkimaan tietoa
Jeesuksesta Kristuksesta ja kun todistamme Hänestä, meidän oma
todistuksemme Hänestä voi vahvistua.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka olet saanut
omakohtaisen tiedon siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

Jakeissa Matt. 11:7–27 kerrotaan, 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 Hänet ja Johannes
Kastajan, vaikka olivat nähneet selkeitä todisteita Jeesuksen jumalallisuudesta.

Lue Matt. 11:28–30 ja katso, minkä kutsun ja lupauksen Jeesus antoi kaikille niille,
jotka ottavat Hänet vastaan Messiaana. (Matt. 11:28–30 on pyhien kirjoitusten
hallittava kohta. Voisit merkitä tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta
pystyt löytämään sen helposti.)

Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeista 28–30: Jos me
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse, Hän ____________________.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastauksesi
seuraavaan kysymykseen: Milloin olet tuntenut Vapahtajan

keventävän kuormiasi, kun olet tullut Hänen luokseen?
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Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 11:28–30
3. Jotta sinun olisi helpompi opetella ulkoa Matt. 11:28–30, keksi

liikkeitä, jotka voisivat vastata kussakin jakeessa olevia sanoja tai
ilmauksia. Opeta nämä liikkeet jollekulle muulle (esim. perheenjäsenille
perheillassa tai jollekulle ystävälle). Kun luet jakeita, harjoittele niitä liikkeiden
avulla, kunnes osaat sanoa kohdan ulkoa. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi virke, jossa kerrot, että olet suorittanut tämän tehtävän.

Matteus 12:1–42
Jeesus Kristus nuhtelee fariseuksia heidän vääristä syytöksistään ja merkkien
etsimisestä
Jakeissa Matt. 12:1–21 kerrotaan, 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.

Lue Matt. 12:30 ja pane merkille, mitä Jeesus opetti niistä, jotka eivät ole Hänen
puolellaan.

Jakeen 30 mukaan jos haluamme kuulua Jumalan valtakuntaan, meidän täytyy
sitoutua täysin Jeesukseen Kristukseen.

Pohdi, millä tavoin sinä voisit osoittaa olevasi täysin sitoutunut Jeesukseen
Kristukseen.

Jakeissa Matt. 12:31–42 kerrotaan, 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. Herra on tuominnut merkkien etsimisen myös meidän
aikanamme ja on opettanut, että usko ei tule merkkien myötä (ks. OL 63:7–11).

Mitä tarkoittaa se, että syyllistyy ”Hengen herjaamiseen” (ks. Matt. 12:31)?
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Profeetta Joseph Smith on selittänyt, kuinka joku syyllistyy tähän syntiin: ”Hänen
täytyy saada Pyhä Henki, taivaiden täytyy avautua hänelle, ja hänen täytyy tuntea
Jumala ja sen jälkeen tehdä syntiä Häntä vastaan. Kun ihminen on tehnyt syntiä
Pyhää Henkeä vastaan, hänellä ei ole parannuksen mahdollisuutta. Hänen on
sanottava, että aurinko ei paista, vaikka hän näkee sen; hänen on kiellettävä
Jeesus Kristus sen jälkeen kun taivaat ovat avautuneet hänelle, ja kiellettävä

pelastussuunnitelma, vaikka hänen silmänsä ovat avoinna sen totuudelle. Ja siitä hetkestä
lähtien hänestä tulee vihollinen.” (Julkaisussa History of the Church, osa 6, s. 314.)

Joskus myöhempien aikojen pyhät ovat huolissaan Pyhän Hengen herjaamisen tai kieltämisen
synnistä. Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut: ”Synti Pyhää Henkeä vastaan edellyttää
sellaista tietoa, että tavallisen rivijäsenen on ilmeisen mahdotonta syyllistyä tällaiseen syntiin”
(ks. Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 118).

Jakeissa Matt. 12:39–40 Vapahtaja tuomitsi merkkien tavoittelemisen. Profeetta Joseph Smith
on puhunut tästä Vapahtajan opetuksesta: ”Se, joka tavoittelee merkkiä, on uskoton, ja tämä
periaate on ikuinen, järkkymätön ja luja kuin taivaan pilarit, sillä milloin tahansa näette ihmisen
tavoittelevan merkkiä, voitte olla varmat siitä, että hän on uskoton” (ks. Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, 1985, toim. Joseph Fielding Smith, s. 154–155).

Profeetta Joseph Smith on sanonut myöhemmin: ”Ollessani saarnaamassa Philadelphiassa
muuan kveekari vaati merkkiä. Käskin hänen olla hiljaa. Saarnan jälkeen hän jälleen pyysi
merkkiä. Sanoin seurakunnalle, että mies oli uskoton, että paha ja uskoton sukupolvi tavoittelee
merkkiä ja että Herra oli ilmoituksessa sanonut minulle, että jokainen, joka halusi merkkiä, oli
uskoton. ’Se on totta’, huusi joku, ’sillä yllätin hänet itse teossa.’ Tämän mies jälkeenpäin
tunnusti, kun hänet kastettiin.” (Ks. Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 277.)

Matteus 12:43–50
Jeesus opettaa vertauksen tyhjillään olevasta huoneesta
Kuvittele, että yksi ystävistäsi on pyytänyt sinulta neuvoja siitä, kuinka voi välttää
tekemästä uudelleen syntiä, jonka hän yrittää hylätä. Kuinka neuvoisit ystävääsi
auttaaksesi häntä vastustamaan kiusausta? ____________________

Jeesus Kristus esitti vertauksen saastaisesta hengestä, joka ajettiin pois eräästä
miehestä. Kun tutkit tätä vertausta, etsi periaatetta, joka voisi auttaa ystävääsi
oppimaan, kuinka voittaa kiusaus.

Lue Matt. 12:43–44 ja ota 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?

Lue Matt. 12:45 ja pane merkille, mitä saastainen henki teki löydettyään
”huoneen” eli miehen tyhjillään.

Kuinka tämän vertauksen miehen kokemus kuvaa henkilöä, joka tekee parannusta
synnistä ja yrittää vastustaa kiusausta?

Mitä vertauksen mies – päästyään eroon pahasta hengestä – jättää tekemättä
estääkseen pahaa henkeä palaamasta?
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Kun luet presidentti Spencer W. Kimballin seuraavaa lausumaa, pohdi, kuinka mies
Vapahtajan vertauksessa saattaa muistuttaa ihmistä, joka kamppailee
vastustaakseen kiusausta:

”Paholainen tietää, missä kohdassa kiusata, mihin kohdistaa sattuvat iskunsa.
Hän löytää aran kohdan. Ihmistä on helpointa kiusata juuri siinä, missä hän on
aikaisemminkin ollut heikko.

Ihmisen hylätessä synnin ei riitä, että hän vain toivoo parempia olosuhteita.
Hänen on luotava ne. – – Hänen tulee olla varma paitsi siitä, että hän on
hylännyt synnin, myös siitä, että hän on muuttanut syntiin liittyneet olosuhteet.

Hänen tulisi välttää sellaisia paikkoja ja tilanteita ja olosuhteita, joissa hän teki syntiä, sillä ne
voisivat helpostikin saada hänet tekemään sitä uudestaan. Hänen täytyy jättää ihmiset, joiden
kanssa syntiä tehtiin. Hänen ei tarvitse vihata siihen osallistuneita ihmisiä, mutta hänen täytyy
välttää heitä ja kaikkea, mikä liittyy tuohon syntiin. – – Hänen täytyy poistaa kaikki, mikä
herättäisi eloon vanhat muistot.

Merkitseekö tämä sitä, että ihminen – – tuntee elämänsä tyhjäksi jonkin aikaa? 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. – –

Monet, jotka ovat luopuneet huonoista tottumuksistaan, ovat havainneet, että korvikkeiden
löytäminen on osa vastausta, ja he ovat voittaneet huonon tavan ottamalla sen sijaan hyvän tai
harmittoman.” (Ks. Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 160–162, kursivointi lisätty.)

Yksi periaate, jonka me voimme oppia Vapahtajan vertauksesta, on se, että kun
olemme poistaneet pahan vaikutukset elämästämme, me voimme torjua niitä
korvaamalla ne vanhurskaudella. Voisit kirjoittaa tämän totuuden pyhiin
kirjoituksiisi kohdan Matt. 12:43–45 marginaaliin.

Tutki seuraavaa lausuntoa ja merkitse tapoja, joilla voimme vastustaa pahan
vaikutuksia täyttämällä elämämme vanhurskaudella:

”Ei riitä, että vain yrität vastustaa pahaa tai poistaa synnin elämästäsi. Sinun täytyy täyttää
elämäsi vanhurskaudella ja ryhtyä tekoihin, jotka antavat hengellistä voimaa. Uppoudu pyhiin
kirjoituksiin. Rukoile päivittäin Herraa antamaan sinulle voimaa yli oman voimasi. Paastoa aika
ajoin erityisten siunausten puolesta.

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 kokouksiin osallistuminen, kymmenysten maksaminen, palveleminen ja muille
anteeksi antaminen.” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 115.)

4. Pohdi, mitä voit tehdä täyttääksesi elämäsi vanhurskaudella.
Kirjoita luettelo näistä asioista pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi ja selitä, kuinka niiden tekeminen voi tuoda suurempaa
hengellistä voimaa elämääsi ja auttaa sinua voittamaan pahan vaikutuksia.

Luvun Matt. 12 lopussa kerrotaan, että Jeesuksen opettaessa joku tuli kertomaan
Hänelle, että paikalle oli tullut Hänen perheensä jäseniä, jotka halusivat puhua
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Hänen kanssaan. Silloin Herra opetti, että kaikki, jotka tekevät Isän tahdon,
kuuluvat Hänen perheeseensä.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Matt. 11–12 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 3: PÄIVÄ 4

Matteus 13:1–23
Johdanto
Kun Vapahtaja oli Galileassa, Hänen luokseen tuli suuri väkijoukko. Hän opetti
ihmisiä vertauksin ja aloitti vertauksella kylväjästä.

Matteus 13:1–17
Vapahtaja opettaa vertauksen kylväjästä
Ajattele puutarhaa tai ruukkukasvia. Mitä ominaisuuksia on ravinteikkaassa
maaperässä? Mitä ominaisuuksia on maaperässä, joka ei ole ravinteikas?

Jakeissa Matt. 13:1–23 kerrotaan, että Vapahtaja vertasi erilaisia maaperiä ihmisten
sydämeen. Kun tänään tutkit näitä jakeita, mieti, millaista maaperää sydämesi
tämänhetkinen tila todennäköisimmin vastaa.

Lue Matt. 13:1–3 ja pane merkille, kuinka Jeesus opetti väkijoukkoa Galileassa.

Kuinka Jeesus opetti väkijoukkoa?

Mikä on vertaus? (Ks. PKO, ”Vertaus”.)

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?
____________________

Lue Matt. 13:4–9 ja pane merkille, mitkä olivat ne neljä erilaista maaperää, jonne
kylväjän siemenet putosivat.
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Millaisia olivat ne maaperät, jonne kylväjän siemenet putosivat?

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuvia, jotka esittävät
näitä neljää erilaista maaperää. Kun saat lisää tietoa vertauksen

tulkinnasta, lisää piirrokseesi nimityksiä.

• 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.

Jakeissa Matt. 13:10–11 kerrotaan, että Vapahtajan opetuslapset kysyivät Häneltä,
miksi Hän opetti vertauksin. Hän 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).

Lue Matt. 13:14–15 ja ota selville, mikä esti ihmisiä ymmärtämästä Vapahtajan
opettamia totuuksia.

Minkä Jeesus sanoi estävän ihmisiä näkemästä, kuulemasta ja ymmärtämästä
Hänen opettamiaan totuuksia? ____________________

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Tuomio, joka lepäsi kansanjoukon yllä,
koska se ei vastaanottanut Hänen sanojaan, johtui siitä, ettei se halunnut nähdä
silmillään eikä kuulla korvillaan; ei siitä, etteikö se olisi voinut tai saanut
etuoikeutta nähdä ja kuulla, vaan koska sen sydän oli täynnä pahuutta ja
iljetystä.” Hän on myös opettanut: ”Epäusko oli varsinainen syy siihen, miksi
suuri joukko ihmisiä eli maailma, kuten Vapahtaja sitä nimittää, ei saanut

selitystä Hänen vertauksilleen.” (Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,
s. 310, 312.)

Ilmaus ”paatunut on tämän kansan sydän” jakeessa 15 tarkoittaa, että ihmisten
sydän oli tullut kovaksi ja tunteettomaksi. Mitä siunauksia me jakeen 15 mukaan
voimme menettää, jos paadutamme sydämemme? ____________________

Näistä jakeista me opimme, että jos paadutamme sydämemme, niin me emme
ymmärrä Jumalan sanaa, emme koe kääntymystä Vapahtajaan emmekä tule
parannetuiksi. Kirjoita tämä periaate pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tien
ohessa olevaa maaperää kuvaavan piirroksesi viereen.

Mieti, mitä tarkoittaa se, että kokee kääntymyksen Vapahtajaan ja tulee
parannetuksi.
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Kun koet kääntymyksen, Hänen sovituksensa muuttaa ja puhdistaa sinut, niin että
uskonkäsityksesi, sydämesi ja elämäsi ovat sopusoinnussa taivaallisen Isän tahdon
kanssa ja olet vapaa synnin taakasta.

Jakeissa Matt. 13:16–17 Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että heitä siunattaisiin, koska
heillä oli näkevät silmät ja kuulevat korvat.

Matteus 13:18–23
Vapahtaja antaa selityksen vertaukseen kylväjästä
Katso uudelleen piirrostasi maaperästä, joka on tien ohessa. Lue Matt. 13:18–19 ja
ota selville, mihin Vapahtaja vertasi siementä, maaperää tien ohessa ja lintuja, jotka
mainitaan jakeessa Matt. 13:4. Nimeä piirroksesi Vapahtajan tulkinnan mukaan.
Jakeen 19 ilmaus ”eikä ymmärrä sitä” saattaa viitata paatuneeseen sydämeen ja
”Paholainen” kuvastaa Saatanaa ja hänen palvelijoitaan.

Pohdi, kuinka Vapahtajan opetukset maaperästä tien ohessa voisivat auttaa sinua
ymmärtämään paremmin seuraavan periaatteen: Jos paadutamme sydämemme,
niin me emme ymmärrä Jumalan sanaa, emme koe kääntymystä Vapahtajaan
emmekä tule parannetuiksi.

Katso pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi olevaa piirrostasi kallioisesta
paikasta. Lue kohdat Matt. 13:20–21 ja Luuk. 8:13 ja pane merkille, mikä on
Vapahtajan tulkinta kallioisesta paikasta.

Näissä jakeissa Jeesus opetti, että kasvit, jotka kasvavat kallioisissa paikoissa,
kuvaavat niitä, joiden todistus ei ole juurtunut syvälle. Kirjoita kallioisen paikan
kasveja esittävän piirroksesi viereen Todistus, joka ei ole juurtunut syvälle.

Mitä auringon paahde kohtien Matt. 13:20–21 ja Luuk. 8:13 mukaan kuvaa?
Kirjoita heikkojuurisia kasveja esittävän piirroksen yläpuolelle, mitä
auringonpaahde kuvaa.

Kirjoita kallioista paikkaa kuvaavan piirroksesi viereen seuraava periaate: Ellemme
pyri syventämään todistustamme, meiltä puuttuu voimaa, jota tarvitsemme
kestääksemme ahdinkoa, vainoa ja kiusauksia.

Katso piirrostasi ohdakkeisesta maaperästä. Lue Matt. 13:22 ja pane merkille, mitä
ohdakkeet kuvaavat. Nimeä piirroksesi sen mukaisesti, mitä ohdakkeet kuvaavat.

Mitä esimerkkejä on maailman huolista, jotka voivat ”tukahduttaa” sanan?

Maailmallisuus, ahneus ja hetkelliset häiriötekijät ovat muutamia esimerkkejä
huolista, jotka voivat ”tukahduttaa” sanan ja viedä meitä pois Jumalan luota.
Kirjoita ohdakkeista maaperää kuvaavan piirroksesi viereen seuraava periaate:
Maailman huolet voivat tukahduttaa uskomme Jumalan sanaan ja
todistuksemme siitä.

Katso piirrostasi hyvästä maaperästä. Lue Matt. 13:23. Joseph Smithin
raamatunkäännös tästä jakeesta selventää, että sanan ”ymmärtää” oikeampi
käännös on ”ymmärtää sen ja kestää” (ks. LDS Bible, Matthew 13:23, alaviite b).

Huomaa, että Joseph Smithin raamatunkäännös auttaa meitä ymmärtämään, että
hyvässä maassa kasvit kestivät. Huomaa myös, että hyvässä maassa olevat kasvit
altistuivat samalle helteelle ja auringon paahteelle (kuvaten ahdinkoa, vainoa ja
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kiusauksia) kuin heikkojuuriset kasvit kallioisessa paikassa. Mieti, kuinka tiivistäisit
sen, mitä hyvä maa kuvaa, ja nimeä piirroksesi sen mukaan.

Mitä jakeessa 23 mainittu sato voisi
kuvata sen perusteella, mitä opit
jakeesta Matt. 13:15?

Vapahtajan hyvää maaperää koskevista
opetuksista me opimme seuraavan
periaatteen: Kun otamme vastaan
Jumalan sanan, ymmärrämme sen ja
kestämme ahdinkoa, vainoa ja
kiusauksia, niin me koemme
kääntymyksen Vapahtajaan. Kirjoita
tämä periaate hyvää maaperää kuvaavan piirroksesi viereen.

Lue seuraavat tilanteet. Vedä viiva kustakin erityyppisestä maaperästä siihen
tilanteeseen, joka parhaiten havainnollistaa opetettua periaatetta ja kuvaa kyseistä
maaperää kylväjävertauksessa.

a. Tien ohessa 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.

b. Kallioinen
paikka

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.

c. Ohdakkeinen
maaperä

Nuori mies käy säännöllisesti kirkossa, mutta hän osallistuu harvoin mihinkään
eikä avaa sydäntään Pyhän Hengen vaikutukselle. Hän on lukenut verkkosivuilta
tietoja, jotka kyseenalaistavat tärkeitä kirkon oppeja, ja hän miettii, uskooko
hän yhä evankeliumin olevan totta.

d. Hyvä
maaperä

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.

On tärkeää muistaa, että sydäntä, kuten maaperää, voi muuttaa ja parantaa.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä voisi tehdä kunkin maaperätyypin muokkaamiseksi tai ylläpitämiseksi,
jotta siinä kasvaisi terveitä, hedelmällisiä kasveja?

b. Kuinka voimme verrata kunkin maaperän parantamista siihen, mitä voimme
tehdä muuttaaksemme sydäntämme, jotta olisimme vastaanottavaisempia
Jumalan sanalle?

c. Kuinka se, että olet pyrkinyt ottamaan vastaan Jumalan sanaa ja
ymmärtämään sitä, on auttanut sinua kokemaan syvällisemmän
kääntymyksen Vapahtajaan?
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Pohdi, mikä maaperä kuvaa parhaiten oman sydämesi tämänhetkistä tilaa.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tavoite siitä, mitä
aiot tehdä ottaaksesi vastaan Jumalan sanaa ja ymmärtääksesi sitä

paremmin sekä kestääksesi ahdinkoa, vainoa ja kiusauksia.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Matt. 13:1–23 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 4: PÄIVÄ 1

Matteus 13:24–58
Johdanto
Vapahtaja käytti vertauksia opettaakseen taivasten valtakunnasta, kirkkonsa
palautuksesta ja kasvusta myöhempinä aikoina, vanhurskaiden kokoamisesta sekä
jumalattomien tuhosta Hänen toisessa tulemisessaan.

Matteus 13:24–30, 36–43
Jeesus opettaa vertauksen vehnästä ja rikkaviljasta
Mieti seuraavia kysymyksiä ja kirjoita vastaus viimeiseen:

• Onko sinua koskaan turhauttanut tai järkyttänyt se, että maailmassa on niin
paljon pahuutta?

• Miksi Herra ei vain poista pahuutta, joka meitä ympäröi?

• Miksi sinun pitäisi päättää olla vanhurskas, kun jotkut ihmiset ympärilläsi eivät
näytä kokevan epävanhurskaiden valintojensa kielteisiä seurauksia?
____________________

Kun tutkit jakeita Matt. 13:24–30, 36–43, etsi sellainen totuus, joka voi auttaa sinua
tuntemaan lohtua, kun pyrit elämään vanhurskaasti jumalattomassa maailmassa.
Kun olet tutkinut vertausta vehnästä ja rikkaviljasta Matteuksen evankeliumista,
voisit lukea jakeet OL 86:1–7, joissa Herra on antanut lisää ymmärrystä tähän
vertaukseen.

Jakeissa Matt. 13:24–30 Vapahtaja opetti vertauksen vehnästä ja rikkaviljasta.

Rikkavilja tarkoittaa tietyntyyppisiä
myrkyllisiä rikkaruohoja. Vehnä ja
rikkavilja ovat orastaessaan hyvin
samannäköisiä, mutta kypsinä ne voi
erottaa toisistaan.

Lue Matt. 13:24–30. Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä jakeesta 30
(LDS Bible, Matthew 13:30, alaviite b)
sanotaan: ”Kootkaa ensin vehnä
aittaani ja sitokaa rikkavilja kimpuiksi
polttamista varten.”

Mitä vehnälle ja rikkaviljalle tapahtui?

Mistähän syystä hyvän siemenen
kylväjä käski palvelijoidensa antaa vehnän ja rikkaviljan ”kasvaa yhdessä
elonkorjuuseen asti” (Matt. 13:30)? ____________________

Kumpi Joseph Smithin raamatunkäännöksen mukaan oli määrä koota ensin –
vehnä vai rikkavilja?

Kun Vapahtaja oli esittänyt vertauksen vehnästä ja rikkaviljasta, Hänen
opetuslapsensa pyysivät Häntä selittämään sen merkityksen. Lue Matt. 13:36–43 ja
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katso, mikä on Vapahtajan tulkinta vertauksesta. (Voisit kirjoittaa pyhiin
kirjoituksiisi vastaukset seuraaviin kysymyksiin.)

• Kuka kylvi hyvän siemenen?

• Kuka kylvi rikkaviljan?

• Mitä vehnä ja rikkavilja kuvaavat? (Kun vastaat tähän kysymykseen, muista, että
jumalattomia ovat ne, jotka päättävät olla tekemättä parannusta [ks. OL 29:17].)

Joseph Smithin raamatunkäännös selventää, että jakeessa 39 mainittu ”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. LDS Bible, Matthew 13:39, alaviite a).

Yksi totuus, jota tässä vertauksessa opetetaan, on se, että Herra kokoaa
vanhurskaat viimeisinä aikoina ja sitten toisessa tulemisessaan hävittää
jumalattomat.

Pohdi, kuinka tämä totuus saattaisi tuoda sinulle lohtua eläessäsi pahassa
maailmassa. Kuinka se voi auttaa sinua ymmärtämään, miksi sinun pitäisi päättää
olla vanhurskas, kun jotkut ihmiset ympärilläsi eivät näytä kokevan
epävanhurskaiden valintojensa kielteisiä seurauksia?

Tahdonvapautemme ansiosta me päätämme valinnoillamme, kootaanko meidät
yhdessä vanhurskaiden kanssa vai kärsimmekö me jumalattomien kanssa. Muista,
että koska me kaikki teemme virheitä, Vapahtaja kutsuu meitä tekemään
parannuksen, jotta meidät voidaan koota yhdessä vanhurskaiden kanssa.

Sovella pyhiä kirjoituksia itseesi
Pyhien kirjoitusten soveltaminen on sitä, että vertaat niitä omaan elämääsi. Voit kysyä: ”Millä
tavoin minä olen samankaltainen kuin ne pyhien kirjoitusten henkilöt, joita tutkin?” Kun näet
samankaltaisuudet omien kokemustesi ja pyhien kirjoitusten henkilöiden kokemusten välillä,
pystyt paremmin huomaamaan oppeja ja periaatteita sekä ottamaan vastaan ilmoitusta siihen,
kuinka voit toteuttaa niitä totuuksia omassa elämässäsi.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat
sanat ja pane merkille, mitä meidän on hänen sanojensa mukaan tehtävä, jotta
Herra voi koota meidät:

”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
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Gathering”, Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuus, 31. lokakuuta 2006,
byui.edu/devotionals.)

Mitä meidän on vanhin Bednarin mukaan tehtävä, jotta Herra voi koota meidät?

Pohdi siunauksia, joita olet saanut elämääsi, kun Herra on tuonut sinut luokseen.

Katso seuraavia kuvia.

Mieti, millä tavoin nämä kuvat havainnollistavat sitä, mitä me voimme tehdä
auttaaksemme Vapahtajaa taivaallisen Isän lasten kokoamisessa.

Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin Russell M. Nelsonin
seuraavat sanat:

”Tämä kokoamista koskeva oppi on yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon tärkeitä opetuksia. – – Me paitsi opetamme tätä oppia myös
osallistumme siihen. Me teemme niin, kun me autamme kokoamaan Herran
valittuja verhon kummallakin puolen. – –

Me kokoamme esivanhempien tauluja, täytämme perheryhmälomakkeita ja
toimimme sijaisina temppelityössä kootaksemme yksittäisiä ihmisiä Herran

luokse ja perheidensä yhteyteen.

Täällä maan päällä lähetystyö on ratkaisevan tärkeällä sijalla Israelin kokoamisessa.” (”Hajallaan
olevan Israelin kokoaminen”, Liahona, marraskuu 2006, s. 80–81.)
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Ajattele siunauksia, joita olet saanut, kun olet auttanut Herraa kokoamaan
vanhurskaita lähetystyön ja temppelityön avulla.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka osallistuminen tähän kokoamiseen voi auttaa sinua elämään
vanhurskaasti huolimatta siitä, että elät maailmassa, joka on täynnä
houkutuksia ja syntiä?

b. Mitä aiot tehdä, jotta toisit itsesi, perheesi ja muita Vapahtajan luokse ja
Hänen kirkkoonsa?

Matteus 13:31–35, 44–52
Jeesus käyttää vertauksia opettaakseen taivasten valtakuntaa koskevia asioita

Useissa eri vertauksissa Vapahtaja vertasi taivaan valtakuntaa (eli kirkkoaan ja
evankeliumiaan) sinapinsiemeneen, hapatteeseen (hapatetta eli hiivaa käytetään
leivonnassa ja sitä lisätään leipätaikinaan, jotta taikina kohoaisi ennen paistamista),
kätkettyyn aarteeseen, helmeen ja nuottaan.

2. Lue kukin seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista ja pane merkille,
mitä Vapahtaja opetti opetuslapsilleen kussakin vertauksessa.

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä totuuksia arvelet
Vapahtajan opettaneen.

a. Matt. 13:31–32

b. Matt. 13:33

c. Matt. 13:44

d. Matt. 13:45–46

e. Matt. 13:47–50

Yksi totuus, jota Vapahtaja opetti vertauksissa sinapinsiemenestä ja hapatteesta, on
se, että palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko kasvaa pienestä alusta
täyttämään koko maailman. Voisit kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi
kohdan Matt. 13:31–33 marginaaliin.
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Presidentti Joseph F. Smith on opettanut, 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).

Myös vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on puhunut tästä
vertauksesta: ”Meidän on määrä elää maailmassa mutta ei olla maailmasta.
Meidän täytyy elää maailmassa, koska – kuten Jeesus opetti vertauksessa –
Hänen valtakuntansa on ’kuin hapate’, jonka tehtävänä on kohottaa koko
taikinamassa omalla vaikutuksellaan (ks. Luuk. 13:21; Matt. 13:33; ks. myös
1. Kor. 5:6–8). Hänen seuraajansa eivät pysty tekemään sitä, jos he ovat

tekemisissä vain niiden kanssa, joilla on samat uskonkäsitykset ja tavat.” (”Rakastakaa muita ja
tulkaa toimeen eroavuuksista huolimatta”, Liahona, marraskuu 2014, s. 25.)

Pohdi, mitä sinä myöhempien aikojen pyhänä voit tehdä auttaaksesi Vapahtajan
kirkkoa kasvamaan.

Toinen periaate, jota Vapahtaja opetti vertauksissa peltoon kätketystä aarteesta ja
kallisarvoisesta helmestä, on se, että koska evankeliumin siunaukset ovat
arvoltaan iankaikkisia, ne ovat minkä tahansa uhrauksen arvoisia. Voisit
kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi kohdan Matt. 13:44–46 marginaaliin.

3. Jotta voisit ymmärtää tätä periaatetta, piirrä pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi kaksisarakkeinen taulukko. Anna

ensimmäiselle sarakkeelle otsikoksi Evankeliumin siunauksia ja toiselle
sarakkeelle Uhrauksia siunausten saamiseksi.

Kirjoita ”Evankeliumin siunauksia” -sarakkeeseen evankeliumin tuomia
siunauksia (esim. pyhien kirjoitusten tuntemus, elävien profeettojen antama
ohjaus, pelastavat toimitukset ja iankaikkinen avioliitto). Kirjoita ”Uhrauksia
siunausten saamiseksi” -sarakkeeseen kunkin mainitun siunauksen kohdalle,
mitä uhrauksia sinun on kenties tehtävä saadaksesi tuon siunauksen.
Esimerkiksi saadaksemme pyhien kirjoitusten tuntemuksen siunauksen meidän
täytyy tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin.

Mieti kirjoittamiasi siunauksia ja pohdi, miksi näiden siunausten saaminen on
niiden uhrausten arvoista, joita ne saattavat edellyttää.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Minkä evankeliumin siunauksen haluat saada?

b. Miksi haluat saada tuon siunauksen?

c. Millaisia uhrauksia joudut kenties tekemään saadaksesi siunauksen?
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Matteus 13:53–58
Jeesus opettaa Nasaretissa, ja Hänen oma kansansa hylkää Hänet
Kuten jakeissa Matt. 13:53–58 kerrotaan, Nasaretin asukkaat hylkäsivät Vapahtajan
ja Hänen opetuksensa. Heidän epäuskonsa seurauksena Vapahtaja ei pystynyt
tekemään heidän keskuudessaan monia ihmeitä.

5. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Matt.
13:24–58 ja suorittanut tämän
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja
oivalluksia, joita haluaisin esittää
opettajalleni:
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VIIKKO 4: PÄIVÄ 2

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 5 000 ihmistä – ihmeellisellä tavalla. Sinä yönä
Jeesus käveli vettä pitkin veneeseen, jossa Hänen opetuslapsensa olivat.

Matteus 14:1–21
Jeesus hakeutuu yksinäisyyteen ja ruokkii sitten yli 5 000 ihmistä
Ajattele tilannetta, jolloin olet ollut hyvin murheellinen. Mitä teit kestääksesi
murheesi ja päästäksesi siitä yli?

Kirjoita eri tapoja, joilla ihmiset yrittävät kestää murheitaan ja päästä niistä yli:
____________________

Kun tutkit jakeita Matt. 14:1–21, etsi keinoja, jotka voivat auttaa sinua kestämään
murheitasi ja pääsemään niistä yli.

Jakeissa Matt. 14:1–11 kerrotaan, että kuningas Herodes vangitutti Johannes
Kastajan väärin perustein uuden vaimonsa Herodiaan yllyttämänä, joka halusi,
ettei Johannes Kastaja enää tuomitsisi hänen laitonta avioliittoaan kuningas
Herodeksen kanssa (ks. Mark. 6:17–19). Kun Herodeksen vaimon tytär Salome oli
tanssinut Herodekselle, tämä 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.

Johannes Kastaja oli Jeesuksen Kristuksen ystävä ja sukulainen, ja Jumala oli
valinnut hänet profeetaksi, joka valmistaisi tien Messiaalle.

Kuvittele, että olisit Johannes Kastajan läheinen ystävä. Kuinka olisit suhtautunut
kuultuasi hänen epäoikeudenmukaisesta kuolemastaan?

Lue Matt. 14:12–13 ja ota selville, mitä Jeesus teki kuultuaan Johanneksen
kuolemasta.

Ilmaus ”autio seutu” jakeessa 13 tarkoittaa yksinäistä paikkaa [ks. LDS Bible, Mark
6:31, alaviite a].

Mitä tapahtui, kun Jeesus yritti olla yksin?

Miltä sinusta tuntuisi, jos olisit murheellinen ja haluaisit olla yksin mutta muut
tavoittelisivat huomiotasi? ____________________

Lue Matt. 14:14 ja katso, kuinka Jeesus suhtautui, kun Hän näki väkijoukon
seuraavan itseään.

Tästä kertomuksesta me opimme, että osoittamalla myötätuntoa muita kohtaan
silloinkin, kun itse olemme murheellisia, me noudatamme Jeesuksen
Kristuksen esimerkkiä.
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1. Esitä jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle kertomus siitä, miten
Jeesus osoitti myötätuntoa kuultuaan Johannes Kastajan

kuolemasta. Keskustele sitten tämän henkilön kanssa seuraavista kysymyksistä.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kenen kanssa puhuit, ja kerro
lyhyesti keskustelustanne.

a. Kuinka myötätunnon osoittaminen muita kohtaan voi auttaa meitä, kun
kärsimme itse?

b. Miksi voi olla vaikeaa osoittaa myötätuntoa muille silloin kun me kärsimme?

c. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette kokeneet suurta murhetta ja
silti osoittaneet myötätuntoa jotakuta toista kohtaan? Millä tavoin toisen
ihmisen palveleminen auttoi?

Lue Matt. 14:15–21 ja pane merkille, kuinka Jeesus osoitti edelleen myötätuntoa
väkijoukkoa kohtaan.

Matteus 14:22–36
Jeesus kävelee vettä pitkin myrskyn aikana
Mieti seuraavia tilanteita:

Tilanne 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.

Tilanne 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? ____________________

Kun tutkit luvun Matt. 14 loppuosaa, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
voittamaan pelkosi, epäilyksesi ja lannistumisesi.

Lue Matt. 14:24–25 ja katso, mitä tapahtui, kun opetuslapset olivat ylittämässä
Galileanjärveä Vapahtajan ohjeen mukaisesti.

Sana ”vastatuuleen” jakeessa 24 viittaa siihen, että heidän oli tehtävä kovasti töitä
päästäkseen eteenpäin.

Huomaa, että jakeen Matt. 14:23 mukaan oli ilta, kun Jeesus oli yksin vuorella ja
opetuslapset olivat ylittämässä Galileanjärveä. Etäisyys vastarannalle oli noin
kahdeksan kilometriä, ja hyvällä säällä he olisivat voineet taittaa matkan kahdessa
tai kolmessa tunnissa. Vapahtaja tuli heidän luokseen neljännen yövartion aikaan
eli ”noin kello 3–6 aamulla” (Matt. 14:25, alaviite). Tämä tarkoittaa sitä, että
opetuslapset olivat taistelleet koko yön tuulta vastaan ylittäessään järveä.

Lue Mark. 6:47–48 ja pane merkille, mitä muita seikkoja Markus kertoo tästä
tapahtumasta.

Jos Jeesus tiesi, että Hänen opetuslapsillaan oli vaikeuksia, arveletko, että Hän olisi
pystynyt säästämään heidät tältä kamppailulta vähän aiemmin? Mikä on saattanut
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olla sen tarkoitus, että Hän antoi opetuslasten kamppailla jonkin aikaa ennen kuin
heidät pelastettiin?

Nämä kertomukset siitä, miten opetuslapset ylittivät järven, opettavat meille, että
vaikka Jumala ei ehkä aina säästä meitä kamppailuilta, Hän tietää, mitä me
koemme, ja tulee avuksemme oman aikataulunsa mukaan.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä hyvää voi seurata siitä, että kamppailemme jonkin aikaa, sen sijaan että
Herra vapauttaisi meidät heti koettelemuksistamme?

b. Kuinka tieto siitä, että Herra on tietoinen kamppailuistamme, vahvistaa
uskoamme Häneen silloinkin kun Hän ei heti vapauta meitä niistä?

Kuvittele, että olisit veneessä ja että olisit kamppaillut voimakasta tuulta ja aaltoja
vastaan monen tunnin ajan läpi yön ja sitten näkisit jonkun kävelevän vettä pitkin.
Mitä saattaisit ajatella tai tuntea sellaisessa tilanteessa?

Lue Matt. 14:26–27 ja katso, kuinka opetuslapset reagoivat nähdessään Jeesuksen.
Voisit merkitä, mitä Jeesus sanoi heille.

Lue Matt. 14:28–30 ja pane merkille, mitä Pietari halusi tehdä kuullessaan
Herran äänen.

Kuinka Pietari osoitti uskoa alussa?

Mitä sellaista Pietari näki, mikä sai hänet pelkäämään, epäilemään ja
alkamaan vajota?

Mieti, mitä sellaista tämän kertomuksen tuuli ja aallot voisivat kuvata sinun
elämässäsi, mikä voi saada sinut tuntemaan pelkoa tai epäilystä.

Pietarin kokemuksesta me opimme, että jos me säilytämme uskomme
Jeesukseen Kristukseen, niin pelkomme ja epäilyksemme eivät voita meitä.

Lue presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat ja merkitse, mikä vaara
hänen sanojensa mukaan 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.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia tapoja,
joilla me voimme ”kiinnittää katseemme” Jeesukseen Kristukseen

kuten Pietari aluksi teki. Kirjoita lisäksi jostakin tilanteesta, jolloin olet nähnyt,
kuinka jonkun usko Jeesukseen Kristukseen on tehnyt hänelle mahdolliseksi
välttyä joutumasta pelon tai epäilyksen voittamaksi.
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Pohdi, mitä muutoksia sinä voit tehdä elämässäsi säilyttääksesi uskosi Jeesukseen
Kristukseen, ja aseta tavoite tehdä noita muutoksia.

Pietarin tavoin mekään emme ehkä aina onnistu säilyttämään uskoamme
Jeesukseen Kristukseen ja saatamme sen vuoksi antaa myöten pelolle, epäilykselle
ja lannistumiselle.

Lue Matt. 14:30–32 ja katso, mitä tapahtui, kun Pietari alkoi kävellä kohti
Vapahtajaa.

Mitä Pietari jakeen 30 mukaan teki, kun
hän tajusi olevansa vajoamassa? (Voisit
merkitä, mitä Pietari sanoi.)

Pietarin lailla jos me pyydämme
Jumalan apua, kun uskomme hiipuu,
Hän voi kohottaa meidät
pelkojemme ja epäilystemme
yläpuolelle.

4. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan kysymykseen: Kuinka Jumala kohottaa
meidät pelkojemme ja epäilystemme yläpuolelle?

Lue Matt. 14:33 ja ota selville, kuinka veneessä olleet opetuslapset suhtautuivat,
kun Jeesus ja Pietari nousivat veneeseen.

Jakeissa Matt. 14:34–36 kerrotaan, 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. Heidän uskonsa oli niin suuri, että kaikki, jotka tulivat, parantuivat
koskettamalla Hänen viittansa tupsua. Vertaa tätä siihen, mitä tapahtui niiden
ihmisten kohdalla, joita kuvaillaan jakeissa Matt. 13:57–58.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Matt. 14 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 4: PÄIVÄ 3

Matteus 15
Johdanto
Ollessaan Galileassa Jeesus selitti lainopettajille ja fariseuksille, miksi Hänen
opetuslapsensa eivät noudattaneet rituaalisen puhdistautumisen perinnäissääntöä
pesemällä käsiään 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 4 000
ihmistä.

Matteus 15:1–20
Fariseukset kysyvät, miksi Jeesuksen opetuslapset eivät pese käsiään ennen
kuin syövät
Lue seuraavat tilanteet ja pane merkille, mitä yhteistä niissä on.

• 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.

• 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.

• 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 muuttavat yhteen.

Saatoit huomata, että jokainen tilanne toi esiin ristiriidan Jumalan käskyjen
noudattamisen ja perinteiden tai yleisten tapojen mukaan toimimisen välillä.
Perinteisiin ja yleisiin tapoihin sisältyy kulttuurin, yhteisön, perheen tai
ystäväjoukon uskomuksia ja käytäntöjä.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi perinne tai
useampia perinteitä tai yleisiä tapoja, jotka voisivat estää sinua

noudattamasta Jumalan käskyjä. Kun tutkit lukua Matt. 15, pane merkille
totuuksia, jotka voivat auttaa sinua, kun sinun täytyy valita, noudatatko Jumalan
käskyjä vai perinteitä ja yleisiä tapoja.

Lue Matt. 15:1–2 ja pane merkille perinnäissääntö, josta lainopettajat ja fariseukset
kysyivät Jeesukselta. Mitä perinnäissääntöä Jeesuksen opetuslapset eivät
noudattaneet? ____________________
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Fariseusten ja lainopettajien
mainitsemalla käsien pesemisellä
viitataan seremonialliseen
peseytymiseen rituaalisen puhtauden
vuoksi eikä peseytymiseen
hygieniasyistä.

Lue Matt. 15:3 ja katso, kuinka Jeesus
vastasi heidän kysymykseensä. Voisit
merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä
Vapahtaja sanoi lainopettajien ja
fariseusten tekevän, kun he noudattivat
perinnäissääntöjään.

Kuten jakeissa Matt. 15:4–6 kerrotaan, Jeesus antoi esimerkin siitä, kuinka
lainopettajat ja fariseukset rikkoivat Jumalan käskyä noudattamalla
perinnäissääntöjään. He välttivät ikääntyneistä vanhemmistaan huolehtimisen
velvoitteensa julistamalla, että heidän rahansa oli varattu lahjaksi Jumalalle, mistä
käytettiin myös nimitystä korban (ks. Mark. 7:10–12, alaviite). Niin tehdessään he
rikkoivat käskyä kunnioittaa isäänsä ja äitiään.

Lue Matt. 15:7–9 ja pane merkille, mitä lainopettajat ja fariseukset olivat saaneet
ihmiset tekemään käyttäen perinnäissääntöjään tekosyynä sille, ettei Jumalan
käskyjä noudateta.

Näistä jakeista me opimme seuraavan periaatteen: Jos haluamme päästä
lähemmäksi Jumalaa, meidän täytyy asettaa Hänen käskynsä kaikkien
muiden sellaisten perinteiden ja yleisten tapojen edelle, joita meillä
saattaa olla.

Lue uudelleen tämän oppiaiheen alussa olevat tilanteet. Pohdi kunkin tilanteen
kohdalla kahta seuraavaa kysymystä:

• Mitä tämän tilanteen henkilö tai henkilöt voisivat tehdä noudattaakseen
Jumalan käskyjä?

• Kuinka sen tekeminen auttaisi häntä tai heitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa?

2. Mieti niitä perinteitä ja yleisiä tapoja, joita kirjoitit tämän
oppiaiheen tehtävään 1. Kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin päätit noudattaa Jumalan käskyjä
mieluummin kuin jotakin yleisesti hyväksyttyä perinnettä tai tapaa. Vastaa
sitten seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä sinun täytyi tehdä asettaaksesi Jumalan käskyt muiden perinteiden tai
yleisten tapojen edelle, jotta voisit päästä lähemmäksi Häntä?

b. Kuinka se auttoi sinua pääsemään lähemmäksi taivaallista Isää?

Muista, että lainopettajat ja fariseukset uskoivat, että syöminen ilman rituaalista
käsienpesua saastuttaisi ihmisen eli tekisi hänestä hengellisesti epäpuhtaan. Lue
Matt. 15:10–11 ja katso, mikä Vapahtajan opetuksen mukaan todella saastuttaa
meidät. Voisit merkitä, mitä löydät.
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Vapahtaja sanoi: ”Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos” (Matt. 15:11).
Sitten sanottuaan opetuslapsilleen, ettei näiden tarvinnut välittää lainopettajista,
joita Hänen sanansa loukkasivat (ks. Matt. 15:12–16), Hän selitti lisää siitä, mikä
todella saastuttaa meidät.

Lue Matt. 15:17–20 ja katso, mikä Vapahtajan sanojen mukaan saastuttaa meidät.

Pyhissä kirjoituksissa sydän edustaa usein meidän ajatuksiamme ja halujamme.
Minkä Vapahtaja sanoi todella saastuttavan meidät? ____________________

Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä Vapahtaja opettaa jakeissa Matt.
15:19–20: Jos päätämme hautoa pahoja ajatuksia ja haluja, niin
____________________.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi 1–2 tapaa, joilla me
voimme saastua eli tulla hengellisesti epäpuhtaiksi, jos päätämme

hautoa pahoja ajatuksia ja haluja.

Matteus 15:21–28
Vapahtaja parantaa pakanakansaan kuuluvan naisen tyttären
Kirjoita seuraavalle riville yksi tai useampi vanhurskaista haluistasi:
____________________

Kun jatkat luvun Matt. 15 tutkimista, etsi periaatteita, jotka voivat auttaa sinua
ymmärtämään, mitä sinun täytyy tehdä saadaksesi vanhurskaat halusi täyttymään.

Ota kolmoissidoksesi lopusta esiin Raamatun kartta nro 11, ”Pyhä maa Uuden
testamentin aikaan”. Etsi kartasta Tyroksen ja Sidonin kaupungit. Kun Jeesus
matkasi Galileasta Tyroksen ja Sidonin rannikkokaupunkeihin, Hän kohtasi
kanaanilaisen naisen. Kuten monet muut tuon seudun asukkaat, tämä nainen
kuului pakanakansaan – eli hän ei ollut juutalainen. Siihen aikaan Vapahtajan
tehtävänä oli julistaa evankeliumia vain juutalaisille eikä vielä pakanoille (ks. Matt.
10:5–6).

Lue Matt. 15:21–27 ja etsi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• Mikä vanhurskas halu kanaanilaisnaisella oli?

• Mitä sellaista nainen teki tai sanoi, mikä osoitti hänen uskonsa Jeesukseen
Kristukseen?

Huomaa, että Vapahtajan vertaus, jossa pakanoita verrattiin koiranpenikoihin,
koetteli naisen uskoa. Kuinka tämän naisen vastaus tähän vertaukseen osoitti
edelleen hänen uskonsa Jeesukseen Kristukseen?

Lue Matt. 15:28 ja katso, mitä Vapahtaja teki tämän naisen hyväksi.

Miksi Hän teki niin? ____________________

Tästä kertomuksesta me opimme, että kun osoitamme uskoa Jeesukseen
Kristukseen, me voimme saada siunauksia vanhurskaiden halujemme
mukaan.
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Pohdi seuraavaa kysymystä: Sen lisäksi että johdonmukaisesti pyydämme
taivaallista Isää siunaamaan meitä vanhurskaiden halujemme mukaan, mitä muuta
me voimme tehdä osoittaaksemme uskoa Jeesukseen Kristukseen?

Lue 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. Uskon harjoittaminen Herraan

Jeesukseen Kristukseen alistuu aina taivaan järjestykseen sekä Herran hyvyyteen, tahtoon,
viisauteen ja ajoitukseen. 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?

Pohdi oppeja ja periaatteita
Se, että pohdit, miksi opit ja periaatteet ovat tärkeitä elämässäsi, voi auttaa sinua tuntemaan
niiden totuuden ja tärkeyden. Voit myös pohtia, kuinka Herra saattaisi haluta sinun toteuttavan
oppimaasi käytännössä. Ajan käyttäminen pohtimiseen sallii Pyhän Hengen ohjata sinua
tutkiessasi totuutta ja toteuttaessasi sitä käytännössä.

4. Tarkastele niitä vanhurskaita haluja, jotka kirjoitit edellä. Selitä
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, mitä voit tehdä

osoittaaksesi uskoa Jeesukseen Kristukseen, kun pyrit siihen, että nuo halut
toteutuvat. Kirjoita myös kokemuksesta, jolloin jokin vanhurskaista haluistasi
on toteutunut (Herran tahdon ja ajoituksen mukaan), kun olet osoittanut uskoa
Jeesukseen Kristukseen, tai kirjoita jonkun tuntemasi henkilön kokemuksesta.
(Muista olla kirjoittamatta pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi sellaisia
kokemuksia, jotka ovat liian pyhiä tai henkilökohtaisia.)

Matteus 15:29–39
Jeesus ruokkii yli 4 000 seuraajaa seitsemällä leivällä ja muutamalla kalalla
Kuten jakeissa Matt. 15:29–39 kerrotaan, Jeesus palasi Galileaan. Kun Hän oli
siellä, Hänen luokseen kerääntyi monia ihmisiä. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan,
että ”syömässä oli neljätuhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia” (Matt. 15:38), ja
heidän joukossaan oli 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.
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5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Matt. 15 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Jordanjoen alkulähde lähellä Filippoksen
Kesareaa

VIIKKO 4: PÄIVÄ 4

Matteus 16–17
Johdanto
Jeesus Kristus nuhteli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka pyysivät Häneltä merkkiä
Hänen jumalallisuudestaan. Pietari todisti, että Jeesus on Messias, ja hänelle
luvattiin taivasten valtakunnan avaimet. 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 veron maksamiseen.

Matteus 16
Vapahtaja nuhtelee fariseuksia ja saddukeuksia, ja Hän lupaa Pietarille
pappeuden avaimet
Mitä sanoisit jollekulle auttaaksesi häntä ymmärtämään, miksi uskot, että
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa tosi kirkko
maan päällä? ____________________

Kun tutkit lukua Matt. 16, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua ymmärtämään ja
selittämään muille, mikä tekee Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkosta Herran kirkon maan päällä (ks. OL 1:30).

Jakeissa Matt. 16:1–2 kerrotaan, että Vapahtaja nuhteli fariseuksia ja saddukeuksia,
kun nämä pyysivät Häneltä merkkiä Hänen jumalallisuudestaan. Sitten Hän kielsi
opetuslapsiaan seuraamasta näitä jumalattomia miehiä.

Sen jälkeen Vapahtaja meni opetuslastensa kanssa ”Filippoksen Kesarean seudulle”
(Matt. 16:13). Mitä näet oheisessa Filippoksen Kesareaa esittävässä kuvassa joen ja
puiden takana?

Lue Matt. 16:13–19 ja pane merkille,
kuinka Vapahtaja käytti vertauskuvana
kalliota kuvaamaan kirkkonsa
perustusta. (Matt. 16:15–19 on pyhien
kirjoitusten hallittava kohta. Voisit
merkitä tämän kohdan selvästi
erottuvalla tavalla, jotta pystyt
löytämään sen helposti.)

Huomaa jakeista 16–17, että
taivaalliselta Isältä saamansa
ilmoituksen kautta Pietari tiesi
Jeesuksen Kristuksen olevan Jumalan
Poika. Sitten Jeesus viittasi
ilmoitukseen, kun Hän kuvaili kirkkonsa perustusta.

84



Profeetta Joseph Smith on selittänyt: ”Jeesus sanoo opetuksissaan: ’Tälle kalliolle
minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.’ [Matt. 16:18.] Mille
kalliolle? Ilmoitukselle.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,
s. 202.)

Hän on myös todistanut: ”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).

Mieti seuraavaa: ”Kun Vapahtaja puhui Pietarille ilmoituksesta, Hän käytti Pietarin
nimeen perustuvaa sanaleikkiä julistaen Simonille: ’Sinä olet Pietari [Petros], ja tälle
kalliolle [petra] minä rakennan kirkkoni’ (Matt. 16:18). Kreikankielinen sana petros
tarkoittaa erillään olevaa pientä kalliota tai kiveä. Kreikankielinen sana petra voi
sekin tarkoittaa ’kiveä’, mutta lisäksi se voi tarkoittaa kivistä maaperää,
peruskalliota tai laajaa kalliokasaumaa. Näiden sanojen pohjalta me opimme, ettei
kirkko rakentuisi Pietarin eli ihmisen varaan vaan ilmoituksen peruskallion
varaan.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014,
s. 53.)

Voisit kirjoittaa seuraavan totuuden pyhiin kirjoituksiisi kohdan Matt. 16:18 viereen:
Jeesuksen Kristuksen kirkko rakentuu Jumalalta saadulle ilmoitukselle.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi sinun on tärkeää tietää, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko on rakennettu Jumalan antaman ilmoituksen perustalle?

b. Kuinka tämä vaikuttaa siihen, miten noudatat nykyajan profeettojen
neuvoja, kun he saavat ilmoitusta meidän aikaamme varten?

Kertaa Matt. 16:19 ja pane merkille, mitä Vapahtaja lupasi antaa Pietarille.

Vapahtajan sanoista ”minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet” me
opimme, että Jeesus Kristus uskoo valtakuntansa avaimet valitsemiensa
profeettojen ja apostolien haltuun. Hänen valtakuntansa avaimet ovat
pappeuden avaimia, ja valtakunnalla, johon Vapahtaja viittasi, tarkoitetaan
Jeesuksen Kristuksen kirkkoa.

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, mitä
pappeuden avaimet ovat ja miksi ne ovat tärkeitä: ”’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.)

Avaimiin, jotka Vapahtaja lupasi Pietarille, sisältyi sinetöimisvoima – voima sitoa tai
vapauttaa maan päällä ja taivaassa. Tämän voiman ansiosta toimitukset, jotka
suoritetaan maan päällä kirkon johtajien valtuutuksella, ovat päteviä taivaassa. Sen
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avulla myös perheet liitetään yhteen iankaikkisuudeksi. Jae Matt. 16:19 auttaa
meitä ymmärtämään, miksi Jeesus Kristus antaa pappeuden avaimet profeetoilleen
ja apostoleilleen: Pappeuden avaimet ovat välttämättömät Herran kirkon
johtamiseksi maan päällä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkko on ainoa kirkko maan päällä, joka on saanut Herralta pappeuden valtuuden
ja avaimet ja jolla on ne nykyään.

Jakeissa Matt. 16:21–28 kerrotaan, että Jeesus puhui sovitusuhristaan ja opetti
opetuslapsilleen, että heidänkin täytyy olla halukkaita uhrautumaan Häntä
seuratakseen. Joseph Smithin raamatunkäännöksessä annetaan selkeämpi
ymmärrys siitä, mitä ristinsä ottaminen tarkoittaa:

”Ja nyt ristinsä ottaminen on ihmiselle kaiken jumalattomuuden ja jokaisen
maailmallisen himon kieltämistä itseltään ja minun käskyjeni pitämistä.

Älä riko minun käskyjäni pelastaaksesi elämäsi, sillä se, joka tahtoo pelastaa
elämänsä tässä maailmassa, kadottaa sen tulevassa maailmassa.” (JSR Matt. 16:26;
LDS Bible, Matthew 16:25, alaviite a.)

Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 16:15–19
2. Pyydä jotakuta perheenjäsentä tai ystävää avuksesi harjoittelemaan

seuraavaa tilannetta roolileikin avulla:

Kuvittele, että juttelet ystävän kanssa, joka ei ole kirkon jäsen. Ystäväsi esittää
alla olevat kysymykset. Käytä jakeista Matt. 16:15–19 oppimiasi totuuksia
vastatessasi ystäväsi kysymyksiin.

• Kuulin, että teidän kirkkonne väittää olevansa ainoa tosi Jeesuksen
Kristuksen kirkko. Uskotko sinäkin niin?

• Minunkin kirkossani uskotaan Jeesukseen Kristukseen, joten miksi olet sitä
mieltä, että teidän kirkkonne on ainoa oikea?

Kun olette käyneet läpi tämän roolileikin, pyydä perheesi jäsentä tai ystävää
kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, että olet suorittanut
tämän tehtävän. Mikäli ketään perheenjäsentä tai ystävää ei ole saatavilla, voisit
yksinkertaisesti kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
yllä oleviin kysymyksiin.

Matteus 17
Jeesus Kristus, Mooses ja Elia antavat pappeuden avaimet Pietarille, Jaakobille ja
Johannekselle
Ajattele, kuinka pappeuden valtuutta voisi verrata ajokorttiin ja pappeuden avaimia
voisi verrata ajoneuvon avaimiin.
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Pohdi seuraavia kysymyksiä: Mitä se,
että henkilöllä on ajokortti, oikeuttaa
hänet tekemään? 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?

Kun Herra lupasi antaa Pietarille
”taivasten valtakunnan avaimet” (Matt.
16:19) eli valtuuden johtaa Jumalan työtä maan päällä, Pietarille ja muille
apostoleille oli jo annettu pappeuden valtuus mutta heille ei ollut vielä annettu
pappeuden avaimia valtakunnan eli Jeesuksen Kristuksen kirkon johtamiseen. Kun
tutkit lukua Matt. 17, pane merkille, kuinka Pietari, Jaakob ja Johannes saivat
valtakunnan avaimet.

Lue Matt. 17:1–2 ja ota selville, minne Jeesus vei Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen
saamaan pappeuden avaimet.

Mitä Vapahtajalle tapahtui vuorella? ____________________

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).

Kun luet jakeen Matt. 17:3, lisää seuraavaan taulukkoon niiden kahden muun
henkilön nimet, jotka olivat läsnä Kirkastusvuorella. Tässä mainittu Elia on Vanhan
testamentin profeetta, jonka palvelutyöstä kerrotaan Ensimmäisessä ja Toisessa
kuninkaiden kirjassa (ks. PKO, ”Elia(s)”, scriptures.lds.org/fi).
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Henkilöt, jotka olivat Kirkastusvuorella

Matt. 17:1–2 Jeesus Kristus A.

Matt. 17:1–2 Pietari, Jaakob ja
Johannes

B.
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Henkilöt, jotka olivat Kirkastusvuorella

Matt. 17:3; JSR
Mark. 9:3

C.

Matt. 17:4–9 D.
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Lue profeetta Joseph Smithin seuraavat sanat ja merkitse, mistä syystä Mooses ja
Elia olivat läsnä vuorella: ”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).

Mooseksella oli Israelin kokoamisen avaimet (ks. OL 110:11), ja Elialla oli
sinetöimisvoimaan liittyvät avaimet (ks. OL 110:13–16).

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä sanotaan, että vuorella ilmestyi myös
Johannes Kastaja, jonka Herodes oli surmannut (ks. JSR Mark. 9:3).
Englanninkielisessä Raamatun sanastossa sanotaan, ettei Joseph Smithin
raamatunkäännös jakeesta Mark. 9:3 viittaa siihen, että Kirkastusvuorella
ilmestynyt Elia olisi ollut Johannes Kastaja vaan että profeetta Elian lisäksi paikalla
oli Johannes Kastaja (ks. Bible Dictionary, ”Elias”). Lisää yllä olevaan taulukkoon
Johannes Kastaja.

Lue Matt. 17:4–9 ja pane merkille, kuka vielä oli Kirkastusvuorella.

Lisää yllä olevaan taulukkoon Isä Jumala.

Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kokemus Kirkastusvuorella oli tärkeä
tapahtuma Jeesuksen Kristuksen kirkon perustamisessa maan päälle. Vanhin
Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on sanonut: ”Ennen kuin
ihmiset saavuttavat korkeamman hengellisen ymmärryksen tason kuin heillä on
nykyään, he voivat oppia vain osan siitä, mitä tapahtui Kirkastusvuorella” ja että
se, mitä me tiedämme, tulee ”Uuden testamentin kertomuksista ja siitä

lisävalosta, jota on ilmoitettu Joseph Smithin kautta” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 399).

Saatat muistaa, että evankeliumin taloudenhoitokausi on ajanjakso, jolloin
taivaallinen Isä antaa pappeuden valtuuden, toimitukset ja tiedon
pelastussuunnitelmastaan ihmisille maan päällä valtuutettujen palvelijoidensa
välityksellä (ks. PKO, ”Taloudenhoitokausi”, scriptures.lds.org/fi). Jokainen henkilö,
joka on mainittu taulukossa ja joka oli Kirkastusvuorella, ilmestyi myös profeetta
Joseph Smithille meidän taloudenhoitokaudellamme.

Vedä taulukossa olevien henkilöiden nimistä viiva heitä vastaavaan kuvaan, joka
esittää sitä tilannetta, jolloin he ilmestyivät profeetta Joseph Smithille. Kun olet
valmis, tarkista vastauksesi seuraavista tiedoista:

A. Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille ensimmäisessä
näyssä (ks. JS–H 16–17).

B. Johannes Kastaja antoi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Aaronin
pappeuden avaimet (ks. OL 13).

C. Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle
Melkisedekin pappeuden avaimet (ks. OL 27:12).
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D. Elia antoi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä
sinetöimisvoiman avaimet. Mooses antoi heille samana päivänä Israelin
kokoamisen avaimet (ks. OL 110).

Kirkastusvuoren tapahtumien pohjalta sekä profeetta Joseph Smithin kokemuksista
palautuksen alussa me opimme, että jokaisella taloudenhoitokaudella Jumala
antaa pappeuden avaimia valituille palvelijoilleen, jotta he voivat johtaa
Hänen työtään maan päällä.

Nykyisillä profeetoilla ja apostoleilla on samat pappeuden avaimet kuin profeetta
Joseph Smith sai. Nämä avaimet ovat siirtyneet Joseph Smithiltä Brigham Youngille
ja edelleen seuraaville profeetoille.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi mielestäsi on tärkeää tietää, että sama pappeuden avainten antamisen
malli, jota noudatettiin Jeesuksen Kristuksen aikaan, toistui meidän
aikanamme profeetta Joseph Smithin kohdalla?

b. Kuinka selittäisit ystävälle, että pappeuden avainten antaminen profeetta
Joseph Smithille taivaallisten sanansaattajien (enkelien) toimesta noudattaa
Jumalan antamaa mallia?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tavoite siitä, mitä
aiot tehdä seurataksesi ja tukeaksesi paremmin niitä, joilla on

taivasten valtakunnan avaimet nykyään.

Kirkastusvuorella tapahtuneen pyhän kokemuksen päättyessä Vapahtaja antoi
käskyn: ”Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on
herätetty kuolleista” (Matt. 17:9).

Mieti, kuinka tämä ohje muistuttaa kahdentoista apostolin koorumin presidentin
Boyd K. Packerin seuraavaa ohjetta: ”Uskon myös niin, ettei ole viisasta puhua
jatkuvasti epätavallisista hengellisistä kokemuksista. Niitä on suojeltava
huolellisesti, ja niistä tulee kertoa vain silloin, kun Henki itse kehottaa tekemään
niin toisten siunaukseksi.” (”Herran lamppu”, Valkeus, heinäkuu 1983, s. 31.)

Miksi meidän tulee olla varovaisia kertoessamme pyhistä kokemuksista ja kertoa
niistä vain, kun Henki niin kehottaa?

Jakeissa Matt. 17:10–27 kerrotaan, että Jeesus Kristus karkotti eräästä pojasta pahan
hengen ja järjesti ihmeellisellä tavalla rahaa temppeliveron maksamiseen itsensä ja
Pietarin puolesta.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Matt. 16–17 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 5: PÄIVÄ 1

Matteus 18–20
Johdanto
Jeesus Kristus opetti opetuslapsilleen periaatteita, jotka auttaisivat heitä johtamaan
Hänen kirkkoaan Hänen taivaaseenastumisensa jälkeen. Hän myös esitti
vertauksen armottomasta palvelijasta vastauksena Pietarin kysymykseen
anteeksiannosta, ja Hän opetti avioliiton pyhyydestä. Vapahtaja tähdensi sitä, miten
tärkeää on valita iankaikkinen elämä ennen maailman rikkauksia, ja Hän esitti
vertauksen viinitarhan työmiehistä.

Matteus 18
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen periaatteita, jotka auttavat heitä johtamaan
Hänen kirkkoaan, ja Hän esittää vertauksen armottomasta palvelijasta

Seuraavassa kertomuksessa, jonka presidentti Thomas S. Monson on esittänyt,
kerrotaan 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.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Jos sinä olisit ollut tuon perheen jäsen, miltä sinusta olisi tuntunut, kun
piispa ei olisi ilmaantunut hautajaisiin?

b. Miksi saattaisi olla vaikeaa antaa anteeksi piispalle?

Jakeissa Matt. 18:1–20 kerrotaan, että Jeesus opetti opetuslapsiaan Galileassa
nöyrtymään ja tulemaan pienten lasten kaltaisiksi. Hän selitti myös, että se, joka
johdattaa Hänen lasten kaltaisia seuraajiaan harhaan, joutuisi kärsimään (ks. jakeet
6–7).

Lasten nöyryyttä voidaan verrata kirkon uusien käännynnäisten nöyryyteen. Mitä
asioita voimme oppia uusilta käännynnäisiltä? Kuinka voimme ravita sekä lapsia
että kirkon uusia käännynnäisiä?

Vapahtaja neuvoi sitten opetuslapsiaan poistamaan elämästään kaiken sen, mikä
voisi vahingoittaa heitä hengellisesti tai saada heidät kompastumaan (ks. jae 9).
Lisäksi hän opetti apostoleille, että jos joku rikkoi eli teki syntiä heitä vastaan,
heidän tulisi pyrkiä ensin selvittämään ongelma henkilön kanssa kahden kesken.
Jos henkilö kieltäytyisi tekemästä parannusta, niin hänet voitaisiin tuoda kirkon
johtajien eteen. (Huom. Jakeissa Matt. 18:1–14 olevia Vapahtajan opetuksia
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käsitellään yksityiskohtaisemmin oppiaiheissa, jotka koskevat lukuja Mark. 9 ja
Luuk. 15.)

Tämän ohjeen saatuaan Pietari esitti Herralle kysymyksen anteeksiannosta. Lue
Matt. 18:21 ja pane merkille Pietarin kysymys.

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: From Bethlehem
to Calvary, 4 osaa, 1979–1981, osa 3, s. 91). Lue Matt. 18:22 ja pane merkille
Vapahtajan vastaus Pietarille.

”Seitsemänkymmentäseitsemän kertaa” on tapa sanoa, ettei meidän tule asettaa
rajoja sille, kuinka monta kertaa annamme anteeksi toisille ihmisille. Vapahtajan
vastaus Pietarille opettaa sen totuuden, että Herra on käskenyt meitä antamaan
anteeksi niille, jotka loukkaavat meitä tai tekevät syntiä meitä vastaan.

Kun annat anteeksi muille, niin kohtelet rakastavasti sitä henkilöä, joka on
loukannut tai vahingoittanut sinua, etkä koe mitään epäystävällisiä tunteita häntä
kohtaan [ks. PKO, ”Anteeksianto”, scriptures.lds.org/fi; OL 64:9–11].
Anteeksiantaminen ei tarkoita sitä, että sallit jatkuvasti muiden vahingoittaa sinua
tai ettei loukkaajaa tulisi pitää vastuussa teoistaan lain mukaan tai muuten.

Vastattuaan Pietarin kysymykseen Vapahtaja opetti opetuslapsilleen vertauksen,
joka voi auttaa meitä ymmärtämään, miksi meidän tulee antaa anteeksi toisille
ihmisille.

Lue Matt. 18:23–30 ja pane merkille, kuinka paljon palvelija ja toinen palvelija
olivat velkaa.

Kuinka paljon palvelija oli velkaa kuninkaalle? ____________________

Kuinka paljon toinen palvelija oli velkaa palvelijalle? ____________________

Käytä seuraavia tietoja apuna laskiessasi, kuinka kauan kummaltakin velalliselta
kestäisi maksaa takaisin, mitä hän oli velkaa:

Jeesuksen aikaan ”10 000 talenttia vastasi arviolta 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.) Laske, kuinka kauan tältä palvelijalta kestäisi maksaa tämä
velka, jakamalla 100 000 000 denaaria 365 päivällä.

Jos palvelija antaisi koko palkkansa, kuinka monta vuotta kestäisi, ennen kuin hän
olisi maksanut velkansa? ____________________

(Muista, että useimmat työmiehet ansaitsivat yhden denaarin päivässä.) Laske,
kuinka kauan tältä toiselta palvelijalta kestäisi maksaa oma velkansa.

Jos toinen palvelija antaisi koko palkkansa, kuinka monta päivää kestäisi, ennen
kuin hän olisi maksanut velkansa? ____________________

Lue Matt. 18:31–35 ja katso, kuinka kuningas suhtautui, kun hän sai tietää
palvelijan toimista toista palvelijaa kohtaan.
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Mistähän syystä kuningas sanoi palvelijan olevan kelvoton, kun palvelija ei antanut
anteeksi toiselle palvelijalle tämän velkaa?

Luettuasi jakeen 35 kirjoita, keitä arvelet tämän vertauksen kunkin kolmen
henkilön edustavan:

Kuningas = ____________________

Palvelija = ____________________

Toinen palvelija = ____________________

Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä olet oppinut tästä vertauksesta: Jos
haluamme, että Jumala antaa anteeksi meille, niin ____________________.
Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan Matt. 18:24–35
marginaaliin.

Mitä voi tehdä, jos on vaikeuksia antaa anteeksi jollekulle?

Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta on opettanut:

”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.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
Herra on auttanut sinua antamaan anteeksi jollekulle, joka on

tehnyt syntiä tai rikkonut sinua vastaan.

Näin päättyy presidentti Monsonin esittämä kertomus, joka oli aiemmin tässä
oppiaiheessa: ”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.)

Pohdi niitä henkilöitä elämässäsi, joille et ehkä ole antanut anteeksi. Rukoile halua
antaa anteeksi ja kykyä päästää irti tuskasta ja vihasta, jotta Jeesus Kristus voi
auttaa sinua tuntemaan rauhaa ja lohtua sovituksensa kautta.
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Matteus 19:1–12
Jeesus Kristus opettaa avioliiton pyhyydestä
Herran oppi, joka koskee avioliittoa ja
avioeroa, eroaa monista maailman
käsityksistä.

Millaisia käsityksiä maailmassa on
avioliitosta ja avioerosta?
____________________

Kun tutkit jakeita Matt. 19:1–12, pane
merkille Herran opetuksia avioliitosta ja
avioerosta ja pohdi näiden opetusten
tärkeyttä sinulle itsellesi.

Lue Matt. 19:1–3 ja etsi kysymys, jonka fariseukset esittivät Jeesukselle.

Ilmaus ”hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa” (Matt. 19:3) viittaa kaikenlaisiin
syihin, joiden vuoksi mies eroaa vaimostaan, vaikka tuo syy olisi vähäpätöinen tai
itsekäs.

Lue Matt. 19:4–6 ja katso, mitä Vapahtaja opetti avioliitosta ja avioerosta.

Näissä jakeissa opetetaan, että avioliitto miehen ja naisen välillä on pyhä
suhde, jonka Jumala on suunnitellut ja säätänyt. Voisit kirjoittaa tämän opin
pyhiin kirjoituksiisi kohdan Matt. 19:6 marginaaliin. Nykyajan ilmoituksessa Herra
on vahvistanut, että ”avioliiton uusi ja ikuinen liitto” (temppeliavioliitto) on
välttämätön korotukseen pääsemiseksi (ks. OL 131:1–4).

Lue Matt. 19:7 ja katso, minkä toisen kysymyksen fariseukset esittivät Jeesukselle.

Jakeissa Matt. 19:8–9 kerrotaan, että Vapahtaja sanoi fariseuksille, että Mooses
antoi aikanaan luvan avioeroihin ihmisten kovasydämisyyden tähden. Näiden
jakeiden sana ”hylätä” voi tarkoittaa myös erota tai jättää.

Kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraava
lausuma auttaa selventämään, kuinka tämä opetus liittyy meidän aikaamme:
”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.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia tapoja,
joilla valmistaudut siihen ”korotukseen vaadittavaan avioliittoon”,

jota vanhin Oaks kuvailee. Mitä voit tehdä astuaksesi iankaikkiseen avioliittoon
sitoutuneena vakaasti tekemään työtä erimielisyyksien ratkaisemiseksi ilman
avioeroa?
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Matteus 19:13–20:34
Jeesus opettaa iankaikkista elämää koskevia asioita, ja Hän esittää vertauksen
viinitarhan työmiehistä
Jakeissa Matt. 19:13–30 kerrotaan, että Jeesus kannusti seuraajiaan etsimään
iankaikkista elämää ennemmin kuin maailman rikkauksia. Pietari kysyi, mitä
opetuslapset saisivat, koska he olivat luopuneet maallisesta omaisuudestaan
seuratakseen Vapahtajaa. (Huom. Näissä jakeissa käsiteltyjä tapahtumia käsitellään
yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee lukua Mark. 10.)

Jakeissa Matt. 20:1–16 kerrotaan, että
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, ja
sitten päivän päättyessä hän maksaa
heille kaikille saman palkan.

Jakeissa Matt. 20:17–34 kerrotaan, että Jeesus Kristus ennusti, 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.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Matt. 18–20 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 5: PÄIVÄ 2

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.

Matteus 21:1–11
Jeesus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin

1. Mieti jokin toiminta, josta tulisi mahtava, jos toteuttaisit sen
ystäviesi tai perheesi jäsenten kanssa. Kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi muutama virke siitä, mitä voisit sanoa tai tehdä saadaksesi
ystäväsi tai perheesi jäsenet osallistumaan siihen toimintaan.

Monet ihmiset eivät tiedä kovinkaan paljon Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen
evankeliumistaan, ja meillä on vastuu auttaa muita saamaan tietoa Hänestä. Kun
tutkit jakeita Matt. 21:1–11, pohdi, mitä voit tehdä auttaaksesi muita saamaan
halun tietää enemmän Jeesuksesta Kristuksesta.

Katso tämän oppiaiheen sivua nimeltä ”Jeesuksen Kristuksen viimeinen viikko,
sovitus ja ylösnousemus”. Tässä lyhyessä katsauksessa Vapahtajan viimeiseen
viikkoon kuolevaisuudessa esitetään tiivistetysti ne tapahtumat, jotka johtivat
Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Se voi selventää ja syventää
ymmärrystäsi niistä kertomuksista, opetuksista, opeista ja periaatteista, jotka
liittyvät Jeesuksen Kristuksen kuolevaisuudessa suorittaman palvelutyön
viimeiseen viikkoon.

Luvussa Matt. 21 kerrotaan, mitä tapahtui viisi päivää ennen Vapahtajan
ristiinnaulitsemista, alkaen Hänen saapumisestaan riemusaatossa Jerusalemiin.
Muista, että väkijoukko oli seurannut Jeesusta ja Hänen apostolejaan heidän
matkatessaan Jerikosta Jerusalemiin (ks. Matt. 20:17–18, 29).

Lue Matt. 21:1–5 ja ota selville, mitä Jeesus Kristus käski kahden
opetuslapsistaan tehdä.

Jakeissa Matt. 21:4–5 mainittu profetia on kohdassa Sak. 9:9–10. Voisit merkitä
tämän viitteen kohdan Matt. 21:4–5 alaviitteessä. Tämä profetia koskee luvattua
Messiasta eli ”voideltua Profeettaa, Pappia, Kuningasta ja Pelastajaa, jonka tuloa
juutalaiset innokkaasti odottivat” (PKO, ”Messias”, scriptures.lds.org/fi). Voi olla
hyödyllistä tietää, 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.)

Lue Matt. 21:6–8 ja pane merkille, mitä ihmiset, joita ”oli hyvin paljon” (jae 8),
tekivät tunnustaakseen kunnioitusta osoittaen Jeesuksen Messiaaksi, kun Hän
ratsasti Jerusalemiin.

Johanneksen evankeliumissa täsmennetään, että ihmiset käyttivät ”palmunoksia”
(Joh. 12:13). Palmunoksat olivat juutalainen vertauskuva rauhasta ja vihollisista
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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.

Katso kuvaa Jeesus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin (Evankeliumiaiheinen
kuvakirja, 2009, nro 50; ks. myös lds.org). Kuvittele, että sinä olet yksi väkijoukon
ihmisistä. Lue Matt. 21:9 ja kuvittele, että huudat tätä ihmisten kanssa.

Huomaa, että ihmiset toistivat sanaa
hoosianna, mikä tarkoittaa ’auta’ (Matt.
21:9, alaviite) tai ’oi, pelasta meidät’
(PKO, ”Hoosianna”). Voisit kirjoittaa
tämän määritelmän kohdan Matt. 21:9
marginaaliin.

Merkintöjen ja huomautusten tekeminen pyhiin kirjoituksiin
Yksi hyödyllisimmistä keinoista pitää mielessä oppimasi on tehdä merkintöjä ja huomautuksia
pyhiin kirjoituksiin. Voit tehdä sen alleviivaamalla, värittämällä tai ympyröimällä avainsanoja ja
-ilmauksia. Voit myös kirjoittaa marginaaleihin määritelmiä, periaatteita, profeettojen sanoja
sekä henkilökohtaisia oivalluksia ja vaikutelmia.

Osa ihmisjoukon huudosta täytti messiaanisen profetian, joka on kohdassa Ps.
118:25–26. Voisit merkitä tämän kohdan jakeen Matt. 21:9 alaviitteessä.
Kuninkaallinen ja messiaaninen arvonimi ”Daavidin Poika” (Matt. 21:9) oli varattu
Daavidin valtaistuimen perijälle. Tämän sanomalla kansa julisti, että Jeesus oli
Jumalan valitsema ja lähettämä Messias, joka vapauttaisi Hänen kansansa ja
johtaisi sitä.

Kuvittele, että olisit tuolloin elänyt Jerusalemissa. Mitä ajatuksia tai tunteita olisit
saattanut kokea, kun olisit nähnyt Jeesuksen tulevan paikalle riemusaatossa?

Jerusalemissa oli tuolloin tuhansia muualta tulleita ihmisiä viettämässä pääsiäistä.
Lue Matt. 21:10–11 ja katso, mikä vaikutus väkijoukon käytöksellä oli muihin
ihmisiin Jerusalemissa.

Minkä kysymyksen muut ihmiset esittivät väkijoukon käytöksen johdosta?

Tämä kertomus havainnollistaa seuraavaa periaatetta: Kun julkisesti
tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ja puhumme Hänestä, me voimme auttaa
muita saamaan halun tietää Hänestä enemmän.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia muita
tilanteita kirkon kokousten lisäksi, joissa voit julkisesti tunnustaa

Jeesuksen Kristuksen ja puhua Hänestä. Kirjoita sitten sopivia tapoja, joilla
voisit julkisesti tunnustaa Hänet ja puhua Hänestä ja jotka auttaisivat muita
saamaan halun tietää Hänestä enemmän.
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3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Milloin jonkun ihmisen pyrkimykset julkisesti tunnustaa Jeesus Kristus ja
puhua Hänestä ovat herättäneet sinussa halun tietää Hänestä enemmän?

b. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette auttaneet jotakuta toista
saamaan halun tietää enemmän Jeesuksesta Kristuksesta, koska olette
julkisesti tunnustaneet Hänet tai puhuneet Hänestä?

Etsi sopivia tilaisuuksia tunnustaa Jeesus Kristus ja puhua Hänestä sekä tartu niihin
tilaisuuksiin.

Matteus 21:12–16
Jeesus puhdistaa temppelin ja parantaa sokeita ja rampoja
Pohdi ajatuksia ja tuntemuksia, joita
sinulla on ollut temppelissä. Ellet ole
koskaan ollut temppelissä, kuvittele,
mitä mahtaisit ajatella ja tuntea siellä.

Mitä sellaista temppelissä tapahtuu,
mikä auttaa meitä tuntemaan sen
olevan pyhä paikka?

Tultuaan Jerusalemiin Vapahtaja meni
temppeliin.

Lue Matt. 21:12–13 ja pane merkille,
mitä sellaista jotkut ihmiset temppelissä
tekivät, mikä oli loukkaavaa taivaallista
Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan.

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
tarvittavia eläimiä. Vaikka tällainen
kaupankäynti oli välttämätöntä ja
palveli hyvää tarkoitusta, niin sen
tekeminen temppelissä oli
epäkunnioittavaa ja halveksivaa. Lisäksi
jakeessa Matt. 21:13 annetaan
ymmärtää, että rahanvaihtajat ja
kauppiaat olivat kiinnostuneempia
rahallisen voiton saamisesta kuin
Jumalan palvelemisesta ja muiden auttamisesta siinä.

Huomaa, että jakeessa Joh. 2:16 puhdistaessaan temppeliä ensimmäisen kerran
Jeesus käytti temppelistä nimitystä ”Isäni talo”. Jakeessa Matt. 21:13
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puhdistaessaan temppeliä toisen kerran Jeesus käytti temppelistä nimitystä ”Minun
huoneeni”.

Yksi temppeliin liittyvä totuus, jonka voimme oppia Vapahtajan sanoista ja teoista
jakeissa Matt. 21:12–13, on se, että Herran huone on pyhä paikka ja Hän haluaa
meidän kohtelevan sitä kunnioittavasti.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka me voimme osoittaa kunnioitusta Herran huonetta kohtaan?

b. Mitä meidän täytyy tehdä ollaksemme kelvollisia menemään temppeliin?

Lue Matt. 21:14 ja ota selville, mitä Vapahtaja teki temppelissä puhdistettuaan sen
toisen kerran.

Voi olla hyödyllistä tietää, että sana rampa jakeessa Matt. 21:14 viittaa henkilöihin,
jotka olivat jollakin tavoin liikuntarajoitteisia.

Siitä, mitä Herra teki niiden sokeiden ja rampojen hyväksi, jotka tulivat Hänen
luokseen temppelissä, me voimme oppia seuraavan totuuden: Kun käymme
temppelissä, Herra voi parantaa meidät.

Millä tavoin tunnet, että Herra pystyy parantamaan meidät, kun käymme
temppelissä? ____________________

Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta on todistanut
parantumisesta, jota voimme kokea, kun käymme temppelissä: ”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.)

Se parantuminen, jonka voimme kokea palvellessamme temppelissä, voi tapahtua
heti, kuten kävi sokeille ja rammoille jakeessa Matt. 21:14, tai se voi tapahtua ajan
kuluessa.

Pohdi, milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette kokeneet Herran parantavan
vaikutuksen palvelemalla temppelissä.

Kuten jakeissa Matt. 21:15–16 kerrotaan, 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).

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Matt. 21:1–16 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).
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Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 5: PÄIVÄ 3

Matteus 21:17–22:14
Johdanto
Vietettyään yön Betaniassa 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.

Matteus 21:17–32
Jeesus kiroaa viikunapuun ja nuhtelee juutalaisten johtajia
Joskus ruoka-aineet, viihteen muodot, tuotteet ja jopa ihmisten elämä eivät ole niin
hyvää kuin miltä ne näyttävät.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
huomasit, ettei jokin asia ollutkaan niin hyvä kuin miltä se näytti.

Luvussa Matt. 21 on kertomus tilanteesta, jolloin Jeesus kohtasi jotakin sellaista,
mikä ei ollut niin hyvää kuin miltä se näytti. Kun jatkat tämän luvun tutkimista, etsi
totuuksia, jotka voivat opastaa sinua elämään vanhurskaammin.

Kun Jeesus oli saapunut riemusaatossa Jerusalemiin ja puhdistanut temppelin, Hän
meni Betaniaan, pieneen kylään lähelle Jerusalemia. Lue Matt. 21:18–22 ja pane
merkille, mitä Vapahtaja teki seuraavana päivänä matkatessaan Betaniasta takaisin
temppeliin Jerusalemissa.

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 tekopyhyydestä ja siitä,
miten turmeltuneita juutalaisten uskonnolliset johtajat olivat. Monet näistä
johtajista näyttivät seuraavan Jumalaa, mutta he eivät tuottaneet todellisia
vanhurskauden hedelmiä eli tekoja. He olivat tekopyhiä ja teeskentelijöitä.

”[Englannin kielen] sana ”hypocrite” eli tekopyhä on käännetty kreikankielisestä sanasta, joka
tarkoittaa ’näyttelijää’. Se viittaa henkilöön, joka tekeytyy muuksi kuin on, esittää oman osansa
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liioitellen tai on toimissaan petollisen epäjohdonmukainen. Herra tuomitsi [ne, jotka olivat
petollisia], koska nämä teeskentelivät ulkoisesti [pitävänsä käskyt], vaikka heidän sydämensä oli
ylimielinen ja vilpillinen.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja,
2014, s. 68.)

Jakeissa Matt. 21:23–27 kerrotaan, 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) peräisin Jumalasta
vai ihmisestä. 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, elleivät
he vastaisi Hänen kysymykseensä, ja sitten Hän esitti kolme vertausta, jotka
havainnollistavat turmeltuneiden juutalaisjohtajien tekoja.

Ensimmäisessä vertauksessa kuvaillaan sitä, miten eri tavoin kaksi poikaa
suhtautuivat isänsä pyyntöön. Lue Matt. 21:28–30 ja pane merkille, kumpi pojista
oli enemmän viikunapuun ja juutalaisjohtajien kaltainen.

Lue Matt. 21:31–32 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti turmeltuneille
juutalaisjohtajille tällä vertauksella. (On ehkä hyödyllistä tietää, että publikaanit
olivat veronkerääjiä ja portot olivat prostituoituja. Juutalaisjohtajat halveksivat
kumpaakin näistä ihmisryhmistä, koska he pitivät näitä syntisinä.)

Kuinka publikaanit ja portot, jotka uskoivat Johannes Kastajaa, olivat vertauksen
ensimmäisen pojan kaltaisia?

Tästä vertauksesta me opimme, että päästäksemme Jumalan valtakuntaan
meidän täytyy olla kuuliaisia taivaalliselle Isällemme ja tehdä parannus
synneistämme sen sijaan että vain sanoisimme tai teeskentelisimme
olevamme Hänelle kuuliaisia.

2. Lue alla mainitut tilanteet ja kirjoita sitten pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset kahteen kysymykseen:

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.

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.

a. Mitä voisit sanoa näille nuorille auttaaksesi heitä muuttamaan käytöstään?

b. Millä muilla tavoin näiden esimerkkitilanteiden lisäksi me saattaisimme
tuntea houkutusta olla olevinamme kuuliaisia taivaalliselle Isälle sen sijaan
että todella olisimme kuuliaisia Hänelle?

Kun jatkat luvun Matt. 21 tutkimista, pane merkille, mitä sinä voit tehdä, ettet olisi
kuin se viikunapuu, joka ei kantanut hedelmää.
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Matteus 21:33–22:14
Jeesus opettaa vertauksen jumalattomista viininviljelijöistä ja kuninkaanpojan häistä
Lue Matt. 21:33–41 ja täydennä
seuraavaan taulukkoon, mitä arvelet
kolmen jäljellä olevan vertauskuvan
edustavan. Voi olla hyödyllistä tietää,
että viininviljelijät ovat henkilöitä,
joiden vastuulla on huolehtia, että
viinitarha tuottaa hedelmää. (Kun olet
täyttänyt taulukon, tarkista vastauksesi
oppiaiheen lopusta.)

Vertaus jumalattomista viininviljelijöistä

(Matt. 21:33–41)

Vertauskuva Merkitys

Isäntä Taivaallinen Isä

Viininviljelijät

Palvelijat

Isännän poika

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tiivistelmä siitä,
mitä arvelet Jeesuksen havainnollistaneen tämän vertauksen avulla.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on sanonut
seuraavaa Vapahtajan vertauksesta jumalattomista viininviljelijöistä:

”[Jumalan] kanssakäyminen ihmisten kanssa Aadamin luomisesta aina Ihmisen
Pojan toiseen tulemiseen asti esitetään lyhyesti vertauksessa jumalattomista
viininviljelijöistä.

Jumala itse on isäntä; Hänen viinitarhaansa ovat maapallo ja sen asukkaat; ja
viininviljelijät, jotka on nimitetty työskentelemään viinitarhassa, ovat ihmisten
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hengellisiä valvojia. Ne, joita kivitetään, piestään, vainotaan ja surmataan, ovat profeettoja ja
näkijöitä, jotka on lähetetty palvelemaan ihmisten keskuuteen; ja Poika ja perillinen, joka
raahataan ulos viinitarhasta ja surmataan jumalattomien viininviljelijöiden yllytyksestä, on
tietenkin Jeesus.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s.
593–594.)

Tällä vertauksella Jeesus Kristus havainnollisti sitä, että vuosisatojen varrella jotkut
israelilaisten johtajista olivat hylänneet Jumalan profeetat ja että Hän tiesi, että
nykyiset juutalaisjohtajat aikoivat surmata Hänet.

Lue Matt. 21:43 ja pane merkille, kenelle Jumalan valtakunta (eli Jeesuksen
Kristuksen kirkko ja evankeliumin siunaukset) annettaisiin sen jälkeen kun
juutalaisjohtajat olivat hylänneet sen.

Jakeessa JSR Matt. 21:53 sanotaan, että ”pakanat” ovat se kansakunta, jolle
Jumalan valtakunta annettaisiin. ”Toisinaan [sana pakanat] tarkoittaa ihmisiä, jotka
eivät ole israelilaista syntyperää, joskus ihmisiä, jotka eivät ole juutalaista
syntyperää, ja joskus kansoja, joilla ei ole evankeliumia, vaikka kansassa olisikin
israelilaista verta” (PKO, ”Pakanat”, scriptures.lds.org/fi). Valtakunnan siirtyminen
pakanoille alkoi, kun apostolit veivät evankeliumin ensimmäisen kerran pakanoille
Vapahtajan ylösnousemuksen jälkeen. Se on jatkunut viimeisinä aikoina, kun
evankeliumi palautettiin pakanakansan keskuudessa eläneen profeetta Joseph
Smithin kautta.

Me Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet olemme niiden joukossa, joille on annettu
Jumalan valtakunta. Siten Vapahtajan jakeessa Matt. 21:43 esittämän opetuksen
mukaan meidän Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenten vastuulla on tuottaa
vanhurskauden hedelmiä.

Kirjoita evankeliumiin liittyvistä kokemuksista
Se, että kirjoitat merkityksellisistä evankeliumiin liittyvistä kokemuksista, voi selventää
ymmärrystäsi evankeliumin opeista ja periaatteista. Kun muistelet näitä kokemuksia ja kirjoitat
niistä, Pyhä Henki voi johdattaa sinua saamaan syvemmän ymmärryksen ja todistuksen
kirjoittamistasi asioista.

4. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuva viikunapuusta,
jossa on hedelmiä. Nimeä kukin hedelmä käyttäen sanoja, jotka

kuvaavat vanhurskaita asioita, joita meidän Jeesuksen Kristuksen kirkon
jäsenten pitäisi tehdä. Mieti, mistä syystä meidän on tärkeää tuottaa tällaista
hedelmää. Kirjoita sitten tilanteesta, jolloin olet nähnyt jonkun kirkon jäsenen
tuottavan vilpittömästi jotakin näistä vanhurskaista hedelmistä.

Jakeissa Matt. 21:45–46 kuvaillaan, kuinka ylipapit ja fariseukset suuttuivat
tajutessaan, että vertauksen jumalattomat viininviljelijät kuvasivat heitä. He
kuitenkin pidättyivät käymästä käsiksi Vapahtajaan, koska he pelkäsivät kansan
reaktiota, jos he tekisivät niin.

Jakeissa Matt. 22:1–10 kerrotaan, että Jeesus Kristus esitti vertauksen, jossa Hän
vertasi evankeliumin siunauksia häihin, jotka kuningas järjesti pojalleen. Ne
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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.

Lue Matt. 22:11–14 ja katso, mitä hääjuhlassa tapahtui.

Miksi tämä vieras heitettiin ulos häistä?

Kuningas oli noudattanut muinaista tapaa antamalla vierailleen puhtaat ja
asianmukaiset vaatteet käytettäväksi häissä. Tämä mies oli kuitenkin päättänyt olla
käyttämättä kuninkaan antamia vaatteita. Pyhissä kirjoituksissa puhtaat vaatteet ja
viitta ovat usein vertauskuva niiden vanhurskaudesta ja puhtaudesta, jotka ovat
tulleet puhtaiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (ks. 3. Nefi 27:19).

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 ja ottavat vastaan kutsun tulla valtakuntaan,
ole valmiita eivätkä kelvollisia asumaan ikuisesti Hänen ja taivaallisen Isän luona.
Tämä vertaus voi viitata henkilöihin, jotka eivät ole vielä liittyneet kirkkoon –
Jumalan valtakuntaan maan päällä – ja henkilöihin, jotka ovat liittyneet kirkkoon
mutta eivät ole valmistautuneet riittävästi iankaikkiseen elämään Jumalan luona.

Pohdi, mitä sinä teet tällä hetkellä vastataksesi taivaallisen Isän kutsuun ottaa
vastaan kaikki evankeliumin siunaukset. Se, että toteutat sitä, mitä olet oppinut
tässä oppiaiheessa, voi auttaa sinua valmistautumaan kaikkien näiden siunausten
saamiseen.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Matt. 21:17–22:14 ja suorittanut tämän oppiaiheen
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Vastaukset taulukkoon ”Vertaus jumalattomista viininviljelijöistä”: Viininviljelijät
kuvaavat turmeltuneita israelilaisia johtajia, palvelijat kuvaavat Jumalan profeettoja
ja isännän poika kuvaa Jeesusta Kristusta.
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Roomalainen kolikko, jossa on keisarin kuva.

VIIKKO 5: PÄIVÄ 4

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 kehotti heitä noudattamaan maan lakeja ja pitämään kaksi
suurinta käskyä.

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
mielestäsi tärkeitä? ____________________

Kun tutkit jakeita Matt. 22:15–22, pane merkille, mitä Jeesus Kristus opetti maan
lakien noudattamisesta.

Muista, että elämänsä viimeisellä viikolla Vapahtaja opetti Jerusalemin temppelissä.
Lue Matt. 22:15 ja pane merkille, mitä fariseukset yrittivät tehdä Vapahtajalle.
”Miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan” tarkoittaa sitä, että fariseukset
yrittivät huijata Vapahtajan sanomaan sellaista, mikä saattaisi Hänet
huonoon valoon.

Lue Matt. 22:16–17 ja pane merkille, kuinka fariseukset yrittivät huijata Vapahtajaa.
Voi olla hyödyllistä tietää, että keisari oli Rooman valtakunnan hallitsija ja että Israel
kuului tuohon aikaan Rooman valtakuntaan.

Fariseusten Jeesukselle esittämään kysymykseen sisältyi mahdollinen ansa, koska
jos Hän 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 Häntä maanpetoksesta ja ilmoittaa Hänestä Rooman
viranomaisille.

Lue Matt. 22:18–21 ja pane merkille,
kuinka Vapahtaja vastasi fariseusten
kysymykseen.

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus
seuraavaan kysymykseen: Miksi
Vapahtajan vastaus fariseusten
kysymykseen oli mielestäsi
täydellinen?
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Ilmaus ”antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu” jakeessa 21 viittaa
velvollisuuteemme noudattaa yhteiskunnan lakeja, kuten lakia maksaa veroja.

Näistä jakeista me opimme seuraavan totuuden: Herra odottaa meidän olevan
hyviä kansalaisia ja noudattavan maan lakeja.

Miksi on tärkeää, että me Jeesuksen Kristuksen opetuslapset olemme hyviä
kansalaisia ja noudatamme maan lakeja? (Ks. UK 12.) Miksi Herra odottaa meidän
olevan sekä hyviä kansalaisia että hyviä kirkon jäseniä ja noudattavan maan lakeja
ja Hänen lakejaan?

Lue Matt. 22:22 ja pane merkille, kuinka fariseukset suhtautuivat Vapahtajan
vastaukseen.

Matteus 22:23–34
Vapahtaja opettaa saddukeuksille avioliittoa ja ylösnousemusta koskevia asioita
Fariseusten lisäksi myös saddukeukset yrittivät saada Vapahtajan ansaan sanoistaan
Hänen opettaessaan temppelin luona. Lue Matt. 22:23–28 ja pane merkille, kuinka
saddukeukset yrittivät huijata Vapahtajaa. Huomaa, että saddukeukset kielsivät
ylösnousemuksen (ks. jae 23).

Kuinka tiivistäisit kysymyksen, jonka saddukeukset esittivät Vapahtajalle?
____________________

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.

Lue Matt. 22:29–30 ja pane merkille, mitä Vapahtaja vastasi saddukeusten
kysymykseen. Huomaa, mitä Jeesuksen sanojen mukaan ei voi tapahtua
ylösnousemuksessa tai ylösnousemuksen aikaan.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt jakeita
Matt. 22:29–30 pelastussuunnitelman valossa:

”[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’.

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; eivätkä ne, jotka ovat epävanhurskaita ja jumalattomia; eivätkä ne, jotka elävät
maailman tavan mukaan; eivätkä suuret määrät parannusta tekemättömästä ihmiskunnasta.
Nämä kaikki jäävät tuonpuoleisessa ilman palkinnon täyteyttä.” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 606.)
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Herra ilmoitti monia tärkeitä totuuksia iankaikkisesta avioliitosta profeetta Joseph
Smithille. Lue OL 132:15–17 ja pane merkille, mitä Herra niissä jakeissa ilmoitti
profeetalle avioliitosta.

Ketkä Herran mukaan eivät ottaisi vaimoa eivätkä menisi vaimoksi (ks. OL 132:16)
ylösnousemuksessa?

Se, että solmii avioliiton eikä tee sitä ”minun kauttani eikä minun sanani kautta”
(OL 132:15), tarkoittaa sitä, että henkilöä ei sinetöidä puolisoonsa temppelissä
pappeuden valtuudella.

Kohdista Matt. 22:30 ja OL 132:15–17 me opimme, että ne, joita ei sinetöidä
puolisoonsa pappeuden valtuudella kuolevaisuudessa tai sijaistoimituksin
temppelissä, eivät ole naimisissa tulevassa maailmassa.

Lue Matt. 22:31–33 ja pane merkille, mitä muita totuuksia Vapahtaja opetti
saddukeuksille ylösnousemuksesta. Voisit merkitä, 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

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi niin monta käskyä
kuin ehdit yhdessä minuutissa.

Jotkut juutalaiset rabbit uskoivat, että Mooseksen laissa oli 613 lakia eli käskyä. Lue
Matt. 22:34–36 ja pane merkille näihin käskyihin liittyvä kysymys, jonka yksi
fariseuksista esitti Jeesukselle. Voisit merkitä tämän kysymyksen pyhiin
kirjoituksiisi.

Ennen kuin katsot Vapahtajan vastausta, ympyröi pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaan kirjoittamastasi luettelosta käsky, joka mielestäsi on suurin tai
tärkein käsky.

Lue Matt. 22:37–40 ja pane merkille, kuinka Vapahtaja vastasi fariseuksen
kysymykseen. (Matt. 22:36–39 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit
merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta sinun on helppo löytää se
myöhemminkin.)

Herran käskyllä ”rakasta lähimmäistäsi” tarkoitetaan sitä, kuinka me
kohtelemme muita.

Mistähän syystä näitä kahta käskyä pidetään suurimpina?

Ilmaus ”näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat” (Matt. 22:40)
tarkoittaa sitä, että kaikkien niiden käskyjen tarkoituksena, jotka Jumala oli
ilmoittanut Mooseksen laissa ja Vanhan testamentin profeettojen kautta, oli auttaa
ihmisiä osoittamaan rakkautensa Jumalaa kohtaan, lähimmäistään kohtaan tai
kumpaakin kohtaan.

Näistä jakeista me opimme seuraavan periaatteen: Jos todella rakastamme
Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin itseämme, me pyrimme pitämään
kaikki Jumalan käskyt.
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Katso luetteloa käskyistä, jotka kirjoitit pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Piirrä 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.)

Pohdi tilannetta, jolloin päätit noudattaa jotakin tiettyä käskyä osoittaaksesi
rakkautesi Jumalaa tai jotakuta ihmistä kohtaan.

Mieti jotakin käskyä, jota voisit noudattaa uskollisemmin osoittaaksesi rakkautesi
taivaallista Isää tai jotakuta ihmistä kohtaan. Aseta tavoitteeksi noudattaa sitä
käskyä uskollisemmin.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 22:36–39
Sinun pitäisi pystyä kunkin pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan osalta
kertomaan kohdan tausta ja asiayhteys, sen sisältämä oppi tai periaate ja se, kuinka
sinun tulee soveltaa tätä totuutta omaan elämääsi. (Ks. tutkimisen apuvälineitä
pyhien kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvästä aineistosta, joka on saatavana
sivustolla lds.org.)

Jakeiden Matt. 22:36–39 asiayhteys on se, että Jeesus Kristus vastasi fariseukselle,
joka kysyi, mikä käsky on suurin. Yksi oppi eli periaate, jota siinä kohdassa
opetetaan, on se, että kaksi suurinta käskyä ovat rakastaa Jumalaa ja rakastaa
lähimmäistämme. Huomaa, että jakeessa 37 kehotetaan: ”Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi” (kursivointi lisätty). Yksi
tapa toteuttaa tätä pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa käytännössä on pohtia
seuraavia kysymyksiä: Kuinka voit osoittaa rakastavasi Jumalaa sydämestäsi,
sielustasi ja mielestäsi? Kuinka voit osoittaa rakkautta Jumalan lapsia kohtaan?

3. Pohdi, mitä tarkoittaa se, että rakastat Jumalaa koko sydämestäsi.
Pohdi, mitä tarkoittaa se, että rakastat Häntä koko sielustasi. Mieti

sitten, mitä tarkoittaa se, että rakastat Häntä koko mielestäsi. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ajatuksiasi näistä kolmesta.

Matteus 22:41–46
Jeesus kysyy fariseuksilta, mitä nämä ajattelevat Messiaasta
Kun Vapahtaja oli vastannut taitavasti fariseusten ja saddukeusten kysymyksiin,
Hän esitti joitakin kysymyksiä fariseuksille. Lue Matt. 22:41–42 ja katso, mitä
Vapahtaja kysyi fariseuksilta.

Mitä kysymyksiä Jeesus Kristus näiden jakeiden mukaan esitti fariseuksille? Kuinka
fariseukset vastasivat?

Useimmat juutalaiset tiesivät, että Messias eli Kristus polveutuisi kuningas
Daavidista. Fariseukset uskoivat, että Messias olisi Israelin kruunattu kuningas, joka
auttaisi juutalaisia voittamaan roomalaiset ja toisi heille vapauden, kuten kuningas
Daavid oli tehnyt aiemmin. Jakeissa Matt. 22:43–46 kerrotaan, että Jeesus opetti
fariseuksille, että heidän omien kirjoitustensa mukaan Messias oli enemmän kuin
vain Daavidin Poika – Hän oli myös Jumalan Poika. Tätä selittäessään (ks. Matt.
22:44) Jeesus lainasi jaetta Ps. 110:1.
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Vanhin Bruce R. McConkie on selittänyt: ”Voiko olla mitään epäilystä siitä,
kuinka Jeesus tulkitsee psalmin sanat? Hän sanoo, että ne tarkoittavat: ’Isä sanoi
Pojalle, Elohim sanoi Jehovalle: Istu oikealle puolelleni; kun palvelutehtäväsi
kuolevaisuudessa päättyy, silloin minä korotan sinut kanssani iankaikkiseen
kirkkauteen ja korotukseen, missä istut edelleen oikealla puolellani ikuisesti.’
Onko mikään ihme, että innoitettu kertomus päättää tapauksen sanomalla:

’Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut
kysyä häneltä mitään’? (Matt. 22:41–46.)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ,
1978, s. 102.)

4. Pohdi, miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin: Mitä sinä ajattelet
Messiaasta? Kenen Poika Hän on? Kirjoita ajatuksiasi pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Matt. 22:15–46 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 6: PÄIVÄ 1

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.

Matteus 23:1–12
Vapahtaja tuomitsee lainopettajien ja fariseusten tekopyhyyden
Mieti, millaiset sinun pyhät kirjoituksesi ovat verrattuna perheesi jäsenten,
seurakuntanne jäsenten ja ystäviesi pyhiin kirjoituksiin. Kenellä on kooltaan
suurimmat pyhät kirjoitukset? Kenellä on pyhissä kirjoituksissa eniten merkintöjä
ja muistiinpanoja? Kenellä on hienoimmat pyhät kirjoitukset?

Kuinka vastaisit, jos joku väittäisi, että se, jolla on kooltaan suurimmat pyhät
kirjoitukset, jolla on pyhissä kirjoituksissa eniten merkintöjä ja muistiinpanoja tai
jolla on hienoimmat pyhät kirjoitukset, on vanhurskain? ____________________

Miksi se olisi tehoton keino määritellä vanhurskaus? ____________________

Jos vanhurskaus määräytyisi ulkokuoren perusteella, se saattaisi johtaa jotkut
ihmiset toimimaan tekopyhästi. ”Sana [tekopyhä] 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.

Osana Vapahtajan viimeistä julkista sanomaa, jonka Hän esitti Jerusalemin
temppelissä palvelutyönsä viimeisellä viikolla kuolevaisuudessa, Hän tuomitsi
lainopettajien ja fariseusten tekopyhyyden.

Kun tutkit lukua Matt. 23, pane merkille totuuksia, jotka auttavat sinua tietämään,
kuinka suhtautua, kun näet muiden olevan tekopyhiä toimissaan, ja mitä voit tehdä
päästäksesi eroon teeskentelystä omassa elämässäsi.

Lue Matt. 23:1–7 ja kiinnitä huomiota siihen, millä tavoin Vapahtaja sanoi
lainopettajien ja fariseusten olevan tekopyhiä. 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. Lainopettajat olivat lakimiehiä, jotka tutkivat Mooseksen lakia,
ja fariseukset olivat uskonnollisia opettajia.
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Suullisen perimätiedon mukaisesti
juutalaiset käyttivät
raamatunlausekoteloita, joista käytettiin
myös nimitystä tefillin. Ne olivat pieniä
nahkaisia koteloita, jotka sidottiin
otsalle ja vasempaan käsivarteen
osoittamaan, että heidän mielensä ja
sydämensä olivat jatkuvasti
omistautuneita Jumalan laille.
Raamatunlausekotelon sisällä oli pieniä
pergamenttikääröjä, joissa oli katkelmia
Vanhan testamentin kirjoituksista.
Juutalaiset käyttivät
raamatunlausekoteloita, jotta ne
auttaisivat heitä muistamaan, että
heidän piti noudattaa Jumalan käskyjä
(ks. 2. Moos. 13:5–10, 14–16; 5. Moos.
6:4–9; 11:13–21). Herra ei tuominnut
niitä, jotka käyttivät
raamatunlausekoteloita, mutta Hän
tuomitsi ne, jotka käyttivät niitä
teeskennelläkseen tai suurensivat niitä, jotta muut huomaisivat heidän
käyttävän niitä.

Ymmärrä pyhien kirjoitusten kohtien tausta ja asiayhteys
Se, että saamme tietoa Uuden testamentin aikojen kulttuurista ja tavoista, voi auttaa meitä
ymmärtämään paremmin pyhiä kirjoituksia. Pyhien kirjoitusten taustaan sisältyvät olosuhteet,
jotka vallitsivat pyhien kirjoitusten kohtaan tallennetun tapahtuman yhteydessä. Tämän taustan
ymmärtäminen valmistaa sinua huomaamaan pyhien kirjoitusten innoitettujen kirjoittajien
sanomia. Lisäksi se auttaa sinua asettumaan henkisesti kunkin kirjoittajan maailmaan
mahdollisimman hyvin ja näkemään tapahtumat siten kuin kirjoittaja näki ne.

Voisit merkitä jakeen Matt. 23:5 ilmauksen, jossa selitetään, miksi lainopettajat ja
fariseukset suurensivat raamatunlausekoteloitaan ja lisäsivät viittoihinsa isot tupsut.

Minkä neuvon Herra jakeessa Matt. 23:3 antoi apostoleilleen tekopyhyydestä?

Tämän neuvon pohjalta me opimme seuraavan totuuden: Me voimme päättää
noudattaa Jumalan lakeja, vaikka näemme muiden olevan toimissaan
tekopyhiä.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Miksi on tärkeää, että me päätämme noudattaa

Jumalan lakeja, vaikka näemme muiden olevan toimissaan tekopyhiä?

Lue Matt. 23:8–10 ja ota selville, mitä Vapahtaja kielsi ihmisiä tekemästä.

Vapahtaja käytti ilmausta ”te olette kaikki veljiä” (jae 8) opettaakseen, ettei
ihmisten tule pitää itseään parempina kuin muut, koska he kaikki ovat Jumalan
lapsia ja Hänen silmissään yhdenvertaisia.
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Lainopettajat ja fariseukset luulivat uskonnollisen ja yhteiskunnallisen asemansa
tekevän heistä suuria. Lue Matt. 23:11–12 ja pane merkille, ketä Vapahtaja sanoi
pitävänsä suurimpana Jumalan valtakunnassa. Voisit merkitä jakeeseen 11,
mitä löydät.

Kuten näissä jakeissa kerrotaan, Vapahtaja opetti ihmisille seuraavan periaatteen:
Jos pyrimme korottamaan itsemme muiden yläpuolelle, meidät alennetaan.
Alentaminen tarkoittaa nöyryyttämistä tai sitä, ettei ihmistä enää kunnioiteta
entiseen tapaan.

Lisäksi Jeesus opetti ihmisille, että jos olemme nöyriä ja palvelemme muita,
Herra korottaa meidät. Ilmaus ”se korotetaan” (Matt. 23:12) antaa ymmärtää, että
Herra kohottaa meitä, auttaa meitä tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen ja suo
meille korotuksen selestisessä valtakunnassa.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi meidän on palveltava muita, jotta Herra kohottaisi meitä ja auttaisi
meitä tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen?

b. Kuinka se, että olemme nöyriä, voi auttaa meitä voittamaan tekopyhyyden?

Pohdi, mitä hyvää teet koulussa, kotona ja kirkossa. Mieti, mihin kohtaan sijoittaisit
itsesi seuraavalla jatkumolla sen pohjalta, mikä saa sinut tekemään hyviä tekoja ja
miten pyrit olemaan nöyrä:

Aseta tavoitteeksi palvella muita päivittäin ja muista, että me kaikki olemme
taivaallisen Isän lapsia.

Matteus 23:13–36
Jeesus Kristus tuomitsee lainopettajat ja fariseukset
Kuvittele, että saisit valita juomista
varten yhden kolmesta kupista.
Ensimmäinen kuppi on likainen
ulkopuolelta, toinen kuppi on likainen
sisäpuolelta ja kolmas kuppi on puhdas.
Miksi joisit mieluummin siitä kupista,
joka on täysin puhdas eikä vain osittain
puhdas? Kun tutkit jakeita Matt.
23:13–36, pohdi, kuinka voit verrata
näitä kolmea kuppia siihen, mitä
Jeesus sanoi.
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Jakeissa Matt. 23:13–36 kerrotaan, että Vapahtaja tuomitsi lainopettajat ja
fariseukset siksi, että nämä olivat tekopyhiä. Silmäile näitä jakeita ja katso, kuinka
monta kertaa Vapahtaja käytti ilmausta voi teitä, kun Hän puhui lainopettajille ja
fariseuksille. Voisit merkitä jokaisen kohdan, jossa ilmaus voi teitä esiintyy näissä
jakeissa. Ilmaus voi teitä viittaa kurjuuteen, ahdistukseen ja murheeseen.

3. Lue alla mainitut pyhien kirjoitusten kohdat ja kirjoita sitten pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset kahteen kysymykseen:

• Matt. 23:23–24

• Matt. 23:25–26

• Matt. 23:27–28

• Matt. 23:29–36.

a. Millä tavoin lainopettajat ja fariseukset olivat tekopyhiä?

b. Mitä esimerkkejä tällaisesta tekopyhyydestä näemme meidän aikanamme?

Lue Matt. 23:26 ja pane merkille, mitä Vapahtaja käski fariseuksia tekemään, jotta
he pääsisivät eroon tekopyhyydestään. Voisit merkitä, mitä löydät.

Tästä jakeesta me opimme, että kun pyrimme tulemaan hengellisesti puhtaiksi
sisältä, se kuvastuu ulkoisista valinnoistamme.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä meidän täytyy tehdä, jotta olisimme hengellisesti puhtaita sisältä?

b. Kuinka se, että pyrimme olemaan hengellisesti puhtaita sisältä, voisi auttaa
meitä voittamaan tekopyhyyden?

Kun ajattelet oppiaiheen tämän osuuden alussa mainittuja kolmea kuppia, mieti,
mikä kuppi kuvastaa parhaiten sinun tämänhetkistä hengellistä tilaasi. Aseta
tavoite, joka auttaa sinua olemaan hengellisesti täysin puhdas.

Joseph Smithin raamatunkäännös jakeista Matt. 23:23–35 täydentää
ymmärrystämme lisäämällä seuraavat selitykset:

• Lainopettajat ja fariseukset saivat tilanteen näyttämään siltä, että he itse ”eivät
tekisi vähäisintäkään syntiä”, ja kuitenkin he itse asiassa syyllistyivät ”koko
lain” rikkomiseen (ks. LDS Bible, Matthew 23:24, alaviite a).

• Lainopettajat ja fariseukset ”todistivat isiään vastaan, vaikka [he itse olivat]
osallisia samassa jumalattomuudessa” (LDS Bible, Matthew 23:36, alaviite a).

• Heidän isänsä olivat tehneet syntiä tietämättömyydessä, mutta lainopettajat ja
fariseukset tekivät syntiä tietoisesti ja heidän olisi vastattava rikkomuksistaan
(ks. LDS Bible, Matthew 23:36, alaviite a).

Jakeissa Matt. 23:29–33 kerrotaan, että Jeesus tuomitsi juutalaisten hengelliset
johtajat, koska nämä olivat hyväksyneet aiemmat profeetat mutta hylänneet elävät
profeetat. Aivan kuten Jeesuksen aikoina, meidänkin täytyy varoa sitä, ettemme
kunnioita aiempia profeettoja ja samalla hylkää oman aikamme eläviä profeettoja.
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Matteus 23:37–39
Vapahtaja suree sitä, etteivät Jerusalemin asukkaat halua tulla Hänen luokseen
Kuinka kanaemo suojelee poikasiaan?

Kun vaara uhkaa, kanaemo kokoaa
poikasensa siipiensä alle suojellakseen
niitä. Kanaemo rakastaa poikasiaan ja
uhraisi henkensä niiden suojelemiseksi.

Lue Matt. 23:37–39 ja pane merkille,
kuinka Vapahtaja sanoi olevansa kuin
kanaemo.

Miten Jerusalemin asukkaat
suhtautuivat Jeesuksen pyrkimyksiin
koota heidät?

Voisit merkitä ilmauksen ”teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille” (jae 38).
Tässä yhteydessä ilmaus jäävä asujaansa vaille tarkoittaa tyhjää tai hylättyä. Koska
ihmiset eivät halunneet, että Vapahtaja kokoaisi heidät, he jäivät ilman varjelusta.
Muiden merkitysten ohella tämä ilmaus voisi viitata ihmisten hengelliseen tilaan
Jeesuksen aikana sekä Jerusalemin hävittämiseen tulevaisuudessa. Se voisi viitata
myös temppeliin ja temppelin siunausten menettämiseen.

Sen perusteella, mitä Jeesus opetti kanaemosta ja sen poikasista, mitä me voimme
saada, jos haluamme, että Vapahtaja kokoaa meidät? Vastaa tähän kysymykseen
täydentämällä seuraava virke: Jos haluamme, että Vapahtaja kokoaa meidät,
niin ____________________.

Merkitse ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin
seuraavaan lausuntoon ohje, jossa esitetään yksi tapa, jolla voimme näyttää
Vapahtajalle, että haluamme Hänen kokoavan meidät:

”Useammin kuin kerran Hän on sanonut, että Hän haluaisi koota meidät
luokseen, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan. Hän sanoo,
että meidän täytyy päättää tulla Hänen luokseen nöyrinä ja osoittaen riittävää
uskoa Häneen tehdäksemme parannuksen ’täysin vilpittömin sydämin’ [3. Nefi
10:6].

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.)

Päätä, mitä aiot tehdä mennäksesi Vapahtajan luo, jotta voit saada edelleen
osaksesi Hänen huolenpitoaan ja varjelustaan.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Matt. 23 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 6: PÄIVÄ 2

Joseph Smith – Matteus;
Matteus 24
Johdanto
Jeesus Kristus profetoi Jerusalemin ja temppelin hävityksestä. Hän ilmoitti myös
toisen tulemisensa merkkejä ja neuvoi uskollisia valvomaan ja valmistautumaan
tuohon päivään.

Joseph Smith – Matteus 1–20
Jeesus profetoi Jerusalemin ja temppelin hävityksestä

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi yksi kysymys
tai useampia kysymyksiä, joita
sinulla on Jeesuksen Kristuksen
toisesta tulemisesta. Kun tutkit
lukua Joseph Smith – Matteus, etsi
vastauksia kirjoittamiisi
kysymyksiin.

Joseph Smith – Matteus on Joseph
Smithin raamatunkäännös jakeista
Matt. 23:39–24:56. Se on
Kallisarvoisessa helmessä Abrahamin
kirjan jälkeen.

Lue JS–M 4 ja katso, mitkä kaksi
kysymystä opetuslapset esittivät
Jeesukselle. Voisit merkitä nämä
kysymykset pyhiin kirjoituksiisi.

Jakeissa JS–M 5–20 Vapahtaja vastasi
ensimmäiseen kysymykseen – milloin Jerusalem ja temppeli hävitettäisiin. Jakeissa
21–37 Hän vastasi toiseen kysymykseen – mikä on merkkinä Hänen toisesta
tulemisestaan ja jumalattomien tuhosta.

Lue JS–M 5–12 ja kiinnitä huomiota merkkeihin, jotka liittyvät Jerusalemin
hävitykseen.

Vaikka Jeesus sanoi, että Hänen opetuslapsensa kärsisivät tuona aikana, Hän antoi
tärkeän lupauksen, että jos pysymme lujina emmekä anna voittaa itseämme,
niin me pelastumme. Voisit merkitä tämän totuuden jakeessa 11.

Lujana pysyminen tarkoittaa sitä, ettei anna kiusausten ja pahan voittaa itseään.
Pyhissä kirjoituksissa sana luja on toisinaan liitetty sanan järkkymätön pariksi (esim.
ks. Moosia 5:15).
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Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten ylimmät johtokunnat ovat selittäneet ilmauksen ”luja ja
järkkymätön” merkitystä: ”Mitä tarkoittaa se, että on luja ja järkkymätön? Lujana oleminen on
sitä, että on tukevasti kiinnitetty eikä ole altis muutoksille, on horjumaton uskossa ja
päättäväisyydessä sekä on luotettava ja uskollinen. Samalla tavoin järkkymättömänä oleminen
on sitä, että on peräänantamaton ja sellainen, jota ei voi siirtää tai johdattaa toisaalle. Se, että
on luja ja järkkymätön Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa, on sitä, että sitoutuu seuraamaan
Häntä ja tekee sen vuoksi aina runsaasti hyviä tekoja.” (Ks. ”Luja ja järkkymätön”, Liahona,
tammikuu 2008, s. 42.)

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on esittänyt seuraavan
näkemyksen. Merkitse, mitä ominaisuuksia on hänen mukaansa ”henkilöllä, joka
on luja ja järkkymätön”. (Voisit kirjoittaa hänen käyttämänsä sanat pyhiin
kirjoituksiisi jakeen JS–M 11 marginaaliin sanan lujana viereen.)

”Sanaa ’luja’ käytetään ilmaisemaan muuttumatonta tilaa, vankkaa ja vakaata,
järkkymätöntä ja päättäväistä (ks. Oxford English Dictionary Online, 1989,
”Steadfast”). – – Henkilö, joka on luja ja järkkymätön, on vakaa ja pysyvä,
päättäväinen ja järkähtämätön eikä ole ohjailtavissa pois ensisijaisesta
päämäärästä tai tehtävästä.” (”Steadfast and Immovable, Always Abounding in
Good Works”, New Era, tammikuu 2008, s. 2.)

Sana pelastuu jakeessa JS–M 11 ei tarkoita sitä, että me säästymme elämässä
kaikilta vaikeuksilta.

Lue profeetta Joseph Smithin seuraava lausunto ja merkitse, mitä pelastuminen
tarkoittaa: ”[Se käsitys on] väärä, että pyhät välttyisivät kaikilta tuomioilta
samalla kun jumalattomat kärsisivät, sillä kaikki liha joutuu kärsimään ja
’pyhätkin vaivoin välttyvät’ [ks. OL 63:34]. – – Monet vanhurskaista joutuvat
sairauden, kulkutautien jne. uhreiksi lihan heikkouden tähden ja pelastuvat
kuitenkin Jumalan valtakuntaan.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith,

2007, s. 264.)

Jakeista JS–M 13–20 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. He surmasivat yli miljoona
juutalaista ja miltei 100 000 juutalaista vangittiin. Temppeli hävitettiin eikä
kiveäkään jäänyt kiven päälle – aivan kuten Vapahtaja oli profetoinut (ks. JS–M 3).
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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Mieti, kuinka elävän profeetan totteleminen ja seuraaminen meidän aikanamme on
yhtä tärkeää kuin juutalaisten oli ottaa varteen Jeesuksen varoitus.

Joseph Smith – Matteus 21–37
Jeesus profetoi toisen tulemisensa merkeistä
Lue JS–M 21–23 ja kiinnitä huomiota siihen, miksi Herra ilmoitti toisen
tulemisensa merkit.

Huomaa, että Vapahtaja varoitti ”vääristä kristuksista” ja ”vääristä profeetoista”
(JS–M 22). Nämä termit tarkoittavat jokaista – kirkossa ja kirkon ulkopuolella – joka
väittää ilman valtuutta puhuvansa Herran puolesta tai joka tavoittelee kannatusta
opetuksille, jotka ovat ristiriidassa elävien profeettojen sanojen kanssa. Ilmaus
”valittuja liiton mukaan” jakeessa 22 tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen kirkon
jäseniä.

Näistä vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista sanotaan, että he ”eksyttävät, jos
mahdollista, jopa valitutkin” (JS–M 22).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on antanut
seuraavan varoituksen vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista: ”Näitä vääriä
kristuksia ovat maailman väärät uskonnolliset järjestelmät, ja vääriä profeettoja
ovat niiden järjestelmien opettajat ja selittäjät. Niin syvällisiä ja tieteellisiä ovat
niiden opit, niin suurenmoisia ja ihmeellisiä heidän työnsä, – – että jopa
valitutkin miltei eksyvät.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa,

1965–1973, osa 1, s. 647.)

Mitä me voimme tehdä välttyäksemme joutumasta eksytetyiksi – myös joidenkin
kirkon jäsenten toimesta?

Presidentti Joseph F. Smith on esittänyt kirkon jäsenille seuraavan varoituksen:

”Me emme voi hyväksyä mitään ilmoitusta sitovaksi, ellei se tule suoraan
määrätyn kanavan, asetetun pappeuden järjestyksen kautta, joka on se Jumalan
määräämä kanava, jonka kautta Hänen mielensä ja tahtonsa tehdään tiettäväksi
maailmalle.

– – Sillä hetkellä, jolloin ihmiset alkavat luottaa johonkin toiseen tiedon
lähteeseen, he asettavat itsensä alttiiksi Saatanan viettelevälle vaikutukselle ja

antautuvat vaaraan joutua Perkeleen palvelijoiksi. He menettävät näkyvistään sen tosi
järjestyksen, jonka kautta pappeuden siunauksia saadaan, ja he astuvat pois Jumalan
valtakunnan piiristä ja ovat vaarallisella maaperällä. Aina kun näette ihmisen astuvan esiin
väittäen saaneensa ilmoituksen suoraan Herralta kirkolle pappeuden järjestyksen ja kanavien
ulkopuolella, voitte vaientaa hänet petkuttajana.” (Ks. Evankeliumin oppi, 1980, s. 39–40.)

Lue JS–M 24–26 ja pane merkille, mitä Vapahtaja sanoi siitä, millä tavoin Hän
ilmestyy toisessa tulemisessaan.

Lue JS–M 27–31 ja etsi merkkejä, jotka edeltävät Vapahtajan toista tulemista.

Kirjoita merkeistä luettelo: ____________________
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Huomaa, etteivät kaikki merkit ole kielteisiä. Jakeiden 27 ja 31 mukaan ennen
Jeesuksen Kristuksen toista tulemista Herran valitut kootaan ja evankeliumia
saarnataan kaikkialla maailmassa.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka tämä
profetia on täyttymässä nykyään. Kirjoita myös ajatuksia siitä,

kuinka sinä voisit osallistua tämän profetian täyttymiseen.

Vapahtaja varoitti, että viimeisinä aikoina väärät kristukset ja väärät profeetat
pyrkisivät eksyttämään ”jopa valitutkin” (JS–M 22). Lue JS–M 37 ja ota selville,
kuinka voimme välttyä joutumasta eksytetyiksi.

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi kohdan JS–M 37 viereen tämän periaatteen: Jos
vaalimme Herran sanaa, niin meitä ei eksytetä.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin
seuraava kertomus. Merkitse kertomukseen ne kohdat, jotka havainnollistavat
jakeessa JS–M 37 opetettua periaatetta.

”Yksi hyvistä lähetyssaarnaajistani, joka palveli kanssani, kun olin
lähetysjohtajana Torontossa [Kanadassa], 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.)

Oletko sinä tai jotkut tuntemasi henkilöt kokeneet jotakin samankaltaista kuin
tämä entinen lähetyssaarnaaja? Minkä neuvon antaisit jollekulle, joka on tässä
tilanteessa? Miksi? ____________________

Vanhin Ballard jatkoi:

”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 tapaamisesta 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.
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’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, oppiaihe 20.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi tapa, jolla
voisit paremmin vaalia Herran sanaa (ks. JS–M 37).

Herran sanan vaaliminen auttaa meitä välttymään joutumasta eksytetyiksi, ja
nykyajan ilmoitus kehottaa meitä seisomaan pyhissä paikoissa ja olemaan
horjumatta ”Herran päivän tulemiseen asti” (OL 87:8). Me voimme vaalia Herran
sanaa paitsi tutkimalla pyhiä kirjoituksia myös vastaanottamalla Jumalan sanaa
seisomalla eli käymällä pyhissä paikoissa kuten temppeleissä ja kappeleissa sekä
pyrkimällä tekemään omasta kodistamme pyhän paikan. Mieti, kuinka näissä
paikoissa oleminen voi auttaa sinua oppimaan tosi oppia ja välttymään joutumasta
eksytetyksi.

Joseph Smith – Matteus 38–55
Jeesus opettaa opetuslapsiaan valmistautumaan Hänen toiseen tulemiseensa
Vapahtaja päätti tämän saarnan opettamalla opetuslapsilleen, kuinka tulee vaalia
Hänen sanaansa ja valmistautua Hänen toiseen tulemiseensa.

Piirrä seuraavassa taulukossa oleviin ruutuihin yksinkertaisia kuvia, jotka
havainnollistavat esimerkkejä, joita Vapahtaja käytti opettaakseen valmistautumaan
Hänen toiseen tulemiseensa. Kirjoita sitten kunkin piirroksen alle totuus, jonka
huomasit valmistautumisesta Vapahtajan toiseen tulemiseen.

JS–M 38–39 JS–M 40–43

JS–M 46–47 JS–M 48–54

Näistä esimerkeistä me opimme, että taivaallinen Isä yksin tietää, milloin
Vapahtajan toinen tuleminen tapahtuu, ja jos tarkkaamme merkkejä ja
noudatamme Herran käskyjä, niin me olemme valmistautuneita Vapahtajan
toiseen tulemiseen.

Kertaa totuudet, joita huomasit luvussa Joseph Smith – Matteus, ja mieti, kuinka
nämä totuudet auttavat sinua vastaamaan niihin kysymyksiin, joita kirjoitit
oppitunnin alussa.
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Yksi parhaita tapoja valmistautua Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen on
noudattaa Hänen nykyajan profeettojensa ja apostoliensa opetuksia. Mieti
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin
seuraavia sanoja:

”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.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Jos tapaisit Vapahtajan huomenna, mitä muutoksia

tekisit tänään?

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Joseph Smith – Matteus; Matt. 24 ja suorittanut tämän
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 6: PÄIVÄ 3

Matteus 25
Johdanto
Kun Jeesus Kristus opetti Öljymäellä yksityisesti opetuslapsilleen toista tulemistaan
koskevia asioita, Hän opetti vertaukset kymmenestä morsiusneidosta ja talenteista.
Hän selitti myös, että palatessaan Hän erottaa vanhurskaat jumalattomista.

Matteus 25:1–13
Jeesus Kristus opettaa vertauksen kymmenestä morsiusneidosta
Kuvittele, miltä sinusta mahtaisi tuntua, jos olisit nuori mies seuraavassa
kertomuksessa, jonka on esittänyt kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin
Jeffrey R. Holland. Hän kuuli nuoren kotiin palanneen lähetyssaarnaajan kertovan
henkilökohtaisen kokemuksen eräässä todistuskokouksessa.

”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 saapumiseen
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.)

Mitä ajattelisit, jos olisit tässä tilanteessa tuo nuorukainen? Miksi on tärkeää olla
aina valmistautunut? ____________________

Luku Matt. 25 on jatkoa Vapahtajan opetukselle Öljymäellä, ja siinä on kolme
vertausta valmistautumisesta. Ne opettavat meille, kuinka tulee valmistautua
kohtaamaan Herra, kun Hän tulee jälleen.

Öljymäellä ollessaan Jeesus Kristus opetti opetuslapsilleen toista tulemistaan
koskevia asioita (ks. Matt. 24). Vertauksella kymmenestä morsiusneidosta Jeesus
opetti, että meidän täytyy valmistautua Hänen toiseen tulemiseensa.
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Lue Matt. 25:1–4 ja kiinnitä huomiota
vertauksen tärkeimpiin osatekijöihin.
Voisit merkitä, mitä löydät.

Juutalaisten häätapojen mukaan
”sulhanen lähti läheisten ystäviensä
kanssa illalla morsiamen taloon. 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. (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, 2014, s. 78.)

Lue vertauksen loppuosa jakeista Matt. 25:5–13 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä
tekivät viisi viisasta morsiusneitoa ja mitä tekivät viisi tyhmää morsiusneitoa.

Sen sijaan että lukisit Matt. 25:5–13, voisit katsoa osan videosta ”Ne, jotka
ovat ymmärtäväisiä” (kohdasta 0.00 kohtaan 5.46), jossa esitetään vertaus

kymmenestä morsiusneidosta. Tämä video on sivustolla lds.org. Samalla kun katsot
videota, pane merkille, mitä viisi viisasta morsiusneitoa tekivät ja mitä viisi tyhmää
morsiusneitoa tekivät.

Mieti seuraavia vertauksen osatekijöitä ja kirjoita, mitä arvelet kunkin kuvastavan:

Sulhanen ____________________

Viisaat morsiusneidot ____________________

Tyhmät morsiusneidot ____________________

Lamput ____________________

Öljy ____________________

Ilmaukset ”kun sulhanen viipyi” (Matt. 25:5) ja ”keskellä yötä kuului huuto” (Matt.
25:6) viittaavat Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Pohdi, mitä voit näiden
ilmausten perusteella oppia Vapahtajan toisesta tulemisesta. Voisit kirjoittaa Jeesus
Kristus jakeiden 5–6 marginaaliin.

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, keitä
kymmenen morsiusneitoa edustavat: ”Kymmenen morsiusneitoa edustavat
ilmiselvästi Kristuksen kirkon jäseniä, sillä heidät kaikki oli kutsuttu hääjuhlaan ja
kaikki tiesivät, mitä heiltä vaadittiin, jotta heidät päästettäisiin sisään sulhasen
tullessa. Mutta vain puolet heistä oli valmiina, kun sulhanen tuli.”
(”Valmistautuminen toista tulemista varten”, Liahona, toukokuu 2004, s. 8.)

Voisit kirjoittaa kirkon jäsenet jakeiden Matt. 25:1–2 marginaaliin.

Tarkastele jakeita Matt. 25:8–9 ja pohdi, miksi viisaat morsiusneidot eivät antaneet
öljystään tyhmille morsiusneidoille. Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut,
mitä öljy voisi edustaa ja miksi sitä ei voi antaa muille:
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”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.)

1. Pohdi, mitä tämän vertauksen öljy edustaa. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo omistautumisen ja

kuuliaisuuden teoista, joilla voisi täydentää seuraavan virkkeen: Presidentti
Spencer W. Kimballin mukaan vertauksen öljy voi kuvata…

Seuraavassa on yksi totuus, jonka voimme oppia tästä vertauksesta ja presidentti
Kimballin kommentista: Me emme voi lainata muilta ihmisiltä hengellistä
valmistautumista. Hengelliseen valmistautumiseen sisältyvät todistus, kääntymys,
usko ja muita lahjoja, jotka tulevat henkilökohtaisesti Pyhän Hengen kautta.

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar on selittänyt:

”Haluan nyt käyttää yhtä vertauksen kymmenestä morsiusneidosta monista
mahdollisista tulkinnoista tähdentääkseni todistuksen ja kääntymyksen välistä
yhteyttä. Kymmenen morsiusneitoa, joista viisi oli viisasta ja viisi tyhmää, ottivat
lamppunsa ja lähtivät tapaamaan sulhasta. Ajatelkaa, että morsiusneitojen
käyttämät lamput ovat todistuksen lamppuja. Tyhmät morsiusneidot ottivat
todistuksen lamppunsa, mutta eivät ottaneet yhtään öljyä mukaansa. Nähkää

öljy kääntymyksen öljynä. – –

Olivatko nuo viisi viisasta morsiusneitoa itsekkäitä ja haluttomia jakamaan vai antoivatko he
aivan oikein ymmärtää, ettei kääntymyksen öljyä voi lainata? Voiko hengellistä voimaa, joka on
tulosta vankkumattomasta kuuliaisuudesta käskyille, antaa toiselle ihmiselle? Voiko tietoa, joka
on saatu uutteran pyhien kirjoitusten tutkimisen ja pohtimisen kautta, välittää apua
tarvitsevalle? Voiko rauhaa, jota evankeliumi tuo uskolliselle myöhempien aikojen pyhälle, siirtää
sellaiselle, joka käy läpi vastoinkäymistä tai suurta haastetta? Selkeä vastaus jokaiseen näistä
kysymyksistä on ei.

Kuten viisaat morsiusneidot asianmukaisesti tähdensivät, jokaisen meistä täytyy ostaa
itsellemme. Nämä innoitetut naiset eivät kuvailleet liiketointa. Pikemminkin he tähdensivät
henkilökohtaista vastuutamme pitää todistuksen lamppumme palamassa ja hankkia runsas
varasto kääntymyksen öljyä. Tätä kallisarvoista öljyä hankitaan pisara kerrallaan – rivi rivin
päälle ja opetus opetuksen päälle (ks. 2. Nefi 28:30), kärsivällisesti ja sinnikkäästi. Tarjolla ei ole
oikotietä; mikään viime hetken valmistautumisen puuska ei ole mahdollista.

’Ja nyt, olkaa uskollisia rukoillen aina, pitäen lamppunne kunnossa ja palavina ja öljyä
mukananne, jotta olisitte valmiit Yljän tullessa’ (OL 33:17).” (”Kääntyneet Herraan”, Liahona,
marraskuu 2012, s. 109.)
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Seuraavassa on toinen totuus, jonka voimme oppia tästä vertauksesta: Me
valmistaudumme Vapahtajan toiseen tulemiseen vahvistamalla
todistustamme ja kääntymystämme päivittäisellä vanhurskaudella.

2. Piirrä pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi iso kuva
öljylampusta. Pidä mielessä, että
vertauksen öljy kuvaa
valmistautumista Jeesuksen
Kristuksen toiseen tulemiseen, ja
laadi lampun sisään luettelo tavoista, joilla voit lisätä ”lamppuusi” ”öljyä”.
Mikäli mahdollista, kerro ajatuksistasi perheenjäsenille tai ystäville ja kysy
heiltä, mitä he ehdottaisivat lisättäväksi luetteloosi.

Jotta ymmärtäisit, millä muilla keinoin voisit hankkia öljyä pisara pisaralta
elämällä vanhurskaasti, voisit katsoa loput videosta ”Ne, jotka ovat

ymmärtäväisiä” (kohdasta 5.46 kohtaan 8.44). Kun katsot videota, lisää pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi luetteloon ideoita.

Nykyajan ilmoituksessa Herra on vahvistanut, että ”sinä [toisen tulemisen]
päivänä, jolloin minä tulen kirkkaudessani, toteutuu se vertaus, jonka minä puhuin
kymmenestä morsiusneidosta” (OL 45:56).

Lue Matt. 25:10–12 ja katso, mitä sulhanen sanoi tyhmille morsiusneidoille. Voi olla
hyödyllistä tietää, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä selvennetään
sulhasen sanoneen: ”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?
(Ks. Joh. 17:3.)

Näistä jakeista me opimme, että ollaksemme valmiita Herran tulemiseen ja
kelvollisia pysymään Hänen luonaan meidän täytyy tulla tuntemaan Hänet.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin olet tullut tuntemaan Vapahtajan paremmin?

b. Kuinka Vapahtajan tunteminen voi vaikuttaa siihen, miten hyvin olet
hengellisesti valmistautunut Hänen toiseen tulemiseensa?

Vanhin Holland jatkaa oppiaiheen alussa olevaa kertomusta – nuoresta
pappeudenhaltijasta, joka ei ollut valmis, kun häntä tarvittiin – selittäen, että tämä
nuorukainen kiiruhti katua eteenpäin seurakuntansa erään vanhemman miehen
luo. Vanhempi mies antoi nuoremmalle veljelle siunauksen, joka vakiinnutti veljen
tilan ensihoitajien saapumiseen asti. Vanhin Holland jatkoi:

VI IKKO 6,  PÄIVÄ 3

127



”Sitten kotiin palannut lähetyssaarnaaja, josta puhun, sanoi näin: ’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.)

Mieti, mitä sinun täytyy tehdä ollaksesi hengellisesti valmis Herran tulemiseen.
Voisit ympyröidä 1–2 niistä teoista, jotka kirjoitit piirrokseesi öljylampusta, ja
asettaa tavoitteen toimia tavoilla, jotka lisäävät hengellistä valmiuttasi.

Matteus 25:14–46
Jeesus Kristus opettaa opetuslapsilleen vertaukset talenteista sekä lampaista ja
vuohista
Jos vanhempasi astuisivat huoneeseen ja antaisivat sinulle suuren summan rahaa,
mitä tekisit sillä?

Kun Vapahtaja edelleen opetti opetuslapsilleen toisesta tulemisestaan, Hän kertoi
vertauksen talenteista. Tässä vertauksessa eräs mies, joka oli lähdössä matkalle,
antoi rahaa kolmelle palvelijalleen: ensimmäiselle palvelijalle viisi talenttia, toiselle
kaksi talenttia ja kolmannelle yhden talentin. (Talentti oli tietty määrä rahaa.)

Lue Matt. 25:16–18 ja katso, mitä
palvelijat tekivät saamillaan rahoilla.

Jakeissa Matt. 25:19–23 kerrotaan, että
kun isäntä palasi, hän pyysi
palvelijoitaan tekemään tiliä siitä, mitä
nämä olivat tehneet saamillaan rahoilla.
Palvelijat, jotka olivat saaneet viisi
talenttia ja kaksi talenttia, olivat
käyttäneet niitä kaksinkertaistaen
isäntänsä antamat rahat. Mutta
palvelija, joka oli saanut yhden talentin, oli kätkenyt sen eikä hänellä sen vuoksi
ollut mitään enempää annettavana isännälleen.

Lue Matt. 25:24–25 ja katso, miksi palvelija oli kätkenyt talentin.

Tässä vertauksessa talentteja voidaan verrata niihin lahjoihin ja kykyihin, joita
Herra on antanut meille. Pelko voi estää meitä käyttämästä niitä lahjoja ja
kykyjä, joita Herra on antanut meille.

Mitä mielestäsi tapahtuu, ellemme pelon vuoksi kehitä lahjojamme ja kykyjämme?
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Lue Matt. 25:26–30, niin saat selville, mitä tapahtui kelvottomalle palvelijalle.

Yksi totuus, jonka me voimme oppia tästä vertauksesta, on se, että ellemme kehitä
ja käytä hengellisiä lahjojamme hyvän aikaansaamiseen, niin me
menetämme ne.

Mieti joitakin tapoja, joilla sinä voit käyttää lahjojasi ja kykyjäsi Herran työn
edistämiseen. Yksi talentti, jota voit käyttää, on todistuksesi (ks. OL 60:2–3). Voisit
laatia suunnitelman siitä, että käytät ja kehität uskollisesti lahjojasi ja kykyjäsi.

Jakeissa Matt. 25:31–46 kerrotaan, että
toisen tulemisensa yhteydessä Jeesus
erottelee vanhurskaat jumalattomista
samalla tavoin kuin paimen erottaa
lampaat vuohista. Kuinka Herra
havaitsee eron niiden välillä, jotka
Häntä rakastavat (lampaat), ja niiden
välillä, jotka eivät rakasta (vuohet)?

Lue Matt. 25:40 ja pane merkille, mitä
Vapahtaja opetti siitä, kuinka me
osoitamme rakastavamme Häntä.

Tästä jakeesta me opimme, että kun rakastamme ja palvelemme muita, me
osoitamme rakastavamme Herraa.

Jotta voisit ymmärtää paremmin, kuinka me osoitamme rakkautemme
Herraa kohtaan rakastamalla ja palvelemalla muita, katso video ”The Coat”

[Takki], jossa kuvataan erästä tapahtumaa presidentti Heber J. Grantin lapsuudesta.
Kun katsot videota, pane merkille, ketä poika ja hänen äitinsä kumpikin palvelivat.

Pohdi, kuinka olet kohdellut muita viimeisen vuorokauden aikana. Pohdi,
päättäisitkö toimia eri tavoin, jos olisit tulevaisuudessa samankaltaisessa
tilanteessa. Etsi seuraavan vuorokauden ajan tilaisuuksia noudattaa Pyhän Hengen
kehotuksia ja palvella muita.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Matt. 25 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 6: PÄIVÄ 4

Matteus 26:1–30
Johdanto
Kaksi päivää ennen pääsiäistä Juudas vehkeili juutalaisjohtajien kanssa, jotka
halusivat surmata Jeesuksen. Pääsiäispäivän iltana Jeesus asetti sakramentin.

Matteus 26:1–16
Juudas vehkeilee juutalaisjohtajien kanssa, jotka haluavat surmata Jeesuksen
Oletko koskaan nähnyt elokuvaa tai lukenut kertomusta, jossa joku kavallettiin?
Miksi tuo henkilö kavallettiin? Miltä sinusta tuntuisi, jos joku läheinen ystävä
kavaltaisi sinut? Kun luet Jeesuksen Kristuksen elämän viimeisistä tunneista,
muista, että Hänet kavalsi eräs läheinen ystävä.

Muinaisille israelilaisille pääsiäisviikko
oli yksi vuoden tärkeimmistä viikoista.
”Pääsiäinen asetettiin [Mooseksen
aikaan], jotta Israelin lapset
muistaisivat, että tuhon enkeli kulki
heidän talojensa ohi ja vapautti heidät
egyptiläisten orjuudesta [ks. 2. Moos.
12:21–28; 13:14–15].” Osana
pääsiäisenviettoa israelilaiset uhrasivat
karitsan ja sivelivät sen verta
ovenpieliinsä. ”Virheettömät karitsat,
joiden verta käytettiin merkkinä Israelin
pelastamiseksi muinoin, ovat
vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta,
Jumalan Karitsasta, jonka uhri lunasti
koko ihmiskunnan.” (PKO,
”Pääsiäinen, juutalaisten”,
scriptures.lds.org/fi.)

Lue Matt. 26:1–2 ja ota selville, mitä
Jeesus Kristus sanoi tapahtuvan
pääsiäisen jälkeen.

Lue seuraavaksi Matt. 26:3–5 ja ota selville, ketkä laativat suunnitelmaa Jeesuksen
surmaamiseksi tuona aikana.

Miksi lainopettajat ja ylipapit päättivät odottaa ja surmauttaa Jeesuksen vasta
pääsiäisen jälkeen?

Jakeissa Matt. 26:6–13 kerrotaan, että kun Jeesus oli Betaniassa, eräs nainen tuli
Hänen luokseen ja voiteli Hänet hyvin kalliilla öljyllä huomioidakseen Hänen
lähestyvän kuolemansa ja hautaamisensa. Jotkut Hänen opetuslapsistaan, kuten
Juudas, yksi kahdestatoista apostolista ja ryhmän rahojen hoitaja, valittivat, että öljy
olisi pitänyt myydä köyhien auttamiseksi. Juudas ei kuitenkaan todellisuudessa
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ollut kiinnostunut köyhistä vaan oli varas, joka halusi rahan itselleen (ks. Joh.
12:4–6).

Lue Matt. 26:14–16 ja pane merkille, mitä Juudas teki sen jälkeen kun Vapahtaja oli
nuhdellut häntä valittamisesta.

Huomaa, kuinka paljon Juudas sai maksuksi Jeesuksen kavaltamisesta.
”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 Vapahtajan kavaltamisesta (ks. Sak. 11:12).

Matteus 26:17–25
Jeesus ja Hänen opetuslapsensa syövät pääsiäisaterian
Ajattele hetkeä, jolloin viimeksi katsoit
peiliin. Mitä hyötyä meille on peileistä?

Lue ensimmäisen presidenttikunnan
jäsenen, presidentti Dieter F.
Uchtdorfin seuraava lausunto ja pane
merkille, miksi on tärkeää nähdä
itsemme selkeästi, siten kuin Jumala
näkee meidät:

”Kenestäkään meistä ei ole mukavaa myöntää, että olemme ajelehtimassa pois
oikeasta kurssista. Yritämme usein välttää syvälle sieluumme katsomista sekä
heikkouksiemme, rajoituksiemme ja pelkojemme kohtaamista. Kun näin ollen
sitten tutkimme elämäämme, me katsomme sitä mieltymysten, tekosyiden ja
niiden tarinoiden suodattimen läpi, joita kerromme itsellemme oikeuttaaksemme
kelvottomat ajatukset ja teot.

Mutta hengelliselle kasvullemme ja hyvinvoinnillemme on välttämätöntä, että pystymme
näkemään itsemme selkeästi. Jos heikkoutemme ja vajavuutemme pysyvät pimennossa, niin
Vapahtajan lunastava voima ei voi parantaa niitä eikä tehdä niistä vahvuuksia. – –

Kuinka siis voimme kohdistaa Jumalan totuuden puhtaan valon sieluumme ja nähdä itsemme
sellaisina kuin Hän näkee meidät?

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.)

Mieti, kuinka pyhät kirjoitukset ja yleiskonferenssissa pidetyt puheet voisivat olla
kuin peili ja auttaa meitä näkemään, millä tavoin meidän tulee parantaa
elämäämme.

Kun tutkit jakeita Matt. 26:17–25, pane merkille periaate, joka voi auttaa sinua
huomaamaan heikkouksiasi, niin että voit tehdä työtä niiden voittamiseksi.
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Jakeissa Matt. 26:17–19 kerrotaan, että Jeesus käski opetuslapsiaan varaamaan
Jerusalemista huoneen pääsiäisateriaa varten.

Lue Matt. 26:20–21 ja katso, mitä Jeesus sanoi apostoleilleen pääsiäisaterian aikana.

Jos sinä olisit ollut paikalla, mitä olisit mahtanut ajatella, kun Jeesus olisi
sanonut tämän?

Lue Matt. 26:22 ja katso, minkä kysymyksen apostolit esittivät Jeesukselle.

Mitä kysymys ”Herra, en kai se ole minä?” opettaa sinulle yhdestätoista
uskollisesta apostolista?

Yksi periaate, jonka voimme oppia tästä kertomuksesta, on se, että kun Jeesuksen
Kristuksen opetuslapset kuulevat Herran sanan, he tutkivat omaa elämäänsä
huomatakseen, mitä se tarkoittaa heidän kohdallaan.

Presidentti Uchtdorf sanoi seuraavaa tästä kertomuksesta:

”Opetuslapset eivät epäilleet Hänen sanojensa todenperäisyyttä. Eivätkä he
katselleet ympärilleen, osoittaneet jotakuta toista ja kysyneet: ’Onko se hän?’ – –

Mietin, mitä kukin meistä tekisi, jos Vapahtaja esittäisi tuon kysymyksen meille.
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.)

Oletko koskaan tuntenut kiusausta olla piittaamatta Herran sanoista ja otaksua,
että ne oli osoitettu jollekulle toiselle? Lue seuraava lausunto ja pane merkille, mitä
presidentti Uchtdorf on kehottanut meitä tekemään, kun me kuulemme
Herran sanat:

”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?’

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.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
sinua on siunattu, kun olet toteuttanut Herran sanoja elämässäsi.

Kirjoita sitten täsmällinen tavoite siitä, mitä aiot tehdä tutkistellaksesi omaa
elämääsi paremmin aina kun kuulet tai luet Herran sanoja.
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Lue Matt. 26:23–25 ja pane merkille, mitä Vapahtaja vastasi apostolien
kysymykseen. Heti kun Jeesus oli ilmoittanut Juudaksen kavaltajakseen, Juudas
lähti ulos (ks. Joh. 13:30).

Matteus 26:26–30
Jeesus Kristus asettaa sakramentin pääsiäisen aikana
Syötyään pääsiäisaterian apostoliensa kanssa Vapahtaja asetti
sakramenttitoimituksen.

Pohdi, mitä vastaisit seuraaviin
kysymyksiin: Kun edellisen kerran
nautit sakramentin, mitä teit? Mitä
ajattelit? Mitä tunsit?

Lue Matt. 26:26–29 ja kiinnitä huomiota
siihen, mitä Herra teki leivällä ja sillä,
mitä maljassa oli.

Näistä jakeista me opimme, että
sakramentin vertauskuvat edustavat
Jeesuksen Kristuksen ruumista ja
verta, jotka Hän uhrasi meidän vuoksemme.

Joseph Smithin raamatunkäännös antaa lisää valoa jakeisiin Matt. 26:26–28. Lue
Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR Matt. 26:22, 24–25.

Pane merkille, mitä innoitettuja muutoksia niihin on tehty. Kuinka ne auttavat
meitä ymmärtämään sakramentin tärkeän tarkoituksen?

Näistä innoitetuista muutoksista me opimme, että Jeesus Kristus asetti
sakramentin meitä varten, jotta muistaisimme Hänet ja sen, että Hän sovitti
meidän syntimme.

Mikäli mahdollista, katso video ”Muista Hänet aina” (5.28) ymmärtääksesi
paremmin sakramentin tarkoituksen ja tärkeyden. Tässä videossa vanhin

Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista selittää, että sakramentin
tarkoitus on muistaa Jeesusta Kristusta ja Hänen sovitusuhriaan. Tämä video on
sivustolla lds.org.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka se, että yrität muistaa Vapahtajan ja Hänen sovituksensa, on
vaikuttanut siihen, mitä tunnet ja koet nauttiessasi sakramenttia?

b. Mitkä asiat voivat viedä huomiomme sakramentin nauttimisen aikana?

c. Kuinka näiden häiriötekijöiden välttäminen sakramenttipalvelun aikana voi
auttaa meitä saamaan hengellisemmän kokemuksen?

d. Mitä sellaista sinä voit tehdä, mikä auttaa sinua keskittymään Vapahtajaan ja
tämän toimituksen merkitykseen sakramenttipalvelun aikana ja muistamaan
Hänet viikon aikana?
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Kun nautimme sakramentin, niin mitä meillä jakeiden Matt. 26:27–28 mukaan on
mahdollisuus ottaa vastaan sen ansiosta, että Kristus vuodatti verensä?

Pelkästään se, että syömme leivän ja juomme veden 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.

Voisit kirjoittaa seuraavan periaatteen pyhien kirjoitustesi marginaaliin: Kun
teemme parannuksen ja nautimme sakramentin vakain aikein, me voimme
saada syntimme anteeksi.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka aiot
toteuttaa käytännössä niitä sakramenttia koskevia totuuksia, jotka

olet huomannut jakeissa Matt. 26:26–30.

Lue uudelleen Matt. 26:29 ja ota selville, milloin Vapahtaja sanoi nauttivansa
seuraavan kerran sakramentin.

”Kuten jakeessa Matt. 26:29 kerrotaan, Vapahtaja sanoi opetuslapsilleen, ettei Hän maistaisi
viiniköynnöksen antia ennen kuin Hän joisi sitä heidän kanssaan Isänsä valtakunnassa. Näin
sakramentti paitsi kuvastaa Vapahtajan sovitusta myös ennakoi sitä aikaa, jolloin Hän palaa
maan päälle kunniassa (ks. 1. Kor. 11:26).

Myöhempinä aikoina Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille yksityiskohtia tulevasta
tapahtumasta, jolloin Hän juo viiniköynnöksen antia maan päällä. Kuten luvussa OL 27 kerrotaan,
Herra ilmoitti, että Hän nauttii sakramentin jälleen maan päällä seuraajiensa kanssa, joiden
joukossa on monia muinaisia profeettoja, kuten Moroni, Elias, Johannes Kastaja, Elia, Abraham,
Iisak, Jaakob, Joosef, joka myytiin Egyptiin, Pietari, Jaakob ja Johannes, ’sekä Mikaelin eli
Aadamin, kaikkien isän’ kanssa (ks. OL 27:4–14). Herran seuraajiin kuuluvat kaikki ne, ’jotka
minun Isäni on antanut minulle maailmasta’ (OL 27:14). Tämä tarkoittaa sitä, että jos me
pysymme tosina ja uskollisina tekemillemme liitoille ja kestämme loppuun asti, me tulemme
olemaan niiden joukossa, jotka nauttivat sakramentin vertauskuvat Vapahtajan kanssa tänä
tulevana ajankohtana.” (New Testament Student Manual, s. 83–84.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Matt. 26:1–30 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 7: PÄIVÄ 1

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. Tänä aikana Pietari kielsi kolme kertaa tuntevansa
Vapahtajan niiden kuullen, jotka tunnistivat hänen olevan yksi Jeesuksen
Kristuksen opetuslapsista.

Matteus 26:31–46
Jeesus Kristus kärsii Getsemanen
puutarhassa
Mieti seuraavaa tilannetta: Nuorelle
miehelle on lapsesta asti opetettu, että
kokoaikaisessa lähetystyössä
palveleminen on pappeusvastuu.
Teini-ikäisenä hänestä tuntuu yhä, 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?

Pohdi tilanteita, jolloin sinusta on ehkä tuntunut vaikealta alistaa omaa tahtoasi
taivaallisen Isän tahtoon. Kun tutkit luvun Matt. 26 loppuosaa, etsi periaatteita,
jotka voivat auttaa sinua, kun sinun on vaikea tehdä, mitä taivaallinen Isä pyytää
sinulta.

Muista, että jakeissa Matt. 26:1–30 kerrottiin siitä, kun Herra söi pääsiäisaterian
apostoliensa kanssa ja asetti sakramentin. Lue Matt. 26:31–35 ja ota selville, mitä
Jeesus profetoi tapahtuvan Hänen apostoleilleen.

Tässä yhteydessä sana luovutte tarkoittaa kääntymistä pois tai hylkäämistä.

Huomaa, kuinka Pietari ja muut apostolit suhtautuivat siihen, mitä Vapahtaja sanoi.

Lue Matt. 26:36–38 ja katso, minne Jeesus ja apostolit menivät pääsiäisaterian
jälkeen.

Katso valokuvia Öljymäki ja Orson Hyde -puisto sekä Getsemanen puutarha
(kolmoissidoksen lopussa kohdassa ”Raamatun karttoja ja valokuvia”, nro 11 ja
nro 12). Getsemane oli oliivipuutarha, joka sijaitsi Öljymäellä tai sen vieressä aivan
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Jerusalemin muurien ulkopuolella. ”Getsemane merkitsee ’öljypuristin’” (PKO,
”Getsemane”, scriptures.lds.org/fi).

Merkitse jakeisiin Matt. 26:36–38 ilmaukset, jotka kuvailevat Jeesuksen tunteita
Hänen mennessään Getsemaneen.

Lue Matt. 26:39 ja pane merkille, mitä Jeesus teki mentyään ”vähän kauemmaksi”
puutarhaan.

Malja, johon Vapahtaja viittasi, oli vertauskuvallinen sana kuvaamaan sen
kärsimyksen katkeruutta, jota Hän koki sovituksessa. Getsemanessa Jeesus aloitti
kaikkien ihmisten syntien ja kärsimysten ottamisen päälleen osana suurta
sovitusuhriaan.

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Jeffrey R. Holland on selittänyt,
mitä Jeesus pyysi Isältä pyytäessään, että malja menisi Hänen ohitseen:
”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.)

Voisit merkitä ilmauksen ”mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä”
(Matt. 26:39; ks. myös OL 19:19).

Vaikka Jeesus pyysikin toisenlaista keinoa täyttää Isän tarkoitukset, Jeesus Kristus
alisti tahtonsa Isän tahtoon toteuttaakseen sovituksen.

Pohdi, mitä me voimme oppia Jeesuksen halukkuudesta alistua taivaallisen Isän
tahtoon, vaikka se tarkoittikin, että Hän kestäisi valtavaa kärsimystä ja lopulta
kohtaisi kuoleman.

Täydennä seuraava lausuma sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeesta Matt. 26:39:
Me noudatamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, kun me
____________________.

1. Tarkastele uudelleen tämän oppiaiheen alussa mainittua tilannetta
sekä kirjoittamiasi tilanteita. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan kysymykseen: Kuinka Vapahtajan
esimerkki voi vahvistaa meitä näissä tilanteissa?

2. Mieti tilanteita, jolloin omat halusi erosivat taivaallisen Isän
tahdosta mutta lopulta päätit noudattaa Hänen tahtoaan. Kirjoita

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yhdestä sellaisesta kokemuksesta, ellei
se ole liian henkilökohtainen, ja selitä, miksi teit sen valinnan ja miltä se
sinusta tuntui.

Keksi jokin erityinen tapa, jolla aiot noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä
alistamalla oman tahtosi taivaallisen Isän tahtoon. Voisit asettaa tavoitteeksi toimia
sen mukaan, mitä olet kirjoittanut.

Käy uudelleen läpi Matt. 26:37–38 ja pane merkille Vapahtajan ohjeet Pietarille,
Jaakobille ja Johannekselle Getsemanessa.
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Ohje ”valvokaa minun kanssani” jakeessa 38 tarkoittaa hereillä olemista,
valppautta ja tarkkaavaisuutta. Jotta ymmärtäisit paremmin, miksi opetuslapset
ovat saattaneet tarvita Vapahtajan ohjetta valvoa Hänen kanssaan, huomaa, että
Joseph Smithin raamatunkäännöksessä lisätään se selitys, 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
opetuslapsille ohjeen valvoa kanssaan Jeesus kehotti heitä olemaan valppaita, sillä
heidän uskoaan Häneen koeteltaisiin.

Lue Matt. 26:40 ja pane merkille, mitä Jeesus huomasi, että ”[Pietari] ja molemmat
Sebedeuksen pojat [Jaakob ja Johannes]” (Matt. 26:37) tekivät sillä välin, kun Hän
oli ollut rukoilemassa.

Kohdassa Luuk. 22:45 kerrotaan, että
he nukkuivat ”murheen uuvuttamina”.

Lue Matt. 26:41 ja katso, mitä Jeesus
käski heidän tehdä.

Seuraavassa on yksi periaate, jonka me
opimme Vapahtajan ohjeista näille
apostoleille: Jos valvomme ja
rukoilemme jatkuvasti, meillä on
voimaa vastustaa kiusausta.

Mitä mielestäsi tarkoittaa ilmaus
”tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko” (Matt. 26:41)?

Yksi merkitys voisi olla se, että opetuslapset kyllä halusivat totella Vapahtajaa,
mutta he sallivat fyysisen halunsa nukkua voittaa hengellisen halunsa valvoa ja
rukoilla. Pohdi, kuinka tämän ilmauksen ymmärtäminen voisi auttaa meitä
vastustamaan kiusausta.

Lainattuaan jaetta Matt. 26:41 presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä
presidenttikunnasta sanoi: ”[Vapahtajan varoitus] Pietarille on yhtä lailla meille.
Susi, joka tappaisi lampaat, hyökkää varmasti myös paimenen kimppuun. Joten
meidän täytyy valvoa itseämme samoin kuin toisia.” (”Valvokaa minun
kanssani”, Liahona, heinäkuu 2001, s. 46.)

Muista, että ”valvominen” tarkoittaa hereillä olemista, valppautta ja
tarkkaavaisuutta. Mieti, kuinka hengellinen valvominen ja rukoileminen voi auttaa
meitä voittamaan heikkoutemme ja vastustamaan kiusausta.

Pohdi, oletko koskaan antanut periksi kiusauksille, koska et ole muistanut rukoilla
ja olla valpas. Mieti, kuinka tuo valinta on vaikuttanut sinuun. Pohdi seuraavaksi
tilanteita, jolloin olet vastustanut kiusauksia rukoilemalla ja olemalla valpas. Mikä
on auttanut sinua olemaan jatkuvasti valpas hengellisesti ja rukoilemaan?

Kirjoita erilliselle paperille tai korttiin yksi asia, jonka aiot tehdä, jotta valvoisit ja
rukoilisit paremmin jatkuvasti. Voisit pitää tätä paperia mukanasi muistuttamassa
sinua tavoitteestasi.
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Huomaa, että jakeissa Matt. 26:42–46 kerrotaan, että Jeesus rukoili Getsemanen
puutarhassa kolme kertaa. Joka kerta Hän ilmaisi halukkuutensa noudattaa
Isänsä tahtoa.

Matteus 26:47–75
Jeesus Kristus vangitaan ja Häntä kuulustellaan Kaifaksen edessä
Ylipapit ja lainopettajat vehkeilivät surmatakseen Jeesuksen Kristuksen. Heidän
jumalattomaan suunnitelmaansa sisältyivät Juudaksen lahjominen, väärien
todistusten esittäminen, pilkanteon aiheuttaminen ja jopa Jeesuksen kiduttaminen.
Vapahtaja pakotettiin kahteen viralliseen oikeudenkäyntiin: Ensin oli juutalainen
oikeudenkäynti Jerusalemin suuren Sanhedrinin edessä, johon kuului 71 jäsentä,
mukaan lukien leeviläisiä, ylipappeja, lainopettajia, fariseuksia, saddukeuksia ja
muiden poliittisten suuntausten edustajia, ja joita kaikkia johti ylipappi, joka siihen
aikaan oli Kaifas. Toisena oli roomalainen oikeudenkäynti Pilatuksen edessä.
Juutalaisen oikeudenkäynnin aikana Jeesusta syytettiin jumalanpilkasta (Jumalan
halveksimisesta, herjaamisesta tai kiroamisesta), koska Hän kutsui itseään Jumalan
Pojaksi (ks. Matt. 26:64–65). Koska jumalanpilkka oli juutalaisuuteen liittyvä asia
eikä liikuttanut roomalaisia, juutalaisjohtajat muuttivat syytteen maanpetokseksi,
kun he veivät Jeesuksen Pilatuksen luo. Juutalaisjohtajat yrittivät saada roomalaiset
vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus yritti asettautua kuninkaaksi, toivoen, että
roomalaiset surmaisivat Hänet keisarin petturina. Roomalaisen oikeudenkäynnin
aikana Pilatus ei kuitenkaan havainnut Jeesuksen syyllistyneen mihinkään. Lopuksi
Pilatus antoi Jeesuksen kuitenkin teloitettavaksi tyynnyttääkseen juutalaisjohtajat.

Lue 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.)

Vaikka Jeesuksella Kristuksella oli voima tuhota miehet, jotka löivät Häntä ja
sylkivät Hänen päälleen, Hän kärsi ja kesti sen auliisti. Roomalaiset johtajat ja
sotilaat eivät ymmärtäneet sitä ääretöntä voimaa, jonka Jeesus olisi voinut kutsua
avukseen, jos sen tekeminen olisi ollut Isän tahto.

Tutki jakeita Matt. 26:47–68 ja pane merkille, kuinka Jeesus Kristus hallitsi edelleen
tilannetta ja alistui Isänsä tahtoon, vaikka jumalattomat miehet kohtelivat Häntä
kaltoin ja tuomitsivat Hänet (ks. myös 1. Nefi 19:9). Voisit merkitä, mitä löydät.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mikä kiinnittää
huomiosi Vapahtajan päättäväisyydessä toteuttaa taivaallisen Isän

tahto olosuhteista riippumatta. Kirjoita myös, kuinka sinä voit noudattaa
Vapahtajan esimerkkiä kuuliaisuudesta.

Huomaa jakeessa Matt. 26:56, että Vapahtajan profetia siitä, että apostolit
luopuisivat Hänestä, kävi toteen. Tämä luopuminen oli kuitenkin vain väliaikaista.
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Jakeissa Matt. 26:69–75 kerrotaan, että sillä aikaa kun Jeesusta kuulusteltiin
vangitsemisensa jälkeen, Pietari kielsi kolme kertaa tuntevansa Hänet. (Huom. Sitä,
kun Pietari kielsi Jeesuksen, käsitellään yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka
koskee lukua Luuk. 22.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Matt. 26:31–75 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 7: PÄIVÄ 2

Matteus 27–28
Johdanto
Osana salaliittoa Jeesuksen Kristuksen surmaamiseksi juutalaisjohtajat toivat Hänet
roomalaisen maaherran Pontius Pilatuksen eteen. Pilatus luovutti Jeesuksen
ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Jeesus alistui kärsimykseen ja kuolemaan
täyttääkseen Isänsä tahdon.

Matteus 27:1–25
Jeesus luovutetaan Pilatuksen käsiin ja Hänet tuomitaan ristiinnaulittavaksi
Jos voisit valita yhden pyhien kirjoitusten tapahtuman, jonka silminnäkijä saisit
olla, minkä tapahtuman valitsisit? Miksi? ____________________

Tämän oppiaiheen aikana tutkit yhtä merkittävimmistä tapahtumista maailman
historiassa. Kuvittele, että olet silminnäkijänä sille, mitä tapahtui.

Luvussa Matt. 26 kerrotaan, että Jeesus vangittiin ja että juutalaisten johtajat
syyttivät Häntä epäoikeudenmukaisesti ja tuomitsivat Hänet. Rooman vallan
alaisuudessa juutalaisilla ei ollut valtaa tuomita ketään kuolemaan. Siksi
juutalaisjohtajat pyrkivät löytämään Rooman laista sellaisen rikoksen, josta Jeesus
voitaisiin tuomita kuolemaan.

Jakeissa Matt. 27:1–10 kerrotaan, 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. Joseph Smithin raamatunkäännöksessä
selvennetään, että Juudas ”hirttäytyi puuhun. Ja hän putosi heti maahan, ja hänen
suolensa pursuivat ulos, ja hän kuoli.” (JSR Matt. 27:6.)

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 erään profetian (ks. Sak. 11:12–13).

Juutalaisten painostuksen vuoksi ja peläten menettävänsä kansan hallinnan Pilatus
antoi Jeesuksen ristiinnaulittavaksi (ks. Matt. 27:11–26). (Sinulla on tilaisuus tutkia
näitä tapahtumia yksityiskohtaisemmin oppiaiheessa, joka koskee lukuja
Joh. 18–19.)
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Matteus 27:26–50
Jeesus ruoskitaan, Häntä pilkataan ja Hänet ristiinnaulitaan
Ennen kuin Pilatus lähetti Jeesuksen
ristiinnaulittavaksi, hän ruoskitti
Jeesuksen (ks. Matt. 27:26). Joutuminen
ruoskittavaksi tarkoittaa sitä, että
henkilöä lyödään toistuvasti piiskalla,
jonka useisiin säikeisiin on punottu
esineitä, kuten teräviä kiviä 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.

Lue Matt. 27:27–32 ja katso, mitä
roomalaiset sotilaat tekivät Jeesukselle.

Mistähän syystä sotilaat etsivät jonkun
muun kantamaan Jeesuksen ristiä?

1. Kuvittele, että itse olisit
Simon-nimisen kyreneläisen miehen asemassa. Mitä sinä olisit

mahtanut ajatella tai tuntea, jos olisit ollut väkijoukon keskellä ja sinut olisi
pakotettu kantamaan Jeesuksen ristiä? Kirjoita vastauksesi pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.

Jakeessa Matt. 27:33 kerrotaan, että Jeesus vietiin ”paikkaan, jota kutsutaan
Golgataksi, Pääkallonpaikaksi”.

Vanhin James E. Talmage kahdentoista apostolin koorumista on opettanut paikan
nimestä seuraavaa: ”Nimeä on ehkä käytetty kukkulan ulkomuodon johdosta,
puhummehan mekin kukkulan laesta; tai jos kysymys oli tavanomaisesta
teloituspaikasta, paikalle on sen vuoksi annettu kuolemaan viittaava nimi, aivan
kuten me katsomme pääkallon symboloivan kuolemaa” (Jeesus Kristus, 1986,
s. 469).

Jakeissa Matt. 27:34–45 kerrotaan, että Jeesus kieltäytyi nauttimasta juomaa, jota
tavallisesti tarjotaan ristiinnaulituille lievittämään tuskia. Ihmiset, jotka katselivat
ristiinnaulitsemista, yrittivät pilkata ja kiusata Jeesusta.

Lue Matt. 27:46 ja katso, mitä Jeesus sanoi ollessaan ristillä. Voisit merkitä,
mitä löydät.

Jotta ymmärtäisit paremmin, mitä sinä hetkenä tapahtui, lue kahdentoista
apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat:
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”Puhun hyvin varoen, jopa kunnioittavasti siitä, mikä on kenties ollut kaikkein
vaikein hetki tällä yksinäisellä matkalla sovitukseen. Puhun noista viimeisistä
hetkistä, joihin Jeesus on varmasti ollut valmis älyllisesti ja fyysisesti mutta joita
Hän ei kenties ollut täysin osannut odottaa henkisesti ja hengellisesti – tuosta
lopullisesta vajoamisesta Jumalan vetäytymisen aiheuttamaan lamauttavaan
epätoivoon, kun Hän huusi äärimmäisessä yksinäisyydessään: ’Jumalani,

Jumalani, miksi hylkäsit minut?’ [Matt. 27:46.] – –

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?

Lue vanhin Hollandin lausunnon loppuosa ja merkitse hänen sanoistaan ne, joissa selitetään,
miksi Jeesus Kristus koki Hengen vetäytymisen: ”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.)

Jakeen Matt. 27:46 ja vanhin Hollandin lausuman perusteella me voimme oppia,
että osana sovitusta Jeesus Kristus koki taivaallisen Isän Hengen
vetäytymisen.

Kun teemme syntiä, me koemme hengellisen kuoleman – taivaallisen Isän Hengen
vetäytymisen. Koska Jeesus Kristus koki hengellisen kuoleman ristillä, Hän voi
auttaa meitä, kun me olemme erossa taivaallisen Isän Hengestä huonojen
valintojemme vuoksi. Hän voi auttaa meitä myös, kun tunnemme olevamme yksin.

Lue Matt. 27:50. Joseph Smithin raamatunkäännöksessä sanotaan: ”Kun Jeesus oli
jälleen huutanut kovalla äänellä sanoen: Isä, se on täytetty, sinun tahtosi on
tapahtunut, hän antoi henkensä” (LDS Bible, Matthew 27:50, alaviite a).

Joseph Smithin raamatunkäännöksen tämän jakeen mukaan Jeesus Kristus kärsi
täyttääkseen taivaallisen Isän tahdon.

Kun edellisessä oppiaiheessa tutkit lukua Matt. 26, sait tietää Vapahtajan
kärsimyksestä Getsemanessa ja Hänen halukkuudestaan alistaa tahtonsa Isän
tahtoon. Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi jakeen Matt. 27:50 kohdalle
rinnakkaisviitteeksi Matt. 26:39, jotta voisit muistaa, että Jeesus teki sen, mitä oli
luvannut tehdä.

Lue Matt. 27:51 ja katso, mitä tapahtui temppelissä, kun Jeesus kuoli.
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Jeesuksen aikaan temppelissä oli kaksi
huonetta – pyhä ja kaikkeinpyhin. Näitä
kahta huonetta erotti väliverho.
”Kaikkeinpyhin oli muinaisen
temppelin pyhin huone. Se oli
vertauskuvana Jumalan läsnäolosta.
Kerran vuodessa sovituspäivänä
ylipappi kulki 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 (Matt. 27:51), se oli
vaikuttavana vertauskuvana siitä, että
Vapahtaja, suuri ylipappi, oli kulkenut
läpi kuoleman väliverhon ja menisi pian
[Isän] Jumalan eteen.” (New Testament
Student Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, 2014, s. 94.)

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut
seuraavaa siitä, mitä temppelin väliverhon repeytyminen merkitsi: ”Nyt Kristus
uhrataan; laki täytetään, Mooseksen taloudenhoitokausi on kuollut;
evankeliumin täyteys on tullut ja tuonut mukanaan koko valonsa ja voimansa; ja
niinpä – esittäen vaikuttavalla tavalla, jonka koko juutalaisväestö ymmärtäisi,
että valtakunta oli otettu heiltä pois ja annettu muille – Jumala repäisi temppelin

väliverhon ’ylhäältä alas asti’. 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,
kursivointi lisätty.)

Temppelin väliverhon repeytymisestä Kristuksen kuoleman yhteydessä me voimme
oppia, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me kaikki voimme
päästä Jumalan luokse, jos teemme parannuksen ja pidämme liittomme.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee meille mahdolliseksi paluun
Jumalan luokse?
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b. Mitä meidän täytyy tehdä, että olisimme kelvollisia asumaan taivaallisen Isän
luona iankaikkisesti?

Jakeissa Matt. 27:52–66 annetaan lisää tietoa siitä, mitä tapahtui Jeesuksen
kuoleman jälkeen. Huomaa, että Matteus merkitsi muistiin, että nimenomaan
”Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen” (Matt. 27:53, kursivointi lisätty) myös monia
vanhurskaita ihmisiä, jotka olivat kuolleet, nousi kuolleista ja ilmestyi monille
ihmisille Jerusalemissa (ks. myös OL 133:54–56).

Kun Jeesus oli kuollut, arimatialainen Joosef, joka oli varakas opetuslapsi, ”pyysi
Jeesuksen ruumista” (Matt. 27:58; ks. myös Joh. 19:39). Jeesuksen ruumis käärittiin
puhtaaseen vaatteeseen ja pantiin hautakammioon, jonka arimatialainen Joosef
omisti, ja haudan suu peitettiin suurella kivellä. Joidenkin ylipappien ja fariseusten
yllyttämänä Pilatus määräsi haudalle vartioväkeä vartioimaan hautaa, ja kivi
sinetöitiin. Miksi ylipapit ja fariseukset jakeiden Matt. 27:63–64 mukaan halusivat
näin toimittavan?

Matteus 28
Jeesus Kristus nousee kuolleista ja ilmestyy monille
Jakeiden Matt. 28:1–5 mukaan varhain viikon ensimmäisenä päivänä eli
sunnuntaina Magdalan Maria ja eräs toinen Maria menivät haudalle. Joseph
Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Matt. 28:2 selvennetään, että he näkivät
kaksi enkeliä (ks. LDS Bible, Matthew 28:2, alaviite a).

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen kirkon jäsenet pyhittivät
lepopäivänä viikon ensimmäisen päivän eli sunnuntain, ja lopulta seitsemännen
päivän eli lauantain pyhittäminen lepopäivänä päättyi. Muutos viikon viimeisen
päivän pyhittämisestä viikon ensimmäisen päivän pyhittämiseen ei ole niin tärkeää
kuin lepopäivän käsite ja periaate.

Lue Matt. 28:6–7 ja katso, mitä enkelit kertoivat naisille.

Jakeissa Matt. 28:8–10, 16–18 kerrotaan, että naiset menivät kertomaan
opetuslapsille, mitä he olivat nähneet ja kuulleet. Matkalla Jeesus ilmestyi heille, ja
naiset ”syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä” (Matt. 28:9). Myöhemmin
kun opetuslapset olivat totelleet naisten ohjeita ja menneet Galileaan, Vapahtaja
ilmestyi heillekin. Saat lisää tietoa Jeesuksen muista ilmestymisistä ennen
taivaaseenastumistaan katsomalla Pyhien kirjoitusten oppaasta kohtaa
Evankeliumiharmonia.

Lue Matt. 28:19–20 ja ota selville, mitä Vapahtaja käski apostoliensa tehdä. (Matt.
28:19–20 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä nämä jakeet selvästi
erottuvalla tavalla.)

Yksi periaate, jonka me voimme oppia Vapahtajan apostoleilleen antamasta
käskystä, on se, että kun olemme saaneet todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta,
meidän velvollisuutemme on todistaa Hänestä muille.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Matt. 28:19–20
3. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:
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a. Kirjoita ainakin kolme tapaa, joilla me voimme todistaa Jeesuksesta
Kristuksesta muille. Valitse sitten luettelostasi yksi tapa ja kirjoita tavoite
siitä, kuinka aiot pyrkiä todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta muille.

b. Vastaa seuraavaan kysymykseen: Kun mietit, mitä Vapahtaja sanoi jakeissa
Matt. 28:19–20, niin mitä sinä voisit tehdä valmistautuaksesi palvelemaan
lähetystyössä?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Matt. 27–28 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Markus
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, voit 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
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
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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
5 000 ihmistä ja kävelee vettä pitkin. Hän 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
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VIIKKO 7: PÄIVÄ 3

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. Uutinen siitä, mitä Hän teki, levisi kaikkialle Galileaan.

Markus 1:1–20
Jeesus aloittaa palvelutyönsä

1. Pyydä kahta tai useampaa henkilöä (perheenjäsentä, ystävää,
luokkatoveria tai muita) lausumaan sinulle todistuksensa

Jeesuksesta Kristuksesta. Sinun on ehkä tarpeen antaa heille aikaa pohdiskella
ja valmistautua ennen kuin he lausuvat sinulle todistuksensa. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi lyhyt yhteenveto heidän lausumistaan
totuuksista.

Mieti seuraavia kysymyksiä:

• Miksi on hyödyllistä kuulla useiden ihmisten todistuksia eikä vain yhden
ihmisen?

• Mistähän syystä saattaisi olla hyödyllistä tutkia Markuksen evankeliumia nyt
kun olet aiemmin tutkinut Matteuksen evankeliumia?

Lue jakeet Mark. 1:1–4, 9–11 ja katso, mistä tapahtumasta Markus aloittaa
kertomuksensa Vapahtajan elämästä.

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. Monet
tutkijat uskovat, että se kirjoitettiin vuosina 66–73 jKr. – aikana, jolloin kristityt
kautta Rooman valtakunnan kärsivät ankarasta vainosta.

Jakeissa Mark. 1:12–20 kerrotaan, että kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää, Saatana
kiusasi Häntä (ks. myös Matt. 4:1–11). Hän myös saarnasi parannusta Galileassa ja
kutsui opetuslapsia seuraajikseen.

Markus 1:21–39
Jeesus karkottaa pahoja henkiä ja parantaa sairaita
Mitä vaaroja sotilas saattaisi kohdata vihollisen alueella?

Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:
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”Kun ajattelee moraaliin liittyvien mittapuiden madaltumista ja kaikkea sitä, mitä
maailmassa tapahtuu, niin 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.)

2. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus
seuraavaan kysymykseen: Sen
pohjalta, mitä presidentti Packer
opetti ja mitä itse olet kokenut, millä
tavoin elämämme täällä maan
päällä on kuin olisimme vihollisen
alueella?

Mieti oman elämäsi tilanteita, jolloin
olet tuntenut lannistuvasi ympärilläsi
olevien pahojen vaikutusten ja kiusausten vuoksi. Kun tutkit jakeita Mark. 1:21–37,
pane merkille jokin totuus, joka auttaa sinua, kun kohtaat pahoja vaikutuksia ja
kiusauksia.

Lue Mark. 1:21–22 ja katso, mitä Jeesus teki Kapernaumissa ja kuinka juutalaiset
siihen suhtautuivat.

Miksi juutalaiset olivat hämmästyksissään Vapahtajan opetuksista?

Lainopettajia, jotka mainitaan jakeessa 22, pidettiin Mooseksen lain tuntijoina. ”He
tekivät laista pikkutarkan ja sovelsivat sitä oman aikansa oloihin” (PKO,
”Lainopettaja”, scriptures.lds.org/fi). Kun he saarnasivat, he lainasivat usein
aiempia laintuntemuksen auktoriteetteja. Sen sijaan Jeesus puhui Isänsä voimalla ja
valtuudella. Hän oli myös suuri Jehova, joka oli antanut Mooseksen lain. Joseph
Smithin raamatunkäännöksessä opetetaan, että ”hän opetti niin kuin se, jolla on
valtuus Jumalalta, ei niin kuin se, jolla on valtuus lainopettajilta” (LDS Bible,
Matthew 7:29, alaviite a).

Kun Jeesus opetti synagogassa, Hän kohtasi erään miehen, joka oli saastaisen eli
pahan hengen vallassa. Lue Mark. 1:23–26 ja pane merkille, mitä saastainen henki
tiesi Jeesuksesta.

Mikäli mahdollista, voisit katsoa The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan
videon ”Jesus Heals a Possessed Man” [Jeesus parantaa saastaisen hengen

vallassa olevan miehen] (1.48), joka on sivustolla lds.org, ja panna merkille, mitä
saastainen henki tiesi Jeesuksesta.

Pahat henget, jotka pyrkivät ottamaan valtaansa fyysisen ruumiin, ovat Lusiferin
seuraajia. He elivät taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen luona ennen kuin
heidät karkotettiin taivaasta.
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Jos sinä olisit ollut tuolloin synagogassa ja nähnyt, mitä tapahtui, mitä olisit
ajatellut Jeesuksesta?

Lue Mark. 1:27–28 ja pane merkille, kuinka ihmiset suhtautuivat nähtyään
Jeesuksen karkottavan miehestä saastaisen hengen.

Yksi totuus, jonka voimme oppia tästä kertomuksesta, on se, että Vapahtajalla on
suurempi valta kuin Saatanalla ja hänen seuraajillaan.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka tieto siitä, että Vapahtajalla on suurempi valta

kuin Saatanalla ja hänen seuraajillaan, voi auttaa sinua, kun tunnet lannistuvasi
ympärilläsi olevien pahojen vaikutusten ja kiusausten vuoksi?

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin
seuraavat sanat ja merkitse, mitä me voimme tehdä saadaksemme suuremman
voiman vastustaa Perkelettä:

”Profeetta 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. Pyhän Mestarin nöyrien

seuraajien ei tarvitse joutua paholaisen pettämiksi. Saatana ei tue eikä kohota eikä siunaa. Hän
jättää häpeään ja kurjuuteen ne, jotka on saanut valtaansa. Jumalan Hengen vaikutus sen sijaan
on tukea antava ja kohottava.” (Ks. ”Palvele Herraa ja vastusta paholaista”, Valkeus, marraskuu
1995, s. 9–10.)

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Tulimme tänne maan päälle, jotta
saisimme ruumiin ja voisimme esittää sen puhtaana Jumalan edessä selestisessä
valtakunnassa. Suuri onnen periaate rakentuu sille seikalle, että meillä on ruumis.
Paholaisella ei ole ruumista, ja siinä on hänen rangaistuksensa. Hänelle on
mieleen, kun hän voi saada ihmisen ruumiin asumuksekseen, ja kun Vapahtaja
ajoi hänet ulos, hän pyysi saada mennä sikalaumaan [ks. Mark. 5:1–13]. Siten

hän osoitti, että hän halusi mieluummin sian ruumiin kuin ei ruumista ollenkaan. Kaikilla
olennoilla, joilla on ruumis, on valta niiden yli, joilla ei ole ruumista.” (Ks. Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 219–220.)

Lue Mark. 1:28 ja katso, mitä tapahtui sen jälkeen kun Vapahtaja oli karkottanut
pahan hengen.

Simon Pietari oli naimisissa, ja kohdassa Mark. 1:29–31 kerrotaan, että Vapahtaja
paransi hänen anoppinsa kuumeesta. Jakeissa Mark. 1:32–39 kerrotaan, että Jeesus
paransi monia muita sairaita, karkotti monia pahoja henkiä ja jatkoi saarnaamista
kaikkialla Galileassa.

Markus 1:40–45
Jeesus parantaa spitaalisen
Lue Mark. 1:40 ja ota selville, kuka tuli Vapahtajan luokse Hänen jatkaessaan
saarnaamista Galileassa.
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Mikäli mahdollista, voisit katsoa videon ”Lesson 18: New Testament
Customs—Leprosy” [Oppiaihe 18: Uuden testamentin tavat – spitaali]

(1.01), joka on sivustolla lds.org.

Muinaisina aikoina lepraa eli spitaalia sairastavaa henkilöä sanottiin spitaaliseksi.
”Spitaali on krooninen sairaus, joka vaurioittaa ihoa, hermoja, silmiä, luita ja
raajoja. Ellei sairautta hoideta, se vähitellen vammauttaa uhrinsa, kunnes alistaa
hänet kivuliaaseen kuolemaan. Muinaisessa Israelissa spitaaliset eristettiin
[pakotettiin elämään kaupungin ulkopuolella], heidän täytyi huutaa ’Saastainen!’
varoittaakseen muita lähestymästä heitä ja heidän katsottiin levittävän
saastaisuuttaan kaikkiin, jotka joutuivat tekemisiin heidän kanssaan (ks. 3. Moos.
13:45–46).” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014,
s. 103.)

Kuvittele, että olisit spitaalinen Jeesuksen Kristuksen aikoina. Kuinka spitaalin
sairastaminen vaikuttaisi elämääsi?

Lue Mark. 1:40 ja katso, mitä spitaalinen teki nähdessään Vapahtajan.

Kuinka spitaalinen osoitti uskovansa Jeesukseen Kristukseen?

Ilmaus ”jos vain tahdot” tarkoittaa sitä, että mies ymmärsi parantumisensa
riippuvan Vapahtajan tahdosta. Lue Mark. 1:41–42 ja pane merkille, kuinka
Vapahtaja vastasi miehen pyyntöön.

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Jos sinä olisit ollut spitaalinen, mitä Vapahtajan kosketus olisi merkinnyt
sinulle? Miksi?

• Kuinka elämäsi olisi muuttunut, jos Jeesus Kristus olisi parantanut sinut
spitaalista?

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien
seuraavaa lausuntoa, merkitse, millä tavoin hänen mukaansa spitaalia voi verrata
syntiin (ks. 3. Moos. 14): ”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. – –

Vanhassa testamentissa oli tapauksia – Mirjam, Gehasi ja Ussia – joissa kapinoivat henkilöt
kirottiin spitaalilla rangaistuksena heidän pahasta teostaan.” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 osaa, 1979–1981, osa 2, s. 45.)

On tärkeää huomata, että spitaalin kaltaiset sairaudet eivät ole synnin aiheuttamia.
Mutta spitaalin vaikutusten ja synnin vaikutusten välillä on yhtäläisyyttä. Lue
uudelleen Mark. 1:40–42. Tällä kertaa korvaa sana spitaalinen sanalla syntinen ja
tauti sanalla synti. Kun luet, kiinnitä huomiota siihen, kuinka voimme verrata
tämän spitaalisen parantumista omaan puhdistumiseemme synnistä.
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Sovella pyhiä kirjoituksia
Pyhien kirjoitusten soveltaminen on sitä, että vertaat niitä omaan elämääsi. Kun näet omien
kokemustesi ja pyhissä kirjoituksissa kuvattujen tapahtumien väliset samankaltaisuudet, pystyt
paremmin tunnistamaan evankeliumin oppeja ja periaatteita. Näet myös, kuinka voit toteuttaa
näitä oppeja ja periaatteita omassa elämässäsi.

Kun luet nämä jakeet tällä tavalla, mitkä sanat viittaavat ajatukseen
anteeksiannosta?

Kuinka voimme verrata sitä, mitä spitaalinen teki puhdistuakseen spitaalista,
siihen, mitä meidän pitää tehdä, jotta puhdistuisimme synnistä?
____________________

Yksi periaate, jonka voimme oppia vertaamalla spitaalisen parantumista
puhdistumiseen synnistä, on se, että kun osoitamme uskoa Vapahtajaan ja
tulemme Hänen luokseen, Hänellä on myötätuntoa meitä kohtaan ja Hän
puhdistaa meidät synnistä. Voisit kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi
kohdan Mark. 1:40–42 marginaaliin.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin meidän täytyy osoittaa uskoa ja tulla Vapahtajan luokse, jotta
Hän voi puhdistaa meidät meidän synneistämme?

b. Mieti uudelleen sitä, millaista spitaalisen elämä oli ennen parantumista ja
sen jälkeen. Kuinka Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen, jotta
puhdistuisi synnistä, voi muuttaa ihmisen elämän?

c. Milloin olet nähnyt jonkun elämän muuttuvan, kun hän on puhdistunut
synnistä Kristuksen sovituksen voiman kautta?

Pohdi, mistä synneistä sinun on tarpeen puhdistua. Kun tulet Vapahtajan luokse
osoittamalla uskoa Häneen rukouksen, parannuksenteon ja kuuliaisuuden kautta,
Hän voi tehdä sinut puhtaaksi.

Lue Mark. 1:43–45 ja pane merkille, mitä neuvoja Vapahtaja antoi spitaalista
parantuneelle. Mooseksen laki edellytti, että spitaalista parantuneiden tuli näyttää
itsensä temppelin papille. Kun pappi oli julistanut spitaalisen parantuneeksi,
annettiin uhri, jonka yhteydessä spitaalinen voitiin julistaa puhtaaksi ja hänen
sallittiin päästä jälleen täysin perheensä pariin ja yhteiskuntaan.

Mitä mies teki sen jälkeen kun Vapahtaja oli varoittanut häntä puhumasta muille
parantumisestaan?

Mitä tapahtui, koska mies levitti uutista parantumisestaan?

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Mark. 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 7: PÄIVÄ 4

Markus 2–3
Johdanto
Jeesus antoi synnit anteeksi halvaantuneelle ja paransi tämän, ja 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.

Markus 2:1–12
Jeesus antaa synnit anteeksi halvaantuneelle ja parantaa hänet
Kuvittele, että joku sinulle rakas ihminen kärsisi hengenvaarallisesta fyysisestä
haasteesta, joka vaatisi erikoishoitoa. Keneltä hakisit apua läheisellesi? Miksi? Mitä
olisit valmis tekemään, jos olisi vain yksi lääkäri, joka voisi auttaa, mutta tämän
lääkärin vastaanotolle olisi vaikea saada aikaa?

Kuten jakeissa Mark. 2:1–4 kerrotaan, Kapernaumin kylässä Galileassa oli
halvaantunut mies (ks. Mark. 2:3). Neljä muuta miestä kantoivat hänet sen talon
luo, jossa Jeesus oli, mutta talossa oli niin paljon väkeä, etteivät he mahtuneet
sisään. Neljä miestä purkivat osan talon kattoa ja laskivat halvaantuneen miehen
Vapahtajan eteen.

Lue Mark. 2:5 ja pane merkille, mitä
Jeesus sanoi halvaantuneelle.

Lue Mark. 2:6–12 ja katso, mitä
tapahtui seuraavaksi.

Huomaa, että ”muutamat lainopettajat”
(ks. Mark. 2:6) epäilivät Vapahtajan
kykyä antaa syntejä anteeksi. Mieti,
mitä Jeesus kysyi lainopettajilta (ks.
Mark. 2:9).

Seuraavassa on yksi totuus, jonka
voimme huomata tästä kertomuksesta:
Jeesuksella Kristuksella on voima
parantaa meidät hengellisesti ja
fyysisesti.

Markus 2:13–22
Jeesus kutsuu Matteuksen
seuraajakseen, ja Hän aterioi publikaanien ja syntisten kanssa
Kun lainopettajat näkivät halvaantuneen miehen nousevan vuoteeltaan ja
kävelevän, he saivat kiistattoman todistuksen siitä, että Jeesuksella Kristuksella on
suuri valta parantaa sairaita, ja he kuulivat Hänen todistavan, että Hän pystyy
antamaan anteeksi syntejä. Tässä kertomuksessa ei kuitenkaan kerrota, tulivatko
nämä miehet myöhemmin Jeesuksen luokse etsimään omien syntiensä
anteeksiantoa.
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1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo syistä,
joiden vuoksi ihmiset eivät ehkä etsi Herralta anteeksiantoa

synneistään. Pyydä jotakuta perheenjäsentä tai ystävää avuksi luettelon
laatimiseen.

Kun jatkat luvun Mark. 2 tutkimista, etsi totuuksia, jotka voivat kannustaa sinua
etsimään Herran anteeksiantoa.

Lue Mark. 2:13–15 ja pane merkille, mitä Vapahtaja teki parannettuaan
halvaantuneen miehen.

Leevi tunnettiin myöhemmin nimellä Matteus. Hän on sama Matteus, joka on
kirjoittanut Matteuksen evankeliumin. Se, että Jeesus näki Leevin istuvan
tulliasemalla (ks. Mark. 2:14) tarkoittaa, että Matteus oli publikaani, ”roomalaisten
verojen kerääjä Kapernaumissa [ja] oli luultavasti Herodes Antipaksen
palveluksessa” (PKO, ”Matteus”, scriptures.lds.org/fi). Monet juutalaiset vihasivat
publikaaneja, koska he pitivät publikaaneja pettureina, jotka keräsivät omalta
kansaltaan rahaa roomalaisille.

Huomaa, että monet publikaanit ja syntiset myös osallistuivat Matteuksen
järjestämään juhla-ateriaan Jeesuksen ja Hänen opetuslastensa kanssa. Niihin
aikoihin yhteisellä aterialla oleminen tarkoitti paljon enemmän kuin vain syömistä
yhdessä. Se osoitti, että paikalla olleiden välillä oli ystävyyden ja rauhan side.

Lue Mark. 2:16 ja pane merkille, kuinka lainopettajat ja fariseukset reagoivat
nähdessään Vapahtajan syövän näiden ihmisten kanssa.

Mistähän syystä lainopettajat ja fariseukset arvostelivat Jeesusta aterioinnista
publikaanien ja syntisten kanssa? ____________________

Lue Mark. 2:17 ja katso, mitä Vapahtaja vastasi lainopettajien ja fariseusten
arvosteluun. Voisit ympyröidä sanan, jota Vapahtaja käytti kuvailemaan itseään.

Käyttämällä sanaa parantaja Vapahtaja vahvisti voimansa parantaa sekä
hengellisesti että fyysisesti. Jakeesta 17 me opimme, että Vapahtaja haluaa auttaa
meitä tekemään parannuksen synneistämme ja parantumaan.

Pohdi, miksi meidän on tärkeää uskoa, että Jeesus haluaa auttaa meitä tekemään
parannuksen ja parantumaan.

Vanhin Craig A. Cardon seitsemänkymmenen koorumista on sanonut:

”Herra rakastaa meitä ja haluaa meidän ymmärtävän Hänen auliutensa antaa
anteeksi. – –

Hän armossaan suo meidän kehittyä ajan mittaan sen sijaan että vaatisi välitöntä
täydellisyyttä. Hän antaa anteeksi yhä uudelleen jopa sen synnin paljouden,
jonka kuolevainen heikkous saa aikaan, niin usein kuin teemme parannuksen ja
pyydämme Hänen anteeksiantoaan [ks. Moroni 6:8].

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. – – Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voimme
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palata syntiin halukkaasti ilman rangaistusta [vapaina seurauksista].” (”Vapahtaja haluaa antaa
anteeksi”, Liahona, toukokuu 2013, s. 16.)

Pohdi, oletko sinä publikaanien ja syntisten kaltainen (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). Päätä tänään, että tulet Vapahtajan luokse ja annat
Hänen auttaa sinua fyysisissä ja hengellisissä tarpeissasi.

Kuten jakeissa Mark. 2:18–22 kerrotaan, Jeesus opetti, miksi Hänen opetuslapsensa
eivät paastonneet Hänen ollessaan heidän kanssaan. Hän opetti myös, miksi
joidenkin ihmisten oli vaikea ottaa vastaan Hänen evankeliuminsa (ks. myös Matt.
9:14–17).

Markus 2:23–3:6
Jeesus antaa opetusta sapatista
Oletko koskaan päättänyt olla osallistumatta johonkin toimintaan noudattaaksesi
käskyä pyhittää lepopäivän? Kun jatkat lukujen Mark. 2–3 tutkimista, pohdi
seuraavaa kysymystä: Mistä tiedät, onko jokin toiminta sopivaa lepopäivänä?

Lue kohdat Mark. 2:23–24 ja Mark. 3:1–2 ja ota selville, mitä sellaista Vapahtaja ja
Hänen opetuslapsensa tekivät, minkä saddukeukset uskoivat olevan rikkomus
lepopäivän lakia vastaan.

Muistathan, 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 ihmisiä ymmärtämästä tiettyjen lakien todellista tarkoitusta, kuten käskyä
pyhittää lepopäivä.

Lue Mark. 2:27–28 ja huomaa, kuinka Joseph Smithin raamatunkäännöksessä
selvennetään sitä, miksi Herra on antanut meille lepopäivän:

”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, alaviite b).

Lue Mark. 3:3–5 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti miehen surkastuneen
käden parantamisesta sapattina.

Sen pohjalta, mitä me opimme Joseph Smithin raamatunkäännöksestä ja jakeista
Mark. 3:3–5, täydennä seuraava totuus: Me voimme pyhittää lepopäivän, kun
____________________.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin me voimme ylistää Jumalaa Hänen pyhänä päivänään?

b. Mitkä ovat esimerkkejä hyvän tekemisestä lepopäivänä?
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Lue OL 59:9–13. Lue sitten ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti
James E. Faustin seuraavat sanat ja mieti, kuinka voit päätellä, mikä toiminta on
sopivaa lepopäivänä:

”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.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka sinä olet tuntenut olevasi siunattu, kun olet pyrkinyt palvelemaan
Jumalaa ja tekemään hyvää lepopäivänä?

b. Mikä on yksi tapa, jolla voit paremmin pyhittää lepopäivän?

Markus 3:7–35
Jeesus parantaa monia ihmisiä, lähettää apostolinsa saarnaamaan ja varoittaa muita
herjaamisesta
Kuten jakeissa Mark. 3:7–35 kerrotaan, 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. Sait tietoa joistakin näistä
tapahtumista, kun tutkit jakeita Matt. 12:22–35.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Mark. 2–3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 8: PÄIVÄ 1

Markus 4–5
Johdanto
Jeesus opetti Galileanjärven rannoilla käyttäen vertauksia. Ollessaan järvellä
Vapahtaja tyynnytti myrskyn, ja Hänen opetuslapsensa ihmettelivät Hänen
voimaansa hallita luonnonvoimia. 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.

Markus 4
Jeesus opettaa Jumalan valtakuntaa koskevia asioita käyttäen vertauksia ja
tyynnyttää myrskyn
Ajattele pahinta myrskyä, minkä olet
kokenut. Pohdi, kuinka kuvailisit
kokemustasi jollekulle, joka ei ollut
paikalla myrskyn aikana.

Millä tavoin tietyt haasteet ja vaikeudet
elämässä ovat myrskyn kaltaisia?

1. Jäljennä pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi seuraava
taulukko. Kirjoita sitten kuhunkin
sarakkeeseen esimerkkejä fyysisistä,
hengellisistä, henkisistä ja
sosiaalisista myrskyistä, joita
saatat kokea.

Fyysinen Hengellinen Henkinen Sosiaalinen

Kun tutkit lukuja Mark. 4–5, pane merkille periaatteita, jotka voivat auttaa sinua,
kun koet elämän myrskyjä.

Jakeissa Mark. 4:1–34 kerrotaan, että ollessaan Galileanjärven rannoilla Jeesus
Kristus opetti väkijoukolle useita vertauksia. (Tässä oppiaiheessa ei käsitellä näitä
jakeita, koska olet tutkinut näitä vertauksia jo luvussa Matt. 13.)

Lue Mark. 4:35–38 ja katso, mikä ongelma ilmaantui, kun Vapahtaja ja Hänen
opetuslapsensa olivat ylittämässä Galileanjärveä.
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Galileanjärvi sijaitsee noin 200 metriä
merenpinnan alapuolella ja on kolmelta
puolelta vuorien ympäröimä. Toisinaan
tuulet piiskaavat vuorten rinteitä ja
synnyttävät yhtäkkisiä voimakkaita
myrskyjä, jotka nostattavat valtavia
aaltoja tällä suhteellisen pienellä
järvellä. Jotkut opetuslapsista olivat
kokeneita kalastajia, mutta myrskyn
takia, joka paiskoi aaltoja veneen yli,
”he olivat täynnä pelkoa ja olivat vaarassa” (Joseph Smithin raamatunkäännös,
LDS Bible, Luke 8:23, alaviite a).

Jos sinä olisit ollut veneessä Jeesuksen ja opetuslasten kanssa näissä oloissa, mitä
ajatuksia ja tuntemuksia sinulla olisi mahtanut olla, kun olisit kääntynyt pyytämään
apua Vapahtajalta ja huomannut Hänen nukkuvan?

Lue Mark. 4:39–40 ja pane merkille, mitä Vapahtaja vastasi opetuslasten
avunpyyntöön. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi ilmaukset ”Vaikene, ole hiljaa” ja
”aivan tyven” (Mark. 4:39). Voisit myös kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavan periaatteen: Jos etsimme Vapahtajan
apua vaikeuksien tai pelon hetkinä, Hän voi antaa meille rauhaa.

Pohdi hetki, mitä tarkoittaa se, että etsii Vapahtajan apua vaikeuksien tai pelon
hetkinä. Mieti tapoja, joilla voisimme tehdä niin.

Lue Mark. 4:41 ja pane merkille, mitä opetuslapset kysyivät Jeesukselta. Voisit
korostaa kysymyksen pyhiin kirjoituksiisi.

Jos olisit ollut paikalla vastaamassa opetuslasten kysymykseen, mitä olisit kertonut
heille Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen voimastaan? ____________________

Kuinka sen muistaminen, että Jeesuksella Kristuksella on voima tyynnyttää myrskyt
ja suoda rauhaa, voi vaikuttaa uskoosi vaikeuksien hetkinä?

2. Lue sanat laulusta ”Mestari, myrsky on suuri” (MAP-lauluja, 59) tai
kuuntele se ja pohdi sen sanomaa. Ajattele tilannetta, jolloin sinä

tai joku tuntemasi henkilö olette kääntyneet Herran puoleen elämän myrskyssä.
Millä tavoin Vapahtaja tyynnytti myrskyn tai antoi rauhaa? Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä voit tehdä etsiäksesi Vapahtajan apua
elämäsi haasteellisina hetkinä.

Markus 5:1–20
Jeesus parantaa miehen ajamalla hänestä pois pahat henget
Jakeissa Mark. 5:1–18 kerrotaan, 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. Kun mies oli
parantunut, hän halusi jäädä Jeesuksen seuraan.

Lue Mark. 5:19–20 ja katso, mitä Jeesus käski miestä tekemään.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia tästä kertomuksesta, on se, että kun
koemme elämässämme Vapahtajan voimaa, me voimme todistaa muille
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Hänen siunauksistaan ja myötätunnostaan. Jos kokemus kuitenkin on hyvin
pyhä, sinun ei pidä kertoa sitä, paitsi jos Pyhä Henki innoittaa sinua
kertomaan sen.

Pohdi, kuinka tai kenelle voisit todistaa Vapahtajan siunauksista ja myötätunnosta
elämässäsi.

Markus 5:21–43
Jeesus parantaa verenvuodosta kärsivän naisen ja herättää Jairoksen tyttären
kuolleista
Vanhin Shayne M. Bowen seitsemänkymmenen koorumista on kertonut kipeän
kokemuksen perheensä elämästä:

”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
niin kauan kuin haluatte.’ Sitten lääkäri lähti.” (”Sillä minä elän ja tekin tulette elämään”,
Liahona, marraskuu 2012, s. 16.)

Jos Tyson olisi ollut sinun veljesi, mitä olisit mahtanut ajatella tai tehdä sillä
hetkellä?

Kuinka tällainen kokemus voisi koetella jonkun uskoa?

Lue Mark. 5:21–24 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka synagogan esimies nimeltä
Jairos kohtasi samankaltaisen haasteen, joka on kenties koetellut hänen uskoaan.

Lue Mark. 5:25–26 ja pane merkille, kuka oli sen väkijoukon seassa, joka seurasi
Jeesusta Jairoksen kotiin.

Vaikka Uuden testamentin kertomuksissa ei määritelläkään naisen verenvuodon
syytä (ks. Mark. 5:25), 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.

Lue Mark. 5:27–34 ja ota selville, mitä tämä nainen teki saadakseen apua
Vapahtajalta. Ilmaus ”väentungoksessa tuli Jeesuksen taakse” (Mark. 5:27) viittaa
siihen, että nainen ponnisteli päästäkseen ihmisjoukon läpi, jotta hän voisi
koskettaa Jeesuksen viittaa.
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Kertomus tämän naisen kokemuksesta voi opettaa meille, että jos me osoitamme
uskovamme Jeesukseen Kristukseen pyrkimyksillämme tulla Hänen
luokseen, Hän voi parantaa meidät.

Olkaa uskollisia sille uskolle, joka teillä on
Mieti kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin ehdotusta siitä,
kuinka käsitellä vaikeita ongelmia ja kysymyksiä, joita saattaa nousta elämässämme:

”Kun ongelmia tulee ja kysymyksiä nousee, älkää aloittako uskon etsintäänne sanomalla, kuinka
paljon teillä ei ole, ikään kuin antaen ’epäuskonne’ johtaa. – – En pyydä teitä teeskentelemään,
että teillä olisi uskoa, jota teillä ei ole. Pyydän teitä olemaan uskollisia sille uskolle, joka teillä
on. – –

Tämä on meneillään olevaa jumalallista työtä, jossa sen ilmoituksia ja siunauksia suodaan
runsaasti kaikkialla, joten ettehän hätäänny, jos aika ajoin esiin nousee asioita, jotka pitää
tutkia, ymmärtää ja ratkaista. Niitä nousee, ja ne tutkitaan ja ratkaistaan. Tässä kirkossa se, mitä
me tiedämme, vie aina voiton siitä, mitä me emme tiedä. Ja muistakaa – tässä maailmassa
jokaisen on määrä kulkea uskon varassa.” (”Minä uskon”, Liahona, toukokuu 2013, s. 94.)

On tärkeää muistaa, että meidän parantumisemme mistä tahansa vaivasta
uskomalla Jeesukseen Kristukseen riippuu paitsi pyrkimyksistämme tulla Hänen
luokseen myös Jumalan ajoituksesta ja tahdosta, kuten oli Jeesuksen viittaa
koskeneen naisen kohdalla.

Ajattele, että samalla kun Jeesus Kristus pysähtyi auttamaan verenvuodosta
kärsivää naista, Jairos todennäköisesti odotti malttamattomana sitä, että Vapahtaja
tulisi hänen kanssaan auttamaan hänen tytärtään.

Lue Mark. 5:35 ja katso, mikä viesti Jairokselle tuotiin, kun Jeesus pysähtyi
auttamaan naista.

Jos sinä olisit ollut Jairoksen asemassa, mitä olisit saattanut sillä hetkellä ajatella
ja tuntea?

Lue Mark. 5:36 ja pane merkille, mitä Vapahtaja sanoi vahvistaakseen Jairoksen
uskoa. Voisit merkitä, mitä löydät.

Tästä kertomuksesta me voimme oppia, että uskon osoittaminen Jeesukseen
Kristukseen edellyttää, että me uskomme Häneen myös epävarmuuden
aikoina.

Pohdi seuraavia kysymyksiä: Millä tavoin me voisimme soveltaa tätä periaatetta
omaan elämäämme? Mistähän syystä Jumala aika ajoin koettelee meidän
uskoamme?

Lue Mark. 5:37–43 ja katso, mitä Jairoksen tyttärelle tapahtui. Kun Markus kertoo,
että ”Jeesukselle naurettiin” (Mark. 5:40), huomaa, että naurajia olivat
”huilunsoittajat” ja ”hälisevä ihmisjoukko” (ks. Matt. 9:23–24), eivät Pietari, Jaakob
ja Johannes tai tytön vanhemmat.
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Jeesus herätti Jairoksen tyttären kuolleista

Toisinaan Vapahtaja tyynnyttää myrskyt
meidän elämässämme poistamalla
vaikeuden tai pelon, jota koemme.
Muina aikoina Hän ei ehkä poista
koettelemustamme, kuten kuvataan
vanhin Bowenin kertomuksessa hänen
poikansa kuolemasta. Mutta kun me
edelleen osoitamme uskoa Jeesukseen
Kristukseen – myös epävarmuuden
aikoina – Hän antaa meille rauhaa
haasteissamme.

Lue seuraava vanhin Bowenin lausuma
todistus ja mieti, kuinka me voimme
säilyttää oman uskomme riippumatta
koettelemustemme seurauksista:

”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.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette säilyttäneet uskon Jeesukseen
Kristukseen koettelemuksen ja epävarmuuden aikana?

b. Mitä siunauksia on seurannut, kun olet pysynyt uskollisena? (Voisit palata
siihen taulukkoon, jonka piirsit pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
tämän oppiaiheen alussa, ja kirjoittaa muutaman virkkeen kuvaillen, kuinka
Vapahtaja on auttanut sinua kunkin tyyppisten koettelemusten aikoina –
fyysisten, hengellisten, henkisten ja sosiaalisten.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Mark. 4–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia tai oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 8: PÄIVÄ 2

Markus 6–8
Johdanto
Jeesus torjuttiin kotikaupungissaan Nasaretissa. Hän lähetti kaksitoista apostolia
saarnaamaan evankeliumia. Johannes Kastaja surmattiin Herodes Antipaksen
käskystä. Jeesus ruokki ihmeellisellä tavalla yli 5 000 ihmisen väkijoukon, käveli
vettä pitkin, tyynnytti myrskyn ja paransi sairaita. Sitten Hän paransi
myötätuntoisesti pahan hengen vaivaaman lapsen sekä miehen, joka oli kuuro eikä
pystynyt kunnolla puhumaan. Hän ruokki 4 000 ihmistä lähellä Galileanjärveä ja
kulki Betsaidaan, jossa Hän paransi sokean miehen vaiheittain.

Markus 6:1–44
Jeesus torjutaan Nasaretissa, ja Hän lähettää kaksitoista apostolia matkaan;
kertomus Johannes Kastajan kuolemasta; Jeesus ruokkii ihmeellisellä tavalla yli
5 000 ihmistä
Mieti seuraavaa tilannetta: Kotoa lähteminen ja lähetystyöhön meneminen
jännittää todella paljon nuorta, joka on juuri saanut kutsun lähetystyöhön. Hänellä
on vaikeuksia pitää puheita ja toimia sosiaalisissa tilanteissa.

Mitä sanoisit tälle nuorelle miehelle tai naiselle? ____________________

Kun tutkit lukua Mark. 6, etsi jokin periaate, joka voisi auttaa tätä nuorta
lähetyssaarnaajaa ja meitä kaikkia, kun tunnemme riittämättömyyttä sen
tekemisessä, mitä Herra on meiltä pyytänyt.

Jakeissa Mark. 6:1–13 kerrotaan, että Jeesus torjuttiin kotikaupungissaan
Nasaretissa. (Tätä käsitellään yksityiskohtaisemmin tutkiessasi lukualuetta
Luuk. 4:14–30.) Ollessaan siellä Jeesus lähetti kaksitoista apostolia saarnaamaan
evankeliumia kaksittain. Saarnatessaan evankeliumia he myös karkottivat pahoja
henkiä ja paransivat sairaita. Markus mainitsee myös, että Vapahtajan apostolit
voitelivat sairaita öljyllä.
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Kun Herodes Antipas kuuli Jeesuksen
tekemistä monista ihmeistä, hän
pelkäsi, että Johannes Kastaja oli
noussut kuolleista ja teki näitä ihmeitä
(ks. Mark. 6:14). (Jakeissa Mark.
6:17–29 kerrotaan, että Herodes oli
aiemmin mestauttanut Johannes
Kastajan saadakseen vaimonsa
tyytyväiseksi.)

Jakeissa Mark. 6:30–33 kerrotaan, että
kaksitoista apostolia palasivat
saarnaamasta evankeliumia ja että
Jeesus ja kaksitoista apostolia nousivat
veneeseen mennäkseen paikkaan, jossa
he voisivat olla rauhassa ja levätä.
Useista lähellä olevista kaupungeista
tulleet ihmiset kulkivat kuitenkin sinne,
minne Jeesus rantautuisi, ja olivat
odottamassa Häntä, kun Hän saapui.

Lue Mark. 6:34 ja katso, kuinka Vapahtaja suhtautui väkijoukkoon, vaikka Hän ja
Hänen opetuslapsensa olivat etsineet lepoa ja sitä, että saisivat olla yksin.

Pohdi jotakin kokemusta, jolloin olet nähnyt nykypäivän esimerkin henkilöstä, joka
on uhrannut omaa aikaansa palvellakseen muita Jeesuksen tavalla.

Opetettuaan väkijoukkoa koko päivän Vapahtaja teki suuren ihmeen. Lue kohdat
Mark. 6:35–44 ja Matt. 14:18 ja numeroi seuraavat tapahtumat kronologiseen
järjestykseen. (Vastaukset ovat oppiaiheen lopussa.)

• 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.

Jakeen Mark. 6:44 kreikankielinen alkuteksti tekee selväksi, että ilmaus ”viisituhatta
miestä” tarkoittaa viittätuhatta aikuista miespuolista henkilöä. Näin ollen
ruokittujen lukumäärä oli suurempi, koska paikalla oli myös naisia ja lapsia (ks.
Matt. 14:21).

Huomaa, että ennen tämän ihmeen tekemistä Vapahtaja pyysi ensin opetuslapsiaan
antamaan Hänelle viisi leipää ja kaksi kalaa – kaiken, mitä heillä oli. Vapahtaja
moninkertaisti nämä ruoka-aineet ruokkiakseen väkijoukon.
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Yksi periaate, jonka me voimme oppia
tästä kertomuksesta, on se, että kun
annamme Vapahtajalle kaiken, mitä
meillä on, Hän voi auttaa meitä
antamaan enemmän toteuttaakseen
tarkoituksensa.

Vaikka Vapahtaja ei olekaan pyytänyt
meitä tuomaan Hänelle kaikkea ruokaa,
mitä meillä on, Hän kutsuu niitä, jotka
pyrkivät toteuttamaan Hänen
tarkoituksiaan, antamaan Hänelle
kaikki halunsa, kykynsä, erityisosaamisensa, taitonsa, vahvuutensa, lahjansa ja
ponnistuksensa (ks. 2. Nefi 25:29; Omni 26).

1. Mieti uudelleen aiemmin mainitun jännittyneen, vasta kutsutun
lähetyssaarnaajan tilannetta ja kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitähän tämä lähetyssaarnaaja voisi yllä olevan periaatteen pohjalta tehdä
antaakseen Vapahtajalle kaiken, mitä hänellä on? Mitä arvelet, että
Vapahtaja tekisi?

b. Mitä muita sellaisia tilanteita nuori kirkon jäsen saattaisi kohdata, joissa
tämän periaatteen tuntemisesta olisi hyötyä?

c. Millä tavoin Herra on lisännyt sinun aikaansaannoksiasi toteuttaakseen
tarkoituksiaan?

Markus 6:45–56
Jeesus kävelee vettä pitkin ja parantaa sairaita
Jakeissa Mark. 6:45–56 kerrotaan, että ruokittuaan yli 5 000 ihmistä Jeesus käski
opetuslastensa purjehtia veneellä Galileanjärven toiselle puolelle. Sitten Hän lähetti
väkijoukon pois ja meni vuorelle rukoilemaan. Yöllä nousi myrsky, ja Vapahtaja
katseli vuorelta, kun Hänen opetuslapsensa kamppailivat myrskyssä tuulta vastaan.
Sitten Hän käveli vettä pitkin heidän luokseen ja tyynnytti myrskyn. Näissä jakeissa
kerrottuja tietoja on käsitelty aiemmin yksityiskohtaisemmin tutkiessasi lukua
Matt. 14.

Markus 7:1–8:21
Jeesus nuhtelee fariseuksia, parantaa vaivattuja ja ruokkii 4 000 ihmistä
Kun tutkit lukuja Mark. 7–8, pane merkille, mitä Vapahtaja on opettanut meitä
tekemään, kun me huomaamme jonkun olevan avun tarpeessa.

Jakeissa Mark. 7:1–23 kerrotaan, että Vapahtaja nuhteli fariseuksia väärien
perinnäissääntöjen noudattamisesta, ja Hän opetti heille ja opetuslapsilleen, että
”juuri ihmisen sisältä, sydämestä” (Mark. 7:21) ovat lähtöisin pahat ajatukset ja
teot, ja sen vuoksi ne saastuttavat ihmisen.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut
seuraavaa ”isien perinnäissäännöistä” (ks. Mark. 7:5):
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”Vuosien varrella lainopettajat ja muut opettajat lisäsivät Mooseksen lakiin
rabbien toimituksia ja tulkintoja. Näitä perinnäissääntöjä pidettiin tosiasiallisesti
ja virallisesti tärkeämpinä ja sitovampina kuin itse lakia. Niiden joukossa olivat
rituaaliset pesut, joiden oletettiin suojaavan seremonialliselta epäpuhtaudelta
mutta joita Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat laiminlyöneet.

Tämä sama prosessi totuuden muuttamisesta perinnäissäännöiksi – Jumalan lain
muuttamisesta ’ihmisten opeiksi ja käskyiksi’ [Joseph Smithin raamatunkäännös, Mark 7:7]
sellaisten opettajien tulkinnoilla ja lisäyksillä, jotka eivät olleet saaneet innoitusta – on
täsmälleen samaa, mitä tapahtui kristillisen aikakauden suuressa luopumuksessa. Varhaisen
kristinuskon lainopettajat ja papit lisäsivät Kristuksen puhtaisiin ja yksinkertaisiin oppeihin
seuraavanlaisia asioita: myytiin aneita, joilla vapautettiin jumalattomat aiemmista synneistä ja
annettiin heille lupa tehdä tulevia rikoksia ilman jumalallista rangaistusta; annettiin syntejä
(oletettavasti) anteeksi toistuvilla ja pintapuolisilla tunnustuksilla; – – rukoiltiin pyhimyksiä
Herran sijaan; palvottiin kuvia; – – kiellettiin pappeja ja kirkon muita virkailijoita menemästä
naimisiin; – – papit ja kirkon muut virkailijat käyttivät kalliita viittoja ja pukuja; käytettiin
komeita papintitteleitä; kasvatettiin kirkon varallisuutta uhkapelillä, ja niin edelleen.

Kaikkia näitä ja monia muita vastaavanlaisia perinnäissääntöjä jotkut pitivät tärkeämpinä kuin
Jumalan lakia sellaisena kuin Mestari oli sen alun perin antanut. Tosiaankin niin sanottu
kristillinen kirkko nykyään perustuu suurelta osin pikemminkin ’isien’ perinnäissääntöihin kuin
taivaan ilmoituksiin.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1,
s. 366–367.)

Jakeissa Mark. 7:24–30 kerrotaan, että Jeesus paransi kreikkalaisen naisen tyttären,
jota vaivasi paha henki. Muistathan, että tuossa vaiheessa Vapahtajan palvelutyö oli
Israelin huoneeseen kuuluvien keskuudessa, ei pakanoiden, ja silti Hän
myötätuntoisesti auttoi tätä pakanakansaan kuuluvaa naista, joka oli avun
tarpeessa ja uskoi Häneen.

Katso kolmoissidoksen lopusta Raamatun karttaa nro 11, ”Pyhä maa Uuden
testamentin aikaan”, ja etsi siitä Tyroksen ja Sidonin kaupungit sekä Galileanjärvi.
Lähdettyään Tyroksesta ja Sidonista Vapahtaja matkasi Galileanjärven itäpuolelle
Dekapoliin alueelle, missä asui pääasiassa pakanoita.

Lue Mark. 7:31–37 ja pane merkille, kuinka Vapahtaja osoitti myötätuntoa miestä
kohtaan, joka oli kuuro eikä pystynyt kunnolla puhumaan.

Lue Mark. 8:1–3 ja katso, minkä tarpeen Jeesus havaitsi.

Huomaa jakeesta 2, mitä Vapahtaja tunsi väkijoukkoa kohtaan.

Lue Mark. 8:4–9 ja katso, mitä Vapahtaja teki, vaikkei Häntä ollut pyydetty.

Vapahtajan nälkäistä väkijoukkoa kohtaan osoittaman myötätunnon ja tekojen
pohjalta me opimme, että me voimme noudattaa Vapahtajan esimerkkiä
tiedostamalla muiden tarpeet ja auttamalla sitten niiden tarpeiden
täyttämisessä.

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). Voisit kirjoittaa tämän ilmauksen pyhiin kirjoituksiisi
kohdan Mark. 8:4–9 viereen.
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Se, että rukoilemme ja pyydämme taivaalliselta Isältä apua sekä pidämme
ajatuksemme keskittyneinä pikemminkin muihin kuin itseemme, voi auttaa meitä
ymmärtämään paremmin muiden tarpeita ja täyttämään niitä. Muista, etteivät
kaikki tarpeet ole kenties heti ilmeisiä.

Mikä voi haitata kykyämme huomata muiden tarpeita ja auttaa niiden
täyttämisessä? ____________________

Lue 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.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
olet tiedostanut jonkin tarpeen ja pysähtynyt auttamaan jotakuta.

Kirjoita myös tilanteesta, jolloin joku on havainnut jonkin sinun tarpeistasi ja
auttanut sen täyttämisessä.

Rukoile ja pane merkille mahdollisuuksia auttaa muiden tarpeiden täyttämisessä
tänään ja tulevaisuudessa.

Jakeissa Mark. 8:10–21 kerrotaan, että ruokittuaan ihmeellisellä tavalla 4 000
ihmistä Jeesus purjehti opetuslastensa kanssa kaupunkiin nimeltä Dalmanuta.
Siellä fariseukset pyysivät Häntä näyttämään heille merkin. Jeesus kieltäytyi
antamasta heille merkkiä, ja kuten Joseph Smithin raamatunkäännöksessä
kerrotaan, Hän opetti heille, että ”tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta, paitsi
profeetta Joonan merkki; sillä niin kuin Joona oli kolme päivää ja kolme yötä valaan
vatsassa, samoin Ihmisen Poika haudataan maan poveen” (Joseph Smithin
raamatunkäännös, Mark 8:12).

Markus 8:22–38
Jeesus parantaa sokean miehen vaiheittain
Betsaidassa Vapahtajan luo tuotiin parannettavaksi eräs sokea mies. Lue Mark.
8:22–26 ja pane merkille, kuinka Vapahtaja paransi tämän miehen.

Huomaa jakeesta 24, että kun Vapahtaja oli ensimmäisen kerran pannut kätensä
sokean miehen päälle, tämä pystyi näkemään muttei pystynyt näkemään selvästi.
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Jakeessa Mark. 8:25 kerrotaan, että kun
Vapahtaja oli pannut kätensä miehen
päälle toisen kerran, miehen näkö
palautui täysin.

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?

Jakeissa Mark. 8:27–38 kerrotaan
Pietarin julistaneen, että Jeesus on
Kristus. Vapahtaja kielsi opetuslapsiaan
puhumasta vielä julkisesti siitä, että
Hän on Kristus eli Messias. Hän alkoi
myös puhua heille lähestyvästä
kärsimyksestään ja kuolemastaan
Jerusalemissa.

3. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Mark. 6–8 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Oikea vastausjärjestys tämän oppiaiheen tehtävään: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6. (Mukailtu
julkaisusta New Testament Teacher Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja,
2014, s. 68.)
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VIIKKO 8: PÄIVÄ 3

Markus 9:1–29
Johdanto
Suunnilleen kuusi kuukautta ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus kirkastettiin
(nähtiin kirkastetussa tilassaan), kun Hän sekä Pietari, Jaakob ja Johannes olivat
eräällä vuorella. Sitten Hän opetti näille opetuslapsille, että Johannes Kastaja oli
Elia eli profeetta, joka valmistaa 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.

Markus 9:1–13
Jeesus kirkastetaan, ja Hän opettaa Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle Eliasta
Kokeile, kuinka monta punnerrusta tai vatsalihasliikettä pystyt tekemään yhdessä
minuutissa. Kirjoita tuloksesi tähän: ____________________

Miksi joku haluaisi tai tuntisi tarvetta lisätä fyysistä voimaansa?

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka fyysistä voimaa voitaisiin verrata hengelliseen voimaan eli siihen,
että uskoo Jeesukseen Kristukseen?

b. Missä tilanteissa sinä saattaisit kaivata uskosi vahvistamista Jeesukseen
Kristukseen?

Kun tutkit jakeita Mark. 9:1–29, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
vahvistamaan uskoasi.

Jakeet Mark. 9:1–13 sisältävät kertomuksen Jeesuksen kirkastumisesta Pietarin,
Jaakobin ja Johanneksen edessä eräällä vuorella sekä Mooseksen ja Elian (Eliaan)
ilmestymisestä, joista sait tietää lukua Matt. 17 käsitelleessä oppiaiheessasi. Jeesus
opetti näille apostoleille myös, että Johannes Kastaja täytti profetoidun tehtävän
Eliana. ”Elia” on nimitys niille, jotka valmistavat tietä Messiaan tulemiselle.

Joseph Smithin raamatunkäännös auttaa meitä ymmärtämään paremmin
Vapahtajan vastausta apostolien kysymykseen: ”Eivätkö lainopettajat sano, että
Elian pitää tulla ensin?” (Mark. 9:11):

”Ja hän vastasi heille sanoen: ’Elia totisesti tulee ensin ja valmistaa kaiken ja
opettaa teille profeetoista, kuinka on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu paljon
kärsimään ja kokemaan halveksuntaa.

Jälleen minä sanon teille, että Elia on tosiaan tullut, mutta ihmiset ovat tehneet
hänelle mitä tahtoivat ja myös niin kuin hänestä on kirjoitettu. Ja hän todisti
minusta, eivätkä he ottaneet häntä vastaan. Totisesti, tämä oli Elia.’” (Joseph
Smithin raamatunkäännös, LDS Bible, Mark 9:12, alaviite a; 9:13, alaviite b).

Kuka on Elia? Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on
selittänyt Elian tehtävää palautuksessa:
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”On kolme eri ilmoitusta, joissa Elian mainitaan olevan kolme eri henkilöä. Mitä
meidän on pääteltävä?

– – Monia enkelisanansaattajia on lähetetty kirkkauden valtakunnasta antamaan
avaimia ja voimia, lähettämään taloudenhoitokautensa ja kirkkautensa jälleen
ihmisille maan päällä. Ainakin seuraavat ovat tulleet: Moroni, Johannes Kastaja,
Pietari, Jaakob ja Johannes, Mooses, Elia, Elias, Gabriel, Rafael ja Mikael (OL 13;

110; 128:19–21). Koska on ilmeistä, ettei kukaan yksittäinen sanansaattaja ole kantanut
palautuksen koko kuormaa vaan pikemminkin jokainen on tullut mukanaan tietty lahja
korkeudesta, käy selväksi, että Elias on henkilöiden yhdistelmä. Ilmaus on ymmärrettävä nimenä
ja nimityksenä niille, joiden palvelutehtävänä oli antaa avaimia ja voimia ihmisille tänä
viimeisenä taloudenhoitokautena [ks. Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R.
McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 1, s. 168–171].” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 221.)

Markus 9:14–29
Jeesus ajaa saastaisen hengen pois erään miehen pojasta
Lue Mark. 9:14–18 ja katso, mitä tapahtui, kun Vapahtaja palasi vuorelta muiden
opetuslastensa luo.

Miehen poikaa vaivasi paha henki, joka
aiheutti mykkyyttä, kuuroutta ja muita
ongelmia (ks. Mark. 9:17–18, 22, 25).
Kuvittele, että olet tämä isä. Kuinka se,
etteivät Vapahtajan opetuslapset
pystyneet parantamaan poikaasi, olisi
mahtanut vaikuttaa uskoosi Häneen ja
Hänen voimaansa?

Asetu niiden asemaan, jotka kirjoittivat pyhiä kirjoituksia
Presidentti Brigham Young kysyi kerran: ”Luetteko – – pyhiä kirjoituksia – – ikään kuin itse
olisitte niitä kirjoittaneiden miesten paikalla? – – Teidän etuoikeutenanne on tuntea siten, jotta
Jumalan kirjoitetun sanan henki ja merkitys tulisi teille yhtä tutuksi kuin päivittäinen
vaelluksenne ja puheenne.” (Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 119.)

Lue Mark. 9:19–22 ja kuvittele, miltä tästä isästä on mahtanut tuntua, kun hän
puhui Vapahtajan kanssa.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on antanut
lisänäkemystä tämän isän tuntemuksiin ja anomiseen: ”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
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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.)

Lue Mark. 9:23 ja katso, mitä Vapahtaja opetti isälle.

Voisit merkitä jakeeseen 23 ne ilmaukset, joissa opetetaan seuraavaa periaatetta:
Jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, kaikki on meille mahdollista.
(Huomaa, että ”kaikki” sisältää kaikki vanhurskaat siunaukset, jotka ovat
sopusoinnussa taivaallisen Isän tarkoitusten ja ajoituksen kanssa.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka tähän periaatteeseen uskominen voi auttaa

jotakuta, jolla on vaikeuksia, jotka tuntuvat mahdottomilta voittaa?

Lue Mark. 9:24 ja katso, kuinka isä suhtautui Vapahtajan opettamaan
periaatteeseen. Huomaa isän vastauksen kaksi osaa.

Lue vanhin Hollandin seuraavat sanat hänen opettaessaan, mitä isän julistus
opettaa siitä, 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.)

Mieti isän vastauksen toista osaa: ”Auta minua epäuskossani!” (Mark. 9:24.) Pohdi,
mitä sinä voit tehdä epäuskon, epäilyksen tai pelon hetkinä.

Lue Mark. 9:25–27 ja pane merkille, mitä Vapahtaja teki vastauksena isän
anomiseen.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia tästä kertomuksesta, on se, että jos
pidämme kiinni siitä, mihin uskomme, ja etsimme Herran apua, Hän auttaa
meitä vahvistamaan uskoamme.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Katso tilanteita, joita kirjoitit tämän päivän oppiaiheen tehtävässä 1. Kuinka
tätä periaatetta voidaan käyttää niissä tilanteissa?

b. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette saaneet Herran apua
epäuskon, epäilyksen tai pelon hetkellä pitämällä kiinni uskostanne ja
etsimällä Häntä?
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Pyri toteuttamaan tätä periaatetta kohtaamasi epäuskon, epäilyksen tai pelon
hetkinä. Voisit myös kertoa periaatteesta jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle,
joka ehkä kokee haasteita.

Muistathan, että tämä isä toi poikansa alun perin Jeesuksen opetuslasten
parannettavaksi. Kuvittele, että sinä olet yksi näistä opetuslapsista. Mitä sinä olisit
mahtanut ajatella tai tuntea, kun et olisi onnistunut ajamaan saastaista henkeä pois
pojasta?

Lue Mark. 9:28 ja katso, minkä kysymyksen opetuslapset esittivät Jeesukselle.

Jakeessa Mark. 9:19 Jeesus kuvaili kansaa ”epäuskoiseksi sukupolveksi”. Tämä
nuhtelu on saatettu kohdistaa myös Hänen paikalla olleille opetuslapsilleen. Sana
epäusko viittaa tässä siihen, etteivät he uskoneet Jeesukseen Kristukseen. Usko
Jeesukseen Kristukseen on välttämätöntä, jotta pappeuden siunaukset
toteutuisivat.

Lue Mark. 9:29 ja pane merkille, mitä Vapahtaja vastasi opetuslastensa
kysymykseen (huomaa jakeen 29 alahuomautus).

Tästä jakeesta me opimme, että me voimme vahvistaa uskoamme Jeesukseen
Kristukseen rukoilemalla ja paastoamalla. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen
pyhiin kirjoituksiisi jakeen 29 viereen.

Seuraava selitys auttaa meitä ymmärtämään 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.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kokemuksesta,
jolloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette tunteneet uskon

vahvistuneen rukoilemalla ja paastoamalla. Millä tavoin rukous ja paasto ovat
auttaneet sinua saamaan tavoittelemiasi vanhurskaita siunauksia?

Mieti, kuinka uskosi saattaa kaivata vahvistusta. Suunnittele ajankohtaa, jolloin voit
pyrkiä vahvistamaan uskoasi rukoilemalla ja paastoamalla. Voisit kirjoittaa
suunnitelmasi erilliselle paperille ja laittaa sen paikkaan, josta se voi muistuttaa
sinua tavoitteestasi.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Mark. 9:1–29 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 8: PÄIVÄ 4

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.

Markus 9:30–37
Jeesus profetoi kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan sekä opettaa, kuka on suurin
Jumalan valtakunnassa
Karkotettuaan saastaisen hengen nuoresta miehestä (ks. Mark. 9:17–29) Vapahtaja
kulki opetuslastensa kanssa Galilean halki. Lue Mark. 9:31–32 ja pane merkille
tapahtumia, joista Vapahtaja profetoi.

Huomaa, että kun Jeesus oli näissä jakeissa kertonut opetuslapsilleen, että Hänet
surmattaisiin ja Hän nousisi kuolleista kolmantena päivänä, niin jälleen kerran he
eivät ymmärtäneet, mitä Hän tarkoitti, ja heitä pelotti kysyä Häneltä.

Jakeissa Mark. 9:33–37 kerrotaan, että
kun Jeesus tuli Kapernaumiin, Hän
opetti opetuslapsilleen, että niitä, jotka
nöyrästi palvelevat muita, pidetään
suurimpina eli arvoltaan
kunnioitettavimpina 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).

Markus 9:38–50
Jeesus varoittaa johdattamasta muita syntiin ja kehottaa erottautumaan
jumalattomista vaikutuksista
Jos kohtaisit ihmisryhmän, joka katselee ja osoittaa ylös jotakin kohti, kuinka
suhtautuisit? Katsoisitko itsekin ylöspäin nähdäksesi, mitä ihmiset katselevat?

Ihmisten käytös voi usein vaikuttaa muihin saaden heidät omaksumaan
samanlaisia sanoja, tekoja tai asenteita. Milloin olet nähnyt, että joku on muuttanut
sanojaan, tekojaan tai suhtautumistaan muiden vaikutuksesta?
____________________

Kun tutkit jakeita Mark. 9:38–50, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
miettimään omaa vaikutustasi muiden pyrkimyksiin seurata Vapahtajaa sekä sitä,
millainen vaikutus muilla on sinuun.

Lue Mark. 9:38 ja pane merkille, mistä tilanteesta apostoli Johannes kertoi
Vapahtajalle.
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Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Bruce R. McConkie on selittänyt,
että apostolit kielsivät tätä miestä ajamasta pois pahoja henkiä, koska hän ei
ollut kahdentoista apostolin matkakumppani: ”Hän ei kuulunut niiden
opetuslasten sisäpiiriin, jotka kulkivat, söivät ja nukkuivat Opettajan kanssa sekä
olivat Häneen jatkuvassa yhteydessä. – – Mutta Herramme vastauksesta käy ilmi,
että mies oli valtakunnan jäsen, laillinen toimija, joka toimi pappeuden

valtuudella ja uskon voimalla.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973,
osa 1, s. 417.)

Vapahtaja kielsi apostoleja estämästä miestä ja opetti, että Hänen edustajiaan
auttavat ihmiset palkitaan (ks. Mark. 9:39–41).

Lue Mark. 9:42 ja pane merkille Vapahtajan varoitus. Tässä yhteydessä ilmaus
johdattaa lankeemukseen tarkoittaa harhaan johtamista tai sitä, että saa jonkun
tekemään syntiä.

Niitä vähäisiä, jotka uskovat Jeesukseen, ovat Vapahtajan nöyrät, luottavaiset minkä
tahansa ikäiset opetuslapset. Heitä ovat myös ne, jotka ovat nuoria uskossa, kuten
nuoret ja uudet käännynnäiset.

Vanhin McConkie on selittänyt, että ”on parempi kuolla ja menettää kuolevaisuuden
olemassaolon jatkumisen siunaukset kuin elää ja johtaa sieluja pois totuudesta” ja joutua
kokemaan sitä ankaraa kärsimystä ja eroa Jumalasta, jonka tekomme aiheuttaisivat (Doctrinal
New Testament Commentary, osa 1, s. 420).

Yksi periaate, jonka me opimme Vapahtajan varoituksesta jakeessa Mark. 9:42, on
se, että jos johdatamme Jeesukseen Kristukseen uskovia syntiin, meitä
pidetään siitä vastuussa Jumalan edessä.

Pohdi, millä tavoin joku saattaisi johdattaa Jeesukseen Kristukseen uskovia syntiin.

Pohdi omaa vaikutustasi ihmisiin, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Johtaako
sinun vaikutuksesi heitä suuntaamaan elämänsä kohti Häntä vai kääntymään pois
Hänestä?

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tapoja, joilla sinä
voit saada muita uskomaan Jeesukseen Kristukseen ja välttämään

syntiä. Ympyröi yksi ideoistasi ja aseta tavoitteeksi toimia sen mukaan.

Yritä avata ja solmia uudestaan kengännauhat, solmio tai jokin solmu vain yhdellä
kädellä.

Mitä haasteita kokisit, jos menettäisit toisen kätesi? Milloin saattaisi olla parempi
menettää toinen käsi kuin säilyttää molemmat?

Amputointi on sellaisen ruumiinosan, kuten käden tai jalan, tarkoituksellista
poistamista, joka on vahingoittunut tai tulehtunut pahoin tai siinä on vakava
sairaus. Vaikka amputointi ja siitä toipuminen saattaa olla tuskallista ja järkyttävää,
se voi ehkäistä sairautta tai tulehdusta leviämästä ja aiheuttamasta lisää vaurioita
tai kuoleman.
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Lue Mark. 9:43 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, milloin olisi parempi
menettää toinen käsi kuin säilyttää molemmat.

Vapahtaja opetti kuvaannollisesti, että olisi parempi menettää toinen käsi kuin pitää
molemmat, kun toinen käsistämme on saanut meidät tekemään syntiä ja saisi
edelleenkin meidät tekemään syntiä. Hän ei sanonut, että meidän pitäisi
kirjaimellisesti hakata irti toinen käsistämme. Hän käytti kielikuvaa tähdentääkseen
opettamiensa asioiden tärkeyttä. Jeesus käytti käden pois hakkaamisen
kuvailmausta osoittaakseen, kuinka tärkeää ja vaikeaa voi olla erottautua
epävanhurskaista vaikutuksista.

Joseph Smithin raamatunkäännös lisää ymmärrystämme Vapahtajan opetuksista
jakeissa Mark. 9:43–48. Näistä jakeista me opimme, että Vapahtaja käytti kättä,
jalkaa ja silmää vertauskuvana niistä vaikutuksista, jotka voivat elämässämme
johtaa meitä tekemään syntiä.

2. Piirrä pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi piirros
ihmisestä. Ympyröi piirtämästäsi
ihmisestä käsi, jalka ja silmä. Lue
Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR
Mark. 9:40–48 ja ota selville, keitä
Vapahtaja vertasi käteen, jalkaan ja
silmään, jotka ovat ”vietelleet” eli
johdattaneet jotakuta syntiin.
Nimeä piirrokseen ympyröimäsi
käsi, jalka ja silmä sillä, mitä kukin
niistä edustaa. Näissä jakeissa sana
elämä viittaa iankaikkiseen elämään.

Kuten Vapahtaja opetti, käsi edustaa
perheenjäseniämme ja ystäviämme,
jalka edustaa ihmisiä, joita pidämme
esimerkkinä siitä, kuinka ajatella ja
toimia, ja silmä edustaa johtajiamme.
Pohdi, millä tavoin erottautuminen
jumalattomista vaikutuksista tai
vaikutteista, jotka johtavat meitä syntiin
tai menettämään uskon, saattaisi olla
samankaltaista kuin käden tai jalan
poistaminen. Mitä lukemiesi jakeiden mukaan voi tapahtua, jos emme erottaudu
jumalattomista vaikutuksista?

Voisit kirjoittaa seuraavan totuuden pyhiin kirjoituksiisi kohdan Mark. 9:43–48
viereen: Meidän on parempi erottautua jumalattomista vaikutuksista kuin
päätyä erotettaviksi Jumalasta.
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Seitsemänkymmenen koorumin jäsen, vanhin Walter F. González on opettanut,
mistä muista vaikutuksista meidän pitäisi erottautua: ”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.)

Erottautuminen jumalattomista vaikutuksista ei tarkoita sitä, että kohtelisimme
muita töykeästi, tuomitsisimme muita tai kieltäytyisimme olemasta tekemisissä
ihmisten kanssa, jotka eivät ole 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.

Mieti, mitä haasteita saattaisimme kokea erottautuessamme jumalattomista
vaikutuksista. Kuinka voimme tietää, mikä on sopiva tapa erottautua
jumalattomista vaikutuksista?

3. Lue seuraavat tilanteet. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset niihin liittyviin kysymyksiin.

a. 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. Millainen suhde minulla pitäisi olla heihin? Mitä minun pitäisi
sanoa tai tehdä erottautuakseni oikealla tavalla näistä ystävistä?

b. 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?

c. Kuulen jatkuvasti eräästä suositusta ohjelmasta, ja minua kiinnostaa katsoa
sitä. Minulle on kerrottu, että siinä on huonoa kielenkäyttöä sekä
moraalitonta ja väkivaltaista sisältöä, mutta enhän minä aio ryhtyä
jäljittelemään kuulemiani tai näkemiäni pahoja asioita. Joten mikä ongelma
siinä olisi, jos katsoisin sitä?

Vaikka erottautuminen vaikutteista, jotka johtavat meitä syntiin, voi olla toisinaan
vaikeaa, miksi siitä koituvat palkinnot, mukaan lukien iankaikkinen elämä, ovat
tämän uhrauksen arvoisia?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

VI IKKO 8,  PÄIVÄ 4

175



a. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette päättäneet erottautua
jumalattomista vaikutuksista? (Älä kirjoita mitään, mikä on liian
henkilökohtaista tai yksityistä.)

b. Mitä siunauksia sen tekemisestä koitui?

Pohdi, saattaisivatko jotkin vaikutteet elämässäsi johtaa sinua syntiin. Kirjoita
erilliselle paperille, kuinka aiot erottautua näistä vaikutteista. Laita paperi paikkaan,
josta näet sen usein.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Mark. 9:30–50 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 9: PÄIVÄ 1

Markus 10–16
Johdanto
Kun Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa lähestyi loppuaan, Hän lähti
Galileasta ja kulki Jordanvirran itäpuolella olevan Perean läpi matkallaan
Jerusalemiin. Ollessaan Pereassa Hän kutsui lapsia tulemaan luokseen ja kehotti
rikasta nuorukaista myymään kaiken omaisuutensa ja seuraamaan Häntä.
Jerusalemissa Vapahtaja näki köyhän leskivaimon panevan kaksi lanttia temppelin
uhriarkkuun. Myöhemmin aterialla Betaniassa Maria voiteli Jeesuksen valmistaen
Häntä hautaamista varten. Vapahtaja kärsi Getsemanessa, ja myöhemmin 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.

Markus 10:1–16
Jeesus opettaa avioliittoa koskevaa oppia ja kutsuu lapsia tulemaan luokseen
Ajattele pieniä lapsia, joita tunnet.

Mitä ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä
ihailet pienissä lapsissa?
____________________

Kun tutkit jakeita Mark. 10:1–16, pane
merkille totuus, joka opettaa, miksi
meidän pitäisi tulla lasten kaltaisiksi.

Jakeissa Mark. 10:1–12 kerrotaan, mitä
Vapahtaja opetti ihmisille avioliiton
tärkeydestä. Saat lisää tietoa Vapahtajan
opetuksista katsomalla uudelleen
jakeisiin Matt. 19:1–12 liittyvää
aineistoa.

Kahdentoista koorumin jäsen, vanhin
Bruce R. McConkie on opettanut
seuraavaa liittyen Jeesuksen Kristuksen
opetuksiin avioliitosta ja avioerosta
kohdissa Matt. 19:1–12 ja Mark.
10:1–12:

”Meidän Herramme opetukset avioliitosta ja avioerosta – kuten ne on tähän
tallennettu – ovat pirstaleiset ja vajanaiset. Ne voidaan ymmärtää vain, kun niitä
tarkastellaan selestisen avioliiton lain yhteydessä, kuten se on ilmoitettu
uudelleen nykyaikana. Jeesuksen ajan opetuslapset tiesivät ja ymmärsivät nämä
samat iankaikkista avioliittoa koskevat yleiset periaatteet, samoin tiesivät ja
ymmärsivät fariseuksetkin, ainakin osittain. Mutta nämä Matteuksen ja
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Markuksen kummankin tallentamat kertomukset siitä, kuinka Mestari käsitteli avioliittoa ja
avioeroa, ovat niin tiivistettyjä ja lyhennettyjä, etteivät ne anna selkeää kuvaa ongelmasta. – –

Avioero ei kuulu evankeliumin suunnitelmaan, olipa kyse minkälaisesta avioliitosta tahansa.
Mutta koska käytännössä ihmiset eivät aina elä sopusoinnussa evankeliumin tasovaatimusten
kanssa, Herra sallii avioeron syystä tai toisesta, riippuen asianomaisten henkilöiden hengellisestä
vakaudesta. – – Tänä päivänä avioeroja sallitaan siviilisäädösten mukaisesti, ja kirkko sallii
eronneiden henkilöiden mennä uudelleen naimisiin ilman moraalittomuuden tahraa, joka
korkeammassa järjestelmässä aiheutuisi sellaisesta menettelystä.” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 546–547.)

Lue Mark. 10:13–14 ja katso, mitä tapahtui, kun jotkut ihmiset toivat lapsia
katsomaan Jeesusta.

Lue Mark. 10:15–16 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Vapahtaja opetti
opetuslapsilleen, kun Hän kutsui lapsia tulemaan luokseen. Ilmaus ”ota Jumalan
valtakuntaa vastaan” jakeessa 15 viittaa evankeliumin vastaanottamiseen ja Hänen
kirkkonsa jäseneksi tulemiseen.

Mitä näiden jakeiden perusteella tapahtuu, kun otamme evankeliumin vastaan
lasten lailla? Vastaa kysymykseen täydentämällä seuraava periaate: Kun me
otamme evankeliumin vastaan lasten lailla, me olemme valmiita
____________________.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitähän tarkoittaa evankeliumin vastaanottaminen lapsen lailla (ks. Mark.
10:15)?

b. Jos joku vastaanottaisi evankeliumin lapsen lailla, kuinkahan hän lukisi
pyhiä kirjoituksia, rukoilisi ja palvelisi kirkossa?

Markus 10:17–45
Vapahtaja kehottaa rikasta nuorukaista myymään omaisuutensa ja seuraamaan
Häntä; Hän neuvoo opetuslapsiaan palvelemaan toisiaan
Lue Mark. 10:17–20 ja katso, mitä tapahtui, kun Jeesus oli siunannut lapset. Voisit
merkitä, mitä mies kysyi Vapahtajalta ja kuinka Vapahtaja vastasi.

Kuinka kuvailisit miestä, joka tuli Jeesuksen luokse? ____________________

Myös luvussa Matt. 19 kerrotaan tämän miehen tulosta Vapahtajan luokse. Lue
Matt. 19:20 ja katso, kuinka mies vastasi Vapahtajan kehotukseen pitää käskyt.
Voisit merkitä lisäkysymyksen, jonka nuorukainen esitti Hänelle.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava kysymys:
Mitä vielä puuttuu? Vastaat myöhemmin oppiaiheessa tähän

kysymykseen liittyviin lisäkysymyksiin.

Lue Mark. 10:21 ja pane merkille, kuinka Vapahtaja vastasi nuorukaiselle.
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Huomaa ilmaus ”Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä” jakeessa 21. Mistähän
syystä on tärkeää tietää, että Jeesus rakasti tätä nuorukaista ennen kuin kertoi tälle,
mitä tältä puuttui?

Näistä jakeista me voimme oppia, 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.

Lue Mark. 10:22 ja katso, kuinka nuorukainen reagoi, kun Vapahtaja neuvoi häntä
myymään kaiken, mitä hänellä oli. Miksi hän jakeen 22 mukaan reagoi sillä tavoin?

Tee pyhien kirjoitusten tekstistä henkilökohtainen
Kun lisäät pyhien kirjoitusten tekstiin oman nimesi, kohtien sisältämistä totuuksista voi tulla
sinulle merkityksellisempiä. Kun luet pyhiä kirjoituksia ikään kuin ne olisi kirjoitettu sinulle, sinun
voi olla helpompi kuulla Hengen ääntä, joka puhuu sinulle.

Vaikka meitä ei ehkä pyydetä luopumaan suurista rikkauksista seurataksemme
Herraa, niin Hän on pyytänyt meitä tekemään muita uhrauksia palvellaksemme
Häntä ja pitääksemme Hänen käskynsä.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kysymyksen ”Mitä
vielä puuttuu?” alle vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä sellaisia uhrauksia Herra on pyytänyt meiltä, joiden tekeminen saattaa
olla vaikeaa?

b. Kirjoita jostakin uhrauksesta, jota Herra on pyytänyt (tai pyytää) sinulta ja
jonka tekeminen saattaa olla vaikeaa.

Pohdi rukoillen kysymystä ”Mitä vielä puuttuu?” ja noudata kehotuksia, joita
mahdollisesti saat uhrauksista, joita Herra haluaisi sinun tekevän.

Lue Mark. 10:23–27. Seuraava ote Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeesta
Mark. 10:26 selventää Vapahtajan sanoja (ks. LDS Bible, Mark 10:27, alaviite a):
”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.”

Mistähän syystä niiden, jotka turvaavat rikkauksiin tai muihin maallisiin asioihin,
on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan? Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että kaikki
asiat ovat mahdollisia niille, jotka luottavat Jumalaan?

Lue Mark. 10:28–31 ja katso, mitä Jeesus lupasi niille, jotka ovat valmiita
luopumaan kaikesta seuratakseen Häntä. Seuraava ote Joseph Smithin
raamatunkäännöksen jakeista Mark. 10:30–31 selventää Vapahtajan sanoja (ks.
LDS Bible, Mark 10:31, alaviite a): ”Mutta on monia, jotka tekevät itsensä
ensimmäisiksi ja tulevat olemaan viimeisiä, ja viimeiset ensimmäisiä. Tämän hän
sanoi nuhdellen Pietaria.”
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Näistä jakeista me opimme seuraavan periaatteen: Meidän täytyy olla valmiita
luopumaan mistä tahansa, mitä Herra meiltä vaatii, saadaksemme
iankaikkisen elämän.

Miksi iankaikkinen elämä on minkä tahansa uhrauksen arvoinen, joka meitä
pyydetään tekemään?

Jakeissa Mark. 10:35–45 kerrotaan, että Jaakob ja Johannes kysyivät Jeesukselta,
voisivatko he istua kunniapaikoilla Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella
iankaikkisessa valtakunnassa. Silloin Vapahtaja opetti kahdelletoista apostolille,
etteivät he saa olla pakanajohtajien kaltaisia, jotka käyttivät valtaa muihin. Ne,
jotka ovat suurimpia Jumalan valtakunnassa, ovat kaikkien palvelijoita.

Markus 11–13
Vapahtaja opettaa temppelissä ja näkee leskivaimon panevan lantteja temppelin
uhriarkkuun
Kummassakin seuraavista tilanteista kaksi henkilöä antaa uhrin Herralle. Mieti,
mitä eroa on kummassakin tilanteessa annettujen uhrien välillä.

• Nainen antoi piispalleen paastouhrina hyvin suuren summan. Toinen nainen,
joka on samassa seurakunnassa, antoi piispalleen paastouhrina hyvin
pienen summan.

• Mies palvelee vaarnanjohtajana. Toinen mies samassa vaarnassa palvelee
Alkeisyhdistyksen opettajana.

Mitä tuntemuksia henkilöllä saattaa olla, jos hänen uhrilahjansa Herralle vaikuttaa
pieneltä verrattuna muiden antamiin uhrilahjoihin? ____________________

Kun tutkit lukuja Mark. 11–13, etsi totuuksia, jotka auttavat sinua tietämään,
millaisina Herra näkee sinun Hänelle antamasi uhrilahjat.

Lukualueesta Mark. 11:1–12:40 me
opimme, että kun Vapahtajan
palvelutyö kuolevaisuudessa lähestyi
loppuaan, Hän ratsasti riemusaatossa
Jerusalemiin, ajoi rahanvaihtajat ulos
temppelistä ja opetti ihmisiä siellä.

Ollessaan temppelissä Jeesus näki
ihmisten tuovan temppelin uhriarkkuun
rahaa uhrilahjana Jumalalle. Lue Mark.
12:41–44 ja katso, mitä Vapahtaja näki
uhriarkun luona.

Mitä Vapahtaja sanoi leskivaimon uhrilahjasta verrattuna muiden uhrilahjoihin?

Ajattele oman maanne rahoista kolikkoa, joka on arvoltaan vähäisin. Lantti oli
”pienin juutalaisten käyttämä kuparikolikko” (Bible Dictionary, ”Money”).

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mistähän syystä Vapahtaja katsoi leskivaimon

antaman uhrilahjan olevan ”enemmän” kuin muut uhrilahjat?
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Sen perusteella, mitä Herra sanoi leskivaimosta, me voimme oppia seuraavan
periaatteen: Jos olemme valmiita antamaan Herralle kaiken, mitä meillä on,
Hän ottaa vastaan uhrilahjamme, vaikka se vaikuttaisikin pieneltä verrattuna
muiden uhrilahjoihin.

Vaatii uskoa antaa Herralle kaikki, mitä meillä on. Tätä uhraamisen periaatetta
opetetaan julkaisussa Lectures on Faith: ”Huomatkaamme, että uskonnolla, joka ei
vaadi kaiken uhraamista, ei ole milloinkaan riittävästi voimaa saada aikaan
elämään ja pelastukseen johtavaa uskoa” (Lectures on Faith, 1985, s. 69).

Luvussa Mark. 13 kerrotaan, että Vapahtaja opetti apostoleilleen toisesta
tulemisestaan. Tutkit näitä asioita, kun tarkastelit lukua Joseph Smith – Matteus (ks.
oppiaihe viikko 6: päivä 2).

Markus 14:1–9
Maria voitelee Vapahtajan
Kun Vapahtaja oli opettanut opetuslapsilleen toisen tulemisensa merkkejä, Hän
lähti Jerusalemista ja meni Betaniaan Simon-nimisen miehen luo, joka oli aiemmin
sairastanut spitaalia. Elämänsä viimeisellä viikolla Vapahtaja kulki Betaniasta
Jerusalemiin ja takaisin useaan kertaan.

Lue Mark. 14:3 ja Joh. 12:3 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Maria teki Jeesukselle
osoittaen siten uskoa ja rakkautta.

Vanhin James E. Talmage kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:
”Vieraan pään voiteleminen tavallisella öljyllä merkitsi tälle kunnianosoitusta;
hänen jalkojensakin voiteleminen merkitsi aivan epätavallisen ja merkittävän
arvonannon osoitusta; mutta pään ja jalkojen voiteleminen narduksella ja niin
ylenpalttisesti oli kuninkaillekin harvinaisen suuri kunnianosoitus. Marian teko oli
syvän kunnioituksen ilmaus; se oli sulotuoksuinen tulvahdus sydämestä, joka

uhkui hartautta ja rakkautta.” (Jeesus Kristus, s. 358–359.)

Silmäile jakeita Mark. 14:4–9 ja pane merkille, kuinka jotkut aterialla olleet ihmiset
suhtautuivat siihen, mitä Maria teki.

Kuinka Vapahtaja suhtautui niihin, jotka arvostelivat Mariaa?

Ilmaus ”hän teki minulle hyvän teon” jakeessa 6 osoittaa, että se, mitä Maria oli
tehnyt, oli otollista Vapahtajalle. Ilmaus ”hän teki minkä voi” jakeessa 8 viittaa
siihen, että Maria oli antanut Herralle parhaansa.

Näistä jakeista me opimme, että parhaamme antaminen Vapahtajalle on
Hänelle otollista.

5. Mieti tätä periaatetta sekä aiempaa periaatetta, jonka huomasimme
kertomuksessa lesken lantista, ja tee pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Selitä, kuinka usko näihin totuuksiin saattaisi auttaa niitä, joista tuntuu, ettei
heillä ole Herralle paljoakaan annettavaa.

b. Kuvaile tilannetta, jolloin olet nähnyt jonkun antavan Herralle parhaansa.
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Mieti, annatko tällä hetkellä Herralle parhaasi. Valitse elämästäsi yksi osa-alue,
jossa voisit toimia paremmin, ja aseta tavoite, joka auttaisi sinua antamaan Herralle
parhaasi.

Markus 14:10–16:20
Jeesus aloittaa sovituksensa kärsimällä Getsemanessa, Juudas Iskariot kavaltaa
Hänet ja Hänet tuodaan juutalaisjohtajien eteen
Lukualueessa Mark. 14:10–16:20 kerrotaan, että Jeesus ja apostolit viettivät
pääsiäistä ja Jeesus asetti sakramentin vertauskuvat. Sitten he menivät Getsemanen
puutarhaan, missä Jeesus kärsi meidän syntiemme tähden. Sitten Juudas Iskariot
kavalsi Hänet, Sanhedrin tuomitsi Hänet laittomasti ja Hänet tuomittiin
kuolemaan. Kun Vapahtaja oli antanut henkensä ristillä ja noussut kuolleista, Hän
ilmestyi apostoleilleen ja kehotti heitä viemään evankeliumin maailmaan luvaten
heille, että merkit seuraisivat niitä, jotka uskovat. (Olet tutkinut tätä aineistoa
lukuja Matt. 26–28 käsittelevissä oppiaiheissa.)

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Mark. 10–16 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Luukas
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 ymmärrystäsi Jeesuksen Kristuksen opetuksista ja auttaa sinua
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
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).
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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 opettaa
12-vuotiaana temppelissä. Johannes Kastaja saarnaa parannusta ja kastaa
Jeesuksen. Luukas esittää Kristuksen sukuluettelon.

Luukas 4–8. Jeesusta Kristusta kiusataan autiomaassa. Nasaretissa Hän julistaa
olevansa Messias ja Hänet torjutaan. Hän 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 yli viisituhatta, ja Hänet kirkastetaan eräällä vuorella. Hän kutsuu
seitsemänkymmentä ja lähettää heidät opettamaan. Hän 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. Hän 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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VIIKKO 9: PÄIVÄ 2

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, joka tultiin
tuntemaan nimellä Johannes Kastaja.

Luukas 1:1–4
Luukas selittää, miksi hän kirjoitti evankeliuminsa
Tunnistatko tapahtuman, jota kuvataan kussakin seuraavista kuvista? Kirjoita
kunkin kuvan alle kuvaus tapahtumasta.

Nämä ovat joitakin niistä tapahtumista
ja opetuksista Vapahtajan palvelutyön
aikana kuolevaisuudessa, jotka Luukas
on merkinnyt muistiin mutta joita ei ole
Matteuksen, Markuksen eikä
Johanneksen evankeliumeissa.

Luukas aloitti evankeliuminsa
osoittamalla sen henkilölle nimeltä
Teofilos (ks. Luuk. 1:3) ja selitti, miksi
hän sen kirjoitti. Teofilos tarkoittaa
”Jumalan ystävä” (Bible Dictionary,
”Theophilus”).

Lue Luuk. 1:1–4 ja katso, mitkä olivat
Luukkaan syyt tämän evankeliumin
kirjoittamiseen.

Mitä Luukkaan evankeliumin
tutkiminen jakeen Luuk. 1:4 mukaan
voi saada sinussa aikaan?

Kun tutkit Luukkaan evankeliumia, voit
tulla tietämään, että totuudet, joita
sinulle on opetettu Jeesuksesta
Kristuksesta, ovat luotettavia (ks. Luuk.
1:4).
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Luukas 1:5–25
Enkeli Gabriel ilmoittaa Johanneksen
syntymän Sakariaalle, ja Elisabet tulee
raskaaksi
Kuinka pitkään arvelet pystyväsi
pidättämään hengitystä? Aseta
ajastimeen 10–30 sekuntia ja käynnistä
se, kun alat pidättää hengitystä, tai voit
katsoa kellon sekuntiviisaria. Mikäli
mahdollista, pidätä hengitystä, kunnes
ajastin soi tai aika tulee täyteen.

Mitä ajattelit viimeisten sekuntien ajan
ennen kuin ajastin soi ja aika tuli
täyteen? Kuinka hengityksen
pidätteleminen voisi olla samanlaista
kuin innokas odotuksen tunne, kun
odotetaan Jumalan sanojen täyttymistä?

Pohdi siunausta tai vastausta, jota
odotat tai toivot Jumalalta. Kun tutkit
lukua Luuk. 1, pane merkille totuuksia,
jotka voivat auttaa sinua, kun odotat
Jumalan sanojen täyttymistä elämässäsi.

Lue Luuk. 1:5–7 ja pane merkille, mitä
siunausta Sakarias ja Elisabet olivat
odottaneet suuren osan elämäänsä.

Mitä me saamme tietää näiden jakeiden
perusteella Sakariaasta ja Elisabetista?

Sakarias ja Elisabet olivat kumpikin
Aaronin jälkeläisiä, joiden joukosta valittiin kaikki Israelin papit ja ylipapit. Tämä
merkitsee sitä, että Johannes oli Aaronin pappeuden ja sen johtajuuden
luonnollinen perillinen. Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Sakarias oli Jumalan
pappi ja toimi virassa temppelissä, ja Johannes oli pappi kuten isänsäkin, ja hänellä
oli Aaronin pappeuden avaimet” (julkaisussa History of the Church, osa 5, s. 257).

Jakeissa Luuk. 1:8–10 kerrotaan, että Sakarias sai tehtäväkseen toimittaa
suitsutusuhrin Jerusalemin temppelissä. Tämä oli kunniatehtävä, joka tuli papin
osaksi vain kerran elämässä.

Lue Luuk. 1:11–13 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä tapahtui, kun Sakarias oli
temppelissä.

Huomaa jakeesta 13, että enkeli sanoi: ”Rukouksesi on kuultu.” Sakarias ja Elisabet
olivat todennäköisesti rukoilleet lasta monen vuoden ajan. Voisit merkitä tämän
ilmauksen pyhiin kirjoituksiisi.

Miltähän Sakariaasta on mahtanut tuntua, kun hän kuuli, että hän ja Elisabet
saisivat pojan, vaikka he olivat ”jo iäkkäitä” (Luuk. 1:7)?
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Jakeissa Luuk. 1:14–17 kerrotaan, että enkeli Gabriel kertoi Sakariaalle, että hän ja
Elisabet täyttyisivät ilolla ja riemulla (ks. Luuk. 1:14) ja että heidän poikansa
valmistaisi monia Herran tuloon.

Lue Luuk. 1:18–20 ja pane merkille, kuinka Sakarias suhtautui Gabrielin
sanomaan. Profeetta Joseph Smith on opettanut, että Gabriel oli Nooa ja ”on
pappeuden valtuudessa seuraava Aadamin jälkeen” (Kirkon presidenttien opetuksia:
Joseph Smith, 2007, s. 108).

Huomaa, mitä Sakariaalle tapahtui, koska hän epäili enkelin sanoja. Voisit merkitä
jakeeseen 20, mitä enkeli sanoi tapahtuvan niille sanoille – eli sanomalle – jotka
hän oli puhunut Sakariaalle.

Yksi totuus, jonka opimme enkeli Gabrielilta, on se, että Herran sanat, jotka on
puhuttu Hänen palvelijoidensa kautta, käyvät aikanaan toteen. ”Aikanaan”
tarkoittaa Herran ajoituksen mukaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka tieto siitä, että Herran sanat täyttyvät Hänen ajoituksensa mukaan,
voi vaikuttaa siihen, kuinka me suhtaudumme Herran lupauksiin?

b. Kuinka tämä totuus voi auttaa jotakuta, joka odottaa kaivaten jumalallisen
lupauksen täyttymistä?

Jakeissa Luuk. 1:21–24 kerrotaan, että lähtiessään temppelistä Sakarias ei pystynyt
puhumaan. Elisabet tuli myöhemmin raskaaksi, kuten enkeli oli luvannut.

Lue Elisabetin sanat jakeesta Luuk. 1:25 ja mieti, miltä Elisabetista on mahtanut
tuntua, kun hän valmistautui saamaan lapsen. Hänen sanansa, että Herra ”päästää
[hänet] ihmisten halveksunnasta”, viittaavat häpeään, jota hän oli kokenut
lapsettomana naisena. Siihen aikaan ja siinä kulttuurissa lapsen synnyttämistä
pidettiin suuressa arvossa ja kyvyttömyys kantaa lasta aiheutti halveksintaa ja
alemmuudentunnetta.

Luukas 1:26–38
Enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle Jeesuksen tulevan syntymän
Jakeista Luuk. 1:26–27 me opimme, että kun Elisabet oli kuudennella kuukaudella
raskaana, enkeli Gabriel lähetettiin Marian, nasaretilaisen neitsyen, luokse.

Lue Luuk. 1:28–33 ja etsi ilmauksia, jotka ovat saattaneet auttaa Mariaa
ymmärtämään, miten tärkeän tehtävän Jumala oli antamassa hänelle. Voisit
merkitä, mitä löydät. Jeesus on ”kreikankielinen muoto nimestä Joshua tai Jeshua,
’Jumala on apu’ tai ’pelastaja’” (Bible Dictionary, ”Jesus”).

Huomaa, että nimitys ”Korkeimman Poika” (ks. Luuk. 1:32) viittaa oppiin, jonka
mukaan Jeesus Kristus on Isän Jumalan Poika.

Lue Luuk. 1:34 ja pane merkille Marian kysymys. Marian sanat ”minähän olen
koskematon” tarkoittavat, että hän oli neitsyt.

Lue Luuk. 1:35–37 ja pane merkille, mitä enkeli vastasi Marian kysymykseen.
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Me emme tiedä sen tarkemmin kuin mitä pyhissä kirjoituksissa on kerrottu, kuinka
Jeesuksen Kristuksen sikiämisen ihme tapahtui. Meille kerrotaan yksinkertaisesti,
että se oli ihme ja että lapsi, joka syntyisi, olisi Jumalan Poika.

Huomaa jakeessa Luuk. 1:37 enkelin lausuma totuus, joka osaltaan selittää tätä
ihmeellistä tapahtumaa. Voisit merkitä tämän pyhiin kirjoituksiisi.

Pohdi joitakin olosuhteita, joissa saattaisi tuntua vaikealta tai jopa mahdottomalta
noudattaa tiettyjä käskyjä. Kirjoita annetulle viivalle 3–4 esimerkkiä:
____________________

2. Mieti totuutta, jonka mukaan Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi

vastaus seuraavaan kysymykseen: Mitähän Maria tai Elisabet saattaisivat sanoa
rohkaistakseen meitä, jos meistä tuntuu, että se, mitä Herra on pyytänyt meitä
tekemään, on vaikeaa tai mahdotonta? Kirjoita sitten kokemuksesta, joka on
vahvistanut uskoasi siihen, ettei mikään ole mahdotonta Jumalalle.

Lue Luuk. 1:38 ja pane merkille, mitä Maria vastasi enkelille.

Mitä todisteita näet tässä jakeessa siitä, että Maria uskoi enkelin sanat?

Mieti, kuinka se, että Maria hyväksyi enkelin sanat, eroaa Sakariaan vastauksesta
enkelin temppelissä antamaan ilmoitukseen. Pohdi, kuinka sinä voit noudattaa
Marian ja Elisabetin esimerkkiä uskomalla siihen, ettei Herra pyydä sinulta omassa
elämässäsi mitään, mikä ei Hänen avullaan olisi mahdollista.

Luukas 1:39–56
Maria käy Elisabetin luona, ja he todistavat Vapahtajasta
Elisabet ja Maria täyttivät tärkeät
tehtävät, jotka omalta osaltaan
muuttivat maailman. Lue Luuk. 1:41–45
ja pane merkille Elisabetin todistus, kun
hän ”täyttyi Pyhällä Hengellä” (Luuk.
1:41).

Mitä Elisabet jo ymmärsi Mariasta
Pyhän Hengen antaman todistuksen
ansiosta?

Lue Luuk. 1:46–49 ja pane merkille,
kuinka Maria ylisti Herraa.

Huomaa jakeesta 49, että Maria sanoi Herran tehneen hänelle ”suuria tekoja”. Lue
uudelleen Luuk. 1:34, 38, 45–46 ja pane merkille, mitä sellaista Maria teki, minkä
vuoksi Herra saattoi tehdä hänelle ”suuria tekoja”.

Aivan kuten Sakariaalla, Elisabetilla ja Marialla oli kullakin oma tehtävänsä
jumalallisen suunnitelman toteuttamisessa, samoin meilläkin on tärkeitä Herran
antamia tehtäviä. Tästä kertomuksesta me opimme, että jos pyrimme uskollisesti
täyttämään Herran meille antamat tehtävät, Hän voi tehdä elämässämme
suuria.
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3. Pohdi, mitä tehtäviä Herra haluaa sinun täyttävän Hänen
suunnitelmassaan, ja kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan kysymykseen: Mitä elämässäsi saattaisi
tapahtua, jos vastaisit Herralle siten kuin Maria?

Presidentti Ezra Taft Benson on todistanut siunauksista, joita koituu, kun
luovutamme elämämme Jumalalle ja pyrimme uskollisesti noudattamaan Hänen
tahtoaan: ”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.)

Luukas 1:57–80
Johannes Kastaja syntyy
Jakeissa Luuk. 1:57–80 selitetään, että kun Elisabet oli synnyttänyt, Sakarias
vahvisti kirjoittamalla, että lapselle pitäisi antaa nimeksi Johannes. Nimi Johannes
merkitsee ”Jehova on armollinen”. Sillä hetkellä hän pystyi yhtäkkiä jälleen
puhumaan, ja hän profetoi Jeesuksen Kristuksen ja Johanneksen palvelutyöstä. Kun
me uskollisesti täytämme Jumalan meille antamat tehtävät kuten Sakarias, Elisabet
ja Maria tekivät, Herra voi tehdä suuria myös meille ja meidän kauttamme. Mieti,
kuinka sinä voit täyttää omat tehtäväsi Herran suunnitelmassa.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Luuk. 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 9: PÄIVÄ 3

Luukas 2
Johdanto
Joosef ja Maria matkasivat Betlehemiin, ja Jeesus syntyi siellä. 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).

Luukas 2:1–20
Jeesus syntyy Betlehemissä
Kuinka varma olet Vapahtajan
syntymään liittyviä tapahtumia
koskevista tiedoistasi? Testaa tietosi
tekemällä seuraava tietovisa. Kirjoita,
onko kukin väittämä oikein (O) vai
väärin (V).

____ 1. Maria ja Joosef menivät
Betlehemiin kirjoittautumaan
veroluetteloon.

____ 2. Maria ja Joosef matkasivat
44 kilometriä Nasaretista
Betlehemiin.

____ 3. Jeesus-lapsi laskettiin
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.

Kun tutkit lukua Luuk. 2, pane merkille vastaukset näihin kysymyksiin, jotta näet,
vastasitko niihin oikein.

Lue Luuk. 2:1–5 ja ota selville, miksi Joosef ja Maria matkasivat Betlehemiin.

Verollepano tarkoitti väestölaskentaa eli ihmisten rekisteröintiä
verotustarkoituksiin.

Ota kolmoissidoksen lopusta esiin Raamatun kartta nro 11, ”Pyhä maa Uuden
testamentin aikaan”. Etsi kartasta Nasaretin ja Betlehemin kaupungit.

Huomaa, että ”Betlehem [on] suunnilleen 140 kilometriä etelään Nasaretista –
matka veisi jalan ainakin neljä tai viisi päivää, ehkä kauemminkin ottaen huomioon
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Marian tilan” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja,
2014, s. 143).

Pohdi, millaiset sinun mielestäsi olisivat asianmukaisimmat olosuhteet, joissa
maailman Luoja ja Vapahtaja voisi syntyä. Lue Luuk. 2:6–7 ja katso, missä
olosuhteissa Jeesus syntyi.

Lue Luuk. 2:8–14 ja pane merkille, kuinka Vapahtajan syntymästä ilmoitettiin.

Huomaa, että jakeessa Luuk. 2:10
kuvaillaan, mitä tunteita me voimme
kokea, koska Vapahtaja syntyi. Voisit
kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi seuraavan
totuuden: Koska Vapahtaja syntyi
maan päälle, me voimme kokea
suurta iloa.

Kun jatkat luvun Luuk. 2 tutkimista,
pane merkille esimerkkejä siitä, kuinka
tieto Vapahtajan syntymästä toi
iloa muille.

Lue Luuk. 2:15–20 ja merkitse sanoja
tai ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka
paimenet suhtautuivat enkelin ohjeisiin.

Huomaa, että paimenet reagoivat
enkelin sanomaan heti. Mistä paimenet
saivat todistuksen, koska olivat
toimineet tämän sanoman mukaisesti?

Kertaa Luuk. 2:17–20 ja pane merkille, mitä paimenet tekivät saatuaan oman
todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Mistähän syystä paimenet kertoivat muille,
mitä he olivat kokeneet ja kuulleet?

1. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Sen perusteella, mitä olet oppinut paimenten toimista, täydennä seuraava
periaate: Kun saamme henkilökohtaisen todistuksen Jeesuksesta
Kristuksesta, me haluamme ____________________.

b. Pohdi tilannetta, jolloin olet tuntenut halua lausua muille todistuksesi
Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan. Kirjoita, miksi sinulla
on ollut se halu.

Luukas 2:21–39
Simeon ja Hanna julistavat Jeesuksen olevan maailman Vapahtaja
Jakeissa Luuk. 2:21–24 kerrotaan, että kahdeksan päivää Jeesuksen syntymän
jälkeen 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.
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Lue kertomus Simeonista kohdasta Luuk. 2:25–32. (Huomaa, että ilmaus ”odotti
Israelille luvattua lohdutusta” jakeessa Luuk. 2:25 tarkoittaa, että odotti Messiaan
tuloa.) Lue sitten kertomus Hannasta kohdasta Luuk. 2:36–38. Pane kummassakin
kertomuksessa merkille, kuinka tieto Vapahtajan syntymästä toi iloa näille
henkilöille.

Millä tavoin Simeon ja Hanna todistivat Jeesuksesta Kristuksesta?

Jakeissa Luuk. 2:34–35 kerrotaan, että Simeon siunasi myös Mariaa ja Joosefia.
Joseph Smithin raamatunkäännös selventää profetiaa, jonka Simeon lausui
Marialle: ”Ja hänen lävitseen on keihäs käyvä ja haavoittava myös sinun omaa
sydäntäsi. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.” (Joseph Smithin
raamatunkäännös, Luke 2:35.)

2. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, miksi tieto
Vapahtajan syntymästä on tuonut sinulle iloa. Voisit lausua tämän

todistuksen jollekulle ystävälle tai perheillan aikana.

Kun Maria ja Joosef olivat vieneet Jeesuksen temppeliin, he palasivat jakeen Luuk.
2:39 mukaan Jeesuksen kanssa kotiinsa Nasaretiin.

Luukas 2:40–52
Nuorelle Jeesukselle karttuu ikää ja viisautta, Jumalan ja ihmisten suosio
seuraavat Häntä
Kirjoita jokin ominaisuus, jota haluaisit
kehittää itsessäsi:
____________________

Kuinka tieto siitä, millainen Jeesus oli
sinun ikäisenäsi, voisi auttaa sinua
tulemaan sellaiseksi, millainen
haluat olla?

Pyhissä kirjoituksissa on vain vähän
yksityiskohtia Jeesuksen nuoruudesta,
mutta ne tiedot voivat olla suurena
siunauksena ja ohjeena meille, kun pyrimme kehittymään. Lue Luuk. 2:40 ja pane
merkille, kuinka Luukas kuvaili Jeesuksen varhaista elämää.

Lue seuraavaksi Luuk. 2:41–49 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Jeesus teki
ollessaan 12-vuotias.

Miksi Jeesus oli jäänyt temppeliin? (Lue Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR Luuk.
2:46 ja katso, kuinka Joseph Smithin raamatunkäännös selventää, mitä Jeesus teki
temppelissä.)
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Mikäli mahdollista, voisit katsoa
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, niin näet kuvauksen
siitä, mitä tapahtui, kun Joosef ja Maria
löysivät Jeesuksen temppelistä. Mikäli
video ei ole saatavana, lue Luuk.
2:48–50 ja pane merkille, mitä Jeesus
sanoi Marialle ja Joosefille, kun he
löysivät Hänet.

Mitä tämä tapahtuma paljastaa siitä,
mitä Jeesus nuoruudessaan tiesi omasta
jumalallisesta alkuperästään?

Profeetta Joseph Smith on ilmoittanut seuraavaa Jeesuksesta Kristuksesta, kun
Hän oli nuori: ”Hänellä oli jo poikana kylliksi älyä kyetäkseen hallitsemaan ja
vallitsemaan juutalaisten valtakuntaa, ja Hän pystyi keskustelemaan kaikkein
viisaimpien ja syvällisimpien lainopettajien ja jumaluusoppineiden kanssa ja
saattamaan heidän teoriansa ja tapansa näyttämään hullutukselta Hänen
viisauteensa verrattuina. Mutta Hän oli vasta poika ja vailla ruumiinvoimia edes

oman itsensä puolustamiseen, ja alttiina kylmälle, nälälle ja kuolemalle.” (Ks. Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 388–389.)

Lue Luuk. 2:51–52 ja katso, millä tavoin Jeesus varttui (ks. myös PKO, JSR Matt.
3:24–26).

Jakeessa Luuk. 2:52 opetetaan, että Jeesukselle karttui viisautta. Samassa jakeessa
meille opetetaan kolme muutakin tapaa, joilla hän varttui. Ilmaus ”Jeesukselle
karttui ikää” tarkoittaa kasvamista fyysisesti. Ilmaus ”Jumalan – – suosio” viittaa
hengelliseen hyvinvointiin, ja ilmaus ”ihmisten suosio” viittaa sosiaalisiin
suhteisiin. Siten tämän jakeen tutkimisen perusteella voimme oppia seuraavan
periaatteen: Me voimme noudattaa Jeesuksen esimerkkiä hankkimalla
viisautta ja kasvamalla fyysisesti, hengellisesti ja sosiaalisesti.
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Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Miksi meidän on tärkeää kehittyä jokaisella näistä neljästä osa-alueesta?

• Kuinka sinua on siunattu, kun olet pyrkinyt noudattamaan Jeesuksen
esimerkkiä itsensä kehittämisestä näillä osa-alueilla?

3. Jäljennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava taulukko.
Kirjoita sitten kuhunkin osa-alueeseen tavoite omasta

henkilökohtaisesta kehittymisestä ja suunnittele, kuinka aiot toimia sen
tavoitteen hyväksi tulevina viikkoina.

Voin noudattaa Jeesuksen esimerkkiä kasvamalla…

Osa-alue: älyllisesti fyysisesti hengellisesti sosiaalisesti

Tavoitteeni, ja kuinka aion
saavuttaa sen:

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Luuk. 2 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Oikein–väärin-tietovisan vastaukset: 1. Oikein; 2. Väärin; 3. Oikein; 4. Väärin;
5. Oikein; 6. Väärin.
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VIIKKO 9: PÄIVÄ 4

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 ihmisille Nasaretissa olevansa Messias.
Nasaretin asukkaat torjuivat Hänet, ja Hän meni Kapernaumiin, missä Hän paransi
sairaita ja karkotti pahoja henkiä.

Luukas 3:1–22
Johannes Kastaja profetoi Jeesuksesta Kristuksesta
Käytä muutama hetki pohtien seuraavia kysymyksiä:

• Onko kukaan koskaan kiusannut tai pilkannut sinua, koska olet kirkon jäsen?

• Onko kukaan koskaan pilkannut tai kyseenalaistanut sitä, mihin uskot, tai
tasovaatimusta, jonka mukaan pyrit elämään?

• Onko ollut juhlia tai kokoontumisia, joihin sinua ei ole kutsuttu tai joissa tunsit
olosi epämukavaksi uskontosi vuoksi?

Kun tutkit jakeita Luuk. 3:1–22, etsi totuus, joka voi selittää, miksi evankeliumin
mukaan elävät ihmiset saattavat toisinaan tuntea olevansa erillään muista.

Mooseksen lain mukaan Aaronin pappeuden johtavana virkailijana toimiva
kutsuttiin ylipapiksi. Vapahtajan palvelutyön aikaan ylipapin virka oli kuitenkin
korruptoitunut. Ylipappi oli myös kansan poliittinen johtaja, mutta tuon viran
haltijat eivät siihen aikaan olleet Jumalan valitsemia. Heidät valitsivat sellaiset
miehet kuten Herodes ja muut Rooman virkamiehet (ks. Bible Dictionary, ”High
Priest”).

Lue Luuk. 3:2–6 ja katso jakeesta 2, kenelle Jumala puhui ylipappien sijaan.

Esitä lyhyesti, mitä Johannes Kastaja opetti ihmisille jakeissa Luuk. 3:3–6. (Saat
lisää tietoa siitä, mitä Johannes opetti, lukemalla Pyhien kirjoitusten oppaasta
Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeet JSR Luuk. 3:4–11.)
____________________

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 (ks. Joseph Smithin raamatunkäännös, LDS
Bible, Luke 3:8, alaviite d). Tämä tilanne voisi muistuttaa niitä nykyajan ihmisiä,
jotka ajattelevat, että he pääsevät taivaaseen yksinkertaisesti siksi, että he ovat
kirkon jäseniä.

Lue Luuk. 3:7–9 ja ota selville, mitä Johannes opetti, että juutalaisten piti tehdä
pelastuakseen. (Jakeen 9 hedelmä on vertauskuva tekemiemme valintojen
seurauksista.)

Huomaa, mitä tapahtuu jakeen 9 mukaan niille, jotka eivät tee hyvää hedelmää eli
eivät elä vanhurskaasti.
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Arabiviljelijöitä erottamassa jyviä ruumenista

Jakeissa Luuk. 3:10–15 kerrotaan, että Johannes opetti juutalaisen yhteiskunnan
tietyille ryhmille, kuinka he voisivat tehdä hyvää hedelmää elämällä vanhurskaasti.
Johanneksen palvelutyö oli vaikuttavaa, ja jotkut ajattelivat, että hän saattaisi olla
Messias.

Lue Luuk. 3:16–17 ja pane merkille, mitä Johannes sanoi Messiaan tekevän, kun
Hän tulisi.

Ilmaus ”kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” (Luuk. 3:16) viittaa Pyhän
Hengen lahjan saamisen puhdistavaan ja pyhittävään vaikutukseen. Profeetta
Joseph Smith on opettanut: ”Päästäkseen Jumalan valtakuntaan ihmisen täytyy
syntyä vedestä ja Hengestä” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,
s. 94).

Jotta voi ymmärtää paremmin jakeen Luuk. 3:17, on hyvä ymmärtää, kuinka jyvät
erotetaan ruumenista.

Kun vilja oli korjattu ja puitu (kun jyvät
oli erotettu muusta kasvista), viljelijä
tuulsi jyvät. 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.
Tuuli vei mennessään kevyemmät
akanat, joita ei haluttu, ja raskaammat
viljanjyvät putosivat puimatantereelle.

Mitä Johanneksen vertauksessa jyvät
voisivat edustaa?
____________________

Mitä ruumenet voisivat edustaa?
____________________

Yksi tärkeä oppi, jota jakeissa Luuk.
3:16–17 opetetaan, on se, että Jeesus Kristus erottelee vanhurskaat
jumalattomista.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Vaikka vanhurskaat erotellaan jumalattomista viimeisen kerran
tuomiopäivänä, niin millä tavoin Jeesuksen Kristuksen seuraaminen ja
eläminen Hänen evankeliuminsa mukaan voi saada Hänen opetuslapsensa
erottumaan vääryydentekijöistä tänä aikana?

b. Miksi meidän pitää ymmärtää, että kun pyrimme seuraamaan Jeesusta
Kristusta ja elämään Hänen evankeliuminsa mukaan, me saatamme olla tai
tuntea olevamme erillään muista?
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Jakeissa Luuk. 3:18–22 kerrotaan, että Jeesus tuli Johannes Kastajan kastettavaksi
(ks. myös Matt. 3:13–17). Myöhemmin Herodes vangitsi Johannes Kastajan.

Luukas 3:23–38
Jeesuksen sukuluettelo esitetään
Jakeisiin Luuk. 3:23–38 Luukas sisällytti Jeesuksen sukuluettelon, jossa esitetään
Jeesuksen suora eli tarkka syntyperä. Hän myös todisti, että Joosefin luultiin olevan
(vaikkei hän todellisuudessa ollutkaan) Jeesuksen isä (ks. Luuk. 3:23).

Luukas 4:1–13
Paholainen kiusaa Jeesusta autiomaassa
Jakeissa Luuk. 4:1–13 on kertomus siitä, kuinka Jeesus paastosi 40 päivää
autiomaassa ja torjui Paholaisen kiusaukset (ks. myös Matt. 4:1–11).

Luukas 4:14–30
Jeesus ilmoittaa, että Hän on Messias
Mieti seuraavia sanoja: murheen murtama, köyhä, kahleissa, sokea ja sorrettu. Onko
sinusta koskaan tuntunut, että yksi tai useampi näistä sanoista on saattanut kuvata
sitä, mitä olet ajatellut itsestäsi? Kun tutkit jakeita Luuk. 4:14–30, pane merkille
sanoja, jotka opettavat, kuinka Jeesus Kristus lähetettiin parantamaan murheen
murtamat ja vapauttamaan kahlitut.

Jakeissa Luuk. 4:14–17 kerrotaan, että kun Jeesus oli tullut takaisin autiomaasta sen
jälkeen kun Hän oli paastonnut ja Häntä oli kiusattu, Hän alkoi saarnata
synagogissa Galileassa. Pian Hän palasi kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Siellä
ollessaan Hän nousi synagogassa lukemaan Jesajan kirjaa. Siinä profetoitiin
Messiaan jumalallisesta tehtävästä.

Lue Luuk. 4:18–20 ja pane merkille, mitä Jesaja profetoi Messiaan tekevän ihmisten
hyväksi. Voisit merkitä, mitä löydät.

Lue Luuk. 4:21 ja pane merkille, mitä Jeesus sanoi lukemastaan pyhien kirjoitusten
kohdasta.

Sanomalla, että Jesajan profetia oli täyttynyt, Jeesus ilmoitti, että Hän oli Messias,
johon profetiassa viitattiin. Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi seuraavan opin:
Jeesus Kristus lähetettiin parantamaan murheen murtamat ja vapauttamaan
ne, jotka ovat hengellisesti kahleissa.

Sen perusteella, mitä tiedät Vapahtajan palvelutyöstä, mitä sellaisia asioita Hän
teki, jotka täyttivät tämän profetian? ____________________

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä sellaisia kokemuksia olet nähnyt, jotka

osoittavat, kuinka Jeesus Kristus parantaa ja vapauttaa meitä edelleen
tänäkin aikana?

Lue Luuk. 4:22 ja pane merkille, kuinka Nasaretin asukkaat suhtautuivat Jeesuksen
julistukseen, että Hän on kauan odotettu Messias.
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Elia, sarpatilainen leskivaimo ja tämän poika

Jakeessa Luuk. 4:23 kerrotaan, että Jeesus tiesi Nasaretin asukkaiden vaativan
Häntä todistamaan, että Hän on Messias, tekemällä samankaltaisia ihmeitä kuin
Hän oli tehnyt Kapernaumissa. Jeesus vastasi lainaamalla kahta pyhien kirjoitusten
kertomusta opettaakseen heille periaatteen uskosta.

Lue Luuk. 4:24–27 ja katso, mihin
kahteen kertomukseen Jeesus viittasi.
Voisit lukaista kertomuksen Eliasta ja
Sarpatin leskestä kohdasta 1. Kun.
17:1–16 ja kertomuksen Naamanista ja
Elisasta kohdasta 2. Kun. 5:1–14.
Kiinnitä erityistä huomiota siihen, mitä
leskivaimo ja Naaman tekivät
osoittaakseen uskonsa.

Millä tavoin Sarpatin leski ja Naaman
osoittivat uskoa?
____________________

On tärkeää tietää, että Vanhan
testamentin profeetat Elia ja Elisa
tekivät kumpikin ihmeitä niille, jotka
eivät olleet israelilaisia (pakanoille).
Jeesus opetti Nasaretin asukkaille, että
vaikka israelilaisten keskuudessa oli
leskiä ja spitaalisia, niin kaksi pakanaa
pääsi kokemaan ihmeen, koska heillä oli uskoa ja he ottivat vastaan Jumalan
profeetan.

Koska niin monilta Nasaretin asukkailta puuttui uskoa Jeesukseen, Hän teki siellä
hyvin vähän ihmeitä (ks. Matt. 13:54–58; Mark. 6:1–6). Voimme oppia uskosta
erään hyvin tärkeän periaatteen, kun vertaamme Nasaretin asukkaita Sarpatin
leskeen ja Naamaniin: Kun osoitamme uskovamme Jeesukseen Kristukseen,
me voimme nähdä tapahtuvan ihmeitä.

Rinnasta ja vertaa
Jokin pyhien kirjoitusten kohta usein selvenee, kun sitä rinnastaa tai vertaa johonkin muuhun.
Opetusten, ihmisten ja tapahtumien välisten samankaltaisuuksien tai erojen huomaaminen voi
auttaa näkemään evankeliumin totuudet tarkemmin.
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Naaman ja Elisan palvelija

3. Laadi pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi luettelo
tavoista, joilla me voimme osoittaa
uskomme siihen, että Jeesus Kristus
on meidän Vapahtajamme. Kertaa
Luuk. 4:18 ja mieti, millä tavoin
sinun on tarpeen osoittaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen, jotta voit
saada tässä lueteltuja siunauksia.

Lue Luuk. 4:28–30 ja pane merkille,
kuinka synagogassa olleet ihmiset
suhtautuivat Jeesuksen sanoihin.

Pohdi, 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
Lue Luuk. 4:31–44 ja pane merkille,
kuinka Kapernaumin asukkaiden
suhtautumistapa erosi Nasaretin
asukkaiden suhtautumistavasta.

Kuinka nämä kertomukset
havainnollistavat sitä periaatetta, että kun me osoitamme uskovamme Jeesukseen
Kristukseen, me voimme saada Hänen siunauksiaan?

4. Päätä tämän päiväinen tutkimishetkesi kirjoittamalla pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi oma todistuksesi Jeesuksesta

Kristuksesta Vapahtajana ja kirjoita niistä siunauksista, joita olet kokenut
osoitettuasi uskovasi Häneen.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Luuk. 3–4 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 10: PÄIVÄ 1

Luukas 5
Johdanto
Pietari, Jaakob ja Johannes olivat kalastajia, mutta kun he olivat Vapahtajan avulla
saaneet ihmeellisellä tavalla suuren kalansaaliin, he jättivät kaiken seuratakseen
Vapahtajaa ja heistä tuli ihmisten kalastajia. Jeesus paransi spitaalisen ja
halvaantuneen. Hän kutsui Matteuksen opetuslapsekseen ja opetti, että Hän tuli
kutsumaan syntisiä parannukseen. Lisäksi Jeesus opetti vertauksen uuden viinin
laittamisesta vanhoihin leileihin.

Luukas 5:1–11
Herra kutsuu Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ihmisten kalastajiksi
Pohdi seuraavia kysymyksiä: Milloin sinua on pyydetty tekemään jotakin, vaikka et
ole tiennyt kaikkia syitä sen tekemiseen? Miksi voi olla vaikeaa noudattaa ohjeita,
jos ei ymmärrä niiden syitä?

Mitä kirkon johtajien neuvoja tai Herran käskyjä joidenkin nuorten saattaisi olla
vaikea noudattaa, jos he eivät ymmärrä täysin niiden syitä? ____________________

Kun tutkit jakeita Luuk. 5:1–11, etsi
periaatteita, jotka voivat auttaa, kun ei
täysin ymmärrä, miksi täytyy noudattaa
jotakin kirkon johtajien antamaa
neuvoa tai Herran antamaa käskyä.

Lue Luuk. 5:1–5 ja pane merkille, mitä
Vapahtaja pyysi Pietaria (josta käytetään
tässä nimitystä Simon; ks. Luuk. 5:8)
tekemään sen jälkeen kun Hän oli
päättänyt saarnaamisen.
”Gennesaretinjärvi” (Luuk. 5:1) on
Galileanjärvi, ja ilmaus ”laskekaa sinne verkkonne” jakeessa 4 viittaa
kalastamiseen. Voisit korostaa jakeessa 5 sen, kuinka Pietari vastasi Vapahtajan
kehotukseen.

Mitä Pietarin oma kalastuskokemus on mahtanut saada hänet ajattelemaan, kun
Vapahtaja käski hänen laskea verkot uudelleen?

Lue Luuk. 5:6–9 ja ota selville, mitä tapahtui, kun Pietari teki niin kuin Herra pyysi.
Voisit merkitä sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, miksi meidän pitää tehdä, mitä
Vapahtaja pyytää meiltä, silloinkin kun emme ymmärrä syytä siihen.

Yksi periaate, jonka voimme oppia tästä kertomuksesta, on se, että jos teemme,
mitä Herra pyytää, silloinkin kun emme ymmärrä syytä siihen, Hän voi
suoda suurempia siunauksia kuin osaamme odottaa. Voisit kirjoittaa tämän
periaatteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan Luuk. 5:3–9 viereen.

Millä tavoin eläminen tämän periaatteen mukaan edellyttää meitä luottamaan
Jeesukseen Kristukseen?
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Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:

”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.

Uskon harjoittaminen on luottamista siihen, että Herra tietää, miten Hän teidän kohdallanne
toimii ja että Hän voi tehdä sen iankaikkiseksi parhaaksenne, vaikka ette itse voi ymmärtää,
miten se on mahdollista.” (Ks. ”Luota Herraan”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 16.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka voit kasvattaa vanhin Scottin kuvailemaa luottamusta Jeesukseen
Kristukseen?

b. Kuinka sinä tai perheesi olette saaneet suurempia siunauksia kuin odotitte
noudattamalla Herran ohjeita silloinkin kun ette täysin ymmärtäneet
syitä niihin?

Kirjoita paperille joitakin Herralta saatuja neuvoja tai käskyjä, joita voisit noudattaa
uskollisemmin, vaikka et täysin ymmärräkään syitä niiden tekemiseen. (Jos sinulla
on kirjanen Nuorten voimaksi, 2011, voisit katsoa siitä ideoita.) Laita paperi
paikkaan, josta se auttaa sinua muistamaan tavoitteesi tehdä, mitä Herra pyytää.

Jakeissa Luuk. 5:10–11 kerrotaan, että Pietari, Jaakob ja Johannes jättivät
kalastusveneensä seuratakseen Jeesusta.

Luukas 5:12–26
Jeesus parantaa spitaalisen miehen ja halvaantuneen miehen
Mitä tarvikkeita voidaan käyttää
auttamiseen tai parantamiseen, jos
henkilöllä on sairaus tai vamma?

Mistä muusta kuin fyysisestä
sairaudesta tai vammasta jonkun
saattaisi olla tarpeen parantua?
____________________

Kun tutkit jakeita Luuk. 5:12–25, pane
merkille periaatteita, jotka opettavat,
mitä sinä voit tehdä auttaaksesi itseäsi
ja muita kokemaan tarvittavan parantumisen.
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Pane merkille pyhien kirjoitusten rinnastuksia ja vertailuja
Pyhissä kirjoituksissa rinnastetaan tai verrataan usein ajatuksia, tapahtumia ja ihmisiä. Nämä
rinnastukset ja vertailut havainnollistavat ja tähdentävät evankeliumin periaatteita. Pane merkille
rinnastuksia ja vertailuja yksittäisissä jakeissa, luvuissa sekä lukujen ja kirjojen välillä. Esimerkiksi
kun luet jakeista Luuk. 5:12–25, kuinka Vapahtaja paransi kaksi miestä, huomaa
parantamistapausten väliset samankaltaisuudet ja erilaisuudet.

2. Jakeissa Luuk. 5:12–25 kerrotaan, kuinka Vapahtaja paransi kaksi
miestä. Toisella miehistä oli spitaali ja toinen oli halvaantunut. Lue

kohdat Luuk. 5:12–15 ja Luuk. 5:17–25 ja vertaile näitä kahta kertomusta. Laadi
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi alla olevan kaltainen taulukko ja
kirjoita siihen, millä tavoin nämä kaksi parantamistapausta ovat samanlaisia ja
millä tavoin ne ovat erilaisia.

Samankaltaisuudet Erilaisuudet

Pohdi, mikä osuus uskolla oli kummassakin kertomuksessa. Voisit merkitä
ilmauksen ”Jeesus näki heidän uskonsa” jakeessa Luuk. 5:20. Vapahtaja arvosti
niiden miesten uskoa, jotka toivat halvaantuneen Hänen luokseen.

Joseph Smithin raamatunkäännös auttaa meitä ymmärtämään paremmin
kysymyksen, jonka Jeesus esitti jakeessa Luuk. 5:23: ”Vaaditaanko syntien anteeksi
antamiseen enemmän voimaa kuin siihen, että saadaan sairas nousemaan ja
kävelemään?” (LDS Bible, Luke 5:23, alaviite a.) Esittämällä tämän kysymyksen
Jeesus Kristus opetti, että Hänellä on voima parantaa sekä fyysisesti että
hengellisesti.

Mitä voit näiden tapahtumien perusteella oppia siitä, kuinka meidät voidaan
parantaa ja mitä me voimme tehdä auttaaksemme muita parantumaan?

Näiden kertomusten perusteella me voimme oppia, 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.
Voisit kirjoittaa nämä periaatteet pyhiin kirjoituksiisi jakeiden Luuk. 5:12–25
viereen.

Parantuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että Vapahtaja poistaa meistä meidän
heikkoutemme. Parantuminen voi tarkoittaa myös sitä, että Hän antaa meille
rohkeutta, uskoa, lohtua ja rauhaa, joita tarvitsemme kestääksemme tai
voittaaksemme heikkoutemme.

Mieti kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin
antamaa seuraavaa neuvoa:
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”Vanhurskaus ja usko ovat varmasti tärkeitä siirrettäessä vuoria – mikäli vuorien
siirtäminen toteuttaa Jumalan tarkoituksia ja on sopusoinnussa Hänen tahtonsa
kanssa. Vanhurskaus ja usko ovat varmasti tärkeitä parannettaessa sairaita,
kuuroja tai rampoja – mikäli tämä parantaminen toteuttaa Jumalan tarkoituksia
ja on sopusoinnussa Hänen tahtonsa kanssa. Näin ollen, vaikka usko olisi vahva,
monet vuoret eivät siirry. Eivätkä kaikki sairaat ja heikot parannu. Jos kaikkea

vastakohtaisuutta rajoitettaisiin, jos kaikki sairaudet poistettaisiin, silloin Isän suunnitelman
ensisijaiset tarkoitukset tehtäisiin tyhjiksi.

Monet niistä asioista, joita meidän on määrä oppia kuolevaisuudessa, voidaan oppia vain
kokemustemme ja toisinaan kärsimystemme kautta. Ja Jumala odottaa meidän kohtaavan ja Hän
luottaa meidän pystyvän kohtaamaan tilapäisiä kuolevaisuuden vastoinkäymisiä Hänen avullaan,
jotta voimme oppia sen, mitä meidän tulee oppia, ja tulla lopulta sellaisiksi kuin meidän on
määrä olla iankaikkisuudessa.” (Ks. ”Ettemme kavahtaisi (ks. OL 19:18)”, kirkon koululaitoksen
hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 3. maaliskuuta 2013, lds.org/broadcasts.)

3. Pohdi heikkouksia, joista ihmiset kenties tarvitsevat parantumista.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai

useampaan seuraavista kysymyksistä:

a. Mitä sinä voisit tehdä ollaksesi apuna ihmisten tuomisessa Vapahtajan luo,
jotta he saisivat Hänen parantavaa voimaansa?

b. Milloin sinä tai joku tuntemasi ihminen olette parantuneet osoittamalla
uskoa Vapahtajaan?

c. Milloin olet nähnyt jonkun tuovan jonkun muun Herran luokse saamaan
Vapahtajan parantavaa voimaa?

Pohdi, mitä voit tehdä osoittaaksesi suurempaa uskoa Jeesukseen Kristukseen, jotta
parantuisit, saisit anteeksi tai saisit lohtua. Mieti myös, millä tavoin voisit tuoda
ystävän tai jonkun muun henkilön Vapahtajan luokse.

Luukas 5:27–35
Lainopettajat ja fariseukset kysyvät, miksi Jeesus aterioi publikaanien ja
syntisten kanssa
Lue Luuk. 5:27–28 ja etsi Vapahtajan kutsu Matteukselle (josta käytetään tässä
nimitystä Leevi; ks. Matt. 9:9).

Mikä Matteuksen tavassa vastata Vapahtajan kutsuun tekee sinuun vaikutuksen?

Matteus oli publikaani eli hän keräsi muilta juutalaisilta veroja Rooman
valtakunnalle. Yleensä juutalaiset vihasivat publikaaneja ja pitivät heitä hylkiöinä ja
syntisinä. Jakeissa Luuk. 5:29–35 kerrotaan, että Jeesuksen ollessa aterialla
Matteuksen ja muiden kanssa lainopettajat ja fariseukset tuomitsivat Hänet siitä,
että Hän aterioi syntisten kanssa. Jeesus opetti, että Hän tuli kutsumaan syntisiä
parannukseen.

Mieti, kuinka Vapahtaja nykyään kohtelisi koulussasi niitä, jotka ovat yksin ja
tuntevat jääneensä ulkopuolisiksi. Pohdi, kuinka sinä voisit Jeesuksen tavoin ottaa
mukaan niitä, jotka ovat yksin ja tuntevat jääneensä ulkopuolisiksi tai joita pidetään
vähemmän suosittuina, tinkimättä omista tasovaatimuksistasi.
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Viinileili

Luukas 5:36–39
Jeesus esittää vertauksen uudesta viinistä vanhoissa leileissä
Vapahtaja käytti vertausta opettaakseen lainopettajia ja fariseuksia. Lue Luuk.
5:36–39 ja katso, mitä esineitä Vapahtaja käytti opettamassaan vertauksessa. Voisit
merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.

Kuvittele, että vanhassa kankaassa on reikä tai repeämä ja että se korjataan uudella
kankaanpalalla. Uuden kankaan kuosi ei ehkä vastaa vanhaa kangasta tai uusi
kankaanpala saattaa kutistua, kun se pestään, ja tehdä reiästä tai repeämästä
aiempaa suuremman. Samalla tavoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei ollut
vain vanhojen uskomusten ja käytäntöjen paikkaamista vaan totuuden täydellinen
palautus.

Jakeessa Luuk. 5:37 mainitut leilit ovat nahkaisia laukkuja tai astioita. Uusi nahka
on pehmeää ja taipuisaa, kun taas vanha nahka voi muuttua kovaksi ja mennä
helposti rikki.

Kun uutta viiniä pannaan käymään,
nahkaisen leilin sisälle muodostuu
kaasua, joka venyttää leiliä. Tämä
venyminen voisi saada vanhan ja
hauraan viinileilin halkeamaan.
Vertauksessa uusi viini edustaa
Vapahtajan opetuksia ja evankeliumia,
ja vanha viini edustaa fariseusten
noudattamia käytäntöjä,
perinnäissääntöjä ja uskomuksia
Mooseksen lain mukaisesti.

Millä tavoin ”vanhat leilit” voisivat
kuvata lainopettajia ja fariseuksia, joita
Jeesus opetti?

Mieti, kuinka ”uudet leilit” voisivat
kuvata niitä ihmisiä, jotka olivat nöyriä
ja halukkaita muuttumaan ottaakseen
vastaan Vapahtajan ja Hänen
opetuksensa. Yksi periaate, jonka me
voimme oppia Vapahtajan vertauksesta, on se, että ottaaksemme vastaan
Vapahtajan ja Hänen evankeliuminsa meidän on oltava nöyriä ja halukkaita
muuttumaan.

4. Jotta voisit paremmin ymmärtää tämän periaatteen, kertaa Luuk. 5.
Pane merkille esimerkkejä seuraavanlaisista ihmisistä ja kirjoita

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä löydät:

a. Ihmisiä, jotka olivat kovasydämisiä ja taipumattomia asenteissaan
Vapahtajaa ja Hänen opetuksiaan kohtaan.

b. Ihmisiä, jotka olivat nöyriä ja halukkaita muuttumaan ja kehittymään
seuraamalla Vapahtajaa.
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5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Luuk. 5 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 10: PÄIVÄ 2

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.

Luukas 6
Jeesus parantaa sapattina, valitsee kaksitoista apostolia ja opettaa suurta
ihmisjoukkoa
Kuvittele, että sunnuntaina kokouksissanne kirkossa kuulet ilmoituksen
palveluprojektista, joka koskee lähelläsi asuvaa perhettä. Ilmoituksen jälkeen kuulet
seuraavat kommentit:

• ”Se perhe on joutunut viime aikoina kokemaan paljon. Autan mielelläni, millä
tavalla vain voin.”

• ”Siellä on parasta olla jälkeenpäin tarjoilua, koska jos siellä ei ole, minä en
aio mennä.”

• ”En oikeastaan haluaisi lähteä, mutta voisin itse tarvita vähän apua ensi viikolla
projektiin, jota olen järjestämässä, joten minun pitäisi varmaan mennä nyt
auttamaan.”

• ”Jos ystäväni lähtee, minäkin lähden.”

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä edellä olevat
reaktiot antavat ymmärtää siitä, mistä syistä ihmiset palvelevat.

Mieti, mitä tilaisuuksia sinulla on ollut palvella ja miltä palveleminen on sinusta
tuntunut. Kun tutkit lukuja Luuk. 6–7, pane merkille periaatteita, jotka voivat
auttaa sinua palvelemaan merkityksellisemmin tavoin.

Ollessaan Galileassa palvelutyönsä alkuvaiheissa Jeesus paransi sapattina erään
miehen surkastuneen käden (ks. Luuk. 6:6–10), rukoili koko yön ja kutsui
kaksitoista apostolia (ks. Luuk. 6:12–13). Sitten Hän alkoi opettaa heille ja suurelle
ihmisjoukolle (ks. Luuk. 6:17), kuinka voi saada taivaallisia palkkioita. Tämä saarna
luvussa Luuk. 6 on hyvin samanlainen kuin vuorisaarna luvuissa Matt. 5–7. ”On
vaihtelevia mielipiteitä siitä, olivatko Matteuksen muistiin merkitsemä vuorisaarna
ja Luukkaan muistiin merkitsemä saarna tasangolla samoista vai eri tapahtumista.
Luukkaan muistiinmerkinnän kronologinen sijoittaminen ja asiayhteys näyttävät
kuitenkin viittaavan siihen, että sama saarna on tallennettuna luvuissa Luuk. 6 ja
Matt. 5–7.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014,
s. 152–153; ks. myös PKO, ”Vuorisaarna”; ”Evankeliumi: Evankeliumiharmonia”.)
(Huom. Suuri osa luvun Luuk. 6 sisällöstä käsiteltiin oppiaiheissa, joissa tutkit
lukualueita Matt. 5–7, 10:1–4 ja Mark. 3:1–6.)

Lue Luuk. 6:19 ja pane merkille, mitä Jeesus teki ihmisille ennen kuin Hän alkoi
opettaa heitä.
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Lue seuraavaksi Luuk. 6:31 ja pane merkille Jeesuksen neuvo opetuslapsilleen.

Kuinka sen muistaminen, että meidän tulee kohdella muita kuten haluaisimme
itseämme kohdeltavan, voi vaikuttaa siihen, kuinka kohtelet ihmisiä?

Lue Luuk. 6:32–35 ja katso, mitä muita neuvoja Jeesus antoi opetuslapsilleen
muiden rakastamisesta ja palvelemisesta. Voisit merkitä jakeeseen 35, mitä meidän
pitäisi odottaa saavamme vastineeksi siitä, että teemme hyvää muille. Huomaa,
mitä Herra lupasi niille, jotka tekevät hyvää muille odottamatta mitään vastineeksi.

Yksi periaate, jonka me opimme näistä jakeista, on se, että jos teemme hyvää
muille odottamatta mitään vastineeksi, palkkamme on suuri ja me olemme
Korkeimman lapsia.

Huomaa ilmaus ”te olette Korkeimman lapsia” (jae 35). Vaikka me kaikki olemme
Jumalan lapsia, niin ne, jotka tekevät hyvää muille kuten Kristus teki, toteuttavat
jumalallisia mahdollisuuksiaan tulemalla taivaallisen Isämme kaltaisiksi. Mieti,
kuinka se, että ihminen palvelee muita odottamatta mitään vastineeksi, voi auttaa
häntä olemaan enemmän Kristuksen kaltainen.

Lue Luuk. 6:36–38 ja pane merkille, mitä esimerkkejä Jeesus antoi tavoista, joilla
me voimme tehdä hyvää muille. Huomaa, että Jeesus lupasi, että ne, jotka
osoittavat armahtavaisuutta muita kohtaan, jotka pidättyvät tuomitsemasta muita
epävanhurskaasti ja jotka antavat auliisti anteeksi, saavat Jumalan armon.

Oletko koskaan yrittänyt laittaa laatikkoon tai matkalaukkuun tavaroita enemmän
kuin sen sisään mahtuu? Jakeen Luuk. 6:38 kuvaukseen siitä, kuinka paljon
annetaan vastineeksi tekemästämme hyvästä, on sisällytetty ilmaukset ”runsas
mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen”. Kuinka nämä ilmaukset
kuvaavat sitä, miten taivaallinen Isä palkitsee meidät, kun me annamme
omastamme muille?

Yksi totuus, jonka voimme oppia jakeesta Luuk. 6:38, on se, että kun olemme
anteliaita muille, taivaallinen Isä siunaa meitä runsaammin. Voisit kirjoittaa
tämän periaatteen jakeen 38 viereen.

2. Mieti joitakin tapoja, joilla voimme olla anteliaita muille. Kirjoita
sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin

kysymyksiin:

a. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette olleet anteliaita muille?

b. Kuinka Herra on siunannut sinua tai jotakuta tuntemaasi henkilöä sen
vuoksi, että olette olleet anteliaita?

c. Mitä aiot tehdä ollaksesi anteliaampi muille?

Yksi tapa, jota voisit harkita ollaksesi anteliaampi muille, on se, että noudatat
paaston lakia lahjoittamalla paastotessasi paastouhrin. Vanhempasi ehkä jo
lahjoittavatkin paastouhrin teidän perheenne osalta, mutta jos sinulla on
mahdollisuus, niin voisit itsekin lahjoittaa. Kun pyrit olemaan anteliaampi muille,
rukoile Herralta apua palvellaksesi kuten Hän palvelisi.
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Kapernaumissa sijaitsevan synagogan
rauniot, jotka ovat peräisin 300–400-luvulta

Luukas 7:1–10
Jeesus parantaa sadanpäällikön palvelijan
Jakeessa Luuk. 7:1 kerrotaan, että opetettuaan suurta ihmisjoukkoa Jeesus lähti
Kapernaumiin. Lue Luuk. 7:2–5 ja ota selville, kuka pyysi Jeesukselta apua
kuultuaan, että Hän oli tullut kaupunkiin.

Sadanpäällikkö oli Rooman armeijan
upseeri, jonka komennossa oli 50–100
miehen joukko-osasto. Juutalaiset eivät
yleensä pitäneet sadanpäälliköistä,
koska nämä edustivat roomalaisten
poliittista ja aseellista valtaa juutalaisiin
ja heidän maahansa nähden. Tämä
sadanpäällikkö oli kuitenkin ollut
ystävällinen juutalaisia kohtaan.

Lue Luuk. 7:6–10 ja pohdi, kuinka
sadanpäällikkö osoitti suurta uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja kuinka
hänen uskonsa palkittiin.

Tästä kertomuksesta me opimme, että osoittamalla uskoa Jeesukseen
Kristukseen me voimme omalta osaltamme tuoda siunauksia muiden
elämään. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen jakeen Luuk. 7:10 viereen.

Luukas 7:11–18
Jeesus herättää kuolleista lesken pojan
Päivä sen jälkeen kun Vapahtaja oli parantanut sadanpäällikön palvelijan, Hän teki
toisen ihmeen. Lue Luuk. 7:11–12 ja pane merkille, mitä Jeesus ja Hänen
opetuslapsensa kohtasivat lähestyessään kaupunkia nimeltä Nain.

Miksi tämän nuoren miehen kuolema
jakeen 12 mukaan oli erityisen
murheellinen tälle naiselle?

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.

Lue Luuk. 7:13–15 ja ota selville, mitä
Vapahtaja teki nähdessään tämän naisen surun.

Miksi Jeesus jakeen 13 mukaan paransi tämän naisen pojan? Huomaa, että leski ei
pyytänyt Jeesusta parantamaan hänen poikaansa, vaan Jeesus näki naisen tarpeen
ja auttoi sitten sen täyttämisessä. On myös tärkeää ymmärtää, ettei tämä mies
kokenut ylösnousemusta. Jonakin päivänä hän kuolisi jälleen. Jeesus Kristus oli
ensimmäinen ylösnoussut henkilö.

VI IKKO 10,  PÄIVÄ 2

209



Mikäli mahdollista, katso The Life of Jesus Christ Bible Videos -sarjan video
”The Widow of Nain” [Nainin leski] (2.22), joka on sivustolla lds.org, ja

pane merkille, kuinka Vapahtaja palveli naista, vaikkei tämä ollut pyytänyt
Häneltä apua.

Mieti, mitä sinä olisit mahtanut ajatella, jos olisit ollut tämän lesken tilanteessa ja
olisit nähnyt Vapahtajan herättävän ainoan poikasi kuolleista.

Tästä kertomuksesta me opimme seuraavan periaatteen: 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?

Presidentti Thomas S. Monson on opettanut:

”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.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Milloin sinä tai perheesi olette saaneet myötätuntoa

tai palvelua muilta, vaikka ette ole sitä pyytäneet?

Lue Luuk. 7:16–18 ja ota selville, kuinka ihmiset reagoivat siihen ihmeeseen, että
lesken poika herätettiin kuolleista.

Yhtenä syynä siihen, miksi ihmiset ovat saattaneet julistaa, että ”meidän
keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta” (Luuk. 7:16), ovat ne
samankaltaisuudet, 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).

Kun tällä viikolla pidät henkilökohtaisia rukouksiasi, pyydä taivaallista Isää
auttamaan sinua huomaamaan muiden ääneen lausumattomia tarpeita sekä
toimimaan saamasi innoituksen mukaan. Mieti myös tapoja, joilla voit palvella
auliisti ja odottamatta mitään vastineeksi.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Luuk. 6:1–7:18 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 10: PÄIVÄ 3

Luukas 7:18–50
Johdanto
Jeesus ylisti Johannes Kastajaa ja todisti, että Johannes valmisti tietä Hänen
palvelutyölleen. Jeesuksen ollessa erään fariseuksen luona aterialla eräs parannusta
tekevä nainen osoitti uskonsa Jeesukseen ja rakkautensa Häntä kohtaan.

Luukas 7:18–35
Jeesus ylistää Johannes Kastajaa ja todistaa Johanneksen tehtävästä
Mitä muistat Johannes Kastajasta?

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi niin monta asiaa
Johannes Kastajasta kun pystyt muistamaan.

Kuvittele ruokoa (pitkä ruohonkorsi) ja henkilöä, joka on pukeutunut hienoihin,
kalliisiin vaatteisiin ja joka asuu palatsissa. Kun ajattelet näitä, lue Luuk. 7:24–26 ja
pane merkille, mitä Jeesus opetti Johannes Kastajasta.

Millähän tavoin Johannes Kastaja oli erilainen kuin ruoko ja erilainen kuin henkilö,
joka elää ylellisyydessä?

Toisin kuin ruoko, jota tuuli huojuttaa ja puhaltaa, Johannes Kastaja oli luja ja
järkkymätön todistuksessaan ja tehtäväänsä suorittaessaan. Hän eli erämaassa ja
käytti kamelinkarvasta tehtyjä vaatteita, jotka olivat hyvin karheita. Sen sijaan että
olisi tavoitellut fyysisiä mukavuuksia, Johannes pyrki tekemään Jumalan tahdon.

Jeesus sanoi, että Johannes Kastaja oli
”enemmänkin kuin profeetta” (Luuk.
7:26). Lue Luuk. 7:27–28 ja katso, miksi
Johannes Kastaja oli profeettojen
joukossa ainutkertainen.

Kun Jeesus sanoi: ”Minä lähetän
sanansaattajani sinun edelläsi, hän
raivaa sinulle tien” (Luuk. 7:27), Hän
lainasi profetiaa, joka oli kirjoitettu
satoja vuosia aikaisemmin ja jossa
puhuttiin sanansaattajasta, joka raivaisi
eli valmistaisi tietä Messiaan edellä (ks.
Mal. 3:1). Näistä jakeista me opimme,
että Johannes Kastaja oli profeetta,
joka oli ennalta asetettu
valmistamaan tietä Jumalan Pojalle
ja kastamaan Hänet.

Kuinka Johannes Kastaja valmisti tietä
Jeesuksen Kristuksen tulemiselle? ____________________
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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.)

Jakeissa Luuk. 7:29–35 kerrotaan, 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.

Luukas 7:36–50
Jeesuksen ollessa aterialla fariseus Simonin luona eräs nainen pesee Jeesuksen jalat
kyynelillään
Oletko koskaan miettinyt, voitko saada syntisi anteeksi?

Kun tutkit luvun Luuk. 7 loppuosaa, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua, kun
mietit, voitko saada anteeksi.

Jakeessa Luuk. 7:36 kerrotaan, että eräs fariseus nimeltä Simon oli kutsunut
Jeesuksen aterialle kotiinsa. Tällaisella aterialla vieraat istuivat tai lepäsivät yleensä
tyynyillä matalan pöydän ympärillä jalat ojennettuina poispäin pöydästä. Köyhien
sallittiin käydä keräämässä pidoista yli jäävää ruokaa, ja niinpä ei ollut epätavallista,
että aterian aikana kotiin tuli kutsumattomia vieraita. (Ks. James E. Talmage, Jeesus
Kristus, 1982, s. 182.)

Lue Luuk. 7:37–39 ja katso, kuka tuli juuri näihin pitoihin ilman kutsua.

Huomaa, että nainen osoitti rakkautensa Vapahtajaa kohtaan pesemällä Hänen
jalkansa, suutelemalla niitä ja voitelemalla ne. ”Alabasteripullo” (Luuk. 7:37) oli
täynnä hyvin kallista tuoksuöljyä.

Mitä Simon jakeen Luuk. 7:39 mukaan ajatteli nähdessään, mitä nainen teki?

Havaitessaan Simonin ajatukset Jeesus opetti vertauksen kahdesta miehestä sekä
rahanlainaajasta. Rahanlainaaja eli velkoja on henkilö, joka lainaa rahaa jollekulle,
ja velallinen on se, joka lainaa rahaa rahanlainaajalta. Velallinen suostuu
maksamaan takaisin velkojalle tai joutuu vankilaan.

Lue Luuk. 7:40–43 ja mieti, ketä kukin vertauksen henkilöistä voisi edustaa.

2. Jäljennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava taulukko.
Täydennä tyhjiin kohtiin fariseus Simon, nainen ja Jeesus sen

mukaan, ketä kukin vertauksen henkilöistä voisi edustaa. (Jätä
”Velallinen”-sarakkeisiin tyhjää tilaa, johon voit kirjoittaa lisätietoja seuraavassa
tehtävässä.)
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Velkoja = ____________________

Velallinen, joka on velkaa 50 denaaria =
____________________

Velallinen, joka on velkaa 500 denaaria =
____________________

Vanhin James E. Talmage kahdentoista apostolin koorumista on opettanut,
millaista vieraanvaraisuutta isäntä yleensä osoitti vierailleen Jeesuksen aikaan:
”Tuon ajan tapoihin kuului kohdella kunnioitettavaa vierasta erittäin
huomaavaisesti; hänelle annettiin tervetuliaissuudelma, annettiin vettä pölyn
huuhtomiseksi jaloista ja öljyä hiusten ja parran voitelemiseksi” (Jeesus Kristus,
s. 182).

Lue Luuk. 7:44–46 ja katso, mitä eroa oli siinä, kuinka Simon toivotti Jeesuksen
tervetulleeksi pitoihinsa ja kuinka nainen kohteli Jeesusta.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi olevan taulukon
asianomaisiin sarakkeisiin joitakin eroja siinä, kuinka Simon kohteli

Jeesusta ja kuinka nainen kohteli Häntä.

Vertaamalla epäsuorasti Simonia velalliseen, joka oli velkaa 50 denaaria, Jeesus
antoi ymmärtää, että myös Simonin oli tarpeen saada syntinsä anteeksi.

Lue Luuk. 7:47–50 ja pane merkille, miksi tämän naisen oli mahdollista saada
anteeksi. Voisit merkitä, mitä löydät.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on huomauttanut
tämän naisen uskosta: ”Itse asiassa Jeesus sanoo: ’Naisella oli paljon syntejä,
mutta hän uskoi minuun ja on tehnyt parannuksen synneistään, opetuslapseni
ovat kastaneet hänet ja hänen syntinsä on pyyhitty pois kasteen vesissä. Nyt hän,
joka oli saastainen mutta joka on nyt puhdas, on etsinyt minut osoittaakseen
rajatonta kiitollisuutta. Hänen kiitollisuutensa ei tunne rajoja, ja hänen

rakkautensa on mittaamatonta, koska hänelle on annettu anteeksi paljon.’” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 265.)

Seuraavassa on periaatteita, joita voimme oppia tästä kertomuksesta: Kun
osoitamme uskomme näyttämällä rakkautemme ja omistautumisemme
Herralle, me voimme saada Häneltä anteeksi, ja kun saamme Herralta
anteeksi, me täytymme halulla rakastaa ja palvella Häntä entistä enemmän.

Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista on todistanut
rakkaudesta ja anteeksiannosta, jotka ovat meidän kaikkien ulottuvilla:

”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
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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.)

4. Suorita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi tai kumpikin
seuraavista tehtävistä:

a. Mieti tilannetta, jolloin olet kokenut Herran antaneen sinulle anteeksi.
Kirjoita ajatuksiasi ja tuntemuksiasi Vapahtajaa kohtaan ilman että kerrot
mistään kovin henkilökohtaisesta tapahtumasta, joka on vaatinut Herran
anteeksiantoa.

b. Käytä sitä, mitä olet oppinut tutkiessasi lukua Luuk. 7, ja kirjoita, kuinka
vastaisit ystäville, jotka miettivät, voivatko he saada anteeksi syntinsä.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Luuk. 7:18–50 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 10: PÄIVÄ 4

Luukas 8:1–10:37
Johdanto
Vapahtaja jatkoi palvelemista Galileassa, missä Hän profetoi kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan. Lähdettyään Galileasta Jeesus kulki kohti Jerusalemia.
Samariassa Hän opetti opetuslapsilleen, että Hän oli tullut pelastamaan ihmisiä, ei
saattamaan heitä kadotukseen. Hän opetti myös, mitä on todellinen opetuslapseus,
ja Hän opetti vertauksen laupiaasta samarialaisesta.

Luukas 8:1–9:56
Vapahtaja tekee ihmeitä, opettaa vertauksin ja kulkee kohti Jerusalemia
Lue seuraavat tilanteet. Kirjoita, miltä sinusta tuntuisi ja kuinka toimisit kussakin
tilanteessa.

• Kun pyydät ystävällisesti veljeäsi tai siskoasi auttamaan sinua jonkin sotkun
siivoamisessa, hän käskee sinua tylysti tekemään sen itse.
____________________

• Kun suunnittelet luokkatoveriesi kanssa jotakin koulun tapahtumaa, muutamat
arvostelevat esittämääsi ideaa ja nauravat sille. ____________________

• Kun kerrot evankeliumista ystävälle, hän sanoo sinulle, että uskot omituisiin
asioihin. ____________________

Kun tutkit Vapahtajan opetuksia luvuista Luuk. 8–9, pane merkille totuuksia, jotka
voivat opastaa sinua, kun tunnet muiden sanojen tai tekojen loukkaavan sinua.

Lue lukujen Luuk. 8–9 väliotsikot ja katso, mistä tapahtumista näissä luvuissa
kerrotaan. Koska olet tutkinut näitä tapahtumia yksityiskohtaisesti Matteusta ja
Markusta koskevissa oppiaiheissa, tässä oppiaiheessa keskitytään jakeisiin Luuk.
9:51–62.

Lue Luuk. 9:51 ja katso, minne Vapahtaja päätti mennä.

Kulkiessaan kohti Jerusalemia Jeesus ja Hänen opetuslapsensa lähestyivät erästä
samarialaista kylää. Lue Luuk. 9:52–54 ja katso, 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?

Lue Luuk. 9:55–56 ja pane merkille, mitä Vapahtaja vastasi Jaakobille ja
Johannekselle.

Kun Vapahtaja sanoi: ”Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette” (Luuk. 9:55),
Hän antoi ymmärtää, ettei Jaakobin ja Johanneksen pyyntö ollut sopusoinnussa
Jumalan Hengen kanssa.

Mieti, millä tavoin ihmiset nykyään saattaisivat ylireagoida muiden esittämiin
solvauksiin tai loukkauksiin. Katso uudelleen tämän oppiaiheen alussa olevia
tilanteita ja mieti, millä tavoin joku saattaisi ylireagoida sellaisissa tilanteissa.
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Kuinka Vapahtajan reaktio samarialaisten torjuntaan erosi Jaakobin ja Johanneksen
reaktiosta? ____________________

Yksi totuus, jonka me voimme oppia tästä kertomuksesta, on se, että me
noudatamme Vapahtajan esimerkkiä, kun päätämme suhtautua loukkauksiin
kärsivällisesti ja pitkämielisesti. Voisit kirjoittaa tämän totuuden pyhiin
kirjoituksiisi kohdan Luuk. 9:52–56 marginaaliin.

Kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat
sanat auttavat meitä ymmärtämään, että loukatuksi tuleminen on valinta, ei tila:

”Kun me uskomme tai sanomme, että meitä on loukattu, me yleensä
tarkoitamme, että meitä on kohdeltu väärin, töykeästi, yliolkaisesti tai
halveksivasti. Ja varmaa on, että kanssakäymisissämme muiden ihmisten kanssa
tosiaan ilmenee kömpelyyttä, kiusallisia tilanteita, häikäilemättömyyttä ja
pikkumaisuutta, joiden vuoksi voisimme loukkaantua. Viime kädessä toisen
ihmisen on kuitenkin mahdotonta loukata teitä tai minua. – – Loukkaantuminen

on valinta, jonka me teemme. Se ei ole tila, jonka joku tai jokin muu saa tai pakottaa meissä
aikaan. – –

Jos henkilö sanoo tai tekee jotakin, mitä pidämme loukkaavana, ensimmäinen velvollisuutemme
on olla loukkaantumatta ja sitten puhua tuon henkilön kanssa kahden kesken, rehellisesti ja
suoraan. Sellainen lähestymistapa kutsuu Pyhän Hengen innoituksen, mahdollistaa
väärinkäsitysten selvittämisen ja todellisen tarkoituksen ymmärtämisen.” (”Mikään ei loukkaa
heitä”, Liahona, marraskuu 2006, s. 89–90, 92.)

1. Mieti uudelleen tämän oppiaiheen alussa olevia tilanteita. Kirjoita
sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin

kysymyksiin:

a. Mikä mahdollinen vaara tai haitta on siinä, että päättää loukkaantua näissä
tilanteissa?

b. Kuinka voisimme kussakin tilanteessa noudattaa Vapahtajan esimerkkiä?

c. Kuinka meitä saatettaisiin siunata, jos päättäisimme suhtautua loukkauksiin
kärsivällisesti ja pitkämielisesti?

Pohdi, oletko päättänyt loukkaantua jonkun sanoista tai teoista. Aseta tavoite
noudattaa Vapahtajan esimerkkiä päättämällä suhtautua loukkauksiin kärsivällisesti
ja pitkämielisesti. Voisit kertoa tavoitteestasi jollekulle perheenjäsenelle tai
ystävälle, jotta hän voi auttaa sinua onnistumaan.

Huom. Se, että pyrit suhtautumaan kärsivällisesti ja pitkämielisesti, kun mietit sinua
vastaan tehtyjä vääryyksiä, ei tarkoita, että sinun pitäisi sallia seksuaalisen
hyväksikäytön tai fyysisen väkivallan kuten kiusaamisen jatkuminen. Jos olet
sellaisen hyväksikäytön tai väkivallan uhri, sovi välittömästi tapaaminen piispasi tai
seurakuntasi johtajan kanssa, jotta saat apua ja neuvoja.
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Luukas 9:57–62
Jeesus opettaa, mitä on todellinen opetuslapseus
Laske alla olevien pallojen lukumäärä. Samalla kun lasket, laula
lempilaulusi sanoja.

Mitä haasteellista oli pallojen
laskemisessa samalla kun laulat
laulun sanoja?

Mieti, millä tavoin laulamisen
aiheuttama häiriö samaan aikaan kun
yrittää laskea voi muistuttaa sitä, että
yrittää seurata Jeesusta Kristusta.

Kun jatkat luvun Luuk. 9 tutkimista,
mieti, kuinka voit voittaa vaikutuksia,
jotka saattaisivat häiritä tai estää sinua seuraamasta Vapahtajaa.

Lue Luuk. 9:57–58 ja pane merkille, kuinka Jeesus vastasi miehelle, joka halusi olla
Hänen opetuslapsensa.

Ilmaus ”Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi” kertoo, että Vapahtajan
elämäntavasta puuttuivat mukavuudet ja helppous.

Lue Luuk. 9:59–60 ja pane merkille, mitä toinen mies halusi tehdä ennen kuin hän
seuraisi Vapahtajaa.

Jeesus ei antanut ymmärtää, että olisi väärin murehtia rakkaan ihmisen kuolemaa
tai osoittaa kunnioitustamme menemällä hautajaisiin (ks. OL 42:45). Sen sijaan
Hän antoi tärkeän opetuksen opetuslapseudesta. Mitä me voimme oppia
Vapahtajan vastauksesta jakeessa Luuk. 9:60 siitä, mikä on tärkeällä sijalla
todellisessa opetuslapseudessa?

Lue Luuk. 9:61–62 ja pane merkille, mitä Vapahtaja sanoi kolmannelle miehelle,
joka halusi olla Hänen opetuslapsensa.

Presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat auttavat meitä ymmärtämään
jakeessa Luuk. 9:62 olevan vertauksen auraan tarttumisesta ja siitä, ettemme
katso taaksemme: ”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.)

Pohdi, kuinka se, että on Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, on kuin tarttuisi auraan
eikä katsoisi taakseen.
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Yksi periaate, jonka me opimme
Vapahtajan opetuksista näille miehille,
on se, että Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsina me emme saa antaa
minkään olla tärkeämpää kuin
Hänen seuraamisensa.

Mieti, miksi me toisinaan pidämme
muita asioita tärkeämpinä kuin
vastuitamme Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsina.

Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:
”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.)

2. Jotta sinun on helpompi miettiä, mikä voisi estää sinua seuraamasta
täysin Jeesusta Kristusta, jäljennä seuraava taulukko pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Kirjoita sitten taulukkoosi 4–5 vastuuta, joita
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsella on (esim. muiden palveleminen,
evankeliumista kertominen, säännöllisesti kirkossa käyminen tai kymmenysten
maksaminen). Kirjoita jokaisen taulukkoon merkitsemäsi vastuun kohdalle
esimerkkejä muista tärkeistä asioista, joita joku saattaisi pitää tuota vastuuta
tärkeämpinä.

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen vastuita Muita tärkeitä tehtäviä

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
olet nähnyt jonkun päättävän siirtää sivuun muita tavoitteita tai

tärkeitä asioita voidakseen seurata Vapahtajaa.

Pohdi, minkä sinä saattaisit antaa tulla tärkeämmäksi kuin Jeesuksen Kristuksen ja
Hänen opetustensa seuraamisen. Kirjoita paperille tavoite, mitä aiot tehdä, jotta
Vapahtaja ja Hänen evankeliuminsa olisivat tärkeämmällä sijalla elämässäsi. Laita
tämä paperi paikkaan, josta näet sen päivittäin.
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Tie Jerikoon

Luukas 10:1–24
Herra kutsuu seitsenkymmenet, antaa heille vallan ja opettaa heitä
Lue Luuk. 10:1–2 ja pane merkille, keitä Herra valitsi avukseen työnsä tekemiseen.

Sana seitsemänkymmentäkaksi jakeessa Luuk. 10:1 kuvaa paitsi Jeesuksen
lähettämien palvelijoiden lukumäärää myös viittaa pappeuden virkaan. Tämä sama
pappeuden virka on palautetussa kirkossa tänä aikana. Nykyään on kahdeksan
seitsemänkymmenen koorumia, vaikka vain kahden ensimmäisen koorumin
jäseniä kutsutaan johtaviksi auktoriteeteiksi. Heidän työtään evankeliumin
saarnaamiseksi ja avuksi kirkon hallinnoimisessa johtavat kahdentoista apostolin
koorumi ja seitsemänkymmenen johtokunta.

Näiden jakeiden pohjalta me opimme, että Herra kutsuu apostolien lisäksi
muita työntekijöitä edustamaan Häntä ja auttamaan Häntä työssään. Mistähän
syystä Herra kutsuu muita edustamaan ja auttamaan Häntä?

Jakeissa Luuk. 10:3–24 on ohjeita, joita Vapahtaja antoi seitsenkymmenille siitä,
kuinka he voivat täyttää vastuunsa. Seitsenkymmenet kertoivat myöhemmin
työstään Jeesukselle, ja Hän antoi heille lisää ohjeita ja riemuitsi heidän kanssaan.
Huomaa, että jakeissa Luuk. 10:10–11 on ohjeita, joita Herra antoi
seitsenkymmenille ja jotka ovat erilaisia kuin lähetyssaarnaajien nykyisin saamat
ohjeet. Seitsenkymmenille annettiin lupa pyyhkiä pois pöly, joka kaupungista oli
tarttunut, todistukseksi niitä vastaan, jotka eivät ottaisi heitä vastaan. Nykyään näin
tehdään vain äärimmäisissä olosuhteissa, ja pölyn pois pyyhkiminen voidaan
suorittaa vain ensimmäisen presidenttikunnan johdolla. Kokoaikaisilla
lähetyssaarnaajilla tänä aikana ei ole valtuutta tehdä tätä omasta harkinnastaan.

Luukas 10:25–37
Jeesus opettaa vertauksen laupiaasta samarialaisesta
Lue Luuk. 10:25 ja katso, minkä
kysymyksen muuan lainopettaja esitti
pannakseen Vapahtajan koetukselle.

Miten sinä vastaisit, jos joku esittäisi
sinulle tämän kysymyksen?

Lue Luuk. 10:26–28 ja pane merkille,
mitä Vapahtaja vastasi lainopettajan
kysymykseen.

Sen pohjalta, mitä jakeissa Luuk.
10:25–28 sanotaan, täydennä seuraava
periaate: Saadaksemme iankaikkisen
elämän meidän täytyy ____________________.

Lue Luuk. 10:29 ja katso, minkä toisen kysymyksen lainopettaja esitti Jeesukselle.
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Laupias samarialainen

Vapahtaja vastasi lainopettajan
kysymykseen opettamalla vertauksen
eräästä samarialaisesta (ks. Luuk.
10:30–35). Uuden testamentin aikoina
juutalaisten ja samarialaisten välillä
vallitsi ankara vihamielisyys (ks. PKO,
”Samarialaiset”). Kumpikin ryhmä näki
yleensä paljon vaivaa välttääkseen
toisiaan.

Toteuta pyhien kirjoitusten periaatteita omassa elämässäsi
Toteuta pyhistä kirjoituksista oppimaasi omassa elämässäsi elämällä niiden oppien ja
periaatteiden mukaan, joita tutkit. Kun pohdit vertausta laupiaasta samarialaisesta, mieti omaa
käyttäytymistäsi ja sitä, mitä sinä voit tehdä kohdellaksesi muita ystävällisemmin. Kun toteutat
oppeja ja periaatteita omassa elämässäsi, saat siunauksia.

Lue Luuk. 10:30–37 ja katso, mitä vertauksessa opetetaan siitä, keitä ovat meidän
lähimmäisemme.

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, että meidän tulee muistaa vertaus
laupiaasta samarialaisesta, kun mietimme, kuinka vastaamme niille, jotka
tarvitsevat meidän apuamme:

”Me jokainen kuljemme matkalla läpi kuolevaisuuden omaa Jerikon tietämme.
Millaisia tulevat olemaan sinun kokemuksesi? Millaisia tulevat olemaan minun
kokemukseni? Enkö minä huomaa ihmistä, joka on joutunut rosvojen käsiin ja
tarvitsee apuani? Etkö sinä huomaa? Olenko minä se, joka näkee loukkaantuneen
ja kuulee hänen avunpyyntönsä ja siirtyy kuitenkin tien toiselle puolelle? Oletko
sinä? Vai olenko minä se, joka näkee, joka kuulee, joka pysähtyy ja joka auttaa?

Oletko sinä?

Jeesus antoi meille tunnuslauseen: ’Mene ja tee sinä samoin.’ Kun me tottelemme tuota
kehotusta, meille aukeaa ilon näköala, jonka veroista tuskin on ja jota mikään ei voi ylittää.

Jerikon tie ei ehkä ole selvästi viitoitettu. Loukkaantunut ei ehkä myöskään huuda apua niin että
kuulisimme. Mutta kun kuljemme tuon laupiaan samarialaisen jälkiä, kuljemme tietä, joka johtaa
täydellisyyteen.” (Ks. ”Sinun Jerikon tiesi”, Valkeus, syyskuu 1989, s. 2–3.)

4. Kuvittele, että sinulla on ystävä, jonka on vaikea rakastaa jotakuta,
joka ärsyttää tai suututtaa häntä tai aiheuttaa hänelle pettymystä.

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi lyhyt kirje ystävällesi ja selitä,
mitä voimme oppia tämän vertauksen pohjalta muiden rakastamisesta ja kuinka
voimme pyrkiä olemaan laupiaan samarialaisen kaltaisia.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:
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Olen opiskellut lukualueen Luuk. 8:1–10:37 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 11: PÄIVÄ 1

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.

Luukas 10:38–42
Jeesus opettaa Mariaa ja Marttaa

1. Laadi pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi luettelo, johon
kirjoitat niin monta eilen tekemääsi
valintaa kuin ehdit yhdessä
minuutissa. Kun olet valmis, katso
koko luetteloa ja merkitse joitakin
hyviä valintoja, joita teit. Millaisissa
tilanteissa me saattaisimme joutua
valitsemaan kahden hyvän
vaihtoehdon välillä?

Kun tutkit jakeita Luuk. 10:38–42, etsi sellainen Vapahtajan opettama periaate, joka
voi ohjata sinua valinnoissasi – etenkin kun sinun täytyy valita useiden hyvien
vaihtoehtojen välillä.

Ollessaan Juudeassa Jeesus kulki Betaniaan, joka sijaitsee lähellä Jerusalemia, ja
kävi Martan, Marian ja Lasaruksen kotona.

Lue Luuk. 10:38–40 ja ota selville, mitä Maria ja Martta päättivät kumpikin tehdä,
kun Vapahtaja oli heidän luonaan.

Jeesuksen aikaan vieraanvaraisuus oli hyvin tärkeää. Martta yritti tehdä sen, mitä
yleensä odotettaisiin häneltä talon emäntänä. Hän oli keskittynyt ajallisiin eli
fyysisiin asioihin kuten aterian valmistamiseen ja tarjoamiseen.

Huomaa jakeesta Luuk. 10:40, että ”Martalla oli kädet täynnä työtä” ja hän halusi
Marian auttavan häntä.

Lue Luuk. 10:41–42 ja katso, mitä Vapahtaja vastasi Martalle.

Mitä Vapahtaja on mahtanut tarkoittaa sanoessaan, että ”vain yksi on tarpeen” ja
”Maria on valinnut hyvän osan” (Luuk. 10:42)? ____________________

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt: ”Oli
kiitettävää, että Martta huolehti ja hätäili niin monista asioista [ks. Luuk. 10:41],
mutta evankeliumin oppiminen Mestariopettajalta oli tarpeellisempaa” (”Hyvä,
parempi, paras”, Liahona, marraskuu 2007, s. 104).
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Kun Vapahtaja sanoi, että Marian valitsemaa hyvää osaa ei otettaisi häneltä pois
(ks. Luuk. 10:42), Hän saattoi tarkoittaa sitä, että kun Maria valitsisi Vapahtajan
kuuntelemisen eikä valitsisi keskittymistä ajallisiin eli maailmallisiin asioihin, hän
saisi hengellisiä siunauksia, jotka ovat ikuisia.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia Vapahtajan sanoista Martalle, on se, että jos
päätämme omistautua hengellisille asioille ajallisten sijaan, niin me saamme
kestäviä siunauksia.

Kirjoita annetulle viivalle muutamia esimerkkejä tilanteista, jolloin joku saattaisi
päättää omistautua hengellisille asioille muiden hyvien mutta vähemmän tärkeiden
asioiden, huolien tai toimintojen sijaan: ____________________

Vanhin Oaks on opettanut myös:

”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. Kun Herra kehotti meitä opiskelemaan, Hän sanoi: ’Etsikää
parhaista kirjoista viisauden sanoja’ (OL 88:118, kursivointi lisätty). – –

Jotkin tavat käyttää omaa ja perheen yhteistä aikaa ovat parempia ja toiset ovat parhaita.
Meidän on jätettävä väliin joitakin hyviä asioita voidaksemme valita toisia, jotka ovat parempia
tai parhaita, koska ne kehittävät uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja vahvistavat
perheitämme.” (”Hyvä, parempi, paras”, s. 105, 107.)

2. Tarkastele ensimmäisessä tehtävässä kirjoittamaasi luetteloa
valinnoista ja kirjoita jokaisen myönteisen valintasi kohdalle joko

”hyvä”, ”parempi” tai ”paras”. Tee sitten pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Kirjoita yksi tapa, jolla sinua on siunattu, kun olet asettanut hengellisiä
asioita ajallisia asioita tärkeämmiksi.

b. Valitse ainakin yksi hengellinen asia, johon haluat keskittyä enemmän, ja
kirjoita tavoite siitä, mitä aiot tehdä, jotta tämä hengellinen asia olisi
tärkeämmällä sijalla elämässäsi.

Luukas 11
Jeesus opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan
Kuvittele, että olet kokoaikainen lähetyssaarnaaja ja että olet opettamassa tutkijaa,
joka on rukoillut monta kertaa mutta josta tuntuu, ettei taivaallinen Isä ole
vastannut. Tutkija miettii, pitääkö hänen jatkaa rukoilemista. Mitä sanoisit
auttaaksesi tätä henkilöä?

Kun tutkit lukua Luuk. 11, etsi totuuksia, jotka voisivat auttaa jotakuta, josta
tuntuu, ettei Jumala ole vastannut hänen rukouksiinsa.
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Jakeissa Luuk. 11:1–4 kerrotaan, että kuunneltuaan, kuinka Vapahtaja rukoili, yksi
Hänen opetuslapsistaan kysyi, opettaisiko Hän heitä rukoilemaan, ja Vapahtaja teki
niin. Sitten Herra käytti vertauksia opettaakseen lisää totuuksia rukouksesta.
Huomaa, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Luuk. 11:4
sanotaan: ”Äläkä anna meitä johdettavan kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta”
(LDS Bible, Luke 11:4, alaviite c, kursivointi lisätty). Taivaallinen Isä ei koskaan
johdata ketään lapsistaan kiusaukseen.

Tutki jakeita Luuk. 11:5–13 ja ota selville, mitä Herra opetti rukouksesta.

Joseph Smithin raamatunkäännös antaa lisää näkemystä Vapahtajan opetuksiin
rukouksesta. Me opimme, että ennen kuin Hän antoi vertauksen, joka alkaa
jakeesta Luuk. 11:5, ”hän sanoi heille: ’Teidän taivaallinen Isänne ei jätä antamatta
teille, mitä te häneltä pyydättekin.’ Ja hän esitti vertauksen sanoen…” (Joseph
Smithin raamatunkäännös, LDS Bible, Luke 11:5, alaviite a.) Saamme tietoa myös
Hänen mainitsemistaan ”hyvistä lahjoista”: ”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte
antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin
antaa taivaasta Pyhän Hengen kautta hyviä lahjoja niille, jotka sitä häneltä
pyytävät” (Joseph Smithin raamatunkäännös, LDS Bible, Luke 11:13, alaviite a).

Miksi toinen ystävä jakeen Luuk. 11:8 mukaan kunnioitti ensimmäistä ystävää
tämän pyytäessä leipää? (Tässä jakeessa sana hellittämättä viittaa miehen
sinnikkyyteen pyytää vielä silloinkin, kun hänen ystävänsä aluksi kieltäytyi hänen
pyynnöstään.)

Jakeissa Luuk. 11:5–13 esittämillään vertauksilla Vapahtaja opetti, että jos me, jotka
olemme epätäydellisiä, olemme halukkaita täyttämään niiden pyyntöjä, joita me
rakastamme ja joista me välitämme, ”niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin
antaa – – niille, jotka sitä häneltä pyytävät” (Luuk. 11:13).

Mikä on rukouksen tarkoitus? ”Rukous on teko, jonka avulla Isän tahto ja lapsen
tahto sovitetaan toisiinsa. Rukouksen tarkoituksena ei ole muuttaa Jumalan tahtoa
vaan saada meille itsellemme ja muille siunauksia, joita Jumala muutenkin haluaa
antaa mutta joiden saamisen ehtona on, että me pyydämme niitä. Ennen kuin
voimme saada siunauksia, se edellyttää jonkin verran työtä tai ponnistelua meidän
puoleltamme. Rukoileminen on eräänlaista työtä, ja se on asetettu keinoksi, jonka
avulla kaikkein suurimmat siunaukset saadaan.” (Bible Dictionary, ”Prayer”.)

Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeista Luuk. 11:5–13:
Jos rukoilemme ja hellittämättä pyydämme taivaallisen Isän siunauksia
avuntarpeen aikoina, niin omana aikanaan ja omalla tavallaan Hän
____________________.

Ymmärtäessämme tämän periaatteen meidän täytyy myös pitää mielessämme,
etteivät kaikki taivaallisen Isän suomat siunaukset tule sillä tavoin kuin odotamme
tai haluamme tai niin että tunnistamme ne heti.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
olet saanut vastauksen rukouksiisi, kun olet hellittämättä pyytänyt

taivaallisen Isän siunauksia.

Jakeissa Luuk. 11:14–54 kerrotaan, kuinka Jeesus ajoi pahan hengen pois eräästä
miehestä, neuvoi ihmisiä kuulemaan Jumalan sanaa ja nuhteli fariseuksia ja
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lainopettajia heidän hengellisestä välinpitämättömyydestään ja
jumalattomuudestaan.

Luukas 12
Vapahtaja varoittaa tekopyhyydestä ja ahneudesta
Mieti seuraavia kysymyksiä: Oletko joskus halunnut jotakin niin kovasti, että olet
ajatellut sitä koko ajan? Mitä kielteisiä vaikutuksia niin innokkaalla haluamisella voi
olla meihin?

Jakeissa Luuk. 12:1–13 kerrotaan, että kun ”väkeä oli – – kokoontunut
tuhatmäärin” (Luuk. 12:1), Jeesus opetti opetuslapsiaan varomaan tekopyhyyttä.
Hän opetti heille, että kaikki salattu tulee jonakin päivänä ilmi ja että Jumala tuntee
lapsensa ja varjelee heitä. Hän puhui myös siitä, miten Hänen opetuslastensa
täytyy tunnustaa Hänen nimeään ihmisten edessä, sekä herjaamisen synnistä.
Sitten eräs mies kysyi Vapahtajalta, puhuisiko Hän miehen veljelle ja taivuttelisi
veljen jakamaan perinnön hänen kanssaan.

Lue Luuk. 12:14–15 ja katso, miten Vapahtaja vastasi tähän pyyntöön.

Minkä varoituksen Hän antoi ihmisille?

Ahneus tarkoittaa sitä, että haluaa jotakin ylettömän paljon. Herran neuvojen
pohjalta me voimme oppia seuraavan totuuden: Herra kieltää meitä
ahnehtimasta maallista omaisuutta. Hän opetti, että elämään liittyy muutakin
kuin ne fyysiset tavarat, joita hankimme, ja että ihmisen arvo ei riipu hänen
omaisuutensa runsaudesta.

Kun Vapahtaja oli kehottanut opetuslapsiaan välttämään ahneutta, Hän esitti
vertauksen havainnollistaakseen tämän käskyn tärkeyttä. Lue Luuk. 12:16–19 ja
pane merkille, kuinka monta kertaa vertauksen mies käytti sanoja minä ja minun tai
muuten viittasi itseensä. Voisit merkitä jokaisen kohdan.

Mitä se, että tämä mies viittaa puheissaan usein itseensä, opettaa sinulle hänen
huolenaiheistaan? ____________________

Millä tavoin me saattaisimme tuntea houkutusta olla tämän miehen kaltaisia?

Lue Luuk. 12:20–21 ja pane merkille, miten Jumala suhtautui miehen ahneuteen.

Voisit kirjoittaa tai merkitä pyhiin kirjoituksiisi kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat tai viittauksen niihin: ”Eniten
merkitsee se, mikä on pitkäikäisintä” (”Eniten merkitsee se, mikä on
pitkäikäisintä”, Liahona, marraskuu 2005, s. 44).

Jos vertauksen rikas mies tietäisi, että sinä yönä hän kuolisi eikä voisi viedä
mukanaan omaisuuttaan, niin mitähän hän saattaisi tehdä eri tavalla kuolemaansa
edeltävänä päivänä? Mieti, millä tavoin käsky olla ahnehtimatta maallista
omaisuutta voisi soveltua sinuun.

Jakeissa Luuk. 12:22–30 kerrotaan Herran tähdentäneen, ettei Hänen
opetuslastensa tarvinnut olla liian huolissaan ajallisista tarpeistaan. Tämä ohje
annettiin apostoleille ja niille, jotka oli kutsuttu palvelemaan kokoaikaisina
lähetyssaarnaajina. Lue Luuk. 12:31–32 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti
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opetuslapsiaan tavoittelemaan sen sijaan että he keskittyisivät omiin tarpeisiinsa ja
haluihinsa (ks. myös MK Jaak. 2:18–19).

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Luuk. 12:31 Herran kerrotaan
opettaneen opetuslapsilleen: ”Pyrkikää sen tähden tuomaan esiin Jumalan
valtakuntaa” (LDS Bible, Luke 12:31, alaviite a, kursivointi lisätty). ”Jumalan
valtakunta” tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. ”Kirkon tarkoituksena on
valmistaa jäseniään elämään ikuisesti selestisessä valtakunnassa eli taivaan
valtakunnassa” (PKO, ”Jumalan valtakunta eli taivaan valtakunta”,
scriptures.lds.org/fi). Vapahtaja lupasi apostoleilleen ja lähetyssaarnaajilleen, että
jos nämä pyrkisivät tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa, Hän auttaisi heitä
huolehtimaan tarpeistaan ja valmistaisi heille paikan valtakunnassaan.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava periaate:
Kun pyrimme tekemään oman osamme Jumalan valtakunnan

ja Hänen vanhurskautensa esiin tuomiseksi, Jumala auttaa meitä
huolehtimaan tarpeistamme ja valmistaa meille paikan valtakunnassaan.

Pohdi joitakin tapoja, joilla sinä voit pyrkiä tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa.
(Kun pohdit tätä, muistele aiemmin tässä oppiaiheessa mainittua periaatetta
omistautumisesta hengellisiin asioihin ajallisten sijaan.)

Jakeissa Luuk. 12:35–59 kerrotaan, että Vapahtaja opetti opetuslapsiaan
valmistautumaan toiseen tulemiseensa. Hän auttoi heitä ymmärtämään, että ”jolle
on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan” (Luuk. 12:48), ja selitti, että Hänen
evankeliuminsa saisi aikaan suurta jakautumista ihmisten keskuudessa.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Luuk. 10:38–12:59 ja suorittanut tämän oppiaiheen
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 11: PÄIVÄ 2

Luukas 13–15
Johdanto
Jeesus opetti parannusta, puhui Jumalan valtakunnasta ja paransi sapattina. Hän
myös käytti vertauksia opettaakseen, mitä on nöyryys ja mitä opetuslapseus vaatii.
Fariseukset ja lainopettajat valittivat siitä, että Vapahtaja oli tekemisissä
publikaanien ja syntisten kanssa. Vapahtaja vastasi esittämällä vertaukset
eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja tuhlaajapojasta.

Luukas 13:1–14:14
Jeesus parantaa sapattina, puhuu nöyryydestä ja opettaa huolehtimaan
huonompiosaisista
Kuvittele, että istut lounaalla muutamien ystävien kanssa ja nämä huomaavat
kehnosti pukeutuneen oppilaan istuvan yksin. Yksi joukostanne sanoo jotakin
ilkeää tuon oppilaan ulkoasusta, ja monet ystävistäsi nauravat.

Millä tavoin sinä voisit reagoida tässä tilanteessa? ____________________

Kun tutkit lukuja Luuk. 13–14, pane merkille, mitä Vapahtaja opetti toimimisesta
sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat huonompiosaisia kuin me.

Luvussa Luuk. 13 kerrotaan, että
Vapahtaja esitti vertauksen
viikunapuusta, joka kaadettaisiin, ellei
se tuottaisi hedelmää. Tämä vertaus
kohdistettiin juutalaisille, joiden olisi
pitänyt tuottaa hyvää hedelmää, ja siinä
opetetaan, että me hukumme, ellemme
tee parannusta. Jeesus paransi erään
naisen sapattina. Hän vertasi Jumalan
valtakuntaa sinapinsiemeneen, joka
kasvoi suureksi puuksi, ja Hän puhui
niistä, jotka pääsevät Hänen
valtakuntaansa. 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.

Lue kohdat Luuk. 13:15–16 ja Luuk. 14:5–6 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä
Vapahtaja vastasi fariseuksille, jotka syyttivät Häntä sapatin rikkomisesta siksi, että
Hän paransi naisen ja miehen, jotka mainittiin aikaisemmin.

Mitä me voimme oppia Vapahtajan esimerkin pohjalta lepopäivän
kunnioittamisesta ja pyhittämisestä? Yksi asia on se, että Jeesus antoi mallin
vanhurskaasta käyttäytymisestä lepopäivänä täyttämällä ihmisten tarpeita. Tämä
on päinvastainen asenne kuin joillakuilla fariseuksilla, joiden mielestä sapattina oli
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oikeutettua auttaa eläimiä mutta ei ihmisiä. Mieti omia toimiasi lepopäivänä. Mitä
sinä voit tehdä lepopäivänä ollaksesi enemmän Jeesuksen kaltainen?

Jakeissa Luuk. 14:7–10 on vertaus, jota Vapahtaja käytti opettaakseen evankeliumin
totuuden, joka koski nöyrtymisen ja itsensä korottamisen välistä suhdetta. ”Parhaat
paikat” (ks. Luuk. 14:7) olivat kunniapaikkoja. Jeesus huomasi, kuinka jotkut
pitoihin kutsutuista tavoittelivat itselleen kunniapaikkaa ja sitä, että pääsivät
istumaan isännän lähelle.

Lue Luuk. 14:11 ja katso, mitä Vapahtaja opetti nöyryydestä.

Lue Luuk. 14:12–14 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti fariseukselle, joka oli
kutsunut Hänet aterialle. Miksi ihmiset kuten tämä fariseus mahtaisivat kutsua
ystäviään ja rikkaita tai tärkeitä naapureitaan aterialle?

Vapahtajan aikaan niiden, jotka olivat raajarikkoja, rampoja tai sokeita, oli usein
vaikeaa elättää itseään, ja vammansa vuoksi he olivat köyhiä. Jotkut fariseukset
halveksivat näitä ihmisiä. Mistä syistä ihmiset nykyään saattaisivat halveksia muita?

Seuraavassa on yksi periaate, jonka voimme oppia näistä jakeista: Jos yritämme
auttaa ihmisiä, jotka ovat huonompiosaisia kuin me, Herra palkitsee meidät.

Sen lisäksi että Herra palkitsee meidät ylösnousemuksessa, Hän myös siunaa meitä
tässä elämässä, kun me yritämme auttaa ihmisiä, jotka ovat huonompiosaisia kuin
me olemme (ks. Matt. 6:4).

1. Suorita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi tai kumpikin
seuraavista tehtävistä:

a. Kirjoita tilanteesta, jolloin sinua tai jotakuta tuntemaasi henkilöä on siunattu
siksi, että olette yrittäneet auttaa jotakuta, joka on huonompiosainen.
(”Huonompiosainen” voi viitata muihinkin tilanteisiin kuin aineellisten
asioiden puuttumiseen; esim. se voisi viitata johonkuhun, joka on
yksinäinen tai jolla ei ehkä ole ystäviä.)

b. Pohdi, millä tavoin sinä voit auttaa niitä, jotka ovat huonompiosaisia kuin
sinä, ja kirjoita tavoite palvella heitä.

Luukas 14:15–35
Jeesus esittää vertauksen suurista pidoista ja opettaa, mitä opetuslapseus vaatii
Mitä asioita meitä saatettaisiin pyytää uhraamaan tai mistä asioista luopumaan
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina? ____________________

Mitä tekosyitä joku saattaisi tuntea houkutusta käyttää välttääkseen näiden
uhrausten tekemisen? ____________________

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.

Lue Luuk. 14:16–24 ja katso, minkä kutsun vertauksen ihmiset saivat sekä mitä
verukkeita esittivät ne, jotka torjuivat kutsun.

VI IKKO 11,  PÄIVÄ 2

228



Jeesus puhui juutalaisille, jotka käyttäytyivät kuin vertauksen ne ihmiset, jotka
kutsuttiin pitoihin ensimmäisinä. Kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on
kuin suuret pidot? Mitä verukkeita eli tekosyitä esittivät ne, jotka eivät ottaneet
vastaan kutsua suuriin pitoihin? Mitä nämä tekosyyt paljastavat näiden ihmisten
tärkeysjärjestyksestä?

Yksi periaate, jonka opimme tästä vertauksesta, on se, että jos pidämme muita
asioita tärkeämpinä kuin Herraa ja Hänen evankeliumiaan, me menetämme
siunauksia, joita olisimme voineet saada.

Katso kirjoittamaasi luetteloa asioista, joita sinua saatettaisiin pyytää uhraamaan tai
joista luopumaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena. Mitä siunauksia voisit
menettää, ellet ole halukas tekemään näitä uhrauksia? Oletko koskaan luullut
uhraavasi jotakin mutta käsittänyt myöhemmin, että saamasi siunaukset ovat olleet
suurempia kuin se, mitä luulit uhranneesi?

Opetettuaan tämän vertauksen Vapahtaja puhui suurelle joukolle ihmisiä siitä, mitä
Hän vaatii opetuslapsiltaan. Lue Luuk. 14:25–27 ja pane merkille, mitä Vapahtaja
sanoi, että Hänen opetuslastensa täytyy olla halukkaita tekemään.

”Jakeen Luuk. 14:26 asiayhteydessä kreikankielinen sana, joka on käännetty sanalla ’luopua’,
tarkoittaa ’rakastaa vähemmän’ tai ’arvostaa vähemmän’. Vapahtaja ei kumonnut käskyä
’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ (2. Moos. 20:12); Hän opetti tärkeysjärjestystä. Opetuslapsen kohdalla
Jeesukselle Kristukselle omistautumisen täytyy olla tärkeämpää kuin oma perhe.” (New
Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 165; ks. myös Matt. 10:37;
LDS Bible, Luke 14:26, alaviite b.)

Sana risti jakeessa Luuk. 14:27 viittaa ristiinnaulitsemiseen ja kuvastaa auliutta
uhrautumiseen. Joseph Smithin raamatunkäännös auttaa meitä ymmärtämään, että
ristinsä kantaminen (ks. Luuk. 14:27) tarkoittaa ”kaiken jumalattomuuden ja
jokaisen maailmallisen himon kieltämistä itseltään ja [Herran käskyjen] pitämistä”
(PKO, JSR Matt. 16:26).

Näissä jakeissa opetetaan, että Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee olla
valmiita uhraamaan kaikki seuratakseen Häntä. Voisit kirjoittaa tämän
totuuden pyhiin kirjoituksiisi jakeiden Luuk. 14:25–27 marginaaliin.

Kun Jeesus oli opettanut, mitä Hänen opetuslastensa täytyy olla halukkaita
tekemään, Hän sanoi: ”Sen tähden päättäkää sydämessänne, että teette sen
mukaan kuin minä teitä opetan ja käsken” (Joseph Smithin raamatunkäännös,
LDS Bible, Luke 14:27, alaviite b). Tässä yhteydessä päättää tarkoittaa ’tehdä luja
päätös’. Yksi periaate, jonka me voimme oppia tästä jakeesta, on se, että kun
päätämme sydämessämme tehdä sitä, mitä Jeesus Kristus opettaa ja käskee
meitä, meistä tulee Hänen opetuslapsiaan.

Pohdi, kuinka me voimme saavuttaa opetuslapsena olemisessa sen vaiheen, jossa
olemme todella päättäneet sydämessämme tehdä sitä, mitä Jeesus Kristus opettaa
ja käskee meitä tekemään.
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Nasaretin kylässä Israelissa oleva torni, joka
muistuttaa jakeissa Luuk. 14:28–30
kuvattua tornia

Eksynyt lammas

Opetettuaan nämä periaatteet opetuslapsena olemisesta Vapahtaja esitti kaksi
vertausta. Lue kohdat Luuk. 14:28–30 ja Luuk. 14:31–33 ja mieti, mitä nämä kaksi
vertausta havainnollistavat.

Vapahtaja halusi seuraajiensa miettivän
tarkkaan, olivatko he halukkaita
uhraamaan, mitä heiltä sitten
vaadittaisiinkin, jotta he voisivat olla
loppuun asti Hänen opetuslapsiaan (ks.
myös Joseph Smithin
raamatunkäännös, LDS Bible, Luke
14:30, alaviite a). Voisit merkitä jakeen
Luuk. 14:33, jossa on yksinkertainen
tiivistelmä tässä luvussa olevista
Vapahtajan opetuksista.

2. Mieti, mitä Herran
Jeesuksen Kristuksen todellisena opetuslapsena oleminen maksaa

sinulle eli vaatii sinulta. Mieti evankeliumin mukaisen elämän siunauksia ja
iankaikkisen elämän palkintoa. Mitä sellaisia päätöksiä voisit tehdä nyt, jotka
auttaisivat sinua asettamaan Herran omassa elämässäsi kaiken muun edelle?
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus tähän kysymykseen ja
kirjoita myös muutamia tavoitteita, jotka voivat auttaa sinua tulemaan
paremmaksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi.

Luukas 15
Jeesus esittää vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja
tuhlaajapojasta
Mieti tilannetta, jolloin löysit jotakin
tärkeää, jonka olit kadottanut. Miltä
sinusta tuntui?

Ajattele jotakuta henkilöä, jonka tunnet
ja joka saattaa olla hengellisesti
”kadoksissa”. Tämä henkilö voi olla
joku, joka ei ole vielä ottanut vastaan
Jeesuksen Kristuksen palautettua
evankeliumia tai ei tällä hetkellä elä
evankeliumin opetusten mukaan.

Kun tutkit lukua Luuk. 15, pane
merkille totuuksia siitä, mitä
taivaallinen Isä ajattelee niistä, jotka
ovat hengellisesti kadoksissa, ja mikä
on meidän vastuumme heistä.

Lue Luuk. 15:1–2 ja katso, mistä asiasta fariseukset valittivat.

Vapahtaja vastasi fariseusten ja lainopettajien valitukseen esittämällä kolme
vertausta: yhden lampaasta, yhden hopearahasta ja yhden pojasta. Näiden
vertausten tarkoituksena oli antaa toivoa syntisille kuten myös nuhdella
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Kadonnut hopearaha

Tuhlaajapoika

lainopettajia ja fariseuksia sekä tuomita
heidän tekopyhyytensä ja
omahyväisyytensä. Kun tutkit näitä
vertauksia, kiinnitä huomiota siihen,
miksi kunkin vertauksen kohde joutui
kadoksiin ja kuinka se löydettiin.

Lue kukin vertaus ja etsi vastauksia
kysymyksiin, jotka ovat seuraavan
taulukon vasemmassa sarakkeessa.
Kirjoita vastauksesi annettuun tilaan.

Vertaukset kadonneesta lampaasta, hopearahasta ja pojasta

Kysymyksiä 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?
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”Isä näki hänet – –, juoksi poikaa vastaan – –
ja suuteli häntä” (Luuk. 15:20).

Huomaa, että lammas katosi elämän
tavanomaisen kulun myötä, hopearaha
katosi sen omistajan
välinpitämättömyyden tai
huolimattomuuden vuoksi ja
tuhlaajapoika katosi oman
kapinoimisensa vuoksi.

Mikä mielestäsi on meidän vastuumme
niistä, jotka ovat kadoksissa,
riippumatta siitä, kuinka he joutuivat
kadoksiin?

Huomaa ilmaukset, joilla kuvaillaan
reaktiota, kun eläin, tavara ja ihminen
löytyvät. Muista, että näiden vertausten
yhtenä tarkoituksena oli nuhdella
omahyväisiä fariseuksia ja lainopettajia,
jotka nurisivat publikaaneista ja
syntisistä, joille Jeesus puhui. Kun
Jeesus sanoi, että taivaassa iloittaisiin
enemmän ”yhdestä syntisestä, joka
kääntyy, – – kuin
yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä
hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa” (Luuk. 15:7), Hän opetti, että
taivaassa iloitaan enemmän yhdestä parannusta tekevästä syntisestä kuin
yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä omahyväisestä fariseuksesta ja lainopettajasta,
jotka ylpeinä luulevat, etteivät he tarvitse parannusta.

Kuinka täydentäisit seuraavan lausuman niiden henkilöiden reaktioiden
perusteella, jotka löysivät sen, mikä oli kadoksissa? Kun autamme muita
tuntemaan halua tehdä parannus, me tunnemme ____________________.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä asioita sinä voit tehdä auttaaksesi henkilöä, joka

on hengellisesti kadoksissa, tuntemaan halua tehdä parannus tai lähestyä
taivaallista Isää?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Luuk. 13–15 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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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.

Luukas 16:1–12
Jeesus esittää vertauksen epärehellisestä taloudenhoitajasta
Kirjoita annetulle riville muutamia maailmallisia asioita, joihin ihmiset usein
kiinnittävät sydämensä ja joita he yrittävät hankkia: ____________________

Kirjoita nyt muutamia iankaikkisia rikkauksia, joita taivaallinen Isä haluaa meidän
tavoittelevan (kuten iankaikkinen perhe ja rauha): ____________________

Me voimme nauttia joistakin näistä iankaikkisista rikkauksista tässä elämässä.
Ympyröi kirjoittamistasi iankaikkisista rikkauksista 1–2 sellaista, jotka ovat sinulle
erityisen tärkeitä. Kun tutkit lukua Luuk. 16, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
saamaan iankaikkisia rikkauksia.

Opetettuaan vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja
tuhlaajapojasta Vapahtaja opetti opetuslapsilleen vertauksen epärehellisestä
taloudenhoitajasta. Taloudenhoitaja on henkilö, joka hoitaa jonkun toisen
liikeasioita, rahaa tai omaisuutta.

Lue Luuk. 16:1–2 ja pane merkille, mitä vertauksen rikas mies sai tietää
taloudenhoitajastaan.

Huomaa, mitä taloudenhoitajan syytettiin tehneen rikkaan miehen omaisuudelle.
Tuhlaavaisuutensa seurauksena taloudenhoitaja menettäisi asemansa
taloudenhoitajana.

Jakeissa Luuk. 16:3–7 kerrotaan, 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.

Lue Luuk. 16:8 ja pane merkille, kuinka rikas mies suhtautui, kun hän sai tietää
taloudenhoitajansa toimista. Voi olla hyvä tietää, että ”tämän maailman lapset”
ovat maailmallisesti ajattelevia ihmisiä ja että ”valon lapset” ovat Jumalan seuraajia
eli hengellisesti ajattelevia ihmisiä.

Huomaa, että rikas mies kehui taloudenhoitajan oveluutta tämän hankittua rikkaan
miehen velallisten suosion. Hän ei kehunut taloudenhoitajan epärehellisyyttä.
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Vanhin James E. Talmage kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, mitä
Vapahtaja opetti vertauksellaan epärehellisestä taloudenhoitajasta: ”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. Maailmanmieliset eivät jätä

huolehtimatta tulevista vuosista ja ovat useinkin synnillisen innokkaita kokoamaan
yltäkylläisyyttä, kun taas ’valkeuden lapset’ eli ne, jotka uskovat hengellisen vaurauden olevan
kaikkea maallista omaisuutta arvokkaampaa, ovat vähemmän tarmokkaita, ymmärtäväisiä tai
viisaita.” (Jeesus Kristus, 1986, s. 324.)

Lue Luuk. 16:10–12 ja ota selville, mitä meidän täytyy Vapahtajan sanojen mukaan
tehdä, jotta meitä siunattaisiin iankaikkisilla rikkauksilla. Voi olla myös hyvä tietää,
että oleminen ”vähimmässä luotettava” (Luuk. 16:10) tarkoittaa sitä, että käyttää
vanhurskaasti maallisia rikkauksia.

Jakeissa Luuk. 16:1–12 olevien Vapahtajan opetusten pohjalta me opimme, että jos
viisaasti valmistaudumme iankaikkiseen tulevaisuuteemme ja käytämme
vanhurskaasti maallisia rikkauksia, meitä voidaan siunata iankaikkisilla
rikkauksilla.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen tai
kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Kuinka se, että käytämme vanhurskaasti maallisia rikkauksia, kuvastaa sitä,
että meille voidaan uskoa iankaikkisia rikkauksia?

b. Kuinka voit käyttää maallisia rikkauksia vanhurskaasti nuorena? Kuinka voit
tehdä sitä aikuisena? (Ks. MK Jaak. 2:17–19.)

Luukas 16:13–31
Jeesus nuhtelee fariseuksia ja opettaa vertauksen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta
Kun tutkit jakeita Luuk. 16:13–26, pohdi, kuinka maalliset rikkaudet voivat estää
joitakin ihmisiä saamasta iankaikkisia rikkauksia.

Kuten jakeissa Luuk. 16:13–14 kerrotaan, Vapahtaja opetti, ettemme voi ”palvella
sekä Jumalaa että mammonaa” (Luuk. 16:13). Fariseukset kuulivat Vapahtajan
opetukset ja ”ivailivat” (Luuk. 16:14) eli pilkkasivat Häntä. Etsi jakeesta Luuk. 16:14
sana, joka kuvailee fariseuksia ja antaa yhden selityksen sille, miksi he pilkkasivat
Vapahtajaa Hänen opetustensa johdosta.

Fariseukset olivat rahanahneita, mikä tarkoittaa sitä, että he halusivat itsekkäästi
lisää varallisuutta, varsinkin sellaista, mikä kuului muille. He ahnehtivat maallista
rikkautta ja valtaa (ks. Matt. 23:2–6, 14). Miksihän heidän rahanahneutensa
myötävaikutti siihen, että he pilkkasivat Vapahtajaa?

Lue Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR Luuk. 16:16–23 ja katso, mitä lisänäkemystä
se antaa fariseusten ja Vapahtajan väliseen keskusteluun.

Näistä jakeista me opimme, että fariseukset väittivät Mooseksen lain toimivan
heidän lakinaan eivätkä he sen vuoksi hyväksyneet Jeesusta tuomarikseen. Jeesus
selitti, että Mooseksen laki ja profeetat olivat todistaneet Hänestä. Hän kysyi, miksi
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fariseukset kielsivät sen, mitä oli kirjoitettu, ja nuhteli heitä siitä, että he
vääristelivät oikean tien (ks. JSR Luuk. 16:21). Auttaakseen näitä rahanahneita
fariseuksia ymmärtämään käytöksensä ja sen seuraukset Vapahtaja vertasi heitä
rikkaaseen mieheen vertauksessa, joka on tallennettu jakeisiin Luuk. 16:19–31.

Luo mielikuvia pyhien kirjoitusten tapahtumista
Mielikuvan luominen pyhien kirjoitusten tapahtumista voi saada nuo tapahtumat tuntumaan
todemmilta ja elävämmiltä. Se voi myös auttaa sinua samastumaan paremmin ihmisiin ja
tilanteisiin, joista kerrotaan pyhissä kirjoituksissa, ja sen ansiosta voit tarkastella ja ymmärtää
pyhien kirjoitusten tapahtumia tehokkaammin. Kun luet, pane merkille yksityiskohtia, jotka
auttavat sinua luomaan tapahtumista mielikuvan ja kuvittelemaan, että olet niissä läsnä.

Kun luet jakeita Luuk. 16:19–31, kuvittele tämän vertauksen henkilöhahmot ja
heidän kanssakäymisensä. Voisit lukea nämä jakeet ääneen, aivan kuin olisit
yleisön edessä, ja lausua Vapahtajan (Luuk. 16:19–23), rikkaan miehen (Luuk.
16:24, 27, 28, 30) ja Abrahamin (Luuk. 16:25, 26, 29, 31) sanat. Voi olla hyvä tietää,
että ”Abrahamin huomaan” (Luuk. 16:22) kuvaa paratiisia henkimaailmassa ja että
”tuonela” (ks. Luuk. 16:23) viittaa henkivankilaan (ks. Bible Dictionary, ”Abraham’s
Bosom”; PKO, ”Helvetti”).

Kuinka rikkaan miehen ja Lasaruksen
elämä kuolevaisuudessa oli erilaista?

Kuinka rikkaan miehen rahanahneus eli
kiintymys maalliseen omaisuuteen
vaikutti häneen hänen kuolemansa
jälkeen?

Mitähän tämän vertauksen oli tarkoitus
opettaa fariseuksille?

Yksi periaate, jonka me voimme oppia tästä vertauksesta, on se, että jos olemme
ahneita emmekä käytä maallisia rikkauksiamme vanhurskaasti, me
joudumme lopulta kärsimään ja katumaan (ks. myös OL 104:18).
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Koirat nuolivat rikkaan miehen portin
pielessä viruvan köyhän miehen, Lasaruksen,
paiseita.

Me voimme oppia tästä vertauksesta
lisätotuuden. Mitä rikas mies jakeen
Luuk. 16:30 mukaan uskoi tapahtuvan,
jos Lasarus ilmestyisi rikkaan miehen
veljille?

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 jakeiden Luuk.
16:29, 31 mukaan lähettänyt Lasarusta
rikkaan miehen veljien luo?

Mainitsemalla Mooseksen ja profeetat Vapahtaja viittasi jälleen pyhiin kirjoituksiin,
joihin fariseukset väittivät uskovansa ja joiden mukaan he väittivät elävänsä mutta
jotka he todellisuudessa torjuivat.

Tästä vertauksesta me opimme, että kääntymys tulee uskomalla profeettojen
sanoihin ja ottamalla ne varteen, ei näkemällä ihmeitä tai enkeleitä.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä kääntymys tulee pääasiassa uskomalla profeettojen
sanoihin ja ottamalla ne varteen eikä näkemällä ihmeitä tai enkeleitä?

b. Mitkä erityiset profeettojen opetukset ovat vaikuttaneet sinun
kääntymykseesi?

Kirjoita erilliselle paperille tavoite siitä, kuinka voit uskoa paremmin profeettojen
erityisiin opetuksiin tai neuvoihin ja ottaa ne varteen niin että kääntymyksesi voi
vahvistua. Voit saada ideoita tarkastelemalla kirjasta Nuorten voimaksi. Laita tämä
paperi paikkaan, josta näet sen päivittäin ja jossa se voi muistuttaa sinua
tavoitteestasi, ehkä pyhien kirjoitustesi väliin.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Luuk. 16 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 11: PÄIVÄ 4

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 heistä palasi kiittämään Häntä. Fariseukset
esittivät Vapahtajalle kysymyksen, ja Hän opetti heille Jumalan valtakunnan
tulemisesta.

Luukas 17:1–10
Apostolit pyytävät Jeesusta vahvistamaan heidän uskoaan

1. Ajattele tilanteita, joissa sinua kenties vaaditaan osoittamaan uskoa,
kuten pappeuden siunauksen pyytäminen, kymmenysten

maksaminen tai puheen tai oppiaiheen pitäminen kirkossa. Kirjoita luettelosi
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:
Oletko joskus halunnut saada vahvemman uskon? Jos olet, niin mitkä
kohtaamasi kokemukset saivat osaltaan aikaan sen halun?

Kun tutkit lukua Luuk. 17, etsi periaatteita, jotka voivat auttaa sinua lisäämään
uskoasi.

Jakeissa Luuk. 17:1–2 Vapahtaja opetti opetuslapsilleen, että sitä, joka houkuttelee
muita syntiin, pidetään vastuullisena.

Lue Luuk. 17:3–4 ja pane merkille Vapahtajan opetuslapsilleen antama käsky, jonka
noudattaminen saattaisi vaatia uskoa. Voisit merkitä tämän käskyn pyhiin
kirjoituksiisi.

Miksi saattaisi olla vaikea antaa anteeksi jollekulle, joka on toistuvasti rikkonut
sinua vastaan? ____________________

Lue Luuk. 17:5 ja pane merkille, mitä apostolit halusivat Vapahtajalta, kun Hän oli
opettanut heille anteeksiannosta.

Kuinka se, että tavoittelee vahvempaa uskoa Herraan, saattaisi auttaa heitä
noudattamaan käskyä antaa anteeksi muille? ____________________

Kuten jakeessa Luuk. 17:6 kerrotaan, Vapahtaja vastasi apostolien vahvempaa
uskoa koskevaan pyyntöön todistamalla, että jos ihmisellä on pikkuruisen
sinapinsiemenen verran uskoa, hän voi saada aikaan ihmeitä. Auttaakseen heitä
tietämään, kuinka he voivat vahvistua uskossaan, Jeesus kertoi sitten vertauksen
kuvaillen isännän ja palvelijan suhdetta.

Lue Luuk. 17:7–10 ja pane merkille, mitä isäntä odotti palvelijaltaan.

Raamatun aikoina isäntä antoi palvelijalleen kaikki elämän välttämättömyydet, kun
palvelija täytti uskollisesti häneltä odotetut velvollisuudet. Tämän vuoksi isännällä
ei ollut tarvetta antaa palvelijalleen erityistä kiitosta tai tuntea olevansa palvelijalle
velassa siitä, että palvelija hoiti velvollisuutensa.
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Mieti, kuinka taivaallinen Isä on tässä vertauksessa olevan isännän kaltainen.

Voisit merkitä jakeeseen Luuk. 17:10 ilmauksen ”tehneet kaiken, mitä teidän
tulee tehdä”.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavaa:
Uskomme vahvistuu, kun pyrimme tekemään kaiken, mitä taivaallinen

Isä käskee. Täydennät tätä lausumaa myöhemmin.

Voisit merkitä jakeeseen Luuk. 17:10, mitä palvelijoiden tulisi Jeesuksen mukaan
sanoa tehtyään kaiken, mitä heidän tuli tehdä.

Sen tunnustaminen, että olemme arvottomia palvelijoita, tarkoittaa meidän
ymmärtävän, että riippumatta siitä, kuinka hyvin me pidämme käskyt, me olemme
aina velassa Jumalalle. Hän siunaa meitä niin runsaasti, ettemme voi koskaan
maksaa Hänelle takaisin – edes ollessamme kuuliaisia ja eläessämme vanhurskaasti
(ks. Moosia 2:20–26).

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi oleva lausuma
valmiiksi, niin että se välittää seuraavan periaatteen: Uskomme

vahvistuu, kun pyrimme tekemään kaiken, mitä taivaallinen Isä käskee,
ja kun muistamme, että olemme aina velassa Hänelle. Vastaa sitten
seuraavaan kysymykseen: Kuinka se, että pyrimme tekemään kaiken, mitä
Jumala käskee, vahvistaa uskoamme?

Presidentti Heber J. Grant opetti, miten tärkeää on hoitaa velvollisuutemme
Jumalan palvelemisessa: ”Yhdelläkään miehellä tai naisella ei ole mitään vaaraa
menettää uskoaan tähän kirkkoon, jos hän on nöyrä ja rukoilee ja tekee
velvollisuutensa. En ole koskaan kuullut sellaisen ihmisen menettävän uskoaan.
Velvollisuutemme hoitaminen lisää uskoa, kunnes siitä tulee täydellistä tietoa.”
(Kirkon presidenttien opetuksia: Heber J. Grant, 2003, s. 29.)

Pohdi tilannetta, jolloin pidit käskyt tai hoidit kuuliaisesti velvollisuutesi Jumalaa
kohtaan ja tunsit sen tuloksena uskosi vahvistuneen.

Luukas 17:11–19
Jeesus puhdistaa kymmenen spitaalista
Täydennä seuraava periaate sen
perusteella, mitä tiedät spitaalista:
Raamatun aikoina olisi ollut vaikeaa
sairastaa spitaalia, koska
____________________.

Spitaali oli sairaus, joka saattoi johtaa
ruumiinosien menetykseen ja
kuolemaan. Spitaaliset erotettiin
muusta yhteiskunnasta muiden
terveyden suojelemiseksi, ja heitä
vaadittiin huutamaan ”Saastainen!”
varoitukseksi niille, jotka lähestyivät heitä (ks. Bible Dictionary, ”Leper”).
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Lue Luuk. 17:11–12 ja ota selville, keitä Jeesus kohtasi pysähtyessään erääseen
kylään matkalla kohti Jerusalemia.

Jos sinä olisit yksi noista spitaalisista, mitä olisit saattanut ajatella nähdessäsi
Jeesuksen?

Lue Luuk. 17:13–14 ja pane merkille, mitä spitaaliset sanoivat Vapahtajalle ja mitä
Hän vastasi heille.

Mooseksen laissa vaadittiin, että spitaalisten piti parannuttuaan näyttää itsensä
papeille, jotta heidät hyväksyttäisiin takaisin yhteiskuntaan (ks. 3. Moos. 14). Voisit
merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä tapahtui, kun spitaaliset menivät näyttämään
itsensä papeille.

Jakeesta Luuk. 17:14 me voimme oppia, että me saamme Herran siunauksia, kun
teemme sen, mitä Hän on käskenyt meidän tehdä.

Mieti, millaista olisi ollut – kuinka elämäsi olisi muuttunut – jos olisit ollut yksi
puhdistuneista spitaalisista. Mitä arvelet, että itse olisit tehnyt oivallettuasi, että olet
puhdistunut spitaalista?

Lue Luuk. 17:15–19 ja pane merkille, kuinka yksi spitaalisista reagoi eri tavoin
kuin muut.

Yksi totuus, jonka me voimme oppia spitaaliselta, joka palasi kiittämään, on se, että
on tärkeää ilmaista kiitollisuutemme saamistamme siunauksista.

Miksi on tärkeää ilmaista Jumalalle kiitollisuutemme saamistamme siunauksista?
____________________

Kuinka me saattaisimme toisinaan olla niiden yhdeksän spitaalisen kaltaisia?

Kun luet presidentti Thomas S. Monsonin seuraavia sanoja, merkitse, mitä hänen
mukaansa tapahtuu, kun ilmaisemme kiitollisuutta taivaalliselle Isällemme:
”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.)

Voisit merkitä jakeeseen Luuk. 17:19, mitä Vapahtaja sanoi tapahtuneen
spitaaliselle, joka kiitti.

Arvioi omaa elämääsi
Kun käytämme aikaa arvioidaksemme rehellisesti, kuinka hyvin elämme evankeliumin jonkin
tietyn periaatteen mukaan, me annamme Pyhälle Hengelle tilaisuuden auttaa meitä
ymmärtämään, mitä me teemme hyvin ja kuinka me voimme kehittyä. Kun arvioit itseäsi, pyri
tavoittelemaan Pyhän Hengen johdatusta ja olemaan täysin rehellinen.

Millä tavoin kiitoksen antaminen Herralle siunauksistamme voi auttaa meitä
pelastumaan? ____________________
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi erityisiä
siunauksia, joita olet saanut taivaalliselta Isältä ja joista olet

kiitollinen. Laadi luettelo asioista, joita voit tehdä elämässäsi ja jotka ilmaisevat
kiitollisuutesi näistä siunauksista.

Luukas 17:20–37
Jeesus opettaa Jumalan valtakunnan tulemisesta
Jeesus puhui toisesta tulemisestaan jakeissa Luuk. 17:20–37. Olet tutkinut tämän
kohdan sisältöä, kun tutkit lukuja Matt. 24 ja Joseph Smith – Matteus.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Luuk. 17 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 12: PÄIVÄ 1

Luukas 18–21
Johdanto
Kulkiessaan viimeistä kertaa kohti Jerusalemia Jeesus Kristus opetti evankeliumiaan
ja teki ihmeitä ihmisten keskuudessa. Hän ratsasti riemusaatossa Jerusalemiin,
puhdisti jälleen temppelin ja opetti ihmisiä siellä.

Luukas 18–21
Vapahtaja opettaa matkallaan Jerusalemiin
Olet jo saanut tietää monista lukuihin Luuk. 18–21 tallennetuista tapahtumista
tutkittuasi Matteuksen ja Markuksen evankeliumeja.

Kulkiessaan viimeistä kertaa 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. (Ks. myös Matt. 19–20;
Mark. 10.)

Jeesus 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.

Useimmat niistä kertomuksista, joita
tutkit tässä oppiaiheessa, ovat
ainoastaan Luukkaan evankeliumissa.
Valmistaudu tutkimaan lukuja Luuk.
18–21 kirjoittamalla annettuun tilaan
vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä teot saattaisivat osoittaa, että
ihminen haluaa vilpittömästi päästä lähemmäksi Herraa? Millainen käyttäytyminen
voisi osoittaa, että hän haluaa todella saada anteeksi tai haluaa Herralta apua?
____________________
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Lue kukin seuraavan taulukon pyhien kirjoitusten kohdista ja mieti vastauksia
kysymyksiin. Voisit merkitä, mitä löydät.

Vertaus tai
kertomus

Sanavihjeitä Päähenkilö Oppeja tai
periaatteita

Luuk. 18:1–8 leskivaimo

Luuk. 18:9–14 vanhurskaana: hyväksyttynä tai
puhdistuneena

publikaani

Luuk. 18:35–43 sokea mies

Luuk. 19:1–10 Sakkeus

Kysymyksiä pohdittavaksi

• Mitä päähenkilö halusi?

• Mitä henkilö teki osoittaakseen, että hänen halunsa oli vilpitön?

• Mitä tapahtui hänen uskollisten tekojensa johdosta?

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä samankaltaisuuksia huomasit kunkin päähenkilön toiminnassa?

b. Mitä samankaltaisuuksia huomasit siinä, mitä kukin päähenkilö sai
tekojensa johdosta?

Yksi periaate, jota näissä kertomuksissa opetetaan, on se, että jos olemme
vilpittömiä ja sinnikkäitä osoittaessamme uskoa Herraan, me voimme saada
Hänen armoaan.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pane
merkille, 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).

Voisit kirjoittaa tämän lausuman pyhien kirjoitustesi marginaaliin.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi joitakin asioita,
joilla voit osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen nykyään. Mitä

siunauksia koituu siitä, että osoittaa päivittäin uskoa Jeesukseen Kristukseen?

Lue vanhin Bednarin seuraava lausunto ja ota selville, mitä hänen mukaansa
Herran armon kokeminen tarkoittaa:
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”Uskon, että henkilökohtaisen tutkimisen, tarkkailun, pohdiskelemisen ja
rukoilemisen kautta olen oppinut ymmärtämään paremmin, että 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. Todellakin Herra sovittaa ’armotekonsa ihmislasten

olosuhteisiin’ (OL 46:15).

– – Olen sitä mieltä, että yksi tapa, jolla Vapahtaja tulee meidän jokaisen luo, on Hänen
runsaiden ja lempeiden armotekojensa kautta. Esimerkiksi kun te ja minä kohtaamme
elämässämme haasteita ja koetuksia, niin uskon lahja sekä sopiva itseluottamuksen tunne, joka
ylittää omat voimavaramme, ovat kaksi esimerkkiä Herran lempeistä armoteoista. Parannus ja
syntien anteeksianto ja omantunnonrauha ovat esimerkkejä Herran lempeistä armoteoista. Myös
peräänantamattomuus sekä mielenlujuus, jotka tekevät meidät kykeneviksi ponnistelemaan
iloisina eteenpäin läpi fyysisten rajoitusten ja hengellisten vaikeuksien, ovat esimerkkejä Herran
lempeistä armoteoista.” (”Herran lempeät armoteot”, Liahona, toukokuu 2005, s. 99–100.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette osoittaneet uskoa
Jeesukseen Kristukseen? Minkä armoteon sinä tai tuntemasi henkilö koitte
sen johdosta?

b. Mieti, millä tavoin haluat Herran apua tai armoa elämääsi. Mitä aiot tehdä
osoittaaksesi uskovasi Herraan, jotta saisit Hänen armoaan?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Luuk. 18–21 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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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.

Luukas 22:1–38
Vapahtaja asettaa sakramentin ja antaa ohjeita apostoleilleen
Kuvittele, että sinä ja joku perheesi jäsenistä istutte kotinne lattialla. Perheenjäsen
haluaa nousta ylös ja pyytää apuasi. Kuinka hyvin voit auttaa häntä, jos pysyt
istumassa lattialla? Miten se, että nousisit ensin seisomaan, vaikuttaisi asiaan?

Tämä esimerkki voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä me voimme tehdä
auttaaksemme muita tulemaan hengellisesti paremmiksi.

Kun tutkit lukua Luuk. 22, pane merkille totuuksia, jotka auttavat sinua tietämään,
kuinka auttaa muita nousemaan hengellisesti.

Jakeissa Luuk. 22:1–30 kerrotaan, että kun Vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa
lähestyi loppuaan, Hän kokoontui apostoliensa kanssa viettämään pääsiäistä.
Tuolloin Hän ilmoitti yhden heistä kavaltavan Hänet, Hän asetti sakramentin ja
käski tekemään sen Hänen muistokseen ja Hän opetti heille, 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.

Lue Luuk. 22:31–32 ja katso, mitä Vapahtaja sanoi Saatanasta.

Joseph Smithin raamatunkäännös selventää jaetta 31 seuraavasti: ”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). Toisin sanoen Saatana halusi
saada Pietarin ansaan, jotta hän voisi saada helpommin ansaan muita kirkon
jäseniä.

”Viljaa seulotaan erottamalla viljanjyvät akanoista. Arvokas jyvä säilytetään ja
akanat heitetään pois. Jos pyhät antavat myöten kiusauksille ja menevät mukaan
maailman synteihin, he menettävät ainutlaatuisuutensa ja heistä tulee akanoiden
kaltaisia.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014,
s. 183.) Vapahtajan vertauksessa Pietarin ja muiden usko ja todistus voisivat olla
kuin ne viljanjyvät, jotka Saatana halusi erottaa eli ottaa heiltä pois.

Kirjoita 1–2 asiaa, joita olet saanut tietää Pietarista ja jotka osoittavat, että hänellä
oli jo todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan:
____________________
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Katso jakeesta Luuk. 22:32, mitä Pietarin täytyi Vapahtajan mukaan vielä kokea
ennen kuin hän pystyisi vahvistamaan veljiään. Voisit merkitä jakeeseen, että
palaaminen tarkoittaa tässä yhteydessä kääntymistä.

Todistus evankeliumista tarkoittaa, että ihminen on saanut ”Pyhän Hengen
antaman tiedon ja hengellisen varmuuden” (PKO, ”Todistaminen”,
scriptures.lds.org/fi). Kääntymys evankeliumiin on ”uskomusten, sydämen ja
elämän muuttaminen Jumalan tahdon hyväksyväksi ja sen mukaiseksi” (PKO,
”Kääntyminen”, scriptures.lds.org/fi).

Sen pohjalta, mitä Herra sanoi Pietarille jakeessa Luuk. 22:32, me voimme
huomata seuraavan totuuden: Kun olemme kääntyneet Jeesuksen Kristuksen
evankeliumiin, me voimme vahvistaa muita.

1. Kun olemme kääntyneet, meidän uskonkäsityksemme ja tekomme
ovat Jumalan tahdon mukaisia ja me pystymme auttamaan tai

vahvistamaan muita. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka vertaus siitä, että auttaa jotakuta nousemaan, liittyy tähän
periaatteeseen?

b. Mikähän auttaisi ihmistä kokemaan syvemmän kääntymyksen
evankeliumiin?

Lue Luuk. 22:33–34 ja pane merkille, kuinka Pietari vastasi Vapahtajan
kehotukseen ja mitä Vapahtaja profetoi Pietarin tekevän. Voisit merkitä,
mitä löydät.

Yksityiskohtaisempi selostus tästä tapahtumasta on tallennettu lukuun Matt. 26.
Lue Matt. 26:35 ja pane merkille, mitä Pietari sanoi Vapahtajalle kuultuaan tämän
profetian.

Luukas 22:39–53
Vapahtaja kärsii Getsemanessa hikoillen veripisaroita, ja Juudas kavaltaa Hänet
Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus ja Hänen apostolinsa lähtivät Getsemanen
puutarhaan. Lue Luuk. 22:39–43 ja katso, mitä Vapahtaja teki siellä. Voisit merkitä
jakeeseen 43, kuka vahvisti Häntä.

Tästä kertomuksesta me opimme, että jos olemme halukkaita olemaan
kuuliaisia taivaalliselle Isälle, Hän auttaa meitä saamaan voimaa tehdä
Hänen tahtonsa.

Millä tavoin taivaallinen Isä saattaisi vahvistaa meitä? ____________________

Pohdi tilannetta, jolloin olet tuntenut taivaallisen Isän vahvistaneen sinua, kun olet
pyrkinyt tekemään Hänen tahtonsa.

Luukkaan kertomus Vapahtajan kärsimyksestä Getsemanen puutarhassa sisältää
tärkeän yksityiskohdan, jota ei ole tallennettu Matteuksen eikä Markuksen
kertomuksiin. Lue Luuk. 22:44 ja pane merkille, kuinka Luukas kuvaili Vapahtajan
kärsimystä siellä. Voisit merkitä sanat, joissa opetetaan seuraavaa totuutta: Jeesus
Kristus hikoili veripisaroita kärsiessään Getsemanen puutarhassa.
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Vapahtaja kuvaili omaa kärsimystään ilmoituksessa, joka annettiin profeetta Joseph
Smithin kautta. Lue OL 19:18 ja huomaa, kuinka Vapahtaja kuvaili omaa
kärsimystään. Lue myös Moosia 3:7. Voisit kirjoittaa kohdat OL 19:18 ja Moosia 3:7
pyhiin kirjoituksiisi jakeen Luuk. 22:44 viereen rinnakkaisviitteiksi.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä ajatuksia mieleesi tulee tietäessäsi, että Jeesus Kristus kärsi niin paljon
sinun vuoksesi?

b. Kuinka tämän totuuden tunteminen vahvistaa todistustasi Vapahtajan
rakkaudesta sinua kohtaan?

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut
seuraavaa Vapahtajan kärsimyksestä:

”Emme tiedä emmekä voi selittää eikä kukaan kuolevainen voi käsittää täysin
Kristuksen Getsemanessa tekemän työn merkitystä.

Me tiedämme, että Hän hikoili suuria veripisaroita jokaisesta huokosestaan
tyhjentäessään sen katkeran maljan, jonka Isä oli Hänelle antanut.

Me tiedämme, että Hän kärsi sekä ruumiissaan että hengessään enemmän kuin
ihmisen on mahdollista kuolematta kärsiä.

Me tiedämme, että jollakin meille käsittämättömällä tavalla Hänen kärsimyksensä tyydytti
oikeudenmukaisuuden vaatimukset, lunasti katuvat sielut synnin vaivoista ja rangaistuksista ja
soi armon niille, jotka uskovat Hänen pyhään nimeensä.

Me tiedämme, että kun äärettömän taakan tuska ja vaiva sai Hänet vapisemaan, Hän kaatui
voipuneena maahan ja toivoi, ettei Hänen tarvitsisi juoda katkeraa maljaa.

Me tiedämme, että kirkkauden valtakunnasta tuli enkeli vahvistamaan Häntä Hänen
koettelemuksessaan, ja oletamme, että tuo enkeli oli mahtava Mikael, joka ensimmäisenä
lankesi, jotta kuolevainen ihminen voisi syntyä.

Sikäli kuin voimme päätellä, tämä ääretön tuska – tämä vertaansa vailla oleva kärsimys – kesti
kolmesta neljään tuntia.” (”Getsemanen puhdistava voima”, Liahona, huhtikuu 2011, s. 16–17.)

Jakeissa Luuk. 22:45–48 kerrotaan, että sen jälkeen kun Vapahtaja oli kärsinyt
Getsemanessa, Juudas Iskariot kavalsi Hänet.

Lue Luuk. 22:49–51 ja pane merkille, mitä Pietari (ks. Joh. 18:10) teki, kun ylipapit
ja muut tulivat vangitsemaan Jeesusta. Voisit merkitä, mitä Vapahtaja teki ylipapin
palvelijalle.

Jakeissa Luuk. 22:52–53 kerrotaan, 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
Jakeessa Luuk. 22:54 kerrotaan, että Pietari seurasi Vapahtajaa, kun Hänet vietiin
syytettäväksi ylipapin taloon.
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3. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava taulukko.
Kun luet kunkin pyhien kirjoitusten kohdan, pane merkille, kuka

puhui Pietarille ja mitä Pietari sanoi, kun Vapahtaja oli syytettynä. Kirjoita
vastauksesi asianmukaisiin sarakkeisiin. (Huom. Kaikki neljä evankeliumia
sisältävät kertomuksen siitä, kun Pietari kielsi Vapahtajan, mutta Johanneksen
kertomus sisältää eniten yksityiskohtia.)

Viite Kuka puhui Pietarille? Mitä Pietari sanoi?

Joh. 18:15–17

Joh. 18:18, 25

Joh. 18:26–27

Kun olet saanut taulukon valmiiksi, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
vastaus seuraavaan kysymykseen: Mistähän syystä Pietari kielsi kullekin näistä
ihmisistä tuntevansa Jeesuksen?

Lue Luuk. 22:61–62 ja katso, mitä
tapahtui, kun Pietari oli kieltänyt
tuntevansa Vapahtajan.

Kuvittele, että sinä olisit ollut Pietarin
asemassa sen jälkeen kun hän oli
kolmesti kieltänyt tuntevansa
Jeesuksen. Mitä olisit mahtanut ajatella
tai tuntea, kun Vapahtaja katsoi sinua?
Miksi sinusta olisi tuntunut siltä?

Vanhin Bruce R. McConkie on
opettanut Pietarista seuraavaa:

”Pietari on klassinen esimerkki siitä, kuinka kääntymyksen voima toimii
vastaanottavaisten sielujen kohdalla. Herramme palvelutyön aikana
kuolevaisuudessa Pietarilla oli Hengen antama todistus Kristuksen
jumalallisuudesta ja siitä suuresta pelastussuunnitelmasta, joka oli Kristuksessa.
’Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika’, hän sanoi Pyhän Hengen annettua
hänelle nuo sanat (Matt. 16:13–19). Kun muut lankesivat pois, Pietari astui esiin

sanoen apostolisella varmuudella: ’Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet [Kristus, elävän
Jumalan Poika]’ (Joh. 6:69, ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös). Pietari
tiesi, ja hänen tietonsa oli tullut ilmoituksen kautta.

Mutta Pietari ei ollut kääntynyt, koska hänestä ei ollut tullut Pyhän Hengen uutta luomusta. Sen
sijaan kauan sen jälkeen kun Pietari oli saanut todistuksen, juuri sinä iltana, jolloin Jeesus
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vangittiin, Hän sanoi Pietarille: ’Kun olet [kääntynyt], vahvista veljiäsi’ (Luuk. 22:32, ks.
englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös). Heti sen jälkeen ja todistuksestaan
huolimatta Pietari kielsi tuntevansa Kristuksen (ks. Luuk. 22:54–62). Ristiinnaulitsemisen jälkeen
Pietari lähti kalaan, mutta ylösnoussut Herra kutsui hänet takaisin palvelutyöhön (ks. Joh.
21:1–17). Viimein helluntaipäivänä saatiin luvattu hengellinen lahja, Pietarista ja kaikista
uskollisista opetuslapsista tuli Pyhän Hengen uusia luomuksia ja he kokivat todellisen
kääntymyksen. Heidän myöhemmät saavutuksensa sen jälkeen osoittavat heidän
kääntymyksensä lujuuden. (Ks. Ap. t. 3; 4.)” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 162–163.)

Apostolien teoissa kerrotaan, että kun Pietari oli saanut Pyhän Hengen lahjan, hän
koki täydellisen kääntymyksen ja palveli loppuelämänsä uskollisena Jeesuksen
Kristuksen opetuslapsena (ks. Ap. t. 4:13–17; 5:25–29).

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä asioita me voimme oppia Pietarin kokemuksesta?

b. Kuka tuntemasi henkilö vaikuttaa kokeneen todellisen kääntymyksen
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin? Mitä tämä henkilö on tehnyt
osoittaakseen, että hän on kääntynyt?

Pohdi, mitä voit tehdä syventääksesi kääntymystäsi Jeesuksen Kristuksen
evankeliumiin. Toimi mahdollisesti saamiesi vaikutelmien mukaan.

Jakeissa Luuk. 22:63–71 kerrotaan, että ylipapit pilkkasivat ja löivät Vapahtajaa.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Luuk. 22 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 12: PÄIVÄ 3

Luukas 23–24
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 tyynnytellen elämästä kuoleman jälkeen rosvolle,
joka myös ristiinnaulittiin. Kun Jeesus oli kuollut, Hänen ruumiinsa laskettiin Joosef
Arimatialaisen hautaan. Kolmantena päivänä Jeesuksen Kristuksen kuoleman
jälkeen enkelit haudalla ilmoittivat Hänen ylösnousemuksestaan ryhmälle naisia.
Jeesus ilmestyi myöhemmin apostoleilleen ja muille, näytti heille ylösnousseen
ruumiinsa ja antoi heille tehtävän saarnata parannusta ja todistaa Hänestä.

Luukas 23
Vapahtaja on syytettynä Pilatuksen ja Herodeksen edessä, ja Hänet ristiinnaulitaan
kahden rosvon väliin
Mieti jotakin tilannetta, jolloin joku kohteli sinua väärin. Kuinka toimit siinä
tilanteessa?

Kun tutkit lukua Luuk. 23, pane merkille totuus, joka auttaa sinua ymmärtämään,
kuinka meidän tulee suhtautua, kun meistä tuntuu, että muut kohtelevat
meitä väärin.

Muista, että kun Jeesus oli kärsinyt Getsemanessa, ylipapit vangitsivat Hänet ja
tuomitsivat Hänet kuolemaan. Sitten he veivät Hänet Pontius Pilatuksen eteen,
joka oli roomalainen hallitsija Juudean maakunnassa, ja vaativat häntä
surmauttamaan Jeesuksen. Pilatus ei havainnut Jeesuksen syyllistyneen mihinkään.
Hän lähetti Jeesuksen Herodes Antipaksen tuomittavaksi, joka oli mestauttanut
Johannes Kastajan ja joka hallitsi Galilean ja Perean maakuntia roomalaisten
alaisuudessa. Herodeskaan ei havainnut Jeesusta syylliseksi, joten Pilatus sanoi
väkijoukolle, että hän rankaisisi Jeesusta ja sitten vapauttaisi Hänet. Ihmiset
huusivat Pilatusta vapauttamaan sen sijaan murhasta tuomitun Barabbaksen ja
vaativat, että Jeesus ristiinnaulitaan. Pilatus vapautti Barabbaksen ja luovutti
Jeesuksen ristiinnaulittavaksi (ks. Luuk. 23:1–25).

Lue Luuk. 23:32–34 ja PKO:sta JSR Luuk. 23:35 ja pane merkille, mitä Vapahtaja
rukoili, kun Häntä oltiin ristiinnaulitsemassa. Voisit merkitä Hänen rukouksensa
pyhiin kirjoituksiisi.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi Vapahtajan rukous sinä hetkenä on niin merkittävä?

b. Minkä periaatteen me voimme oppia Vapahtajan esimerkin perusteella siitä,
kuinka meidän tulee toimia, kun muut kohtelevat meitä väärin? (Vastaa
tähän kysymykseen täydentämällä seuraava periaatelauselma: Minä voin
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noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, kun päätän
____________________.)

Muille anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että he eivät olisi vastuussa siitä, mitä he
ovat tehneet. 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 tunne vihaa tai kanna kaunaa heitä kohtaan (ks. PKO, ”Anteeksianto”,
scriptures.lds.org/fi).

Mieti, onko olemassa joku, jolle sinun pitää antaa anteeksi. Toisinaan voi olla
vaikeaa antaa anteeksi muille. Lue presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat
ja mieti, mitä sinä voit tehdä, jos sinun on vaikea antaa jollekulle anteeksi:

”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. – – Silloin saatte sydämeenne rauhan, joka on muutoin
saavuttamaton. Silloin teillä on Hänen rauhansa, joka sanoi:

’Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös
taivaallinen Isänne teille anteeksi.

Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.’
(Matt. 6:14–15.)” (Ks. ”Teiltä vaaditaan, että te annatte anteeksi”, Valkeus, marraskuu
1991, s. 5.)

2. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Vastaa seuraavaan kysymykseen: Miksihän se, että rukoilet saadaksesi
voimaa, voi auttaa sinua antamaan anteeksi jollekulle, joka on kohdellut
sinua väärin?

b. Kirjoita tilanteesta, jolloin olet antanut (tai joku tuntemasi henkilö on
antanut) anteeksi jollekulle. Muista, ettet kerro mitään liian
henkilökohtaista.

Pyri noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja antamaan anteeksi niille,
jotka ovat kohdelleet sinua väärin. Rukoile voimaa ja kykyä tehdä niin. (Muista,
että Herra tuomitsee kaikenlaisen väkivaltaisen käyttäytymisen – fyysisen,
seksuaalisen, kielellisen ja emotionaalisen. Väkivalta ja kaikenlainen
kaltoinkohtelu, kuten kiusaaminen, on vastoin Jeesuksen Kristuksen opetuksia.
Väkivallan uhreille tulee vakuuttaa, etteivät he ole syyllisiä muiden vahingolliseen
käyttäytymiseen. Heidän ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Väkivallan uhrien tulee
hakea apua välittömästi, tavallisesti piispaltaan tai seurakuntansa johtajalta.)
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Jakeissa Luuk. 23:35–38 kerrotaan, että
juutalaiset hallitusmiehet ja roomalaiset
sotilaat pilkkasivat Vapahtajaa Hänen
riippuessaan ristillä. Lue Luuk.
23:39–43 ja ota selville, kuinka ne kaksi
rosvoa, jotka riippuivat Vapahtajan
kummallakin puolella, kohtelivat
Häntä. Voisit merkitä sanat tai
ilmaukset, jotka kiinnittävät huomiosi.

Lue seuraava lausunto ja pane merkille,
mitä tarkoitti, kun Vapahtaja sanoi
toiselle rosvolle, että tämä olisi Hänen kanssaan paratiisissa:

”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). – –

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.)

Vapahtajan sanoista rosvolle jakeessa Luuk. 23:43 me opimme, että kaikkien
ihmisten henget menevät ihmisen kuoltua henkimaailmaan.

Luvussa OL 138 kerrotaan, että kun Vapahtaja kuoli, Hänen henkensä meni
henkimaailmaan. Hän ei kuitenkaan mennyt käymään jumalattomien luona, jotka
olivat siinä osassa henkimaailmaa, jota kutsutaan henkivankilaksi. Lue OL
138:29–32 ja pane merkille, mitä Jeesus Kristus teki henkimaailmassa ja mitä
ilmeisesti tapahtui sille rosvolle, kun tämä oli kuollut ja mennyt henkimaailmaan.
Voisit merkitä jakeet OL 138:29–32 pyhiin kirjoituksiisi kohdan Luuk. 23:42
rinnakkaisviitteeksi.

Laadi rinnakkaisviitteitä
Rinnakkaisviite on pyhien kirjoitusten viite, joka voi antaa lisänäkemystä tutkimaasi kohtaan. Kun
opiskelet, sinun on erittäin hyödyllistä kirjoittaa rinnakkaisviitteitä pyhiin kirjoituksiisi aina kun
löydät jakeita, jotka auttavat sinua ymmärtämään jotakin toista pyhien kirjoitusten jaetta tai
pyhiin kirjoituksiin liittyvää aihetta.

Vaikka evankeliumia saarnattaisiin tälle rosvolle, hän ei saisi automaattisesti
korotusta Jumalan valtakunnassa. Rosvon (ja muiden, jotka kuolevat ilman tietoa
evankeliumista) täytyy tehdä parannus ja ottaa vastaan temppelitoimitukset, jotka
suoritetaan hänen puolestaan (ks. OL 138:58–59).

Jakeissa Luuk. 23:44–56 kerrotaan, että Vapahtaja kuoli ristillä. Sitten Hänen
ruumiinsa kiedottiin pellavavaatteeseen ja laskettiin hautaan. Aineistoa, joka
koskee Vapahtajan kuolemaa ristillä, käsiteltiin luvun Matt. 27 oppiaiheessa.
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Luukas 24
Enkelit ilmoittavat, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista, ja Jeesus ilmestyy
opetuslapsilleen
Kuvittele, että olet lähetyssaarnaaja ja tapaat jonkun, joka sanoo: ”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?”

Kuinka vastaisit tähän kysymykseen? ____________________

Lue Luuk. 24:1–4 ja pane merkille, mitä naiset löysivät, kun he saapuivat haudalle,
johon Jeesuksen ruumis oli pantu.

Lue Luuk. 24:5–8 ja katso, mitä enkelit kertoivat naisille. Voisit merkitä,
mitä löydät.

Jakeissa Luuk. 24:9–10 kerrotaan, että naiset lähtivät haudalta ja kertoivat
opetuslapsille, mitä he olivat nähneet ja kuulleet.

Lue Luuk. 24:11 ja pane merkille, miten apostolit reagoivat naisten sanoihin.

Esitä lyhyesti, miten apostolit reagoivat naisten sanoihin: ____________________

Kuultuaan naisten kertomuksen Pietari juoksi haudalle ja näki käärinliinat, mutta
Jeesuksen ruumis oli poissa (ks. Luuk. 24:12).

Jakeissa Luuk. 24:13–32 kerrotaan, että ylösnoussut Vapahtaja ilmestyi kahdelle
opetuslapselle Emmaukseen johtavalla tiellä. Nämä kaksi opetuslasta eivät
tunnistaneet Jeesusta, kun Hän käveli heidän kanssaan ja opetti heitä pyhien
kirjoitusten pohjalta, koska ”heidän silmänsä olivat kuin sokaistut” (Luuk. 24:16).
Vapahtaja ei halunnut heidän tunnistavan Häntä heti.

Lue Luuk. 24:32 ja katso, kuinka Vapahtajan pyhiä kirjoituksia koskevat opetukset
vaikuttivat näihin kahteen opetuslapseen. Voisit merkitä, mitä löydät.

Nämä kaksi opetuslasta palasivat heti Jerusalemiin kertomaan kokemuksestaan
apostoleille ja muille opetuslapsille (ks. Luuk. 24:33–35). Heidän puhuessaan
Vapahtaja ilmestyi heille.

Lue Luuk. 24:36–39 ja etsi todisteita siitä, että Jeesus oli kirjaimellisesti noussut
kuolleista ja että Hänellä on liha- ja luuruumis. (Luuk. 24:36–39 on pyhien
kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta
pystyt löytämään sen helposti.)
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Miltähän sinusta tuntuisi, jos olisit ollut
läsnä, kun ylösnoussut Kristus ilmestyi
opetuslapsilleen?

Lue Luuk. 24:40–43 ja pane merkille,
millä muulla tavoin Jeesus osoitti, että
Hänellä on käsin kosketeltava (eli
fyysinen) ylösnoussut ruumis.

Näistä jakeista me opimme, että Jeesus
Kristus on ylösnoussut olento, jolla
on liha- ja luuruumis. Kaikilla
ylösnousseilla on kirkastettu liha- ja
luuruumis.

Kun luet seuraavaa lausumaa,
alleviivaa, miksi tämä oppi on tärkeä
ymmärtää ja miksi siihen on
tärkeää uskoa:

”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
voittoa ja että kuoleman pistin [on] nielty kirkkauden toivossa’ (Alma 22:14).” (Lujana uskossa,
s. 190–191.)

Pelastussuunnitelmassa opetetaan, että Aadamin ja Eevan lankeemus toi
mukanaan fyysisen ja hengellisen kuoleman. Me emme olisi pystyneet palaamaan
taivaallisen Isän luo ja asumaan Hänen luonaan, ellei olisi annettu Lunastajaa, joka
voittaisi synnin ja kuoleman. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen
ansiosta me voimme voittaa lankeemuksen seuraukset.

3. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, miksi oppi
Jeesuksen ylösnousemuksesta on tärkeä ymmärtää ja uskoa sekä

miksi se on tärkeä sinulle.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Luuk. 24:36–39
4. Lue uudelleen se tilanne, jossa olet lähetyssaarnaaja ja tapaat

jonkun, joka kysyy sinulta ylösnousseesta Kristuksesta. Sen
pohjalta, mitä me opimme jakeista Luuk. 24:36–39, kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaus tämän henkilön kysymykseen.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:
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Olen opiskellut luvut Luuk. 23–24 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Johannes
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 sinua 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 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
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
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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 sekä 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 5 000 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 puolesta.

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.

Johannes 20–21. Ylösnoussut Jeesus Kristus ilmestyy Magdalan Marialle
puutarhahaudan luona ja sitten joillekin opetuslapsilleen Jerusalemissa. Hän
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ilmestyy seitsemälle opetuslapselle Galileanjärven rannalla ja käskee Pietaria
johtamaan opetuslapsia muiden palvelemisessa.

JOHANNES
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VIIKKO 12: PÄIVÄ 4

Johannes 1
Johdanto
Apostoli Johannes, joka oli Vapahtajalle rakas, 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.

Johannes 1:1–18; JSR Johannes 1:1–19
Johannes todistaa, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika
Tässä oppiaiheessa alat tutkia Johanneksen evankeliumia. Apostoli Johannes
kirjoitti sen, mitä hän halusi muiden 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 koko ihmiskunnan Vapahtaja. Johannes kirjoitti niille, jotka jo
ymmärsivät pyhiä kirjoituksia ja uskoivat, että Jeesus on Kristus, luvattu Messias.

1. Kuvittele, että puhut jonkun sellaisen kanssa, joka tietää hyvin
vähän Jeesuksesta Kristuksesta ja joka on kysynyt sinulta, mitä sinä

tiedät Hänestä. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kolme asiaa,
joita opettaisit sille henkilölle Jeesuksesta Kristuksesta.

Kun tutkit lukua Joh. 1, pane merkille
Vapahtajaa koskevia totuuksia, jotka
voivat vahvistaa uskoasi Jeesukseen
Kristukseen ja todistustasi Hänestä.

Lue Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR
Joh. 1:1–2 ja pane merkille totuuksia,
joita Johannes opetti Jeesuksesta
Kristuksesta. (Kun tutkit tätä
oppiaihetta, luet samalla Joseph
Smithin raamatunkäännöksen vastaavia
jakeita.)

Yksi totuus, jonka voimme huomata näistä jakeista, on se, että Jeesus Kristus oli
alussa Jumalan luona. Lisää tämä totuus niiden totuuksien luetteloon, jotka
kirjoitit pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Ilmaus ”alussa” viittaa kuolevaisuutta edeltävään olemassaoloon. Kun pyhissä
kirjoituksissa kerrotaan, että Jeesus Kristus oli Jumalan luona ”alussa”, niissä
opetetaan meille, että Jeesus oli Isän Esikoinen hengessä (ks. OL 93:21), Hän oli
”Jumalan kaltainen” niiden henkien keskellä, jotka olivat kokoontuneet yhteen
”ennen kuin maailma oli” (ks. Abr. 3:22–24), ja Hän oli Isän valittu alusta asti (ks.
Moos. 4:2).

Lue JSR Joh. 1:3 ja pane merkille, minkä muun totuuden Johannes opetti
Jeesuksesta Kristuksesta. Voisit merkitä, mitä löydät.
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Tästä jakeesta me opimme, että Jeesus Kristus on tehnyt kaiken. Lisää tämä
siihen Jeesusta Kristusta koskevien totuuksien luetteloon, jonka olet kirjoittanut
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Jeesus Kristus loi Isän johdolla taivaat ja maan sekä ”maailmoja luvutta” (Moos.
1:33).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on kirjoittanut,
että taivaallinen Isä varasi kuitenkin itselleen ”kaksi luomistapahtumaa”:
”Ensiksi, Hän on kaikkien henkien Isä, Kristus mukaan lukien. – – Toiseksi, Hän
on [Aadamin ja Eevan fyysisen ruumiin] Luoja.” (A New Witness for the Articles
of Faith, 1985, s. 63; ks. myös Moos. 2:27.)

Perhejulistuksessa selvennetään edelleen, että ”kaikki ihmiset – miehet ja naiset – on luotu
Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai -tytär, ja
sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä.” (”Perhe – julistus maailmalle”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 129.)

Lue JSR Joh. 1:4–5 ja pane merkille, kuinka Johannes kuvasi Jeesusta ja Hänen
evankeliumiaan.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että Jeesus Kristus ja evankeliumi ovat valoja, jotka
loistavat ”maailmassa, eikä maailma näe sitä”?

Seuraavaksi apostoli Johannes kertoi Johannes Kastajasta. Lue JSR Joh. 1:6–10 ja
pane merkille, mistä muusta totuudesta Johannes Kastaja todisti.

Lisää seuraava totuus pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi olevaan luetteloon:
Jeesus Kristus on maailman valo. Pohdi, millä tavoin Jeesus Kristus on maailman
valo. Katso lisää näkemystä kohdasta OL 88:5–13.

Jakeet JSR Joh. 1:11–18 sisältävät muiden opetusten ohella Johannes Kastajan
todistuksen siitä, että kaikki, jotka uskoisivat Jeesukseen Kristukseen, saisivat
kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Huomaa, että jakeissa 14 ja 16
Johannes nimitti Jeesusta Kristusta ”Sanaksi”. Tämä Jeesuksen Kristuksen nimitys
on useassa paikassa pyhissä kirjoituksissa (ks. myös Joh. 1:1; 1. Joh. 1:1; Ilm. 19:13;
OL 93:8; Moos. 1:32).

Koska sanoja käytetään välittämään tai ilmaisemaan jotakin muille, millä tavoin
”Sana” on sopiva nimitys Jeesuksesta Kristuksesta?

Pohdi muutamia seuraavia syitä sille, miksi tämä on sopiva nimitys: Hän on Isän
ilmaus maailmalle, Hän julistaa Isän sanoja, Hän on pelastuksen sanansaattaja (ks.
OL 93:8), Hän on täydellinen esimerkki siitä, kuinka elää Jumalan sanan mukaan,
Hän antaa iankaikkisen elämän sanat, ja Hänen sanansa antavat elämän.

Vertaa jaetta Joh. 1:18 vastaavaan jakeeseen JSR Joh. 1:19. Ilman Joseph Smithin
raamatunkäännöstä jotkut lukijat saattaisivat ymmärtää väärin jakeen Joh. 1:18 ja
uskoa, ettei maan päällä kukaan ole koskaan nähnyt Isää Jumalaa. Kuinka JSR Joh.
1:19 selventää jaetta Joh. 1:18, kuten se on yleensä Uudessa testamentissa?
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2. Ajattele jälleen tämän oppiaiheen alussa ollutta toimintaa, jossa
sinua pyydettiin kuvittelemaan opettavasi jotakuta, joka tietää hyvin

vähän Jeesuksesta Kristuksesta. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi, miksi ihmisen olisi mielestäsi tärkeää tuntea ne Jeesusta
Kristusta koskevat lisäopit, jotka olet huomannut jakeista JSR Joh. 1:1–19?

Johannes 1:19–34; JSR Johannes 1:20–34
Johannes Kastaja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja kastaa Hänet
Jakeissa JSR Joh. 1:20–28 kerrotaan, 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.

Lue Johannes Kastajan sanat kohdasta JSR Joh. 1:29–33 ja pane merkille, mitä
Johannes Kastaja halusi ihmisten tietävän Jeesuksesta Kristuksesta.

Katso Jeesusta Kristusta koskevia totuuksia, joita olet kirjoittanut pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Mitä muita totuuksia tai kuvauksia Jeesuksesta
Kristuksesta voisit lisätä jakeiden JSR Joh. 1:29–33 perusteella? (Lisää löytämäsi
asiat niiden muiden totuuksien alle, jotka olet kirjoittanut pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.)

Huomaa, että Johannes käytti Jeesuksesta nimitystä ”Jumalan Karitsa”. Aivan
kuten pääsiäislampaiden veri pelasti Israelin kuolemalta ja toi vapautuksen
egyptiläisten orjuudesta, nimitys ”Jumalan Karitsa” on vertauskuvana siitä, että
Jeesus vuodattaisi verensä pelastaakseen kansansa ja vapauttaakseen heidät
synnistä.

Johannes 1:35–51
Jeesus kutsuu seuraajiaan oppimaan lisää Hänestä
Kuvittele, 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. Pohdi, kuinka vastaisit
sellaiseen kysymykseen.

Kun tutkit jakeita Joh. 1:35–51, kiinnitä huomiota siihen, mitä näissä jakeissa
opetetaan siitä, mitä sinä voit tehdä saadaksesi oman todistuksen Jeesuksesta
Kristuksesta Vapahtajanasi tai vahvistaaksesi todistustasi.

Lue Joh. 1:35–37 ja pane merkille, mitä Johannes Kastaja sanoi kahdelle
opetuslapselleen Jeesuksen kasteen jälkeisenä päivänä.

Lue seuraavaksi Joh. 1:38–39 ja pane merkille, mitä Jeesus sanoi niille kahdelle
opetuslapselle ja kuinka he vastasivat.

Minkä kutsun Jeesus esitti kahdelle opetuslapselle? ____________________

Lue Joh. 1:40–42. Kun luet, merkitse, mitä toinen miehistä oppi otettuaan vastaan
Vapahtajan kutsun ”tulkaa, niin näette”.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Joh. 1:42 kerrotaan Jeesuksen
sanoneen, että Pietaria kutsuttaisiin nimellä ”Keefas, joka on tulkittuna näkijä tai

VI IKKO 12,  PÄIVÄ 4

260



kivi” (JSR Joh. 1:42), viitaten siihen, että Pietarista tulisi profeetta, näkijä ja
ilmoituksensaaja.

Lue Joh. 1:43–46 ja pane merkille, mitä Vapahtaja kehotti erästä toista miestä,
Filippusta, tekemään.

Merkitse jakeessa 45 sanat, jotka osoittavat, että Filippus oli saanut todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta otettuaan vastaan Vapahtajan kutsun seurata Häntä.
Minkä kutsun Filippus sitten esitti Natanaelille? ____________________

Tutki jakeita Joh. 1:47–51 ja katso, mitä tapahtui, kun Natanael otti vastaan kutsun
oppia Jeesuksesta.

Sen perusteella, mitä olet oppinut näistä kertomuksista, täydennä seuraava
periaate: Kun otamme vastaan kutsun oppia Jeesuksesta Kristuksesta ja
seurata Häntä, me saamme ____________________.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin
seuraava lausunto ja pane merkille, miksi meidän on tärkeää ottaa vastaan kutsu
oppia Herrasta ja seurata Häntä: ”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. Lähde minun mukaani.” (Ks. ”Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin”,
Valkeus, tammikuu 1998, s. 67.)

Mitkä kaksi asiaa me vanhin Hollandin lausunnon loppuosan mukaan saamme,
kun otamme vastaan Vapahtajan kutsun ”tulkaa, niin näette”.
____________________

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Millä tavoin sinun todistuksesi Jeesuksesta

Kristuksesta on vahvistunut, kun olet oppinut Hänestä ja seurannut Häntä?

Pohdi omia ponnistelujasi oppia Jeesuksesta Kristuksesta ja seurata Häntä. Mieti,
mitä sinä voit tehdä ottaaksesi täydemmin vastaan kutsun seurata Häntä, jotta
uskosi ja todistuksesi vahvistuvat.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 13: PÄIVÄ 1

Johannes 2
Johdanto
Ensimmäisen kerran maanpäällisen palvelutyönsä aikana Vapahtaja teki julkisesti
ihmeen muuttaessaan veden viiniksi Kaanassa. Hän meni Jerusalemiin viettämään
ensimmäistä pääsiäistä julkisen palvelutyönsä aikana, ja Hän puhdisti ensimmäisen
kerran temppelin ajamalla ulos rahanvaihtajat, jotka häpäisivät Hänen Isänsä talon.

Johannes 2:1–11
Jeesus muuttaa veden viiniksi
Mieti seuraavia ”ensimmäisiä” kertoja omassa elämässäsi: ensimmäinen päiväsi
koulussa, ensimmäinen työpaikkasi tai ensimmäinen kerta, kun muistat tunteneesi
Pyhän Hengen. Mitä muita sellaisia ensimmäisiä kertoja olet kokenut, jotka ovat
olleet sinulle merkittäviä? ____________________

Miksi me toisinaan pidämme ”ensimmäisiä” kertoja elämässämme tärkeinä?

Vähän sen jälkeen kun Jeesus oli kastettu, Hän ja Hänen opetuslapsensa
osallistuivat häihin Kaanassa, Jeesuksen kotikaupungin Nasaretin lähellä olevassa
kylässä. Juuri Kaanassa Jeesus teki ensimmäisen muistiin merkityn ihmeen.

Lue Joh. 2:1–3 ja katso, mikä ongelma häissä ilmeni.

Viini oli tavanomainen juoma häissä. Joskus häät saattoivat kestää useita päiviä.
Viinin loppuminen olisi ollut noloa hääjuhlien isäntäväelle. Jeesuksen äiti Maria
pyysi Jeesukselta apua, jotta viiniä saataisiin lisää. Emme ole varmoja, mikä rooli
Marialla oli hääjuhlassa, mutta on ilmeistä, että hän tunsi jonkin verran vastuuta,
kun viini loppui.

Joseph Smithin raamatunkäännös auttaa meitä ymmärtämään Jeesuksen
vastauksen äidilleen: ”Nainen, mitä haluat minun tekevän hyväksesi? Sen minä
teen, sillä minun aikani ei ole vielä tullut.” (LDS Bible, John 2:4, alaviite a.)
Jeesuksen aikaan nimitys ”nainen” oli hellä ja kunnioittava tapa puhutella
omaa äitiä.

Lue Joh. 2:5 ja pane merkille, mitä Maria sanoi palvelijoille. Mieti, mitä Marian
palvelijoille antamat ohjeet opettavat meille hänen uskostaan Jeesukseen.

Lue Joh. 2:6–7 ja katso, mitä Jeesus käski palvelijoita tekemään.
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Kalkkikiviastioita Uuden testamentin ajalta
Israelista

Ilmaus ”juutalaisten tapojen mukaisia
pesuja” jakeessa 6 viittaa juutalaisten
käytäntöön pestä kätensä
seremoniallisesti vedellä ennen aterian
syömistä. Isokokoisissa kivisissä
vesiastioissa pidettiin vettä, jota
käytettiin tämän kaltaisiin rituaaleihin.
”Mitta oli noin 40 litraa, joten kuudessa
vesiastiassa olisi voinut olla noin
500–700 litraa” (New Testament Student
Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, 2014, s. 207). Huomaa
jakeesta Joh. 2:7, kuinka täyteen kukin
näistä astioista täytettiin.

Lue Joh. 2:8 ja katso, mitä Jeesus käski
palvelijoita tekemään seuraavaksi.

Jos sinä olisit ollut yksi näistä palvelijoista, mitä olisit mahtanut ajatella, kun olisit
vienyt tällä nesteellä täytetyn maljan pitojen valvojalle?

Lue Joh. 2:9–10 ja ota selville, mitä pitojen valvoja sanoi maistettuaan hänelle
tuotua juomaa.

Mitä vedelle oli tapahtunut?

Jotta ymmärtäisit, mitä pitojen valvoja sanoi, sinun on hyvä tietää, että parasta
viiniä käytettiin usein pitojen alussa ja huonompilaatuista viiniä myöhemmin
pidoissa.

Jeesus ei 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.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi totuuksia, joita voit
huomata jakeista Joh. 2:1–10 ja jotka koskevat Jeesusta Kristusta,

Hänen voimaansa ja Hänen suhtautumistaan äitiinsä.

Yksi niistä totuuksista, joita huomaat jakeista Joh. 2:1–10, saattaa olla
seuraavankaltainen: Jeesuksella Kristuksella on voima hallita fyysisiä aineita.

Lue Joh. 2:11 ja pane merkille, mikä vaikutus tällä ihmeellä tai tunnusteolla oli
Jeesuksen opetuslapsiin.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä sanotaan, että ”hänen opetuslastensa usko
häneen vahvistui” (JST John 2:11).

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka tämän ihmeen ymmärtäminen sekä ymmärrys siitä, että Jeesus
Kristus on taivaan ja maan Luoja ja että Hänellä on voima hallita fyysisiä
aineita, vahvistaa omaa uskoasi Jeesukseen Kristukseen?
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b. Mitkä muut kertomukset Uudessa testamentissa havainnollistavat myös,
että Jeesuksella Kristuksella on voima hallita fyysisiä aineita?

Johannes 2:12–25
Jeesus puhdistaa temppelin
Ajattele jotakin ulkopeliä, jota pelasit lapsena. Vaikka peli on viaton ja hauska,
tuntisitko olosi mukavaksi pelatessasi sitä pyhällä temppelialueella? Miksi et?

Palvelutyönsä ensimmäisenä vuonna Jeesus matkasi Jerusalemiin viettämään
pääsiäistä. Lue Joh. 2:12–17 ja katso, mitä temppelissä tapahtui Jeesuksen
saapuessa.

Mistähän syystä Jeesus tuohtui siitä,
mitä temppelissä tapahtui? Huomaa,
mitä Jeesus teki ratkaistakseen
ongelman.

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 tällainen kaupankäynti oli
välttämätöntä, niin sellaisten
liiketoimien hoitaminen temppelin
ulommilla pihoilla oli epäkunnioittavaa
ja halveksivaa. Lisäksi nämä
rahanvaihtajat veloittivat eläimistä ylihintaa pyrkien saamaan kohtuutonta voittoa.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on kuvaillut
tilannetta: ”Kun Jeesus astui temppelin ulompaan esipihaan, – – Hänen edessään
näkyi härkäaitauksia ja lammaskarsinoita, kyyhkyshäkkejä ja ahneita
kaupustelijoita, jotka kaupustelivat eläimiä kohtuuttomilla hinnoilla
uhraamistarkoituksiin. Joka puolella oli vieri vieressä rahanvaihtajien pöytiä, ja
voittoa saadakseen he vaihtoivat roomalaisia ja muita rahoja temppelirahoihin,

jotta voitiin ostaa uhrieläimiä.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973,
osa 1, s. 137–138.)

Teoillaan ja sanoillaan Jeesus opetti Isänsä huoneen pyhyyttä.

Huomaa jakeesta Joh. 2:16, että Jeesus sanoi, että temppeli oli Hänen Isänsä talo eli
huone. Tästä me opimme seuraavan totuuden: Temppeli on Jumalan huone.

Temppelit ovat Jumalan huoneita, koska ne ovat paikkoja, joihin Jumala voi tulla.
Temppeleissä suoritetaan Jumalan lasten pelastukseen liittyviä toimituksia, ja ne,
jotka käyvät temppelissä, voivat tuntea siellä Herran Hengen. Koska temppeli on
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”Herran huone”, kuten sen ulkopuolella lukee, Herra itse voi toisinaan olla siellä
läsnä. Temppelit ovat pyhimpiä jumalanpalveluspaikkoja maan päällä.

Lue presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat ja pane merkille, miksi Jeesus
ajoi rahanvaihtajat ja kaupustelijat pois temppelistä:

”Moraalin rappeutuessa kunnioitus on yksi ensimmäisistä hyveistä, joka häviää.
– – Rahan tavoittelu oli vääristänyt monien Jeesuksen maanmiesten sydämen
halut. He välittivät enemmän voitosta kuin Jumalasta. Kun he eivät välittäneet
Jumalasta, miksi heidän pitäisi välittää Hänen temppelistään? He muuttivat
temppelin pihan markkinapaikaksi ja hukuttivat uskollisten rukoukset ja psalmit
ahnaalla rahanvaihtamisellaan ja viattomien lampaiden määkimisellä.

Milloinkaan Jeesus ei näyttänyt suurempaa tunteiden myrskyä kuin puhdistaessaan
temppelin. – –

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. ’Kyyhkysten myyjille hän sanoi: ”Viekää lintunne pois!
Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!”’ (Joh. 2:16.) Hänen kiintymyksensä 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.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava lausuma:
Voin osoittaa kunnioitusta temppeliä kohtaan, kun… Kirjoita

sitten niin monta tapaa, jolla tämän lausuman voisi täydentää, kuin kahdessa
minuutissa ehdit. Pidä mielessäsi, että voit osoittaa kunnioitusta temppeliä
kohtaan silloinkin kun et itse asiassa ole temppelissä.

Valitse luettelostasi yksi asia ja laadi sen pohjalta tavoite, että osoitat kunnioitusta
temppeliä kohtaan.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 2 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Jeesus puhumassa Nikodemoksen kanssa

VIIKKO 13: PÄIVÄ 2

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.

Johannes 3:1–21
Jeesus opettaa Nikodemokselle hengellisiä totuuksia
Kuvittele, että kun olet jonakin päivänä keskustelemassa uskonnosta ystäviesi
kanssa, yksi heistä sanoo: ”Minä voin päästä taivaaseen, kunhan olen hyvä
ihminen.” Mieti, miten vastaisit ystäväsi kysymykseen.

Kun tutkit lukua Joh. 3, pane merkille asioita, joita meidän täytyy Jeesuksen
opetuksen mukaan tehdä päästäksemme Jumalan valtakuntaan.

Palvelutyönsä alkuvaiheissa Vapahtaja lähti Jerusalemiin viettämään pääsiäistä.
Monet ihmiset Jerusalemissa uskoivat Jeesukseen, kun he näkivät Hänen
tekemiään ihmeitä (ks. Joh. 2:23–25).

Lue Joh. 3:1–2 ja ota selville, kuka tuli tapaamaan Vapahtajaa, kun Hän oli
Jerusalemissa.

Suuren neuvoston jäsenenä (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.

Mistähän syystä Nikodemos on
mahtanut tulla käymään Jeesuksen
luona yöllä?

Nikodemoksen tunnustus, että Jeesus
oli ”Jumalan lähettämä opettaja” (Joh.
3:2), antaa ymmärtää, että hän halusi
saada opetusta Jeesukselta.

Lue Joh. 3:3–5 ja katso, mitä Vapahtaja
opetti Nikodemokselle. (Joh. 3:5 on
pyhien kirjoitusten hallittava kohta.
Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla
tavalla, jotta sinun on helppo löytää se
tulevaisuudessa.)
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Vapahtaja opetti Nikodemokselle, että jokaisen täytyy syntyä uudesti. Mitä
Nikodemos luuli Vapahtajan tarkoittavan ilmauksella ”synny uudesti” (Joh. 3:3)?

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.
Moosia 5:2; 27:25–26).

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Uudestisyntyminen tulee Jumalan Hengen
avulla toimitusten kautta” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,
s. 99).

Voisit merkitä ne kaksi asiaa jakeessa Joh. 3:5, jotka Jeesuksen opetuksen mukaan
ovat välttämättömiä Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi.

Vedestä syntyminen merkitsee kastamista, ja Hengestä syntyminen merkitsee
Pyhän Hengen lahjan saamista.

Täydennä seuraava totuus sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeesta Joh. 3:5:
____________________ ovat välttämättömiä, jotta voi kokea hengellisen
uudestisyntymisen ja saada korotuksen selestisessä valtakunnassa. Voisit
kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi kohdan Joh. 3:5 viereen.

Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumista on julistanut:
”Hyvä käytös ilman evankeliumin toimituksia ei pelasta eikä korota ihmiskuntaa;
liitot ja toimitukset ovat välttämättömiä” (”Ainoa tosi kirkko”, Valkeus, 1986,
konferenssiraportti 155. puolivuotiskonferenssista, s. 66).

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus ystävälle,
joka sanoi, että Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi riittää, että on

hyvä ihminen. Muista käyttää vastauksessasi sitä, mitä Jeesus sanoi jakeessa
Joh. 3:5.

Jakeissa Joh. 3:6–12 kerrotaan, että Jeesuksen opetettua Nikodemokselle, että
jokaisen täytyy syntyä uudesti, Nikodemos kysyi Jeesukselta, miten on mahdollista,
että ihminen syntyy uudelleen. Jeesus vastasi kysymällä, kuinka Nikodemos saattoi
olla kansan uskonnollinen johtaja ja olla ymmärtämättä sitä, mitä Hän opetti.

Lue Joh. 3:13–15 ja pane merkille, kuinka Jeesus vastasi Nikodemoksen
kysymykseen siitä, mikä tekee hengellisen uudestisyntymisen mahdolliseksi.
Huomaa jakeesta Joh. 3:13, että Jeesus todisti olevansa Jumalan Poika, joka on
tullut taivaasta.

Jakeessa Joh. 3:13 Jeesus opetti Nikodemokselle, ettei kukaan voi nousta taivaaseen
omien ponnistelujensa tuloksena. Kristus on ainoa, joka voi nousta taivaaseen
omin voimin.
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Sinä aikana kun Mooses ja israelilaiset
vaelsivat erämaassa, Herra lähetti
myrkkykäärmeitä, koska israelilaiset
olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan.
Myrkkykäärmeet purivat israelilaisia.
Herra käski Mooseksen tehdä
pronssikäärmeen, joka näytti
myrkkykäärmeeltä, ja nostaa sen
tangon päähän. Hän lupasi, että
jokainen israelilainen, joka katsoisi
tangon päässä olevaan käärmeeseen,
parantuisi. (Ks. 4. Moos. 21:4–9.)

Millä tavoin Mooseksen kokemus
pronssikäärmeen nostamisesta
muistuttaa sitä, mitä Jeesus Kristus
tekisi kaikkien hyväksi?
____________________

Huomaa siunaus, joka mainitaan
jakeessa Joh. 3:15 ja joka tulee niille,
jotka katsovat Vapahtajaan.

Jeesus opetti Nikodemokselle, että
koko ihmiskunta voi saada
iankaikkisen elämän Jeesuksen
Kristuksen sovituksen ansiosta.

Vapahtaja opetti Nikodemokselle myös
erään tärkeän opinkohdan, joka koskee
taivaallista Isää. Lue Joh. 3:16–17 ja
pane merkille oppi, jonka me voimme
oppia taivaallisesta Isästä.

Kohdassa Joh. 3:16–17 opetetaan, että taivaallinen Isä rakastaa lapsiaan niin
paljon, että Hän lähetti ainoan Poikansa kärsimään syntiemme vuoksi.

Pohdi, kuinka se, että taivaallinen Isä lähetti maan päälle Poikansa Jeesuksen
Kristuksen, osoittaa Hänen rakastavan meitä jokaista.

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin
seuraavaa lausumaa, mieti, miltä sinusta tuntuu, kun käsität, kuinka paljon
taivaallinen Isä rakastaa sinua: ”Jumalan rakkauden rajattomasta voimasta ja
täydellisyydestä ei ole mitään suurempaa todistetta kuin se, jonka apostoli
Johannes julisti: ’Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa’ (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.)
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2. Lue Joh. 3:16 ja OL 34:3 ja pane merkille, mitä me voimme oppia
Isän rakkaudesta ja Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta. Kirjoita

sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miltä sinusta tuntuu tietää, että
taivaallinen Isä rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainosyntyisen
Poikansa kärsimään ja kuolemaan vuoksesi.

Toinen periaate, jonka me voimme oppia jakeista Joh. 3:16–17, on se, että jos
uskomme Jeesukseen Kristukseen, mihin sisältyy se, että teemme
parannuksen synneistämme ja olemme kuuliaisia Hänen sanalleen, me
voimme saada ikuisen elämän sovituksen ansiosta.

3. Tarkastele niitä totuuksia, jotka on tuotu esiin tässä oppiaiheessa ja
joita Jeesus opetti Nikodemokselle. Kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi, kuinka nämä totuudet liittyvät toisiinsa. Kirjoita sitten
seuraava virke: Minä osoitan uskovani Jeesukseen Kristukseen, kun… Täydennä
tämä virke kirjoittamalla, mitä aiot tehdä osoittaaksesi uskovasi Jeesukseen
Kristukseen.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 3:5
4. Pyhien kirjoitusten hallittavassa kohdassa Joh. 3:5 opetetaan tärkeä

opinkohta, joka on välttämätön kaikille taivaallisen Isän lapsille.
Kun opettelet sen ulkoa, voit lausua sen muille milloin tahansa elämäsi aikana.
Kirjoita koko jae pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Toista jae useaan
kertaan ja pyyhi joka kerta sitä toistaessasi pois muutama sana. Tee näin,
kunnes osaat sen ulkoa. Voisit sanoa jakeen jollekulle perheenjäsenelle tai
ystävälle varmistaaksesi, että osaat sen.

Johannes 3:22–36
Johannes Kastaja opettaa, että Jeesus on Messias
Mikäli mahdollista, täytä kirkas juomalasi tai kannu vedellä ja lisää veteen 1–2
tippaa elintarvikeväriä. Katso, miten väri levittyy astiaan. Mieti, kuinka
elintarvikeväriä voisi verrata vaikutukseen, joka meillä on muihin ihmisiin.

Lue presidentti David O. McKayn seuraavat lausumat ja pane merkille, mitä voit
oppia siitä, mikä on sinun vaikutuksesi muiden elämään:

”Jokainen henkilö, joka elää tässä maailmassa, vaikuttaa ympäristöönsä hyvällä
tai huonolla tavalla, ei pelkästään puheillaan, ei pelkästään teoillaan vaan koko
olemuksellaan” (Ks. 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.)
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Kuten jakeissa Joh. 3:22–26 kerrotaan, jotkut Johannes Kastajan opetuslapsista
olivat huolissaan. He kertoivat Johannekselle, että Jeesus kastoi ja että ”kaikki
ihmiset, jotka tulevat hänen luokseen, ottavat Hänet vastaan” (Joseph Smithin
raamatunkäännös, LDS Bible, John 3:26, alaviite a). He olivat huolissaan siitä, että
monet seurasivat Johannes Kastajan sijaan Jeesusta.

Lue Joh. 3:27–30 ja pane merkille, kuinka Johannes Kastaja kuvaili nöyrästi
tehtäväänsä suhteessa Jeesukseen Kristukseen.

Johannes Kastajan vertauksessa sulhanen edustaa Jeesusta, morsian voi edustaa
niitä, jotka tulevat Kristuksen luokse, ja sulhasen ystävä edustaa Johannes Kastajaa.
Mitä Johannes Kastaja ymmärsi tehtävästään suhteessa Jeesukseen Kristukseen?
Mitä arvelet, millainen vaikutus Johanneksen sanoilla olisi ollut sinuun, jos sinä
olisit ollut yksi Johanneksen opetuslapsista?

Yksi totuus, jonka voimme oppia Johannes Kastajan esimerkistä, on se, 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?

5. Ajattele jotakuta, jonka olet nähnyt ohjaavan muita Jeesuksen
Kristuksen luokse. Kuvaile pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjassasi tämän henkilön ominaisuuksia, joiden avulla hän pystyy
saamaan muut rakastamaan Vapahtajaa ja ottamaan Hänet vastaan.

Mieti, millä tavoin sinä voit ohjata muita Vapahtajan luokse. Voit tavoitella Pyhän
Hengen johdatusta pyrkimyksissäsi tehdä niin.

Jakeissa Joh. 3:31–36 Johannes Kastaja julisti, että Jumala oli lähettänyt Jeesuksen ja
että kaikki, jotka uskovat Häneen, voivat saada ikuisen elämän.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 13: PÄIVÄ 3

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.

Johannes 4:1–42
Jeesus Kristus opettaa samarialaista naista
Mieti seuraavaa kysymystä: Mikä on arvokkain luonnonvara maan päällä? Kun
mietit vastaustasi, ajattele luonnonvaroja kuten multaa, rautaa, hiiltä, öljyä, kultaa
ja timantteja.

Lue 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.

Elämä saa alkunsa vedestä. Vesi ylläpitää elämää. Vesi on se aine, jota tarvitaan
kaikkien tunnettujen elämänmuotojen erilaisiin toimintoihin. Fyysinen kehomme
on noin kahdelta kolmasosaltaan vettä. Vaikka ihminen voikin selvitä hengissä

monta päivää ja jopa viikkoja ilman ruokaa, hän yleensä kuolee jo kolmessa tai neljässä päivässä
ilman vettä. Suurin osa maailman suurista väestökeskittymistä sijaitsee lähellä makean veden
lähteitä. Yksinkertaisesti sanottuna elämää ei voi olla ilman riittäviä varastoja puhdasta vettä.”
(Ks. ”Elävän veden varanto”, kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille,
4. helmikuuta 2007, s. 1; lds.org/broadcasts.)

Kun tutkit lukua Joh. 4, pane merkille, millainen vesi on välttämätöntä hengellesi ja
mistä saat tätä kallisarvoista vettä.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä JSR Joh. 4:1–4 kerrotaan, että niin Jeesus
kuin Hänen opetuslapsensakin kastoivat.

Jeesus lähti Juudeasta ja kulki kohti Galileaa. Lue Joh. 4:4 ja pane merkille, minkä
alueen kautta Hän kulki matkatessaan Galileaan.

Katso kolmoissidoksen lopusta Raamatun karttaa nro 11, ”Pyhä maa Uuden
testamentin aikaan”, ja etsi siitä Juudea, Samaria ja Galilea.
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Juutalaiset mieluummin yleensä kiersivät Samarian kuin kulkivat sen kautta, koska
juutalaisten ja samarialaisten välillä oli vihamielisyyttä (ks. Bible Dictionary,
”Samaritans”). Jeesus päätti matkata Samarian kautta sen sijaan että olisi
kiertänyt sen.
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Lue Joh. 4:5–9 ja katso, mitä tapahtui, kun Jeesus pysähtyi kaivolle Sykar-nimisessä
kaupungissa Samariassa. Oli ”noin kuudes tunti” eli suunnilleen keskipäivä.
Huomaa, että nainen yllättyi, kun Jeesus pyysi häneltä juotavaa.

Lue Joh. 4:10–12 ja pane merkille, mitä Jeesus sanoi vastauksena naisen
kysymykseen.

Mitä Hän tarjosi naiselle?

Kun Vapahtaja jakeessa 10 viittasi
Jumalan antamaan lahjaan, Hän
tarkoitti itseään maailman Vapahtajana
ja elävän veden lähteenä.

Lue Joh. 4:13–14 ja katso, mitä Jeesus
sanoi tarjoamastaan vedestä.

Jotta ymmärtäisit paremmin, mitä elävä vesi edustaa, lue vanhin Bednarin
seuraavat sanat: ”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.)

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vesikuppi ja kirjoita
siihen: Vapahtaja ja Hänen evankeliuminsa. Kirjoita sitten, miksi vesi

on sopiva vertauskuva Vapahtajasta ja Hänen evankeliumistaan.

Tämä vertauskuva mielessäsi lue uudelleen Joh. 4:14 ja mieti, minkä periaatteen me
voimme oppia Vapahtajasta ja Hänen evankeliumistaan.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia tästä jakeesta, on se, että jos tulemme
Jeesuksen Kristuksen luokse ja noudatamme vilpittömästi Hänen
evankeliumiaan, niin me saamme iankaikkisen elämän. Voisit kirjoittaa tämän
periaatteen pyhien kirjoitustesi marginaaliin.

Lue Joh. 4:15–18 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä nainen pyysi Jeesukselta ja
kuinka Vapahtaja vastasi. Mieti, kuinka tämä nainen tarvitsi Vapahtajan
tarjoamaa vettä.

Jeesuksen vastaus antoi ymmärtää, että Hän tunsi tämän naisen tilanteen.

Mitä ajatuksia tai tunteita tällä naisella on saattanut olla, kun Jeesus paljasti
hänestä seikkoja, joita vieras ihminen ei yleensä olisi voinut tietää?

Yksi totuus, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että Jeesus Kristus
tuntee meidän syntimme ja tarjoaa meille evankeliumiaan auttaakseen meitä
voittamaan ne. Miksi tämä totuus on tärkeää tuntea ja ymmärtää?
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Lue Joh. 4:19–20 ja pane merkille, mitä sellaista nainen sanoi Jeesukselle, mikä
osoitti, että hänen käsityksensä Jeesuksesta oli muuttumassa.

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.

Lue Joh. 4:21–24 ja JSR Joh. 4:26 sekä pane merkille, mitä Jeesus opetti naiselle
Jumalan palvelemisesta.

Minkä siunauksen me Joseph Smithin raamatunkäännöksen mukaan saamme, kun
palvelemme Jumalaa ”hengessä ja totuudessa”?

Näistä jakeista me opimme, että jos palvelemme Isää hengessä ja totuudessa,
Hän siunaa meitä Hengellään.

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien
seuraavaa lausuntoa, kiinnitä huomiota siihen, mitä Isän palveleminen hengessä ja
totuudessa tarkoittaa, ja merkitse se:

”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.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin se, että olet palvellut taivaallista Isää, on kutsunut Henkeä
auttamaan sinua elämässäsi?

b. Mitä voit vanhin McConkien lausuman mukaan tehdä palvellaksesi Isää
paremmin hengessä ja totuudessa? (Kirjoita tavoitteeksi jokin tietty asia,
jonka voit tehdä paremmin.)

Lue Joh. 4:25–26 ja pane merkille, mitä Jeesus ilmoitti itsestään naiselle.

Lue Joh. 4:27–30 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä nainen teki puhuttuaan
Vapahtajan kanssa.

Mitä sellaista nainen sanoi, mikä osoittaa hänen saaneen todistuksen Jeesuksesta
Kristuksesta?
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Tästä kertomuksesta me voimme oppia, että kun saamme todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta, me täytymme halulla kertoa siitä muille.

Jakeissa Joh. 4:31–37 kerrotaan, että Jeesuksen opetuslapset palasivat mukanaan
ruokaa. Kun he pyysivät Häntä syömään, Hän opetti heille, ettei Hänen
vahvistuksenaan ollut syöminen vaan Hänen Isänsä tahdon tekeminen. Sitten Hän
kehotti heitä näkemään, että tilaisuuksia saarnata evankeliumia oli runsaasti.

Lue Joh. 4:39–42 ja ota selville, millainen vaikutus naisen todistuksella oli hänen
kaupunkinsa asukkaisiin.

Mitä nuo asukkaat jakeen Joh. 4:42 mukaan sanoivat naiselle?

Johannes 4:43–54
Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan
Jakeissa Joh. 4:43–45 kerrotaan, että Jeesus lähti Samariasta ja saapui Galileaan.
Lue Joh. 4:46–54 ja pane merkille, kuka tuli Jeesuksen luo ja mitä siunausta tämä
henkilö pyysi Jeesukselta.

Miksi Jeesus jakeen 48 mukaan ei heti suonut tämän miehen pyytämää siunausta?
Kuinka tämä mies osoitti, ettei hän tarvinnut merkkiä uskoakseen?

Tästä kertomuksesta me voimme oppia, että kun uskomme Jeesukseen
Kristukseen tarvitsematta merkkejä, Herra vahvistaa todeksi uskomme.

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut, miten merkittävää oli kuninkaan
virkamiehen pojan parantaminen: ”Tämä on ensimmäinen parantava ihme, josta
evankeliumeissa kerrotaan seikkaperäisesti. Ihmeitä, jotka tehtiin
pääsiäisaterialla ja kaikkialla eri puolilla Juudeaa, ei ole kuvailtu tai selitetty.
Tämä ihme – toinen Kaanassa tehty – lisää Jeesuksen parantavaan palvelutyöhön
uuden ulottuvuuden, jota emme ole tähän mennessä nähneet. Se on itse asiassa

kaksiosainen ihme: ensimmäinen paransi poissa olevan pojan ruumiin, ja toinen paransi läsnä
olevan isän epäuskon ja kylvi uskon hänen sydämeensä.” (The Mortal Messiah: From Bethlehem
to Calvary, 4 osaa, 1979–1981, osa 2, s. 12.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi on tärkeää, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen tarvitsematta
merkkejä?

b. Kuinka Herra vahvistaa todeksi uskomme, kun me tarkasti
uskomme Häneen?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 4 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 13: PÄIVÄ 4

Johannes 5–6
Johdanto
Jeesus osallistui juhlaan (todennäköisesti pääsiäiseen) Jerusalemissa ja paransi
raihnaisen miehen Betesdan altaalla. Hän kuvaili myös muita todistajia, jotka olivat
todistaneet Hänen jumalallisuudestaan. Palattuaan Galileaan Hän ruokki
ihmeellisellä tavalla yli viidentuhannen ihmisen joukon ja opetti olevansa
elämän leipä.

Johannes 5:1–30
Jeesus parantaa sairaalloisen miehen sapattina ja opettaa, millainen suhde Hänellä
on Isään
Mieti tilannetta, jolloin sinä tai joku tuntemasi henkilö rikoitte jotakin tärkeää tai
arvokasta.

Taivaallisen Isän lapsina me olemme
kaikki 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?
____________________

Mieti tilanteita, jolloin sinusta on
kenties tuntunut tältä. Kun tutkit jakeita
Joh. 5:1–9, pane merkille totuus, joka
voi lohduttaa sinua ja antaa sinulle
toivoa, kun tunnet olevasi särkynyt.

Jakeessa Joh. 5:1 kerrotaan, 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 vesialtaalle.

Lue Joh. 5:2–4 ja ota selville, keitä oli kerääntynyt altaan ympärille ja mitä he
odottivat.

Siellä on saattanut olla lähde, joka toisinaan virtasi altaaseen ja sai vedenpinnan
poreilemaan (ks. Bible Dictionary, ”Bethesda”).
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Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut
seuraavaa: ”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.)

Mieti, millainen tilanne altaalla on mahtanut olla, kun niin moni ihminen toivoi
tulevansa parannetuksi olemalla ensimmäinen, joka astuisi veteen.

Lue Joh. 5:5–7 ja kiinnitä huomiota siihen, kenen Vapahtaja näki makaavan lähellä
allasta.

Mitä näissä jakeissa sanotaan miehestä, jonka Vapahtaja näki? Miksi mies ei ollut
ehtinyt koskaan astumaan veteen ensimmäisenä?

Lue Joh. 5:8–9 ja pane merkille, kuinka
Vapahtaja vastasi miehelle.

Voisit merkitä ilmauksen ”mies tuli heti
terveeksi” jakeessa 9. Tämä
parantaminen tapahtui Betesdan
altaalla. Sana Betesda voidaan kääntää
”laupeuden huoneeksi” (Bible
Dictionary, ”Bethesda”). 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? ____________________

Yksi totuus, jonka voimme oppia siitä, kun Vapahtaja paransi tämän miehen, on se,
että Jeesuksen Kristuksen voiman ja laupeuden ansiosta meidät voidaan
tehdä terveiksi.

Jotta ymmärtäisit paremmin tämän totuuden, lue seitsemänkymmenen koorumin
jäsenen, vanhin Merrill J. Batemanin seuraava lausuma ja pane merkille, millä
tavoin Vapahtaja voi hänen sanojensa mukaan parantaa sinut: ”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.)

On tärkeää muistaa, että meidät voidaan parantaa Herran ajoituksen mukaisesti
joko tässä elämässä tai tulevassa.
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1. Pohdi tilanteita, jolloin olet nähnyt tai tuntenut, kuinka Jeesuksen
Kristuksen voima, laupeus ja myötätunto on auttanut sinua tai

jotakuta, joka on tuntenut itsensä joko hengellisesti, fyysisesti tai
emotionaalisesti särkyneeksi. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
seuraava vajaa virke ja täydennä se: Tiedän, että Herra on laupias ja
myötätuntoinen, koska…

Jakeissa Joh. 5:10–30 kerrotaan, että Vapahtaja tapasi tämän miehen myöhemmin
temppelissä ja kehotti häntä olemaan enää tekemättä syntiä. Kun juutalaisjohtajat
saivat tietää, että Jeesus oli parantanut tämän miehen sapattina, he vainosivat
Vapahtajaa ja yrittivät surmata Hänet. Jeesus opetti juutalaisjohtajille, että
parantamalla tämän miehen Hän teki taivaallisen Isänsä työtä. Sitten Vapahtaja
opetti, millainen suhde Hänellä on Isään. Lisäksi Hän opetti, että henkimaailmassa
oleville opetettaisiin pian evankeliumia.

Johannes 5:31–47
Jeesus kertoo lukuisista todistajista, jotka todistavat Hänen jumalallisuudestaan
Mieti tilannetta, jolloin joku sanoi sinulle jotakin, mikä oli vaikea uskoa.

Kuinka minkä tahansa väitteen totuudellisuus vahvistuu, kun todistajia on
enemmän kuin yksi?

Lue Joh. 5:31 ja pane merkille, mitä Vapahtaja sanoi siitä, kun Hän itse todisti
suhteestaan taivaalliseen Isään.

Joseph Smithin raamatunkäännös selventää jakeita Joh. 5:31–32:

”Sen tähden jos itse todistan puolestani, silti todistukseni on tosi.

Sillä minä en ole yksin, minusta todistaa toinenkin.” (JST John 5:32–33.)

Vapahtaja opetti juutalaisille, että heillä oli muitakin todistajia Hänen lisäkseen.

Lue seuraavat jakeet ja ota selville, ketkä tai mitkä muut todistajat todistavat
Jeesuksen jumalallisuudesta:

Joh. 5:32–35: ____________________

Joh. 5:36: ____________________

Joh. 5:37–38: ____________________

Joh. 5:39: ____________________

Joh. 5:45–47: ____________________

Vaikka Jeesuksen Kristuksen todistajia oli monia, juutalaisjohtajat eivät uskoneet
Jeesuksen jumalallisuuteen. Huomaa jakeesta Joh. 5:39, että kun Jeesus puhui
pyhistä kirjoituksista, Hän sanoi: ”Koska luulette niistä löytävänne ikuisen
elämän.” ”Monet Jeesuksen ajan juutalaiset tutkivat pyhiä kirjoituksia uskoen, että
tämän tutkimisen kautta he saisivat iankaikkisen elämän. – – Vapahtaja yritti
oikaista tämän väärän uskomuksen opettamalla, että pyhät kirjoitukset, joita
juutalaiset pitivät ylimpänä auktoriteettina, todistavat, että iankaikkinen elämä ei
löydy pyhistä kirjoituksista vaan seuraamalla Jeesusta Kristusta. Juutalaiset eivät
myöskään ymmärtäneet, että pyhät kirjoitukset ovat Kristuksen sanoja ja että
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niiden tarkoituksena on tuoda ihmisiä Kristuksen luokse, sillä Hän on lopullinen
totuuden ja elämän lähde.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, 2014, s. 219–220.)

Lue Joh. 5:40 ja ota selville, mitä juutalaisten piti tehdä saadakseen
iankaikkisen elämän.

Vaikka juutalaiset tutkivat pyhiä kirjoituksia, mitä sellaista he kieltäytyivät
tekemästä, mikä olisi auttanut heitä saamaan iankaikkisen elämän?

Sen pohjalta, mitä opit Vapahtajan opetuksista jakeissa Joh. 5:39–40, täydennä
seuraava periaate: Ainoastaan tulemalla ____________________ luokse me
voimme saada iankaikkisen elämän.

Muista, että iankaikkiseen elämään sisältyy taivaallisen Isän kaltaiseksi tuleminen
ja eläminen kelvollisten perheenjäsentemme kanssa Hänen luonaan ikuisesti. Jotta
saisimme tämän lahjan, meidän täytyy tulla Jeesuksen Kristuksen luokse
osoittamalla uskoa Häneen, tekemällä parannuksen synneistämme,
vastaanottamalla evankeliumin toimitukset, pitämällä kunniassa liittomme ja
noudattamalla Herran käskyjä.

Toteuta oppimaasi käytännössä
Presidentti Marion G. Romney ensimmäisestä presidenttikunnasta on opettanut: ”Evankeliumin
oppiminen kirjoitetusta sanasta ei – – riitä. Sen mukaan on myös elettävä. – – Evankeliumia ei
voi täysin oppia elämättä sen mukaan.” (”Records of Great Worth”, Ensign, syyskuu 1980, s. 4.)
Muutamassa kohdassa tätä oppiaihetta sinua kannustetaan toteuttamaan sitä, mitä opit.
Oppimiesi asioiden toteuttamisen tulisi olla tärkeä osa evankeliumin tutkimistasi.

Mieti, miksi Jeesuksen Kristuksen luokse tuleminen on välttämätöntä iankaikkisen
elämän saamiseksi.

2. Katso niitä Jeesuksen Kristuksen todistajia, jotka olet edellä
kirjoittanut. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi,

kuinka yksi näistä Jeesuksen Kristuksen todistajista on auttanut (tai voisi auttaa)
sinua tulemaan Hänen luokseen.

Pohdi, mitä aiot tehdä tullaksesi täydemmin Vapahtajan luokse, jotta voit saada
iankaikkisen elämän.

Johannes 6:1–59
Jeesus opettaa, että Hän on elämän leipä
Jakeissa Joh. 6:1–13 kerrotaan, että palattuaan Galileaan Jeesus ruokki ihmeellisellä
tavalla yli viisituhatta ihmistä viidellä leivällä ja kahdella pienellä kalalla. (Olet
tutkinut tätä tapahtumaa lukuja Matt. 14 ja Mark. 6 käsittelevissä oppiaiheissa.)

Lue Joh. 6:14–15 ja pane merkille, mitä ihmiset halusivat tehdä, kun Jeesus oli
ihmeellisesti ruokkinut heidät.

Jeesuksen aikaan juutalaisten keskuudessa oli perimätieto, että tullessaan Messias
eli Israelin kuningas ruokkisi ihmiset taivaasta tulevalla leivällä.
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Jakeissa Joh. 6:16–21 kerrotaan, että Vapahtaja lähetti opetuslapsensa
Galileanjärven yli, ja sitten myöhään yöllä, kun opetuslapset ponnistelivat
soutaessaan vasten aaltoja ja tuulta, Jeesus käveli järven poikki heidän luokseen.
Johanneksen kertomus tästä tapahtumasta tähdentää, että kun opetuslapset olivat
ottamassa Jeesuksen veneeseen, he olivatkin ”samassa” (Joh. 6:21) jo päässeet
turvallisesti määränpäähänsä. Kun me otamme halukkaasti vastaan Vapahtajan ja
Hänen opetuksensa, Hän voi ohjata meidät turvallisesti läpi kuolevaisuuden
kamppailujen.

Jakeissa Joh. 6:22–59 kerrotaan, että monet niistä ihmisistä, jotka Jeesus oli
ruokkinut ihmeellisellä tavalla, matkasivat Kapernaumiin etsimään Häntä haluten
saada syödäkseen lisää leipää. Jotkut ihmiset nurisivat Vapahtajaa vastaan, koska
Hän opetti olevansa se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jeesus opetti, että Hän on
elämän leipä ja että jos ihmiset tulevat Hänen luokseen ja ottavat vastaan Hänen
opetuksensa ja sovituksensa, he saavat iankaikkisen elämän.

Johannes 6:60–71
Pietari todistaa, että Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat
Mieti tilannetta, jolloin sinun piti valita, jatkatko jonkin vaikean asian tekemistä vai
luovutatko.

Kun Jeesus oli opettanut olevansa
elämän leipä, monet Hänen
opetuslapsistaan joutuivat tekemään
valinnan, seuraavatko he Häntä
edelleen vai eivät. Lue Joh. 6:60, 66 ja
ota selville, millä tavoin monet
Jeesuksen opetuslapsista suhtautuivat
Hänen opetuksiinsa.

Ilmaus ”sietämätöntä puhetta”
jakeessa 60 tarkoittaa, että heidän
mielestään Jeesuksen opetukset olivat
liian vaikeita noudatettaviksi.

Mitkä Jeesuksen Kristuksen opetuksista saattaisivat olla joillekin meidän aikamme
ihmisistä vaikeita noudattaa? (Mikäli tarpeen, katso kirjasesta Nuorten voimaksi
opetuksia, jotka saattavat olla haasteellisia joillekin nuorille.)
____________________

Lue Joh. 6:67–69 ja pane merkille, minkä kysymyksen Jeesus esitti apostoleilleen ja
mitä Pietari vastasi kysymykseen.

Yksi totuus, jonka me voimme oppia Pietarin vastauksesta, on se, että luja todistus
Jeesuksesta Kristuksesta auttaa meitä pysymään uskollisina silloin kun
saattaa olla vaikeaa seurata Vapahtajaa tai elää Hänen opetustensa mukaan.
Voisit kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi kohdan Joh. 6:67–69 viereen.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, milloin luja
todistus Vapahtajasta on auttanut sinua tai jotakuta tuntemaasi
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henkilöä pysymään uskollisena silloinkin kun evankeliumin opetukset ovat
tuntuneet vaikeilta noudattaa.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Joh. 5–6 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 14: PÄIVÄ 1

Johannes 7
Johdanto
Jeesus osallistui lehtimajanjuhlaan Jerusalemissa ja opetti temppelissä 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.

Johannes 7:1–13
Jeesus osallistuu lehtimajanjuhlaan
Oletko koskaan miettinyt, oliko Jeesuksella veljiä ja siskoja?

Pyhien kirjoitusten mukaan 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 – poika, nämä henkilöt
olivat Jeesuksen veli- ja siskopuolia (ks. Matt. 13:55–56; Mark. 6:3).

Pohdi, millaista olisi ollut varttua samassa kodissa Jeesuksen kanssa.

Olisikohan ollut helpompaa uskoa Häneen, jos olisit varttunut Hänen kanssaan?
Miksi tai miksi ei? ____________________

Luvussa Joh. 7 kerrotaan, kuinka muutamat Jeesuksen veljistä (ks. Joh. 7:3, 5)
suhtautuivat Häneen. Sana veljet viittaa tässä luultavasti Jeesuksen velipuoliin,
vaikka heihin saattaa kuulua myös muita lähisukulaisia.

Lue Joh. 7:1–5 ja katso, mitä Johannes kirjoitti Jeesuksen veljistä.

Mieti kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien
seuraavaa lausuntoa:

”Todistus Kristuksen jumalallisuudesta ja Hänen evankeliuminsa pelastavasta
voimasta ei tule automaattisesti sukulaisuussuhteen perusteella. Se tulee
ainoastaan henkilökohtaisen kuuliaisuuden kautta niille iankaikkisille laeille, joille
sen saaminen perustuu. – –

Pyhissä kirjoituksissa viitataan usein Joosefin ja Marian poikiin Jeesuksen
’veljinä’. – – 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.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973,
osa 1, s. 437.)

Pohdi seuraavaa kysymystä: 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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Huomautettuaan, että luvun Joh. 7 tapahtumien aikaan Jeesuksen veljet eivät olleet
”hyväksyneet Häntä Messiaana”, vanhin McConkie selitti: ”Kaikki heistä kuitenkin kääntyivät
ilmeisesti myöhemmin (ks. Ap. t. 1:14). Yhden heistä, jonka Paavali sanoi olevan ’Herran veli
Jaakob’ (ks. Gal. 1:19), oli määrä palvella pyhässä apostolinvirassa, ja sitten toinen, Juudas, joka
kutsuu itseään ’Juudakseksi, Jaakobin veljeksi’ (ks. Juud. 1), kirjoitti Juudaksen kirjeen.”
(Doctrinal New Testament Commentary, osa 1, s. 437.)

Luvussa Joh. 7 on tapahtumia lehtimajanjuhlan ajalta Jerusalemissa (ks. Joh. 7:2).
Tämän juhlan aikana, jota juutalaiset ”pitivät kaikista suurimpana ja iloisimpana”
(Bible Dictionary, ”Feasts”), monet juutalaiset matkasivat Jerusalemiin juhlimaan ja
muistelemaan Jumalan siunauksia Israelin lapsille näiden matkatessa autiomaassa
vapauduttuaan orjuudesta Egyptissä (ks. 3. Moos. 23:39–43). He juhlivat myös
vuosittaista hedelmien ja viljan elonkorjuuta ja kiittivät siitä (ks. 2. Moos. 23:16).
Tämä juhla kesti kahdeksan päivää.

Huomaa jakeista Joh. 7:3–4, että Jeesuksen veljet halusivat Hänen menevän
lehtimajanjuhlaan Jerusalemiin nähtävästi ilmaisten, että jos Hän tosiaan oli
Messias, Hänen pitäisi mennä Jerusalemiin ja julistaa se siellä koko kansalle.

Kuten jakeissa Joh. 7:6–10 kerrotaan, Jeesus päätti siirtää lähtöä juhlaan mutta
kannusti veljiään lähtemään. Muutama päivä sen jälkeen kun juhla oli alkanut, Hän
saapui sinne salaa, koska Hän tiesi, että jotkut juutalaisjohtajat Jerusalemissa
halusivat surmata Hänet, eikä Hänen aikansa kuolla ollut vielä tullut.

Lue Joh. 7:11–13 ja pane merkille, mitä ihmiset Jerusalemissa sanoivat Jeesuksesta.

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. Jotkut uskovat, että Hän oli suuri opettaja tai
profeetta. Toiset ihmiset kuitenkin kieltävät Jeesuksen Kristuksen jumalallisuuden
ja Hänen opetustensa totuudellisuuden tai pelkäävät seurata Häntä avoimesti. Kun
jatkat luvun Joh. 7 tutkimista, pane merkille, kuinka voit tietää, että Jeesus Kristus
on Vapahtajasi ja että Hänen opetuksensa ovat totta.

Johannes 7:14–36
Jeesus Kristus opettaa juutalaisia temppelissä
Temppeli oli niiden juhlallisuuksien keskipiste, joita lehtimajanjuhlan aikana
järjestettiin. Lue Joh. 7:14–15 ja katso, mitä Jeesus teki siellä. Voisit merkitä pyhiin
kirjoituksiisi, miten ihmiset reagoivat.

Toteuta oppimaasi käytännössä
Kun olet tunnistanut evankeliumin opit ja periaatteet, olet valmis toimimaan ja tekemään jotakin
niiden suhteen. Kun toimit sen mukaan, mitä olet oppinut, tunnet Pyhän Hengen vahvistavan
toimesi. Sinun on helpompi toteuttaa oppimiasi periaatteita, kun esität seuraavanlaisia
kysymyksiä: Mitä Herra haluaa minun tekevän tällä tiedolla? Mitä sellaisia hengellisiä
vaikutelmia olen saanut, jotka auttavat minua edistymään? Kuinka tämä periaate voi vaikuttaa
elämääni? Mitä voin nyt alkaa tehdä tai lakata tekemästä elääkseni tämän totuuden mukaan?
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Juutalaiset olivat hämmästyksissään siitä, että Jeesus, joka oli ”oppimaton” eli joka
ei ollut saanut koulutusta juutalaisilta rabbeilta tai ei ollut käynyt heidän koulujaan,
osasi opettaa niin syvällisesti ja viisaasti. Lue Joh. 7:16–18 ja kiinnitä huomiota
siihen, mitä Jeesus sanoi ihmisten voivan tehdä, jotta he tietäisivät, onko Hänen
oppinsa eli opetuksensa totta. Voisit merkitä, kuka antoi Jeesukselle opin, jota
Hän opetti.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka ihminen voi tietää, että Jeesuksen Kristuksen oppi on todella
lähtöisin Jumalasta?

b. Herran temppelissä esittämien opetusten pohjalta me opimme, että jos
teemme taivaallisen Isän tahdon, niin me saamme todistuksen Hänen
opistaan. Selitä, miksi sinun mielestäsi tämä periaate on totta.

Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta on sanonut:
”Saamme todistuksen evankeliumin periaatteista yrittämällä kuuliaisesti elää
niiden mukaisesti. Vapahtaja on sanonut: ’Joka tahtoo noudattaa hänen
tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä’ [Joh. 7:17]. 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.)

Mitä presidentti Faustin opetuksen mukaan meidän täytyy tehdä saadaksemme
todistuksen evankeliumin periaatteista? ____________________

Muista, että jotkut Jeesuksen veljistä eivät vielä uskoneet Hänen olevan luvattu
Messias, mutta myöhemmin he saivat todistuksen ja kokivat kääntymyksen.
Kuinka edellä oleva periaate olisi mahtanut auttaa näitä perheenjäseniä saamaan
todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen opetuksistaan?

Lainattuaan jaetta Joh. 7:17 sisar Bonnie L. Oscarson, Nuorten Naisten ylijohtaja,
opetti: ”Toisinaan yritämme tehdä sen päinvastaisessa järjestyksessä. Saatamme
esimerkiksi suhtautua asiaan näin: Eläisin ihan mielelläni kymmenysten lain
mukaan, mutta ensin minun on tiedettävä, että se on totta. Kenties me jopa
rukoilemme saadaksemme todistuksen kymmenysten laista ja toivomme, että
Herra siunaa meitä sillä todistuksella, ennen kuin olemme täyttäneet

ensimmäistäkään kymmenyslipuketta. Se vain ei toimi sillä tavalla. Herra odottaa meidän
osoittavan uskoa. Meidän täytyy johdonmukaisesti maksaa täydet ja rehelliset kymmenykset
saadaksemme todistuksen kymmenyksistä. Tämä sama malli pätee kaikkiin evankeliumin
periaatteisiin, olipa kyse siveyden laista, säädyllisyyden periaatteesta, viisauden sanasta tai
paaston laista.” (”Kokekaa kääntymys”, Liahona, marraskuu 2013, s. 77.)

Jos sinusta tuntuu kahden seuraavan tehtävän kohdalla, että se, mitä tunnet
innoitusta kirjoittaa, on liian henkilökohtaista, voit kirjoittaa vastauksesi omaan
päiväkirjaasi tai erilliselle paperille ja kirjoittaa pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi, että olet suorittanut tehtävän.
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2. Täydennä seuraava virke pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
kirjoittamalla jokin evankeliumin käsky tai periaate, jonka olet tullut

tietämään olevan totta, kun olet pyrkinyt elämään sen mukaan. Tiedän, että
____________________ on totta, koska kun olen elänyt sen mukaan, olen
____________________. Voisit kertoa siitä, mitä kirjoitit, henkilölle, jonka
arvelet voivan vahvistua kuulemalla todistuksesi.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi jokin evankeliumin
totuus, käsky tai opetus, josta haluaisit saada vahvemman

todistuksen. Kirjoita sitten, mitä aiot tehdä saadaksesi vahvemman todistuksen
siitä totuudesta, käskystä tai opetuksesta soveltamalla käytäntöön periaatetta,
jonka opit jakeesta Joh. 7:17.

Jakeissa Joh. 7:19–36 selitetään, että Jeesus nuhteli juutalaisjohtajia siitä, että nämä
torjuivat Hänen opetuksensa ja ihmeensä ja pyrkivät surmaamaan Hänet. Näissä
jakeissa kerrotaan, että monet ihmiset miettivät, oliko Hän Messias, ja että ylipapit
ja fariseukset lähettivät miehiään ottamaan Hänet kiinni.

Johannes 7:37–53
Jeesus Kristus opettaa Pyhän Hengen lahjasta
Ajattele tilannetta, jolloin olet ollut janoinen. Kuvittele, että kädessäsi olisi tyhjä
kuppi. Tyydyttäisikö tyhjä kuppi janosi? Mitä muuta tarvitsisit?

Käy juomassa vettä. Mieti samalla, kuinka välttämätöntä vesi on elämässäsi. Voisit
lausua taivaalliselle Isälle kiitosrukouksen siitä, että Hän antaa vettä sinulle ja
perheellesi.

Israelin maassa ei ollut mitään suurta makean veden varantoa täyttämään ihmisten
tarpeita. Elämää voitiin ylläpitää vain sadeveden avulla, joka täydensi heidän
vesivarantojaan. Vanhin Bruce R. McConkie on selittänyt, kuinka vesi kuului
”juutalaisen jumalanpalveluksen pyhimpiin ja dramaattisimpiin hetkiin”
meneillään olevan juhlan aikana:

”Lehtimajanjuhlan kunakin kahdeksana päivänä – – oli tapana, että
temppelipalveluksen aikana pappi toi kultaisissa astioissa vettä Siloan virrasta,
joka virtasi temppelivuoren alta, ja kaatoi sen alttarille. Sitten laulettiin Jesajan
sanat: ’Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä’ (Jes. 12:3). Ja
juuri tämän uskonnollisen huipentuman hetkenä Jeesus astui esiin ja tarjosi
elävän virkistymisen juomaa, joka tyydyttäisi janoisen sielun syvimmän

hengellisen tarpeen.” (Doctrinal New Testament Commentary, osa 1, s. 446.)

Lue Joh. 7:37–39 ja katso, mitä Vapahtaja tarjosi ihmisille.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Joh. 7:39 sanotaan, että ”Pyhä
Henki luvattiin niille, jotka uskovat, sen jälkeen kun Jeesus kirkastettaisiin” (LDS
Bible, John 7:39, alaviite b, kursivointi lisätty).

Sana ”sisimmästään” (Joh. 7:38) antaa ymmärtää, että elävä vesi on uskovan
ihmisen sisällä ja virtaa sieltä eikä tule ulkopuolisesta lähteestä. Voisit merkitä
jakeeseen Joh. 7:39, mitä elävä vesi edustaa.
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[Englanninkielisessä] Raamatun sanastossa selitetään: ”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). Lausuntojen, jotka liittyvät
siihen, ettei Pyhä Henki tullut ennen kuin Jeesus oli noussut kuolleista, täytyy välttämättä viitata
ainoastaan tuohon tiettyyn taloudenhoitokauteen, koska on erittäin selvää, että Pyhä Henki toimi
täyteydessään aiempina taloudenhoitokausina. Lisäksi se on viittaus vain siihen, ettei Pyhän
Hengen lahja ollut läsnä, koska Pyhän Hengen voima toimi Johannes Kastajan ja Jeesuksen
palvelutyön aikana. Muutoin kukaan ei olisi saanut todistusta totuuksista, joita nämä miehet
opettivat (ks. myös Matt. 16:16–17; 1. Kor. 12:3).” (Bible Dictionary, ”Holy Ghost”.)

Sen perusteella, mitä Vapahtaja opetti jakeissa Joh. 7:37–39, me opimme, että jos
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse ja uskomme Häneen, niin meidät
täytetään Pyhällä Hengellä. Ne, jotka täytetään Pyhällä Hengellä, pystyvät
olemaan hyvää aikaansaavana vaikutuksena muille.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuvaus tilanteesta,
jolloin Pyhä Henki vaikutti sinuun (eli olit täynnä Pyhää Henkeä) ja

sen johdosta pystyit vaikuttamaan hyvää aikaansaavalla tavalla johonkuhun
toiseen.

Jakeissa Joh. 7:40–53 kerrotaan, että fariseukset halusivat jälleen, että Jeesus
pidätettäisiin. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet kuulivat Hänen saarnaavan.
He palasivat ilman, että olisivat vanginneet Häntä, ja he kertoivat fariseuksille,
etteivät olleet kuulleet kenenkään saarnaavan kuten Vapahtaja oli puhunut, mikä
raivostutti fariseuksia. Nikodemos, fariseus, joka oli tullut yöllä Vapahtajan luokse
(ks. Joh. 3:1–2), muistutti muille fariseuksille ja ylipapeille, ettei heidän oma lakinsa
sallinut sitä, että joku tuomittaisiin ennen kuin tälle annettaisiin tilaisuus tulla
kuulluksi.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 7 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 14: PÄIVÄ 2

Johannes 8
Johdanto
Kun Vapahtaja oli Jerusalemissa lehtimajanjuhlassa, jotkut lainopettajat ja
fariseukset toivat Hänen luokseen naisen, joka oli syyllistynyt aviorikokseen, ja
kysyivät, pitäisikö nainen kivittää Mooseksen lain mukaisesti. Hän hiljensi syyttäjät
ja osoitti naiselle armeliaisuutta. Jeesus julisti myös, että Isä todistaa Hänestä, ja
Hän opetti, kuinka voi olla vapaa synnistä. Kun Jeesus Kristus julisti olevansa suuri
Jehova, fariseukset yrittivät kivittää Hänet.

Johannes 8:1–11
Aviorikoksesta tavattu nainen tuodaan Vapahtajan eteen
Lainopettajat ja fariseukset halusivat saattaa Jeesuksen huonoon valoon ihmisten
edessä ja saada aiheen syyttää Häntä, koska he halusivat vangita ja surmata Hänet
(ks. Joh. 7:1, 32).

Lue Joh. 8:2–5 ja ota selville, mitä lainopettajat ja fariseukset tekivät, kun Jeesus
opetti temppelissä Jerusalemissa.

Miksi lainopettajat ja fariseukset jakeen Joh. 8:6 mukaan toivat aviorikoksesta
tavatun naisen Jeesuksen luo?

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, kuinka
lainopettajat ja fariseukset olisivat voineet käyttää tätä tapahtumaa aiheena syyttää
Jeesusta:

”Jeesuksen aikaan mennessä – – tapana ei ollut enää langettaa aviorikoksesta
kuolemantuomiota. Tosiaan, mitään kuolemanrangaistusta ei voitu langettaa
ilman Rooman käskynhaltijan määräystä ja lupaa, ja mitä tulee aviorikokseen,
Rooman laki ei määrännyt kuolemaa.

Tuodessaan aviorikoksesta tavatun naisen Jeesuksen luo lainopettajat ja
fariseukset asettivat Mestarille tämän ansan: 1) Jos Hän olisi samaa mieltä

Mooseksen lain kanssa siitä, että nainen pitäisi kivittää, Hän sekä a) herättäisi yleisesti kansan
vihan näyttäen puolustavan sellaisen rangaistuksen uudelleen käyttöön ottamista, jolla ei ollut
yleistä tukea, että b) toimisi vastoin vallitsevaa maallista lakia määräämällä sellaista, minkä
Rooman laki kielsi. 2) Jos Hän olisi eri mieltä Mooseksen lain kanssa ja puolustaisi vähäisempää
rangaistusta kuin kuolemaa kivittämällä, Häntä syytettäisiin lain vääristelemisestä sekä siitä, että
Hän kannatti entisaikojen pyhinä pidettyjen käytäntöjen halveksimista ja niistä poikkeamista.”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 450–451.)

Vapahtaja ei vastannut heille, vaan ”kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan” (Joh.
8:6).
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Lue Joh. 8:7–8 ja katso, mitä Vapahtaja
vastasi lainopettajille ja fariseuksille.

Mitähän lainopettajat ja fariseukset
mahtoivat ajatella tai miltä heistä
mahtoi tuntua, kun he kuulivat
Jeesuksen vastauksen?
____________________

Kuultuaan Vapahtajan vastauksen
naista syyttäneet ihmiset tunsivat
syyllisyyttä ja lähtivät naista
rankaisematta (ks. Joh. 8:9).

Mitä arvelette tämän naisen tunteneen,
kun hänen syntinsä paljastettiin
Jeesukselle ja suurelle ihmisjoukolle?
Lue Joh. 8:10–11 ja katso, mitä
Vapahtaja sanoi naiselle, kun kaikki
muut olivat lähteneet.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Joh. 8:11 lisätään seuraavaa: ”Ja
siitä hetkestä lähtien nainen ylisti Jumalaa ja uskoi hänen nimeensä” (LDS Bible,
John 8:11, alaviite c).

Vapahtaja ei katsonut tämän naisen syntiä läpi sormien vaan kielsi tätä tekemästä
enää syntiä (ks. Joh. 8:11). Jakeesta 11 me opimme seuraavan totuuden: Vapahtaja
osoittaa meille armeliaisuutta antamalla meille tilaisuuksia tehdä parannus.
Mieti, kuinka tämä kertomus voi lisätä luottamustasi siihen, että Jeesus Kristus on
armelias ja ystävällinen ja haluaa antaa anteeksi niille, jotka tekevät todellisen
parannuksen.

Johannes 8:12–30
Jeesus opettaa, että Hänen Isänsä todistaa Hänestä
Kuvittele jokin koristeellinen esine. Sulje sitten silmäsi ja yritä silmät kiinni piirtää
esineestä yksinkertainen kuva erilliselle paperille.

Kuinka hyvin piirroksesi vastaa kuvittelemaasi esinettä?

Mitä muita asioita piirtämisen lisäksi osaat tehdä paremmin, kun näet, mitä olet
tekemässä?

Lehtimajanjuhlan aikana neljä isoa kultaista kynttelikköä (joista käytettiin myös
nimityksiä menora ja kynttilänjalka) oli valaisemassa temppelialuetta tanssien ja
muiden juhlallisuuksien aikana, joita pidettiin myöhään illalla ja varhain aamulla.
Nämä kultaiset kyntteliköt paitsi antoivat valoa juhliin myös olivat vertauskuvana
siitä, että Israelin oli määrä olla valona niille, jotka kulkivat pimeydessä.

Lue Joh. 8:12 ja pane merkille, mitä Jeesus ilmoitti itsestään, kun Hän opetti
temppelissä lähellä paikkaa, jossa kyntteliköt olivat. Voisit merkitä, mitä löydät.

Me opimme tästä jakeesta, että Jeesus Kristus on maailman valo.
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Lehtimajanjuhlan aikana temppelin pihoja
valaisivat isot menorat.

Täydennä seuraava periaate sen
pohjalta, mitä voimme oppia
Vapahtajan opetuksesta jakeessa Joh.
8:12: Jos seuraamme Vapahtajaa, me
____________________

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus
seuraavaan kysymykseen: Millä
tavoin mielestäsi Vapahtaja auttaa
sinua välttämään hengellisessä
pimeydessä kulkemisen?

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.

Fariseukset tuomitsivat Jeesuksen,
koska Hän todisti itsestään (ks. Joh. 8:13). Jeesus julisti, että Hän ja Hänen Isänsä
kumpikin todistavat siitä, että Vapahtaja on Jumalan Poika (ks. Joh. 8:14–18).

Lue Joh. 8:19 ja katso, mitä Jeesus sanoi siitä, mitä fariseukset tietävät
taivaallisesta Isästä.

Jakeen 19 pohjalta me opimme seuraavan periaatteen: Kun saamme tietoa
Jeesuksesta Kristuksesta, me opimme tuntemaan Isää.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, kuinka
me opimme tuntemaan taivaallista Isäämme saadessamme tietoa Hänen Pojastaan
Jeesuksesta Kristuksesta:

”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’ [Lectures on Faith, 1985, s. 42].” (”Jumalan
valtasuuruus”, Liahona, marraskuu 2003, s. 70, 72.)

Jakeissa Joh. 8:21–30 kerrotaan, että Vapahtaja varoitti fariseuksia, että jos he eivät
uskoneet Häneen, he kuolisivat synneissään. Hän opetti myös, ettei Hän tee
mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä Isä opettaa Häntä tekemään.
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Johannes 8:31–36
Jeesus opettaa, kuinka voi olla vapaa synnistä
Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa liikkumisesi on ollut rajoitettua, kuten ollut
sidottuna johonkin paikkaan tai et ole päässyt pois jostakin pienestä tilasta? Miltä
se tuntui? Kun tutkit tätä oppiaihetta, pane merkille, mikä johtaa hengelliseen
rajoitukseen ja mikä johtaa hengelliseen vapauteen.

Lue Joh. 8:31–32 ja pane merkille, mitä meidän pitää Vapahtajan sanojen mukaan
tehdä ollaksemme vapaita. Täydennä sitten oppimasi perusteella kumpikin tyhjä
kohta seuraavassa kuviossa:

Vanhin Bruce R. McConkie on luetellut muutamia vapauksia, joista voimme
nauttia, jos pysymme uskollisina Kristuksen sanalle, tulemme Hänen
opetuslapsikseen ja tulemme tuntemaan totuuden: ”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, osa 1,
s. 456–457).

Lue Joh. 8:33 ja kiinnitä huomiota siihen, minkä juutalaiset uskoivat tekevän heistä
vapaita.

Juutalaiset uskoivat erheellisesti, että jo se, että he olivat Abrahamin jälkeläisiä ja
Abrahamin liiton perillisiä, tekisi heistä hengellisesti vapaita. Lue Joh. 8:34–36 ja
ota selville, mistä Jeesus sanoi ihmisten tarvitsevan vapautusta.

Näistä jakeista me opimme, että jos teemme syntiä emmekä tee parannusta,
niin meistä tulee synnin orjia. Mitähän tarkoittaa se, että on ”synnin orja” (Joh.
8:34)?

Tutki seuraavaa kuviota:
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Jotkut nykyajan ihmiset ovat hämmentyneitä ja uskovat, että Kristuksen
seuraaminen rajoittaa heitä, kun taas maailmallisen elämäntavan mukaan eläminen
tekee heistä vapaita. Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin
koorumista on opettanut, miksi päinvastainen on totta:

”[Saatanan] kiusauksiin taipuminen johtaa yhä väheneviin vaihtoehtoihin,
kunnes yhtään ei ole jäljellä, ja riippuvuuksiin, joiden vuoksi olemme
voimattomia vastustamaan kiusauksia. – –

Maailma – – [pitää] kuuliaisuutta Jumalan laeille ja toimituksille orjuutena (ks.
Alma 30:24, 27). Kuinka siis kuuliaisuus tekee meistä vapaita? Voimme helposti
keksiä muutamia käytännön tapoja, joilla totuus voi antaa meille kyvyn tehdä

asioita, joita emme muutoin pystyisi tekemään, tai välttää onnettomuuksia, joista saattaisimme
muutoin kärsiä. – –

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. Ajatelkaa tikapuita – jokainen uusi laki eli käsky, jonka opimme, on kuin yksi askelma
lisää tikkailla, joita pitkin pystymme kiipeämään korkeammalle. 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.)

2. Etsi kirjasesta Nuorten voimaksi esimerkkejä siitä, kuinka
kuuliaisuus käskyille ja tasovaatimuksille johtaa vapauteen ja

kuinka tottelemattomuus johtaa orjuuteen. Valitse kirjasesta yksi tasovaatimus
ja jäljennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava taulukko ja
täydennä se:

VI IKKO 14,  PÄIVÄ 2

291



Nuorten voimaksi -kirjasen tasovaatimus:

Millä tavoin eläminen tämän tasovaatimuksen
mukaan tuo vapautta?

Millä tavoin se, ettei elä tämän
tasovaatimuksen mukaan, tuo orjuutta?

3. Mitä kirjasessa Nuorten voimaksi luvattuja vapauksia olet itse
kokenut, kun olet noudattanut käskyjä ja tasovaatimuksia? Kirjoita

pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ainakin yksi erityinen tapa, jolla pyrit
olemaan vapaa elämällä Vapahtajan opetusten mukaan.

Johannes 8:37–59
Jeesus todistaa jumalallisuudestaan
Ajattele jotakuta tuntemaasi henkilöä, joka on hyvin samanlainen kuin isänsä.
Ajattele jotakuta henkilöä, joka on hyvin erilainen kuin isänsä.

Jakeissa Joh. 8:37–50 kerrotaan Jeesuksen Kristuksen sanoneen juutalaisille, jotka
eivät uskoneet, että samoin kuten Hän puhui Isänsä sanoja, niin he tekivät isiensä
tekoja. Puolustelevasti juutalaiset väittivät, että heidän isänsä oli Abraham. Silloin
Vapahtaja opetti, että ne, jotka ovat Abrahamin lapsia, tekisivät ”Abrahamin
tekoja” (Joh. 8:39) eivätkä he koskaan yrittäisi tappaa jotakuta, joka opettaisi
totuutta. Jeesus sanoi näille juutalaisille (fariseuksille), että näiden isä oli Saatana.
Hän selitti, että ne, jotka ottavat vastaan Jumalan sanan, ovat lähtöisin Jumalasta.
Vihaisina epäuskoiset juutalaiset väittivät, että Jeesus oli samarialainen (joiden
juutalaiset uskoivat olevan kaikista ihmisistä alhaisimpia) ja pahan hengen vallassa.

Lue Joh. 8:51–53 ja katso, mitä nämä juutalaiset sitten kysyivät Vapahtajalta.

Lue Joh. 8:56–58 ja pane merkille, mitä Jeesus vastasi fariseusten kysymykseen.
Huomaa, että ilmaus ”minä olin” jakeessa Joh. 8:58 on samanlainen nimitys, jota
Jumala käytti itsestään Vanhan testamentin aikoina – ”Minä olen”.

Nimitys ”Minä olen” on tärkeä, koska se samastuu Jehovaan, nimeen, jolla
juutalaiset tunsivat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan Vanhan testamentin
aikoina. Käyttämällä itsestään nimitystä ”Minä olen” Jeesus julisti olevansa Vanhan
testamentin Jumala. Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi jakeen Joh. 8:58
marginaaliin seuraavan opin: Jeesus Kristus on Jehova, Vanhan
testamentin Jumala.

Miksihän meidän on tärkeää tietää, että Jeesus Kristus on Jehova, Vanhan
testamentin Jumala? ____________________

Lue Joh. 8:59 ja katso, kuinka juutalaiset suhtautuivat Vapahtajan julistukseen siitä,
että Hän on Jehova.

Juutalaiset poimivat kiviä tarkoituksenaan surmata Jeesuksen uskoen, että Hän oli
syyllistynyt jumalanpilkkaan tunnustautumalla Jehovaksi.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 8 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

VI IKKO 14,  PÄIVÄ 2

292



Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Jakeiden Joh. 8:31–32 pohjalta laaditun kuvion vastaus: Jos pysymme uskollisina Jeesuksen Kristuksen sanalle, niin me
olemme Hänen opetuslapsiaan ja tunnemme totuuden, joka tekee meistä vapaita.
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VIIKKO 14: PÄIVÄ 3

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 kysyi, mihin tämä uskoi, ja mies kumarsi Jeesusta Jumalan
Poikana.

Johannes 9:1–7
Jeesus parantaa miehen, joka oli syntynyt sokeana
Kirjoita muutamia esimerkkejä vastoinkäymisistä, joita ihmiset ympärilläsi kokevat
tai joita näet paikallisissa uutisissanne ihmisten kokevan: ____________________

Jotkut ihmiset miettivät, miksi Jumala sallii vastoinkäymisiä, jotka vaikuttavat
erittäin voimakkaasti ihmisten elämään. Kun tutkit jakeita Joh. 9:1–5, pane merkille
totuus, joka voi auttaa meitä paremmin ymmärtämään yhden syyn, jonka vuoksi
Jumala sallii vastoinkäymisten vaikuttaa meidän elämäämme.

Kun Jeesus oli Jerusalemissa, Hän kohtasi miehen, joka oli kokenut
vastoinkäymistä syntymästä asti. Lue Joh. 9:1–2 ja pane merkille, minkä
vastoinkäymisen tämä mies oli kohdannut.

Mitä opetuslapset kysyivät tämän miehen vastoinkäymisen syystä?

Monet ihmiset Vapahtajan aikaan uskoivat, että ihmisten kohtaamat
vastoinkäymiset olivat seurausta synneistä, joita he tai heidän vanhempansa olivat
tehneet. Onko tämä käsitys sinun mielestäsi oikea? Miksi tai miksi ei?

Lue Joh. 9:3–5 ja katso, mitä Vapahtaja opetti opetuslapsilleen tämän miehen
sokeudesta.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ”Jumalan teot tulisivat hänessä julki”? (Joh. 9:3.)

Sen pohjalta, mitä Vapahtaja opetti näissä jakeissa, me opimme, että Jumala voi
käyttää vastoinkäymisiämme tuodakseen julki tekonsa ja voimansa. Toisin
sanoen vaikka elämämme vastoinkäymisiin saattaakin olla monia syitä, Jumala voi
käyttää haasteitamme avuksi vanhurskaiden tarkoitustensa toteuttamisessa.

Jotta ymmärtäisit paremmin tämän totuuden, lue kahdentoista apostolin koorumin
jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat:

”Meidät on lähetetty tänne koeteltaviksi. Vastakohtaisuutta täytyy olla kaikessa.
Meidän on tarkoitus oppia ja kasvaa tämän vastakohtaisuuden kautta, sen
kautta, että kohtaamme haasteemme ja opetamme muita toimimaan samoin. – –
Herra paitsi pyhittää koettelemuksemme meidän parhaaksemme myös käyttää
niitä siunatakseen lukemattomien muiden elämää.

Jeesus opetti tätä, kun Hän ja Hänen opetuslapsensa tapasivat miehen, joka oli
syntynyt sokeana. [Sitten vanhin Oaks lainaa jakeita Joh. 9:2–3.]
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Jos katselemme elämää hengellisten linssien läpi, näemme monia esimerkkejä siitä, miten
Jumalan työ menee eteenpäin Hänen lastensa koettelemusten kautta. – –

Kun ymmärrämme tämän periaatteen, jonka mukaan Jumala tarjoaa meille tilaisuuksia saada
siunauksia ja siunaa meitä omien koettelemustemme ja muiden koettelemusten kautta, voimme
ymmärtää, miksi Hän on kerta toisensa jälkeen käskenyt meitä kiittämään Herraa, Jumalaamme,
kaikessa (ks. OL 59:7).” (Ks. ”Kiitä kaikessa”, Liahona, toukokuu 2003, s. 97–98.)

Mieti jotakin vastoinkäymistä, jonka olet kohdannut tai joka on kohdallasi tällä
hetkellä. Kun jatkat luvun Joh. 9 tutkimista, pohdi, millä tavoin Jumala voisi
osoittaa tekonsa ja voimansa sinun kauttasi sen vastoinkäymisen ansiosta.

Lue Joh. 9:6–7 ja kiinnitä huomiota tapaan, jolla Jumala toi sokean miehen
kokemuksen avulla julki tekonsa ja voimansa.

Millaista tälle miehelle mahtoi olla se, kun hän pystyi ensimmäisen kerran
näkemään?

Johannes 9:8–41
Vapahtaja etsii parantamansa miehen käsiinsä fariseusten ajettua miehen ulos
Kuten jakeissa Joh. 9:8–15 kerrotaan, 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 he toivat hänet fariseusten luo, jotka
alkoivat kuulustella häntä.

Katso jakeesta Joh. 9:14, minä päivänä Vapahtaja paransi sokean miehen.

Miten fariseukset mahtoivat reagoida siihen, että Jeesus oli parantanut miehen
sapattina?

Lue Joh. 9:16 ja katso, mitä fariseukset päättelivät Jeesuksesta.

Lue Joh. 9:17 ja katso, mitä sokea mies päätteli Jeesuksesta.

Kun jatkat luvun Joh. 9 tutkimista, huomaa, miten sokean miehen käsitys
Vapahtajasta kehittyi.

Koska fariseukset epäilivät sitä, oliko mies todella ollut sokea, he toivat hänen
vanhempansa kuultaviksi. Jakeissa Joh. 9:19–23 kerrotaan, että kun miehen
vanhemmilta kysyttiin, nämä todistivat, että mies oli heidän poikansa ja että hän oli
syntynyt sokeana, mutta he väittivät, etteivät tienneet, kuinka heidän poikansa oli
parantunut. Koska vanhemmat pelkäsivät, että heidät karkotettaisiin synagogasta ja
yhteisöstä, he eivät halunneet sanoa uskovansa, että Jeesus on Messias. Niinpä he
ehdottivat, että heidän poikansa vastaa itse.

Lue Joh. 9:24–27, 30–33 ja katso, mitä mies vastasi fariseuksille. Voisit merkitä
sanat, joita hän käytti puolustaakseen Jeesusta ja todistaakseen, että Jeesus oli
”Jumalan mies” (Joh. 9:33).

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin: Mikä tämän miehen vastauksissa kiinnittää

huomiosi?
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Jakeessa Joh. 9:34 kerrotaan, että tämä mies ajettiin ulos (oletettavasti synagogasta
[ks. Joh. 9:22]), koska hän puolusti pelottomasti Vapahtajaa.

”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.” (New Testament Student Manual, kirkon
koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 230.)

Mistähän syystä tämä mies oli valmis pysymään uskollisena sille, mitä hän tiesi
Jeesuksesta Kristuksesta, vaikka se tarkoitti, että hänet erotettaisiin synagogasta?

Kun mies oli erotettu synagogasta, Vapahtaja etsi hänet ja kysyi, uskoiko mies
Jumalan Poikaan (ks. Joh. 9:35). Lue Joh. 9:36–38 ja katso, mitä mies vastasi.

Miehen julistus ”Minä uskon, Herra” ja se seikka, että hän ”lankesi maahan hänen
eteensä” (Joh. 9:38), osoittavat, että miehen hengelliset silmät olivat avautuneet ja
että hän tunnusti Jeesuksen Kristuksen olevan se, joka Hän on – luvattu Messias ja
Jumalan Poika.

Tästä kertomuksesta me opimme, että kun pysymme vastustuksesta huolimatta
uskollisina sille, mitä tiedämme, todistuksemme vahvistuu. Ajan myötä
todistuksemme kasvaa yhä vahvemmaksi.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä todistuksemme vahvistuu kestettyämme sen, että
uskoamme vastustetaan tai koetellaan?

b. Kuinka todistuksesi on vahvistunut, kun olet uskollisesti kestänyt
vastustusta?

Jotta huomaisit tämän kertomuksen pohjalta vielä yhden periaatteen, sulje silmäsi
osittain, niin että näet vain hivenen valoa. Avaa silmäsi sitten puolittain. Avaa ne
sitten aivan auki. Huomaa, kuinka näkökykysi muuttuu joka vaiheessa.

Muista, että sokean miehen fyysinen näkökyky selkeni, kun Jeesus oli parantanut
hänet. Lue Joh. 9:11, 17, 33, 35–38 ja kiinnitä huomiota ilmauksiin, jotka kuvailevat
miehen kehittyvää hengellistä näkökykyä eli ymmärrystä siitä, kuka Jeesus oli.

Alussa hän viittasi Jeesukseen ilmauksella ”se mies, jonka nimi on Jeesus” (Joh.
9:11), ja myöhemmin hän nimitti Jeesusta profeetaksi (ks. Joh. 9:17) ja puolusti
Hänen olevan ”Jumalan mies” (Joh. 9:33). Ajan mittaan hänen hengellinen
näkökykynsä tuli selkeämmäksi, kunnes hän viimein näki, että Jeesus Kristus on
luvattu Messias ja Jumalan Poika.

Mistähän syystä hänen näkökykynsä ja ymmärryksensä Vapahtajasta selkeni? Millä
tavoin hän osoitti uskoa Jeesukseen Kristukseen koko kokemuksen ajan?
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Puhuessaan tämän miehen kokemuksesta presidentti Howard W. Hunter on
opettanut: ”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. Hän oli tuonut valonsa pimeyteen, ja tämä mies oli
monien muiden aikalaistensa ja meidän aikalaistemme tavoin ottanut valon

vastaan ja nähnyt.” (”Ihmeitä tekevä Jumala”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 14.)

Tästä kertomuksesta me opimme, että kun osoitamme uskoa Jeesukseen
Kristukseen, meidän hengellinen näkökykymme ja ymmärryksemme
selkenee.

Mistähän syystä uskon osoittaminen on välttämätöntä, jotta näkisimme ja
ymmärtäisimme selkeämmin hengellistä totuutta?

Jotkut fariseukset seisoivat lähellä, kun tämä mies näki Jeesuksen ja kumarsi Häntä
Jumalan Poikana. Lue Joh. 9:39–41 ja katso, mitä Vapahtaja sanoi sokeudesta.

Vastauksena fariseusten kysymykseen: ”Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita?” (Joh. 9:40),
”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.)

3. Katso kahta viimeistä periaatetta, jotka olet oppinut tästä
oppiaiheesta, ja pohdi, kuinka voisit soveltaa niitä omaan elämääsi.

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi omat tavoitteet siitä, kuinka
sovellat näitä periaatteita omaan elämääsi. Rukoile johdatusta, jotta saavutat
tavoitteesi.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 9 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 14: PÄIVÄ 4

Johannes 10
Johdanto
Jeesus opetti, että Hän on hyvä paimen ja että Hän antaisi henkensä lampaidensa
puolesta. Jotkut syyttivät Häntä jumalanpilkasta, koska Hän julisti, että Hän on
Jumalan Poika.

Johannes 10:1–24
Jeesus opettaa, että Hän on hyvä paimen ja antaa henkensä kansansa puolesta
Jos silmäsi sidottaisiin ja sinua pyydettäisiin tunnistamaan perheesi jäsenet tai
jotkut läheiset ystäväsi tunnustelemalla heidän kasvojaan, luuletko, että osaisit
tunnistaa heidät? Jos äitisi silmät sidottaisiin, luuletko, että hän tunnistaisi kaikki
lapsensa vain tunnustelemalla heidän kasvojaan?

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”
(George M. Mackien lainaamana julkaisussa Bible Manners and Customs, painovuosi
puuttuu, s. 35).

Jos sinä olisit paimen, mitä arvelet tarvittavan siihen, että tuntisit laumasi lampaat
yhtä hyvin kuin tuo paimen tunsi omansa?

1. Lue Joh. 10:14 ja mieti, miksi Jeesus nimitti itseään hyväksi
paimeneksi. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi

seuraava lausuma: Jeesus Kristus on hyvä paimen. Kun tutkit lukua Joh. 10, pane
merkille totuuksia, jotka opettavat meille, kuinka Vapahtaja on meidän hyvä
paimenemme. Kirjoita nämä totuudet tämän otsikon alle pyhien kirjoitusten
päiväkirjaasi.

Ne, jotka kuuntelivat Jeesuksen opetuksia, jotka ovat tallennettuina luvussa Joh. 10,
tiesivät lampaista, paimenista ja lammaslaumoista. 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 ja varkailta.
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Lue Joh. 10:1–5 ja katso, mitä hyvä
paimen tekee. Kirjoita löytämiäsi asioita
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
otsikon ”Jeesus Kristus on hyvä
paimen” alle.

Jakeessa Joh. 10:3 kuvaillaan, kuinka
jokainen paimen tulee portista ja
kutsuu lampaita nimeltä. Vain hänen
laumansa lampaat seuraisivat häntä
ulos lammastarhasta, ja muut lampaat
jäisivät.

Miksi lampaat seuraavat vain omaa paimentaan?

Huomaa jakeista 1 ja 5, mitä nimityksiä Vapahtaja käytti niistä, jotka yrittivät päästä
lammastarhaan muuta tietä kuin portista.

Voi olla hyvä huomata, että siinä ihmisryhmässä, jolle Jeesus puhui (ks. Joh. 9:40),
oli fariseuksia. Millä tavoin monet fariseuksista olivat varkaiden, rosvojen ja
vieraiden kaltaisia?

Jakeesta Joh. 10:6 me opimme, että fariseukset eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus
opetti. Lue Joh. 10:7–10 ja pane merkille, kuinka Vapahtaja alkoi selittää
lammastarhan vertauskuvallisuutta.

Huomaa, että Joseph Smithin raamatunkäännös valaisee sitä, mitä Jeesus sanoi
jakeissa 7 ja 8:

”Totisesti, totisesti: minä olen lammastarhan portti.

Ne, jotka ovat tulleet ennen minua eivätkä ole todistaneet minusta, ovat kaikki
olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä.” (Joh. 10:7–8, ks.
LDS Bible, Joh. 10:8, alaviite a.)

Mitähän Vapahtaja tarkoitti sanoessaan: ”Minä olen portti” jakeissa 7 ja 9?

”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, 2014, s. 231–232.)

Millä tavoin paimenten toimet ovat samanlaisia kuin se, mitä Vapahtaja tekee
meidän hyväksemme?

Kuinka arvelet Vapahtajan antavan ”yltäkylläisen elämän” (Joh. 10:10) niille, jotka
seuraavat Häntä?

Lue Joh. 10:11–15 ja pane merkille, mitä muuta Vapahtaja sanoi hyvien paimenten
tekevän. (Palkkarenki eli palkkapaimen on henkilö, jonka pääasiallisena motiivina
työskentelylle on pelkästään saada palkka.) Kirjoita pyhien kirjoitusten
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tutkimispäiväkirjaasi otsikon ”Jeesus Kristus on hyvä paimen” alle, mitä hyviä
paimenia koskevia asioita löydät.

Huomaa jakeista Joh. 10:11, 13, 15, mitä sellaista hyvä paimen on halukas
tekemään, mitä palkkapaimen ei ole.

Jakeissa Joh. 10:11–15 meille opetetaan, että hyvänä paimenena Jeesus Kristus
tuntee meistä jokaisen ja on antanut henkensä meidän edestämme. Kirjoita
tämä periaate pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi otsikon ”Jeesus Kristus on
hyvä paimen” alle.

2. Muistele, mitä Lähi-idän paimen sanoi siitä, kuinka hyvin hän tunsi
jokaisen lampaansa, ja kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjasi uudelle sivulle vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka hyvin arvelet Vapahtajan tuntevan sinut? Mistähän syystä tämä on
tärkeä asia ymmärtää?

b. Kuinka ymmärrys siitä, että Vapahtaja tuntee sinut ja oli halukas antamaan
henkensä sinun edestäsi, saattaisi vaikuttaa siihen, miten elät
kunkin päivän?

Kun Vapahtaja oli opettanut, että Hän antaisi henkensä meidän vuoksemme, Hän
ilmaisi, mitä muutakin Hän tekisi. Lue Joh. 10:16 ja pane merkille, mitä muuta
Vapahtaja sanoi tekevänsä lampaidensa hyväksi (tarkoittaen kansaansa).

Jakeessa Joh. 10:16 Vapahtaja opetti juutalaisille Jerusalemissa, että Hän menisi
tapaamaan taivaallisen Isän lapsia muissa maissa, opettaisi heille evankeliumiaan ja
toisi heidät laumaansa (kirkkoonsa). Mormonin kirja antaa lisää tietoa tästä
jakeesta. Lue 3. Nefi 15:14–24. Voisit kirjoittaa tämän viitteen pyhiin kirjoituksiisi
jakeen Joh. 10:16 viereen. Voisit myös merkitä jakeiden 3. Nefi 15:14–24 viereen
rinnakkaisviitteeksi kohdan Joh. 10:16.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka nämä Mormonin kirjan jakeet auttavat meitä

ymmärtämään paremmin jaetta Joh. 10:16?

Lue Joh. 10:17–18 ja pane merkille Vapahtajaa koskeva oppi.

Täydennä seuraava virke niin että tämä oppi tulee esiin: Jumalan kirjaimellisena
Poikana Jeesuksella Kristuksella on valta ____________________. Voisit merkitä
näistä jakeista ne sanat, jotka opettavat tätä oppia.

Äidiltään Marialta, joka oli kuolevainen nainen, Jeesus peri kuolevaisuuden,
mukaan lukien kyvyn kuolla. Kuolemattomalta Isältään Elohimilta Hän peri
kuolemattomuuden ja vallan elää ikuisesti. Sen vuoksi Hän oli perinyt kyvyn kuolla
ja nousta jälleen kuolleista. Tämä oli välttämätöntä, jotta Jeesus pystyi suorittamaan
sovituksen.

Jakeissa Joh. 10:19–24 kerrotaan, että kun Vapahtaja oli opettanut nämä asiat,
ihmisten mielipiteet siitä, kuka Jeesus oli, jakaantuivat. He menivät temppelissä
Jeesuksen luo ja painostivat Häntä julistamaan, oliko Hän todella Kristus eli
Messias.
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Johannes 10:25–42
Jeesus julistaa, että Hän on Jumalan Poika
Ajattele joitakin ihmisiä, joiden kanssa olet tekemisissä joka päivä, ja yritä muistaa,
miltä heidän äänensä kuulostaa. Miksi joidenkin ihmisten äänen tunnistaminen
voisi olla sinulle helpompaa kuin muiden?

Lue Joh. 10:25–27 ja pane merkille, kuinka Vapahtaja vastasi ihmisten pyyntöön
kertoa heille, oliko Hän Messias. Voisit merkitä, mikä määrittelee sen, kuuluuko
joku Vapahtajan lampaisiin.

Kuten on tallennettuna jakeisiin Joh. 10:28–30, Jeesus puhui Isästään ja todisti:
”Minä ja Isä olemme yhtä” (Joh. 10:30).

Presidentti Joseph F. Smith on antanut seuraavan selostuksen siitä, kuinka He
ovat yhtä: ”Jeesus ja Hänen Isänsä – – ovat yhtä tiedossa, totuudessa,
viisaudessa, ymmärryksessä ja päämäärissä, aivan kuten Herra Jeesus itse kehotti
opetuslapsiaan olemaan yhtä kanssaan ja olemaan Hänessä, jotta Hän voisi olla
heissä. Tällä tavalla ymmärrän tätä kieltä enkä kuten muutamat ihmiset, jotka
selittävät, että Kristus ja Hänen Isänsä ovat yksi persoona. Julistan teille, että He

eivät ole yksi persoona vaan kaksi persoonaa, kaksi ruumista erikseen ja erossa toisistaan ja yhtä
erillään olevia kuin kuka tahansa isä ja poika.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith,
1999, s. 357.)

Lue Joh. 10:28–30 ja pane merkille, mikä siunaus annetaan niille, jotka kuulevat
Vapahtajan äänen ja seuraavat Häntä.

Näissä jakeissa meille opetetaan, että jos opimme tuntemaan hyvän paimenen
äänen ja seuraamme Häntä, Hän johtaa meidät ikuiseen elämään. Kirjoita
tämä periaate pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi otsikon ”Jeesus Kristus on
hyvä paimen” alle. Voisit myös kirjoittaa sen tai tehdä siitä merkinnän pyhiin
kirjoituksiisi jakeiden Joh. 10:27–28 viereen.

Lue seuraavat kohdat ja pane merkille, kuinka ne auttavat sinua ymmärtämään
tämän periaatteen: En. 4–8; OL 1:38; 8:2–3; 18:34–36.

Pohdi kutakin seuraavista kysymyksistä:

• Mitä olet tehnyt, jotta Vapahtajan
ääni tulisi sinulle tutummaksi?

• Mitä voit tehdä oppiaksesi
tuntemaan Vapahtajan äänen
paremmin?

• Mitä olet tuntenut innoitusta tehdä
omassa elämässäsi, jotta seuraisit
paremmin Vapahtajaa?

Kirjoita erilliselle paperille joko 1) tavoite siitä, että kuuntelet tarkemmin
Vapahtajan ääntä, ja täsmällisiä keinoja, kuinka aiot tehdä niin, tai 2) tavoite siitä,
että noudatat paremmin Hänen ääntään, ja kuinka aiot tehdä niin. Laita tavoitteesi
johonkin, mistä näet sen ja missä se muistuttaa sinua työskentelemään sen hyväksi.
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Jakeissa Joh. 10:31–42 kerrotaan, että kun Vapahtaja oli todistanut omasta ja Isänsä
välisestä suhteesta, fariseukset yrittivät kivittää Hänet jumalanpilkasta. Vapahtaja
kuitenkin vastasi heidän syytteisiinsä lainaamalla jaetta Ps. 82:6, jossa sanotaan:
”Olette jumalia, kaikki tyynni Korkeimman poikia” (ks. Joh. 10:34). Sitten
Vapahtaja kysyi juutalaisilta, miksi he syyttivät Häntä jumalanpilkasta sen vuoksi
että Hän oli sanonut olevansa Jumalan Poika, kun pyhissä kirjoituksissa sanotaan,
että me olemme Jumalan lapsia ja voimme olla itsekin jumalia. Hän kehotti heitä
uskomaan Häneen ja Hänen tekoihinsa, jotka todistavat Hänestä ja Isästä, joka
lähetti Hänet.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 10 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 15: PÄIVÄ 1

Johannes 11
Johdanto
Maria ja Martta lähettivät Jeesukselle sanan, että heidän veljensä Lasarus oli
sairaana. Jeesus viivytti tuloaan 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 Messias
ja että Hänellä on voima kuoleman yli. Kuultuaan tästä ihmeestä ylipapit ja
fariseukset vehkeilivät surmatakseen Jeesuksen ja Lasaruksen.

Johannes 11:1–46
Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista

1. Ajattele jotakin koetusta tai haastetta, jonka olet (tai joku tuntemasi
henkilö on) käynyt läpi tai jota olet parhaillaan käymässä läpi.

Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin
kysymyksiin:

a. Miten se, että ihmiset kohtaavat elämässään koettelemuksia ja haasteita, voi
vaikuttaa heidän uskoonsa Jumalaan?

b. Miksi jotkut ihmiset päättävät luopua uskostaan Jumalaan niiden
koettelemusten tai haasteiden vuoksi, joita he kohtaavat?

Kun tutkit lukua Joh. 11, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
vahvistamaan uskoasi Jumalaan, kun kohtaat elämässäsi koettelemuksia ja
haasteita.

Lue Joh. 11:1–3 ja katso, minkä koettelemuksen jotkut Jeesuksen ystävistä
kohtasivat.

Mistähän syystä Lasaruksen siskot lähettivät Jeesukselle sanan hänen
sairaudestaan?

Jeesus oli Perean Betabarassa (ks. Joh. 1:28; 10:40), eli noin yhden päivän matkan
päässä itään Betaniasta. Tämän viestin tuominen Jeesukselle olisi vienyt ainakin
yhden päivän, ja Jeesukselta olisi kestänyt ainakin toinen päivä matkata Betaniaan.

Lue Joh. 11:4–7 ja kiinnitä huomiota siihen, miten Jeesus Lasaruksen sairaudesta
kuultuaan suhtautui tilanteeseen.

Koska opetuslapset tiesivät, että Jeesus rakasti Marttaa, Mariaa ja Lasarusta, he
olisivat saattaneet odottaa Jeesuksen matkaavan heti Betaniaan ja parantavan
Lasaruksen. Tai kenties Jeesus puhuisi ja parantaisi Lasaruksen matkan päästä,
kuten Hän oli tehnyt kuninkaan virkamiehen pojalle (ks. Joh. 4:46–53). Jeesus
viipyi Pereassa kuitenkin vielä kaksi päivää.

Mitä Jeesus jakeen Joh. 11:4 mukaan sanoi, että Lasaruksen sairauden avulla
saataisiin aikaan?
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Jakeissa Joh. 11:8–10 kerrotaan, että muutamat opetuslapsista neuvoivat Jeesusta
olemaan palaamatta Juudeaan, missä Betania sijaitsi, koska juutalaisjohtajat tuolla
seudulla pyrkivät surmaamaan Hänet.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt
seuraavaa Vapahtajan vastauksesta, joka on tallennettuna jakeissa Joh. 11:9–10:
”Epäilemättä Jeesus menisi Juudeaan huolimatta Hänen siellä kohtaamastaan
kuoleman uhasta. [Näissä jakeissa Jeesus opetti:] ’Vaikka olisikin elämäni
yhdestoista tunti, niin päivässä on kuitenkin kaksitoista tuntia, ja sinä annettuna
aikana minä teen minulle määrättyä työtä kompastelematta tai horjumatta. Tämä

on minulle annettu aika tehdä työtäni. En voi odottaa yötä, jolloin vastustus ehkä laantuisi. Hän,
joka välttelee vastuitaan ja lykkää töitään yöhön asti, kompastelee pimeydessä ja epäonnistuu
työssään.’” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 531.)

Lue Joh. 11:11–15 ja katso, mitä Jeesus sanoi Lasaruksen tilanteesta.

Voisit merkitä Vapahtajan sanat siitä, miksi Hän oli iloinen, ettei Hän ollut
Betaniassa parantamassa Lasarusta tämän sairaudesta – ”tämä vahvistaa teidän
uskoanne” (Joh. 11:15). Vapahtaja antoi ymmärtää, että se, mitä Hän tekisi
Betaniassa, vahvistaisi osaltaan Hänen opetuslastensa uskoa Häneen.

Jakeessa Joh. 11:16 apostoli Tuomas kannusti muita opetuslapsia lähtemään
yhdessä hänen kanssaan Jeesuksen mukana Juudeaan, vaikka se merkitsisikin
kuolemista Jeesuksen kanssa.

Lue Joh. 11:17 ja pane merkille, kuinka kauan Lasarus oli ollut kuolleena siinä
vaiheessa, kun Jeesus tuli Betaniaan.

Vanhin McConkie on selittänyt, 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, osa 1, s. 533.)

Jos sinä olisit Martta tai Maria, niin mitä olisit mahtanut ajatella tai tuntea, kun
Jeesus saapui vasta silloin kun Lasarus oli ollut kuolleena neljä päivää?

Lue Joh. 11:18–27, niin saat selville, kuinka Martta suhtautui tähän
koettelemukseen. Voisit merkitä lausumat, jotka osoittavat Martan päättäneen
osoittaa tämän koettelemuksen aikana uskoa Jeesukseen Kristukseen. Ajattele
kutakin huomaamaasi lausumaa ja mieti, mikä niissä tekee sinuun suurimman
vaikutuksen.

Martan kokemuksen pohjalta me opimme, että me voimme päättää
koettelemustemme aikana osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen.

Katso kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin
seuraavasta lausunnosta, mitä meiltä vaaditaan, kun osoitamme uskoa Jeesukseen
Kristukseen:
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”Evankeliumin ensimmäinen periaate on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen.
Usko merkitsee luottamista – luottamista Jumalan tahtoon, luottamista Hänen
tapaansa tehdä asioita ja luottamista Hänen aikatauluunsa. Meidän ei pidä
yrittää tyrkyttää omaa aikatauluamme Hänelle. – –

Emme tosiaankaan voi todella uskoa Herraan, ellemme me myös täysin luota
Herran tahtoon ja Herran ajoitukseen.” (Ks. ”Ajoitus”, Liahona, lokakuu

2003, s. 12.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksihän meidän on tärkeätä osoittaa uskoa Herran tahtoon ja Hänen
ajoitukseensa, kun kohtaamme koettelemuksia?

b. Kuinka sinä osoitat uskoa nykyisissä koettelemuksissasi? (Tai kuinka aiot
osoittaa uskoa, kun elämääsi tulee koettelemuksia?)

Tarkastele jakeita Joh. 11:25–26 ja pane merkille totuuksia, joita voimme oppia siitä,
mitä Vapahtaja opetti Martalle. Voi olla hyvä tietää, että ilmaus ”[ei] ikinä kuole”
jakeessa 26 viittaa siihen, ettei koskaan koe toista kuolemaa eli karkottamista
Jumalan valtakunnasta ja Hänen luotaan.

Seuraavassa on kaksi totuutta, jotka me voimme oppia Vapahtajan sanoista: Jeesus
Kristus on ylösnousemus ja elämä. Jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, me
voimme saada iankaikkisen elämän.

Lue Joh. 11:28–37 ja ota selville, mitä Maria sanoi Jeesukselle ja kuinka Jeesus
vastasi.

Kuinka Marian sanat jakeessa 32 kuvastavat hänen uskoaan Vapahtajaan?

Pohdi jaetta Joh. 11:35. Mistähän syystä Jeesus itki?

Lue Joh. 11:38–46 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Vapahtaja teki itkettyään
Marian ja Martan kanssa.

Huomaa, että Lasarusta ei herätetty kuolleista kuolemattomaan tilaan. Hänen
henkiruumiinsa tuotiin takaisin hänen fyysiseen ruumiiseensa, mutta hänen
fyysinen ruumiinsa oli yhä kuolevainen ja jälleen kuoleman vallan alainen.

Vanhin McConkie on opettanut sitä 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 ja osoitti Hänen valtansa
kuoleman yli? Kuinka meille on siunaukseksi se, että ymmärrämme Vapahtajan
voiman suoda kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä?
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Huomaa jakeesta Joh. 11:40, että Jeesus muistutti Marttaa siitä, että jos tämä
uskoisi, tämä saisi nähdä Jumalan kirkkauden. Ajattele, kuinka Martta ja Maria
osoittivat uskoaan Jeesukseen Kristukseen tämän koettelemuksen aikana. Muista,
että alussa he osoittivat uskoa Jeesukseen Kristukseen lähettämällä hakemaan
Häntä, kun Lasarus oli sairas, ja he uskoivat ja luottivat Häneen edelleen senkin
jälkeen kun Lasarus oli kuollut.

Luvusta Joh. 11 me opimme, että jos päätämme osoittaa uskoa Jeesukseen
Kristukseen koettelemuksissamme, niin meidän uskomme Häneen
vahvistuu ja syvenee. On tärkeää muistaa, että Martan ja Marian kokemuksen
tavoin tämä uskomme vahvistuminen tulee Herran viisauden ja ajoituksen
mukaisesti.

Kuinka se, että Vapahtaja herätti Lasaruksen eloon tämän oltua neljä päivää
kuolleena, on saattanut vahvistaa paitsi Martan ja Marian uskoa Vapahtajaan myös
Hänen opetuslastensa uskoa?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Milloin olet jossakin koettelemuksessa päättänyt osoittaa uskoa Jeesukseen
Kristukseen ja uskosi Häneen on sen johdosta vahvistunut tai lujittunut?

b. Mitä sellaista aiot tehdä, mikä auttaa sinua tekemään päätöksen osoittaa
uskoa Jeesukseen Kristukseen koettelemuksissa, joita koet tai saatat kokea.

Johannes 11:47–57
Ylipapit ja fariseukset neuvottelevat keskenään surmatakseen Jeesuksen
Lasaruksen herättäminen kuolleista oli todiste siitä, että Jeesuksella oli valta
kuoleman yli. Lue Joh. 11:47–48 ja kiinnitä huomiota siihen, miten ylipapit ja
fariseukset suhtautuivat, kun he kuulivat Jeesuksen herättäneen Lasaruksen
kuolleista.

Kuten jakeissa Joh. 11:49–57 kerrotaan, ylipappi Kaifas kannatti Jeesuksen
surmauttamista estääkseen roomalaisia ottamasta heiltä ”sekä tämän pyhän paikan
että koko kansamme” (Joh. 11:48). ”Pappisvallan ja pahojen tekojen tähden”
(2. Nefi 10:5) juutalaisjohtajat eivät halunneet menettää vaikutusvaltaista
asemaansa kansakuntansa sisällä. He päättivät surmata Jeesuksen, ja he antoivat
käskyn, että niiden, jotka tiesivät Hänen olinpaikastaan, tulisi ilmoittaa heille, jotta
Hänet voitaisiin pidättää.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 11 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 15: PÄIVÄ 2

Johannes 12
Johdanto
Betanialainen Maria, Martan ja Lasaruksen sisko, voiteli Jeesuksen jalat
vertauskuvana Vapahtajan lähestyvästä kuolemasta ja hautaamisesta. Seuraavana
päivänä Jeesus saapui riemusaatossa Jerusalemiin ja puhui kuolemastaan. Hänen
tekemistään ihmeistä huolimatta jotkut eivät uskoneet Hänen olevan Vapahtaja,
luvattu Messias. Hän opetti, mitä seuraa, jos uskoo Häneen ja jos ei usko Häneen.

Johannes 12:1–19
Maria voitelee Jeesuksen jalat, ja Jeesus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuva tai kirjoita
kuvaus jostakin Uuteen testamenttiin tallennetusta Vapahtajan

tekemästä ihmeestä. Pohdi, kuinka senkaltaisen ihmeen näkeminen saattaisi
vaikuttaa uskoosi Vapahtajaan.

Kun tutkit lukua Joh. 12, pane merkille eri tapoja, joilla ihmiset suhtautuivat
Vapahtajan tekemiin ihmeisiin, sekä totuuksia, jotka voivat auttaa meitä
ymmärtämään heidän suhtautumistapojaan.

Jakeissa Joh. 12:1–9 kerrotaan, että kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus aterioi
joidenkin ystäviensä kanssa Betaniassa, joka on pieni kaupunki Jerusalemin
ulkopuolella. Maria, Martan ja Lasaruksen sisko, voiteli Jeesuksen jalat kalliilla
tuoksuöljyllä. Juudas Iskariot vastusti tämän kalliin öljyn käyttöä sanoen, että rahat
olisi voitu antaa köyhille (ks. Joh. 12:4–5). Hänen todellisena motiivinaan ei
kuitenkaan ollut se, että hän ”olisi välittänyt köyhistä, vaan – – että [hän] oli varas.
Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan.” (Joh. 12:6.) Ilmaus ”yhteinen kukkaro oli
hänen hallussaan” viittaa Juudaksen tehtävään huolehtia niiden rahoista, jotka
kulkivat Vapahtajan kanssa.

Monet ihmiset kuulivat, että Jeesus oli Betaniassa, ja he tulivat katsomaan Häntä ja
Lasarusta, jonka Jeesus oli herättänyt aiemmin kuolleista. Muista, että koska Jeesus
oli palauttanut Lasaruksen takaisin henkiin, juutalaisjohtajat alkoivat suunnitella,
kuinka he saisivat Jeesuksen surmatuksi.

Lue Joh. 12:10–11 ja ota selville, mitä ylipapit halusivat tehdä Lasarukselle.

Miksi ylipapit halusivat tappaa Lasaruksen?

Ylipapit halusivat tappaa Lasaruksen hävittääkseen todisteet Vapahtajan tekemästä
ihmeestä. Kuinka kuvailisit niiden ihmisten erilaisia suhtautumistapoja, jotka olivat
nähneet Jeesuksen herättävän Lasaruksen kuolleista tai olivat kuulleet siitä?
____________________

Jakeissa Joh. 12:12–16 kerrotaan, että päivä sen jälkeen kun Maria oli voidellut
Jeesuksen jalat, Jeesus saapui riemusaatossa Jerusalemiin. Lue Joh. 12:17–19 ja
kiinnitä huomiota siihen, mitä ihmiset, jotka olivat kuulleet Jeesuksen herättäneen
Lasaruksen kuolleista, tekivät Vapahtajan saapuessa riemusaatossa Jerusalemiin.
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Huomaa jakeesta 19, kuinka fariseukset suhtautuivat siihen, mitä tapahtui. Heistä
tuntui, etteivät heidän pyrkimyksensä estää ihmisiä seuraamasta Jeesusta olleet
onnistuneet. Miksihän jotkut ihmiset, jotka kuulivat Jeesuksen tekemistä ihmeistä,
uskoivat Häneen ja seurasivat Häntä, kun taas toiset päättivät torjua Hänet?

Johannes 12:20–36
Jeesus profetoi kuolemastaan
Jakeissa Joh. 12:20–22 kerrotaan, että muutamat kreikkalaiset (ks. Joh. 12:20) –
mahdollisesti juutalaisuuteen kääntyneet – jotka olivat tulleet Jerusalemiin
viettämään pääsiäistä, pyysivät saada tavata Jeesuksen. Kun Jeesus kuuli tästä
pyynnöstä, Hän puhui lähestyvästä kärsimyksestään, kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan.

Lue Joh. 12:23–24 ja katso, mitä Jeesus puhui kuolemastaan. Voisit merkitä,
mitä löydät.

Vapahtajan viittaus vehnänjyvään, jonka täytyi pudota maahan ja kuolla (ks. Joh.
12:24) tuottaakseen runsaan sadon, oli vertauskuvana siitä, että Hän voitti
kuoleman ja synnin. Hänen sovituksensa ansiosta kaikki ihmiset nousisivat
kuolleista, ja Hänen sovituksensa toisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskovat
Häneen, tekevät parannuksen ja noudattavat Hänen käskyjään. Jakeissa Joh.
12:25–26 kerrotaan, että Herra kannusti kaikkia ihmisiä kadottamaan itsensä Häntä
palvellessaan.

Jakeissa Joh. 12:27–31 kerrotaan, että tuntien lähestyvän kärsimyksensä painon
Jeesus päätti jatkaa tarkoituksensa toteuttamista. Hän rukoili, että Isän nimi
kirkastettaisiin, ja paikalla olevat kuulivat äänen todistavan, että se kirkastettaisiin.
Isän sanat kuvastivat Hänen täyttä luottamustaan siihen, että Hänen Poikansa veisi
sovituksen loppuun asti.

Lue Joh. 12:32–33 ja katso, millaisen kuoleman Vapahtaja sanoi kärsivänsä ja
millainen vaikutus sillä olisi ihmiskuntaan.

Kuultuaan Jeesuksen opetukset ihmiset kysyivät, kuka oli se Ihmisen Poika, joka
korotettaisiin (ks. Joh. 12:34). Jakeissa Joh. 12:35–36 kerrotaan, että Jeesus vastasi
nimittämällä itseään valoksi. Jeesus kannusti ihmisiä kulkemaan valossa niin kauan
kuin Hän oli heidän luonaan.

Johannes 12:37–50
Jeesus opettaa, mitä seuraa, jos uskoo Häneen ja jos ei usko Häneen
Muistatko, kun luit jakeista Joh. 12:9–11, kuinka ihmiset suhtautuivat Vapahtajan
tekemiin ihmeisiin? Lue Joh. 12:37 ja pane merkille, kuinka eräs toinen ihmisryhmä
suhtautui Jeesuksen tekemiin ihmeisiin.

Nämä erilaiset suhtautumistavat Jeesuksen tekemiin ihmeisiin osoittavat, että
ihmeet yksinään eivät saa meitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen.

Vaikka ihmeet yksinään eivät saa meitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen, mieti,
kuinka ne voivat vaikuttaa uskoomme Häneen.
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Jakeista Joh. 12:38–41 me opimme, että profeetta Jesajan lausumat profetiat (ks. Jes.
6:9–10; 53:1–3) täyttyivät niiden ihmisten kautta, jotka päättivät olla uskomatta
Jeesukseen. Vapahtajan tekemistä tunnusteoista huolimatta jotkut päättivät
sokaista silmänsä ja paaduttaa sydämensä Häntä vastaan.

Seitsemänkymmenen koorumin jäsen, vanhin Gerrit W. Gong on todistanut
siunauksista, joita 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.)

2. Mieti vanhin Gongin sanoja, joiden mukaan ”uskominen on
valinta”. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä

tämä lausuma merkitsee sinulle.

Lue Joh. 12:42–43 ja ota selville, miksi jotkut juutalaisista hallitusmiehistä eivät
avoimesti tunnustaneet uskoaan Jeesukseen.

Selitä omin sanoin, mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ”ihmisten antama kunnia oli
heille rakkaampi kuin Jumalan antama” (Joh. 12:43): ____________________

Näistä jakeista me opimme, että se, että meille on tärkeämpää miellyttää muita
kuin Jumalaa, voi estää meitä tunnustamasta avoimesti uskoamme
Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa. Voisit kirjoittaa tämän
totuuden pyhiin kirjoituksiisi.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
useampaan seuraavista kysymyksistä:

a. Mitkä ovat meidän aikamme esimerkkejä siitä, kuinka huoli siitä, mitä muut
ajattelevat, estää ihmisiä tunnustamasta avoimesti uskoaan Kristukseen ja
Hänen evankeliumiinsa?

b. Millä tavoin me voimme osoittaa kantavamme enemmän huolta siitä, mikä
miellyttää Jumalaa kuin mikä miellyttää lähellämme olevia ihmisiä?

c. Mitä myönteistä voi seurata siitä, että osoitamme uskovamme Jeesukseen
Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa?

Mieti jotakin tilannetta, jolloin olit aivan pilkkopimeässä. Mieti, miltä sinusta
tuntui. Tunsitko olevasi mahdollisesti jossakin vaarassa? Kuinka se, että sinulla olisi
ollut valoa, olisi auttanut siinä tilanteessa?

Kuinka fyysisessä pimeydessä oleminen on samankaltaista kuin hengellisessä
pimeydessä oleminen? ____________________

Mitä vaaroja voi aiheutua siitä, että elää hengellisessä pimeydessä?
____________________
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Lue Joh. 12:44–46 ja ota selville, kuinka niitä, jotka uskovat Jeesukseen
Kristukseen, voidaan siunata.

Yksi periaate, jonka opimme jakeesta 46, on se, että jos uskomme Jeesukseen
Kristukseen, meidän ei tarvitse elää hengellisessä pimeydessä.

Mieti, kuinka Jeesus Kristus on valo ja kuinka uskominen Häneen voi poistaa
ihmisen elämästä hengellisen pimeyden.

4. Valitse yksi seuraavista aiheista ja kirjoita sitten pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset kahteen kysymykseen niiden

jäljessä: fyysisen ruumiimme tarkoitus, viihde ja media, rauhan ja onnen
saavuttaminen, avioliitto ja perhe, elämä kuoleman jälkeen. Jos mahdollista,
voisit keskustella näistä kysymyksistä jonkun henkilön kanssa ja kirjoittaa,
mistä keskustelitte.

a. Mitä hengellisessä pimeydessä olevat saattaisivat uskoa tästä aiheesta?

b. Mitä valoa eli ohjausta ja selkeyttä Jeesus Kristus ja Hänen evankeliuminsa
tuovat tähän aiheeseen?

Mieti, kuinka periaate, jota opetetaan jakeessa Joh. 12:46, voi auttaa meitä
ymmärtämään, miksi saatamme ajatella tietyistä aiheista eri tavoin kuin muut
ihmiset. Muista, että saatamme suhtautua tiettyihin aiheisiin ja asioihin samalla
tavoin kuin ihmiset, jotka kuuluvat muihin uskontoihin. On niitä, joilla ei ole
Pyhän Hengen lahjaa ja jotka silti uskovat lujasti Jeesukseen Kristukseen ja joiden
valintoja Kristuksen valo (ks. Moroni 7:16–19; OL 88:7, 11) ja Hänen opetuksensa
valaisevat.

Kuten jakeissa Joh. 12:47–50 kerrotaan, 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.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 12 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 15: PÄIVÄ 3

Johannes 13
Johdanto
Syötyään pääsiäisaterian Vapahtaja pesi apostoliensa jalat, ilmaisi Juudaksen olevan
Hänen kavaltajansa ja antoi apostoleilleen ”uuden käskyn” (Joh. 13:34).
Palvelutyönsä viimeisen viikon aikana kuolevaisuudessa Jeesus Kristus keskittyi
opetuksissaan kuuliaisuuteen, palvelemiseen ja rakkauteen – ominaisuuksiin, jotka
luonnehtivat Hänen elämäänsä ja joiden tulisi luonnehtia meidän elämäämme
Hänen opetuslapsinaan.

Johannes 13:1–17
Jeesus pesee apostoliensa jalat

Pohdi seuraavia kysymyksiä:

• Mihin kohtaan asettaisit itsesi tällä asteikolla?

• Haluaisitko olla onnellisempi kuin olet tällä hetkellä?

• Tuleeko mieleesi joku, jota haluaisit auttaa olemaan onnellisempi?

Kun tutkit lukua Joh. 13, etsi periaate, joka opettaa, mitä me voimme tehdä
ollaksemme onnellisempia.

Kun Jeesus oli saapunut riemusaatossa Jerusalemiin, Hän söi pääsiäisaterian
apostoliensa kanssa. Jakeissa Joh. 13:1–3 kerrotaan, että nauttiessaan tämän aterian
(viimeisen aterian) apostoliensa kanssa Jeesus tiesi, että pian Hän kuolisi ja Hänen
henkensä palaisi taivaallisen Isänsä luo.

Lue Joh. 13:4–5 ja ota selville, mitä
Jeesus teki, kun Hän ja Hänen
apostolinsa olivat päättäneet
pääsiäisaterian. Ilmaus ”riisui viittansa”
jakeessa Joh. 13:4 tarkoittaa sitä, että
Jeesus otti yltään päällysvaatteen. Se on
samanlaista kuin meidän aikanamme
joku riisuisi takin.

”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
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vähäpätöisimmässä asemassa olevat palvelijat.” (New Testament Student Manual, kirkon
koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 242.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Jos olisit ollut paikalla, kun Jeesus pesi apostoliensa jalat, kuinka olisit
mahtanut reagoida, jos Jeesus olisi alkanut pestä sinun jalkojasi?

b. Mitä apostolien jalkojen peseminen kertoo Jeesuksen luonteesta?

Lue Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR Joh. 13:8 ja katso, mitä Pietari sanoi, kun
Vapahtaja alkoi pestä hänen jalkojaan.

Lue JSR Joh. 13:9–10 ja katso, miten Pietari suhtautui siihen, mitä Herra sanoi
hänelle.

Mitä me opimme Pietarista sen pohjalta, kuinka hän jakeessa Joh. 13:9 suhtautui
siihen, mitä Herra sanoi hänelle?

Pesemällä apostoliensa jalat Vapahtaja paitsi suoritti kauniin palveluteon myös
täytti osan Mooseksen laista ja asetti pyhän toimituksen, joka auttaisi Hänen
uskollisia seuraajiaan puhdistumaan synnistä. Tämä toimitus palautettiin meidän
taloudenhoitokaudellamme profeetta Joseph Smithin kautta (ks. OL 88:74–75,
137–141).

Lue Joh. 13:11 ja kiinnitä huomiota siihen, miksi Jeesus sanoi apostolien olevan
”puhtaita, mutta eivät kaikki”.

Hän viittasi Juudas Iskariotiin, joka pian kavaltaisi Hänet.

Lue Joh. 13:12–17 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti apostoleilleen pestyään
heidän jalkansa. Voisit merkitä ilmaukset, jotka kuvailevat esimerkkiä, jonka
Vapahtaja antoi ja jota Hän kehotti apostolejaan noudattamaan.

Pyri olemaan enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltainen
Kun tutkit Jeesuksen Kristuksen kuolevaisen elämän viimeistä viikkoa, pyri olemaan enemmän
Hänen kaltaisensa. Esimerkiksi luvusta Joh. 13 opit, miten Vapahtaja palveli muita pesemällä
opetuslastensa jalat. Noudata Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla lähipiirissäsi olevia.
Evankeliumin periaatteiden noudattaminen tuo luvattuja siunauksia, syventää ymmärrystä ja
kääntymystä sekä auttaa meitä tulemaan enemmän Vapahtajan kaltaisiksi.

Minkä siunauksen me saamme Vapahtajan apostoleilleen jakeessa Joh. 13:17
antaman lupauksen perusteella, kun noudatamme Hänen esimerkkiään
palvelemalla muita? Vastaa tähän kysymykseen täydentämällä seuraava periaate:
Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla muita, me olemme
____________________.

2. Tee seuraavat tehtävät pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi:
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a. Vastaa seuraavaan kysymykseen: Mistähän syystä me olemme
onnellisempia, jos palvelemme muita kuten Vapahtaja teki?

b. Kirjoita tilanteesta, jolloin olet ollut onnellisempi, koska olet noudattanut
Vapahtajan esimerkkiä palvelemalla muita.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin
seuraavat sanat ja pane merkille, mitä me voimme hänen sanojensa mukaan
tehdä löytääksemme tilaisuuksia palvella muita: ”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.)

Voisit kirjoittaa vanhin Ballardin sanat erilliselle paperille ja asettaa ne johonkin,
mistä ne voivat muistuttaa sinua rukoilemaan tilaisuuksia palvella muita. Voisit
kirjoittaa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ja kertoa muille, kuinka
rukouksiisi on vastattu, kun olet noudattanut vanhin Ballardin neuvoa.

Johannes 13:18–30
Jeesus paljastaa kavaltajansa
Jakeissa Joh. 13:18–30 kerrotaan, että kun Jeesus oli opettanut apostoleilleen, että
he olisivat onnellisia, jos he palvelisivat muita, Hän sanoi, että yksi heistä kavaltaisi
Hänet. Kun Johannes kysyi Vapahtajalta, kuka kavaltaisi Hänet, Jeesus sanoi
hänelle, että ”se, jolle annan tämän leivänpalan” (Joh. 13:26), ja Hän antoi sen
Juudas Iskariotille.

Johannes 13:31–38
Jeesus opettaa opetuslapsiaan rakastamaan toinen toistaan
Onko sinua koskaan syytetty siitä, ettet ole kristitty tai Jeesuksen Kristuksen tosi
opetuslapsi, koska olet Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
jäsen? Tämä voi johtua siitä, että meillä on palautuksen vuoksi tiettyjä
ainutlaatuisia uskonkäsityksiä, kuten että uskomme Mormonin kirjaan ja siihen,
että jumaluuden jäsenet ovat kolme erillistä olentoa. Kuinka olet toiminut silloin?
(Tai ellei sinulla ole ollut sellaista kokemusta, niin kuinka vastaisit henkilölle, joka
sanoo sinulle, ettet ole kristitty?) ____________________

Lue Joh. 13:34–35 ja ota selville, minkä Jeesus sanoi auttavan muita huomaamaan,
että apostolit olivat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Voisit merkitä jakeessa Joh.
13:34 käskyn, jonka Jeesus antoi apostoleilleen.

Huomaa, että jakeessa Joh. 13:35 sanotaan, että muut tietäisivät, että apostolit
olivat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, jos he rakastaisivat toisiaan kuten Jeesus
rakasti heitä. Näistä jakeista me opimme, että kun rakastamme toisiamme kuten
Jeesus Kristus rakastaa meitä, muut tietävät meidän olevan Hänen
opetuslapsiaan.
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3. Sen perusteella, mitä olet tänä vuonna opiskellut Jeesuksesta
Kristuksesta, kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi viisi

tapaa, joilla Hän osoittaa rakastavansa ihmisiä.

Lue seuraava kertomus, jonka on kertonut seitsemänkymmenen koorumin jäsen,
vanhin Paul E. Koelliker, ja pane merkille, kuinka tässä kertomuksessa kuvatut
lähetyssaarnaajat noudattivat Herran neuvoa rakastaa toinen toistaan:

”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 ja Hänen evankeliuminsa opettajia.” (”Hän rakastaa meitä
todella”, Liahona, toukokuu 2012, s. 17.)

4. Lue laulun ”Rakastakaa toisianne” (MAP-lauluja, 192) sanat ja
ajattele jotakuta tuntemaasi henkilöä, jonka helposti tunnistaa

Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi sen rakkauden johdosta, jota hän osoittaa
muille. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka tämä henkilö
osoittaa rakkautta muita kohtaan ja millä tavoin sinä haluaisit noudattaa hänen
esimerkkiään. Kirjoita myös tavoite siitä, mitä aiot tehdä rakastaaksesi muita,
kuten Vapahtaja rakastaa heitä.

Jakeissa Joh. 13:36–38 kerrotaan, 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.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 13 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 15: PÄIVÄ 4

Johannes 14–15
Johdanto
Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus opetti apostoleilleen, kuinka he voivat palata
taivaallisen Isän luo ja kuinka he voivat osoittaa rakkautensa Häntä kohtaan. Sitten
Jeesus lupasi apostoleilleen, että Hän lähettäisi heille toisen puolustajan. Hän
opetti, että Hän on tosi viinipuu ja että Hänen opetuslapsensa ovat oksat. Lisäksi
Vapahtaja käski opetuslastensa rakastaa toinen toistaan ja varoitti heitä vainosta,
jota he kokisivat, koska he olivat tekemisissä Hänen kanssaan.

Johannes 14:1–14
Vapahtaja opettaa apostoleilleen, kuinka palata taivaallisen Isän luo
Kuvittele, että ystävä kysyy: ”Minulle on kerrottu, että monet tiet johtavat
taivaaseen ja että eri uskonnot näyttävät meille eri teitä Jumalan valtakuntaan.
Uskotko sinä tämän olevan totta?” Kirjoita annetulle viivalle, miten vastaisit tähän
kysymykseen, ja selitä, miksi uskot tai miksi et usko väitteen olevan totta.
____________________

Lue Joh. 14:1–6 ja pane merkille, mitä Vapahtaja opetti siitä, kuinka palata
taivaallisen Isän valtakuntaan. (Joh. 14:6 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta.
Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään
sen helposti.)

Jakeesta Joh. 14:6 me opimme, että vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen
kautta ja seuraamalla Hänen tietään me voimme päästä taivaallisen Isän
valtakuntaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi Vapahtaja on ainoa tie takaisin taivaallisen Isän luokse?

b. Millä tavoin Jeesus Kristus on totuus?

c. Millä tavoin Jeesus on elämä?

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.

Lue Joh. 14:7–14 ja katso, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen suhteestaan Isäänsä.
Voisit merkitä ilmauksen ”joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” jakeessa 9.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että Isä
lähetti Poikansa, jotta Hän auttaisi meitä tuntemaan Isämme taivaassa,
rakastamaan Häntä ja olemaan Hänelle kuuliaisia:
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”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.

Hän teki sen ainakin osittain siksi, että silloin ja nyt meidän kaikkien täytyy tuntea Jumala
täydellisemmin, jotta rakastaisimme Häntä syvemmin ja tottelisimme Häntä täydellisemmin. – –

Sen jälkeen kun monien sukupolvien profeetat olivat yrittäneet opettaa ihmissuvulle Isän tahtoa
ja teitä, yleensä huonolla menestyksellä, Jumala viimeisenä yrityksenään saada meidät
tuntemaan itsensä lähetti maan päälle ainoan ja täydellisen Poikansa, joka oli luotu Hänen
kuvakseen ja kaltaisekseen, elämään ja palvelemaan kuolevaisten joukossa elämän ankarassa
arjessa. – –

Jeesus – – tuli parantamaan ihmisten mielikuvaa Jumalasta ja pyytämään heitä rakastamaan
taivaallista Isäänsä niin kuin Tämä on aina rakastanut ja tulee aina rakastamaan heitä. Heidän
oli mahdollista ymmärtää Jumalan suunnitelmaa, Jumalan voimaa, Jumalan pyhyyttä ja vieläpä
Jumalan vihaa ja tuomioita. Mutta Jumalan rakkautta, Hänen uskollisuutensa syvyyttä lapsiaan
kohtaan, he eivät vielä täysin tunteneet ennen kuin Kristus tuli.

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’ [Lectures on Faith, 1985, s. 42]. Kristus julisti
elämällään ja varsinkin kuolemallaan: ’Tämä, mitä teille osoitan, on Jumalan laupeutta, samoin
kuin itseni.’” (”Jumalan valtasuuruus”, Liahona, marraskuu 2003, s. 70–72.)

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 14:6
2. Pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan Joh. 14:6 ulkoa

opetteleminen voi auttaa sinua vastaamaan kysymyksiin kuten
siihen, joka oli tämän oppiaiheen alussa. Opettele tämä kohta ulkoa toistamalla
se muutamaan kertaan. Toista se sitten jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle.
Kirjoita sen jälkeen pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi Olen opetellut ulkoa
Joh. 14:6 ja pyydä sitä henkilöä, jolle toistit kohdan, kirjoittamaan
allekirjoituksensa pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Johannes 14:15–31
Jeesus opettaa apostoleilleen, kuinka he voivat osoittaa rakkautensa Häntä kohtaan
Mieti jotakuta, jota rakastat. Kuinka osoitat rakastavasi tätä henkilöä?
____________________

Lue Joh. 14:15 ja pane merkille, mitä Jeesus käski apostolejaan tekemään
osoituksena näiden rakkaudesta Häntä kohtaan. (Joh. 14:15 on pyhien kirjoitusten
hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt
löytämään sen tulevaisuudessa.)

Täydennä seuraava totuus sen perusteella, mitä Jeesus opetti apostoleilleen: Me
osoitamme rakastavamme Jeesusta Kristusta, kun ____________________.
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Mieti, kuinka kunkin seuraavan käskyn pitäminen osoittaa rakkautesi Jeesusta
Kristusta kohtaan: lepopäivän pyhittäminen, isäsi ja äitisi kunnioittaminen,
kymmenysten maksaminen ja lähimmäisesi rakastaminen.

Mieti 3–4 minuutin ajan syvällisesti sitä, kuinka hyvin osoitat rakastavasi
Vapahtajaa pitämällä Hänen käskynsä.

Lue Joh. 14:16–17, 26 ja katso, mitä Vapahtaja lupasi apostoleilleen.

Ilmaus ”toinen puolustaja” jakeessa 16 tarkoittaa Pyhää Henkeä. Koska Vapahtaja
oli ollut apostoleilleen puolustaja palvelutyössään kuolevaisuudessa, Hän kutsui
Pyhää Henkeä toiseksi puolustajaksi. Jostakin syystä Pyhä Henki ei toiminut
täyteydessään Jeesuksen palvelutyön aikana kuolevaisuudessa, vaikka Hän toimi
täyteydessään ennen Vapahtajan palvelutyötä kuolevaisuudessa ja sen jälkeen (ks.
Bible Dictionary, ”Holy Ghost”).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt Pyhän
Hengen tehtävää puolustajana:

”Niin kauan kuin Jeesus on ollut heidän kanssaan, Hän on ollut heidän
puolustajansa. Hän on puhunut rauhaa heidän sieluilleen. Ne, jotka olivat tämän
maailman murheiden, kärsimysten ja kamppailujen raskaasti kuormittamia,
tulivat Hänen luokseen ja löysivät levon sielulleen. Hän lohdutti leskeä ja oli
isättömille isä. Hänen sanansa kohottivat uskovia sieluja uusiin levollisuuden ja
rauhan korkeuksiin. Nyt Hän oli lähdössä, mutta Hän lähettäisi toisen puolustajan

– Pyhän Hengen – asumaan uskollisten kanssa ikuisesti.

Kaikille ihmisille paitsi niille muutamille, jotka kuulivat Hänen äänensä kuolevaisuudessa, Pyhä
Henki on ensimmäinen puolustaja. Tämä jumaluuden jäsen puhuu rauhaa vanhurskaiden sieluille
kaikkina aikoina. Pyhä Henki ’on Jumalan lahja kaikille niille, jotka etsivät häntä uutterasti, sekä
muinaisina aikoina että sinä aikana, jolloin hän ilmoittaisi itsensä ihmislapsille’ (1. Nefi 10:17), ja
niin myös tulevina aikoina. Hän on totuuden Henki – kuten myös Kristus on – mutta maailma ei
voi ottaa vastaan Pyhää Henkeä, koska Henki ei asu epäpyhissä temppeleissä.” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 osaa, 1979–1981, osa 4, s. 74–75.)

Mitkä kolme asiaa Pyhä Henki voi jakeiden Joh. 14:16–17, 26 mukaan tehdä
hyväksemme? Vastaa tähän kysymykseen täydentämällä seuraava totuus: Pyhä
Henki voi ____________________.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
useampaan seuraavista kysymyksistä:

a. Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen lohduttavan sinua?

b. Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen opettavan sinua?

c. Milloin Pyhä Henki on auttanut sinua muistamaan jotakin?

Lue Joh. 14:18–23 ja katso, mitä Vapahtaja lupasi niille, jotka osoittavat rakkautensa
Häntä kohtaan pitämällä Hänen käskynsä.

Näistä jakeista me opimme, että jos pidämme käskyt, taivaallinen Isä ja Jeesus
Kristus ovat luonamme.
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Lue OL 130:3 ja pane merkille, mitä tarkoittaa, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus
ovat luonamme.

Lue Joh. 14:27 ja kiinnitä huomiota Vapahtajan kannustaviin sanoihin
apostoleilleen.

Mieti, mikä ero on Vapahtajan tarjoaman rauhan ja maailman tarjoaman rauhan
välillä.

Vanhin McConkie kuvaili Vapahtajan tarjoamaa rauhaa: ”[Se on] sisäistä rauhaa,
joka syntyy varmasta vakaumuksesta Herran maanpäällisen valtakunnan
jumalallisuudesta; rauhaa, jonka myötä tulee vakuutus siitä, että edessä on
parempi maailma; rauhaa, joka asuu ihmisten sielussa, vaikka he saattavat olla
keskellä sotaa ja sekasortoa” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa,
1965–1973, osa 1, s. 742).

Jakeissa Joh. 14:28–30 kerrotaan, että Jeesus sanoi apostoleilleen, että heidän tulisi
iloita, koska Hän oli jättämässä heidät palatakseen taivaallisen Isän luo. Kuten
Joseph Smithin raamatunkäännöksessä selvennetään, Jeesus sanoi heille myös,
ettei Saatanalla ole mitään valtaa Häneen, koska Hän on voittanut maailman,
mutta Saatana voi silti vaikuttaa heihin, koska he eivät olleet vielä saaneet
päätökseen työtään maan päällä (ks. JSR Joh. 14:30).

Lue Joh. 14:31 ja katso, kuinka Vapahtaja osoitti rakkautensa Isäänsä kohtaan.
Voisit merkitä, mitä löydät.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 14:15
4. Katso, kuinka nopeasti opit ulkoa kohdan Joh. 14:15. Toista se

ääneen. Kirjoita se sitten ulkomuistista pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.

Lue uudelleen Joh. 14:31 ja pane merkille esimerkki, jonka Jeesus Kristus antoi
meille jakeessa Joh. 14:15 opettamastaan periaatteesta. Huomaa virke: ”Nouskaa,
me lähdemme täältä!” (Joh. 14:31.) Vapahtaja tarkoitti todennäköisesti lähtemistä
yläkerran huoneesta, jossa viimeinen ateria oli nautittu, ja sitten sitä, että Hän
täyttäisi velvollisuutensa Jumalaa kohtaan Getsemanessa ja Golgatalla. Vaikein
käsky, minkä Isä oli antanut Pojalle, oli se, että Jeesus kärsisi ja kuolisi meidän
puolestamme (ks. 3. Nefi 27:13–14). Mieti Herran käskyjä ja tasovaatimuksia, joita
sinun on vaikea noudattaa. Pohdi, kuinka niiden käskyjen noudattaminen osoittaisi
rakkautesi Vapahtajaa kohtaan. Kirjoita omaan päiväkirjaasi tavoite siitä, kuinka
aiot olla kuuliainen pohtimillasi tavoilla.

Johannes 15:1–11
Jeesus selittää, että Hän on tosi viinipuu
Kuvittele, että tarkastelet elämääsi 60 vuoden päästä tästä hetkestä. Ympyröi
seuraavista sanoista ne, joiden haluaisit lopulta kuvailevan elämääsi: menestynyt,
onneton, iloinen, arvokas, tuottamaton, hedelmällinen, antoisa, yltäkylläinen,
epäonnistunut.
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Jeesus käytti vertausta viinipuusta auttaakseen opetuslapsiaan ymmärtämään,
kuinka voi saada hedelmällisen, antoisan ja yltäkylläisen elämän.

Lue Joh. 15:1–5 ja pane merkille, mitä
tämän vertauksen eri osatekijät
kuvaavat.

Näistä jakeista me opimme, että
viinipuu kuvaa Jeesusta Kristusta ja
oksat kuvaavat Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsia. Hedelmät voivat kuvata
niitä vanhurskaita tekoja ja toimia, joita
Jeesuksen Kristuksen opetuslasten
pitäisi tuottaa. Kirjoita nämä
merkitykset kuvassa olevien nimitysten viereen. Kuten Vapahtaja sanoi jakeessa
Joh. 15:1, viinitarhuri on taivaallinen Isä. Viinitarhuri on henkilö, joka hoitaa
viinitarhaa.

Voisit merkitä sanan pysyä aina kun se esiintyy jakeissa Joh. 15:4–5. Sana pysyä,
siten kuin sitä käytetään näissä jakeissa, tarkoittaa, että pysyy lujasti ja pysyvästi
kiinni Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen kirkossaan.

Jakeesta Joh. 15:5 me opimme, että jos pysymme Vapahtajassa, me teemme
vanhurskaita tekoja.

Jakeista Joh. 15:6–8 me opimme
Vapahtajan opettaneen, että ne, jotka
eivät pysy Hänessä, ovat kuin oksa, joka
on leikattu pois – se kuivuu ja kuolee.
Ihmiset, jotka pysyvät Jeesuksessa
Kristuksessa, tekevät vanhurskaita tekoja, jotka ovat Jumalan ylistykseksi.

Mitä me voimme tehdä pysyäksemme eli ollaksemme lujasti kiinni Vapahtajassa?

Lue Joh. 15:9–11 ja ota selville, mitä Jeesus opetti opetuslapsiaan tekemään ja mitä
siunauksia he saisivat. Voisit merkitä, mitä löydät.

Isä ja Poika rakastavat meitä täydellisellä ja ikuisella rakkaudella, ja 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).

Jakeista Joh. 15:10–11 me opimme, että jos pidämme käskyt, me pysymme
Vapahtajan rakkaudessa ja saamme ilon täyteyden.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä me voimme saada ilon täyteyden pysymällä Vapahtajassa?

b. Miksihän ne, jotka pysyvät Vapahtajassa, tekevät vanhurskaita tekoja?

Mieti tapoja, joilla voit pysyä lujasti kiinni Vapahtajassa ja siten saada
suurempaa iloa.
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Johannes 15:12–17
Jeesus käskee opetuslapsiaan rakastamaan toisiaan

Presidentti Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:
”Varmastikin paras todiste siitä, että palvomme Jeesusta, on se, että seuraamme
Häntä” (”Jeesuksen Kristuksen tehtävä ja palvelutyö”, Liahona, huhtikuu
2013, s. 24).

Palvominen on suurta rakkautta ja kunnioitusta, ja seuraaminen tarkoittaa
jäljittelemistä.

Lue Joh. 15:12 ja pane merkille, kuinka Vapahtaja pyysi meitä seuraamaan Häntä.
Voisit merkitä, mitä löydät.

Lue Joh. 15:13–17 ja etsi tapa, jolla Vapahtaja on rakastanut meitä. Merkitse
jakeeseen 13, minkä Vapahtaja sanoi olevan suurin osoitus rakkaudesta.

Alleviivaa, mitä seitsemänkymmenen johtokunnan jäsen, vanhin Claudio R. M.
Costa on ehdottanut meitä tekemään, jotta antaisimme henkemme niiden
puolesta, joita rakastamme: ”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).

Ajattele jotakuta, joka on tällä tavoin antanut henkensä sinun puolestasi.

Johannes 15:18–27
Jeesus varoittaa opetuslapsiaan vainosta, jota he kokevat todistaessaan Hänestä
Kun Vapahtaja oli opettanut opetuslapsiaan pysymään Hänessä ja osoittamaan
rakkautta toisiaan kohtaan, Hän opetti heille, mitä heille tapahtuisi sen takia, että
he olivat tekemisissä Hänen kanssaan. Jakeissa Joh. 15:18–25 kerrotaan, että
maailma eli ne, jotka ovat syntisiä, vihaavat apostoleja. Jeesus Kristus sanoi, että ne,
jotka vihaavat Häntä, vihaavat myös Isää, ja että heitä tullaan pitämään
tilivelvollisina valinnoistaan.

Huolimatta siitä, että muut vihaavat ja vainoavat Jeesuksen Kristuksen seuraajia,
Hän antoi keinoja, joilla maailma voi saada todistuksen Hänestä. Lue Joh. 15:26–27
ja etsi todistajia, jotka todistaisivat maailmalle Jeesuksesta Kristuksesta.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Joh. 14–15 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 16: PÄIVÄ 1

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 totuuteen. Jeesus profetoi omasta kuolemastaan ja
ylösnousemuksestaan ja julisti, että Hän oli voittanut maailman.

Johannes 16:1–15
Jeesus selittää Pyhän Hengen tehtävää
Kuvittele, että matkustat ensimmäistä kertaa kauniin mutta petollisen maaston
läpi. Oppaanasi on läheinen ja kokenut ystävä. Kun pääset matkalla erityisen
vaikeaan kohtaan, käännyt ja huomaat, että ystäväsi on poissa ja että olet yksin ja
eksyksissä. Mitä huolia ja tuntemuksia sinulla mahtaisi olla sellaisessa tilanteessa?
____________________

Onko sinulla ollut samanlaisia huolia ja tuntemuksia haasteellisina tai yksinäisinä
hetkinä elämässäsi? Kun tutkit lukua Joh. 16, pane merkille periaatteita, jotka
voivat auttaa sinua tietämään, kuinka löytää johdatusta ja rauhaa, kun tarvitset sitä.

Oltuaan lähes kolme vuotta opetuslastensa kanssa Jeesus Kristus kertoi heille, että
Hänen täytyy mennä pois (ks. Joh. 14:28). Jakeissa Joh. 16:1–4 kerrotaan, 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.

Lue Joh. 16:5–6 ja ota selville, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja miltä se
heistä tuntui.

Lue Joh. 16:7 ja pane merkille, kenet Jeesus lupasi lähettää mentyään pois.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:
”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).

Jakeissa Joh. 16:8–12 Jeesus selitti, että yksi Pyhän Hengen tehtävistä on nuhdella
maailmaa synnistä (ks. Joh. 16:8). Lue Joh. 16:13 ja katso, mitä muita tehtäviä
Puolustaja täyttäisi opetuslasten elämässä Jeesuksen lähdettyä heidän luotaan.

Kommentoidessaan jakeita Joh. 16:9–11 vanhin McConkie on selittänyt: ”Nämä ovat vaikeita
jakeita, jotka ovat tulleet meille niin tiivistetyssä ja lyhennetyssä muodossa, että niitä on vaikea
tulkita. Ilmeinen merkitys on tämä: ’Kun te saatte Hengen kumppanuuden niin että puhutte, mitä
Hän ilmoittaa teille, silloin teidän opetuksenne tuomitsevat maailman synnistä ja
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vanhurskaudesta ja tuomiosta. Maailma tuomitaan synnistä, koska se hylkää minut, koska se ei
usko teidän Hengen innoittamaan todistukseenne siitä, että minä olen Jumalan Poika, jonka
kautta pelastus tulee. Heidät tuomitaan siitä, että he hylkäävät teidän todistuksenne minun
vanhurskaudestani – siitä, että he pitävät minua jumalanpilkkaajana, pettäjänä ja huijarina –
kun itse asiassa olen mennyt Isäni luo, mitä en olisi voinut tehdä, elleivät tekoni olisi täysin tosia
ja vanhurskaita. Heidät tuomitaan väärästä tuomiosta – siitä että he hylkäävät teidän
todistuksenne ajan uskontoja vastaan ja päättävät sen sijaan seurata Saatanaa, tämän maailman
ruhtinasta, joka itsekin kaikkine uskonnollisine filosofioineen tuomitaan ja havaitaan kevyeksi.’”
(Doctrinal New Testament Commentary, osa 1, s. 754.)

Kuinka opetuslapset hyötyisivät siitä johdatuksesta ja näkemyksestä, jota Pyhä
Henki antaisi?

Minkä Pyhää Henkeä koskevan totuuden me voimme oppia jakeesta Joh. 16:13?
____________________

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin Pyhä Henki johtaa meitä totuuteen?

b. Millä tavoin Pyhä Henki saattaisi ilmoittaa meille siitä, mitä on tuleva?

Luota kykyysi oppia evankeliumia ja elää sen mukaan
Luota kykyihisi ymmärtää pyhiä kirjoituksia, huomata oppeja ja periaatteita, selittää
evankeliumia muille sekä toteuttaa evankeliumin opetuksia omassa elämässäsi. Pyhän Hengen
avulla voit vahvistua kyvyissäsi oppia evankeliumia ja elää sen mukaan.

Pyhän Hengen avulla Jumala voi antaa vahvistusta, toivoa, näkemystä, varoituksia
ja johdatusta tulevaisuuttamme varten.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraava
lausunto ja pane merkille, kuinka voit kutsua Pyhän Hengen opastamaan sinua
elämässäsi: ”Kuinka me otamme Pyhän Hengen oppaaksemme? Meidän täytyy
tehdä parannus synneistämme viikoittain ja uudistaa liittomme nauttimalla
sakramentti puhtain käsin ja puhtain sydämin, kuten meitä on käsketty tekemään
(ks. OL 59:8–9, 12). Vain tällä tavoin voimme saada jumalallisen lupauksen, että

Hänen Henkensä olisi aina meidän kanssamme (ks. OL 20:77). Tuo Henki on Pyhä Henki, jonka
tehtävänä on opettaa meitä, johdattaa meitä totuuteen ja todistaa Isästä ja Pojasta (ks. Joh.
14:26; 15:26; 16:13; 3. Nefi 11:32, 36).” (”Älkää eksykö”, Liahona, marraskuu 2004, s. 46.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen johtavan sinua totuuteen tai
ilmoittavan sinulle, mitä on tuleva?

b. Kuinka tunnistit, että juuri Pyhä Henki johti sinua?
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Mieti, mitä valintoja voisit tehdä, jotta saisit Pyhän Hengen olemaan oppaanasi.
Pyri elämään tavalla, joka tuo elämääsi Hänen johdattavan vaikutuksensa.

Jakeessa Joh. 16:13 Jeesus opetti, että Pyhä Henki ”ei – – puhu omissa nimissään,
vaan puhuu sen, minkä kuulee”. Lue Joh. 16:14–15 ja pane merkille, kenen viestejä
Pyhä Henki puhuu meille.

Sen perusteella, mitä opit näistä jakeista, täydennä seuraava oppi: Pyhä Henki
ilmoittaa totuuksia ja ohjeita, jotka tulevat ____________________.

Miksi on hyödyllistä tietää, että kun Pyhä Henki puhuu meille, Hän puhuu
taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen puolesta? ____________________

”[Pyhän Hengen välittämä] tieto sinun hengellesi antaa paljon suuremman
varmuuden kuin mikään tieto, jonka voit saada luonnollisilla aisteillasi” (Lujana
uskossa, 2005, s. 131). Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki on totuuden
oppimisessa arvokkain oppaasi. Hänen vaikutuksensa on arvokkaampaa kuin
fyysiset todisteet, muiden mielipiteet tai maailman järkeily. Vapahtajan
opetuslasten piti oppia luottamaan siihen, että Pyhä Henki on heidän oppaanaan
Herran ollessa fyysisesti poissa, aivan kuten meidän täytyy luottaa Pyhään
Henkeen nykyään.

Johannes 16:16–33
Vapahtaja puhuu kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan ja sanoo, että Hän on
voittanut maailman
Mieti tilannetta, jolloin sinun on pitänyt sanoa jäähyväiset jollekulle ystävälle tai
perheenjäsenelle pitkäksi aikaa tai epämääräiseksi ajaksi. Mitä sanoitte
lohduttaaksenne toisianne, kun hyvästelitte?

Lue Joh. 16:16 ja pane merkille, mitä sellaista Jeesus sanoi opetuslapsilleen, mikä
on saattanut lohduttaa heitä heidän ajatellessaan Hänen lähtöään.

Jakeissa Joh. 16:17–19 kerrotaan, etteivät opetuslapset ymmärtäneet, mitä Jeesus
tarkoitti sanoessaan, että Hän lähtisi mutta että he näkisivät Hänet jälleen.

Lue Joh. 16:20–22 ja ota selville, mitä Herra sanoi opetuslastensa tuntevan, kun
Hän lähtisi, ja mitä he tuntisivat, kun he näkisivät Hänet jälleen.

Miltä opetuslapsista tämän jakeen mukaan tuntuisi, kun Jeesus olisi poissa? Mitä
Hän lupasi heidän tuntevan, kun he näkisivät Hänet jälleen?

Jeesus tiesi, että Hänen opetuslapsensa näkisivät Hänet jälleen Hänen
ylösnousemuksensa jälkeen. Vaikka heidän surunsa Hänen kuolemastaan olisi
suuri, niin ilo, jota he tuntisivat Hänen ylösnousemuksensa jälkeen, olisi kestävää.

Jakeissa Joh. 16:23–32 kerrotaan, että Jeesus opetti opetuslapsiaan rukoilemaan
suoraan taivaallista Isää Hänen (Jeesuksen Kristuksen) nimessään (ks. Joh. 16:23) ja
vakuutti heille, että Isä rakasti heitä ja Häntä. Hän vakuutti heille, että heidän
taivaalliselle Isälle osoitettuihin rukouksiinsa vastattaisiin.

Lue Joh. 16:33 ja etsi sanoja ja ilmauksia, joita Vapahtaja käytti lohduttaakseen
opetuslapsiaan. Voisit merkitä, mitä löydät.
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Miksi me voimme tuntea onnea ja rauhaa jopa maailmassa, joka on täynnä
koettelemuksia, syntiä ja kuolemaa?

Jakeesta Joh. 16:33 me voimme oppia, että koska Jeesus Kristus on voittanut
maailman, me voimme olla rohkeita ja tuntea rauhaa. Mitä mielestäsi tarkoittaa
se, että Jeesus Kristus on voittanut maailman?

Isän Ainosyntyisenä Jeesus Kristus eli synnittömän elämän voittaen
kuolevaisuuden jokaisen kiusauksen. Hän myös koki taivaallisen Isän kaikkien
lasten kaikenlaisen tuskan ja ahdistuksen sekä sovitti heidän syntinsä. Elämällään,
kärsimyksellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Hän voitti kaiken sen, mikä
estäisi meitä tulemasta puhtaiksi, kokemasta rauhaa ja elämästä jälleen taivaallisen
Isän ja rakkaittemme kanssa.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Millä tavoin tieto siitä, että Jeesus Kristus on

voittanut maailman, auttaa sinua pysymään rohkeana ja tuntemaan rauhaa?

Lue presidentti Thomas S. Monsonin seuraava lausuma ja kiinnitä huomiota 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.)

Pohdi seuraavaa kysymystä: Milloin tieto siitä, että Jeesus Kristus on voittanut
maailman, on auttanut sinua olemaan rohkealla mielellä ja tuntemaan rauhaa?

Pyri olemaan rohkealla mielellä ja elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
mukaan. Kun teet niin, tunnet rauhaa ja toivoa, jotka ovat mahdollisia Herran
sovitusuhrin ja ylösnousemuksen ansiosta.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 16 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 16: PÄIVÄ 2

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.

Johannes 17:1–8
Jeesus Kristus puhuu taivaalliselle Isälle rukouksessa
Ajattele kuuluisia ihmisiä, joista tiedät jotakin.

Ajattele sitten omassa elämässäsi olevia ihmisiä, jotka tunnet parhaiten.

Mitä eroa on sillä, että tietää jotakin jostakusta, ja sillä, että todella tuntee tuon
ihmisen? Kirjoita seuraavalle riville joitakin asioita, joita voisit tehdä, jotta oppisit
todella tuntemaan jonkun: ____________________

Vapahtaja opetti, miten tärkeää on tuntea taivaallinen Isä ja Hänet. Kun tutkit lukua
Joh. 17, pane merkille totuuksia, jotka auttavat sinua seuraamaan sitä tietä, joka
aikanaan johtaa sinut paitsi saamaan tietoa taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta
Kristuksesta myös tuntemaan Heidät paremmin.

Viimeisen aterian jälkeen Vapahtaja
käveli opetuslastensa kanssa
Getsemanen puutarhaan. Ennen kuin
he tulivat puutarhaan, Jeesus pysähtyi
pitämään rukouksen. Se 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.

Lue Joh. 17:1–3 ja pane merkille, kuinka
Vapahtaja kuvaili iankaikkista elämää.
(Joh. 17:3 on pyhien kirjoitusten
hallittava kohta. Voisit merkitä tämän
jakeen selvästi erottuvalla tavalla, jotta
sinun on helppo löytää se
tulevaisuudessa.)

Jakeesta Joh. 17:3 me opimme
seuraavan totuuden: Saadaksemme iankaikkisen elämän meidän täytyy tulla
tuntemaan taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus.
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1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka Isän ja Pojan tunteminen on eri asia kuin että

tietää Heistä?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien
seuraava lausunto ja merkitse, mitä hänen sanojensa mukaan Isän ja Pojan
tunteminen tarkoittaa: ”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.” (Lainattuna puheessa Joseph B. Wirthlin,
”Herramme ja Vapahtajamme”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 6–7.)

Meidän on mahdollista tulla tuntemaan Jumala ja tulla Hänen kaltaisikseen, kun
saamme Pyhän Hengen ja pääsemme osallisiksi Vapahtajan sovituksen kaikista
siunauksista. Tämä on kuitenkin prosessi, joka jatkuu läpi tämän elämän ja vieläpä
tämän elämän jälkeen (ks. Moroni 7:48; 10:32–33).

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi ihminen ei voi saada iankaikkista elämää tuntematta Isää Jumalaa ja
Jeesusta Kristusta?

b. Millä tavoin sinä voit tulla tuntemaan Isän ja Pojan paremmin?

Jakeissa Joh. 17:4–5 selitetään, 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.

Lue Joh. 17:6–8 ja ota selville, mitä Vapahtajan opetuslapset olivat tehneet
tullakseen tuntemaan Hänet. Voisit merkitä, mitä löydät.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Joh. 17:3
3. Lue seuraava pyhien kirjoitusten hallittava kohta Joh. 17:3 ääneen:

”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja
hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”

Yliviivaa sitten mitkä tahansa kolme sanaa niin, ettet enää näe niitä, ja lue kohta
uudelleen ääneen – myös ne sanat, jotka yliviivasit. Jatka tätä sanojen
yliviivaamista ja kohdan lukemista ääneen, kunnes kaikki sanat on viivattu yli.
Kirjoita tämä kohta sitten parhaasi mukaan ulkomuistista pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.
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Johannes 17:9–19
Vapahtaja rukoilee opetuslastensa puolesta
Lue Joh. 17:9, 11–18 ja ota selville, mitä Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta.

Huomaa, että Vapahtaja mainitsi, että Hänen opetuslapsensa eläisivät edelleen
maailmassa, joka oli paha ja joka vihasi heitä. Jakeista Joh. 17:14–16 me opimme,
että Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meidän on määrä olla maailmassa
mutta ei maailmasta. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhien kirjoitustesi
marginaaliin.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että on maailmassa mutta ei maailmasta?
____________________

Kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat
sanat voivat auttaa sinua ymmärtämään, kuinka elää maailmassa eikä olla
maailmasta:

”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.)

Pohdi, miksi Herra haluaa meidän pysyvän maailmassa olematta maailmasta.

4. Selosta pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka ihminen
voisi olla maailmassa mutta ei maailmasta kussakin seuraavista

tilanteista: koulussa, ystävien parissa ja verkossa. Kirjoita sitten yksi täsmällinen
tapa, jolla pyrit seuraamaan Vapahtajaa paremmin olemalla maailmassa mutta
ei maailmasta.

Johannes 17:20–26
Vapahtaja rukoilee kaikkien ihmisten puolesta, jotka ottavat vastaan Hänen
evankeliuminsa
Parhaista pyrkimyksistämme huolimatta me emme pysy täysin puhtaina synneistä
ja pahuudesta, joita tässä maailmassa on. Jos meitä ei voisi puhdistaa
synneistämme, meidät suljettaisiin pois Jumalan luota ikuisiksi ajoiksi, koska
mikään epäpuhdas ei voi asua Hänen luonaan (ks. 1. Nefi 15:33–34).

Lue Joh. 17:20–23 ja katso, minkä puolesta Jeesus Kristus rukoili. Voisit merkitä
sanan yhtä aina kun se esiintyy näissä jakeissa.
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Huomaa, että Vapahtaja rukoili paitsi apostoliensa puolesta myös niiden puolesta,
jotka uskovat heidän sanoihinsa, jotta he kaikki voisivat olla yhtä kuten Jeesus ja Isä
ovat yhtä. Näissä jakeissa tehdään selväksi, että Isä ja Poika ovat kaksi erillistä
olentoa. Jeesus rukoili hengellistä yhteyttä, ei fyysistä yhteyttä.

Minkä ansiosta meistä voi tulla yhtä Isän ja Pojan kanssa?

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, kuinka
meistä voi tulla yhtä Isän ja Pojan kanssa: ”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).

Yksi totuus, jonka me voimme oppia jakeista Joh. 17:20–23, on se, että kun
tulemme Jeesuksen Kristuksen luokse ja otamme vastaan Hänen
sovituksensa siunaukset, meistä voi tulla yhtä Isän ja Pojan kanssa.

Miksi haluat olla yhtä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa sen
perusteella, mitä tiedät Heistä? ____________________

Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin seuraava
lausunto ja pane merkille, 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), jotta Hän ’hengellään
vahvistaisi ja voimistaisi’ meidän sisäistä olemustamme (ks. Ef. 3:16). – –

Todistan, että elämme vaikeita aikoja. Meidän on oltava rohkeasti kuuliaisia.
Todistan, että meidät kutsutaan osoittamaan hengellinen selkärankamme, sillä
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. 3–4, 6.)

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä aiot tehdä oppiaksesi tuntemaan paremmin

taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen sekä vahvistaaksesi suhdettasi Heihin?

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Joh. 17 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johannes 18–19
Johdanto
Juutalaisjohtajien vangittua Jeesuksen ja kuulusteltua Häntä he veivät Hänet
Pilatuksen luo kuultavaksi ja tuomittavaksi. Pilatus suostui Jeesuksen
ristiinnaulitsemiseen, vaikka hän vakuuttuikin siitä, että Jeesus oli syytön. Ristillä
ollessaan Jeesus antoi apostoli Johannekselle ohjeen pitää huolta äidistään
Mariasta. Kun Jeesus oli kuollut, Hänen ruumiinsa pantiin hautaan.

Johannes 18:1–32
Juutalaisjohtajat vangitsevat Jeesuksen, kuulustelevat Häntä ja vievät Hänet sitten
Pilatuksen luo
Milloin sinun on vaikeinta huolehtia muiden hyvinvoinnista?
____________________

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi sivun keskelle
pystyviiva niin, että saat kaksi saraketta. Anna ensimmäiselle

sarakkeelle otsikoksi Jeesuksen Kristuksen huolenaiheita ja toiselle sarakkeelle
Pilatuksen huolenaiheita. Vapahtajan vangitsemisen, tuomitsemisen ja
ristiinnaulitsemisen aikana Jeesus ja roomalainen maaherra Pilatus päättivät
arvostaa eli pitää tärkeinä eri asioita. Kun tutkit lukuja Joh. 18–19, etsi totuuksia,
joita voit oppia Jeesuksen ja Pilatuksen esimerkeistä ja jotka voivat auttaa sinua
tietämään, minkä huolenaiheiden pitäisi olla etusijalla sinun elämässäsi. Kirjoita
tämän oppiaiheen aikana löytämiäsi totuuksia pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjasi asianmukaisiin sarakkeisiin.

Jakeissa Joh. 18:1–3 kerrotaan, että kun Jeesus oli kärsinyt Getsemanen
puutarhassa, Juudas Iskariot saapui mukanaan sotilasryhmä, joka oli tullut
vangitsemaan Jeesusta. Jos tietäisit, että joukko aseistautuneita miehiä olisi tulossa
vangitsemaan ja lopulta surmaamaan sinut, miten mahtaisit reagoida?

Lue Joh. 18:4–11 ja Luuk. 22:50–51 ja ota selville, kuinka Jeesus reagoi, kun tämä
ryhmä saapui.

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?

Luettuasi jakeet Joh. 18:4–11 ja Luuk. 22:50–51 kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjasi sarakkeeseen nimeltä ”Jeesuksen Kristuksen huolenaiheita”,
mistä Vapahtaja oli huolissaan.
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Jakeissa Joh. 18:12–32 kerrotaan, että
Jeesus antoi sotilasosaston vangita
Hänet. He veivät Hänet aiemman
ylipapin Hannaksen luo, joka lähetti
Jeesuksen vävynsä Kaifaksen
kuulusteltavaksi (ks. Joh. 18:13). Siihen
aikaan ylipapin virassa toimiva Kaifas
oli yrittänyt surmauttaa Jeesuksen (ks.
Joh. 18:14). Pietari ja eräs toinen
opetuslapsi seurasivat Jeesusta ja
katselivat, kun Kaifas kuulusteli Häntä (ks. Joh. 18:15–16). Kun kolme eri ihmistä
kysyi Pietarilta, oliko hän yksi Jeesuksen opetuslapsista, Pietari kielsi joka kerta
tuntevansa Jeesuksen (ks. Joh. 18:17, 25, 26–27). Kaifaksen kuulusteltua Jeesusta
juutalaisjohtajat veivät Hänet varhain aamulla kuultavaksi ja tuomittavaksi
Pilatuksen luo, joka oli Juudeasta vastaava roomalainen maaherra (ks. Joh.
18:28–30). Vain roomalaisilla oli Jerusalemissa valtuus langettaa kuolemantuomio
(ks. Joh. 18:31).

Johannes 18:33–19:16
Jeesus on kuultavana Pilatuksen edessä
Lue Joh. 18:33–35 ja katso, mitä Pilatus halusi tietää Jeesuksesta.

Juutalaisjohtajat syyttivät Jeesusta siitä, että Hän väitti olevansa juutalaisten
kuningas, sillä jos Jeesus väittäisi olevansa kuningas, Hänen voitaisiin katsoa
syyllistyneen kansankiihotukseen tai maanpetokseen Rooman hallitusta vastaan
(ks. Joh. 19:12) ja sen vuoksi Hän voisi saada kuolemantuomion.

Lue Joh. 18:36–37 ja katso, mitä Jeesus selitti Pilatukselle.

Lue Joh. 18:38 ja katso, mihin johtopäätökseen Pilatus tuli Jeesuksen suhteen.

Jakeissa Joh. 18:39–19:5 kerrotaan, että Pilatus tarjoutui vapauttamaan Jeesuksen
sen juutalaisen tavan mukaisesti, että pääsiäisjuhlan aikana päästettiin vapaaksi
yksi vanki (ks. Joh. 18:39). Ylipapit ja heidän miehensä valitsivat sen sijaan
vapautettavaksi Barabbas-nimisen rosvon (ks. Joh. 18:40) ja vaativat, että Jeesus
ristiinnaulittaisiin (ks. Joh. 19:6). Pilatus käski ruoskia Jeesuksen, roomalaiset
sotilaat laittoivat Hänen päähänsä orjantappurakruunun ja pilkkasivat Häntä (ks.
Joh. 19:1–2), ja sitten Pilatus esitteli Jeesuksen kansan edessä.

Lue Joh. 19:4, 6 ja katso, mitä Pilatus sanoi juutalaisille toistuvasti.

Mitä Pilatus luultavasti uskoi, että oli oikein tehdä?

Jakeen Joh. 19:7 mukaan juutalaisjohtajat sanoivat Pilatukselle, että Jeesus väitti
olevansa Jumalan Poika. Lue Joh. 19:8–11 ja pane merkille, miten Pilatus reagoi
kuullessaan, että Jeesus oli sanonut olevansa Jumalan Poika. Katso myös, mitä
Jeesus sanoi Pilatukselle tämän vallasta maaherrana.

Jos sinä olisit ollut Pilatuksen asemassa, miltä sinusta olisi mahtanut tuntua
kuultuasi Jeesuksen sanovan, että olisit voimaton Häntä vastaan, ”ellei sitä
[voimaa] olisi annettu sinulle ylhäältä” (Joh. 19:11)?
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Jeesus sanoi jakeessa Joh. 19:11, että juutalaisjohtajat ovat suurempia syyllisiä, mikä
antaa ymmärtää, että jos Pilatus antaisi periksi väkijoukon vaatimukselle ja määräisi
Jeesuksen ristiinnaulittavaksi, Pilatus syyllistyisi syntiin – vaikkakaan ei samassa
määrin kuin ne, jotka aktiivisesti havittelivat Jeesuksen kuolemaa.

Lue Matt. 27:19 ja huomaa, mitä Pilatuksen vaimo oli neuvonut miestään
tekemään. Lue sitten Joh. 19:12–15 ja ota selville, mitä Pilatus pyrki tekemään
Jeesukselle ja kuinka reagoivat juutalaiset, jotka yrittivät saada Jeesuksen
surmatuksi.

Huomaa jakeesta Joh. 19:12, kuinka juutalaisjohtajat uhkailivat Pilatusta, kun he
saivat tietää, että hän halusi vapauttaa Jeesuksen.

Juutalaiset painostivat Pilatusta muistuttamalla häntä siitä, että jos hän vapauttaisi
Jeesuksen, hänen voitaisiin katsoa olevan uskoton keisarille. Jos juutalaiset
kertoisivat tästä uskottomuudesta, keisari saattaisi viedä Pilatukselta tämän aseman
ja vallan maaherrana. Siinä vaiheessa Pilatuksen oli tehtävä päätös joko tavoitella
omia etujaan tai vapauttaa Jeesus, jonka hän tiesi syyttömäksi.

Lue Joh. 19:16 ja katso, mitä Pilatus päätti tehdä.

Mitä Pilatuksen toimet kertovat meille
hänen ensisijaisista huolenaiheistaan?

Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjasi sarakkeeseen
nimeltä ”Pilatuksen huolenaiheita”,
mistä Pilatus oli eniten huolissaan.

Kun tutkimme Pilatuksen
huolenaiheita, kuten ne ilmenevät
luvuissa Joh. 18–19, me opimme, että omien etujemme asettaminen oikein
tekemisen edelle johtaa meidät syntiin. Kirjoita tämä periaate pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi sarakkeeseen nimeltä ”Pilatuksen huolenaiheita”.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Missä tilanteissa me saattaisimme tuntea houkutusta asettaa omat etumme
sen edelle, että tekisimme oikein?

b. Mitä sinä voit tehdä voittaaksesi kiusauksen asettaa omat etusi sen edelle,
että tekisit oikein, vaikkei se olisikaan suosittua?

Johannes 19:17–42
Jeesus ristiinnaulitaan ja Hänen ruumiinsa pannaan hautaan
Jakeissa Joh. 19:17–24 kerrotaan, että Jeesus kantoi ristinsä ja Hän meni Golgatalle,
missä Hänet ristiinnaulittiin kolmannella tunnilla (ks. Mark. 15:25; tämä tarkoitti
kolmatta tuntia auringonnousun jälkeen). Lue Joh. 19:25–27 ja katso, ketkä olivat
ristin luona, kun Jeesus ristiinnaulittiin.

Kenestä Jeesus oli huolissaan, kun Hän riippui ristillä?
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Ilmaus ”hänen – – rakkain opetuslapsensa” (Joh. 19:26) tarkoittaa apostoli
Johannesta. Kun Jeesus sanoi Johannekselle: ”Tämä on äitisi”, Hän kehotti
Johannesta pitämään huolta Hänen äidistään Mariasta aivan kuin tämä olisi
Johanneksen oma äiti. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi sarakkeeseen
nimeltä ”Jeesuksen Kristuksen huolenaiheita”, kenestä Jeesus näiden jakeiden
mukaan kantoi huolta.

Sen pohjalta, mitä huolenaiheita löysit tutkiessasi lukuja Joh. 18–19, kuinka
kuvailisit Jeesuksen Kristuksen luonnetta verrattuna Pilatuksen luonteeseen?
____________________

Kun tutkimme Vapahtajan huolenaiheita, kuten ne ilmenevät luvuissa Joh. 18–19,
me opimme, että me voimme noudattaa Vapahtajan esimerkkiä päättämällä
auttaa muita silloinkin kun itse olemme avun tarpeessa. Kirjoita tämä periaate
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi sarakkeeseen nimeltä ”Jeesuksen
Kristuksen huolenaiheita”.

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:
”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 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, byui.edu/devotionalsandspeeches.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin olet nähnyt jonkun noudattavan Vapahtajan esimerkkiä päättämällä
auttaa muita silloinkin kun hän on ollut avun tarpeessa?

b. Kuinkahan me voimme omaksua tällaisen Kristuksen kaltaisen luonteen ja
pyrkiä auttamaan muita silloinkin kun olemme itse avun tarpeessa?

c. Mitä aiot tehdä noudattaaksesi Vapahtajan esimerkkiä päättämällä auttaa
muita silloinkin kun olet itse avun tarpeessa?

Jakeissa Joh. 19:28–42 kerrotaan, että kun Jeesus oli kuollut yhdeksännellä tunnilla
(ks. Mark. 15:34), Joosef Arimatialainen pyysi Pilatukselta Jeesuksen ruumista.
Joosef ja Nikodemos valmistivat sitten Vapahtajan ruumiin ja asettivat sen hautaan,
jonka Joosef oli lahjoittanut.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Joh. 18–19 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 16: PÄIVÄ 4

Johannes 20–21
Johdanto
Ristiinnaulitsemista seuraavana sunnuntaina Magdalan Maria huomasi, että hauta,
johon Jeesuksen ruumis oli pantu, oli tyhjä, ja hän meni kertomaan siitä Pietarille ja
Johannekselle, jotka juoksivat silloin haudalle. Ylösnoussut Kristus ilmestyi Marialle
ja myöhemmin opetuslapsilleen. Galileanjärven rannalla Jeesus kehotti Pietaria
osoittamaan rakkautensa Häntä kohtaan ruokkimalla Hänen lampaitaan.

Johannes 20:1–10
Magdalan Maria huomaa Jeesuksen haudan olevan tyhjä ja kertoo siitä Pietarille ja
Johannekselle, jotka juoksevat silloin haudalle
Kuvittele, miltä sinusta olisi tuntunut,
jos olisit ollut paikalla, kun Jeesuksen
ruumis pantiin hautaan. Oli perjantai ja
Hänet täytyi haudata ennen kuin
juutalaisten sapatti alkaisi auringon
laskiessa ja jatkuisi auringonlaskuun
lauantaina. Kun luet kahdentoista
apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Joseph B. Wirthlinin seuraavat sanat,
kuvittele, miltä Jeesuksen
opetuslapsista tuntui:

”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.

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.
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Luulen, että tuo perjantai oli synkin kaikista päivistä sitten tämän maailman historian
alkamisen.” (”Sunnuntai koittaa”, Liahona, marraskuu 2006, s. 29.)

1. Kuvittele, että olisit ollut uutistoimittaja Jeesuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen aikaan ja että sinua olisi pyydetty kirjoittamaan

artikkelisarja näistä tapahtumista. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi uutisraportti, ikään kuin olisit haastatellut Jeesuksen
opetuslapsia Hänen kuolemansa ja hautaamisensa jälkeen. Voisit mainita
ajatuksia tai tuntemuksia, joita he kertoisivat heillä olleen, kun he katselivat,
kun Jeesuksen hautaa sinetöitiin.

Vapahtajan kuoleman ja hautaamisen murhenäytelmästä huolimatta vanhin
Wirthlin on sanonut: ”Mutta sen päivän kohtalo ei ollut pysyvä” (”Sunnuntai
koittaa”, s. 29).

Kun tutkit lukua Joh. 20, ota selville, kuinka ”sen päivän kohtalo ei ollut pysyvä”.

Lue Joh. 20:1–2 ja pane merkille, mitä Magdalan Maria huomasi saapuessaan
Jeesuksen haudalle varhain sunnuntaiaamuna.

Mitä Maria teki huomattuaan, että kivi oli siirretty pois haudan suulta? Mitä hän
uskoi tapahtuneen?

Lue Joh. 20:3–10 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Pietari ja Johannes, johon
viitataan ilmauksilla ”se opetuslapsi” (ks. jae 2) ja ”se toinen opetuslapsi” (ks.
jae 3), tekivät kuultuaan Marian uutisen.

Kuinka Johannes reagoi nähtyään tyhjän haudan? Mitä hän uskoi?

Johannes ei 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).

Johannes 20:11–31
Ylösnoussut Vapahtaja ilmestyy Magdalan Marialle ja myöhemmin opetuslapsilleen
Lue Joh. 20:11–15 ja ota selville, kuka puhui Marialle sen jälkeen kun Pietari ja
Johannes olivat lähteneet haudalta.

Luo mielikuvia pyhien kirjoitusten tapahtumista
Pyhien kirjoitusten tutkimisesi voi muuttua merkityksellisemmäksi, jos kuvittelet pyhien
kirjoitusten tapahtumat mielessäsi. Kuvittele esimerkiksi, miltä sinusta olisi mahtanut tuntua ja
miten olisit mahtanut toimia, jos olisit itse ollut mukana tapahtumissa, joista kerrotaan luvussa
Joh. 20. Mielikuvan luominen voi auttaa sinua myös käsittämään yhtäläisyyksiä pyhien
kirjoitusten tapahtumien ja oman elämäsi tilanteiden välillä sekä voi valmistaa sinua
toteuttamaan pyhien kirjoitusten opettamia totuuksia käytännössä.

Lue Joh. 20:16–18 ja katso, mitä Jeesus käski Mariaa tekemään.
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Ylösnoussut Jeesus ilmestyi Magdalan
Marialle.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, mitä
tarkoittaa ilmaus ”älä koske minuun” jakeessa Joh. 20:17: ”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: From Bethlehem to Calvary, 4 osaa, 1979–1981, osa 4, s. 264.)

Mitä muuta Jeesus jakeen Joh. 20:17
mukaan käski Mariaa tekemään?

2. Kuvittele edelleen, että
olisit ollut

uutistoimittaja näiden tapahtumien
aikaan. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi uutisraportti,
ikään kuin olisit haastatellut
Magdalan Mariaa. Voisit kirjoittaa
hänen todistuksestaan
ylösnousseesta Herrasta ja hänen
vastauksensa seuraaviin
kysymyksiin: Mitä ajattelit, kun
huomasit haudan olevan tyhjä? Mitä
teit seuraavaksi? Milloin käsitit, että
Jeesus Kristus on yhä elossa?
Kirjoita selostukseesi, olisitko
uskonut Marian kertomusta
ja miksi.

Muista, että muutamien opetuslasten oli vaikea uskoa Marian todistukseen (ks.
Mark. 16:11). Lue Joh. 20:19–20 ja katso, mitä tapahtui sinä iltana.

Tästä kertomuksesta me opimme, että Jeesus Kristus voitti kuoleman
ylösnousemuksellaan.

Miltä opetuslapsista jakeen Joh. 20:20 mukaan tuntui, kun he näkivät
ylösnousseen Herran?

Vanhin Joseph B. Wirthlin on selittänyt, miksi ”sen [synkän perjantain] kohtalo ei
ollut pysyvä”:
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”Epätoivo ei jäänyt kytemään, koska sunnuntaina ylösnoussut Herra katkaisi
kuoleman kahleet. Hän nousi haudasta ja ilmestyi loistavan voitokkaana koko
ihmiskunnan Vapahtajana. – –

Jokaisella meistä on omat perjantaimme – noita päiviä, jolloin itse
maailmankaikkeus näyttää olevan pirstaleina ja maailmamme sirpaleet ovat
palasina hajallaan ympärillämme. Me kaikki koemme noita aikoja, jolloin olemme

täysin rikki ja tuntuu, ettei meistä koskaan enää voi tulla ehjiä. Meillä kaikilla on perjantaimme.

Mutta minä todistan teille Hänen nimessään, joka voitti kuoleman, että sunnuntai koittaa.
Surumme synkeydessä sunnuntai koittaa.

Olipa epätoivomme millainen tahansa, olipa surumme millainen tahansa, sunnuntai koittaa.
Tässä elämässä tai seuraavassa sunnuntai koittaa.” (”Sunnuntai koittaa”, s. 29–30.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka tieto siitä, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista, auttaa meitä,
kun murehdimme jonkun meille rakkaan ihmisen kuolemaa?

b. Kuinka lupaus ylösnousemuksesta voi auttaa meitä elämän muiden
vaikeiden kokemusten aikana?

Jakeissa Joh. 20:21–23 kerrotaan, että kun Jeesus oli näyttänyt opetuslapsilleen
haavat käsissään ja kyljessään, Hän antoi heille käskyn tehdä Hänen työtään. Hän
sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki” (Joh. 20:22), mikä on saattanut tarkoittaa sitä,
että Hän siunasi heidät vastaanottamaan Pyhän Hengen lahjan, mutta vasta
myöhemmin he pääsisivät täysin osallisiksi sen siunauksista. Hän opetti heille
myös heidän vastuutaan auttaa muita saamaan syntinsä anteeksi.

Lue Joh. 20:24–25 ja ota selville, minkä niminen apostoli ei ollut läsnä tuossa
pyhässä tilaisuudessa.

Huomaa jakeesta 25, mitä Tuomas sanoi tarvitsevansa, jotta hän uskoisi. Mistähän
syystä Hänen oli vaikea uskoa, että Jeesus oli noussut kuolleista?

Käsitys ylösnousemuksesta oli useimmille ellei kaikille opetuslapsille vaikea
ymmärtää Jeesuksen kuolevaisen elämän aikana. Muiden opetuslasten tavoin
Tuomas ei voinut vielä ymmärtää, mitä ylösnousemus oli, ja hän pyrki saamaan
fyysisen todisteen.

Lue Joh. 20:26–29 ja katso, mitä Tuomas koki kahdeksan päivää myöhemmin.

Huomaa, että Jeesus kehotti Tuomasta: ”Älä ole epäuskoinen, vaan usko!” (Joh.
20:27.) Tuomaan kokemuksesta me opimme, että meitä siunataan, jos päätämme
uskoa Jeesukseen Kristukseen, vaikka emme Häntä näekään.

Vanhin Gerrit W. Gong seitsemänkymmenen koorumista on opettanut:
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”Uskominen on valinta. – –

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.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi sinä päätät uskoa Jeesukseen Kristukseen, vaikka et olekaan nähnyt
Häntä kuolevaisilla silmilläsi?

b. Mitä me voimme tehdä osoittaaksemme, että olemme päättäneet uskoa
Jeesukseen Kristukseen?

c. Kuinka sinua on siunattu sen vuoksi, että olet päättänyt uskoa Jeesukseen
Kristukseen?

Lue Joh. 20:30–31 ja pane merkille, miksi Johannes tallensi nämä tapahtumat.

Näistä jakeista me voimme oppia seuraavat totuudet: Apostolit ja profeetat
todistavat Jeesuksesta Kristuksesta, jotta me uskoisimme, että Hän on
Jumalan Poika. Päättämällä uskoa apostolien ja profeettojen todistukseen
Jeesuksesta Kristuksesta ja sitten elämällä uskollisina sille todistukselle me
voimme saada iankaikkisen elämän.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ainakin kaksi
kappaletta, joissa vastaat seuraavaan kysymykseen: Kaikesta siitä,

mitä on kirjoitettuna Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen
evankeliumeissa, mikä kertomus, tapahtuma tai opetus Vapahtajan
palvelutyöstä kuolevaisuudessa on auttanut sinua uskomaan, että Jeesus Kristus
on Jumalan Poika? Miksi? Valmistaudu kertomaan luokalle, mitä olet
kirjoittanut.

Johannes 21:1–17
Ylösnoussut Herra ilmestyy muutamille opetuslapsilleen Tiberiaanjärvellä
Jakeissa Joh. 21:1–17 kerrotaan, että ylösnoussut Herra ilmestyi jälleen muutamille
opetuslapsilleen näiden ollessa kalassa. Kun he näkivät Jeesuksen, he palasivat
kiireesti rantaan ja söivät Hänen kanssaan kalaa ja leipää. Tämän aterian aikana
Jeesus kehotti Pietaria osoittamaan rakkautensa Häntä kohtaan jättämällä
kalastajan elämän ja palvelemalla Herran kansaa.

Johannes 21:18–25
Jeesus profetoi Pietarin marttyyrikuoleman ja Johanneksen muuttamisen
Jakeissa Joh. 21:18–19 kerrotaan, että Jeesus profetoi, että Pietarin tullessa vanhaksi
hän ojentaisi kätensä ja häntä vietäisiin, minne hän ei tahtoisi (ks. Joh. 21:18).
Perinteisesti on uskottu, että Pietari kuoli ristiinnaulittuna. On kuitenkin sanottu,
että Pietari pyysi tulla ristiinnaulituksi pää alaspäin, koska hän piti nöyrästi 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 (ks. Joh. 21:20–21). Lue Joh. 21:22–23
ja katso, kuinka Vapahtaja vastasi Pietarille.

Englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen mukaan Johannes jäisi
elämään maan päällä, 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 Joh. 21:22 mukaan halusi Pietarin keskittyvän sen sijaan että
tämä olisi miettinyt sitä, mitä Johannekselle tapahtuisi?

Lue Joh. 21:24–25 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Johannes halusi kaikkien
tietävän päättäessään kirjoitustaan.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Joh. 20–21 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Apostolien teot
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Apostolien teot luo sillan Jeesuksen Kristuksen elämästä ja opetuksista kertovan,
neljän evankeliumin muodostaman aikakirjan sekä Hänen apostoliensa kirjoitusten
ja työn välille. Apostolien teot havainnollistaa, kuinka Vapahtaja jatkoi kirkkonsa
johtamista antamalla Pyhän Hengen innoitusta niille, joilla oli pappeuden avaimet.
Pyhä Henki ilmoitti totuutta apostoleille, jotka sitten johtivat ja opettivat kirkkoa.
Lisäksi apostolit tekivät ihmeitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tutkimalla tätä
kirjaa opit, kuinka Jeesuksen Kristuksen kirkko alkoi levitä Jerusalemista ”maan
ääriin saakka” (Ap. t. 1:8). Tämän kirjan tutkiminen voi myös auttaa sinua
näkemään nykyajan profeettojen ja apostolien seuraamisen viisauden ja innoittaa
sinua olemaan rohkeasti Jeesuksen Kristuksen todistajana.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Luukas kirjoitti Apostolien teot kaksiosaisen teoksen jälkimmäisenä osana.
”Ensimmäisen osan nimi on Evankeliumi Luukkaan mukaan.” (PKO, ”Apostolien
teot”, scriptures.lds.org/fi; ks. myös Luuk. 1:1–4; Ap. t. 1:1.)

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Apostolien teot kirjoitettiin Luukkaan evankeliumin jälkeen (ks. Ap. t. 1:1), joka
kirjoitettiin todennäköisesti ensimmäisen vuosisadan jälkipuoliskolla. Me emme
tiedä, missä Apostolien teot kirjoitettiin.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Luukas osoitti Apostolien teot miehelle nimeltä Teofilos (ks. Ap. t. 1:1).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Apostolien teoissa kerrotaan kristinuskon noususta ja leviämisestä alkaen
maaseudulta juutalaisten pääkaupungin Jerusalemin lähettyviltä ja päätyen
Roomaan, keisarikunnan suureen pääkaupunkiin. Apostolien teoissa kuvatut
tapahtumat sijoittuvat noin 30 vuoden ajanjaksolle (noin 30–62 jKr.) ja keskittyvät
pääosin Pietarin (ks. Ap. t. 1–12) ja Paavalin palvelutyöhön (ks. Ap. t. 13–28). Ilman
Apostolien tekoja tietomme kirkon varhaisesta historiasta rajoittuisi siihen pieneen
määrään, joka on Uuden testamentin kirjeissä. Lisäksi Apostolien teot tarjoaa
arvokasta historiallista taustaa Paavalin kirjeisiin.

Alkukirkon kasvulle ratkaisevan tärkeitä olivat Paavalin kääntymys (ks. Ap. t. 9) ja
hänen lähetysmatkansa sen jälkeen, Pietarin saama näky, että kirkkoon otetaan
pakanoita, jotka eivät olleet sitä ennen kääntyneet juutalaisuuteen (ks. Ap. t.
10:9–16, 34–35), sekä Jerusalemin kokouksessa opetetut opit (ks. Ap. t. 15).

Kuten jakeeseen Luuk. 24:49 on kirjoitettu, Vapahtaja antoi apostoleilleen ohjeen
aloittaa palvelutyönsä vasta sitten kun he olivat saaneet ”varustuksekseen voiman
korkeudesta”. Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka he saivat tämän voiman Pyhän
Hengen avulla, ja kuvataan sen vaikuttavia tuloksia alkaen tuhansien
kääntymyksestä helluntaipäivänä (ks. Ap. t. 2). Kautta Apostolien tekojen Luukas
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tähdensi Pyhän Hengen vaikutusta yksilöihin ja seurakuntiin. Ilmaus
”varustuksenanne voima korkeudesta” tarkoitti todennäköisesti myös sitä, että
apostolit ”saivat tietynlaista tietoa, voimia ja erityisiä siunauksia, jotka yleensä
annetaan vain Herran temppelissä” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 859).

Päätapahtumat
Apostolien teot 1–2. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus Kristus palvelee
opetuslapsiaan 40 päivän ajan ja nousee sitten taivaaseen. Innoituksen kautta
apostolit kutsuvat Mattiaksen täyttämään vapaan paikan kahdentoista apostolin
koorumissa. Pyhä Henki vuodatetaan helluntaipäivänä. Pietari todistaa
ylösnousseesta Vapahtajasta rohkeasti, ja noin 3 000 ihmistä kokee kääntymyksen.

Apostolien teot 3–8. Pietari ja Johannes parantavat miehen, joka oli syntynyt
rampana. Pietari ja Johannes vangitaan, koska he saarnaavat ja parantavat
Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja heidät vapautetaan vankilasta. Apostolit kutsuvat
seitsemän miestä avukseen palvelutyöhön. Yksi näistä miehistä, Stefanos, todistaa
juutalaisen neuvoston edessä, ja neuvoston jäsenet surmaavat hänet. Filippos
saarnaa kaikkialla Samariassa.

Apostolien teot 9–12. Saul kokee kääntymyksen ja aloittaa palvelutyönsä. Pietari
saa tietää näyssä, että evankeliumia tulee saarnata pakanoille. Herodes Agrippa I
mestauttaa apostoli Jaakobin (Johanneksen veljen) ja vangituttaa Pietarin.

Apostolien teot 13–15. Saul ja Barnabas kutsutaan lähetyssaarnaajiksi. He
kohtaavat vastustusta juutalaisten taholta, ja jotkut pakanat ottavat heidät vastaan.
Kirkon johtohenkilöt kokoontuvat Jerusalemissa ja päättävät, että
pakanakäännynnäisiä ei tarvitse ympärileikata eikä heidän tarvitse noudattaa
Mooseksen lakia, kun he liittyvät kirkkoon. Paavali (kuten Saulia nyt kutsutaan)
lähtee toiselle lähetysmatkalleen Silaksen kanssa.

Apostolien teot 16–20. Paavali ja Silas vahvistavat eri seurakuntia, jotka on
perustettu aiemmin. Areiopagilla Ateenassa Paavali saarnaa, että ”me olemme
Jumalan sukua” (Ap. t. 17:29). Paavali päättää toisen lähetysmatkansa ja lähtee
kolmannelle lähetysmatkalleen halki Vähän-Aasian. Paavali päättää palata
Jerusalemiin.

Apostolien teot 21–28. Jerusalemissa Paavali vangitaan, ja hän jatkaa todistamista
Jeesuksesta Kristuksesta. Herra ilmestyy jälleen Paavalille. Monet juutalaiset
vehkeilevät surmatakseen Paavalin. Kesareassa hän todistaa Felixin, Festuksen ja
Agrippan edessä. Paavali haaksirikkoutuu matkallaan Roomaan. Paavali saarnaa
evankeliumia ollessaan kotiarestissa Roomassa.

APOSTOLIEN TEOT
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VIIKKO 17: PÄIVÄ 1

Apostolien teot 1:1–8
Johdanto
Jeesus Kristus palveli apostolejaan 40 päivän ajan ylösnousemuksensa jälkeen. Hän
valmisti heitä olemaan Hänen todistajinaan kaikkialla maan päällä.

Apostolien teot 1:1–8
Jeesus palvelee opetuslapsiaan 40 päivän ajan
Kuvittele, että johonkin toiseen kirkkoon kuuluva ystävä tulee luoksesi ja haluaa
tietää enemmän kirkostasi. Hän kysyy: ”Kuka teidän kirkkoanne johtaa?” Miten
vastaisit? ____________________

Kun tutkit jakeita Ap. t. 1:1–8, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
vastaamaan tähän kysymykseen ja ymmärtämään, että apostolit, jotka johtivat
kirkkoa muinoin, olivat Jeesuksen Kristuksen todistajia ja heillä oli velvollisuus
kertoa siitä todistuksesta kaikkialla maailmassa. Apostoleilla, jotka johtavat kirkkoa
nykyään, on sama siunaus ja velvollisuus.

Ota Raamatustasi esiin Apostolien teot ja mieti tämän kirjan otsikkoa.

Apostolien teot on tärkeä siirtymävaihe Uudessa testamentissa. Matteuksen,
Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeissa kerrotaan Vapahtajan
palvelutyöstä kuolevaisuudessa ja sovituksesta. Sitä vastoin Apostolien teot kertoo
apostolien palvelutyöstä Vapahtajan taivaaseenastumisen jälkeen.

Lue Ap. t. 1:1–2 ja pane merkille, kenelle tämä kirja kirjoitettiin.

Apostolien tekojen kirjoittaja on Luukas, ja jakeessa 1 mainittu edellinen kirja on
Luukkaan evankeliumi, joka myös kirjoitettiin tuntemattomalle henkilölle nimeltä
Teofilos. Luukkaan tarkoitus hänen kirjoittaessaan oli auttaa Teofilosta saamaan
oma todistus Jeesuksesta Kristuksesta (ks. Luuk. 1:1–4).

Lue Ap. t. 1:2 ja katso, millä tavoin Jeesus Kristus jatkoi kirkkonsa johtamista
ylösnousemuksensa jälkeen.

Kuinka Jeesus Kristus on jakeen 2 mukaan johtanut kirkkoaan poistuttuaan
kuolevaisuudesta?

Jakeesta Ap. t. 1:2 me opimme, että Jeesus Kristus johtaa kirkkoaan
ilmoittamalla tahtonsa apostoleilleen Pyhän Hengen välityksellä.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että
Jeesus Kristus on jatkanut kirkkonsa johtamista ylösnousemuksensa jälkeen:
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”Apostolien tekojen kirjan ensimmäisestä jakeesta lähtien – – ilmoitettiin, että
kirkkoa johdettaisiin edelleenkin jumalallisesti, ei kuolevaisen johdolla. – –
Apostolien tekojen täydellisempi nimi voisi tosiaan ollakin jotakin seuraavan
tapaista: ’Ylösnousseen Kristuksen teot, jotka Hän Pyhän Hengen välityksellä
suoritti asetettujen apostoliensa elämässä ja palvelutyössä’. – –

Kirkon johto oli sama. Vapahtajan olinpaikka oli muuttunut, mutta kirkon suunta
ja johto olivat täsmälleen samat.” (Ks. ”Opettaa, julistaa, parantaa”, Liahona, tammikuu
2003, s. 17.)

Mieti, miksi on tärkeää tietää, että Jeesus Kristus johtaa kirkkoaan edelleen
ilmoituksen välityksellä tänä aikana.

1. Pohdi kokemuksia, jotka ovat vahvistaneet todistustasi siitä, että
Jeesus Kristus johtaa kirkkoaan tänä aikana ilmoituksen

välityksellä. Kirjoita kokemuksistasi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Mikäli sinusta tuntuu, ettei sinulla ole ollut sellaista kokemusta, pyydä jotakuta
uskollista kirkon jäsentä kertomaan sinulle, kuinka hän tietää, että Herra johtaa
kirkkoaan ilmoituksen välityksellä. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi, mitä opit keskustelustanne.

Jeesus vietti 40 päivää antaen henkilökohtaisia ohjeita apostoleille ennen
taivaaseenastumistaan, ja apostolit alkoivat johtaa kirkkoa täällä maan päällä
Pyhän Hengen välityksellä. Lue Ap. t. 1:3 ja katso, mitä apostolit kokivat ja oppivat
niiden 40 päivän aikana.

Lue Ap. t. 1:4–5 ja katso, mitä Jeesus käski apostoleja tekemään. Voisit merkitä,
mitä löydät.

Jeesus käski apostoleja jäämään Jerusalemiin, kunnes heidät kastettaisiin Pyhällä
Hengellä. Tämä viittaa siihen, että apostolit saivat Pyhän Hengen jatkuvan
kumppanuuden, jota he eivät olleet tarvinneet, kun Herra oli ollut fyysisesti heidän
luonaan.

Lue Ap. t. 1:8 ja katso, mitä apostoleja käskettiin tekemään sen jälkeen kun he
saisivat Pyhän Hengen.

Sen pohjalta, mitä Vapahtaja opetti jakeessa 8, me opimme, että apostolit ovat
Jeesuksen Kristuksen todistajia, jotka todistavat Hänestä kaikkialla maan
päällä.

Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut nykypäivän apostolien vastuusta olla
Jeesuksen Kristuksen todistajia: ”Herra on meidän aikanamme kutsunut 15
erityistodistajaa todistamaan koko maailmalle Hänen jumalallisuudestaan. Heillä
on ainutlaatuinen kutsumus. He ovat Herran Jeesuksen Kristuksen apostoleja,
jotka Hän on valinnut ja valtuuttanut. Heitä on käsketty todistamaan Hänen
elävästä todellisuudestaan sen pyhän apostolinviran voimalla ja valtuudella, joka

heille on uskottu.” (Artikkelissa ”Kristuksen erityistodistajat”, Liahona, huhtikuu 2001, s. 5.)
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Lue julistus ”Elävä Kristus – apostolien todistus”, joka on tämän oppiaiheen
yhteydessä. Merkitse apostolien todistuksessa ne kohdat, jotka ovat
merkityksellisimpiä sinulle.

Videoita ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin
koorumin jäsenistä, kun he kukin lausuvat henkilökohtaisen todistuksensa

Jeesuksesta Kristuksesta, on kohdassa ”Special Witnesses of Christ” sivustolla
lds.org. Voisit halutessasi katsoa kaksi tai kolme näistä videoista.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka nykyajan apostolien todistus vaikuttaa omaan

todistukseesi Jeesuksesta Kristuksesta?
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Vaikka jae Ap. t. 1:8 viittaa nimenomaan apostolien tehtävään Vapahtajan
erityistodistajina, se opettaa myös meille, mikä voi auttaa meitä olemaan Jeesuksen
Kristuksen todistajia kaikkialla maailmassa.

Sen pohjalta, mitä Herra lupasi apostoleille jakeessa Ap. t. 1:8, me opimme, että
Pyhän Hengen voiman avulla meistä voi tulla Jeesuksen Kristuksen
todistajia.

Millä tavoin Pyhän Hengen voima auttaa meitä tulemaan Vapahtajan todistajiksi?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen, kun muut ovat lausuneet
todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta?

b. Milloin olet tuntenut Pyhän Hengen auttavan sinua todistamaan muille
Jeesuksesta Kristuksesta?

Pane merkille tilaisuuksia lausua oma todistuksesi Jeesuksesta Kristuksesta muille
ja luota siihen, että Pyhä Henki vahvistaa todeksi sen, mistä olet todistanut heille.

Apostolien teot – Johanneksen ilmestys: Katsaus Uuden
testamentin jälkipuoliskoon
Jakeessa Ap. t. 1:8 paitsi opetetaan totuuksia apostolien vastuusta myös esitetään
katsaus Uuden testamentin jälkipuoliskoon. Missä Vapahtaja jakeen Ap. t. 1:8
mukaan profetoi opetuslastensa todistavan Hänestä?

Etsi pyhien kirjoitusten kohdissa mainitut paikat joko Raamatun lopussa tai Pyhien
kirjoitusten oppaassa olevista kartoista. Tämä auttaa sinua luomaan mielikuvia
apostolien matkoista ja Vapahtajan profetian täyttymisestä.

Käytä pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja
Kirkko on laatinut monia pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja. Ne löytyvät
kolmoissidoksesta ja siihen sisältyvästä Pyhien kirjoitusten oppaasta. Näitä apuneuvoja ovat
alaviitteet, joissa on rinnakkaisviitteitä ja sanavihjeitä, otteita Joseph Smithin
raamatunkäännöksestä, asiahakemisto, karttoja ja valokuvia. Ne ovat arvokkaimpia apuneuvoja,
mitä voit käyttää tutkiessasi pyhiä kirjoituksia. Sinua siunataan, kun käytät tutkimisen
apuneuvoja tutkiessasi pyhiä kirjoituksia itseksesi.

Luvuissa Ap. t. 1–5 kerrotaan apostolien palvelutyöstä Jerusalemissa, luvuissa Ap. t.
6–9 kerrotaan apostolien palvelutyöstä koko Juudeassa ja Samariassa, ja luvuissa
Ap. t. 10–28 kerrotaan apostolien palvelutyöstä kaikkialla Rooman valtakunnassa
eli ”maan ääriin saakka” (Ap. t. 1:8). Voisit kirjoittaa tämän Apostolien tekojen
kirjan katsauksen pyhien kirjoitustesi marginaaliin jakeen Ap. t. 1:8 viereen.
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Ota esiin Raamatun sisällysluettelo. Katso niitä Uuden testamentin kirjoja, jotka
ovat Apostolien tekojen jälkeen. Kirjat Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille
Kirjeeseen heprealaisille ovat apostoli Paavalin kirjoittamia. Saat tietää Paavalin
kääntymyksestä ja palvelutyöstä, kun tutkit lukuja Ap. t. 9 ja 13–28.

Katso karttaa ”Katsaus Apostolien tekoihin”, jossa näkyvät ne kaupungit tai
seudut, jotka vastaavat monia Paavalin kirjeissä mainittuja paikkoja. Monet Uuden
testamentin kirjeistä kirjoitettiin eri kaupungeissa oleville kirkon seurakunnille ja
niissä käsiteltiin niiden erityisiä tarpeita. Esimerkiksi tessalonikalaiset olivat
ihmisiä, jotka asuivat Tessalonikan kaupungissa, ja Ensimmäisen kirjeen
tessalonikalaisille uskotaan olevan varhaisin Paavalin kirjoittamista kirjeistä. Sen
lisäksi, että Paavali kirjoitti pyhien seurakunnille, hän kirjoitti yksittäisille henkilöille
kuten Timoteus, Titus ja Filemon.

Katso sisällysluettelosta, mitä kirjeitä on Kirjeen heprealaisille jälkeen. Paavalin
lisäksi muutkin apostolit ja kirkon johtajat kirjoittivat kirkon jäsenille. Näitä kirjeitä
ovat Jaakobin, Pietarin, Johanneksen ja Juudaksen kirjeet. Johanneksen
ilmestyksessä on apostoli Johannekselle annettu näky.

Kun jatkat Uuden testamentin jälkipuoliskon tutkimista, rukoile usein, että Pyhä
Henki voi valaista sinua ja auttaa sinua saamaan lisää ymmärrystä Uuden
testamentin apostolien opetuksista.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Ap. t. 1:1–8 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 17: PÄIVÄ 2

Apostolien teot 1:9–26
Johdanto
Opetettuaan opetuslapsiaan 40 päivän ajan Jeesus Kristus nousi taivaaseen.
Apostolit ja muut yhtyivät hartaaseen rukoukseen. Innoituksen kautta Mattias
kutsuttiin täyttämään kahdentoista apostolin koorumissa paikka, joka oli
vapautunut Juudas Iskariotin kavalluksen ja kuoleman johdosta.

Apostolien teot 1:9–12
Vapahtaja nousee taivaaseen
Lue seuraavat Jeesuksen Kristuksen toista tulemista koskevat väittämät ja kirjoita
annetulle riville, onko kukin väittämä oikein (O) vai väärin (V). Oheiset pyhien
kirjoitusten viitteet auttavat sinua saamaan selville oikean vastauksen.

____ 1. Jeesus Kristus palaa myöhempinä aikoina maan päälle. (Ks. Moos. 7:60.)

____ 2. Toisen tulemisensa yhteydessä Jeesus Kristus ilmestyy vain
vanhurskaille ihmisille. (Ks. OL 101:23; JS–M 26.)

____ 3. Koska Jeesus Kristus on valepuvussa tullessaan jälleen, useimmat
ihmiset eivät ymmärrä, että toinen tuleminen on tapahtunut. (Ks. OL 49:22–23.)

Palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa Jeesus Kristus profetoi, että viimeisinä
aikoina jotkut ihmiset levittäisivät vääriä opetuksia Hänen toisesta tulemisestaan
(ks. JS–M 22–25). Me voimme tietää, onko jokin tietty opetus Jeesuksen Kristuksen
toisesta tulemisesta oikein vai väärin, jos me noudatamme Vapahtajan sanoja ja
Hänen profeettojensa sanoja. Niin tekemällä me voimme välttyä joutumasta
eksytetyiksi (ks. JS–M 37).

Kun tutkit jakeita Ap. t. 1:9–12, etsi totuuksia, jotka koskevat Jeesuksen Kristuksen
toista tulemista.

Vapahtaja opetti ylösnousemuksensa jälkeen apostolejaan 40 päivän ajan (ks. Ap. t.
1:3). Lue Ap. t. 1:9–12 ja katso, mitä tapahtui, kun Vapahtaja oli päättänyt
opetuksensa heille.

Kuvittele, että sinä olisit ollut paikalla näkemässä, kun Vapahtaja nousee
taivaaseen. Mitä olisit mahtanut ajatella ja tuntea?

Muinaisessa Israelissa pilvi toimi
toisinaan näkyvänä osoituksena
Jumalan läsnäolosta ja kirkkaudesta (ks.
2. Moos. 40:34). Jakeessa Ap. t. 1:9
mainittu pilvi oli kirkkauden pilvi (ks.
Bible Dictionary, ”Cloud”). Ne kaksi
miestä, jotka mainitaan jakeessa Ap. t.
1:10, olivat enkeleitä.

Huomaa jakeesta Ap. t. 1:11, mitä
enkelit sanoivat apostoleille. Yksi
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totuus, jonka voimme oppia enkelien sanoista, on se, että toisessa tulemisessaan
Vapahtaja laskeutuu taivaasta kirkkaudessa.

Huomaa jakeesta Ap. t. 1:12, että Vapahtajan taivaaseenastuminen tapahtui
Öljymäellä. Kun Vapahtaja tulee jälleen, yksi Hänen ilmestymisistään on silloin kun
Hän laskeutuu Öljymäelle ja seisoo siellä (ks. Sak. 14:4; OL 45:47–53; 133:19–20).
Se tapahtuu ennen Hänen suurta ja vaikuttavaa ilmestymistään maailmalle (ks. Jes.
40:5).

Pohdi seuraavaa kysymystä: Kuinka tieto siitä, millä tavoin Vapahtaja palaa, auttaa
meitä välttymään joutumasta eksytetyiksi odottaessamme Hänen toista
tulemistaan?

Apostolien teot 1:13–26
Mattias valitaan täyttämään tyhjä paikka kahdentoista apostolin koorumissa
Kun apostolit olivat palanneet Öljymäeltä Jerusalemiin, he kokoontuivat uskollisten
miesten ja naisten, kuten Jeesuksen äidin Marian, kanssa rukoilemaan ja
palvelemaan Jumalaa. Lue Ap. t. 1:13 ja laske mainittujen apostolien lukumäärä.

Miksi apostoleja oli tuolloin vain 11?

Jakeissa Ap. t. 1:15–20 kerrotaan, että Pietari seisoi 120 opetuslapsen edessä ja
puhui Juudas Iskariotin kuolemasta. Koska Juudas oli ollut yksi kahdestatoista
apostolista, opetuslapset kokoontuivat valitsemaan uutta apostolia.

Ajattele, millä eri menetelmillä jotkut seuraavista johtajista valitaan: joukkueen
kapteeni, kunnanjohtaja, kuningas tai kuningatar ja yrityksen johtaja. Millaisia
asioita näihin johtotehtäviin valittavilta saatettaisiin edellyttää?
____________________

Mieti, kuinka Jeesuksen Kristuksen apostoli valitaan ja mikä tekee henkilöstä
kelvollisen palvelemaan apostolina.

Lue Ap. t. 1:21–26 ja ota selville, kuinka uusi apostoli valittiin Juudas Iskariotin
kuoleman jälkeen.

Jakeessa 26 ilmaus ”he heittivät miehistä arpaa” viittaa muinaiseen
päätöksentekokeinoon. Uskollisten keskuudessa Jumalan käsi ohjaisi tulosta (ks.
Sananl. 16:33).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt: ”Jos
heitettiin arpaa, kyseessä oli tapaus, jossa Herra valitsi tuloksen.
Todennäköisemmin kuitenkin ’he antoivat äänensä’, oletettavasti ’hyväksyvät
äänensä’, kannattamaan miestä, jonka Jumala oli valinnut palvelemaan pyhässä
apostolinvirassa.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973,
osa 2, s. 32.)

Jakeiden Ap. t. 1:21–22 mukaan Pietari sanoi, että uusi apostoli valittaisiin niiden
keskuudesta, jotka olivat tunteneet Jeesuksen henkilökohtaisesti ja olivat Hänen
palvelutyönsä silminnäkijöitä alusta alkaen Hänen ylösnousemukseensa asti.
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Mikä jakeisiin Ap. t. 1:24–25 tallennetussa apostolien rukouksessa kiinnittää
huomiosi? ____________________

Yksi totuus, jonka me voimme oppia tästä kertomuksesta, on se, että Jumala
kutsuu Jeesuksen Kristuksen apostolit ilmoituksen kautta. Voisit kirjoittaa
tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi jakeen Ap. t. 1:24 viereen.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mistähän syystä mielestäsi on tärkeää, että Jumala

kutsuu apostolin ilmoituksen kautta sen sijaan että hänet valittaisiin samalla
tavalla kuin muut johtajat maailmassa?

Esimerkkinä siitä, kuinka eräs nykyajan apostoli kutsuttiin ilmoituksen kautta, lue
seuraava tapaus presidentti Heber J. Grantin elämästä:

”Presidentti [Heber J.] Grant sai opastusta henkilökohtaiseen elämäänsä sekä
ilmoituksia kirkon presidenttinä opastaakseen koko kirkkoa. Yhden tällaisen
ilmoituksen hän sai välittömästi sen jälkeen kun hänet oli hyväksytty kirkon
presidentiksi ja hän halusi tietää Herran tahdon uuden jäsenen nimittämiseksi
kahdentoista apostolin koorumiin. Kun hän pohti tätä vastuuta, hänen
ajatuksensa palasivat jatkuvasti hänen elinikäiseen ystäväänsä Richard W.

Youngiin, joka oli uskollinen myöhempien aikojen pyhä ja kokenut johtaja. Presidentti Grant
keskusteli tästä mahdollisuudesta neuvonantajiensa kanssa, jotka tukivat hänen päätöstään. Kun
hän viimein tunsi olevansa valmis toimimaan, hän kirjoitti ystävänsä nimen paperiin ja otti
paperin mukaansa temppeliin, jossa hänellä oli viikoittainen ensimmäisen presidenttikunnan ja
kahdentoista koorumin kokous. Mutta kun hän oli esittämäisillään nimen veljiensä
hyväksyttäväksi, hän ei kyennytkään tekemään sitä. Sen sijaan että hän olisi esittänyt Richard W.
Youngin nimen, hän esittikin Melvin J. Ballardin nimen, miehen, jota hän tuskin tunsi. Presidentti
Grant kertoi myöhemmin siitä, millainen vaikutus tällä kokemuksella oli häneen:

’Olen tuntenut elävän Jumalan innoituksen ohjaavan minua työssäni. Siitä päivästä, kun valitsin
yhdeksi apostoleista lähestulkoon vieraan miehen elinikäisen ja rakkaimman elossa olevan
ystäväni asemesta, minulla on ollut etuoikeus saada Jumalan valoa, innoitusta ja opastusta
Hänen työnsä johtamiseen täällä maan päällä.’” (Kirkon presidenttien opetuksia: Heber J. Grant,
2003, s. 189–190.)

Pohdi, kuinka jakeessa Ap. t. 1:24 opetettua totuutta havainnollistetaan tässä
kertomuksessa nykyajan apostolin kutsumisesta.

Kuinka apostolin kutsuminen osoittaa, että Vapahtaja johtaa edelleen kirkkoaan?
(Muista jakeessa Ap. t. 1:2 opetettu totuus – Jeesus Kristus johtaa kirkkoaan
ilmoittamalla tahtonsa apostoleilleen Pyhän Hengen välityksellä.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
useampaan seuraavista kysymyksistä:

a. Milloin olet ollut todistamassa, kun uusi apostoli on kutsuttu kahdentoista
apostolin koorumiin, ja miltä sinusta tuntui, kun hyväksyit hänet tähän
tehtävään ja annoit hänelle tukesi?

b. Mitkä kokemukset ovat auttaneet sinua tietämään, että Jumala on kutsunut
elävät apostolit?
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c. Miksi on tärkeää, että sinulla on todistus siitä, että Jumala on kutsunut
elävät apostolit?

d. Tiedätkö kaikkien niiden apostolien nimet, jotka tällä hetkellä palvelevat
kirkossa? Kirjoita kaikkien niiden nykyisten apostolien nimet, jotka suinkin
muistat. (Saat selville, kuinka hyvin onnistuit kirjoittamaan nykyisten
apostolien nimet, kun katsot Liahonan uusimman konferenssinumeron
keskiaukeamaa, jossa on johtavien auktoriteettien valokuvat ja nimet, tai
kun katsot sivustolta lds.org.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen Ap. t. 1:9–26 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 17: PÄIVÄ 3

Apostolien teot 2
Johdanto
Opetuslapset täyttyivät helluntaipäivänä Pyhällä Hengellä, ja heitä siunattiin
kielten lahjalla heidän saarnatessaan evankeliumia. Pietari julisti, että Jeesus on
Herra ja Messias (ks. Ap. t. 2:36), ja kehotti ihmisiä tekemään parannuksen,
ottamaan kasteen ja ottamaan vastaan Pyhän Hengen lahjan. Noin 3 000 ihmistä
kääntyi ja heidät kastettiin sinä päivänä, ja he pysyivät uskollisina kirkossa.

Apostolien teot 2:1–13
Jeesuksen Kristuksen opetuslapset täyttyvät helluntaipäivänä Pyhällä Hengellä
Ajattele viimeisintä tilaisuutta, mikä sinulla on ollut puhua kirkossa, opettaa
oppiaihe tai kertoa jollekulle evankeliumista. Mitä haastavaa on siinä, että puhut,
opetat tai todistat muille Jeesuksen Kristuksen evankeliumista?
____________________

Kun tutkit jakeita Ap. t. 2:1–13, etsi totuus, joka auttaa sinua, kun sinua
huolestuttaa tai pelottaa puhua, opettaa ja todistaa muille palautetusta
evankeliumista.

Noin viikko sen jälkeen kun Vapahtaja oli noussut taivaaseen, juutalaisia monista
kansakunnista tuli Jerusalemiin osallistumaan helluntaijuhlaan ja palvelemaan
temppelissä sekä kiittämään Herraa. ”Helluntai eli viljankorjuujuhla kuului
Mooseksen lakiin, ja se pidettiin viisikymmentä päivää pääsiäisen jälkeen (3. Moos.
23:16). Helluntaita oli määrä viettää sadonkorjuujuhlana, ja Vanhassa testamentissa
sitä sanotaan elonleikkuujuhlaksi eli viikkojuhlaksi.” (PKO, ”Helluntai”,
scriptures.lds.org/fi.)

Lue Ap. t. 2:1–4 ja ota selville, mitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapset kokivat
helluntaipäivänä.

Kun Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle, heidän näkemänsä tulenlieskat,
jotka olivat ”kuin kieliä” (Ap. t. 2:3), olivat ilmentymä Hengen läsnäolosta.

Johannes Kastaja oli verrannut Pyhän Hengen vastaanottamista kastamiseen tulella
(ks. Matt. 3:11; Luuk. 3:16). Muinaisessa Israelissa tuli oli usein vertauskuvana
Jumalan läsnäolosta. Kuvailmausta ”kuin kieliä” käytettiin kuvailemaan
helluntaipäivänä jumalallista tulta, joka oli vertauskuvana siitä, että opetuslapset
olivat saaneet Vapahtajan lupaaman Pyhän Hengen lahjan (ks. Ap. t. 1:8).

Lue Ap. t. 2:5–8 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä tapahtui, kun opetuslapset
täyttyivät Pyhällä Hengellä. Kuvittele, miltä olisi tuntunut olla näkemässä tätä
tapahtumaa.

Silmäile jakeita Ap. t. 2:9–11 ja laske, kuinka moneen eri ihmisryhmään tai kansaan
kuuluvat ihmiset kuulivat opetuslasten puhuvan Pyhän Hengen voimasta kielillä.
Etsi oheisesta kartasta joitakin mainituista paikoista.
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Huomaa, että kukin näistä ryhmistä kuuli ”Jumalan suuria tekoja” saarnattavan
heidän omalla kielellään (Ap. t. 2:11). Millä tavoin ihmiset eri puolilla maailmaa
meidän aikanamme voivat kuulla evankeliumin totuuksia saarnattavan heidän
omalla kielellään?

Koska opetuslapset olivat täyttyneet Pyhällä Hengellä, he pystyivät kertomaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuksia muille – jopa opettamiensa ihmisten
omalla äidinkielellä. Yksi totuus, jonka me voimme oppia tästä tapauksesta, on se,
että kun olemme täynnä Pyhää Henkeä, Hän auttaa meitä opettamaan muita
ja todistamaan heille.

Yksi havaintoesimerkki tästä totuudesta on se, kun Pyhä Henki auttaa meitä
opettamaan evankeliumia niille, jotka puhuvat jotakin muuta kieltä kuin meidän
omaa kieltämme.

Jotta voit paremmin ymmärtää, mitä Pyhällä Hengellä täyttyminen tarkoittaa, katso
seuraavaa piirrosta ja kuvittele, että yrität kaataa kuppeihin vettä. Huomaa, miksi
olisi vaikeaa täyttää mitään kupeista.

Mieti, kuinka kuppeja voisi verrata
ihmisiin ja vettä Pyhään Henkeen. Mitä
kuppien täyttämisen esteet voisivat
kuvastaa? Millainen käyttäytyminen ja
millaiset asenteet voivat estää meitä
täyttymästä Pyhällä Hengellä?

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä voit tehdä täyttyäksesi Pyhällä Hengellä niin, että Hän voi auttaa sinua
opettamaan muita ja todistamaan heille?

b. Millä tavoin Pyhä Henki on auttanut sinua opettamaan evankeliumia tai
lausumaan todistuksesi muille?
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c. Kuinka sakramentin nauttiminen suo Pyhän Hengen olla meidän
kanssamme?

Jakeissa Ap. t. 2:12–13 kerrotaan, että jotkut juutalaiset hämmästyivät
kuulemaansa, kun opetuslapset puhuivat kielillä, kun taas toiset pilkkasivat
opetuslapsia syyttämällä, että nämä olivat juoneet liian paljon viiniä.

Apostolien teot 2:14–47
Pietari todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja opettaa ihmisille, kuinka saa pelastuksen
Lue Ap. t. 2:14 ja katso, kuka alkoi opettaa väkijoukkoa.

Kuvittele itsesi apostoli Pietarin tilanteeseen, seisomaan väkijoukon edessä. Mitä
evankeliumin totuuksia opettaisit ja mistä todistaisit? Miksi?
____________________

Kuten jakeissa Ap. t. 2:15–35 kerrotaan, Pietari julisti, että kielten lahja ja muut
Hengen ilmenemiset opetuslasten keskuudessa olivat ainakin yksi profeetta Joelille
annetun profetian täyttymisistä ja merkityksistä (ks. Joel 2:28–32). Sitten Pietari
opetti ja todisti ihmisille käyttäen kuningas Daavidin sanoja ja psalmeja.

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että jakeet
Joel 3:1–5 ovat esimerkki pyhien kirjoitusten kohdasta, jolla voi olla monia eri
tarkoituksia ja joka voi täyttyä eri tavoin:

”Monilla profetioilla ja opillisilla kohdilla pyhissä kirjoituksissa on moninaisia
tarkoituksia. – –

[Yksi] esimerkki moninaisista tarkoituksista liittyy Joelin kirjan profetiaan, että
viimeisinä päivinä Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle ja että
poikamme ja tyttäremme profetoivat (ks. Joel 3:1). Helluntaipäivänä apostoli
Pietari julisti, että tapahtumat, joita he olivat nähneet, olivat ’sitä, mikä profeetta

Joelin suulla on ilmoitettu’ (Ap. t. 2:16). Enkeli Moroni lainasi 1 800 vuotta myöhemmin tätä
samaa profetiaa ja sanoi, ’ettei tämä ollut vielä täyttynyt mutta täyttyisi pian’ [JS–H 41].”
(”Scripture Reading and Revelation”, Ensign, tammikuu 1995, s. 8.)

Sekä Pietari että Moroni sanoivat aivan oikein, että profeetta Joelin esittämällä
profetialla oli täyttymys, tarkoitus ja sovellus helluntaipäivään ja myöhempinä
aikoina.

2. Lue Ap. t. 2:22–24, 29–33, 36 ja kirjoita sitten pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä tärkeitä totuuksia Pietari opetti ja mistä hän todisti?

b. Mikä kiinnittää eniten huomiotasi Pietarin todistuksessa juutalaisille?

Mieti, mitä Pietari sanoi ja teki, kun häneltä kysyttiin hänen suhdettaan Jeesukseen
sinä yönä, jolloin Vapahtaja vangittiin (ks. Luuk. 22:54–62).

Ajattele, kuinka Pietarin sanat ja teot helluntaipäivänä erosivat siitä tilanteesta,
jolloin hän kielsi kolmesti tuntevansa Jeesuksen. Minkä arvelet vaikuttaneen tähän
muutokseen Pietarissa?

VI IKKO 17,  PÄIVÄ 3

352



Lue Ap. t. 2:37 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka Pietarin sanat vaikuttivat
väkijoukkoon. (Ap. t. 2:36–38 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä
sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt löytämään sen helposti.)

Huomaa ilmaus ”tunsivat piston sydämessään” jakeessa Ap. t. 2:37. Sana pisto
tarkoittaa tässä sydämen lävistävää tunnetta ja antaa ymmärtää, että ihmiset
tunsivat syvää murhetta ja katumusta, koska juutalaiset kansana ja kansakuntana
olivat ristiinnaulinneet Herransa Jeesuksen Kristuksen. Pietari ei tarkoittanut, että
se ryhmä eri kansakunnista tulleita juutalaisia, jota hän opetti helluntaipäivänä, oli
vastuussa Vapahtajan ristiinnaulitsemisesta.

Minkä kysymyksen ihmiset jakeen Ap. t. 2:37 mukaan esittivät? Mieti, kuinka tämä
kysymys paljasti, että ihmiset alkoivat kokea sydämenmuutosta.

Lue Ap. t. 2:38–41 ja katso, mitä Pietari kehotti ihmisiä tekemään. Sana kieroutunut
tarkoittaa kapinallista, uppiniskaista tai kavalaa.

Kuinka ihmiset jakeen Ap. t. 2:41 mukaan suhtautuivat Pietarin opetuksiin ja
kutsuun tehdä parannus ja ottaa kaste?

Monet vastaanottivat totuuden, ja heidät kastettiin.

Lue Ap. t. 2:42–47 ja ota selville, mitä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin uudet
käännynnäiset tekivät, kun he olivat ottaneet vastaan totuuden Pyhän Hengen
voimalla ja menneet kasteelle.

Kuinka heidän tekonsa osoittivat, että he olivat kokeneet todellisen kääntymyksen?

Ilmaus ”mursivat yhdessä leipää” (Ap. t. 2:42) tarkoittaa osallistumista
sakramenttitoimitukseen, ja ”kaikki oli heille yhteistä” (Ap. t. 2:44) tarkoittaa sitä,
että pyhät elivät pyhityksen lain mukaan, johon sisältyi se, että he huolehtivat
keskuudessaan olevista köyhistä ja tarvitsevista.

Muista, että ennen kuin nämä juutalaiset kuulivat Pietarin sanat ja noudattivat
niitä, he eivät olleet hyväksyneet Jeesusta Vapahtajakseen eivätkä olleet
noudattaneet Hänen opetuksiaan. Ajattele, kuinka paljon nämä ihmiset olivat
muuttuneet.
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Yksi periaate, jonka voimme oppia jakeista Ap. t. 2:37–47, on se, että kun otamme
vastaan Jumalan sanan Pyhän Hengen voimalla, meidän sydämemme
muuttuu ja me koemme kääntymyksen Jeesukseen Kristukseen.

3. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Kirjoita, mitä ihminen voi tehdä ottaakseen vastaan Jumalan sanan Pyhän
Hengen voimalla.

b. Esitä seuraava kysymys jollekulle perheenjäsenelle, ystävälle tai naapurille ja
kirjoita hänen vastauksensa (voisit kirjoittaa myös oman vastauksesi tähän
kysymykseen): Kun olet pyrkinyt oppimaan evankeliumin totuuksia ja
elämään niiden mukaan, kuinka Henki on auttanut sinua muuttumaan ja
kokemaan kääntymyksen Jeesukseen Kristukseen?

4. Pohdi muutaman minuutin ajan syvällisesti, mitä voit tehdä
ottaaksesi paremmin vastaan Jumalan sanat ja opetukset Pyhän

Hengen voimalla. Mitä nimenomaisia muutoksia voit tehdä, kun pyrit
toimimaan saamiesi kehotusten mukaan? Kirjoita ajatuksiasi ja tuntemuksiasi
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Aseta tavoite siitä, kuinka aiot tällä
viikolla ottaa paremmin vastaan Jumalan sanat ja opetukset Pyhän Hengen
voimalla.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Ap. t. 2:36–38
Lue uudelleen Ap. t. 2:38 ja katso, minkä siunauksen Pietari sanoi ihmisten saavan,
kun he tekisivät parannuksen synneistään ja ottaisivat kasteen.

Tästä jakeesta me opimme, että kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, teemme
parannuksen ja otamme kasteen, me olemme valmiita ottamaan vastaan
Pyhän Hengen lahjan. Kuinka parannus ja kaste valmistavat ihmistä ottamaan
vastaan Pyhän Hengen lahjan? Mormonin kirjasta me opimme, että me pyhitymme
”ottamalla vastaan Pyhän Hengen” (3. Nefi 27:20) ja että Pyhän Hengen kautta me
voimme saada syntiemme anteeksiannon (ks. 2. Nefi 31:17).

5. Vertaa jakeita Ap. t. 2:36–38 neljänteen uskonkappaleeseen. Etsi
jakeista Ap. t. 2:36–38 sanoja ja ilmauksia, jotka havainnollistavat

tai opettavat evankeliumin ensimmäisiä periaatteita ja toimituksia. Kirjoita
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi jakeen Ap. t. 2:38 kunkin sanan
alkukirjain (esim. P v: K j o i k k J K n, j…). Opettele sitten kirjoittamiesi
kirjainten avulla pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan tämä jae ulkoa. Toista
jaetta, kunnes osaat sen ulkoa. Kuvittele, että kutsut jotakuta menemään
kasteelle, jotta hän voi päästä osalliseksi Pyhän Hengen lahjasta omassa
elämässään.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Ap. t. 2 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Pietari paransi ramman miehen temppelin
ulkopuolella.

VIIKKO 17: PÄIVÄ 4

Apostolien teot 3–5
Johdanto
Pietari ja Johannes paransivat temppelin portilla miehen, joka oli syntynyt
rampana. Sitten Pietari opetti ihmisiä, jotka olivat nähneet tämän miehen
parantamisen. Sen seurauksena Sanhedrin vangitutti Pietarin ja Johanneksen ja
käski heitä lopettamaan opettamisen Jeesuksen nimessä. Kirkon jäsenet elivät
pyhityksen lain mukaan, mutta kaksi heistä kuoli, koska he valehtelivat Pietarille ja
Jumalalle. Pietari ja Johannes jatkoivat ihmeiden tekemistä, mikä suututti ylipapit.
Heidät vangittiin jälleen ja pantiin vankilaan, mutta enkeli vapautti heidät. Enkeli
käski heitä menemään temppeliin saarnaamaan evankeliumia.

Apostolien teot 3:1–11
Pietari parantaa miehen, joka oli syntynyt rampana
Ajattele tilannetta, jolloin olet pyytänyt jotakin tiettyä asiaa (ehkä syntymäpäivä- tai
joululahjaksi) mutta saanut sen sijaan jotakin muuta. Kuinka tämä kokemus
saattaisi muistuttaa sitä, että pyydämme rukoilemalla siunauksia
taivaalliselta Isältä?

Kun tutkit lukua Ap. t. 3, etsi periaate, joka voi auttaa sinua, kun et saa Herralta
niitä vastauksia tai siunauksia, joita odotat.

Lue Ap. t. 3:1–3 ja ota selville, kenet Pietari ja Johannes tapasivat temppelin
portilla.

Mieti, miltä tuntuisi olla ramman miehen asemessa. Mitkä kokemuksesi mukaan
ovat tyypillisiä tapoja, joilla ihmiset saattaisivat suhtautua tämän miehen
pyyntöihin saada almuja eli apua kuten rahaa tai ruokaa?

Lue Ap. t. 3:4–7 ja ota selville, mitä Pietari teki tämän miehen hyväksi.

Mikä kiinnittää eniten huomiotasi siinä, mitä Pietari sanoi ja teki?

Lue Ap. t. 3:8 ja pane merkille, mitä
tämä mies teki sen jälkeen kun Pietari
”auttoi hänet ylös” (Ap. t. 3:7).

Millä tavoin siunaus, jonka tämä mies
sai, oli suurempi kuin ne almut (rahat),
joita hän oli alkuun pyytänyt?

Voimme verrata tätä kertomusta omaan
elämäämme. Taivaallinen Isä ei
kenties vastaa rukouksiimme
tavoilla, joita haluamme tai
odotamme Häneltä, mutta Hänen
vastauksensa ovat meille aina
suuremmaksi hyväksi.

Jakeisiin Ap. t. 3:1–8 tallennetusta kertomuksesta käy selkeästi ilmi, että se, mitä
tämä mies sai, oli suurempaa kuin mitä hän oli pyytänyt. Muissa tapauksissa ei
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ehkä kuitenkaan ole yhtä selvää, että se, mitä me saamme, on suurempaa kuin mitä
pyydämme.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kokemuksesta,
jolloin Herran vastaus rukouksiisi on ollut erilainen kuin haluamasi

vastaus, mutta se on koitunut sinulle suuremmaksi hyväksi.

Kuvittele, että sinä olisit ollut temppelillä niiden ihmisten joukossa, jotka näkivät
ramman miehen parantumisen. Temppelin portista sisään astuessasi olisit usein
nähnyt ramman miehen kerjäämässä. Sitten yhtenä päivänä olisit nähnyt, kuinka
hän parannuttuaan hyppeli ja juoksenteli. Kuinka arvelet oman näkemyksesi
Pietarista ja Johanneksesta mahtaneen muuttua nähtyäsi tämän ihmeen?

Lue Ap. t. 3:9–11 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka ihmiset suhtautuivat tämän
miehen parantumiseen.

Apostolien teot 3:12–26
Pietari todistaa Jeesuksesta Kristuksesta ja saarnaa parannusta
Lue Ap. t. 3:12–18 ja ota selville, kuinka Pietari selitti ramman miehen
parantumisen väkijoukolle. Huomaa, kenelle Pietari antoi kunnian miehen
parantumisesta.

Pietarin teoista ja sanoista me opimme, että Jeesuksen Kristuksen palvelijat
voivat tehdä ihmeitä uskomalla Hänen nimeensä.

Lue Ap. t. 3:19 ja pane merkille, minkä kutsun Pietari esitti ihmisille. (Ap. t. 3:19–21
on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla
tavalla, jotta sinun on helppo löytää se myöhemminkin.)

Pietari antoi toivoa niille, joille hän puhui, opettamalla heille, että heidätkin lopulta
puhdistettaisiin uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen
sovitukseensa.

Huomaa ilmaus ”virvoituksen ajan” jakeessa Ap. t. 3:20. Vanhin Bruce R. McConkie
kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt:

”Tämän määrätyn ajan, tämän virvoituksen ajan, on määrä olla Ihmisen Pojan
toisessa tulemisessa, päivänä, jolloin Herra lähettää Kristuksen jälleen
maan päälle.

– – Se on aika, jolloin ’maa uudistetaan ja se saa paratiisillisen kirkkautensa’
(UK 10). Se on Jesajan näkemän ’uuden maan’ aika (Jes. 65:17), maan, jolloin
jumalattomuus loppuu, jolloin tuhatvuotinen aikakausi alkaa.” (Julkaisussa

Conference Report, lokakuu 1967, s. 43.)
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Lue Ap. t. 3:20–21 ja katso, mitä muuta
tapahtuisi tänä aikana.

Ilmaus ”siihen aikaan saakka, jolloin
kaikki pannaan kohdalleen” jakeessa
Ap. t. 3:21 viittaa evankeliumin
palauttamiseen myöhempinä aikoina.
Jakeista Ap. t. 3:20–21 me opimme, että
profeetat kaikkina aikoina ovat
ennustaneet evankeliumin
palauttamisen myöhempinä aikoina.

Kuten jakeissa Ap. t. 3:22–26 kerrotaan,
Pietari todisti, että kuten Mooses,
”samoin ovat muut profeetat, niin
Samuel kuin kaikki myöhemmätkin”
(Ap. t. 3:24), puhuneet Jeesuksesta
Kristuksesta ja varoittaneet Hänen
torjumisensa seurauksista (ks. Ap. t.
3:23). Nykyajan ilmoituksessa enkeli
Moroni toisti tämän kohdan Joseph
Smithille vahvistaen sen, mitä seuraa Jeesuksen Kristuksen torjumisesta (ks. JS–H
41).

Pyhien kirjoitusten hallinta – Ap. t. 3:19–21
2. Kuvittele, että olet lähetyssaarnaaja ja että joku tutkija kysyy:

”Missä kohdassa Raamattua sanotaan, että evankeliumi
palautettaisiin viimeisinä aikoina?” Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaus tähän kysymykseen käyttämällä kohtaa Ap. t.
3:19–21 ja ainakin yhtä muuta Raamatun kohtaa. Voisit katsoa Pyhien
kirjoitusten oppaasta aiheartikkelia ”Evankeliumin palautus”.
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Pietari ja Johannes vangittiin ja vietiin
Sanhedrinin eteen.

Apostolien teot 4–5
Pietari ja Johannes vangitaan ja vapautetaan; Ananias ja Safira valehtelevat
Pietarille
Jakeissa Ap. t. 4:1–31 ja Ap. t. 5:12–42
kerrotaan seuraavaa: Pietari ja Johannes
vangittiin, koska he paransivat ja
saarnasivat Jeesuksen Kristuksen
nimessä. Pietari julisti rohkeasti
evankeliumia Sanhedrinille, joka oli
”juutalainen hallintoelin, korkea
neuvosto eli suuri neuvosto ja
juutalaisten korkein oikeus niin
siviiliasioissa kuin kirkollisissakin
asioissa” (PKO, ”Sanhedrin”,
scriptures.lds.org/fi). Kun Pietari ja
Johannes oli vapautettu, he saarnasivat
edelleen Jeesuksen nimessä, ja heidät
vangittiin jälleen. Heidät ruoskittiin,
heitä kiellettiin puhumasta Jeesuksen
Kristuksen nimessä, ja sitten heidät
päästettiin vapaiksi. He eivät
kuitenkaan lakanneet opettamasta
Jeesuksen nimessä.

Mieti seuraavaa tilannetta: Nuori mies valmistautuu palvelemaan lähetystyössä.
Hän tietää, että piispa aikoo esittää kysymyksiä hänen kelvollisuudestaan palvella
lähetystyössä, ja hän miettii, kertoako piispalle vakavasta synnistä, johon hän on
aiemmin syyllistynyt.

Kun tutkit jakeita Ap. t. 4:32–5:11, etsi periaate, joka voi auttaa sinua
ymmärtämään, miten välttämätöntä on olla rehellinen Jumalan palvelijoille.

Jakeesta Ap. t. 4:32 me saamme tietää, että Pietarin aikaan pyhät (kirkon jäsenet)
elivät pyhityksen lain mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että he olivat tehneet Jumalan
kanssa liiton, että he jakavat vapaaehtoisesti aineellisen omaisuutensa, jotta
kaikkien tarpeet täytettäisiin.

Lue Ap. t. 4:34–35 ja pane merkille, kuinka he pyhittivät omaisuutensa Herralle.

Lue Ap. t. 5:1–2 ja ota selville, mitä eräs pariskunta, Ananias ja Safira, teki rahalla,
jonka se sai maatilansa myymisestä.

Mitä sellaista Ananias ja Safira tekivät, mikä oli vakava synti?

Lue Ap. t. 5:3–4 ja katso, mitä Pietari sanoi Ananiaalle.

Kenelle Ananias oli jakeen 4 mukaan viime kädessä valehdellut?

Pietarin vastauksesta me opimme, että jos valehtelemme Jumalan palvelijoille,
me valehtelemme Jumalalle.

Lue Ap. t. 5:5–11 ja ota selville, mitä Ananiaalle ja Safiralle tapahtui sen vuoksi, että
he rikkoivat liittonsa ja valehtelivat Pietarille ja Jumalalle.
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Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut, mitä meille voi seurata siitä, jos
valehtelemme Herralle tai Hänen palvelijoilleen: ”Meidän aikanamme eivät
epärehellisyydestä tavatut kuole kuten Ananias ja Safira, mutta jotakin heissä
kuolee. Omatunto tukehtuu, luonne kuihtuu, itsekunnioitus häviää, vilpittömyys
kuolee.” (Ks. ”Me uskomme, että tulee olla vilpitön”, Valkeus, kesäkuu
1993, s. 5.)

3. Tarkastele uudelleen tilannetta, jossa nuori mies valmistautuu
lähetystyöpuhutteluunsa. Kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi tälle nuorelle miehelle kirje, jossa selität, mitä hänen tulee
tietää valehtelemisesta pappeusjohtajalle.

Pohdi, mitä siunauksia koituu siitä, että olemme täysin rehellisiä Herran
palvelijoille.

Ananiaan ja Safiran tapauksesta me opimme, että meidän tulee olla täysin rehellisiä
pappeusjohtajillemme. Sen lisäksi meidän tulee olla rehellisiä kaikissa
toimissamme muiden kanssa. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että olet rehellinen
toimissasi muiden kanssa?

Presidentti Hinckley opetti edelleen: ”Rehellisyyden periaatteen mukaan elävät tietävät Herran
siunaavan heitä. Heillä on kallisarvoinen oikeus pitää päänsä pystyssä totuuden
auringonpaisteessa ja seistä häpeämättä kenen tahansa edessä. Mutta jos jonkun tämän kirkon
jäsenen on oikaistava elämäänsä, aloittakoon hän tästä ja nyt.” (”Me uskomme, että tulee olla
vilpitön”, s. 7.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 4–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 18: PÄIVÄ 1

Apostolien teot 6–7
Johdanto
Apostolit asettivat seitsemän opetuslasta auttamaan Herran työssä. Stefanos, yksi
noista valituista, teki monia ihmeitä. Jotkut juutalaiset syyttivät häntä
jumalanpilkasta ja toivat hänet suuren neuvoston eteen, missä hänet kirkastettiin
osoituksena siitä, että Jumala hyväksyi hänet. Nuhdeltuaan juutalaisia siitä, että he
olivat hylänneet Vapahtajan, Stefanos näki taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen.
Sitten hänet karkotettiin kaupungista ja kivitettiin kuoliaaksi.

Apostolien teot 6:1–8
Seitsemän opetuslasta valitaan auttamaan apostoleja työssä
Kun tutkit jakeita Ap. t. 6:1–8, katso, minkä nimenomaisen ongelman varhaiset
kirkon johtajat kohtasivat.

Lue Ap. t. 6:1–2 ja pane merkille, minkä huolen kreikkalaiset toivat apostolien
tietoon.

”Kun kirkko kasvoi nopeasti, apostolit eivät enää pystyneet huolehtimaan kaikkien jäsenten
tarpeista. Kreikkalaisista, jotka olivat kreikkaa puhuvia juutalaiskristittyjä, tuntui, että heidän
leskiään syrjittiin, ja he valittivat hepreankielisistä, jotka olivat palestiinalaisia
juutalaiskristittyjä.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014,
s. 288.)

Lue Ap. t. 6:3–6 ja katso, kuinka apostolit ratkaisivat kirkon jäsenten yksilöllisistä
tarpeista huolehtimiseen liittyneen ongelman ilman että se estäisi heitä hoitamasta
apostolista vastuutaan viedä evankeliumi kaikille kansoille (ks. Matt. 28:19).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut
niiden seitsemän miehen vastuista: ”Heille osoitettu työ rajoittui niihin ajallisiin
asioihin, joista yleensä Aaronin pappeuden haltijat huolehtivat, jolloin
apostoleille jäi vapaus käsitellä Melkisedekin pappeuden vaikeampia asioita”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 2, s. 65).

Mitä ominaisuuksia ihmisiä kehotettiin etsimään valitessaan niitä, jotka auttaisivat?

Millä tavoin tämä prosessi on samankaltainen kuin se, jota Herra käyttää
kirkossaan tänä aikana varmistaakseen, että jäsenten tarpeisiin vastataan?
____________________

Yksi totuus, jonka me voimme oppia tästä tapauksesta, on se, että kelvollisia
kirkon jäseniä kutsutaan auttamaan muiden tarpeista huolehtimisessa.

1. Kirkon tehtävät antavat yksilöille nimenomaisia velvollisuuksia
huolehtia muiden tarpeista. Pohdi, kuinka ihmisen kelvollisuus
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vaikuttaa hänen kykyynsä huolehtia muiden tarpeista. Kirjoita sitten pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kokemuksesta, joka sinulla on ollut henkilöstä,
joka on pitänyt huolta sinusta tai jostakusta muusta palvellessaan kelvollisesti
jossakin tehtävässä. Kerro, millaisia kiitollisuutta ilmaisevia ajatuksia tai
tuntemuksia sinulla mahdollisesti on tästä palvelutyöstä.

Lue Ap. t. 6:7–8 ja pane merkille ne myönteiset tulokset, jotka koituivat siitä, että
nämä seitsemän kelvollista opetuslasta kutsuttiin huolehtimaan muiden tarpeista.

Apostolien teot 6:9–7:53
Stefanos viedään suuren neuvoston eteen, ja hän todistaa, että he ovat hylänneet
Messiaan
Oletko koskaan vastustanut jotakuta, joka on yrittänyt auttaa sinua, tai onko joku
vastustanut sinua, kun olet yrittänyt auttaa häntä? Millainen asenne oli sillä, joka
yritti auttaa, ja sillä, joka vastusti apua?

Miksi me joskus vastustamme muiden apua? Mieti, mitä seurauksia voi olla sillä,
että vastustaa muiden apua seuraavissa tilanteissa: kotitehtävien tekeminen, aterian
valmistaminen, suuren ongelman ratkaiseminen omassa elämässä ja
kokoaikaisessa lähetystyössä palvelemisesta päättäminen.

Yksi tapa, jolla taivaallinen Isä auttaa meitä, on Pyhän Hengen avulla. Kun tutkit
jakeita Ap. t. 6:9–7:53, etsi Pyhän Hengen vastustamisesta johtuvia seurauksia.

Kuten jakeeseen Ap. t. 6:9 on kirjoitettu, monet ihmiset, jotka eivät uskoneet
Jeesukseen Kristukseen, väittelivät Stefanoksen kanssa hänen opettaessaan
evankeliumia. Lue Ap. t. 6:10–11 ja katso, mitä nämä miehet tekivät, kun he eivät
pystyneet vastustamaan eli pitämään puoliaan, kun Stefanos opetti Hengen
voimalla ja viisaasti. (Sana värväsivät jakeessa 11 tarkoittaa lahjomista.)

Jakeissa Ap. t. 6:12–14 kerrotaan, että Stefanos vietiin juutalaisten suuren
neuvoston (Sanhedrinin) eteen ja että valheelliset todistajat syyttivät häntä
herjaamisesta eli siitä, että puhuu vihamielisesti Jumalaa tai jotakin sellaista
vastaan, joka on pyhässä suhteessa Jumalaan, kuten Hänen temppeliään, Hänen
lakiaan tai Hänen profeettaansa vastaan (ks. Bible Dictionary, ”Blasphemy”).
Stefanoksen tapauksessa Sanhedrin syytti valheellisesti häntä siitä, että hän puhui
temppeliä ja Mooseksen lakia vastaan (ks. Ap. t. 6:13–14). Sanhedrinin jäsenet sekä
tekivät vastarintaa ja pitivät puoliaan Stefanosta vastaan että yrittivät lopulta
surmata hänet.

Lue Ap. t. 6:15 ja pane merkille, mitä epätavallista oli Stefanoksen olemuksessa,
kun hän seisoi neuvoston edessä.

Stefanos kirkastettiin neuvoston edessä. 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). Tämä pyhä kirkastuminen oli yksi tapa, jolla
Jumala osoitti ihmisille, että Hän hyväksyi Stefanoksen ja tämän sanoman (ks.
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, osa 2, s. 67).

Jakeissa Ap. t. 7:1–50 kerrotaan, että Stefanos vastasi häntä vastaan esitettyihin
syytöksiin kertomalla hieman israelilaisten historiasta, varsinkin siitä, kuinka
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israelilaiset torjuivat toistuvasti Mooseksen ja lain, jonka Herra oli antanut kansalle
Siinainvuorella. Lue Ap. t. 7:37 ja katso, ketä Mooseksen profetian mukaan
israelilaiset kuulisivat jonakin päivänä.

”Profeetta”, josta tässä jakeessa puhutaan, on Jeesus Kristus.

Lue Ap. t. 7:51–53 ja pane merkille, kuinka Stefanos vertasi oman aikansa
juutalaisjohtajia kuvailemiinsa muinaisiin israelilaisiin. ”Niskuroijat, ympärileikatut
mutta sydämeltänne – – pakanat” viittaa juutalaisten synnilliseen ylpeyteen ja
jumalattomaan sydämeen.

Jakeessa Ap. t. 7:52 kerrotaan, että Stefanos syytti juutalaisjohtajia Vanhurskaan eli
Vapahtajan hylkäämisestä.

Yksi totuus, jonka voimme oppia näistä jakeista, on se, että Pyhän Hengen
vastustaminen voi johtaa Vapahtajan ja Hänen profeettojensa hylkäämiseen.

Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä Hänen sanojensa ja Hänen
profeettojensa sanojen totuudellisuudesta. Siten Pyhän Hengen vastustaminen
heikentää ihmisen todistusta ja hänen päättäväisyyttään seurata Vapahtajaa ja
Hänen profeettojaan.

Mieti, kuinka joku voisi tuntea houkutusta vastustaa Pyhää Henkeä seuraavissa
tapauksissa:

• valitessaan viihdettä ja mediatarjontaa

• päättäessään, noudattaako seurustelua koskevia profeettojen neuvoja

• päättäessään, toteuttaako niitä parannuksen periaatteita, joita Jeesus Kristus ja
Hänen profeettansa ovat opettaneet.

2. Pohdi, kuinka itse otat vastaan Pyhän Hengen kehotuksia. Kirjoita
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin Pyhän

Hengen kehotusten noudattaminen on johtanut sinut oikeaan valintaan tai
ottamaan vastaan profeetat ja heidän opetuksensa. Mieti, mitä voit tehdä
kutsuaksesi Pyhän Hengen vaikutuksen elämääsi.

Pohdi, minkä yhden asian voisit tulevalla viikolla tehdä luodaksesi aktiivisesti
elämääsi Pyhän Hengen vaikutukselle otollisen ilmapiirin. Voisit kirjoittaa paperille
tavoitteesi ja sen, kuinka aiot täyttää tämän tavoitteen.

Apostolien teot 7:54–60
Stefanos kivitetään kuoliaaksi
Sana koettelemus tarkoittaa vaikeutta tai kärsimystä. Miksihän Jeesuksen Kristuksen
seuraajat voivat odottaa kohtaavansa koettelemuksia?

Huomaa oppeja ja periaatteita
Pyhissä kirjoituksissa olevien evankeliumin oppien ja periaatteiden huomaaminen vaatii
harjoitusta ja syvällistä ponnistelua. Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, etsi, mitä päätotuuksia niissä
opetetaan. Esitä kysymyksiä kuten ”Mitä voin oppia näistä kohdista?” tai ”Mikä on tämän
kertomuksen opetus tai tarkoitus?”
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Stefanos näki taivaallisen Isän ja Jeesuksen
Kristuksen.

Kun tutkit jakeita Ap. t. 7:54–60, etsi periaate, joka voi auttaa sinua, kun kohtaat
koettelemuksia.

Kun Stefanos nuhteli jumalattomia juutalaisjohtajia, he reagoivat vihaisina. Lue
Ap. t. 7:54–56 ja katso, mitä Stefanos koki heidän vainonsa aikana. Yksi merkitys
ilmaukselle ”kiristelivät hampaitaan” (Ap. t. 7:54) on se, että he olivat täynnä
väkivaltaista vihaa Stefanosta kohtaan ja toivoivat hänen kuolemaansa.

Minkä perusopin jumaluudesta me voimme oppia Stefanoksen näyn perusteella?

Voisit kirjoittaa jakeiden Ap. t. 7:55–56
viereen seuraavan opinkohdan:
Taivaallinen Isä, Jeesus Kristus ja
Pyhä Henki ovat erillisiä ja erilaisia
olentoja.

Lue Ap. t. 7:57–60 ja katso, mitä ihmiset
tekivät Stefanokselle.

Mikä kiinnittää huomiotasi Stefanoksen
rukouksessa? ____________________

Luukas kuvaili Stefanoksen
murheellista kuolemaa ilmauksella
”hän nukkui pois” (Ap. t. 7:60). Tämä
ilmaus saattaa viitata vanhurskaan
sielun lepoon sen päästessä
kuolevaisuuden vaikeuksista ja
rauhaan, jota tuntien sellainen ihminen
siirtyy tästä elämästä seuraavaan (ks.
OL 42:46).

Mieti, mitä Stefanos koki, kun hän
kohtasi Sanhedrinin ja ennen kuin
hänet vangittiin ja surmattiin.

Kuinka Jumala vahvisti Stefanosta tämän kokemuksissa juutalaisjohtajien edessä?

Täydennä tutkimasi perusteella seuraava periaate: Jos pysymme uskollisina
Jeesukselle Kristukselle koettelemusten aikana, ____________________.

Pohdi seuraavia kysymyksiä: Millä tavoin Herra voi olla meidän kanssamme, kun
kohtaamme koettelemuksia? Mitä Stefanos sai, vaikka hän menetti henkensä?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Stefanoksen kohdalla uskollisena pysyminen tarkoitti osaksi hänen
henkensä uhraamista. Meidän ei todennäköisesti tarvitse antaa sellaista
uhria nykyään, mutta mitä uhrauksia meitä saatetaan vaatia tekemään?

b. Mitä uskot saavasi, kun olet uskollinen Herralle koettelemusten aikana ja
teet ne uhraukset, joita sinulta vaaditaan?

c. Mitä olet jo saanut?
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Stefanosta pidetään yleisesti ensimmäisenä kristittynä marttyyrina. Lisäksi häntä
voidaan pitää mallina Kristuksesta: sekä hän että Vapahtaja seisoivat syytettyinä
neuvoston edessä, julistivat totuuksia kohdatessaan vihollisensa, antoivat henkensä
vanhurskaan asian puolesta ja jopa ilmaisivat samankaltaisia asioita kuollessaan
(ks. Luuk. 23:33–34, 46; Ap. t. 7:59–60).

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 6–7 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 18: PÄIVÄ 2

Apostolien teot 8
Johdanto
Vaino kirkkoa kohtaan Jerusalemissa johti siihen, että kirkon jäsenet hajaantuivat
kaikkialle Juudeaan ja Samariaan. Filippos palveli Samariassa, missä monet ihmiset
ottivat vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin. Kun Pietari ja Johannes olivat
antaneet Pyhän Hengen lahjan uusille käännynnäisille, eräs noita nimeltä Simon
yritti ostaa pappeuden. Jumala johdatti myöhemmin Filippoksen etiopialaisen
hoviherran luo, jolle Filippos opetti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja jonka
hän kastoi.

Tämän oppiaiheen aikana voisit silmäillä kolmoissidoksen Raamatun karttaa
nro 13, ”Apostoli Paavalin lähetysmatkat”, ja etsiä siitä eri kaupunkeja ja paikkoja,
joista luet.

Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat
Jokainen pyhiin kirjoituksiin perustuva oppiaihe seminaarissa keskittyy ennemminkin pyhien
kirjoitusten lukualueeseen kuin johonkin tiettyyn käsitteeseen, teemaan, oppiin tai
periaatteeseen. Näihin oppiaiheisiin sisältyvät evankeliumin opettamisen ja oppimisen
perusasiat, joita ovat pyhien kirjoitusten lukualueen taustan ja sisällön ymmärtäminen,
evankeliumin oppien ja periaatteiden totuuden ja tärkeyden huomaaminen, ymmärtäminen ja
tunteminen sekä oppien ja periaatteiden toteuttaminen käytännössä. Kun pidät mielessä nämä
päämäärät tutkiessasi pyhiä kirjoituksia, niin se voi lisätä pyhien kirjoitusten ja niissä opetettujen
totuuksien ymmärrystäsi ja vahvistaa niitä koskevaa todistustasi.

Apostolien teot 8:1–25
Filippos palvelee Samariassa, missä noita Simon yrittää ostaa pappeuden
Jos saisit ison summan rahaa, mitä ostaisit? ____________________

Jotkut luulevat, että kaiken voi ostaa rahalla. Joitakin elämän arvokkaimmista
asioista ei voi kuitenkaan ostaa. Kun tutkit lukua Ap. t. 8, pane merkille Jumalan
antama lahja, jota ei voi ostaa.

Luvussa Ap. t. 7 kerrottiin opetuslapsi Stefanoksen kuolemasta vainoojien käsissä.
Lue Ap. t. 8:1–5 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä kirkon jäsenet Jerusalemissa
tekivät kirkkoon kohdistuneen vainon johdosta. Sana raastoi jakeessa 3 tarkoittaa
väkivalloin raahaamista.

Huomaa jakeessa 5 nimi Filippos. Filippos oli yksi niistä seitsemästä opetuslapsesta,
jotka oli asetettu auttamaan kahtatoista apostolia kirkon jäsenten tarpeista
huolehtimisessa (ks. Ap. t. 6:5).

Katso piirrosta ”Katsaus Apostolien tekoihin” viikon 17 päivän 1 oppiaiheessa ja
lue Vapahtajan apostoleilleen antama tehtävä, joka on merkitty kohtaan Ap. t. 1:8.
Kuinka Filippos jakeen Ap. t. 8:5 mukaan oli toteuttamassa tätä tehtävää?

Lue Ap. t. 8:6–8 ja pane merkille, kuinka samarialaiset suhtautuivat Filippoksen
saarnaamiseen ja hänen tekemiinsä ihmeisiin.
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Lue Ap. t. 8:9–11 ja huomaa, kuinka kuvaillaan Simonia, erästä miestä siinä
kaupungissa.

Mikä vaikutus Simonilla oli kansaan?

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on määritellyt
noituuden olevan ”pahojen henkien avulla tai hallinnassa saadun voiman
käyttöä” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 747).

Lue Alma 8:12–13 ja pane merkille, kuinka Simon reagoi Filippoksen
saarnaamiseen.

Kuinka Simoniin jakeen 13 mukaan vaikuttivat hänen näkemänsä ”ihmeet ja
voimateot”?

Jakeissa Ap. t. 8:14–16 kerrotaan, että Pietari ja Johannes tulivat Samariaan
kuultuaan, että ihmiset siellä olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. He rukoilivat,
että kääntyneet samarialaiset saisivat Pyhän Hengen lahjan.

Lue Ap. t. 8:17 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Pietari ja Johannes tekivät uusien
kirkon jäsenten hyväksi Samarian kaupungissa.

Tämä kertomus havainnollistaa seuraavaa opinkohtaa: Pyhän Hengen lahja
annetaan valtuutettujen pappeudenhaltijoiden kätten päällepanemisella
kasteen jälkeen.

Lue Ap. t. 8:18–19 ja katso, minkä tarjouksen Simon esitti Pietarille.

Jos sinä olisit ollut Pietarin asemassa, kuinka olisit vastannut Simonille?
____________________

Lue Ap. t. 8:20–24 ja pane merkille, mitä Pietari opetti Simonille pappeuden
saamisesta.

Pappeutta ei voida ostaa rahalla. Koska
pappeus kuuluu Jumalalle, se voidaan
antaa vain Hänen tahtonsa mukaan.
Jumala säätää tavan, jolla pappeuden
voi saada (ks. UK 5).

Miksi Simon jakeiden Ap. t. 8:21–23
mukaan ei voinut vielä saada pappeutta? Millä tavoin Simon ei mielestäsi ollut
”vilpitön Jumalan edessä” (Ap. t. 8:21)? Jakeessa Alma 41:11 selitetään, mitä
tarkoittaa se, että on ”katkeruuden sapessa”. Se voi antaa sinulle näkemystä siihen,
mitä tarkoittaa se, että on ”myrkkyä täynnä” (Ap. t. 8:23).

Tämä kertomus opettaa seuraavaa totuutta: Pappeus annetaan Jumalan tahdon
ja kelvollisuuden vaatimuksen mukaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:
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a. Mistähän syystä on tärkeää tietää, että pappeus annetaan ihmisille vain
Jumalan tahdon ja kelvollisuuden vaatimuksen mukaan?

b. Lue OL 121:36–42. Mitkä ovat ne periaatteet, joiden mukaan pappeutta
käytetään? Mitä tapahtuu miehille, jotka yrittävät käyttää pappeutta
”pienimmälläkään vääryydellä” (OL 121:37)?

Jakeessa Ap. t. 8:25 kerrotaan, että Pietari ja Johannes saarnasivat evankeliumia
monissa Samarian kylissä.

Apostolien teot 8:26–40
Filippos opettaa etiopialaista hoviherraa ja kastaa hänet

2. Ajattele tilanteita, joissa olet tarvinnut tai tarvitsisit opasta. Kirjoita
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia tilanteita, joissa

sinä voisit olla oppaana jollekulle toiselle. (Ajattele määränpäitä tai aiheita,
jotka tunnet, tai kykyjä, joita olet kehittänyt.)

Kun tutkit loppuosaa luvusta Ap. t. 8, etsi yksi tärkeä tapa, jolla voit olla
oppaana muille.

Lue Ap. t. 8:26 ja katso, kuka kehotti Filipposta matkustamaan Gazaan. (Voisit etsiä
Gazan kolmoissidoksen Raamatun kartasta nro 11, ”Pyhä maa Uuden testamentin
aikaan”.)

Lue Ap. t. 8:27–28 ja katso, kenet Filippos tapasi matkalla.

Mitä tämä etiopialainen hoviherra teki vaunuissaan?

Lue Ap. t. 8:29–35 ja katso, mitä Filippoksen ja etiopialaisen hoviherran kesken
tapahtui.

Voisit merkitä jakeeseen 29, kuka kehotti Filipposta menemään etiopialaisen
hoviherran vaunujen viereen. Voisit myös merkitä jakeeseen 31, mitä etiopialainen
sanoi tarvitsevansa, jotta hän ymmärtäisi Jesajan kirjoituksia. Voisit kirjoittaa pyhiin
kirjoituksiisi kohdan Ap. t. 8:32–33 viereen rinnakkaisviitteeksi Jes. 53:7–8.

Täydennä sanoilla opastaa, kehotuksia ja tilaisuuksia seuraava periaate, jonka
voimme oppia Filippoksen kokemuksesta: Kun noudatamme Jumalalta tulleita
____________________ , me saamme ____________________ muita Jeesuksen
Kristuksen luokse.

Kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut,
miten tärkeää on opastaa muita Vapahtajan luokse: ”Se, että me kaikki
tulisimme ’Kristuksen luokse’ [OL 20:59], pitäisimme Hänen käskynsä ja
seuraisimme Hänen esimerkkiään takaisin Isän luokse, on varmastikin inhimillisen
olemassaolon korkein ja pyhin tarkoitus. Se, että auttaisimme muitakin tekemään
sen – opettamalla, vakuuttamalla ja johdattamalla rukoillen heitäkin lunastuksen

polulle – on varmastikin toiseksi tärkein tehtävä elämässämme. Ehkä juuri siksi presidentti
David O. McKay sanoi: ’Kenelläkään ihmisellä ei voi olla suurempaa tehtävää kuin opettaa
Jumalan lapsia’ [julkaisussa Conference Report, lokakuu 1916, s. 57].” (”Jumalan lähettämä
opettaja”, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 27.)
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3. Valitse yksi tai useampia seuraavista tilanteista:

Tilanne 1: Nuori mies, joka on ystäväsi, kuuluu toiseen kristilliseen kirkkoon.
Eräänä päivänä ruokalassa tunnet innoitusta puhua hänen kanssaan kirkosta.

Tilanne 2: Kävellessäsi kotiin koulusta näet nuoren naisen, joka itkee. Tunnistat
hänet seurakuntanne jäseneksi, joka ei ole käynyt kirkon kokouksissa
muutamaan vuoteen. Tunnet innoitusta puhua hänen kanssaan. Kun yrität
lohduttaa häntä, hän kertoo haasteistaan ja kysyy: ”Miksi en voi vain olla
onnellinen?”

Tilanne 3: Nuoren miehen, johon pidät yhteyttä sosiaalisessa mediassa, äiti on
hiljattain kuollut. Tunnet innoitusta vastata seuraavaan tilapäivitykseen, jonka
hän kirjoitti äskettäin: ”Tunnen olevani nyt yksin. Kunpa joku ymmärtäisi.”

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä sanoisit ja tekisit
opastaaksesi tätä henkilöä Jeesuksen Kristuksen luokse. Sisällytä kuvaukseesi
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistä evankeliumin totuuksista kertoisit opastaaksesi tätä henkilöä
Jeesuksen Kristuksen luokse?

b. Mitä pyhien kirjoitusten kohtaa saattaisit kehottaa tätä henkilöä tutkimaan?

c. Mitä kehottaisit tätä henkilöä tekemään?

Lue Ap. t. 8:36–40 ja katso, mitä tapahtui sen tuloksena, että Filippos opetti
etiopialaiselle hoviherralle Jeesuksesta.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen tai
kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Milloin ja kuinka olet opastanut jotakuta Jeesuksen Kristuksen luokse?

b. Milloin ja kuinka joku on opastanut sinua Jeesuksen Kristuksen luokse?

Kun aloitat päiväsi henkilökohtaisella rukouksella, tavoittele Pyhän Hengen
johdatusta innoittamaan sinua. Sitten päivän mittaan kuuntele Jumalan antamia
kehotuksia, jotka auttavat sinua opastamaan muita Jeesuksen Kristuksen luokse.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Ap. t. 8 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 18: PÄIVÄ 3

Apostolien teot 9
Johdanto
Jeesus ilmestyi Saulille (jota nimitettiin myöhemmin Paavaliksi) tämän matkatessa
Damaskokseen, minkä jälkeen Saul oli sokea. Kun Ananias oli parantanut Saulin,
tämä otti kasteen ja alkoi saarnata Damaskoksessa. Myöhemmin Saul meni
Jerusalemiin ja liittyi siellä oleviin opetuslapsiin, mutta kun kreikankieliset
juutalaiset Jerusalemissa uhkasivat Saulin henkeä, apostolit lähettivät hänet
Tarsokseen. Pietari teki ihmeitä Lyddassa ja Joppessa.

Apostolien teot 9:1–9
Jeesus ilmestyy Saulille Damaskoksen tiellä
Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on puhunut siitä,
miten meidän täytyy antaa anteeksi:

”Monissa meissä on jotakin, mikä ei kykene antamaan anteeksi ja unohtamaan
etenkään aiempia erheitä elämässä – joko omia erheitämme tai muiden erheitä.
Se ei ole hyvä asia. Se ei ole kristillistä. Se on täysin vastoin Jeesuksen Kristuksen
sovituksen suuruutta ja majesteettisuutta. – –

Antakaa ihmisten tehdä parannus. Antakaa ihmisten kehittyä. Uskokaa, että
ihmiset voivat muuttua ja tulla paremmiksi. Onko se uskoa? Kyllä! Onko se

toivoa? Kyllä! Onko se rakkautta? Kyllä! Ennen kaikkea se on rakkautta.” (Ks. ”Paras on vielä
edessäpäin”, Liahona, tammikuu 2010, s. 19–20.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitkä ovat sellaisia tilanteita, joissa sinun olisi tärkeää antaa muiden
muuttua tai tulla paremmiksi ja uskoa siihen, että he voivat tehdä niin?

b. Miksi sinun on tärkeää uskoa, että voit muuttua ja kehittyä?

Kun tutkit lukua Ap. t. 9, etsi totuuksia, joita me voimme oppia jonkun sellaisen
kokemuksesta, joka on muuttunut ja tullut paremmaksi.

Suurin osa luvusta Ap. t. 9 keskittyy Saul-nimisen miehen kokemuksiin. ”Saul
syntyi Tarsoksessa, kreikankielisessä kaupungissa Kilikiassa (ks. Ap. t. 21:39). Hän
oli syntyperäinen Rooman kansalainen (ks. Ap. t. 16:37) ja puhui hepreaa
(luultavasti arameaa) ja kreikkaa (ks. Ap. t. 21:37–40). Hän oli juutalainen ja kuului
Benjaminin sukukuntaan (ks. Room. 11:1). Hän oli harras fariseus (ks. Ap. t. 23:6),
joka jahtasi ja kidutti innokkaasti Jeesuksen Kristuksen seuraajia (ks. Ap. t. 9:1–2).
Hänet tultiin myöhemmin tuntemaan latinankielisellä nimellään Paavalina [ks.
Ap. t. 13:9].” (New Testament Student Manual, 2014, s. 294.) Saul oli ollut
Jerusalemissa tunnetun fariseuksen ja juutalaisen lain arvostetun opettajan
Gamalielin (ks. Ap. t. 22:3) oppilaana (ks. Ap. t. 5:34–40).
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Saulista kerrotaan ensimmäisen kerran luvussa Ap. t. 7, jossa kerrotaan opetuslapsi
Stefanoksen kivittämisestä. Saatat muistaa, että ne, jotka kivittivät Stefanoksen,
jättivät viittansa Saulin huostaan (ks. Ap. t. 7:58–59).

Lue Ap. t. 8:1–3; 9:1–2 ja ota selville, kuinka Saul kohteli Jeesuksen Kristuksen
seuraajia. Voi olla hyvä tietää, että sana raastaa (Ap. t. 8:3) tarkoittaa väkisin
raahaamista.

Lue Ap. t. 9:3–6 ja pane merkille, mitä Saul koki, kun hän matkusti Damaskokseen
vangitsemaan siellä asuvia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia.

Huomaa, että jakeessa Ap. t. 26:14, jossa Paavali kertoo samasta kokemuksestaan,
on lisäksi ilmaus ”paha sinun on potkia pistintä vastaan”. ”’Pistin’ viittaa terävään
piikkisauvaan, jonka avulla eläimiä ajetaan eteenpäin. Eteenpäin kulkemisen sijaan
jääräpäiset eläimet potkivat toisinaan samalla mitalla takaisin, kirjaimellisesti
’potkien pistintä vastaan’. Tämä toiminta vain lisää tuskaa, kun eläin saa itse aikaan
entistä kivuliaamman tökkäisyn isännän pistimestä. Vapahtaja tekee selväksi, että
jos Saul jatkaa taistelemista Häntä vastaan, hän vain aiheuttaa tuskaa itselleen.
Kreikankielisessä kirjallisuudessa ilmaus ’potkia pistintä vastaan’ oli tunnettu
kielikuva, joka tarkoitti Jumalan vastustamista.” (New Testament Student Manual,
s. 295.)

Englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä jae Ap. t. 9:6 kuuluu
näin: ”Ja hän kysyi vapisten ja ihmeissään: ’Herra, mitä haluat minun tekevän?’ Ja
Herra sanoi hänelle: ’Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on
tehtävä.’” Mitä tämä kysymys voisi opettaa sinulle Saulista?

Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeen Ap. t. 9:7 mukaan Saulin kanssa
matkaavat näkivät valon mutta eivät kuulleet Jeesuksen ääntä Hänen puhuessaan
Saulille (ks. JSR Ap. t. 9:7; ks. myös Ap. t. 22:9).

Näyn jälkeen Saul oli fyysisesti sokea. Hänet johdatettiin Damaskokseen, eikä hän
syönyt eikä juonut kolmeen päivään.

Kuvittele olevasi Saul. Jos olisit kiihkeästi vainonnut Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsia, mitä mahtaisit ajatella ja tuntea tuona aikana?

Apostolien teot 9:10–22
Damaskolainen Ananias parantaa Saulin, joka kastetaan ja joka julistaa sanomaa
Jeesuksesta Kristuksesta
Lue Ap. t. 9:10–12 ja pane merkille, mitä Herra ohjasi vanhurskasta damaskolaista
kirkon jäsentä Ananiasta tekemään.

Muista, että Saulin alkuperäinen tarkoitus Damaskokseen menemiselle oli vangita
Ananiaan kaltaisia ihmisiä. Jos sinä olisit Ananias ja tuntisit Saulin maineen, mitä
olisit mahtanut ajatella saatuasi Herralta tämän ohjeen?

Lue Ap. t. 9:13–16 ja katso, mitä Herra kertoi Ananiaalle Saulista.
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Ananias siunasi Saulin, jotta tämä saisi
näkönsä.

Kuinka Herran näkemys Saulista erosi Ananiaan näkemyksestä?
____________________

Huomaa jakeesta Ap. t. 9:15, mitä nimenomaista työtä Herra oli valinnut Saulin
tekemään. Sen pohjalta, mitä tiedät Saulin taustasta, mikä olisi valmistanut häntä
saarnaamaan maailman kansoille ja kuninkaille ja Israelin kansalle? (Voisit katsoa
sitä kuvausta Saulista, jonka luit oppiaiheessa aiemmin.)

Mitä muuta jakeen Ap. t. 9:16 mukaan Herra sanoi tapahtuvan Paavalille, vaikka
hänestä tulisi valittu ase maailman kansojen ja kuninkaiden edessä?

Kaksi totuutta, jotka voimme oppia jakeista Ap. t. 9:13–16, ovat nämä: Herra näkee
meidät sellaisina, mitä meistä voi tulla, ja Herra näkee mahdollisuutemme
auttaa Häntä Hänen työssään.

2. Kun mietit näitä totuuksia, kuvittele, millaisena Jumala näkee sinut.
Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksinkertainen

piirros itsestäsi ja kirjoita joitakin kykyjäsi ja luonteenpiirteitäsi, joita arvelet
Herran voivan käyttää apuna työssään.

Huomaa jakeesta Ap. t. 9:17, että
Ananias siunasi Saulin, jotta tämä saisi
näkönsä ja täyttyisi Pyhästä Hengestä.
Kun Jumala palautti Saulin näön,
kuinka hänen asenteensa Herraa
kohtaan jakeiden Ap. t. 9:18–20
mukaan erosi siitä, millainen hänen
asenteensa oli ollut aikaisemmin?

Saulin parannuksenteko, kaste ja
saarnaaminen osoittivat hänen uskonsa
Jeesukseen Kristukseen ja hänen
alistumisensa Herran tahtoon.

Lue Ap. t. 9:21–22 ja pane merkille, kuinka ihmiset suhtautuivat Saulin
saarnaamiseen.

Saulin Herralle esittämä kysymys ”Herra, mitä haluat minun tekevän?” jakeessa
Ap. t. 9:6 (ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös) osoittaa
hänen nöyryytensä ja halunsa alistua Herran tahtoon. Saulin tavoin jos alistumme
Herran tahtoon, niin me voimme muuttua ja toteuttaa ne mahdollisuudet,
jotka Hän näkee meissä.

Jotta sinun olisi helpompi ymmärtää, mitä tarkoittaa se, että alistuu Herran
tahtoon, kuvittele, että sinulla on pehmeä savimöhkäle ja jo kovettunut
savimöhkäle. Kuinka se, että yrität muovata jotakin pehmeästä savesta, olisi
erilaista kuin se, että yrität muovata jotakin kovettuneesta savesta?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka näitä kahta erilaista savityyppiä voi verrata siihen, kuinka ihminen
alistuu Herran tahtoon?
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b. Kuinka alistuminen Herran tahtoon on auttanut sinua tai muita
muuttumaan ja toteuttamaan mahdollisuudet, jotka Herra näkee sinussa
tai heissä?

Pohdi, kuinka Saulin kysymys ”Herra, mitä haluat minun tekevän?” (Ap. t. 9:6, ks.
englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös) soveltuu omaan elämääsi.

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Ihminen ei voi esittää elämässään
tärkeämpää kysymystä kuin sen, jonka Paavali kysyi: ’– – Herra, mitä haluat
minun tekevän?’ Ihminen ei voi ryhtyä suurempaan tekoon kuin lähteä tielle, joka
tuo hänelle vastauksen tuohon kysymykseen, ja sitten toimia tuon vastauksen
mukaan.” (”Listen to a Prophet’s Voice”, Ensign, tammikuu 1973, s. 57.)

Jatka vilpittömästi rukoilemista ja vastauksen etsimistä tähän kysymykseen ja toimi
mahdollisesti saamasi innoituksen mukaan.

Apostolien teot 9:23–31
Saulin henkeä uhataan Damaskoksessa ja sitten Jerusalemissa, ja apostolit
lähettävät hänet Tarsokseen
Kohdassa Ap. t. 9:23–26 kerrotaan, että juutalaiset Damaskoksessa vehkeilivät
surmatakseen Saulin, mutta kirkon jäsenet auttoivat häntä pakenemaan
kaupungista. Siinä kerrotaan myös, että Saul meni Jerusalemiin, missä hän ”yritti
liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että
hänestä oli tullut opetuslapsi” (Ap. t. 9:26).

Miksihän kirkon jäsenet olivat haluttomia uskomaan, että Saulista oli tullut
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi?

Jakeissa Ap. t. 9:27–31 kerrotaan, että Barnabas, kirkon jäsen (ks. Ap. t. 4:36–37), toi
Saulin apostolien luo ja kertoi heille Saulin näystä ja rohkeasta saarnaamisesta
Damaskoksessa. Silloin kirkon jäsenet toivottivat Saulin tervetulleeksi joukkoonsa.
Kun kreikankieliset juutalaiset Jerusalemissa pyrkivät surmaamaan Saulin, kirkon
johtajat lähettivät hänet Tarsokseen. Jakeessa Ap. t. 9:31 kerrotaan, että kirkko koki
rauhaa ja kasvua Juudeassa, Galileassa ja Samariassa.

Apostolien teot 9:32–43
Pietari tekee ihmeitä Lyddassa ja Joppessa
Ajattele jotakuta, jota haluaisit auttaa kääntymään Herraan ja uskomaan Häneen.
Kun tutkit luvun Ap. t. 9 loppuosaa, etsi yksi tapa, jolla voit auttaa tätä henkilöä ja
muita kääntymään Herraan.

Kohdissa Ap. t. 9:32–35 ja Ap. t. 9:36–42 kuvaillaan ihmeitä, joita Pietari teki
Lyddassa ja Joppessa. Kun luet näitä jakeita, pane merkille, mitä ihmeitä Pietari teki
ja kuinka ihmiset suhtautuivat niihin. Seuraavasta selityksestä voi olla hyötyä:
Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeessa Ap. t. 9:32 kerrotaan, että ”Pietari
kiersi kaikilla näillä paikkakunnilla” (kursivointi lisätty).
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Kuinka ihmiset Lyddassa ja Joppessa suhtautuivat Pietarin palvelutyöhön? Yksi
periaate, jonka voimme oppia Pietarin esimerkistä, on se, että palvelemalla muita
me voimme auttaa ihmisiä kääntymään Herraan ja uskomaan Häneen.

Pappeuden siunausten antaminen on yksi tapa palvella muita. Esimerkki Tabitasta
(eli Dorkasista) jakeissa Ap. t. 9:36, 39 havainnollistaa toista tapaa, jolla voimme
palvella muita. Se, että tekee ”paljon hyvää” (Ap. t. 9:36) ja palvelee muita, voi
auttaa muita kääntymään Herraan.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin jonkun toisen hyvät teot ovat auttaneet sinua tai muita kääntymään
Herraan ja uskomaan Häneen?

b. Millä tavoin sinä voit palvella muita? (Kirjoita kaksi tai kolme
täsmällistä ideaa.)

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Ap. t. 9 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 18: PÄIVÄ 4

Apostolien teot 10–12
Johdanto
Jumala ilmoitti näyssä Pietarille, että evankeliumia tulee saarnata pakanoille. Pietari
opetti evankeliumia Corneliukselle ja tämän perhekunnalle. Myöhemmin hän
sovitti juutalaisten pyhien keskuudessa heränneen kiistan, joka koski evankeliumin
saarnaamista pakanoille. Herran työ meni jatkuvasti eteenpäin vainosta huolimatta.
Herodes Suuren pojanpoika Herodes Agrippa I mestautti apostoli Jaakobin ja sitten
pidätytti ja vangitutti Pietarin. Pietarin teloitusta edeltävänä yönä enkeli auttoi
häntä pakenemaan vankilasta. Jumalan enkeli löi Herodesta, ja evankeliumi jatkoi
etenemistään.

Apostolien teot 10
Jumala ilmoittaa näyssä Pietarille, että evankeliumia tulee saarnata pakanoille
Mikä antaa sinulle luottamusta seurata jotakuta?

Kuvittele, että olet ihmisryhmässä, joka eksyy. Useat ryhmän jäsenistä tarjoutuvat
johdattamaan kaikki turvaan, mutta kukin heistä ehdottaa eri reittiä. Mikä ratkaisisi
sen tai vaikuttaisi siihen, ketä sinä seuraisit? ____________________

Kun tutkit lukuja Ap. t. 10–12, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua saamaan
luottamusta seurata niitä, jotka Herra on kutsunut johtamaan kirkkoaan.

Tähän Uuden testamentin aikaan mennessä evankeliumia oli saarnattu muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta ainoastaan juutalaisille. Jeesuskin saarnasi vain
”Israelin kansan eksyneiden lampaiden [luona]” ja käski apostolejaan tekemään
samoin (ks. Matt. 10:5–6). Vapahtaja sanoi opetuslapsilleen kuitenkin, että kun he
saisivat Pyhän Hengen, he saarnaisivat evankeliumia ”maan ääriin saakka” (Ap. t.
1:8). Luvussa Ap. t. 10 kerrotaan merkittävästä muutoksesta tavassa, jolla kirkko
toimi edistääkseen tämän tapahtumista.

Lue Ap. t. 10:1–2 ja etsi tietoja pakanasta nimeltä Cornelius.

Cornelius oli sadanpäällikkö. Sadanpäällikkö oli ”Rooman sotajoukkojen
komppanianpäällikkö, jolla oli 50–100 alaista. Rooman legioonassa oli 60 tällaista
komppaniaa.” (PKO, ”Sadanpäällikkö”, scriptures.lds.org/fi.)

Kirkon silloisen toimintatavan mukaisesti Cornelius, joka oli pakana, ei voinut
liittyä Kristuksen kirkkoon ilman että hän kääntyi ensin juutalaisuuteen. Vaikka
Cornelius ei voinut liittyä kirkkoon pakanana, kuinka hän osoitti uskovansa
Jumalaan?
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Kuten jakeissa Ap. t. 10:3–48 kerrotaan,
Pietari sai näyn, jota hän ei ensin
ymmärtänyt. Koska Pietari kuitenkin
seurasi Henkeä, hänet vietiin
Corneliuksen luo, joka oli nähnyt näyn,
jossa enkeli sanoi Herran kuulleen
Corneliuksen rukoukset. Pietari meni
Corneliuksen taloon ja opetti hänelle ja
hänen perheelleen evankeliumia. Pyhä
Henki laskeutui kaikkiin talossa oleviin.
Pietari käsitti, että hänen näkynsä, jossa
häntä käskettiin syömään eläimiä, jotka oli määrätty epäpuhtaiksi, oli taivaallinen
ohje saarnata evankeliumia pakanoille ja sallia heidän päästä kasteelle ilman
kääntymistä juutalaisuuteen.

1. Tee seuraavat tehtävät pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi:

a. Lue Ap. t. 10:34–35 ja kirjoita, mitä ajatuksia tai tuntemuksia sinulla on siitä,
mitä Pietarin sanotaan näissä kahdessa jakeessa oppineen.

b. Lue 2. Nefi 26:33 ja vastaa sitten seuraavaan kysymykseen: Mitä tarkoittaa
se, ”ettei Jumala erottele ihmisiä” (Ap. t. 10:34)?

Mieti, mitä seuraavassa lausunnossa sanotaan siitä, ettei Jumala erottele ihmisiä:

”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on jokaiselle. Mormonin kirjassa sanotaan, että mustat ja
valkoiset, orjat ja vapaat, miehet ja naiset ovat Jumalalle kaikki yhdenvertaisia (ks. 2. Nefi 26:33).
Tämä on kirkon virallinen oppi.

Kaikkia etnisiä taustoja edustavat ihmiset ovat aina olleet tervetulleita ja heitä on kastettu
kirkkoon sen alusta asti. – –

Kirkko tuomitsee rasismin yksiselitteisesti, myös kaikenlaisen rasistisen käytöksen, johon kirkon
jäsenet ja muut ovat aiemmin hairahtuneet. Vuonna 2006 silloinen kirkon presidentti Gordon B.
Hinckley julisti, ’ettei kukaan, joka esittää väheksyviä huomautuksia henkilöistä, joilla on toinen
etninen tausta, voi pitää itseään todellisena Kristuksen opetuslapsena. Eikä hän voi ajatella
olevansa sopusoinnussa Kristuksen kirkon opetusten kanssa. Ymmärtäkäämme kaikki, että
jokainen meistä on taivaallisen Isämme poika tai tytär, ja Hän rakastaa kaikkia lapsiaan.’
[’Suuremman ystävällisyyden tarve’, Liahona, toukokuu 2006, s. 58.]” (”Race and the Church: All
Are Alike unto God”, mormonnewsroom.org/article/race-church.)

Apostolien teot 11:1–18
Pietari sovittaa juutalaisten pyhien keskuudessa heränneen kiistan evankeliumin
saarnaamisesta pakanoille
Sen pohjalta, mitä luit jakeesta Ap. t. 10:28, miltä arvelet juutalaisista pyhistä
tuntuneen, kun he kuulivat Pietarin olevan kanssakäymisissä pakanan kanssa?

Lue Ap. t. 11:1–3 ja pane merkille, kuinka opetuslapset suhtautuivat siihen, mitä
Pietari oli tehnyt.
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Kuten jakeissa Ap. t. 11:4–15 kerrotaan, Pietari kuvaili opetuslapsille näkyjä, jotka
hän ja Cornelius olivat saaneet. Hän kertoi heille, että Cornelius ja hänen
perhekuntansa olivat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen opetukset ja olivat
sitten kokeneet Pyhän Hengen voiman samalla tavalla kuin Pietari ja muut
opetuslapset.

Lue Ap. t. 11:16–17 ja katso, mitkä olivat Pietarin päätössanat opetuslapsille.

Mitähän Pietari tarkoitti sanoessaan ”mikä olin minä estämään Jumalaa” (Ap. t.
11:17)? ____________________

Lue Ap. t. 11:18 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka opetuslapset suhtautuivat
Pietarin selitykseen.

Kuinka opetuslapset suhtautuivat saatuaan kuulla, että Jumala oli johdattanut
Pietaria?

Seuraavassa on yksi periaate, jonka voimme oppia tästä kertomuksesta: Kun
tiedämme, että Jumala johtaa niitä, jotka johtavat kirkkoa, me voimme
luottavaisina tukea ja seurata heitä. Tämä periaate on vahvistettu myöhempien
aikojen pyhissä kirjoituksissa, joissa kerrotaan, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa
niille, joilla on pappeuden avaimet kirkon johtamiseen (ks. OL 1:38; 28:2, 7; 42:11;
107:65–66).

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka sinä olet tullut tietämään, että Jumala johtaa niitä, jotka johtavat
kirkkoa?

b. Mitä profeettojen neuvoja sinä olet päättänyt seurata, koska tiedät, että
Jumala johtaa profeettoja?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tavoite, joka auttaa
sinua hankkimaan vahvemman todistuksen siitä, että Jumala johtaa

niitä, jotka johtavat kirkkoa.

Apostolien teot 11:19–30
Herran työ etenee vainosta huolimatta
Jakeissa Ap. t. 11:19–26 kerrotaan, että vainon vuoksi jotkut opetuslapsista
hajaantuivat eri puolille seutua mutta saarnasivat uskollisesti Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia kaikkialla, minne menivät. Jakeissa Ap. t. 11:27–30 kerrotaan, että
”Jerusalemista [tuli] profeettoja Antiokiaan” ja että Agabos, yksi profeetoista,
todisti, että tulisi nälänhätä. Silloin pyrittiin antamaan avustusta Juudeassa asuville
ihmisille.
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Apostolien teot 12:1–17
Herodes mestauttaa Jaakobin ja pidättää Pietarin, joka pakenee ihmeellisesti
vankilasta
Kompassi näyttää pohjoiseen, koska
maan magneettinen pohjoisnapa vetää
puoleensa kompassin magneettisen
neulan pohjoiskärkeä. Piirrä lähelle
kompassia X (mutta älä lähelle
kompassin pohjoispistettä) ja kuvittele,
että X kuvaa kädessä pidettävää
magneettia.

Kuinka tämä magneetti vaikuttaisi
kompassineulan käyttäytymiseen?

Kuinka tämä vaikuttaisi meidän
kykyymme tehdä oikea päätös siitä,
mihin suuntaan meidän pitäisi kulkea?

Kun tutkit lukua Ap. t. 12, etsi vaikutusta, joka voi häiritä kykyämme tehdä oikeita
päätöksiä.

Stefanoksen marttyyrikuolemasta asti kirkon jäsenet Jerusalemissa ja sen
ympäristössä olivat kokeneet yhä lisääntyvää vainoa. Lue Ap. t. 12:1–4 ja ota
selville, kuinka kuningas Herodes Agrippa I edisti tätä vainoa.

Kenet Herodes mestautti?

Jakeessa 2 mainittu Jaakob oli apostoli Jaakob, apostoli Johanneksen veli ja
Sebedeuksen poika. Aikakirjojen mukaan Jaakob oli ensimmäinen apostoli, joka
kärsi marttyyrikuoleman alkukirkossa. Hän oli myös ensimmäisen
presidenttikunnan jäsen Pietarin ja Johanneksen kanssa.

Keille Jaakobin kuolema jakeen Ap. t. 12:3 mukaan oli mieleen?

Ilmaus ”juutalaisille” jakeessa 3 viittaa Jerusalemin vaikutusvaltaisiin
juutalaisjohtajiin, jotka kannustivat Jeesuksen Kristuksen kirkon vainoamiseen.
Herodes Agrippa I ”halusi innokkaasti itseään pidettävän puhdasoppisena
juutalaisena” (Bible Dictionary, ”Herod”) ja pyrki miellyttämään näitä
juutalaisjohtajia. Kirjoita kompassin viereen lähelle X:ää seuraavaa: Jos pyrimme
miellyttämään muita ennemmin kuin Jumalaa, niin…

Mitä Herodes teki nähtyään, että Jaakobin mestaus oli juutalaisjohtajille mieleen?

Kun mietit kuvaa kompassista ja X-merkistä, kuinka Herodeksen halu miellyttää
muita ennemmin kuin Jumalaa vaikutti hänen elämänsä suuntaan?

Sen perusteella, mitä voimme oppia Herodeksen esimerkistä, täydennä seuraava
periaate: Jos pyrimme miellyttämään muita ennemmin kuin Jumalaa, niin
____________________.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:
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Herran enkeli vapautti Pietarin vankilasta.

a. Mitkä muut esimerkit Herodeksen esimerkin lisäksi osoittavat, kuinka
pyrkimys miellyttää muita ennemmin kuin Jumalaa voi johtaa jonkun
tekemään syntiä?

b. Millä tavoin halu miellyttää muita saattaisi johtaa sinua pois taivaallisen
Isäsi luota? Mitä aiot tehdä vastustaaksesi sitä, että sinua johdetaan
tekemään syntiä?

Pohdi, millä tavoin saatat antaa halusi miellyttää muita johtaa sinua pois
taivaallisen Isäsi luota.

Lue Ap. t. 12:5–6. Mitä kirkon jäsenet tekivät tässä vaiheessa?
____________________

Lue Ap. t. 12:7–10. Mitä rajoitteita ja esteitä Pietari selvitti tämän paon aikana?
____________________

Lue Ap. t. 12:11–15. Milloin Pietari
tajusi, että se, mitä oli tapahtunut, oli
todellista eikä näkyä?
____________________

Mitä tapahtui, kun Pietari koputti
Marian talon portille?

Lue Ap. t. 12:16–17. Kenen ansioksi
Pietari laski pakonsa vankilasta?
____________________

Katso uudelleen jaetta Ap. t. 12:5 ja
kiinnitä huomiota siihen, kuinka tämä
jae liittyy Pietarin pakoon vankilasta.

Mitähän ilmaus ”rukoili lakkaamatta”
(Ap. t. 12:5) kertoo kirkon jäsenten
rukousten vilpittömyydestä ja
palavuudesta?

Tämä kertomus havainnollistaa sitä
totuutta, että vilpittömät ja palavat
rukouksemme tekevät meidän
elämämme ja muiden elämän
otolliseksi Jumalan ihmeteoille ja siunauksille.

Mitä rukoileminen vilpittömästi ja palavasti tarkoittaa? ____________________

Tämä periaate ei tarkoita, että jos rukouksemme ovat vilpittömiä ja palavia, me
saamme automaattisesti sen, mitä rukoilemme. Muita Jumalan ihmeiden ja
siunausten saamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat Jumalan tahto ja ajoitus sekä
yksilöllinen tahdonvapaus.

Lue seuraava lausunto ja pane merkille, miksi rukous on tärkeä: ”Rukous on teko, jonka avulla
Isän tahto ja lapsen tahto sovitetaan toisiinsa. Rukouksen tarkoituksena ei ole muuttaa Jumalan
tahtoa vaan saada meille itsellemme ja muille siunauksia, jotka Jumala on jo halukas suomaan
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mutta joiden saamisen ehtona on, että me pyydämme niitä. Ennen kuin voimme saada
siunauksia, se edellyttää jonkin verran työtä tai ponnistelua meidän puoleltamme. Rukoileminen
on eräänlaista työtä, ja se on asetettu keinoksi, jonka avulla kaikkein suurimmat siunaukset
saadaan.” (Bible Dictionary, ”Prayer”.)

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus kahteen
seuraavista kysymyksistä tai kaikkiin kolmeen:

a. Mikä tämän [englanninkielisen] Raamatun sanaston lausunnon mukaan on
rukouksen yksi tärkeä tarkoitus?

b. Miksi on tärkeää muistaa, ettei rukouksen tarkoitus ole muuttaa
Jumalan tahtoa?

c. Milloin rukous on tehnyt sinun elämäsi tai niiden ihmisten elämän, joiden
puolesta olet rukoillut, otolliseksi Jumalan ihmeille ja siunauksille?

Pohdi, kenen tai minkä puolesta voisit rukoilla. Mieti, kuinka voisit rukoilla
vilpittömämmin ja palavammin saadaksesi elämääsi siunauksia ja ihmeitä, joita
Jumala on halukas antamaan sinulle ja muille.

Apostolien teot 12:18–25
Jumalan enkeli lyö Herodesta, ja evankeliumi jatkaa etenemistään
Jakeissa Ap. t. 12:18–25 kerrotaan, että Herodes sai tietää Pietarin paosta ja
teloitutti vartijat, joiden hän katsoi olevan vastuussa siitä, että Pietari oli päässyt
pakenemaan. Näissä jakeissa kerrotaan myös, että Herodes piti puheen kansalle,
joka suitsutti hänelle ylistystä ja väitti, että hän puhui jumalan äänellä. Koska
Herodes ei antanut kunniaa Jumalalle, enkeli löi häntä sairaudella ja hän kuoli.

On tärkeää ymmärtää, että Jumalan rangaistus jumalattomille tapahtuu Hänen
tahtonsa ja ajoituksensa mukaan. Kaikkia jumalattomia ihmisiä ei rangaista heti
(ks. Alma 14:10–11).

Mitä tapahtui jakeen Ap. t. 12:24 mukaan kirkon lähetystyölle huolimatta vainosta,
jota kirkon jäsenet kokivat? ____________________

Tarkastele tästä oppiaiheesta oppimiasi totuuksia ja pohdi, kuinka aiot soveltaa
niitä omaan elämääsi.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 10–12 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 19: PÄIVÄ 1

Apostolien teot 13–14
Johdanto
Paavali (aiemmalta nimeltään Saul) lähti ensimmäiselle lähetysmatkalleen Barnabas
toverinaan. He saarnasivat evankeliumia ja perustivat kirkon seurakuntia jatkuvan
vainon keskellä. Kun juutalaiset kieltäytyivät ottamasta vastaan Jumalan sanaa,
Paavali ja Barnabas keskittyivät saarnaamaan pakanoiden keskuudessa.

Apostolien teot 13:1–13
Paavali ja Barnabas lähtevät lähetysmatkalle ja nuhtelevat väärää profeettaa
Seuraava asteikko kuvaa sen vastustuksen määrää, jota henkilö saattaa kohdata
pyrkiessään elämään evankeliumin mukaan. Asteikon toinen pää kuvaa sitä, ettei
vastustusta ole, ja asteikon toinen pää kuvaa jatkuvaa vastustusta.

Kirjoita nimi Mooses siihen kohtaan asteikkoa, jonka arvelet havainnollistavan
Mooseksen kokeman vastustuksen määrää. Tee samoin nimien Joseph Smith ja
Nefi kanssa. Mihin kohtaan asteikkoa kirjoittaisit oman nimesi sen perusteella,
kuinka paljon vastustusta olet kohdannut pyrkiessäsi elämään
evankeliumin mukaan?

Jokainen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi kohtaa vastustusta elämänsä eri
vaiheissa ja eri tasoilla. Kun tutkit lukuja Ap. t. 13–14, pane merkille periaatteita,
jotka voivat opastaa sinua, kun kohtaat vastustusta pyrkiessäsi elämään
vanhurskaasti.

Jakeissa Ap. t. 13:1–2 kerrotaan, että kun Antiokiaan oli kokoontunut joitakin
profeettoja ja opettajia, he saivat Pyhältä Hengeltä ohjeen, että Saul ja Barnabas
tulee kutsua saarnaamaan evankeliumia yhdessä.

Ennen tätä lähetystyökutsuaan Paavali oli käyttänyt kääntymyksensä jälkeisen ajan
opiskellen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia (ks. Gal. 1:17–18) ja sitten opettaen
ja saarnaten evankeliumia Damaskoksessa, Jerusalemissa, Tarsoksessa, Syyriassa,
Kilikiassa ja Antiokiassa (ks. Bible Dictionary, ”Paul”). Barnabas oli Kyproksesta
kotoisin oleva juutalainen, joka oli kääntynyt Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin
(ks. Ap. t. 4:36).

Jakeissa Ap. t. 13:3–6 kerrotaan, että kun Saul ja Barnabas oli erotettu
lähetystyötehtäväänsä, he matkasivat Antiokiasta Kyproksen saarelle ja saarnasivat
Salamiin kaupungin synagogassa. Sieltä he matkasivat toiselle puolelle saarta
Pafoksen kaupunkiin.
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Paavalin ensimmäinen lähetysmatka (ks. Ap. t. 13–14).

Lue Ap. t. 13:6–8 ja ota selville, mitä tapahtui, kun Saul ja Barnabas olivat
saapuneet Pafokseen.

Lue Ap. t. 13:9–12 ja katso, mitä tapahtui Elymasille (varsinaiselta nimeltään
Barjesus, ks. Ap. t. 13:6), joka oli noita ja väärä profeetta. Voisit merkitä
jakeeseen 12, kuinka Jumalan voiman omin silmin näkeminen vaikutti
roomalaiseen käskynhaltijaan Sergius Paulukseen.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia jakeista Ap. t. 13:9–12, on se, että Jumalan
voima on paljon suurempi kuin Perkeleen voima. Voisit kirjoittaa tämän
periaatteen pyhiin kirjoituksiisi näiden jakeiden viereen.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Selitä, kuinka ymmärrys siitä, että Jumalan voima on paljon suurempi kuin
Perkeleen voima, voi auttaa sinua, kun kohtaat elämässäsi vastustusta.

b. Kirjoita kaksi tai kolme tilannetta, joissa tämän periaatteen muistaminen
voisi auttaa sinua.

Huomaa, että jakeessa Ap. t. 13:9 osoitetaan, että Saulia alettiin kutsua pyhissä
kirjoituksissa Paavaliksi (ks. Ap. t. 13:13).
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Apostolien teot 13:14–43
Paavali kertoo israelilaisten historiasta ja todistaa, että Jeesus Kristus tuli Jumalan
lupausten täyttymyksenä
Ajattele jotakin tekemääsi virhettä,
jonka toivoisit saavasi tekemättömäksi.
Joskus kohtaamme vastustusta omien
syntisten valintojemme vuoksi. Kun
tutkit jakeita Ap. t. 13:14–43 etsi
periaate, joka voi auttaa sinua
voittamaan tämänkaltaista vastustusta.

Jakeissa Ap. t. 13:14–37 kerrotaan, että
Paavali ja Barnabas lähtivät Kyprokselta
ja purjehtivat Pamfyliaan, joka sijaitsi
nykypäivän Turkin etelärannikolla.
Jostakin syystä, jota ei kerrota, yksi heidän matkatovereistaan, Johannes Markus,
päätti jättää heidät ja palata kotiin. Sapattina Paavali seisoi miesten edessä
synagogassa Pisidian Antiokian kaupungissa ja kertoi israelilaisten historiasta,
kuten vankeudesta Egyptissä, lupauksen maan lunastamisesta sekä siitä, että
Jumala kutsui kuningas Daavidin ja että Vapahtaja syntyi Daavidin jälkeläisenä.
Sitten Paavali opetti Jeesuksen Kristuksen elämästä ja palvelutyöstä.

Lue Ap. t. 13:32–33 ja pane merkille, mitä Paavali opetti Jeesuksesta Kristuksesta.
Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä hän opetti Vapahtajasta.

Lue Ap. t. 13:38–39 ja etsi siunaus, jonka Paavali opetti meidän voivan saada
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

Jakeista Ap. t. 13:38–39 me opimme seuraavan periaatteen: Me voimme saada
syntimme anteeksi ja meistä voi tulla vanhurskaita Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ansiosta.

Ilmaus tulla vanhurskaaksi, kuten sitä käytetään jakeissa 38–39, tarkoittaa synnin
rangaistuksesta armahtamista eli anteeksiantoa ja syyttömäksi julistamista (ks.
PKO, ”Syyttömäksi julistaminen”, scriptures.lds.org/fi). Kun ihminen julistetaan
syyttömäksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, hänen suhteensa Jumalaan
tulee jälleen kuntoon.

Kun luet, mitä vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista
on opettanut siitä, mitä tarkoittaa syyttömäksi julistaminen Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta, merkitse siunaukset, joita hänen mukaansa tulee parannuksen
kautta: ”[Jeesus] kärsi ja antoi henkensä sovittaakseen synnin. Hänen
sovitustyönsä voima voi pyyhkiä meistä pois synnin vaikutukset. Kun me teemme
parannuksen, Hänen sovittava armonsa vanhurskauttaa ja puhdistaa meidät. (Ks.

3. Nefi 27:16–20.) On kuin emme olisikaan langenneet, kuin emme olisikaan antautuneet
kiusaukseen.” (”’Jotta he olisivat yhtä’ meidän kanssamme”, Liahona, marraskuu 2002, s. 71.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:
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a. Mitä meidän täytyy tehdä, jotta saisimme syntimme anteeksi ja tulisimme
vanhurskaiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta?

b. Ketkä pyhissä kirjoituksissa saivat anteeksi syntinsä ja tulivat vanhurskaiksi
Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta?

Jos sinulla on käytettävissäsi kirkon laulukirja, laula tai lue kaksi ensimmäistä
säkeistöä laulusta ”Oi Jeesuksen laupeus” (MAP-lauluja, 116). Kun laulat tai luet,
pane merkille, kuinka tämän laulun sanoittaja ilmaisi kiitollisuutensa Vapahtajan
sovituksesta ja anteeksiannosta.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä tunnet Jeesusta Kristusta kohtaan, kun ajattelet,

kuinka Hänen sovituksensa tekee mahdolliseksi sen, että saat anteeksi syntisi?

Noudata Hengen kehotuksia, joita olet saattanut saada Pyhältä Hengeltä siitä,
kuinka voit saada anteeksiannon ja tulla vanhurskaaksi Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta.

Jakeissa Ap. t. 13:40–43 kerrotaan, että Paavalin saarnan jälkeen monet pakanat
pyysivät Paavalia opettamaan heitä jälleen seuraavana sapattina.

Apostolien teot 13:44–52
Paavali ja Barnabas saarnaavat rohkeasti lisääntyvästä vainosta huolimatta
Seuraavana sapatinpäivänä lähes koko kaupunki tuli kuulemaan, kun Paavali ja
Barnabas opettivat Jumalan sanaa.

Lue Ap. t. 13:44–52 ja vertaa juutalaisten asenteita ja tekoja sekä pakanoiden
asenteita ja tekoja, kun he tulivat kuulemaan Paavalin ja Barnabaksen puhetta.
Jakeessa 50 mainitut ”jumalaapelkäävät ylhäiset naiset” olivat niitä, joita pidettiin
erittäin arvostettuina omassa yhteisössään.

Huomaa, että Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeessa Ap. t. 13:48
selvennetään, että ”kaikki ne, jotka uskoivat, oli säädetty iankaikkiseen elämään”
(LDS Bible, Acts 13:48, alaviite a). Tässä jakeessa sana säädetty voisi viitata siihen,
että he olivat kokeneet kääntymyksen ja ottaneet tarvittavat askeleet saadakseen
iankaikkisen elämän. Näitä askelia olivat kaste, Pyhän Hengen lahjan
vastaanottaminen, kuuliaisuus ja kestäminen uskossa loppuun asti.
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Apostolien teot 14
Paavali ja Barnabas tekevät ihmeitä saarnatessaan evankeliumia jatkuvan vainon
keskellä
Miksihän Herra antaa hyvien ihmisten
kohdata vaikeita koettelemuksia?
____________________

Kun tutkit lukua Ap. t. 14, etsi periaate,
joka voi auttaa sinua ymmärtämään,
kuinka vastata tähän kysymykseen.

Jakeissa Ap. t. 14:1–21 kuvataan joitakin
koettelemuksia, joita Paavali ja
Barnabas kestivät jatkaessaan
saarnaamista. Lue seuraavat jakeet ja
katso, mitä koettelemuksia nämä
lähetyssaarnaajat kohtasivat. Voisit
merkitä ne pyhiin kirjoituksiisi.

• Ap. t. 14:1–2

• Ap. t. 14:8–18

• Ap. t. 14:19–20

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä ajatuksia sinulla olisi saattanut olla, jos olisit

ollut Paavalin ja Barnabaksen kanssa näissä koettelemuksissa?

Lue Ap. t. 14:22 ja pane merkille, mitä Paavali opetti ahdingoista ja
koettelemuksista.

Tästä jakeesta me opimme seuraavan periaatteen: Kun kestämme uskollisesti
koettelemukset, me valmistaudumme pääsemään selestiseen valtakuntaan.

Pohdi, mitä siunauksia sinä tai tuntemasi ihmiset olette saaneet, kun olette
kestäneet uskollisesti koettelemuksia. Millä tavoin mielestäsi koettelemusten
kestäminen uskollisesti voi valmistaa meitä taivaan valtakuntaan?

Jos sinulla on käytettävissäsi internet, katso Mormon Messages -video ”The
Refiner’s Fire” [Metallinsulattajan tuli] (5.02), joka on nähtävissä sivustolla

lds.org. Pane katsoessasi merkille, millaisia siunauksia voi tulla, kun kestää
uskollisesti koettelemuksia.

Valitse jokin periaate, jonka olet oppinut tutkiessasi lukuja Ap. t. 13–14 ja joka
auttaa sinua eniten koettelemusten aikana. Kirjoita valitsemasi periaate pienelle
kortille tai lapulle. Voisit kiinnittää sen paikkaan, josta näet sen usein (peiliin,
lokeroosi koulussa tai johonkin muuhun paikkaan, jota katsot usein), niin että se
antaa sinulle voimaa ja rohkaisua, kun kohtaat koettelemuksia.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 13–14 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).
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Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 19: PÄIVÄ 2

Apostolien teot 15
Johdanto
Juudeasta matkasi kirkon jäseniä Antiokiaan. He opettivat pakanakäännynnäisille,
että nämä piti ympärileikata, jotta nämä pelastuisivat. Paavali ja Barnabas veivät
asian apostoleille Jerusalemiin. Tämä tapahtuma, josta toisinaan käytetään
nimitystä Jerusalemin kokous, pidettiin suunnilleen vuosina 49–50 jKr. Tässä
kokouksessa Pietari todisti, että Jumala pelastaisi uskolliset juutalaiset ja pakanat
siitä riippumatta, oliko heidät ympärileikattu vai ei. Jaakob vahvisti Pietarin sanat
lainaamalla pyhien kirjoitusten sanoja. Apostolit lähettivät kirkon jäsenille
Antiokiaan, Syyriaan ja Kilikiaan kirjeitä selittäen, ettei ympärileikkaus ollut
pelastuksen kannalta välttämätön. Paavali valitsi lähetystyötoverikseen Silaksen ja
aloitti toisen lähetysmatkansa.

Apostolien teot 15:1–29
Saatuaan innoitettuja neuvoja Pietari ja muut apostolit päätyvät siihen, ettei
ympärileikkausta enää vaadita
Kirjoita ainakin viisi tärkeää päätöstä, jotka sinun täytyy tehdä nyt ja
tulevaisuudessa: ____________________

Pohdi, miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

• Miksi on viisasta pyytää Jumalalta apua, kun tekee tärkeitä päätöksiä?

• Mitä voit tehdä saadaksesi selville, mikä on Jumalan tahto omalla kohdallasi?

Kun tutkit lukua Ap. t. 15, pane merkille totuuksia, jotka voivat opastaa sinua, kun
pyrit saamaan selville Jumalan tahdon omalla kohdallasi.

Jotta ymmärtäisit paremmin lukua Ap. t. 15, on tärkeää tietää, että kun Paavali ja
Barnabas olivat pyhien luona Antiokiassa, eräät juudealaiset juutalaiset, jotka olivat
kääntyneet kristinuskoon, esittivät tiettyjä väitteitä siitä, mitä
pakanakäännynnäisten piti tehdä pelastuakseen. Nämä miehet ja muut heidän
kaltaisensa juutalaiskristityt vaativat, että pakanakäännynnäisten täytyi kääntyä
myös juutalaisuuteen.

Lue Ap. t. 15:1 ja pane merkille, mitä nämä juudealaiset väittivät kaikkien
pakanakäännynnäisten tarvitsevan tehdä pelastuakseen.

Abrahamin kanssa tekemässään liitossa Jumala antoi käskyn, että kaikki Hänen
kanssaan liiton solmivat miehet piti ympärileikata. ”Ympärileikkaus suoritettiin
leikkaamalla pois niin poikalasten kuin aikuisten miestenkin esinahka. Liiton
vastaanottajat saivat nauttia liittoon kuuluvista etuoikeuksista, ja he hyväksyivät
siihen kuuluvan vastuun.” (PKO, ”Ympärileikkaus”, scriptures.lds.org/fi.)
Ympärileikkauksesta tuli merkki eli muistutus liitosta, jonka ihmiset olivat tehneet
Jumalan kanssa. Tapa otettiin uudelleen käyttöön Mooseksen päivinä, ja tämä
käytäntö jatkui Israelin huoneen uskovien keskuudessa Vapahtajan aikaan saakka.

Lue Ap. t. 15:2–3 ja ota selville, mitä tapahtui, kun Paavali ja Barnabas kuulivat
näiden miesten väittävän, että pakanakäännynnäiset piti ympärileikata. Lausuma
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”asettuivat vastustamaan heitä, ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä” (Ap. t. 15:2)
tarkoittaa sitä, että kirkon jäsenet väittelivät Paavalin ja Barnabaksen kanssa ja
väittivät, että pakanat piti ympärileikata.

Mitä he jakeen 2 mukaan päättivät, että piti tehdä?

Lue Ap. t. 15:4–6 ja ota selville, mitä tapahtui, kun Paavali ja muut saapuivat
Jerusalemiin.

Lue Ap. t. 15:7–11 ja katso, mitä Pietari sanoi neuvostolle. Ilmaus ”kun väittelyä oli
kestänyt pitkään” jakeessa 7 tarkoittaa, että apostolit olivat väitelleet kiivaasti
ympärileikkauskysymyksestä.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitähän Pietari tarkoitti sanoessaan, ettei Jumala

tehnyt mitään eroa heidän [kääntyneiden pakanoiden] ja meidän [kääntyneiden
juutalaisten] välillämme (Ap. t. 15:9)?

Pietari oli virkaiältään vanhin apostoli maan päällä ja oli sen vuoksi valtuutettu
puhumaan Herran puolesta. Pietarin innoitettu julistus, ettei pakanoita tarvinnut
ympärileikata, on esimerkki siitä, miten Herra johtaa kirkkoaan ilmoittamalla
tahtonsa apostoleilleen (ks. Ap. t. 1:2).

Tutki myöhempien aikojen profeettojen ja apostolien sanoja
Myöhempien aikojen profeettojen ja apostolien sanat voivat auttaa meitä ymmärtämään pyhiä
kirjoituksia ja niissä olevia oppeja ja periaatteita. Herran virkaiältään vanhin apostoli, profeetta,
puhuu Jumalan puolesta (ks. OL 1:37–38).

Näistä jakeista me voimme oppia seuraavan totuuden: Me voimme tietää Herran
tahdon Hänen elävien profeettojensa ja apostoliensa välityksellä. Voisit
kirjoittaa tai merkitä tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi jakeiden Ap. t. 15:6–7
viereen.

Millä tavoin elävät apostolit meidän aikanamme auttavat meitä saamaan tiedon
saamistaan ilmoituksista? ____________________

Lue Ap. t. 15:12–15 ja ota selville, kuinka ihmiset suhtautuivat Pietarin julistukseen,
ettei ympärileikkaus ollut pelastuksen kannalta välttämätön.

Pietari toimi tämän kokouksen johtavana virkailijana, ja näyttää siltä, että Jaakob
johti kokousta. Jaakob oli Jeesuksen Kristuksen velipuoli ja kirkon seurakunnan
ensimmäinen piispa Jerusalemissa. Kuten jakeissa Ap. t. 15:16–18 kerrotaan, Jaakob
lainasi profeetta Aamosta (ks. Aam. 9:11–12) osoittaakseen, että Pietarin julistus oli
yhtäpitävä pyhiin kirjoituksiin tallennettujen profeettojen sanojen kanssa.

Jaakobin opetuksen pohjalta me opimme seuraavan totuuden: Me voimme tietää
Herran tahdon tutkimalla pyhiä kirjoituksia. Voisit kirjoittaa tai merkitä tämän
totuuden pyhiin kirjoituksiisi jakeiden Ap. t. 15:15–18 viereen.

Lue Ap. t. 15:19–20 ja katso, mitä Jaakob neuvoi kirkon johtajia tekemään.

Jaakob ilmaisi tukensa sille menettelytavalle, josta Pietari, joka johti kirkkoa, oli
ilmoittanut jakeissa Ap. t. 15:7–11 (ks. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
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Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 2, s. 143). Huomaa jakeesta Ap. t. 15:20, mitkä
olivat Mooseksen laissa sellaisia säännöksiä, joita pakanakäännynnäisten tuli
Jaakobin mukaan kuitenkin noudattaa.

Lue Ap. t. 15:22–27 ja katso, mitä neuvosto päätti.

Neuvosto päätti lähettää kirkon jäsenille kirjeitä, joissa ilmoitettiin, ettei
pelastumiseen vaadittu ympärileikkausta ja että tämä oli apostolien yksimielinen
päätös. Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi
noudattavat näitä samoja käytäntöjä meidän aikanamme antaakseen innoitettua
ohjausta kirkon jäsenille.

Tästä luvun Ap. t. 15 kertomuksesta me opimme seuraavan totuuden:
Neuvottelemalla yhdessä ja pyytämällä ilmoitusta Jumalalta kirkon johtajat
saavat innoitusta vaikeisiin ongelmiin.

Jotta voisit ymmärtää paremmin, kuinka tämä totuus liittyy kirkkoon tänä aikana,
voisit lukea kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd
Christoffersonin seuraavat sanat. Havainnollistettuaan lukujen Ap. t. 10 ja
Ap. t. 15 esimerkkien avulla, kuinka ”Vapahtaja voi puhua palvelijoilleen
henkilökohtaisesti tai näiden neuvostolle”, vanhin Christofferson sanoi: ”Näitä
samoja malleja noudatetaan nykyään Jeesuksen Kristuksen palautetussa

kirkossa. Kirkon presidentti voi ilmoittaa tai tulkita oppeja saamansa ilmoituksen perusteella (ks.
esim. OL 138). Opillisia selityksiä voidaan saada myös ensimmäisen presidenttikunnan ja
kahdentoista apostolin koorumin yhteisen neuvoston kautta (ks. esim. VJ 2). Neuvoston
keskusteluun sisältyy usein kanonisoitujen pyhien kirjoitusten, kirkon johtohenkilöiden opetusten
sekä aiemman käytännön puntaroimista. Mutta viime kädessä – aivan kuten Uuden testamentin
kirkossa – tavoitteena ei ole pelkästään yhteisymmärrys neuvoston jäsenten kesken vaan
Jumalalta saatava ilmoitus. Se on prosessi, johon sisältyy sekä järjen käyttöä että uskoa Herran
mielen ja tahdon selville saamiseksi.” (Ks. ”Kristuksen oppi”, Liahona, toukokuu 2012, s. 87–88.)

Lue Ap. t. 15:28–29 ja pane merkille, mitä apostolit ja vanhimmat kirjoittivat
kirjeissään kirkon jäsenille. Lause ”ettei teidän kannettavaksenne pidä panna
mitään taakkaa” jakeessa 28 tarkoittaa sitä, ettei ihmisten tarvinnut noudattaa
mitään ylimääräisiä vaatimuksia, jotka olivat peräisin ihmisiltä eivätkä Jumalalta.

Kuinka apostolit jakeen Ap. t. 15:28 mukaan tiesivät Jumalan tahdon niistä
vaatimuksista, jotka koskivat kääntyneitä pakanoita?

Pyhä Henki oli paitsi innoittanut apostoleja, kun nämä neuvottelivat yhdessä, myös
antanut vahvistavan todistuksen, että heidän päätöksensä oli oikein. Jakeesta Ap. t.
15:28 me opimme, että yksi tapa, jolla voimme tietää Herran tahdon, on Pyhän
Hengen antaman innoituksen avulla.

2. Silmäile uudelleen oppiaiheen alussa kirjoittamaasi luetteloa
tärkeistä päätöksistä. Selitä pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjassasi, kuinka aiot käyttää nykyajan profeettojen sanoja ja
pyhiä kirjoituksia saadaksesi Herralta ohjausta nykyisiin ja tuleviin olosuhteisiin.
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Apostolien teot 15:30–41
Paavali ja muut vievät apostolien kirjeen kirkon jäsenille Antiokiaan
Jakeissa Ap. t. 15:30–41 selitetään, että muutamat kirkon johtohenkilöt veivät
apostolien kirjeen kirkon jäsenille Antiokiaan. Kun sitten Paavali oli saarnannut
Antiokiassa, hän pyysi Barnabasta lähtemään kanssaan niihin paikkoihin, joissa he
olivat saarnanneet ensimmäisen lähetysmatkansa aikana. Barnabas halusi ottaa
Markuksen heidän mukaansa mutta Paavali kieltäytyi, koska Markus oli jättänyt
heidät heidän ensimmäisen lähetysmatkansa aikana. Kun näiden kirkon kahden
hyvän johtohenkilön välillä oli ollut erimielisyyttä, tilanne ratkesi, kun Barnabas
päätti ottaa Kyprokselle mukaansa Markuksen ja Paavali valitsi
lähetystyötoverikseen Silaksen ja aloitti toisen lähetysmatkansa.

Se, että on eri mieltä muiden kanssa, ei ole syntiä. Kuten tässä kertomuksessa
havainnollistetaan, meidän tulee riitelyn sijaan etsiä yhdessä ratkaisuja
erimielisyyksiimme.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Ap. t. 15 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 19: PÄIVÄ 3

Apostolien teot 16–17
Johdanto
Pyhä Henki johdatti Paavalia ja hänen tovereitaan saarnaamaan evankeliumia
Makedoniassa (Pohjois-Kreikassa). Kun Paavali oli karkottanut tietäjähengen
orjatytöstä, hänet ja Silas ruoskittiin ja vangittiin. Sinä yönä he vapautuivat
ihmeellisesti vankilasta, minkä jälkeen he kastoivat vanginvartijan ja tämän
talonväen. Paavali ja Silas opettivat evankeliumia myös Tessalonikassa ja Beroiassa.
Vaino näissä kaupungeissa niiden taholta, jotka eivät olleet uskovia, pakotti
Paavalin pakenemaan Ateenaan, missä hän Areiopagilla opetti ihmisille, millainen
Jumala todella on.

Apostolien teot 16:1–15
Paavali ja hänen toverinsa saarnaavat evankeliumia Makedoniassa
Kehotus viittaa tunteisiin tai vaikutelmiin, joita me saamme Pyhältä Hengeltä sanoa
tai tehdä jotakin.

Presidentti Thomas S. Monson on kertonut kokemuksen, joka hänellä oli, kun hän
noudatti kehotusta mennä antamaan pappeuden siunaus eräälle ystävälle
sairaalassa. Tämä johti siihen, että hän pelasti ystävänsä hengen. Presidentti
Monson on sanonut, että sinä päivänä hän oppi seuraavan asian: ”Älä koskaan,
koskaan viivyttele kehotuksen kuullessasi” (”Henki tekee eläväksi”, Valkeus,
kesäkuu 1997, s. 6).

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi: Älä koskaan
viivyttele Herralta tulleen kehotuksen noudattamisessa. Kirjoita tämän

virkkeen alle, mitä mahdollisia myönteisiä seurauksia on sillä, että jatkuvasti
noudattaa Pyhän Hengen kehotuksia.

Kun tutkit lukua Ap. t. 16, etsi periaate, joka voi auttaa sinua ymmärtämään
paremmin, miten tärkeää on noudattaa Pyhän Hengen kehotuksia.

Jakeissa Ap. t. 16:1–5 kerrotaan, että Paavali, Silas ja Timoteus matkasivat useisiin
kirkon seurakuntiin ilmoittamaan päätöksistä, joita kirkon johtajat Jerusalemissa
olivat tehneet ja jotka vaikuttaisivat koko kirkkoon ja vahvistaisivat kirkon jäseniä
uskossa.

Lue Ap. t. 16:6–10 ja ota selville, kuinka Paavali ja hänen toverinsa, joiden joukossa
oli luultavasti myös Luukas, tiesivät matkatessaan, minne mennä. Voisit katsoa
kolmoissidoksen Raamatun kartasta nro 13, ”Apostoli Paavalin lähetysmatkat”,
missä paikoissa Paavali matkasi.

Huomaa jakeesta Ap. t. 16:10, että Paavali ja hänen toverinsa olivat kuuliaisia
Hengelle ja noudattivat Paavalin näkemää näkyä ”heti”.

Jakeissa Ap. t. 16:11–13 kerrotaan, että Paavali ja Silas lähtivät Troaksesta ja
matkasivat, kunnes he tulivat Filippiin, erääseen kaupunkiin Makedoniassa.
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”Lyydia – – kävi kauppaa purppurakankailla”
(Ap. t. 16:14).

Sapatinpäivänä he lähtivät kaupungista rukoilemaan lähelle joenrantaa ja alkoivat
puhua siellä koolla olevien naisten kanssa.

Lue Ap. t. 16:14–15 ja pane merkille,
kuinka nainen nimeltä Lyydia suhtautui
Paavalin opetuksiin. Jakeen 14 ilmaus
”kävi kauppaa purppurakankailla”
viittaa siihen, että Lyydia myi kankaita,
jotka oli värjätty purppuralla. Purppura
oli hyvin kallista, joten tämä luultavasti
tarkoittaa, että Lyydia oli rikas ja
vaikutusvaltainen nainen. Ilmaus Herra
avasi hänen sydämensä tarkoittaa sitä,
että hän kiinnitti huomiota eli kuunteli.

Mitkä ilmaukset jakeessa Ap. t. 16:14
osoittavat, että Lyydia oli valmis
vastaanottamaan evankeliumin?

Paavalin kokemuksesta me opimme,
että kun noudatamme Jumalan
meille antamaa ilmoitusta, meidät
voidaan johdattaa niiden luokse,
jotka ovat valmiita vastaanottamaan
evankeliumin.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat
sanat ja merkitse, mitä meidän täytyy hänen mukaansa tehdä, jotta meidät voidaan
johdattaa niiden luo, jotka ovat valmiita vastaanottamaan evankeliumin:

”Meidän täytyy rukoilla Herralta apua ja ohjausta, niin että voimme olla välineinä
Hänen käsissään jonkun sellaisen hyväksi, joka on valmis nyt – jonkun sellaisen,
jota Hän haluaisi meidän auttavan tänään. Sitten meidän on oltava valppaita
kuulemaan ja tarkkaamaan Hänen Henkensä kehotuksia siitä, kuinka meidän
tulisi edetä.

Näitä kehotuksia tulee. Tiedämme lukemattomien henkilökohtaisten todistusten
perusteella, että Herra valmistaa omalla tavallaan ja omana aikanaan ihmisiä vastaanottamaan
evankeliuminsa. Nämä ihmiset etsivät, ja kun me pyrimme tunnistamaan heidät, Herra vastaa
heidän rukouksiinsa vastaamalla meidän rukouksiimme. Hän kehottaa ja ohjaa niitä, jotka
haluavat ja jotka etsivät vilpittömästi ohjausta siinä, kuinka, missä, koska ja kenen kanssa heidän
tulisi jakaa Hänen evankeliumiaan.” (Ks. ”Evankeliumista kertominen”, Liahona, tammikuu 2002,
s. 8–9.)

2. Pohdi tilannetta, jolloin sinä tai joku tuntemasi henkilö noudatitte
Pyhän Hengen kehotuksia ja löysitte jonkun, joka oli valmis

vastaanottamaan evankeliumin, tai jolloin joku noudatti Pyhän Hengen
kehotuksia löytääkseen sinut, kun olit valmis vastaanottamaan evankeliumin.
Kirjoita kokemuksesta pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
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Pyri noudattamaan vanhin Oaksin antamaa neuvoa rukoilemalla Herralta apua ja
sitten noudattamalla Hengen kehotuksia kertoa evankeliumista lähipiirissäsi
oleville.

Apostolien teot 16:16–40
Paavali ja Silas vangitaan ja sitten vapautetaan
Lue Ap. t. 16:16–18 ja ota selville, mitä Paavali teki kohdattuaan ”orjatytön”
(Ap. t. 16:16) eli palvelustytön, jossa oli paha henki. Ennustaminen (ks. Ap. t. 16:16)
on ”mikä tahansa taikauskoinen menetelmä, jolla pyritään saamaan selville
tulevien tapahtumien kulku. Näitä käytäntöjä on esiintynyt kaikkien kansojen
keskuudessa ja kaikkina aikoina. Pyhissä kirjoituksissa ne tuomitaan toistuvasti.”
(Bible Dictionary, ”Divination”.)

Lue Ap. t. 16:19–21 ja pane merkille, kuinka palvelustytön isännät suhtautuivat
Paavalin toimiin.

Miksi he jakeen Ap. t. 16:19 mukaan olivat harmissaan?

Jakeissa Ap. t. 16:22–24 kerrotaan, että väkijoukko ja paikalliset hallitusmiehet
käskivät ruoskia Paavalin ja Silaksen ja teljetä heidät vankilaan.

3. Jäljennä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava taulukko.
Lue taulukossa olevat pyhien kirjoitusten kohdat ja piirrä omaan

taulukkoosi yksinkertainen kuva siitä, mitä kussakin kohdassa kuvaillaan.

Ap. t. 16:25 Ap. t. 16:26 Ap. t. 16:27–28

Ap. t. 16:29–30 Ap. t. 16:31–32 Ap. t. 16:33–34

Huomaa jakeesta Ap. t. 16:31, kuinka Paavali ja Silas vastasivat vanginvartijan
kysymykseen: ”Mitä minun on tehtävä, että pelastuisin?” (Ap. t. 16:30.) Mitä
vanginvartija sitten teki osoittaakseen uskonsa Jeesukseen Kristukseen?

Paavalin opetuksista vanginvartijalle me opimme, että pelastus edellyttää uskoa
Jeesukseen Kristukseen, ja me tuomme julki uskomme Häneen ottamalla
kasteen.

Pelastus tarkoittaa pelastumista ”sekä fyysisestä että hengellisestä kuolemasta”
(PKO, ”Pelastus”, scriptures.lds.org/fi). Kuinka se, että meidät kastetaan, osoittaa
uskoamme Jeesukseen Kristukseen? ____________________

Millä muilla tavoin kasteen lisäksi me voimme osoittaa uskovamme Jeesukseen
Kristukseen? ____________________

Jakeissa Ap. t. 16:35–40 kerrotaan, että hallitusmiehet lähettivät vanginvartijalle
sanan päästää Paavali ja Silas menemään. Paavali kieltäytyi lähtemästä, koska hän
tunsi oikeutensa Rooman kansalaisena ja tiesi, että häntä oli kohdeltu
epäoikeudenmukaisesti. Oli laitonta ruoskia Rooman kansalainen ilman
oikeudenkäyntiä. Kun hallitusmiehet saivat tietää, että Paavali ja Silas olivat
roomalaisia, he säikähtivät. Hallitusmiehet tulivat vankilaan, päästivät Paavalin ja
Silaksen vapaaksi ja pyysivät näitä lähtemään kaupungista.
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Apostolien teot 17:1–15
Jotkut juutalaiset Tessalonikassa yrittävät estää Paavalia saarnaamasta evankeliumia
Mieti, minkä neuvon antaisit seuraavissa tilanteissa oleville henkilöille:

• Nuori mies, joka on kirkon jäsen, kuuntelee, kun kahdentoista apostolin
koorumin jäsen puhuu avioliiton ja perheen tärkeydestä taivaallisen Isän
suunnitelmassa. Jotkut nuoren miehen ystävistä ilmaisevat olevansa eri mieltä
apostolin opetusten kanssa. Nuori mies haluaa tietää itse, ovatko apostolin
opetukset totta.

• Nuori nainen asettaa kyseenalaiseksi lepopäivän pyhittämisen tärkeyden.
Useimmat hänen ystävistään menevät sunnuntaisin yhdessä ostoksille, ulos
syömään tai elokuviin. Hänen äitinsä selittää siunauksia, joita voi saada
kunnioittamalla Herraa sunnuntaina, mutta nuoren naisen on silti vaikea uskoa,
että lepopäivän pyhittäminen on tärkeää.

Kun tutkit lukua Ap. t. 17, etsi periaatteita, jotka auttavat sinua tietämään itse, että
ne sanomat, joita saamme Herran palvelijoilta, ovat totta.

Jakeessa Ap. t. 17:1 kerrotaan, että Paavali ja Silas matkasivat Tessalonikaan, missä
he opettivat juutalaisessa synagogassa.

Lue Ap. t. 17:2–3 ja katso, mitä Paavali käytti opettaakseen juutalaisille, että Jeesus
on Kristus, Messias.

Paavali käytti pyhien kirjoitusten kohtia tukena todistukselleen siitä, että Jeesus on
Kristus.

Lue Ap. t. 17:4–5 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka Tessalonikan asukkaat
suhtautuivat Paavalin opetuksiin.

Jakeissa Ap. t. 17:6–9 kerrotaan, että joukko epäuskoisia yritti löytää Paavalin ja
Silaksen, mutta kun heitä ei löytynyt, joukkio otti joitakin uskovia ja vei nämä
Tessalonikan viranomaisten luo ja väitti, että Paavalin opetukset uhkasivat
keisarin valtaa.

Lue Ap. t. 17:10–12 ja katso, minne Paavali ja Silas pakenivat ja kuinka juutalaiset
siellä suhtautuivat Paavalin opetuksiin.

Voisit merkitä jakeeseen Ap. t. 17:11, mitä sellaista ihmiset tekivät, mikä sai heidät
uskomaan Paavalin opetuksiin. Täydennä sitten seuraava yhtälö merkitsemilläsi
toimilla:

__________________________ + _____________________________ = Usko

Jotta ymmärtäisit paremmin, mitä tarkoittaa se, että ”ottaa sanan halukkaasti
vastaan” (ks. Ap. t. 17:11), kuvittele, miltä näyttää, kun joku on valmiina ottamaan
pallon kiinni. Kuvittele sitten, miltä saattaisi näyttää se, että joku ei ole valmiina
ottamaan palloa kiinni. Miltä saattaisi näyttää se, kun joku on valmis
vastaanottamaan Jumalan palvelijoiden sanat? Miltä saattaisi näyttää se, että joku ei
ole valmis vastaanottamaan Jumalan palvelijoiden sanoja?

Henkilö, joka ottaa sanan halukkaasti vastaan, on nöyrä, kärsivällinen ja halukas
noudattamaan Herran tahtoa, kun hän saa sen selville (ks. Moosia 3:19).
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Paavali opetti Areiopagilla.

Jakeista Ap. t. 17:10–12 me opimme, että jos otamme halukkaasti vastaan
Jumalan palvelijoiden sanat ja tutkimme päivittäin pyhiä kirjoituksia, niin
uskomme heidän sanoihinsa vahvistuu.

4. Tarkastele tämän osuuden alussa kuvailtuja tilanteita ja kirjoita
sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin

kysymyksiin:

a. Kuinka tämä periaate saattaisi auttaa näiden tilanteiden ihmisiä?

b. Millä tavoin halukkuus oppia voi edistää kykyämme uskoa totuus?

c. Millä tavoin päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen voi vaikuttaa
kykyymme uskoa totuus?

Mieti tilanteita, jolloin olet huomannut tämän periaatteen olevan totta. Voisit
kertoa kokemuksistasi ystävälle tai perheenjäsenelle.

Jakeissa Ap. t. 17:13–15 kerrotaan, että kun juutalaiset Tessalonikassa kuulivat, että
Paavali saarnasi Beroiassa, he menivät villitsemään Beroian asukkaita. Paavalin oli
jälleen paettava, joten hän matkasi Ateenaan.

Apostolien teot 17:16–34
Paavali saarnaa Areiopagilla
Jakeissa Ap. t. 17:16–34 kerrotaan, että
Ateenassa Paavali huomasi alttarin,
jossa oli kirjoitus: ”Tuntemattomalle
jumalalle” (Ap. t. 17:23). Silloin Paavali
opetti ateenalaisille, millainen on
todellinen Jumala – taivaallinen Isä, jota
he eivät tunteneet.

5. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 16–17 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

VI IKKO 19,  PÄIVÄ 3

394



VIIKKO 19: PÄIVÄ 4

Apostolien teot 18–19
Johdanto
Monet juutalaiset Korintissa hylkäsivät Paavalin, mutta hänellä oli siellä menestystä
pakanoiden keskuudessa. Efesoksessa eräs vanhurskas pariskunta, Aquila ja
Priscilla, opetti Apollosta, Aleksandriasta kotoisin olevaa juutalaista, ja auttoi häntä
ymmärtämään Jumalan tien. Paavali saarnasi Pyhästä Hengestä, teki ihmeitä ja
vältti mellakoivan väkijoukon teatterissa Efesoksessa.

Apostolien teot 18:1–17
Paavali saarnaa Korintissa

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin olet osallistunut Herran työhön?

b. Mitä haasteita olet kokenut pyrkiessäsi tekemään Herran työtä?

Kun tutkit lukua Ap. t. 18, etsi periaate, joka voi auttaa sinua, kun pyrit tekemään
Herran työtä.

Jakeissa Ap. t. 18:1–5 kerrotaan, että Paavali lähti Ateenasta ja matkasi Korinttiin,
missä hän opetti synagogassa. Lue Ap. t. 18:6 ja pane merkille, mitä haasteita
Paavali koki opettaessaan juutalaisille Korintissa Jeesuksesta Kristuksesta.

Mitä Paavali suunnitteli tekevänsä sen vuoksi että synagogassa olleet juutalaiset
torjuivat hänen sanomansa?

Lue Ap. t. 18:7–10 ja katso, mitä sellaista tapahtui, mikä saattoi kannustaa Paavalia.
Voisit merkitä jakeeseen 10, mitä Herra lupasi Paavalille, jos tämä jatkaisi
evankeliumin saarnaamista Korintissa.

Voimme oppia näistä jakeista, että jos elämme kelvollisesti, Herra on meidän
kanssamme tehdessämme Hänen työtään. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen
pyhien kirjoitustesi marginaaliin kohdan Ap. t. 18:9–10 viereen.

Presidentti Thomas S. Monson on antanut seuraavan kannustuksen: ”Jotkut
teistä saattavat olla luonteeltaan ujoja tai pitää itseään riittämättöminä
ottamaan kutsumus vastaan. Muistakaa, että tämä työ ei ole yksin teidän tai
minun. Se on Herran työtä, ja kun me olemme Herran asialla, meillä on oikeus
Herran apuun. Muistakaa, että Herra tekee sopivaksi sen selän, jolle Hän laskee
kuorman.” (”Oppikaa, tehkää, olkaa”, Liahona, marraskuu 2008, s. 62.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi sinun on tärkeää tietää, että Herra on kanssasi, kun teet Hänen
työtään?
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b. Milloin Herra on ollut kanssasi, kun olet tehnyt Hänen työtään? Kuinka
tiesit, että Hän on kanssasi?

Jakeissa Ap. t. 18:11–17 kerrotaan, että Paavali jatkoi saarnaamista Korintissa
puolentoista vuoden ajan. Paavalin ollessa Korintissa tietyt juutalaiset yrittivät
saada hänet oikeuteen siitä, mitä hän opetti, mutta käskynhaltija kieltäytyi
ottamasta asiaa käsiteltäväkseen – täyttäen näin Herran lupauksen Paavalille.

Apostolien teot 18:18–28
Aquila ja Priscilla auttavat Apollosta ymmärtämään Jumalan tien
Jakeissa Ap. t. 18:18–23 kerrotaan, että eräs mies ja hänen vaimonsa, Aquila ja
Priscilla, lähtivät Paavalin mukana Efesokseen. Jätettyään pariskunnan Efesokseen
Paavali matkasi Jerusalemin alueelle ja pohjoiseen Antiokiaan, mihin hän päätti
toisen lähetysmatkansa. Tämä lähetysmatka kesti kolme vuotta. Tänä aikana
Paavali matkusti suunnilleen 4 800 kilometriä.

Jonkin ajan kuluttua Paavali lähti Antiokiasta ja aloitti kolmannen lähetysmatkansa
(ks. Raamatun kartta nro 13, ”Apostoli Paavalin lähetysmatkat”). Tällä matkalla hän
kulki jälleen kerran niillä alueilla, mihin hän oli aiemmin perustanut kirkon
seurakuntia, ja vahvisti jäseniä.

Lue Ap. t. 18:24–25 ja pane merkille, mitä Efesoksessa tapahtui Paavalin
lähdettyä sieltä.

Mitä Apollos jo tiesi Herran tiestä (ks. jae 25)?

Koska Apollos ”tunsi vain Johanneksen kasteen” (jae 25), häneltä puuttui täysi
ymmärrys Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen palvelutyöstään. Lue Ap. t. 18:26 ja
katso, mitä Aquila ja Priscilla tekivät kuultuaan Apolloksen opetusta.

Ilmaus ”perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen” (jae 26) tarkoittaa sitä,
että Aquila ja Priscilla opettivat Apollokselle lisää Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen
evankeliumistaan, mikä lisäsi Apolloksen tietoa ja ymmärrystä.

Lue Ap. t. 18:27–28 ja etsi merkkejä siitä, että Aquila ja Priscilla auttoivat Apollosta
ymmärtämään täydellisemmin Jumalan tien.

Apostolien teot 19:1–20
Paavali antaa Pyhän Hengen lahjan ja tekee ihmeitä
Kun Paavali aloitti kolmannen lähetysmatkansa, hän kulki Galatian ja Frygian
alueiden halki (ks. Ap. t. 18:23) ja palasi sitten Efesokseen. Lue Ap. t. 19:2–6 ja ota
selville, kuinka Paavali auttoi ihmisiä Efesoksessa ymmärtämään täydellisemmin
Jumalan tien.
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Kreikkalaisen teatterin rauniot Efesoksessa,
missä apostoli Paavali saarnasi

Minkä opin Paavali auttoi opetuslapsia
Efesoksessa ymmärtämään paremmin?

Kun luet seuraavaa lausuntoa, joka on julkaistu profeetta Joseph Smithin johdolla, pane merkille,
mistä syistä nämä ihmiset Efesoksessa piti kastaa uudelleen: ”Vaikuttaa siltä, – – että joku
kiihkoileva juutalainen oli kastanut samalla tavoin kuin Johannes [Kastaja], mutta oli unohtanut
ilmoittaa kastetuille, että myöhemmin tulisi yksi, nimittäin Jeesus Kristus, joka kastaisi tulella ja
Pyhällä Hengellä. Tämä osoitti näille käännynnäisille, että heidän ensimmäinen kasteensa oli
laiton, ja kun he kuulivat sen, he menivät iloiten kasteelle, ja kun kädet oli pantu heidän
päällensä, he saivat lahjoja lupauksen mukaan.” (”Baptism”, Times and Seasons, 1. syyskuuta
1842, s. 904.)

Tästä kokemuksesta me opimme nämä asiat: Jotta kaste olisi pätevä, kastajan
täytyy olla Jumalan valtuutettu palvelija, ja kaste on täydellinen vasta silloin
kun sitä seuraa Pyhän Hengen vastaanottaminen.

Profeetta Joseph Smith on opettanut, että kastetta täytyy seurata ”Pyhän Hengen
lahjan antaminen kätten päällepanon kautta”. ”Voitte yhtä hyvin kastaa
hiekkasäkin kuin ihmisen, ellei sitä tehdä syntien anteeksisaamiseksi ja Pyhän
Hengen saamiseksi. Vesikaste on ainoastaan puoli kastetta, eikä se hyödytä
mitään ilman toista puolta eli Pyhän Hengen kastetta.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 99.)

Jakeissa Ap. t. 19:7–10 kerrotaan, että Paavali jatkoi saarnaamista Efesoksessa yli
kahden vuoden ajan. Lue Ap. t. 19:11–12 ja katso, mitä ihmeitä Jumala teki Paavalin
välityksellä.

Yksi oppi, jonka me opimme tästä kertomuksesta, on se, että yksi tapa, jolla
Jumala ilmaisee voimansa, on valtuutettujen palvelijoidensa välityksellä.
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Lue Ap. t. 19:13–16 ja pane merkille, mitä tapahtui, kun jotkut miehet yrittivät
karkottaa pahoja henkiä kuten Paavali oli tehnyt.

Koska Skeuaksen pojilla ei ollut pappeuden valtuutta palvella Jeesuksen Kristuksen
nimessä, paha henki ei tunnistanut eli tunnustanut heidän valtuuttaan, vaikka he
väittivät edustavansa Vapahtajaa.

Lue Ap. t. 19:17–20 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä ihmiset tekivät kuultuaan
tästä tapauksesta. Sana ”taikuutta” jakeessa 19 tarkoittaa noituutta ja muita
jumalattomia tapoja.

Kuinka nämä ihmiset osoittivat uskovansa Jeesukseen Kristukseen?

Me voimme oppia näistä jakeista seuraavan periaatteen: Tunnustamalla ja
hylkäämällä pahat tavat me osoitamme uskovamme Jeesukseen Kristukseen.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä uhrauksia jonkun on kenties tehtävä

hylätäkseen synnin, jonka hän on tunnustanut?

Pohdi, onko mitään syntejä, jotka Herra haluaa sinun tunnustavan ja hylkäävän.
Päätä toimia niiden kehotusten mukaan, joita olet mahdollisesti tuntenut
opiskellessasi tätä oppiaihetta.

Apostolien teot 19:21–41
Epäjumalatar Artemiin palvojat puhuvat Paavalia vastaan ja saavat aikaan mellakan
kaupungissa
Jakeissa Ap. t. 19:21–41 kerrotaan, että Efesoksessa osa liiketoiminnasta sai tukea
epäjumalatar Artemiin palvonnasta. Koska Paavali saarnasi epäjumalien palvomista
vastaan, käsityöläiset, jotka valmistivat Artemiin kuvia, käänsivät ihmiset Paavalia
vastaan. Ihmiset ottivat Paavalin kaksi matkatoveria ja kokoontuivat kaupungin
teatteriin, johon mahtui 24 000 ihmistä. Paavali halusi puhua ihmisille, mutta
muutamat opetuslapset ja korkeat hallitusmiehet taivuttelivat häntä olemaan
menemättä teatteriin. Lopulta kaupungin sihteeri sai ihmiset rauhoittumaan ja
hajaantumaan. Paavalin ja hänen matkatoveriensa saama suojelus on esimerkki
siitä, kuinka Jumalan työ jatkuu jumalattomien mielenosoituksista ja vainoista
huolimatta.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 18–19 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 20: PÄIVÄ 1

Apostolien teot 20–22
Johdanto
Paavali saarnasi evankeliumia Vähässä-Aasiassa (nykyisessä Turkissa), ja ollessaan
Efesoksen lähellä olevassa kaupungissa Miletoksessa hän varoitti tulevasta
luopumuksesta ja kannusti pappeusjohtajia kohottamaan kirkon jäseniä. Sitten hän
matkusti Jerusalemiin, jossa häntä vainottiin ja hänet vangittiin. Seistessään
Antonian linnoituksen portailla (linnoituksessa oli roomalaisten joukkojen kasarmi)
Paavali kertoi, kuinka hän koki kääntymyksen.

Apostolien teot 20–21
Paavali palvelee Vähässä-Aasiassa ja matkustaa Jerusalemiin, jossa hänet ruoskitaan
ja vangitaan
Ajattele tilannetta, jolloin sinun oli jätettävä useaksi päiväksi, viikoksi tai
kuukaudeksi perheesi, ystäväsi tai muita ihmisiä, joista välität.

• Millaisia tuntemuksia sinulla tai niillä, joiden kanssa olit, oli ennen lähtöäsi?

• Mitä sanoitte toisillenne ennen kuin erositte?

Kolmannella lähetysmatkallaan Paavali oleskeli Makedoniassa, Kreikassa ja
Vähässä-Aasiassa (ks. kolmoissidoksen Raamatun kartta nro 13, ”Apostoli Paavalin
lähetysmatkat”). Tällä matkalla hän tunsi innoitusta palata Jerusalemiin.
Matkatessaan hän pysähtyi matkan varrella saarnaamaan kirkon jäsenille ja
hyvästelemään heidät. Troaksesta lähtemistä edeltävänä iltana Paavali puhui pyhien
kanssa yöhön saakka.

Lue Ap. t. 20:9–12 ja ota selville, mitä tapahtui nuorelle miehelle nimeltä Eutykos,
kun hän nukahti Paavalin saarnan aikana. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä
Paavali teki osoittaakseen rakkautta ja huolenpitoa Eutykosta kohtaan.

Millä tavoin Paavalin teot olivat samanlaisia kuin Vapahtajan teot Hänen
palvelutyönsä aikana? ____________________

Kolmannella lähetysmatkallaan Paavali vietti Efesoksessa noin kolme vuotta
työskennellen siellä olevien ihmisten keskuudessa. Jakeissa Ap. t. 20:13–17
kerrotaan, että matkallaan Jerusalemiin Paavali pysähtyi aivan Efesoksen lähellä
Miletoksessa ja lähetti sanan Efesoksen kirkon johtohenkilöille tulla
tapaamaan häntä.

Lue Ap. t. 20:18–23 ja katso, mitä Paavali selitti palvelutehtävästään.

Paavali sanoi, ettei hän ”ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille [eli niille,
joita hän oli opettanut,] hyödyksi” (Ap. t. 20:20). Huomaa jakeesta Ap. t. 20:21,
kuinka Paavali opetti sitä, mikä oli eniten hyödyksi – hän todisti, että jokaisen täytyi
tehdä parannus ja uskoa Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Jakeiden 22–23 mukaan Paavali oli halukas kohtaamaan kaikki ahdingot, jotka
odottivat häntä Jerusalemissa. Paavali oli erityisen altis vaaroille Jerusalemissa,
missä juutalaisjohtajat pitivät häntä petturina, koska hän pyrki saarnaamaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Yksi syy siihen, miksi Paavali oli halukas
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menemään Jerusalemiin, oli kuitenkin se, että Herran Henki oli ohjannut häntä
tekemään niin.

Lue Ap. t. 20:24–27 ja pane merkille, mitä Paavali sanoi olevansa valmis tekemään
Herran palvelijana. Voisit merkitä hänen sanansa jakeessa 24.

Jakeista Ap. t. 20:24–27 me opimme, että todelliset Herran palvelijat suorittavat
uskollisesti velvollisuutensa ja niin tehdessään he tuntevat iloa. Voisit
kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi tai pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.

Pohdi, mitä sinulle tarkoittaa se, että annat kaikkesi Jumalan palvelukseen.

Kuinka voit soveltaa tätä periaatetta omaan elämääsi? ____________________

1. Ajattele omassa elämässäsi tai jonkun tuntemasi henkilön elämässä
jotakin tilannetta, jolloin sinä tai tämä joku muu päätitte palvella

Herraa kaikesta tarmostanne ja voimastanne ja koitte suurta iloa. Kirjoita
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi lyhyt kuvaus tästä kokemuksesta ja
siitä, mitä ehkä opit siitä.

Paavali kävi kirkon johtohenkilöiden luona Efesoksessa viimeisen kerran ennen
lähtöään Jerusalemiin. Jos sinä olisit Paavalin asemessa ja tietäisit, ettet näkisi enää
kirkon johtajia, minkä neuvon antaisit heille ennen kuin lähtisit?

Lue Ap. t. 20:28–31 ja etsi Paavalin varoituksia näille kirkon johtajille.

Paavali käytti susia vertauskuvana uskottomista kirkon jäsenistä ja ihmisistä, jotka
pettäisivät uskollisia kirkon jäseniä.

Paavali muistutti kirkon johtajille, että ”autuaampi on antaa kuin ottaa” (Ap. t.
20:35), ja rukoiltuaan heidän kanssaan hän jätti jäähyväiset ja aloitti matkansa
Jerusalemiin (ks. Ap. t. 20:36–38).

Jakeissa Ap. t. 21:1–10 kerrotaan, että Paavali jatkoi matkaansa kohti Jerusalemia ja
pysähtyi matkan varrella eri paikoissa voidakseen olla kirkon jäsenten kanssa. Kun
Paavali pysähtyi Tyroksen kaupunkiin, jotkut opetuslapset – ilmeisesti huolissaan
hänen turvallisuudestaan – neuvoivat häntä olemaan menemättä Jerusalemiin (ks.
Ap. t. 21:4).

Kesareassa profeetta nimeltä Agabos profetoi siitä, mitä Paavalille tapahtuisi
Jerusalemissa.

Lue Ap. t. 21:11 ja katso, mitä Agabos profetoi tapahtuvan Paavalille Jerusalemissa.

Lue Ap. t. 21:12–14 ja pane merkille, kuinka Paavali ja hänen toverinsa suhtautuivat
tähän profetiaan.

Mikä kiinnittää huomiotasi Paavalin vastauksessa? ____________________

Kaikkia Herran palvelijoita ei pyydetä uhraamaan henkeään. Kuitenkin Herran
tosi palvelijat ovat valmiita tekemään Jumalan tahdon, mitä se sitten heiltä
vaatiikin.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millaisia uhrauksia sinua saatettaisiin pyytää tekemään Herran palvelijana?
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b. Milloin sinä olet ollut valmis tekemään Herran tahdon riippumatta siitä,
mitä se sinulta vaatii? Miksi olet ollut halukas tekemään sen?

Jakeissa Ap. t. 21:17–40 kerrotaan, että Paavali saapui Jerusalemiin ja antoi
selostuksen lähetystyöponnisteluistaan paikallisille kirkon johtajille. Paavali meni
temppeliin, ja kun ryhmä juutalaisia, jotka tunsivat Paavalin hänen
lähetysmatkoiltaan, näki hänet, he julistivat, että Paavali oli väärä opettaja, joka
opetti vastoin Mooseksen lakia ja toi laittomasti pakanoita temppeliin. Tämän
syytöksen vuoksi väkijoukko raastoi Paavalin pois temppelistä ja alkoi lyödä häntä.
Roomalaiset sotilaat puuttuivat tilanteeseen ja kantoivat hänet pois viedäkseen
hänet oikeuteen, ja Paavali kysyi sotilailta, saisiko hän puhua kansalle.

Apostolien teot 22
Paavali kertoo kääntymyksestään ja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta
Kääntymys tarkoittaa muuttumista. Ajattele, kuinka vesi voidaan muuttaa niin, että
sitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. (Esimerkiksi vesi voidaan muuttaa jääksi tai
höyryksi.) Pohdi, millaisia muutoksia kääntymys evankeliumiin tuo mukanaan.

Lue Ap. t. 22:1–5 ja ota selville, kuinka Paavali kuvasi itseään, kun hän puhui
juutalaisille erään linnoituksen portailla Jerusalemissa.

Lue kohta Ap. t. 22:6–21, jossa Paavali kertoo kääntymyksestään. Yhdistä sitten
seuraavat kysymykset oikeisiin vastauksiinsa laittamalla oikean vastauksen kirjain
kysymyksen vieressä olevalle tyhjälle viivalle. (Kun olet valmis, tarkista vastauksesi
oppiaiheen lopusta.)

Paavalin kääntymys

____ 1. Mitä Paavalille tapahtui matkalla
Damaskokseen? (Ks. Ap. t. 22:6–8, 14.)

____ 2. Mitä Paavalia neuvottiin tekemään? (Ks.
Ap. t. 22:10–11.)

____ 3. Kenet Paavali kohtasi Damaskoksessa ja mitä
Paavali sai takaisin? (Ks. Ap. t. 22:12–13.)

____ 4. Mitä Ananias profetoi Paavalista? (Ks. Ap. t.
22:14–15.)

____ 5. Kuinka Paavali osoitti uskonsa Jeesukseen
Kristukseen? (Ks. Ap. t. 22:16; ks. myös Ap. t. 9:18.)

a. Hänen piti mennä Damaskokseen.

b. Hän kohtasi Ananiaan,
vanhurskaan miehen, ja sai takaisin
näkönsä.

c. Hän otti kasteen, ja hän huusi
avuksi Herran nimeä.

d. Hänet kutsuttiin olemaan
Jeesuksen Kristuksen todistaja.

e. Hän näki valon, kuuli Jeesuksen
Kristuksen äänen ja näki
Hänet näyssä.

Paavali kuunteli ja noudatti Jeesuksen Kristuksen sanoja sekä alkoi muuttua.
Kohdassa Gal. 1:17–18 kerrotaan, että tämän suurenmoisen näkynsä jälkeen Paavali
oli kolme vuotta Arabiassa, mikä on varmasti ollut hyvää aikaa hengelliselle
valmistautumiselle ja kasvulle, ennen kuin hän palasi Damaskokseen ja sitten meni
Jerusalemiin tapaamaan Pietaria.

Ajattele, kuinka perinpohjaisesti Paavalin elämä muuttui sen seurauksena, että hän
koki kääntymyksen Vapahtajaan. Paavalin kääntymys opettaa meille, että kun
noudatamme Jeesuksen Kristuksen sanoja, me voimme kokea täydellisen
kääntymyksen.
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Roomalaiset sitoivat Paavalin.

Sisar Bonnie L. Oscarson, Nuorten Naisten ylijohtaja, on selittänyt, kuinka meidän
kuuliaisuutemme Kristuksen sanoja kohtaan liittyy todelliseen kääntymykseen:

”Todellinen kääntymys on enemmän kuin vain sitä, että on tieto evankeliumin
periaatteista, ja se merkitsee jopa enemmän kuin vain sitä, että saa todistuksen
niistä periaatteista. On mahdollista, että on todistus evankeliumista ilman että
elää sen mukaan. Todellinen kääntymys tarkoittaa sitä, että me toimimme sen
mukaan, mihin uskomme, ja annamme sen saada aikaan ’voimallisen muutoksen
meissä eli meidän sydämissämme’ [Moosia 5:2]. – –

Kääntymystä tapahtuu, kun uutterasti pidämme rukouksemme, tutkimme pyhiä kirjoituksiamme,
käymme kirkossa ja olemme kelvollisia osallistumaan temppelitoimituksiin. Kääntymys tulee, kun
toimimme niiden vanhurskaiden periaatteiden mukaisesti, joita opimme kotona ja luokissa.
Kääntymys tulee, kun elämme puhdasta ja hyveellistä elämää ja nautimme Pyhän Hengen
kumppanuudesta. Kääntymys tulee, kun ymmärrämme Jeesuksen Kristuksen sovituksen,
tunnustamme Hänet Vapahtajaksemme ja Lunastajaksemme sekä sallimme sovituksen astua
voimaan elämässämme.” (”Kokekaa kääntymys”, Liahona, marraskuu 2013, s. 76–78.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi itsellesi kirje siitä,
mitä voit tehdä kokeaksesi todellisen kääntymyksen Vapahtajaan.

Jakeissa Ap. t. 22:22–30 kerrotaan, että
kun Paavali oli kertonut
kääntymyksestään, hänen kuulijansa
julistivat, että hänet pitäisi surmata.
Paavali vietiin Jerusalemissa olevan
Rooman sotaväen komentajan eteen,
joka päätti, että Paavali pitäisi ruoskia –
menettely, jota yleensä käytetään
rikollisten nöyryyttämiseksi ja tiedon
hankkimiseksi heiltä. Mutta kun
Rooman viranomaiset saivat tietää, että
Paavali oli Rooman kansalainen, he
päättivät olla ruoskimatta häntä ja sen
sijaan viedä hänet juutalaisten suuren
neuvoston, Sanhedrinin, eteen. Oli
Rooman lain vastaista sitoa tai ruoskia
Rooman kansalainen, jota ei ollut
tuomittu (ks. Ap. t. 22:25).

4. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän tehtävien alle

seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 20–22 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Yhdistämistehtävän vastaukset: 1) e, 2) a, 3) b, 4) d, 5) c.
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VIIKKO 20: PÄIVÄ 2

Apostolien teot 23–28
Johdanto
Kun Paavali oli vangittu Jerusalemissa, hänet vietiin Kesareaan, missä hän
puolustautui valheellisia syytöksiä vastaan useiden roomalaisten johtajien edessä.
Hän kertoi kääntymyksestään ja todisti Jeesuksesta Kristuksesta. Matkatessaan
vankina Roomaan Paavali haaksirikkoutui eräälle saarelle. Siellä häntä puri
myrkkykäärme mutta hän ei vahingoittunut, ja hän paransi monia sairaita. Viimein
Paavali vietiin Roomaan. Siellä hän eli kaksi vuotta vankina suljettuna erääseen
taloon, ja hän opetti ja todisti Jeesuksesta Kristuksesta.

Apostolien teot 23–26
Paavalia vainotaan, hänet vangitaan ja häntä kuulustellaan kuningas
Agrippan edessä

Mitä siunauksia olet saanut noudattamalla Jumalan käskyjä ja opetuksia?
____________________

Mikä saattaisi johtaa siihen, että joku kääntyy pois Jumalasta ja lakkaa elämästä
Hänen käskyjensä ja opetustensa mukaan?

____________________

Pohdi, mitä voi seurata, kun ihmiset kääntyvät pois Jumalasta ja etääntyvät
Hänestä.

Kun tutkit lukuja Ap. t. 23–26, etsi totuuksia, jotka auttavat sinua, kun huomaat
etääntyneesi Jumalasta ja Hänen siunauksistaan.

Muista, että Paavali oli vangittu temppelin ulkopuolella Jerusalemissa ja viety
juutalaisjohtajien eteen (ks. Ap. t. 21:30–33; 22:23–30). Luvuissa Ap. t. 23–25
kerrotaan siitä, kun Paavali tapasi juutalaisjohtajat ja kun hän oli vankilassa. Kun
Paavali oli vankilassa, Herra tuli lohduttamaan ja rauhoittamaan häntä (ks. Ap. t.
23:11). Roomalainen komentaja, joka oli vanginnut Paavalin, lähetti hänet
Kesareaan estääkseen sen, että juutalaisjoukko surmaisi hänet. Siellä Paavali julisti
viattomuuttaan Rooman maaherran Felixin edessä. Vaikka Felix oli vakuuttunut
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Paavalin viattomuudesta, hän piti Paavalia edelleen kaksi vuotta vankina suljettuna
erääseen taloon. Felixin tilalle Juudean roomalaiseksi maaherraksi tuli Festus.
Kuningas Herodes Agrippa, joka hallitsi Galileanjärven koillispuolella olevaa
aluetta, kävi Festuksen luona ja halusi kuulla Paavalin tapauksesta. Silloin Paavali
tuotiin kuningas Agrippan eteen.

Lue Ap. t. 26:4–11 ja ota selville, kuinka Paavali kuvaili menneisyyttään kuningas
Agrippalle.

Kuten jakeissa Ap. t. 26:12–16 kerrotaan, Paavali kertoi jälleen siitä, kun hän näki
näyssä Vapahtajan ollessaan matkalla Damaskokseen.

Lue Ap t. 26:16–18 ja katso, minkä tehtävän Herra antoi Paavalille. Sana paikka,
kuten sitä käytetään jakeessa 18, viittaa pääsemiseen Jumalan selestiseen
valtakuntaan.

Mieti seuraavia kysymyksiä: Mikä mielestäsi on avuksi ihmisen silmien
hengellisessä avaamisessa? Mikä voi auttaa jotakuta kääntymään pois pimeydestä
kohti valoa ja Jumalan käskyjä ja siunauksia?

Lue Ap. t. 26:19–23 ja pane merkille, mitä Paavali sanoi opettaneensa sekä
juutalaisille että pakanoille, että näiden täytyy tehdä saadakseen jakeessa 18
mainitut siunaukset.

Mitä Paavali oli jakeen 20 mukaan opettanut sekä juutalaisia että pakanoita
tekemään?

Yksi totuus, jonka voimme oppia näistä jakeista, on se, että jos teemme
parannuksen ja käännymme Jumalan puoleen, me voimme voittaa Saatanan
voiman elämässämme, saada syntimme anteeksi ja tulla kelvollisiksi
selestiseen valtakuntaan. Voisit kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi
kohdan Ap. t. 26:18–20 viereen.

Jotta sinun on helpompi ymmärtää tämä periaate, lue kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin seuraavat sanat:

”Kun teemme syntiä, käännymme pois Jumalasta. Kun teemme parannuksen,
käännymme takaisin kohti Jumalaa.

Kutsu tehdä parannus on harvoin lausuttu nuhteena, vaan ennemminkin
rakastavana pyyntönä kääntyä ympäri ja ’kääntyä takaisin’ Jumalaa kohti [ks. He.
7:17]. Se on rakastavan Isän ja Hänen Ainosyntyisen Poikansa kehotus olla
jotakin enemmän kuin mitä olemme, kurottaa kohti korkeampaa elämäntapaa,

muuttua ja tuntea iloa käskyjen pitämisestä.” (”Tehkää parannus, jotta minä voin parantaa
teidät”, Liahona, marraskuu 2009, s. 40.)
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Paavali kuningas Agrippan edessä

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä me voimme – sen pohjalta, mitä olet oppinut

Paavalilta ja vanhin Andersenilta – saavuttaa, kun teemme parannuksen ja
käännymme takaisin kohti taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta?

Kun jatkat luvun Ap. t. 26 tutkimista, pane merkille, mikä esti Festusta ja kuningas
Agrippaa tekemästä parannusta, kääntymästä Jumalan puoleen ja kokemasta
kääntymystä Jeesukseen Kristukseen.

Lue Ap. t. 26:24–29 ja katso, kuinka Festus ja kuningas Agrippa kumpikin
suhtautuivat Paavalin opetuksiin ja todistukseen Vapahtajasta. Kirjoita alla olevaan
taulukkoon ilmauksia, jotka kuvailevat heidän suhtautumistaan Paavalin
opetuksiin:

Suhtautumistavat Paavalin opetuksiin

Festus Kuningas Agrippa

Huomaa, ettei Festus uskonut Paavalin opetuksia. Kuningas Agrippa uskoi
profeettojen sanat muttei halunnut täysin sitoutua tulemaan kristityksi.

Yksi totuus, jonka opimme Festukselta
ja kuningas Agrippalta, on se, että
kokeaksemme kääntymyksen
Jeesukseen Kristukseen meidän
täytyy päättää uskoa evankeliumiin
ja sitoutua täysin elämään sen
mukaan.

Lue ensimmäisen presidenttikunnan
jäsenen, presidentti Dieter F.
Uchtdorfin seuraava kertomus ja pane
merkille, mitä hän opetti
sitoutumisesta:
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”Kaksi nuorta veljestä seisoi eräällä pienellä jyrkästi viettävällä rantakalliolla,
josta oli näköala kirkasvetiselle siniselle järvelle. Se oli suosittu uimahyppypaikka,
ja veljekset olivat usein puhuneet hyppäämisestä – he olivat nähneet muidenkin
tekevän niin.

Vaikka he kumpikin halusivat hypätä, kumpikaan ei halunnut hypätä
ensimmäisenä. Rantakallio ei ollut kovinkaan korkea, mutta näiden kahden

nuoren pojan silmissä etäisyys tuntui aina kasvavan, kun he alkoivat kumartua eteenpäin – ja
heti heidän rohkeutensa petti.

Lopulta toinen veljeksistä asetti toisen jalan kallion reunalle ja lähti päättäväisenä eteenpäin.
Silloin hänen veljensä kuiskasi: ’Ehkä meidän pitäisi odottaa ensi kesään.’

Toinen veljeksistä oli kuitenkin jo menossa vauhdilla eteenpäin. ’Veli’, hän vastasi, ’minä olen
sitoutunut!’

Hän molskahti veteen ja kohosi nopeasti pintaan huutaen voitonriemuisena. Toinen veli seurasi
heti perässä. Jälkeenpäin he kumpikin nauroivat ensimmäisenä hypänneen viimeisille sanoille
ennen molskahdusta veteen: ’Veli, minä olen sitoutunut.’

Sitoutuminen muistuttaa vähän veteen hyppäämistä. Joko on sitoutunut tai ei ole. Joko menee
eteenpäin tai pysyy paikallaan. Ei ole mitään välimuotoa. Meidän kirkon jäsenten on kysyttävä
itseltämme: ’Hyppäänkö veteen vai seisonko vain reunalla? Astunko eteenpäin vai kokeilenko
pelkästään varpaillani veden lämpötilaa?’ – –

Ne, jotka ovat vain jollakin tavoin sitoutuneita, voivat odottaa vain jollakin tavoin saavansa
todistuksen, ilon ja rauhan siunauksia. Taivaan ikkunat saattavat olla heille vain jollakin tavoin
avoinna. – –

Tavallaan jokainen meistä seisoo ratkaisutilanteessa katsoen veteen. Rukoilen, että meillä on
uskoa, että kuljemme eteenpäin, kohtaamme pelkomme ja epäilyksemme rohkeina ja sanomme
itsellemme: ’Minä olen sitoutunut!’” (”Veli, minä olen sitoutunut”, Liahona, heinäkuu 2011,
s. 4–5.)

Miksi presidentti Uchtdorfin mukaan on tärkeää olla täysin sitoutunut eikä vain
”jollakin tavoin” sitoutunut elämään evankeliumin mukaan?

2. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi jompikumpi tai
kumpikin seuraavista tehtävistä:

a. Kirjoita, kuinka sitoumuksesi elää evankeliumin jonkin käskyn tai
periaatteen mukaan on vahvistanut kääntymystäsi Jeesukseen Kristukseen.

b. Laadi luettelo käskyistä tai evankeliumin periaatteista, joiden mukaan
tunnet olevasi täysin sitoutunut elämään. Mieti mahdollisia evankeliumin
periaatteita, joiden mukaan tunnet olevasi sitoutunut elämään ”jollakin
tavoin” mutta et täysin. Kirjoita tavoite siitä, mitä voit tehdä lisätäksesi
ymmärrystäsi ja sitoutumistasi yhteen näistä periaatteista.

Rukoile apua, kun pyrit kokemaan todellisen kääntymyksen Jeesukseen
Kristukseen elämällä täydemmin Hänen evankeliuminsa mukaan.

Jakeissa Ap. t. 26:30–32 kerrotaan, että Festus ja kuningas Agrippa pitivät Paavalia
syyttömänä ja olisivat vapauttaneet hänet, mutta koska Paavali oli vedonnut
tapauksessaan keisariin, heidän oli lähetettävä hänet Roomaan.
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Apostolien teot 27–28
Paavali viedään Roomaan, missä hän opettaa ja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta
Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista
apostolin koorumista on käyttänyt
elämän haasteista ja koettelemuksista
nimitystä ”hengelliset pyörretuulet” (ks.
”Hengellisiä pyörretuulia”, Liahona,
toukokuu 2014, s. 18–21).

Pohdi esimerkkejä koettelemuksista ja
vaikeuksista, joita voi verrata
pyörretuuliin ihmisen elämässä.

Kun tutkit lukuja Ap. t. 27–28, etsi
periaate, joka voi auttaa sinua uskollisemmin kestämään kohtaamiasi hengellisiä
pyörretuulia.

Luvussa Ap. t. 27 kerrotaan, kuinka Paavalia vietiin talvikuukausina meritse kohti
Roomaa. Myrskyssä laiva miltei tuhoutui, ja Paavali ja kaikki laivalla olleet
haaksirikkoutuivat Maltan saarelle (ks. kolmoissidoksen Raamatun kartta nro 13,
”Apostoli Paavalin lähetysmatkat”).

3. Lue Ap. t. 28:1–10 ja Ap. t. 28:16–24 ja ota selville, mitä Paavali koki
saarella ja Roomassa. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi

kummastakin lukualueesta kuva ja kirjoita uutisotsikko, joka tiivistää kyseisessä
lukualueessa kuvatut tapahtumat.

Mieti koettelemuksia, joita Paavali koki ja jotka ovat tallennettuina luvuissa Ap. t.
23–28: hänet vangittiin väärin perustein, hän haaksirikkoutui, myrkkykäärme puri
häntä ja hänet vietiin Roomaan, jossa hänet suljettiin vankina erääseen taloon.

Lue Ap. t. 28:30–31 ja pane merkille, mitä Paavali pystyi tekemään Roomassa,
vaikka hänet olikin suljettu vankina erääseen taloon.

Mitä Paavali teki osoittaakseen, että hän pysyi uskollisena Jumalalle kohtaamistaan
koettelemuksista huolimatta?

Mitä hyvää seurasi Paavalin kohtaamista koettelemuksista merellä, haaksirikossa ja
vankeudessa Roomassa?

Yksi periaate, jonka voimme oppia Paavalin kokemuksista, on se, että jos olemme
uskollisia, Jumala voi auttaa meitä kääntämään koettelemuksemme
siunauksiksi itsellemme ja muille.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitkä ovat esimerkkejä siitä, kuinka Jumala voi auttaa ihmisiä kääntämään
koettelemukset siunauksiksi heille itselleen ja muille?

b. Milloin Jumala on auttanut sinua tai jotakuta, jonka tunnet, kääntämään
koettelemuksen siunaukseksi itsellesi tai muille?
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Päätä noudattaa Paavalin esimerkkiä ja pysyä uskollisena, kun kohtaat
koettelemuksia, jotta Jumala voi auttaa sinua kääntämään nuo koettelemukset
siunaukseksi itsellesi ja muille.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ap. t. 23–28 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Kirje
roomalaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kirje roomalaisille on pisin apostoli Paavalin kirjeistä, ja monet ihmiset pitävät sitä
hänen parhaimpanaan. Tässä kirjeessä on hänen täydellisin selityksensä opista,
jonka mukaan ihminen tulee vanhurskaaksi uskomalla Jeesukseen Kristukseen eikä
Mooseksen lakiin kuuluvilla suorituksilla. Se sisältää monia opetuksia pelastuksen
opeista ja noiden oppien käytännön toteutuksesta jokapäiväisessä elämässä.
Tutkimalla tätä kirjettä opit arvostamaan enemmän Jeesuksen Kristuksen sovitusta
sekä sitä toivoa ja rauhaa, jota kaikki ihmiset voivat löytää Kristuksesta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirje roomalaisille on apostoli Paavalin kirjoittama (ks. Room. 1:1). Kirjoittaessaan
tätä kirjettä Paavali käytti kirjuri Tertiuksen apua. Tertius kirjoitti oman
tervehdyksensä Rooman pyhille lähelle kirjeen loppua (ks. Room. 16:22).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali kirjoitti kirjeensä roomalaisille Korintista kolmannen lähetysmatkansa
ollessa lopuillaan. Useista viitteistä voi päätellä, että hän kirjoitti tämän kirjeen
niiden kolmen kuukauden aikana, jotka hän viipyi Korintissa (ks. Ap. t. 20:2–3;
sana Kreikka näissä jakeissa tarkoittaa Korinttia), mahdollisesti vuosina 55–56 jKr.
(Ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”, scriptures.lds.org/fi.)

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Paavalin Kirje roomalaisille on osoitettu kirkon jäsenille Roomassa (ks. Room. 1:7).
Kirkon alkua Roomassa ei tunneta, mutta se ajoittuu luultavasti heti
helluntaipäivän jälkeen, jolloin Roomassa käyneet juutalaiset kuulivat Pietarin
saarnaavan (ks. Ap. t. 2:10). Vaikka Paavali ei ollut vielä käynyt Roomassa, hän
kirjoitti tervehdyksiä tietyille pyhille, jotka hän tunsi joko ennestään tai muiden
Roomassa asuneiden, kuten Priscillan ja Aquilan, kautta (ks. Ap. t. 18:1–2; Room.
16:1–16, 21).

Näyttää olevan ainakin kolme tärkeää syytä, miksi Paavali lähetti tämän kirjeen
roomalaisille:

1) Valmistellakseen tulevaa saapumistaan Roomaan. Paavali oli halunnut jo vuosia
saarnata evankeliumia Roomassa (ks. Ap. t. 19:21; Room. 1:15; 15:23). Hän toivoi
myös, että kirkko Roomassa palvelisi tukikohtana, josta käsin hän voisi palvella
lähetystyössä Espanjassa (ks. Room. 15:22–24, 28).

2) Selventääkseen ja puolustaakseen opetuksiaan. Paavali kohtasi jatkuvaa vastustusta
niiden ihmisten taholta, jotka ymmärsivät väärin hänen opetuksensa Mooseksen
laista ja uskosta Kristukseen tai vääristelivät noita opetuksia (ks. Ap. t. 13:45;
15:1–2; 21:27–28; Room. 3:8; 2. Piet. 3:15–16). Hänellä oli selvästikin syytä epäillä,
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että sellaiset väärinkäsitykset olivat kulkeutuneet kirkon jäsenille Roomassa, joten
hän kirjoitti lievittääkseen mahdollisia huolenaiheita ennen saapumistaan sinne.

3) Edistääkseen ykseyttä kirkon juutalaisjäsenten ja pakanajäsenten välillä. Vähän
ennen kuin Paavali kirjoitti tämän kirjeen, juutalaiskristityt, jotka keisari Claudius
oli karkottanut Roomasta (ks. Ap. t. 18:2), alkoivat palata Roomaan ja suurelta osin
pakanakristittyjen seurakuntiin. Tämä tilanne on saattanut aiheuttaa jonkin verran
jännitteitä ja ongelmia juutalais- ja pakanakristittyjen välillä. ”Kansojen apostolina”
(Room. 11:13) Paavali pyrki ottamaan pakanakäännynnäiset kirkkoon, mutta koska
hän oli juutalainen (ks. Room. 11:1), hän halusi myös hartaasti, että hänen oma
kansansa ottaisi vastaan evankeliumin. Hän edisti kirkon ykseyttä opettamalla,
kuinka evankeliumin opit koskevat kaikkia pyhiä (ks. Room. 3:21–4:25; 11:13–36;
14:1–15:13).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Alkutervehdyksen jälkeen kirje alkaa ilmoituksella sen aiheesta: Kristuksen
evankeliumi ”on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille”, jotka elävät uskossa
Jeesukseen Kristukseen (ks. Room. 1:16–17).

Vaikka Paavalin Kirje roomalaisille on ollut tärkeällä sijalla kristillisessä historiassa,
se on myös valitettavasti ollut ”monien opillisten väärinymmärrysten,
väärintulkintojen ja vääristelyn lähteenä enemmän kuin yksikään toinen Raamatun
kirja”, sanoo kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Bruce R. McConkie
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 2, s. 211). Jo
varhaisten kristittyjen keskuudessa Paavalin kirjoituksia pidettiin vaikeatajuisina, ja
toisinaan hänen opetuksiaan vääristeltiin ja tulkittiin virheellisesti (ks. 2. Piet.
3:15–16).

Pääkohdat
Kirje roomalaisille 1–3. Paavali selittää oppia siitä, että Jeesukseen Kristukseen
uskomalla voi tulla vanhurskaaksi. Hän määrittelee synnin ahdingon, joka kohtaa
koko ihmiskuntaa, ja opettaa, että Jumalan ratkaisu tähän ongelmaan kaikkien
ihmisten kohdalla on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Ottamalla uskollisesti vastaan
Kristuksen sovituksen koko ihmiskunta voi tulla vanhurskaaksi (tulla syyttömäksi ja
saada anteeksi) ja saada pelastuksen.

Kirje roomalaisille 4–8. Paavali käyttää esimerkkiä Abrahamista
havainnollistaakseen uskon kautta vanhurskaaksi tulemisen oppia. Hän selittää
pelastuksen oppeja ja opettaa, kuinka nuo opit vaikuttavat kaikkien niiden
elämään, jotka uskovat Kristukseen.

Kirje roomalaisille 9–16. Paavali kirjoittaa Israelin valitusta asemasta, nykyisestä
evankeliumin hylkäämisestä ja lopullisesta pelastuksesta. Hän neuvoo kirkon
juutalais- ja pakanajäseniä elämään evankeliumin mukaan, jotta kirkossa olisi
rauha ja ykseys. Hän pyytää hartaasti pyhiä Roomassa pitämään
edelleenkin käskyt.

KIRJE  ROOMALAIS ILLE
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VIIKKO 20: PÄIVÄ 3

Kirje roomalaisille 1–3
Johdanto
Apostoli Paavali kirjoitti kirjeen Rooman pyhille. Siinä hän julisti, että Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen. Hän selitti, että
koska kaikki ihmiset tekevät syntiä, kukaan ei voi pelastua omien tekojensa
ansiosta. Heidät täytyy pelastaa Jumalan armosta, jonka Jeesuksen Kristuksen
sovitus tekee mahdolliseksi.

Pyri ymmärtämään vaikeiden sanojen ja ilmausten merkitys
On tärkeää selvittää vaikeiden sanojen merkitys, kun tutkit pyhiä kirjoituksia. Tämä auttaa sinua
ymmärtämään niitä paremmin. Jos tutkiessasi vastaan tulee sanoja tai ilmauksia, joita et
ymmärrä, katso kyseisen kohdan alaviitteitä, käytä sanakirjaa tai kysy neuvoa isältä, äidiltä tai
opettajalta. Saattaa olla hyödyllistä kirjoittaa näiden sanojen tai ilmausten merkitys pyhiin
kirjoituksiisi.

Seuraava luettelo voi auttaa sinua ymmärtämään joitakin sanoja, joita Paavali
käyttää kirjeissään:

Evankeliumi: ”Jumalan pelastussuunnitelma, jonka Jeesuksen Kristuksen sovitus
teki mahdolliseksi. Evankeliumiin sisältyvät ne iankaikkiset totuudet eli lait, liitot ja
toimitukset, joita ihmiskunta tarvitsee palatakseen Jumalan eteen.” (Ks. PKO,
”Evankeliumi”, scriptures.lds.org/fi.)

Pelastus: ”Pelastuminen sekä fyysisestä että hengellisestä kuolemasta” (PKO,
”Pelastus”, scriptures.lds.org/fi).

Syyttömäksi julistaminen: ”Synnin rangaistuksesta armahtaminen ja
vanhurskaaksi tekeminen. Ihminen julistetaan syyttömäksi Vapahtajan armosta
uskon kautta häneen. Tätä uskoa osoittaa parannus ja kuuliaisuus evankeliumin
lakeja ja toimituksia kohtaan. Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee ihmiskunnalle
mahdolliseksi tehdä parannuksen ja tulla syyttömäksi eli armahdetuksi
rangaistuksesta, jonka se muuten saisi.” (PKO, ”Syyttömäksi julistaminen”,
scriptures.lds.org/fi.)

Usko: ”Pyhissä kirjoituksissa usko on useimmiten sellaista luottamista Jeesukseen
Kristukseen, että se saa ihmisen olemaan hänelle kuuliainen. Uskon täytyy
kohdistua Jeesukseen Kristukseen, jotta se johdattaisi ihmisen pelastukseen.”
(PKO, ”Usko”, scriptures.lds.org/fi.)

Sovittaminen: Hyvittäminen (palauttaa tai oikaista); sovitus (”Pyhien kirjoitusten
mukaan sovittaminen on synninteon rangaistuksen kärsimistä, niin että synnin
vaikutukset poistetaan parannuksen tehneestä synnintekijästä ja hän voi päästä
sovintoon Jumalan kanssa. Jeesus Kristus oli ainoa, joka kykeni tekemään
täydellisen sovituksen koko ihmiskunnan puolesta.” [PKO, ”Sovitus”,
scriptures.lds.org/fi.])

Armo: ”Jumalan voima, jonka avulla ihmiset voivat saada siunauksia tässä
elämässä ja iankaikkisen elämän ja korotuksen osoitettuaan uskoa, tehtyään
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parannuksen ja pidettyään käskyt parhaansa mukaan. Tällaista jumalallista apua tai
voimaa annetaan Jumalan armeliaisuuden ja rakkauden kautta. Jokainen
kuolevainen ihminen tarvitsee jumalallista armoa Aadamin lankeemuksen ja myös
oman heikkoutensa tähden.” (PKO, ”Armo”, scriptures.lds.org/fi.)

Teot: ”Ihmisen toimet, joko hyviä tai pahoja. Ihmiset tuomitaan omien tekojensa
mukaan.” (Ks. PKO, ”Teot”, scriptures.lds.org/fi.)

Laki: ”Jumalan käskyt tai säännöt, joihin kaikki siunaukset ja rangaistukset
perustuvat sekä taivaassa että maan päällä. Ne, jotka noudattavat Jumalan lakeja,
saavat luvatut siunaukset. – –

Mooseksen laki [tai pelkkä laki, kuten Paavali sitä käytti] oli valmistava laki, jonka
tarkoituksena oli tuoda ihmisiä Kristuksen luokse.” (PKO, ”Laki”,
scriptures.lds.org/fi.)

Kirje roomalaisille 1:1–17
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen
Vanhin Larry Echo Hawk seitsemänkymmenen koorumista on kertonut
kokemuksen, joka hänellä oli nuorena miehenä hänen värväydyttyään Yhdysvaltain
merijalkaväkeen:

”Tapasin sulkeiskouluttajani, taistelujen karaiseman veteraanin, kun hän potkaisi
parakin oven auki ja astui sisään huutaen kirosanoja.

Tämän pelottavan esittäytymisen jälkeen sulkeiskouluttaja aloitti parakin toisesta
päästä ja meni jokaisen alokkaan luo esittäen tälle kysymyksiä. Poikkeuksetta
hän löysi jokaisesta alokkaasta aina jotakin, mitä pilkata kovaäänisellä ja
karkealla kielenkäytöllä. Hän eteni riviä, ja jokainen merijalkaväensotilas huusi

takaisin vastauksensa, kuten oli käsketty: ’Kyllä’ tai ’Ei, herra kersantti.’ En nähnyt tarkasti, mitä
hän teki, koska meidät oli määrätty seisomaan asennossa katse suoraan eteenpäin. Kun tuli
minun vuoroni, tajusin, että hän tarttui merimiessäkkiini ja tyhjensi sen sisällön takanani olevalle
patjalleni. Hän penkoi tavaroitani ja tuli sitten jälleen kasvotusten. Valmistauduin hänen
hyökkäykseensä. Hän piteli kädessään Mormonin kirjaani.” (”Tule minun luokseni, oi sinä Israelin
huone”, Liahona, marraskuu 2012, s. 32.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miltä sinusta tuntuisi, jos olisit vanhin Echo Hawkin tilanteessa?

b. Mitä arvelet sulkeiskouluttajan aikoneen tehdä?

c. Oletko ollut joskus tilanteessa, jossa olet pelännyt, että uskonkäsityksiäsi
pilkattaisiin? Jos olet, niin millaisia olivat olosuhteet?

Kun tutkit lukua Room. 1, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua, kun
kohtaat pilkkaamista tai vainoa uskonkäsitystesi ja tasovaatimustesi vuoksi.

Apostoli Paavali kirjoitti kirjeen Roomassa oleville pyhille lähetysmatkojensa ollessa
lopuillaan. Hän kirjoitti sen valmistaakseen heitä saapumiseensa, selventääkseen ja
puolustaakseen opetuksiaan ja edistääkseen ykseyttä kirkon juutalaisjäsenten ja
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pakanajäsenten kesken. Rooma – Rooman keisarikunnan pääkaupunki – oli täynnä
maailmallisia filosofioita, ja siellä olisi ollut vaikea saarnata Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia.

Jakeissa Room. 1:1–14 kerrotaan, että Paavali aloitti kirjeensä todistamalla
Jeesuksesta Kristuksesta ja ilmaisemalla toiveensa ja halunsa käydä pyhien luona
Roomassa.

Lue Room. 1:15–17 ja pane merkille, mitä Paavali opetti roomalaisille pyhille
Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.

Näissä jakeissa opetetaan seuraavaa totuutta: Jeesuksen Kristuksen evankeliumi
on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen kaikille, jotka osoittavat uskoa
Jeesukseen Kristukseen. Voisit merkitä jakeissa Room. 1:15–17 ne ilmaukset,
jotka opettavat tätä totuutta.

Evankeliumi opettaa meille, kuinka voimme pelastua sekä fyysisestä että
hengellisestä kuolemasta sekä palata Jumalan luokse. Meidän täytyy osoittaa uskoa
Jeesukseen Kristukseen, jotta voimme saada pelastuksen siunaukset, koska Hän on
suonut sovituksen, jonka ansiosta pelastus on mahdollinen.

”Paavalille usko [ja uskominen] Jeesukseen Kristukseen ei ollut vain sitä, että myöntää
mielessään Jeesuksen olevan Jumalan Poika, vaan myös sitä, että hyväksyy koko sydämestään
Jeesuksen Kristuksen Häneksi, joka tarjosi itsensä sovitukseksi meidän synneistämme, ja että
luottaa Häneen. Tämä syvä luottamus johtaa uskolliseen elämään, joka ilmenee parannuksen
tekemisenä synneistä, kasteen ottamisena ja pyrkimyksenä elää siten kuin Jeesus Kristus opetti
(ks. Ap. t. 16:30–33; Room. 6:1–11; 1. Kor. 6:9–11). ’Tämä usko [Jeesukseen Kristukseen]
ilmenee kuuliaisuudessa evankeliumin laeille ja toimituksille sekä Kristuksen palvelemisessa’
(PKO, ’Pelastus’, scriptures.lds.org/fi).” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen
oppikirja, 2014, s. 334.)

Yksi periaate, jonka huomaamme jakeesta Room. 1:16, on se, että kun saamme
todistuksen, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla on voima pelastaa
meidät, niin me emme häpeä kertoa siitä muille.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Miksihän se, että saamme todistuksen Jeesuksen

Kristuksen evankeliumista, voi auttaa meitä saamaan tarvitsemaamme
rohkeutta kertoa siitä muille?

Lue lisää vanhin Echo Hawkin kokemuksesta sulkeiskouluttajan kanssa:

”Odotin, että hän huutaisi minulle. Sen sijaan hän tuli lähelle minua ja kuiskasi: ’Oletko sinä
mormoni?’

Kuten oli käsketty, karjaisin: ’Kyllä, herra kersantti.’

Odotin jälleen pahinta. Sen sijaan hän oli hetken vaiti, kohotti sen käden, jossa Mormonin kirjani
oli, ja sanoi hyvin hiljaisella äänellä: ’Uskotko sinä tähän kirjaan?’

Huusin jälleen: ’Kyllä, herra kersantti.’
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Sillä hetkellä olin varma, että hän huutaisi halveksuvia sanoja mormoneista ja Mormonin kirjasta,
mutta hän vain seisoi siinä hiljaa. Hetken kuluttua hän meni takaisin sänkyni luo ja asetti kirjan
varovasti sille. Sitten hän ohitti minut pysähtymättä ja jatkoi pilkaten ja halveksien karkealla
kielellä kaikkia muita jäljellä olevia alokkaita.” (”Tule minun luokseni, oi sinä Israelin
huone”, s. 32.)

Mieti, kuinka vanhin Echo Hawkin suhtautumistapa on hyvä esimerkki kohdassa
Room. 1:16 opetetusta periaatteesta.

Lue vanhin Echo Hawkin kertomuksen loppu: ”Olen useasti ihmetellyt, miksi tuo
karski merijalkaväen kersantti säästi minut tuona päivänä. Mutta olen kiitollinen
siitä, että kykenin epäröimättä sanomaan: ’Kyllä, olen Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen’ ja ’Kyllä, minä tiedän, että Mormonin
kirja on tosi.’ Tämä todistus on kallisarvoinen lahja, jonka olen saanut Pyhän
Hengen kautta.” (”Tule minun luokseni, oi sinä Israelin huone”, s. 32.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette osoittaneet rohkeutta ettekä
ole hävenneet kertoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista?

b. Mikä on sinun todistuksesi Jeesuksen Kristuksen evankeliumista?

c. Millä tavoin sinä vahvistat omaa todistustasi evankeliumista? Mitä muuta
voit tehdä vahvistaaksesi todistustasi? Kirjoita muistiin tavoite, jonka
hyväksi voit työskennellä tällä viikolla ja joka auttaa sinua vahvistamaan
todistustasi.

Kirje roomalaisille 1:18–3:23
Koko ihmiskunta tekee syntiä ja on vailla Jumalan kirkkautta
Paavalin aikaan jotkut pakanakristityt pyrkivät puolustelemaan moraalitonta eli
synnillistä käytöstä tähdentämällä Jumalan armoa ja olemalla piittaamatta Hänen
täydellisestä oikeudenmukaisuudestaan. Lisäksi jotkut juutalaiskristityt uskoivat
yhä, että Mooseksen lain noudattaminen oli välttämätöntä pelastukselle. Apostoli
Paavali pyrki oikaisemaan molemmat näistä väärinkäsityksistä.

Lue Room. 1:22–31 ja pane merkille, mihin synteihin pakanat syyllistyivät.

Mitähän tarkoittaa jakeessa Room. 1:25 se, että kunnioittaa ja palvelee luotua eikä
luojaa? ____________________

Ilmaukset kuten ”vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen”
jakeessa Room. 1:26 ja ”luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin” jakeessa
Room. 1:27 viittaavat lesbolaiseen ja homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Jotta
ymmärtäisit paremmin kirkon kannan lesbolaiseen ja homoseksuaaliseen
käyttäytymiseen, lue seuraavat lausunnot:
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”Homoseksuaalinen ja lesbolainen käyttäytyminen on vakava synti. Jos huomaat kamppailevasi
samaan sukupuoleen kohdistuvaa viehtymystä vastaan tai jos sinua houkutellaan osallistumaan
sopimattomaan käytökseen, pyydä neuvoa vanhemmiltasi ja piispaltasi. He auttavat sinua.”
(Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 36.)

”Homoseksuaalinen toiminta – – on vastoin ihmisen sukupuolisuuden tarkoitusta (ks. Room.
1:24–32). Se vääristää rakastavia suhteita ja estää ihmisiä saamasta siunauksia, joita voi koitua
perhe-elämästä ja evankeliumin pelastavista toimituksista.” (Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 154.)

”Kirkon opillinen kanta on selkeä: sukupuolista kanssakäymistä tulee ilmetä vain miehen ja
naisen välillä, jotka ovat naimisissa. Kantaamme ei saa kuitenkaan milloinkaan käyttää
oikeutuksena epäystävällisyydelle. Jeesus Kristus, jota me seuraamme, tuomitsi selkeästi
sukupuolisen moraalittomuuden, mutta Hän ei ollut koskaan julma. Hän halusi aina kohottaa
yksilöä eikä koskaan painaa alas. – –

Kirkko tekee eron samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen ja käyttäytymisen välillä.
Vaikka kirkko myöntääkin, etteivät tunteet ja kiinnostus samaa sukupuolta kohtaan ole
luontaisesti syntiä, homoseksuaaliseen käyttäytymiseen osallistuminen on ristiriidassa sen pyhiin
kirjoituksiin perustuvan opillisen periaatteen kanssa, ’että avioliitto miehen ja naisen välillä on
keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi’
[’Ensimmäisen presidenttikunnan lausunto samaa sukupuolta olevien välisestä avioliitosta’].”
(”Same-Sex Attraction”, topics.lds.org.)

Miksi meidän on tärkeää ymmärtää Herran profeettojen ja apostolien opetukset,
jotka koskevat lesbolaista ja homoseksuaalista käyttäytymistä?
____________________

Jakeissa Room. 2:1–3:8 Paavali opetti, että kaikki ihmiset tullaan tuomitsemaan
heidän tekojensa mukaan. Hän osoitti, että juutalaisten jumalattomuus johtui siitä,
että he elivät Mooseksen lain mukaan ulkonaisesti mutta eivät sisimmässään.

Lue Room. 3:9–12, 23 ja pane merkille, keihin Paavali sanoi synnin vaikuttavan.

Voisit merkitä jakeessa 23, miten meidän syntimme vaikuttavat meihin.

Yksi totuus, jota näissä jakeissa opetetaan, on se, että kaikki tilivelvolliset
ihmiset tekevät syntiä ja ovat Jumalan anteeksiannon tarpeessa. Kuinka tämä
totuus auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miksi me tarvitsemme Jeesusta
Kristusta? ____________________

Kun jatkat luvun Room. 3 tutkimista, pane merkille totuuksia, joita Paavali on
opettanut ja jotka tarjoavat meille toivoa päästä syntisestä tilastamme.
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Kirje roomalaisille 3:24–31
Koko ihmiskunta voi tulla vanhurskaaksi ottamalla uskollisesti vastaan Kristuksen
sovituksen
Kun apostoli Paavali oli selittänyt, että me kaikki teemme syntiä ja seisomme siten
tuomittavina Jumalan edessä, koska Hän ei voi suvaita syntiä, hän opetti jakeissa
Room. 3:24–31, kuinka se tila voidaan voittaa uskon kautta Jeesuksen Kristuksen
sovitukseen. Jotta ymmärtäisit nämä jakeet, sinun pitää ymmärtää seuraavien
termien merkitys: tulla vanhurskaaksi tarkoittaa sitä, että armahdetaan synnin
rangaistuksesta ja julistetaan syyttömäksi, armo on jumalallinen keino saada apua
tai voimaa, jota annetaan Jumalan laupeuden ja rakkauden ansiosta, ja sovitusuhri
viittaa synninteon rangaistuksen kärsimiseen, niin että synnin vaikutukset
poistetaan parannuksen tehneestä synnintekijästä.

Lue Room. 3:24–26 ja korvaa termit yllä annetuilla määritelmillä. Voisit merkitä
jakeeseen Room. 3:24, kuinka meistä tulee vanhurskaita eli kelvollisia olemaan
Jumalan luona.

Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Room. 3:24 muuttaa sen alkuosan
seuraavanlaiseksi: ”Mutta saavat vanhurskauden vain hänen armostaan” (LDS
Bible, Romans 3:24, alaviite a). Vaikka meidän hyvät tekomme omalta osaltaan
osoittavat uskomme Jeesukseen Kristukseen, me emme voi ansaita pelastusta niillä
teoilla, koska – kuten Paavali opetti kohdassa Room. 3:23 – me kaikki olemme
tehneet syntiä ja olemme siksi vailla pelastusta. Vain Jumalan armosta – Hänen
jumalallisen apunsa ja kaiken mahdollistavan voimansa ansiosta – me pelastumme.

Huomaa jakeista Room. 3:25–26, että ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen,
tehdään vanhurskaiksi Jumalan armosta. Muista, että usko ja uskominen tarkoittavat
sitä, että hyväksyy Jeesuksen Kristuksen koko sydämestään, mikä saa ihmisen
tulemaan Hänen kirkkonsa jäseneksi ja haluamaan pitää Hänen käskynsä ja olla
kuuliainen evankeliumin toimituksille. Näistä jakeista me voimme oppia seuraavan
periaatteen: Ottamalla uskollisesti vastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen
koko ihmissuku voi tulla vanhurskaaksi ja saada pelastuksen.

Pohdi, miten sinä tarvitset Vapahtajaa, Jeesusta Kristusta, jotta saisit pelastuksen.
Kirjoita muutamia tapoja, joilla sinä voit osoittaa, että otat uskollisesti vastaan
Vapahtajan sovituksen: ____________________

Voisit kertoa ajatuksistasi sekä lausua todistuksesi Jeesuksesta Kristuksesta ja
Hänen sovituksestaan jollekulle, joka saattaisi hyötyä siitä, että kuulee
Vapahtajasta.

Jakeissa Room. 3:27–31 Paavali tähdensi uudelleen, että sekä juutalaiset että
pakanat tulevat vanhurskaiksi uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Kääntymällä
uskon avulla Jeesukseen Kristukseen he täyttävät eli vahvistavat Mooseksen lain
(ks. Room. 3:31), joka kohdistui Kristukseen.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Room. 1–3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 20: PÄIVÄ 4

Kirje roomalaisille 4–7
Johdanto
Paavali selitti, kuinka Abraham katsottiin vanhurskaaksi armosta. Sitten hän kuvaili
siunauksia, joita saavat ne, jotka katsotaan vanhurskaiksi, ja opetti, että kaste on
vertauskuva siitä, että kuolee synnille ja tulee eläväksi Kristuksessa.

Kirje roomalaisille 4–5
Paavali selittää, kuinka Abraham katsottiin vanhurskaaksi armosta
Kuvittele, että olet kuolemaisillasi janoon autiomaassa ja että läheisen kukkulan
huipulla on vesipullo. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pelastaisi sinut?

A. Uskosi siihen, että vesi voi pelastaa sinut.

B. Ponnistelusi päästä veden luo ja juoda sitä.

C. Vesi.

Tämä esimerkkitilanne voi auttaa meitä ymmärtämään luvuissa Room. 4–7 olevia
Paavalin opetuksia siitä, kuinka usko, teot ja armo liittyvät oppiin siitä, kuinka joku
katsotaan vanhurskaaksi.

Luvuissa Room. 1–3 opetettiin, että vanhurskaaksi tuleminen tarkoittaa sitä, että
armahdetaan synnin rangaistuksesta ja tehdään vanhurskaaksi Jeesuksen
Kristuksen sovituksen ansiosta (ks. OL 76:69).

Jotkut juutalaiset pyhät Roomassa tähdensivät liiallisesti omien ponnistelujensa ja
Mooseksen lain tärkeyttä vanhurskaaksi tulemisessa. Kuinka ihmisillä nykyään
saattaisi olla samankaltainen väärinymmärrys vanhurskaaksi tulemisesta?

Mikä esimerkkitilanteen kolmesta vaihtoehdosta voisi kuvata ajatusta siitä, että me
voimme pelastua tekojemme ansiosta? ____

Paavali yritti oikaista tämän väärinkäsityksen muistuttamalla juutalaisia muinaisesta
patriarkka Abrahamista, jota monet juutalaiset pitivät vanhurskaana.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeista Room. 4:2–5 selvennetään, miksi
Abraham tehtiin ja katsottiin vanhurskaaksi: ”Jos Abraham katsottiin
vanhurskaaksi tekojen lain perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä itsestään; mutta
ei Jumalasta. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin
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hänelle vanhurskaudeksi. Sille, jonka tekojen laki tekee vanhurskaaksi, on palkka
maksettu, ei armosta saatuna vaan ansaittuna. Mutta sille, joka ei pyri tulemaan
vanhurskaaksi tekojen lain mukaan, vaan uskoo häneen, joka ei katsonut
jumalatonta syyttömäksi, hänen uskonsa luetaan vanhurskaudeksi.”

Mikä ei tehnyt Abrahamia vanhurskaaksi? ____________________

Muista, että Paavali opetti, että ”kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan
kirkkautta” (Room. 3:23). Vaikka me lopulta noudattaisimme käskyjä täydellisesti,
niin meidän aiemmat syntimme ja rikkomuksemme tekisivät meistä yhä
kelvottomia tulemaan vanhurskaiksi tekojen lain mukaan. Toisin sanoen tekojen
lain kautta vanhurskaaksi tuleminen vaatisi, ettemme koskaan tekisi syntiä tai edes
tietämättämme rikkoisi mitään Jumalan lakia.

Jakeista Room. 4:6–15 me opimme, että syntyperällä ja kuuliaisuudella Mooseksen
lakia kohtaan ei ole voimaa puhdistaa synnistä.

Lue Joseph Smithin raamatunkäännöksen jae Room. 4:16: ”Sen tähden usko ja teot
tekevät teidät vanhurskaiksi armon ansiosta, jotta lupaus olisi varma kaikille
jälkeläisille; ei ainoastaan niille, joilla on laki, vaan myös niille, joilla on Abrahamin
usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä” (PKO, JSR Room. 4:16).

Yksi opinkohta, jonka voimme oppia jakeesta Room. 4:16, on se, että usko ja teot
tekevät meidät vanhurskaiksi armon ansiosta. (Voisit kirjoittaa tämän
opinkohdan pyhiin kirjoituksiisi jakeen Room. 4:16 viereen.)

Muista, että armo viittaa siunauksiin, laupeuteen, apuun ja voimaan, jotka ovat
käytettävissämme Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Katso oppiaiheen
alussa olevaa esimerkkitilannetta. Mikä kolmesta vaihtoehdosta voisi kuvata
Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja Jumalan armoa? ____

Mikä vaihtoehto voisi kuvata uskoamme Häneen? ____

Jos olisit tuossa tilanteessa, voisivatko uskosi ja tekosi pelastaa sinut, ellei kukkulan
huipulla olisi vettä? Millä tavoin tämän esimerkkitilanteen vesi on kuin Jeesuksen
Kristuksen sovitus ja Jumalan armo?

Presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta on opettanut:

”Pelastusta ei voi ostaa kuuliaisuuden valuutalla. Se ostetaan Jumalan Pojan
verellä [ks. Ap. t. 20:28]. – –

Armo on Jumalan lahja, ja meidän halumme olla kuuliaisia Jumalan jokaiselle
käskylle on se tapa, jolla meidän kuolevainen kätemme ojentautuu
vastaanottamaan tämän pyhän lahjan taivaalliselta Isältämme.” (”Armon lahja”,
Liahona, toukokuu 2015, s. 109–110.)

Huomaa, että vaikka esimerkkitilanne erämaassa kaivatusta vedestä auttaakin
meitä ymmärtämään, kuinka usko, teot ja armo vaikuttavat siihen, että voi tulla
vanhurskaaksi, se ei havainnollista kaikkia niitä tapoja, joilla me voimme saada
Vapahtajan armoa. Jeesus Kristus antaa elintärkeää vettä, ja tämä vesi kuvaa
Jumalan armoa, joka tekee meistä vanhurskaita ja puhdistaa meidät synnistä.
Lisäksi Hän tekee mahdolliseksi sen, että me saamme tarvitsemamme uskon ja
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voiman päästäksemme veden luo eli saadaksemme Jumalan armon. Tämä armo voi
olla siunauksenamme ennen kuin osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen ja
teemme hyviä tekoja, sen aikana ja sen jälkeen.

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:
”Sovituksen voima tekee parannuksen mahdolliseksi ja tukahduttaa synnin
aiheuttaman epätoivon. Se myös vahvistaa meitä näkemään ja tekemään hyvää
sekä tulemaan hyviksi tavoilla, joita emme voisi koskaan huomata tai saavuttaa
kuolevaisen rajallisilla kyvyillämme.” (”Sen tähden he tukahduttivat pelkonsa”,
Liahona, toukokuu 2015, s. 47.)

Kuinka sovitus ja Jumalan armo auttavat meitä osoittamaan uskoa Jeesukseen
Kristukseen ja tekemään hyviä tekoja? ____________________

Joitakin tekoja meidän täytyy tehdä osoittaaksemme uskomme Kristukseen ja
tullaksemme vanhurskaiksi Jumalan armosta. Näitä ovat parannuksen tekeminen
synneistämme, käskyjen noudattaminen ja evankeliumin pelastavien toimitusten
vastaanottaminen (ks. Moroni 10:32–33).

1. Kuvittele, että kaksi ystävistäsi väittelee siitä, kuinka voimme
”pelastua”. Toinen ystävä sanoo, ettei pelastumiseen tarvita muuta

kuin että ilmaisemme uskovamme Jeesukseen Kristukseen. Toinen ystävä
väittää, että meidät pelastaa nimenomaan meidän kuuliaisuutemme Jumalan
käskyille. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miten sinä selittäisit
ystävillesi uskon, tekojen ja armon välisen suhteen.

Kuten lukuun Room. 5 on tallennettuna, Paavali puhui rauhasta, joka tulee niille,
jotka uskon avulla Jeesukseen Kristukseen saavat Jumalan armon (ks. jakeet 1–2).
Hän selitti edelleen, että käytettävissämme oleva Kristuksen sovituksen
mahdollistava armo on enemmän kuin riittävä voittamaan lankeemuksen
seuraukset.

Kirje roomalaisille 6–7
Paavali opettaa, kuinka voi vapautua synnistä ja saada iankaikkisen elämän
Kuvittele, että ystäväsi aikoo ennen pitkää palvella lähetystyössä mutta tekee
parhaillaan valintoja, jotka ovat vastoin Herran asettamia tasovaatimuksia. Kun
ilmaiset huolesi ystäväsi käytöksestä, hän sanoo: ”Ei se ole mikään ongelma.
Sovituksen ansiosta voin aina tehdä parannuksen ennen kuin lähden
lähetystyöhön.”

Pohdi, kuinka vastaisit ystävällesi. Kun tutkit lukua Room. 6, ota selville, miksi
ystäväsi asenne paljastaa, että hän on ymmärtänyt armon opin aivan väärin.

Lue jakeet Room. 6:1–6, 11–12 ja pane merkille, kuinka Paavalin opetukset voisivat
oikaista ystäväsi ajattelua.

Selitä omin sanoin, kuinka Paavalin opetukset näissä jakeissa voisivat auttaa
ystävääsi: ____________________
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Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että ”kuolee pois synnistä” (ks. Room. 6:2) ja että
”meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan”
(Room. 6:4)?

Yksi totuus, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että upotuskaste voi
olla vertauskuva siitä, että kuolemme pois synnistä ja saamme uuden
hengellisen elämän.

Uuteen hengelliseen elämään, jonka aloitamme, kun meidät kastetaan, sisältyy
anteeksianto synneistämme ja sitoutuminen kuuliaisuuteen Jumalan käskyille. Ne,
jotka rikkovat kasteenliittonsa tekemällä tahallisesti syntiä aikomuksenaan tehdä
parannus myöhemmin, pilkkaavat Vapahtajan sovitusta ja saattavat itsensä
hengelliseen tuhoon.

Kuka maksaa työntekijän palkan? Miksi työnantaja ei maksa sellaisen työntekijän
palkkaa, joka on jonkun toisen työnantajan palveluksessa?

Lue Room. 6:13 ja ota selville ne kaksi ”työnantajaa” tai herraa, joille joku voisi
antaa itsensä ja joita palvella.

Lue Room. 6:14–23 ja pane merkille, mikä on synnin ”palkka” (Room. 6:23) eli
seuraukset ja mikä taas on Jumalan lahja. Kirjoita löytämäsi asiat seuraavaan
taulukkoon.

Synnin palkka Jumalan lahjat

Kuolema synnin palkkana tarkoittaa ”eroa Jumalasta ja hänen vaikutuksestaan” eli
sitä, että kuolee ”vanhurskauteen liittyviin asioihin nähden” (PKO, ”Kuolema,
hengellinen”, scriptures.lds.org/fi).

Jakeesta Room. 6:16 me opimme, että jos antaudumme syntiin, niin meistä
tulee synnin orjia. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi jakeen
Room. 6:16 viereen.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka syntiin antautuminen tekee meistä sen

synnin orjia?

Pohdi tapauksia, jolloin jonkun antautuminen syntiin on johtanut vapauden
menettämiseen.

Katso edellä olevasta luettelosta, mitä kirjoitit kohtaan ”Jumalan lahjat”. Mitä
hyötyä on siitä, että on vanhurskauden eikä synnin palveluksessa?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava periaate:
Jos annamme itsemme Jumalalle, me voimme vapautua

synnistä ja saada iankaikkisen elämän lahjan. Vastaa sitten seuraaviin
kysymyksiin:

a. Millä tavoin me voimme antaa itsemme Jumalalle?

b. Millä tavoin sinä olet kokenut vapautta synnistä antaessasi itsesi Jumalalle?
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tavoite siitä,
kuinka aiot paremmin antaa itsesi Jumalalle, jotta voisit saada

Hänen armonsa omaan elämääsi.

Kuten luvussa Room. 7 kerrotaan, Paavali käytti vertauskuvaa avioliitosta
opettaakseen, että kirkon jäsenet olivat vapautuneet Mooseksen laista ja liittyneet
Kristukseen. Hän kirjoitti myös kamppailusta lihallisen ”luonnon” (ks. Room. 7:18)
eli fyysisten halujen ja ”sisimmän” (ks. Room. 7:22) eli hengellisyyden välillä.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeista Room. 7:24–25 annetaan
lisänäkemystä Paavalin voimalliseen todistukseen hänen todistaessaan, että liha
voidaan voittaa:

”Ja ellen alista syntiä, joka minussa on, vaan palvelen lihalla synnin lakia, voi, mikä
kurja ihminen minä olen! Kuka pelastaa minut tämän kuoleman ruumiista?

Siksi kiitän Jumalaa Jeesuksen Kristuksen, Herramme, kautta, niin että oma mieleni
palvelee Jumalan lakia.” (PKO, JSR Room. 7:26–27.)

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Room. 4–7 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 21: PÄIVÄ 1

Kirje roomalaisille 8–11
Johdanto
Apostoli Paavali opetti, mitä siunauksia koituu hengellisestä uudestisyntymisestä ja
alistumisesta taivaallisen Isän tahtoon. Hän opetti, että Israel hylkäsi liiton, jonka
Jumala teki Abrahamin ja tämän jälkeläisten kanssa. Paavali opetti, että Jumalan
valittu kansa määriteltiin ennemmin heidän uskollisuutensa mukaan liitolle kuin
syntyperän mukaan, ja hän puhui evankeliumin viemisestä pakanoille.

Evankeliumin oppimisen perusasiat
Kun tutkit pyhiä kirjoituksia järjestyksessä, sisällytät tutkimiseesi monia evankeliumin oppimisen
perusasioita, kuten pyhien kirjoitusten taustan ja sisällön ymmärtämistä, evankeliumin oppien ja
periaatteiden totuuden ja tärkeyden huomaamista, ymmärtämistä ja tuntemista sekä oppien ja
periaatteiden toteuttamista käytännössä. Nämä perusasiat luovat mallin, jota voit noudattaa
juurruttaaksesi evankeliumin mieleesi ja sydämeesi.

Kirje roomalaisille 8
Paavali kuvailee hengellisestä uudestisyntymisestä koituvia siunauksia
Tunnetko ketään, joka on perinyt joltakulta toiselta jotakin hyvin arvokasta tai
tärkeää? Esimerkiksi toisinaan vanhemmat tai isovanhemmat antavat jotakin hyvin
arvokasta lapsilleen tai lastenlapsilleen.

Jos sinä voisit periä kenen tahansa omaisuuden, kenen omaisuuden valitsisit ja
miksi haluaisit sen? ____________________

Ajattele siunauksia, joita saisit, jos voisit periä kaiken, mitä meidän taivaallinen
Isämme omistaa. Kun tutkit jakeita Room. 8:1–18, pane merkille, mitä meidän tulee
tehdä periäksemme kaiken, mitä meidän taivaallisella Isällämme on.

Lue Room. 8:1, 5–7, 13 ja pane merkille, mitä apostoli Paavali opetti elämisestä
”lihan mukaan” eli antamisesta periksi luonnolliselle taipumukselle tehdä syntiä ja
mitä hän opetti ”Hengen mukaan” elämisestä.

Näissä jakeissa Paavali puhui kahdesta vastakkaisesta asenteesta: lihan pyrkimysten
ja Hengen pyrkimysten noudattamisesta (ks. Room. 8:6). Lihan pyrkimysten
noudattaminen on sitä, että huolehtii fyysisestä mielihyvästä, himosta ja fyysisen
ruumiin haluista. Mitä mielestäsi tarkoitetaan ”Hengen pyrkimyksillä”?
____________________

Ilmaus ”kuoletatte syntiset tekonne” (Room. 8:13) tarkoittaa sitä, että nujertaa
heikkoudet, kiusaukset ja synnit, jotka liittyvät kuolevaiseen ruumiiseemme, tai
pääsee niistä eroon (ks. Moosia 3:19). Tästä jakeesta me opimme, että jos
noudatamme Hengen kehotuksia, me voimme voittaa taipumuksen tehdä
syntiä.

Lue Room. 8:14–17 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka Paavali nimitti niitä, jotka
noudattavat Hengen kehotuksia.
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Pyhissä kirjoituksissa meistä puhutaan ”Jumalan lapsina” (ks. Room. 8:16)
useammassa kuin yhdessä mielessä. Ensinnäkin jokainen ihminen on
kirjaimellisesti taivaallisen Isän rakas henkilapsi. Toiseksi me synnymme uudesti
Jumalan lapsiksi solmimalla liiton Jeesuksen Kristuksen kanssa, kun teemme
parannuksen, otamme kasteen ja saamme Pyhän Hengen.

Adoptoiminen eli lapseksi ottaminen oli yleistä roomalaisessa maailmassa, ja se on
varmasti ollut tuttu käsite Paavalin lukijoille. Henkilö, joka lainmukaisesti adoptoi
jonkun, antoi tuolle henkilölle kaikki oikeudet ja etuoikeudet, jotka olisivat
biologisella lapsella. Kun siis saamme ”lapsen oikeuden” (Room. 8:15) eli meidät
adoptoidaan solmiessamme evankeliumin liiton, meistä tulee Jumalan lapsia ja
perillisiä ”yhdessä Kristuksen kanssa” (Room. 8:17).

Mormonin kirjassa myös kuningas Benjamin opetti, kuinka meistä voi tulla
”Kristuksen lapsia” (ks. Moosia 5:5–10).

Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että Jeesuksesta Kristuksesta
”tulee meidän Isämme – – koska Hän tarjoaa meille elämän, iankaikkisen
elämän, sen sovitusuhrin kautta, jonka Hän antoi puolestamme”. Hän on
selittänyt: ”Meistä tulee Jeesuksen Kristuksen lapsia, poikia ja tyttäriä,
liittojemme ja Hänelle osoittamamme kuuliaisuuden kautta.” (Pelastuksen
oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 1, s. 39.)

Lue uudelleen Room. 8:17. Yhdessä periminen tarkoittaa sitä, että saa saman
perinnön kuin muut perilliset.

Jos me jo olemme Isän Jumalan lapsia, niin miksi emme saa automaattisesti
yhtäläistä perintöä Jeesuksen Kristuksen kanssa? Miksi on tarpeen tulla Jeesuksen
Kristuksen pojiksi tai tyttäriksi?

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt: ”Me
olemme kaikki taivaallisten vanhempiemme perillisiä. ’Olemme Jumalan lapsia’,
apostoli Paavali opetti, ’mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä,
Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa’ (Room. 8:16–17). Se tarkoittaa sitä,
kuten meille kerrotaan Uudessa testamentissa, että me ’saisimme osaksemme
ikuisen elämän’ (Tiit. 3:7) ja että jos tulemme Isän luokse, osanamme on

’voittajan palkinto’ (Ilm. 21:7) – kaikki, mitä Hänellä on – ja sitä meidän kuolevainen mielemme
tuskin pystyy käsittämään. Mutta pystymme ainakin ymmärtämään, että tämän lopullisen
päämäärän saavuttaminen iankaikkisuudessa on mahdollista ainoastaan, jos seuraamme
Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, joka opetti, että ’ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin
minun kauttani’ (Joh. 14:6).” (”Kristuksen seuraajia”, Liahona, toukokuu 2013, s. 98.)

Oman kelvollisuutemme perusteella me emme saisi mitään, koska me kaikki
olemme tehneet syntiä ja olemme vailla Jumalan kirkkautta (ks. Room. 3:23). Mutta
kun meistä tulee Jeesuksen Kristuksen lapsia, Hänen täydellinen elämänsä ja
sovituksensa voittavat meidän heikkoutemme. Näin liittojemme kautta ja olemalla
kuuliaisia Jeesukselle Kristukselle meistä tulee perillisiä Hänen kanssaan ja me
”kärsimme yhdessä [Jeesuksen] Kristuksen kanssa” (Room. 8:17). Tämä ei tarkoita,
että me kärsimme saman, mitä Vapahtaja kärsi sovitusuhrissaan. Sen sijaan me
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kärsimme Hänen kanssaan seuraamalla Häntä ja uhraamalla maalliset asiat,
noudattamalla käskyjä ja kestämällä uskollisesti vastustusta.

Jakeista Room. 8:14–18 me opimme, että jos olemme uskollisia Jumalan liiton
lapsia, meistä voi tulla yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa kaiken sen
perillisiä, mitä taivaallisella Isällä on.

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kolmisarakkeinen
taulukko ja kirjoita ensimmäisen sarakkeen otsikoksi Vaatimukset,

toisen sarakkeen otsikoksi Vastustus ja kolmannen sarakkeen otsikoksi Perintö.
Tee sitten seuraavaa:

a. Kirjoita ”Vaatimukset”-sarakkeeseen neljä tai viisi täsmällistä käskyä tai
tasovaatimusta, joiden mukaan meidän tulee elää, jotta meidät katsottaisiin
uskollisiksi Jumalan liiton lapsiksi.

b. Kirjoita ”Vastustus”-sarakkeeseen muutamia esimerkkejä vastustuksesta,
jota saattaisimme kokea, kun pyrimme elämään uskollisina Jumalan liiton
lapsina.

c. Kirjoita ”Perintö”-sarakkeeseen useita siunauksia, joita voimme periä
taivaalliselta Isältä, jos pyrimme elämään Hänen uskollisina liiton lapsinaan.

Katso, mitä olet kirjoittanut pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, ja vertaa
yhdessä Kristuksen kanssa perimisen siunauksia niihin vaatimuksiin, jotka sinun
tulee täyttää, ja siihen vastustukseen, jota saatat kokea. Mitä sanoisit jollekulle, joka
kysyy, kannattaako olla uskollinen Herran käskyille?

Lue Room. 8:18 ja katso, mitä Paavali sanoi siitä, millaista se, mitä me uhraamme,
on verrattuna siihen, mitä me saamme taivaalliselta Isältä perintönä.

Jakeissa Room. 8:19–30 kerrotaan Paavalin opettaneen, että Henki auttaa meitä
heikkouksissamme ja että Jeesus Kristus kutsuttiin kuolevaisuutta edeltävässä
elämässä olemaan Jumalan lasten Vapahtaja. (Jakeissa Room. 8:29–30 ilmaus edeltä
määrännyt tarkoittaa ennalta asettamista tai kutsumista. Tutkit apostoli Paavalin
opetuksia ennalta asettamisesta lisää Kirjeessä efesolaisille.)

Lue Room. 8:28, 31–39 ja etsi totuuksia, joita Paavali opetti Jumalan rakkaudesta
suhteessa vastustukseen, haasteisiin ja koettelemuksiin kuolevaisuudessa. Voisit
merkitä sinulle merkityksellisiä sanoja tai ilmauksia.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Room. 8:31 sanotaan: ”Jos Jumala
on meidän puolellamme, kuka voi voittaa meidät?” (LDS Bible, Romans 8:31,
alaviite a.)

Seuraavassa on muutamia totuuksia, joita voimme huomata näistä jakeista: Jos
rakastamme Jumalaa, niin kaikki yhdessä koituu meidän parhaaksemme.
Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme voittaa kaikki kuolevaisuuden
haasteet ja koettelemukset. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta,
joka näkyy Jeesuksen Kristuksen sovituksessa.

2. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi tai useampia
seuraavista tehtävistä:
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a. Ajattele kohtaamiasi haasteita ja koettelemuksia ja kirjoita sitten jakeista
Room. 8:28, 31–39 kaksi lausumaa, jotka kiinnittävät huomiosi, ja
selitä miksi.

b. Kuvaile, kuinka olet kokenut Jumalan rakkautta haasteidesi keskellä.

c. Kirjoita muutamia tapoja, joilla voit osoittaa rakkautesi Jumalaa kohtaan.
Aseta tavoite siitä, että toimit kirjoittamasi mukaan ja luotat siihen, että
kaikki yhdessä koituu sinun parhaaksesi.

Kirje roomalaisille 9–11
Paavali opettaa, että Israel on hylännyt Jumalan liitot ja että evankeliumi viedään
pakanoille
Kuten lukuihin Room. 9–11 on merkitty, apostoli Paavali käytti termejä Israel ja
israelilaiset eikä juutalaiset. Vanhan testamentin aikoina Jumala valitsi Jaakobin eli
Israelin jälkeläiset kuulumaan Abrahamin kanssa solmimaansa liittoon (ks. Room.
9:4–5). Tähän liittoon sisältyi siunauksia kuten maa, pappeuden valtuus ja vastuu
siunata ihmisiä kaikkialla maailmassa evankeliumilla, jonka ansiosta iankaikkinen
elämä on mahdollista.

Lue Room. 9:6, 8 ja pane merkille, mitä Paavali opetti Israelin huoneeseen
kuuluvista.

Mitähän Paavali tarkoitti sanoessaan, että ”eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi
Israeliin” (Room. 9:6)?

Jotkut juutalaiset eivät ymmärtäneet, etteivät kaikki Israelin huoneeseen syntyneet
ihmiset olleet kelvollisia kuulumaan Jumalan Israelin kanssa solmimaan liittoon.
He uskoivat virheellisesti, että heidän syntyperänsä takasi heille automaattisesti
liiton siunaukset.

Lue Room. 10:8–13 ja katso, miten kuka tahansa – israelilainen tai muuta
syntyperää oleva – voi päästä kuulumaan Jumalan liittokansaan.

Näissä jakeissa kreikankielinen sana, joka on käännetty sanalla tunnustaa,
tarkoittaa hyväksynnän avointa myöntämistä tai liittoa, ja kreikankielinen sana,
joka on käännetty sanalla uskoa, tarkoittaa luottavaa sitoutumista. Tämä syvä
luottamus Vapahtajaan johtaa siihen, että ihminen tunnustaa avoimesti
hyväksyvänsä Hänet sillä tavoin kuin Hän on määrännyt. Näitä tapoja ovat Jumalan
käskyjen noudattaminen, parannuksen tekeminen sekä evankeliumin pelastavien
toimitusten kuten kasteen ja Pyhän Hengen lahjan vastaanottaminen.

Paavalin opetusten mukaan jos hyväksymme Jeesuksen Kristuksen ja Hänen
evankeliuminsa ja olemme Hänelle ja evankeliumille kuuliaisia, me voimme
saada Jumalan liittojen siunaukset ja pelastua.

3. Jotkut ihmiset ovat käyttäneet jakeita Room. 10:9, 13 perusteluna
sille, ettei meidän tarvitse pelastuaksemme tehdä muuta kuin

tunnustaa ääneen, että uskomme Jeesukseen Kristukseen. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka tässä oppiaiheessa käsitellyt totuudet
voivat auttaa sinua vastaamaan tähän virheelliseen väitteeseen.
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Lukujen Room. 10–11 loppuosassa kerrotaan Paavalin opettaneen, että Jumalan
sanan kuuleminen on välttämätöntä uskon saamiseksi Jeesukseen Kristukseen.
Hän selitti tarkemmin sitä, miten israelilaiset hylkäsivät Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin, ja käytti vertausta villin oliivipuun oksien oksastamisesta jaloon
oliivipuuhun kuvaamaan pakanoiden ottamista Israelin huoneen jäseniksi (ks. MK
Jaak. 5). Hän opetti myös, että evankeliumi tullaan jälleen tarjoamaan juutalaisille.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Room. 8–11 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 21: PÄIVÄ 2

Kirje roomalaisille 12–16
Johdanto
Apostoli Paavali opetti kirkon jäseniä Roomassa antamaan elämänsä elävänä
uhrina Jumalalle ja noudattamaan Jumalan käskyjä. Hän opetti pyhille myös,
kuinka välttää ristiriitoja ja tavoitella rauhaa, kun henkilökohtaiset mieltymykset
aiheuttavat erimielisyyksiä. Päättäessään tämän kirjeen Paavali varoitti niistä, jotka
pyrkivät pettämään.

Kirje roomalaisille 12–13
Paavali neuvoo pyhiä antamaan elämänsä eläväksi uhriksi Jumalalle ja
noudattamaan Jumalan käskyjä
Huomaa, millainen muoto nesteellä on
ensimmäisessä juomalasissa. Kuinka
nesteen muoto muuttuisi, jos kaataisit
sen ensimmäisestä lasista toiseen
lasiin? Kuinka sen muoto muuttuisi, jos
kaataisit sen kolmanteen lasiin?

Kuvittele, että neste kuvaa ihmistä ja
lasit kuvaavat erilaisia maailmallisia
uskonkäsityksiä ja tapoja. Mitä vaaroja voi koitua siitä, että mukautuu jatkuvasti
maailmallisiin uskonkäsityksiin ja tapoihin? ____________________

Lue Room. 12:1–2 ja katso, mitä Paavali kehotti kirkon jäseniä Roomassa tekemään.

Kun Paavali neuvoi kirkon jäseniä antamaan koko elämänsä eläväksi uhriksi
Jumalalle (ks. Room. 12:1), hän vertasi sitä Vanhan testamentin tapaan tuoda
eläimiä temppelin alttarille uhrattavaksi. Nämä eläimet olivat Jumalalle pyhitettyjä
uhreja. Siten Paavali opetti, että kirkon jäsenten tulee omistaa elämänsä – fyysinen
ruumiinsa, halunsa, valintansa, tekonsa, omaisuutensa ja aikansa – Jumalalle. Tämä
tehdään luopumalla syntisistä haluista ja noudattamalla Jumalan käskyjä.

Paavalin ohjeesta jakeissa Room. 12:1–2 me opimme, että Jumala odottaa meidän
omistavan elämämme Hänelle ja olemaan mukautumatta maailmaan. Voisit
kirjoittaa tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi.

1. Kauttaaltaan luvuissa Room. 12–13 Paavali opetti kirkon jäsenille
monia periaatteita, jotka auttaisivat heitä omistamaan elämänsä

Jumalalle ja olemaan mukautumatta maailmaan. Jotta voisit tutkia näitä
periaatteita, piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kolmisarakkeinen
taulukko. Kirjoita kunkin sarakkeen yläosaan yksi seuraavista pyhien
kirjoitusten viitteistä: Room. 12:9–16; Room. 12:17–21; Room. 13:8–13. Tee sitten
seuraavat tehtävät:

a. Lue kukin pyhien kirjoitusten kohta ja kirjoita sitten kyseisestä kohdasta
yksi tai useampi opetus vastaavaan sarakkeeseen.

b. Kuvaile, kuinka eläminen yhden kirjoittamasi opetuksen mukaan voi auttaa
sinua omistamaan elämäsi Jumalalle ja olemaan mukautumatta maailmaan.

427



Lue Room. 13:14 ja katso, mitä Paavali neuvoi pyhiä tekemään.

Ilmaus ”pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus” tarkoittaa sitä, että meistä tulee
ominaisuuksiltamme ja teoiltamme Vapahtajan kaltaisia. Mieti, kuinka opetukset,
joita olet tähän mennessä tutkinut luvuista Room. 12–13, voivat auttaa sinua
tulemaan Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi.

Jae Room. 13:14 auttaa meitä ymmärtämään, että jos omistamme elämämme
Jumalalle emmekä mukaudu maailmaan, meistä voi tulla enemmän
Jeesuksen Kristuksen kaltaisia.

2. Vapahtaja on esimerkki elämänsä omistamisesta Jumalalle ja siitä,
ettei mukaudu maailmaan. Ajattele jotakuta muuta, jonka tunnet ja

joka pyrkii tekemään näin. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
henkilöstä, jota ajattelit, ja siitä, mitä sellaista hän tekee, mikä on esimerkkinä
omistautumisesta Jumalalle ja siitä, ettei mukaudu maailmaan. Selitä, kuinka
tästä henkilöstä on sen seurauksena tullut enemmän Vapahtajan kaltainen.

Kirjoita erilliselle paperille yksi tapa, jolla voit täydemmin omistaa elämäsi
Jumalalle ja olla mukautumatta maailmaan. Laita tämä paperi paikkaan, jossa se
auttaa sinua muistamaan tavoitteesi.

Kirje roomalaisille 14:1–15:3
Paavali opettaa kirkon jäseniä välttämään ristiriitoja henkilökohtaisia mieltymyksiä
koskevissa asioissa
Onko myöhempien aikojen pyhän hyväksyttävää 1) noudattaa kasvisruokavaliota?
2) syödä suklaata? 3) olla yleisillä paikoilla pukeutuneena shortseihin? 4) käyttää
tekniikkaa lepopäivänä? 5) osallistua sellaisten juhlapäivien viettoon, joilla on
juurensa muissa uskonnollisissa tai kulttuuriperinteissä?

Vastaus kaikkiin näistä kysymyksistä on kyllä. Vaikka joitakin käyttäytymistapoja
koskee Herran antaman käskyn selkeä vaatimus tai kielto, muut on jätetty
yksittäisten jäsenten mieltymysten tai harkinnan varaan. Näitä asioita voivat olla
jotkin valinnat sellaisilla osa-alueilla kuten viihde, pukeutuminen, ruokavalio,
lepopäivän vietto ja vanhempien säännöt lapsilleen. Herra on antanut käskyjä ja
tasovaatimuksia ohjatakseen valintojamme joissakin näistä asioista, kuten
käyttämään säädyllisiä shortseja, mutta jotkin päätökset on jätetty
henkilökohtaiseen harkintaan. Jäsenet saattavat toisinaan perustaa jotkin
päätöksensä näillä osa-alueilla innoitukseen, jota he saavat erityisiin tilanteisiinsa
tai tarpeisiinsa.

Kun tutkit jakeita Room. 14:1–15:3, etsi totuuksia, joita Paavali opetti siitä, kuinka
meidän tulee käsitellä henkilökohtaisiin mieltymyksiin liittyviä asioita kirkossa.

Jakeissa Room. 14:1–5 kerrotaan, että yksi henkilökohtaisia mieltymyksiä
koskevista asioista, joita kirkon jäsenet Paavalin aikaan kohtasivat, oli ihmisten
ruokavalio. Jotkut eivät noudattaneet ruokavaliossaan mitään rajoituksia. Toiset
pidättyivät lihasta ja söivät vain vihanneksia (ks. Room. 14:2). Lisäksi jotkut kirkon
jäsenet päättivät noudattaa juutalaisia tapoja ja käytäntöjä sekä viettää juutalaisia
juhlapäiviä.
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Mitä ongelmia arvelet saattaneen herätä kirkossa, kun jäsenet tekivät näissä
asioissa erilaisia henkilökohtaisia valintoja?

Lue Room. 14:3 ja katso, minkä neuvon Paavali antoi kirkon jäsenille, joilla oli
eriäviä mieltymyksiä.

Miksihän jotkut kirkon jäsenet saattaisivat halveksia tai ylenkatsoa ja tuomita muita
jäseniä, joiden valinnat erosivat heidän omistaan?

Lue Room. 14:10–13, 15, 21 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Paavali opetti kirkon
jäseniä olemaan tekemättä tässä henkilökohtaisia mieltymyksiä koskevassa asiassa.

Yksi totuus, jonka me voimme oppia Paavalin ohjeesta jakeessa Room. 14:13, on se,
että asioissa, joista ei ole annettu selkeää käskyä, meidän tulee pidättyä
tuomitsemasta muiden valintoja.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Miksi on ongelmallista, että kirkon jäsenet

halveksivat tai tuomitsevat muita kirkon jäseniä, jotka tekevät erilaisia valintoja
asioissa, joissa mikään käsky ei vaadi tai kiellä tietynlaista käyttäytymistä?

Huomaa ilmaus ”ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan” jakeessa
Room. 14:13. Tämä tarkoittaa sitä, että saa jonkun toisen hengellisesti
kompuroimaan tai kaatumaan tämän pyrkimyksissä uskoa Jeesukseen Kristukseen
ja elää Hänen evankeliuminsa mukaan. Huomaa myös, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä jakeesta Room. 14:15 sanotaan: ”Jos veljesi pahastuu
ruoastasi, sinä et enää noudata rakkauden vaatimuksia, jos syöt. Älä siis saata
ruoallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut.”

Paavali neuvoi kirkon jäseniä ottamaan huomioon henkilökohtaisten tapojensa
vaikutuksen muihin ja luopumaan auliisti teoista, jotka voisivat saada muut
kompastumaan hengellisesti. Paavalin ohjeista me opimme myös, että asioissa,
joista ei ole annettu nimenomaisia käskyjä, meidän tulee olla huomaavaisia
sen suhteen, kuinka valintamme vaikuttavat muihin.

Muistele niitä henkilökohtaisia mieltymyksiä koskevia asioita, jotka mainittiin
oppiaiheen tämän osuuden alussa. Pohdi, mitä kirkon jäsenet meidän aikanamme
voisivat tehdä noudattaakseen Paavalin neuvoa tämän kaltaisissa asioissa. Kuinka
tällaiset valinnat kirkon jäsenten keskuudessa voisivat rakentaa rauhaa (ks. Room.
14:19)?

Kirje roomalaisille 15:4–16:27
Paavali päättää kirjeensä roomalaisille
Kun Paavali oli lopettamassa Kirjettä roomalaisille, hän opetti erään pyhiä
kirjoituksia koskevan totuuden. Lue Room. 15:4 ja pane merkille, mitä Paavali
opetti siitä, miksi pyhät kirjoitukset kirjoitettiin.

Täydennä lukemasi perusteella seuraava totuus: Pyhät kirjoitukset on kirjoitettu
____________________.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
pyhien kirjoitusten tutkiminen on antanut sinulle opetusta, lohtua

tai toivoa.

VI IKKO 21,  PÄIVÄ 2

429



Paavali näytti, kuinka pyhät kirjoitukset voivat opettaa meitä ja antaa meille toivoa,
lainaamalla useita Vanhan testamentin kohtia vakuuttaakseen pyhille, että
lähetystyö pakanoiden keskuudessa oli sopusoinnussa Jumalan suunnitelman
kanssa (ks. Room. 15:9–12).

Lukujen Room. 15–16 loppuosassa on lisää kannustusta ja neuvoja kirkon jäsenille
Roomassa. Siellä varoitetaan niistä, jotka aiheuttavat hajaannusta, opettavat vääriä
oppeja ja pyrkivät pettämään muita (ks. Room. 16:17–18).

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Room. 12–16 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto –
Ensimmäinen kirje
korinttilaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Varhaisilla Korintissa asuneilla kirkon jäsenillä oli monia ongelmia, joita on
maailmassa nykyään, kuten hajaannus, väärät opetukset ja moraalittomuus.
Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille apostoli Paavali opetti näille pyhille, kuinka
edistää ykseyttä kirkossa, kuinka oppia sitä, mikä on Jumalan, mikä on fyysisen
ruumiin tehtävä Pyhän Hengen temppelinä, millaisia ovat hengelliset lahjat, miksi
on tärkeää nauttia sakramentti kelvollisesti ja että ylösnousemus on todellinen.
Tutkiessasi Paavalin opetuksia, jotka on merkitty Ensimmäiseen kirjeeseen
korinttilaisille, voit oppia oppeja ja periaatteita, jotka auttavat sinua elämään
vanhurskaasti kaikesta siitä jumalattomuudesta huolimatta, jota mahdollisesti
kohtaat.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Ensimmäinen jae Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille osoittaa, että tämän
kirjeen lähettivät apostoli Paavali ja opetuslapsi nimeltä Sostenes, joka on saattanut
palvella Paavalin kirjurina (ks. 1. Kor. 1:1). Vaikka Sostenesin tehtävästä ei
tiedetäkään tarkemmin, on selvää, että Paavali oli vastuussa kirjeen sisällöstä (ks.
1. Kor. 16:21–24).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali kirjoitti Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille kolmivuotisen Efesossa
oleskelunsa lähestyessä loppuaan (kolmannen lähetysmatkansa aikana). Se päättyi
todennäköisesti joskus vuosien 55–56 jKr. välisenä aikana (ks. Ap. t. 19:10; 20:31;
PKO, ”Paavalin kirjeet”, scriptures.lds.org/fi).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Tämä kirje kirjoitettiin kirkon jäsenille Korintin kaupungissa. Paavali oli saarnannut
evankeliumia Korintissa lähes kaksi vuotta (ks. Ap. t. 18:1–18) ja perustanut siellä
kirkon seurakunnan (ks. Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”). Kun Paavali
myöhemmin kolmannella lähetysmatkallaan saarnasi Efesoksessa, hän sai viestin
kirkon jäseniltä Korintista. Hän kirjoitti seurakunnalle vastauksen (ks. 1. Kor. 5:9),
mutta valitettavasti tämä kirje on kadonnut eikä sitä ole sen vuoksi pyhissä
kirjoituksissamme. Myöhemmin Paavali sai kirkon jäseniltä Korintista toisen
viestin, joka koski kirkossa olevia ongelmia siellä (ks. 1. Kor. 1:11) ja johon hän
vastasi kirjoittamalla toisen kirjeen, joka tunnetaan Ensimmäisenä kirjeenä
korinttilaisille. Näin Ensimmäinen kirje korinttilaisille on itse asiassa Paavalin
toinen kirje kirkon jäsenille Korintissa.

Paavalin aikaan Korintti oli roomalaisen maakunnan Akhaian pääkaupunki, ja
tuohon maakuntaan kuului suurin osa muinaista Kreikkaa Makedonian
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eteläpuolella. Koska Korintti oli varakas kaupankäynnin keskus, se houkutteli
ihmisiä kaikkialta Rooman keisarikunnasta, ja näin se oli yksi
monikulttuurisimmista kaupungeista alueella. Korintin uskonnollista kulttuuria
hallitsi epäjumalanpalvelus, ja eri puolilla kaupunkia oli lukuisia temppeleitä ja
pyhäkköjä. Paavalin palvelutyön aikaan korinttilaisia pidettiin maineeltaan erittäin
moraalittomina. Esimerkiksi Afroditen temppelissä harjoitettiin kuulemma
rituaalista prostituutiota.

Tässä kirjeessä Paavali teki selväksi, että kirkon jäseniltä puuttui ykseyttä ja että
jotkin pakanalliset käsitykset ja käytännöt olivat alkaneet vaikuttaa siihen, kuinka
he noudattivat evankeliumin periaatteita ja toimituksia (ks. 1. Kor. 1:11; 6:1–8;
10:20–22; 11:18–22). Paavali kirjoitti kirkon jäsenille Korintissa auttaakseen heitä
heidän kysymyksissään ja ongelmissaan sekä vahvistaakseen käännynnäisiä, joilla
oli vaikeuksia ja jotka palasivat takaisin aiempiin uskonkäsityksiinsä ja tapoihinsa.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Uusi testamentti sisältää enemmän Paavalin neuvoja ja opetuksia kirkon jäsenille
Korintissa kuin millekään muulle kirkon seurakunnalle. Itse asiassa Paavalin kaksi
kirjettä korinttilaisille muodostavat neljäsosan kaikista säilyneistä Paavalin
kirjoituksista.

Kuten Ensimmäiseen kirjeeseen korinttilaisille on tallennettuna, Paavali selitti, että
Jeesus Kristus oli täyttänyt Mooseksen lain. Paavali tähdensi, kuinka tärkeää on
noudattaa Jumalan käskyjä (ks. 1. Kor. 7:19) Kristuksen lain alaisuudessa (ks.
1. Kor. 9:21) pelastuksen siunauksen saamiseksi evankeliumin kautta.

Pääkohdat
1. kirje korinttilaisille 1–11. Paavali varoittaa hajaannuksesta kirkossa ja
tähdentää ykseyden tärkeyttä kirkon jäsenten keskuudessa. Hän varoittaa jäseniä
sukupuolisesta moraalittomuudesta, opettaa ruumiin olevan Pyhän Hengen
temppeli ja kannustaa itsekuriin. Hän puhuu erityisistä kysymyksistä, jotka
koskevat avioliittoa ja lähetystyötä, sekä sakramenttitoimituksesta ja siitä, onko
sallittua syödä uhrilihaa, joka on uhrattu pakanajumalille.

1. kirje korinttilaisille 12–14. Paavali opettaa, että meidän tulee tavoitella Hengen
lahjoja. Hän muistuttaa Korintin pyhiä apostolien, profeettojen ja opettajien
tärkeydestä ja siitä, että jäsenten tulee pitää huolta toisistaan. Hän tähdentää
rakkauden merkitystä suurimpana kaikista hengellisistä lahjoista.

1. kirje korinttilaisille 15–16. Paavali todistaa, että hän on monien muiden ohella
ylösnousseen Kristuksen todistaja. Hän opettaa, että kaikki nousevat kuolleista ja
että kaste kuolleiden puolesta vahvistaa tulevan ylösnousemuksen olevan totta.
Hän selittää, että ylösnousseet ruumiit ovat kirkkaudeltaan eriasteisia ja että
Jeesuksen Kristuksen voitto haudasta poistaa kuoleman pistimen. Hän järjestää
keräyksen Jerusalemin köyhille pyhille.

ENSIMMÄINEN KIRJE  KORINTTILAIS ILLE
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VIIKKO 21: PÄIVÄ 3

1. kirje korinttilaisille 1–2
Johdanto
Saatuaan kuulla ongelmista, joita kirkon jäsenet Korintissa kokivat, Paavali kirjoitti
heille ja kehotti heitä poistamaan riidat ja olemaan yhtä. Hän selitti myös, että
Jumala kutsuu heikkoja ja nöyriä saarnaamaan evankeliumiaan ja että sitä, mikä on
Jumalan, voidaan tuntea ja ymmärtää vain Hengen avulla.

1. kirje korinttilaisille 1:1–16
Paavali kirjoittaa pyhille Korintissa ja kehottaa heitä poistamaan riidat ja
olemaan yhtä
Ajattele perhettä, urheilujoukkuetta ja ystäväjoukkoa.

Mikä saattaisi aiheuttaa hajaannusta ja
riitaa kussakin näistä ryhmistä?
____________________

Kuinka sellainen hajaannus ja riidat
voivat vaikuttaa perheeseen,
joukkueeseen tai ystäväjoukkoon?
____________________

Mieti, kuinka hajaannus ja riidat kirkon
jäsenten keskuudessa voivat vaikuttaa
kirkkoon.

Kun tutkit lukua 1. Kor. 1, pane merkille
totuus, jota Paavali opetti Korintin
pyhille hajaannuksesta ja riidoista.

Etsi kartasta Korintti:

433



Toisella lähetysmatkallaan Paavali matkasi Kreikassa sijaitsevaan Korintin
kaupunkiin, missä hän saarnasi evankeliumia. Tuolloin monia ihmisiä meni
kasteelle (ks. Ap. t. 18:1–18). Myöhemmin ollessaan saarnaamassa Efesoksessa
Paavali sai kuulla, että kirkon jäsenten keskuudessa Korintissa oli syntynyt
ongelmia, koska useat käännynnäiset olivat palaamassa vanhoihin
uskonkäsityksiinsä ja epäjumalanpalvelustapoihinsa. Paavali kirjoitti kirkon
jäsenille Korintissa vahvistaakseen heitä ja muistuttaakseen heitä heidän
sitoumuksestaan palvella Herraa.

Jakeissa 1. Kor. 1:1–9 kerrotaan, että Paavali kertoi Korintin pyhille kiittävänsä
Jumalaa heidän puolestaan siitä armosta, jonka he olivat saaneet Jeesukselta
Kristukselta ja joka oli siunannut heitä kaikin tavoin.

Lue 1. Kor. 1:10–11 ja ota selville, mitä Paavali kehotti Korintin pyhiä tekemään.

Saat selville yhden näihin jakeisiin tallennetun totuuden, kun täydennät alla olevan
virkkeen tyhjät kohdat seuraavilla sanoilla: yhtä, odottaa, riidat, poistavan.

Herra ____________________ meidän pyhien olevan ____________________ ja
____________________ hajaannuksen ja ____________________.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä siunauksia me kirkon jäsenet saamme, kun pyrimme olemaan yhtä ja
poistamaan hajaannuksen ja riidat?

b. Milloin sinua on siunattu sen johdosta, että olet ollut yhtä luokkasi,
koorumisi tai seurakuntasi kanssa?

c. Mitä me voimme tehdä poistaaksemme hajaannuksen ja riidat kirkosta?
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Jakeiden 1. Kor. 1:12–16 mukaan kirkon jäsenet Korintissa jakaantuivat ryhmiin
kirkon opin eriävien tulkintojen perusteella ja he hakivat tukea näkemyksilleen
lainaamalla huomattavia kirkon johtajia.

1. kirje korinttilaisille 1:17–31
Paavali opettaa pyhille, että Jumala kutsuu heikkoja saarnaamaan evankeliumiaan
Paavalin aikaan Kreikka oli Rooman vallan alaisuudessa ja monet kreikkalaiset
asuivat Korintissa. Kreikkalaiset arvostivat suuresti filosofisia ajatuksia ja maailman
viisautta.

Mieti, miksi jonkun, joka arvostaa maailmallisia filosofioita, saattaisi olla vaikeaa
ottaa vastaan evankeliumi tai elää sen mukaan.

Kun tutkit jakeita 1. Kor. 1:17–31, etsi periaate, joka voi auttaa sinua ymmärtämään,
miten hullua on luottaa maailman viisauteen.

Lue 1. Kor. 1:17–22 ja katso, mitä apostoli Paavali opetti maailman viisaudesta
verrattuna Jumalan viisauteen. Ilmaukset ”viisaitten viisaus” (ks. 1. Kor. 1:19) ja
”maailman viisaus” (ks. 1. Kor. 1:20) viittaavat sen ajan vääriin filosofisiin
perinteisiin. Saattaisi myös olla hyödyllistä tietää, että Paavali käytti sanaa ”risti”
(ks. 1. Kor. 1:17–18) viittaamaan Jeesuksen Kristuksen elämään, palvelutyöhön ja
sovitukseen.

Mistähän syystä ne, jotka eivät uskoneet, pitivät sanomaa Jeesuksen Kristuksen
sovituksesta hulluutena? ____________________

Lue 1. Kor. 1:25 ja pane merkille, mitä Paavali opetti ihmisviisaudesta verrattuna
Jumalan viisauteen. Jumala ei ole hullu eikä Hänellä ole mitään heikkouksia.
Paavali käytti ilmauksia ”Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi” ja ”Jumalan
heikkous ihmisiä voimakkaampi” välittääkseen ajatuksen siitä, etteivät ihmisten
viisaus ja voima ole mitään verrattuina Jumalan viisauteen ja voimaan.

Ympyröi totuus, joka parhaiten kuvaa, mitä Paavali opetti korinttilaisille Jumalan
viisaudesta:

• Jumalan viisaus on suurempi kuin ihmisviisaus.

• Henkilö on voimakas, kun hän on viisas.

• Taivaan ihmeteot ovat suurempia kuin kreikkalaisten viisaus.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinkahan sen ymmärtäminen, että Jumalan viisaus

on suurempi kuin ihmisviisaus, saattaisi vaikuttaa siihen, kuinka ihminen etsii
ratkaisuja omiin ongelmiinsa?

Lue 1. Kor. 1:26–27 ja kiinnitä huomiota siihen, keitä Jumala valitsee saarnaamaan
evankeliumiaan.

Pohdi, miksi Jumala valitsee niitä, joita maailma pitää hulluina ja heikkoina,
opettamaan evankeliumiaan.

Jakeista 1. Kor. 1:28–31 me opimme Paavalin opettaneen, että Jeesus Kristus on
täydellinen esimerkki viisaudesta, vanhurskaudesta, pyhityksestä ja lunastuksesta
(ks. 1. Kor. 1:30) ja että meidän tulee ylpeillä eli riemuita Hänestä.
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1. kirje korinttilaisille 2
Paavali selittää, kuinka me opimme sitä, mikä on Jumalan
Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin kertoma
seuraava kokemus, joka tapahtui, ennen kuin hänet kutsuttiin johtavaksi
auktoriteetiksi:

”Istuin lentokoneessa erään ateistiksi tunnustautuvan miehen vieressä, joka
vakuutti niin kiivaasti sitä, ettei uskonut Jumalaan, että lausuin hänelle
todistukseni. ’Olette väärässä’, sanoin. ’Jumala on olemassa. Minä tiedän, että
Hän elää!’

Hän väitti vastaan: ’Ette te sitä tiedä. Kukaan ei tiedä sitä! Sitä ei voi tietää!’ Kun
en antanut periksi, tämä ateisti, joka oli asianajaja, esitti kysymyksen, joka on

ehkä perimmäisin, mitä todistuksesta voidaan esittää. ’Hyvä on’, hän sanoi pilkallisesti ja
alentuvasti, ’sanotte tietävänne. Kertokaapa minulle, kuinka te tiedätte.’

Vaikka olin suorittanut korkeamman asteen akateemisia tutkintoja, niin kun yritin vastata, en
osannut ilmaista ajatuksiani. – –

Kun käytin sanoja Henki ja todistus, ateisti vastasi: ’En tiedä, mistä puhutte.’ Sanat rukous,
erottaminen ja usko olivat hänelle yhtä lailla merkityksettömiä. ’Huomaattehan’, mies sanoi, ’ette
te oikeastaan tiedä. Jos tietäisitte, niin te osaisitte kertoa minulle, kuinka te tiedätte.’

Minusta taisi tuntua, että olin lausunut hänelle todistukseni harkitsemattomasti, enkä tiennyt,
mitä tehdä.” (Ks. ”Herran lamppu”, Valkeus, heinäkuu 1983, s. 27.)

Jos sinä olisit ollut tässä tilanteessa, niin mitä olisit sanonut tälle miehelle, joka ei
uskonut Jumalaan?

Kun tutkit lukua 1. Kor. 2, etsi totuus, joka auttaa sinua ymmärtämään, miksi tämä
mies ei pystynyt ymmärtämään presidentti Packerin sanoja ja miksi sinä voit olla
varma hengellisiä asioita koskevassa tiedossasi.

Jakeissa 1. Kor. 2:1–8 kerrotaan Paavalin sanoneen Korintin pyhille, ettei hän
käyttänyt maailman viisautta saadakseen heidät vakuuttuneiksi evankeliumin
totuudesta. Hän selitti opettavansa heitä Hengen voimalla, jotta he uskoisivat
Jumalaan. Paavali kertoi heille myös, etteivät ne, jotka eivät uskoneet, pystyneet
ymmärtämään Jumalan salaisuuksia.

Lue 1. Kor. 2:9–16 ja ota selville, miksi Paavali sanoi, että jotkut ihmiset voivat tietää
ja ymmärtää ”Jumalan – – salaisuudet” (1. Kor. 2:10–11), kun taas toiset eivät.

Pyri saamaan Pyhä Henki
Kun Pyhä Henki voi vahvistaa opiskelemiesi evankeliumin oppien ja periaatteiden totuuden ja
tärkeyden, niin todennäköisemmin toteutat niitä omassa elämässäsi. Kun huomaat oppeja ja
periaatteita, liitä ne omiin kokemuksiisi ja tavoittele Pyhän Hengen vahvistusta siitä, että ne
ovat tosia.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:
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a. Miksi Paavali ja muut uskolliset ihmiset jakeiden 1. Kor. 2:9–10 mukaan
pystyivät ymmärtämään sitä, mikä on Jumalan?

b. Miksi jotkut ihmiset jakeen 1. Kor. 2:14 mukaan eivät pysty ymmärtämään
sitä, mikä on Jumalan?

Näistä jakeista me opimme seuraavan totuuden: Me voimme tietää ja ymmärtää
sitä, mikä on Jumalan, vain Hänen Henkensä avulla. Voisit merkitä jakeissa
1. Kor. 2:10–14 ne sanat tai ilmaukset, jotka opettavat tätä totuutta.

Presidentti Packer päätti kertomuksensa selittämällä, että hän tunsi innoitusta
kysyä vieressään lentokoneessa istuvalta mieheltä, tiesikö tämä, miltä suola
maistuu.

”’Totta kai tiedän’, hän vastasi.

’Milloin olette viimeksi maistanut suolaa?’

’Minä söin juuri päivällisen lentokoneessa.’

’Te vain luulette tietävänne, miltä suola maistuu’, minä sanoin.

Hän vakuutti: ’Minä tiedän, miltä suola maistuu, yhtä hyvin kuin tiedän mitä tahansa.’ – –

’Oletetaan sitten’, sanoin, ’että minä en ole koskaan maistanut suolaa. Selittäkääpä minulle,
miltä se maistuu.’ – –

Monien yritysten jälkeenkään hän ei tietenkään pystynyt siihen. Hän ei pystynyt selittämään
pelkillä sanoilla niinkään tavanomaista kokemusta kuin suolan maistamista. Todistin hänelle
uudelleen ja sanoin: ’Minä tiedän, että Jumala on olemassa. Piditte pilkkananne sitä todistusta ja
sanoitte, että jos tietäisin, pystyisin kertomaan teille tarkoin, kuinka sen tiedän. Ystäväni,
hengellisessä mielessä olen maistanut suolaa. En pysty sanoin ilmaisemaan teille sitä, kuinka
tämä tieto on tullut, sen enempää kuin tekään pystytte kertomaan minulle, miltä suola maistuu.
Sanon teille kuitenkin jälleen: Jumala on olemassa! Hän todellakin elää! Älkääkä yrittäkö väittää
minulle, etten tiedä, vain sen vuoksi, ettette itse tiedä, sillä minä tiedän!’

Erotessamme kuulin hänen mutisevan: ’En tarvitse uskontoanne kainalosauvaksi! En
tarvitse sitä.’

Tuon kokemuksen jälkeen en ole koskaan ollut vaivautunut tai häpeissäni siitä, että en ole
pystynyt pelkin sanoin selittämään kaikkea, mitä tiedän hengellisesti.” (”Herran lamppu”, s. 28.)

4. Tee seuraavat tehtävät pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi:

a. Kirjoita muutamia asioita, jotka ovat Jumalan ja jotka voi tietää ja ymmärtää
vain Hänen Henkensä avulla.

b. Miksi on tärkeää, että me uskomme voivamme tietää ja ymmärtää sitä, mikä
on Jumalan, vain Hänen Henkensä avulla?

Ajattele tilannetta, jolloin opit tietämään ja ymmärtämään Hengen kautta jotakin,
mikä on Jumalan ja minkä kirjoitit pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Mieti,
mitä voit tehdä nyt tavoitellaksesi Hengen apua, kun pyrit tietämään ja
ymmärtämään sitä, mikä on Jumalan.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:
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Olen opiskellut luvut 1. Kor. 1–2 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 21: PÄIVÄ 4

1. kirje korinttilaisille 3–6
Johdanto
Apostoli Paavali selitti Korintin pyhille, mikä on lähetyssaarnaajien tehtävä Jumalan
valtakunnan rakentamisessa. Hän opetti, että heidän seurakuntansa olivat paikkoja,
joissa Henki voisi asua, ja kehotti heitä olemaan ajattelematta, että jotkut ihmiset
ovat parempia kuin toiset. Lisäksi Paavali varoitti heitä siitä, etteivät he antaisi
jumalattomien ihmisten vaikuttaa heihin. Hän kehotti heitä myös välttämään
moraalittomia filosofioita ja tapoja, jotka olivat yleisiä Korintissa.

1. kirje korinttilaisille 3
Paavali selittää, mikä on lähetyssaarnaajien ja kirkon jäsenten rooli Jumalan
valtakunnan rakentamisessa
Kuvittele, että ystävä ilmoittautuu pitkän matematiikan kurssille, kuten
integraalilaskenta, mutta ei ole suorittanut valmentavia kursseja, kuten
matematiikan peruskursseja.

Mieti, kuinka hyvin ystäväsi menestyisi pitkän matematiikan kurssilla. Miksi on
välttämätöntä ymmärtää jonkin aiheen perusasiat ennen kuin voi hallita
vaativampia käsitteitä?

Lue 1. Kor. 3:1–3 ja pane merkille vertaus, jota apostoli Paavali käytti osoittaakseen
Korintin pyhille, etteivät he olleet vielä valmiita evankeliumin lisätotuuksiin. Voisit
merkitä sanat maitoa ja vahvaa ruokaa jakeessa 1. Kor. 3:2.

Mitä jakeen 1. Kor. 3:1 ilmaus ”Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia” antaa
ymmärtää Korintin pyhien hengellisestä kypsyydestä? ____________________

Muista, että Korintin pyhät eivät olleet yhtä ja että jotkut heistä ottivat
evankeliumiin mukaan pakanallisia (jumalattomia) uskonkäsityksiä ja tapoja. He
olivat myös alkaneet jakaantua ryhmiin kirkon opin eriävien tulkintojen perusteella,
ja he hakivat tukea näkemyksilleen lainaamalla huomattavia kirkon johtajia (ks.
1. Kor. 1:10–16; 3:4).

Lue 1. Kor. 3:5–8 ja pane merkille vertauskuva, jota Paavali käytti auttaakseen pyhiä
ymmärtämään niiden lähetyssaarnaajien tehtävän, jotka olivat tuoneet
evankeliumin Korinttiin.

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuva Paavalin
vertauskuvasta ja kirjoita, mitä arvelet Paavalin pyrkineen

opettamaan Korintin pyhille tällä vertauskuvalla.

Huomaa jakeista 1. Kor. 3:6–7, kuka saa ihmisten sydämessä aikaan muutoksia,
jotka johtavat kääntymykseen. Näistä jakeista voimme oppia, että vaikka voimme
auttaa muita tutustumaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, ihmiset
kokevat kääntymyksen Pyhän Hengen voiman avulla.

Pohdi, miksi meidän on tärkeä ymmärtää, että kääntymyksen saa aikaan Jumalan
voima, ei meidän oma voimamme.

439



Jakeissa 1. Kor. 3:9–23 kerrotaan, että Paavali kehotti Korintin pyhiä rakentamaan
uskonsa Jeesuksen Kristuksen perustukselle ja sallimaan Hengen asua kirkossa.
Lisäksi Paavali neuvoi pyhiä olemaan luottamatta maailman viisauteen, koska se on
hulluutta (ks. 1. Kor. 3:19) verrattuna Jumalan viisauteen.

1. kirje korinttilaisille 4
Paavali kehottaa Korintin pyhiä olemaan ajattelematta, että jotkut ihmiset ovat
parempia kuin toiset
Sen perusteella, mitä Paavali neuvoo jakeissa 1. Kor. 4:1–3, vaikuttaa siltä, että
jotkut kirkon jäsenet Korintissa olivat arvostelleet Paavalin suoriutumista
lähetyssaarnaajana ja kirkon johtajana. He ovat saattaneet kyseenalaistaa hänen
arvostelukykynsä tai ajatella, että joku toinen olisi ehkä hoitanut tehtävän
paremmin.

Kuten on tallennettuna jakeissa 1. Kor. 4:3–5, Paavali opetti, että Herra olisi hänen
tuomarinsa ja Hän valaisisi ”pimeyden kätköt” ja toisi esiin ”sydänten ajatukset”
(ks. 1. Kor. 4:5). Tästä me voimme oppia, että huolimatta siitä, miten muut meitä
tuomitsevat, Herra tuomitsee meidät oikeudenmukaisesti, koska Hän tietää
kaiken, myös sydämemme ajatukset ja aikeet.

Jakeissa 1. Kor. 4:6–21 kerrotaan, että Paavali kehotti Korintin pyhiä olemaan
ylpeilemättä yhdestä kirkon johtajasta toisen kustannuksella. Hän sanoi heille
myös, että Jeesuksen Kristuksen apostolit joutuvat kärsimään maailman
jumalattomuuden vuoksi. Maailma tuomitsee apostolit ja muut kirkon johtajat
pitäen heitä hulluina (ks. 1. Kor. 4:10), koska he pyrkivät seuraamaan Kristusta.
Sitten Paavali opetti, että Jumalan valtakuntaa johtaa Jumalan voima niiden
välityksellä, joilla on pappeuden avaimet.

1. kirje korinttilaisille 5
Paavali varoittaa pyhiä olemasta sellaisten kanssa, jotka tahallaan valitsevat
synninteon
Kuvittele, että sinulla on kulho, jossa on tuoreita hedelmiä ja yksi pilaantunut
hedelmä.

Mitä tapahtuisi, jos antaisit
pilaantuneen hedelmän jäädä kulhoon
muiden hedelmien kanssa?
____________________

Mitä pilaantunut hedelmä voisi kuvata
elämässämme? ____________________

Kun tutkit lukua 1. Kor. 5, etsi
totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
paremmin vastustamaan vahingollisia
vaikutuksia elämässäsi.

Lue 1. Kor. 5:1–2 ja etsi synti, jonka
suhteen Korintin pyhät eivät olleet
ryhtyneet mihinkään kurinpitotoimiin.
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Haureus tarkoittaa kaikkia avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita. Näyttää siltä,
että yksi kirkon jäsenistä Korintissa oli tehnyt syntiä olemalla sukupuolisuhteessa
äitipuolensa kanssa.

Ilmaus ”erottaa joukostanne” jakeessa 1. Kor. 5:2 tarkoittaa, että syntinen olisi
pitänyt erottaa kirkosta. Kirkon johtohenkilöt harkitsevat tarkoin monia seikkoja
ennen kuin kirkosta erottaminen tai jokin muu kirkkokurin toimenpide
toteutetaan. Sen lisäksi, että kirkon johtohenkilöt pohtivat, kuinka vakava rikkomus
on, he ottavat huomioon kirkkokurin eri tarkoitukset: auttaa henkilöä tekemään
parannus, suojella niitä, joihin henkilön toimilla tai uskonkäsityksillä olisi
kielteinen vaikutus, ja suojella kirkon opetusten puhtautta (ks. ”Church Discipline”
[Kirkkokuri], mormonnewsroom.org/article/church-discipline).

Lue 1. Kor. 5:6–7 ja katso, mitä vertausta apostoli Paavali käytti selittääkseen, miksi
tämän henkilön täytyi menettää jäsenyytensä kirkossa.

Hapate eli hiiva saa leivän kohoamaan. Se saa leivän myös pilaantumaan tai
homehtumaan. Taikina kuvaa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. Kuinka esittäisit
lyhyesti tämän vertauksen tarkoituksen? ____________________

Paavalin vertauksen pohjalta me voimme oppia seuraavan totuuden: Jos
päätämme olla läheisissä tekemisissä niiden kanssa, jotka tekevät syntiä,
heidän jumalattomuutensa voi vaikuttaa meihin.

Lue 1. Kor. 5:9–11 ja katso, minkä neuvon Paavali antoi Korintin pyhille
auttaakseen heitä toteuttamaan jakeessa 6 opetettua periaatetta.

Mieti, kuinka Paavalin opetus liittyy hedelmäkulhoon, jossa on yksi pilaantunut
hedelmä.

Jotta ymmärtäisit paremmin Paavalin neuvon olla viettämättä aikaa siveettömien
ja muiden sellaisten kanssa, jotka kieltäytyvät tekemästä parannusta, lue
kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin seuraavat
sanat: ”Älkää siis viettäkö aikaanne [siveettömien] kanssa. Miksi? Ei siksi, että te
olette liian hyviä heille, vaan siksi, kuten C. S. Lewis kirjoitti, että te ette ole
tarpeeksi hyviä! Muistakaa, että huonot tilanteet voivat saada hyvätkin ihmiset

sortumaan.” (Ks. ”Mitä on todellinen rakkaus ja onni?”, Valkeus, elokuu 1993, s. 21.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä esimerkkejä on huonoista tilanteista, jotka

voivat saada hyvät ihmiset sortumaan niin että he tinkivät tasovaatimuksistaan
ja hyväksyvät synnillistä käytöstä?

Meidän tulee pyrkiä auttamaan ja innoittamaan ihmisiä, jotka kamppailevat synnin
kanssa, ilman että tingimme omista tasovaatimuksistamme. Mieti rukoillen, mitä
voit tehdä vaikuttaaksesi muihin myönteisellä tavalla tinkimättä kuitenkaan
tasovaatimuksistasi.

Jakeissa 1. Kor. 5:12–13 kerrotaan, että kirkon johtajilla on vastuu tuomita ja
tarvittaessa erottaa ne, jotka syyllistyvät vakaviin rikkomuksiin.
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Apostoli Paavali opetti, että meidän
ruumiimme on Jumalan temppeli.

1. kirje korinttilaisille 6
Paavali opettaa pyhille ykseyttä ja siveyden lakia
Muinainen Korintti oli maineeltaan moraaliton, ja monet korinttilaiset suosivat
ajatusta, että ruumiimme on tehty mielihyvää varten. Jakeissa 1. Kor. 6:13–17
apostoli Paavali opetti Korintin pyhille, että ruumiimme on luotu Herran
tarkoitusten toteuttamiseksi, ei syyllistyäksemme sukupuolisyntiin tai edes
pelkästään nauttiaksemme fyysisestä mielihyvästä kuten ruoasta. Niistä, jotka
liittyvät kirkkoon, tulee yhtä Kristuksen kanssa Hänen ruumiinsa hengellisinä
”jäseninä”. Sukupuolinen moraalittomuus ei sovi hengelliseen suhteeseen
Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Lue 1. Kor. 6:18–20 ja pane merkille, mitä Paavali opetti ruumiistamme. (1. Kor.
6:19–20 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi
erottuvalla tavalla, jotta sinun on helppo löytää se tulevaisuudessa.)

3. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Esitä lyhyesti totuus, jonka Paavali opetti jakeessa 1. Kor. 6:19.

b. Selitä, kuinka ymmärrys siitä, että ruumiimme on Jumalan temppeli, pitäisi
vaikuttaa siihen, kuinka me kohtelemme omaa ruumistamme ja muiden
ruumista.

c. Esitä lyhyesti totuus, jonka Paavali opetti jakeessa 1. Kor. 6:20.

Pohdiskele oppeja ja periaatteita
Pohdiskelemisella tarkoitetaan ajattelemista, mietiskelemistä, kysymysten esittämistä ja sen
arvioimista, mitä tiedät ja mitä pyrit ymmärtämään. Pohdiskeleminen auttaa meitä usein
ymmärtämään, mitä meidän tulee tehdä soveltaaksemme evankeliumin periaatteita käytäntöön.
Kun lukua 1. Kor. 6 tutkiessasi pohdiskelet apostoli Paavalin opetuksia siveyden laista ja siitä,
kuinka ruumiisi on kuin temppeli, voisit käyttää hieman aikaa miettien näitä totuuksia ja sitä,
miksi on tärkeää elää niiden mukaan.

Pohdi, kuinka näiden ruumistamme koskevien totuuksien ymmärtäminen voi
auttaa sinua pysymään puhtaana, kun olet jumalattomuuden ympäröimä.
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Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Kor. 6:19–20
4. Jotta sinun olisi helpompi opetella ulkoa tämä pyhien kirjoitusten

hallittava kohta, käy läpi alla olevia rivejä peittäen joitakin niistä
paperilla sitä mukaa kuin opit niissä olevat sanat. Jatka kohdan toistamista,
kunnes olet oppinut sen ulkoa. Toista kohta sitten jollekulle perheenjäsenelle tai
ystävälle ja pyydä häntä kirjoittamaan nimensä pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.

[19] Ettekö tiedä,

että teidän ruumiinne on

Pyhän Hengen temppeli?

Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä.

Te ette itse omista itseänne,

[20] sillä Jumala on ostanut teidät

täydestä hinnasta.

Tuottakaa siis ruumiillanne

Jumalalle kunniaa!

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Kor. 3–6 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 22: PÄIVÄ 1

1. kirje korinttilaisille 7–8
Johdanto
Apostoli Paavali antoi sekä naimisissa oleville että naimattomille kirkon jäsenille
Korintissa ohjeita avioliitosta ja lähetystyöstä. Vastatessaan kysymykseen
epäjumalille uhratun lihan syömisestä hän opetti pyhiä miettimään, mikä vaikutus
heidän henkilökohtaisilla tavoillaan on muihin, ja luopumaan auliisti joistakin
tavoista, jos ne saattaisivat saada jonkun toisen kompastumaan hengellisesti.

1. kirje korinttilaisille 7
Paavali antaa naimisissa oleville ja naimattomille kirkon jäsenille avioliittoa
koskevia neuvoja

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava kuvio.
Täydennät sitä tutkiessasi lukua 1. Kor. 7.

Meidän laillamme kirkon jäsenet Korintissa elivät yhteiskunnassa, jossa oli
hämmentäviä ja ristiriitaisia ajatuksia avioliitosta sekä läheisestä fyysisestä
kanssakäymisestä eli sukupuolisuhteista. Tämän ja evankeliumin muiden oppien ja
periaatteiden kohdalla on tärkeää pystyä erottamaan oikeat ja väärät
uskonkäsitykset.

Luvuissa 1. Kor. 5–6 kerrottiin joistakin sukupuolisuhteita koskevista vääristä
uskonkäsityksistä, joita vallitsi Korintissa. Yksi näistä vääristä käsityksistä oli
seuraava: On hyväksyttävää olla läheisessä fyysisessä kanssakäymisessä kenen tahansa
kanssa. Kirjoita tämä lausuma pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuvion
oikealle puolelle otsikon ”Väärä käsitys” alle. Mieti, miksi tämä käsitys on väärä.

Kirkon jäsenet Korintissa olivat kirjoittaneet apostoli Paavalille pyytäen ohjeita
sukupuolista puhtautta koskevasta Herran antamasta tasovaatimuksesta. Lue
1. Kor. 7:1 ja ota selville, mitä Korintin pyhät kysyivät Paavalilta.

Ilmaus ”miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen” jakeessa 1 osoittaa, että
Korintin pyhät olivat kysyneet, onko läheisessä fyysisessä kanssakäymisessä
oleminen sopivaa ja jos on, niin milloin. Jotkut ovat ehkä jopa kysyneet, pitäisikö
naimisissa olevien ihmisten olla läheisessä fyysisessä kanssakäymisessä. Kirjoita
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuvion vasemmalle puolelle otsikon
”Väärä käsitys” alle seuraavaa: Läheinen fyysinen kanssakäyminen ei ole koskaan
hyväksyttävää, ei edes avioliitossa.

Kumpikin pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjasi kuvioon kirjoitettu väärä käsitys
edustaa äärinäkemystä, joka eroaa Jumalan antamasta läheistä fyysistä
kanssakäymistä koskevasta tasovaatimuksesta.
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Lue 1. Kor. 7:2–3 ja ota selville, mitä Paavali opetti Korintin pyhille läheisestä
fyysisestä kanssakäymisestä. Sana haureus jakeessa 2 viittaa sukupuolisuhteisiin
avioliiton ulkopuolella ja sana aviovelvollisuus jakeessa 3 viittaa rakkauteen ja
läheisyyteen, jota ilmaistaan aviomiehen ja vaimon välillä.

Kirjasessa Nuorten voimaksi sanotaan, että ”läheinen fyysinen kanssakäyminen aviomiehen ja
vaimon välillä on kaunista ja pyhää. Se on Jumalan säätämää lasten luomiseksi ja rakkauden
ilmaisemiseksi aviomiehen ja vaimon välillä. Jumala on käskenyt, että sukupuolinen läheisyys
tulee varata avioliittoon.” (Kirjanen, 2011, s. 35.)

Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi otsikon ”Totuus” alle seuraavaa:
Läheinen fyysinen kanssakäyminen aviomiehen ja vaimon välillä on
Jumalan säätämää.

Kahdentoista apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer on sanonut:

”Käskyä lisääntyä ja täyttää maa ei ole koskaan kumottu. Se on välttämätön
lunastussuunnitelmalle ja ihmisen onnen lähde. Käyttämällä tätä voimaa
vanhurskaasti me voimme päästä lähelle taivaallista Isäämme ja kokea ilon
täyteyttä, jopa jumaluuden. Luomisvoima ei ole sattumanvarainen osa
suunnitelmaa; se on onnensuunnitelma; se on avain onneen.

Halu löytää kumppani on ihmiskunnassa pysyvä ja hyvin voimakas. Meidän
onnemme kuolevaisuudessa, meidän ilomme ja korotuksemme ovat riippuvaisia siitä, kuinka me
käytämme näitä hellittämättömiä, voimakkaita fyysisiä haluja.” (”Onnensuunnitelma”, Liahona,
toukokuu 2015, s. 26.)

Miksi lisääntymisvoima – kyky luoda kuolevaista elämää – on niin tärkeä
taivaallisen Isän suunnitelmassa lastensa pelastukseksi? ____________________

Kuten jakeissa 1. Kor. 7:1–24 kerrotaan, Paavali opetti, että erityisiä tilapäisiä
olosuhteita lukuun ottamatta puolisoiden ei pitäisi pidättyä aviollisen kiintymyksen
osoittamisesta toisiaan kohtaan, että leskien ja eronneiden kirkon jäsenten sallitaan
halutessaan mennä uudelleen naimisiin ja että kirkon jäsenten tulee ”pysyä
Jumalan edessä” (1. Kor. 7:24), olipa heidän tilanteensa mikä tahansa. Paavali puhui
myös avioeroa vastaan.

Korintissa oli kirkon jäseniä, joiden puoliso ei ollut kristitty. Mieti, mitä vaikeuksia
eri uskontokuntiin kuuluvat puolisot saattaisivat kokea.

Lue 1. Kor. 7:12–17 ja etsi Paavalin opettamia totuuksia, jotka voisivat auttaa
osajäsenperheitä nykyään.

Seuraavassa on yksi totuus, jonka voimme oppia tästä kohdasta: Jeesuksen
Kristuksen uskollisilla seuraajilla on pyhittävä vaikutus perheeseensä.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä esimerkkejä olet nähnyt siitä, kuinka kirkon

jäsenellä on ollut myönteinen vaikutus perheenjäseniin, jotka eivät ole olleet
kirkon jäseniä tai jotka eivät ole olleet aktiivisia kirkossa?
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Jakeissa 1. Kor. 7:25–40 Paavali kirjoitti naimattomuuden ja naimisissa olemisen
eduista ja haitoista niiden kohdalla, ”jotka on kutsuttu palvelutyöhön” (PKO, JSR
1. Kor. 7:29) eli lähetystyöhön. Hän opetti, että naimattomalla lähetyssaarnaajalla
olisi palvellessaan vähemmän häiriötekijöitä kuin sillä, joka olisi naimisissa ja jolla
olisi ajallisia huolia liittyen perheen elättämiseen. Hän ei kuitenkaan kieltänyt heitä
menemästä naimisiin palvellessaan lähetystyössä. Esimerkkejä aviopareista, jotka
ovat kokoaikaisessa kirkon palveluksessa nykyään, ovat lähetyssaarnaaja-avioparit,
lähetysjohtajat, temppelinjohtajat ja kirkon johtavat auktoriteetit.

1. kirje korinttilaisille 8
Paavali vastaa kysymykseen epäjumalille uhratun lihan syömisestä
Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin koorumista on kertonut seuraavan
kokemuksen:

”Olen huomannut, että jos elätte niin kuin teidän pitäisi, ihmiset panevat sen
merkille ja ovat vaikuttuneita uskonkäsityksistänne ja teillä on vaikutusta muiden
elämään.

Tein työurani tavarataloalalla. Koska kuuluin johtajistoryhmään, minulle oli
tärkeää ylläpitää suhteita paikallisten liikeyritysten kanssa. Tapaamiset useimpien
näiden liikeyritysten kanssa alkoivat aina cocktailtilaisuudella. Se oli aikaa

seurustella ja tutustua ihmisiin, jotka olivat tuon yrityksen palveluksessa. Tunsin aina
vaivautuneisuutta näissä seurusteluhetkissä. Alkuun aloin pyytää sitruunajuomaa. Pian
huomasin, että sitruunajuoma näyttää samanlaiselta kuin monet muut juomat. En kyennyt
tekemään selväksi, että en käytä alkoholia, kun käsissäni oli kirkasta juomaa.” (”Tasapainoisen,
vanhurskaan elämän perinne”, Liahona, elokuu 2011, s. 32–33.)

Mitä olisi voinut tapahtua, jos vanhin Perry olisi niissä seurustelutilaisuuksissa
juonut edelleen alkoholittomia juomia, jotka näyttivät alkoholijuomilta?
____________________

Missä tilanteissa sinun esimerkkisi voisi vaikuttaa kielteisesti muihin, vaikka et
tekisikään mitään väärää? ____________________

Kirkon jäsenet Korintissa pohtivat, oliko heidän hyväksyttävää syödä ruokaa, jota
oli uhrattu epäjumalille. Vastatessaan Paavali myönsi, että kirkon jäsenet saattaisivat
ajatella, että se oli hyväksyttävää, koska he tiesivät, ettei pakanajumalia
todellisuudessa ollut olemassa (ks. 1. Kor. 8:4–6).

Lue 1. Kor. 8:1 ja ota selville, mitä Paavali opetti Korintin pyhille.

Huomaa jakeesta 1, mitä voi seurata tiedosta ja mitä seuraa rakkaudesta. Paavali
esitti, että rakkaus (”Kristuksen puhdas rakkaus” [Moroni 7:47], epäitsekkään
rakkauden tunteminen muita kohtaan) oli tärkeämpää kuin se, että osoittaa
tietämystä tietyistä ruokia koskevista laeista.

Lue 1. Kor. 8:7–11 ja pane merkille, mitä Paavali opetti sellaisen ruoan syömisestä,
jota oli ehkä uhrattu epäjumalille. Näissä jakeissa sana heikko viittaa kirkon jäseniin,
jotka olivat heikkoja uskossaan. Sana vapaus jakeessa 9 viittaa siihen, ettei tiettyjen
ruokien syömistä ole kielletty täsmällisellä käskyllä.
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Huomaa, että jakeessa 1. Kor. 8:9 Paavali antoi vakuuttavan syyn siihen, miksi
pyhät päättäisivät olla syömättä epäjumalille uhrattua ruokaa. Minkä esimerkin
Paavali antoi jakeissa 1. Kor. 8:10–11 siitä, millä tavoin epäjumalille uhratun lihan
syöminen saattaisi olla kompastuskivi?

Lue 1. Kor. 8:12–13 ja katso, kuinka Paavali päätti varoituksensa sellaisen
tekemisestä, mikä voisi mahdollisesti johtaa muita kompastumaan. Ilmauksen
”jotta en viettelisi veljeäni” jakeessa 13 voisi kääntää myös lauseella ”jotta en saisi
veljeäni kompastumaan [tai] lankeamaan”.

Yksi periaate, jonka voimme oppia Paavalin opetuksista, on seuraava: Me voimme
osoittaa rakkautta muita kohtaan välttämällä tekoja, jotka voisivat johdattaa
heidät kompastumaan hengellisesti. (Tutkittuasi lukua Room. 14 saatat muistaa,
että Paavali opetti samanlaista periaatetta Rooman pyhille.)

Lue loput vanhin Perryn kertomuksesta hänen valinnoistaan cocktailtilaisuudessa.
Huomaa, kuinka hän toteutti tätä periaatetta.

”Viimein päätin, että minulla piti olla juoma, josta näkyisi selvästi, etten käytä
alkoholia. Menin baarimestarin luo ja pyysin lasin maitoa. Baarimestari ei ollut
koskaan saanut sellaista pyyntöä. Hän meni keittiöön ja haki minulle lasillisen
maitoa. Nyt minulla oli juoma, joka näytti hyvin erilaiselta kuin ne
alkoholijuomat, joita muut joivat. Äkkiä olin huomion keskipiste. Juomastani
vitsailtiin paljon. Maitoni oli keskustelunaihe. – –

Maidosta tuli minun juomavalintani cocktailtilaisuuksissa. Pian oli yleisesti tiedossa, että olen
mormoni. Saamani arvonanto oli minulle todellinen yllätys, samoin kuin se kiinnostava ilmiö, jota
alkoi esiintyä. Pian muut liittyivät seuraani nauttimaan puhtaasta maitococktailista!

Uskaltakaa olla erilaisia. Eläkää niiden tasovaatimusten mukaan, joita meille evankeliumissa
opetetaan.” (”Tasapainoisen, vanhurskaan elämän perinne”, s. 33.)
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3. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus
seuraavaan kysymykseen: Mitkä
ovat esimerkkejä siitä, kuinka voisit
osoittaa rakkautta muita kohtaan
välttämällä tekemästä sellaista, mikä
voisi saada heidät kompastumaan
hengellisesti?

4. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Kor. 7–8 ja
suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja
oivalluksia, joita haluaisin esittää
opettajalleni:
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VIIKKO 22: PÄIVÄ 2

1. kirje korinttilaisille 9–10
Johdanto
Apostoli Paavali puhui Korintin pyhien huolesta, joka koski kirkon varojen käyttöä
hänen ajallisten tarpeidensa täyttämiseksi. Hän selitti, että hänen saarnaamisensa
tarkoitus oli tuoda pelastus Jumalan lapsille. Hän kehotti heitä välttämään synnin
tekemistä sekä muiden loukkaamista uskonkäsityksissään.

1. kirje korinttilaisille 9
Paavali saarnaa evankeliumia, jotta hän ja hänen kuulijansa voisivat pelastua
Onko sinulla joskus ollut vaikeuksia herätä aamulla ja sen vuoksi sinulta on jäänyt
väliin jotakin tärkeää? Miltä tuntuu, kun huomaa, että on menettänyt tai ei ole
saavuttanut jotakin tärkeää, koska ei ole valmistautunut?

Tärkein asia, minkä saavuttamisen eteen meidän tulee työskennellä tässä elämässä,
on mahdollisuus tulla kelvolliseksi iankaikkiseen elämään.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi
iankaikkinen elämä on jotakin sellaista, mitä sinä haluat.

Aivan kuten se, että meillä on vaikeuksia herätä aamulla, voi johtaa siihen, että
meiltä jää kokematta tai jopa saavuttamatta tärkeitä asioita, niin jotkin
käyttäytymistavat voivat johtaa siihen, ettemme saavuta kaikista tärkeintä –
iankaikkista elämää. Kun tutkit lukua 1. Kor. 9, etsi periaate, joka voi auttaa sinua
tietämään, kuinka varmistua siitä, että saat iankaikkisen elämän.

Jakeissa 1. Kor. 9:1–21 Paavali vastasi Korintin pyhien moniin kysymyksiin. Hän
kirjoitti, että vaikka olisi täysin oikeutettua, että hän saisi tukea ajallisissa
huolissaan kirkon jäseniltä, hän ei ollut turvautunut heihin elinkustannuksissaan.
Hän selitti, että sopeutumalla eri olosuhteisiin evankeliumin mittapuista tinkimättä
hän oli pystynyt auttamaan juutalaisia, pakanoita ja kaikkia muita uskossaan
heikkoja ottamaan vastaan evankeliumin.

Lue 1. Kor. 9:17 ja ota selville, kuinka Paavali saarnasi evankeliumia.

Lue 1. Kor. 9:22–23 ja ota selville, miksi Paavali saarnasi evankeliumia vapaasta
tahdostaan.

Ajattele tilannetta, jolloin olet harjoitellut tai treenannut jotakin tilaisuutta varten.
Kuinka kattava harjoitusaikataulu tai valmennusohjelma sinulla oli? Kuinka
työskentely tavoitetta kohti innosti sinua?

Paavali selitti, että urheilija voi voittaa kiusauksen olla harjoittelematta
keskittymällä tavoitteeseensa. Lue 1. Kor. 9:24–25 ja pane merkille, mitä
urheilukilpailua Paavali käytti opettaakseen Korintin pyhiä.

Mitä ominaisuutta tai luonteenpiirrettä Paavali sanoi juoksijoiden tarvitsevan
menestymiseen?

Se katoamaton seppele, johon Paavali viittasi ja joka kestää ikuisesti, on
iankaikkinen elämä.
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Jakeesta 1. Kor. 9:25 me voimme oppia seuraavan periaatteen: Saadaksemme
iankaikkisen elämän meidän täytyy harjoittaa itsekuria kaikissa asioissa.
Iankaikkinen elämä saavutetaan kuitenkin lopulta ainoastaan Jeesuksen Kristuksen
”ansioiden ja laupeuden ja armon kautta” (2. Nefi 2:8) eikä oman
itsekurimme avulla.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä itsekurin harjoittaminen on välttämätöntä iankaikkisen
elämän saavuttamiseksi?

b. Millä elämämme osa-alueilla meidän kaikkien täytyy harjoittaa itsekuria,
jotta voimme saavuttaa iankaikkisen elämän?

Lue 1. Kor. 9:26–27 ja ota selville, millaisiksi Paavali kuvasi omia ponnistuksiaan
itsekurin harjoittamiseksi. Jakeen 27 ilmaus ”kohdistan iskut omaan ruumiiseeni”
tarkoittaa ankaraa itsekuria.

Mitähän Paavali tarkoitti jakeessa 27, kun hän kirjoitti: ”Kohdistan iskut omaan
ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka
olen kutsunut muita kilpailuun”? ____________________

Mieti presidentti Brigham Youngin seuraavia sanoja:

”Ette voi periä iankaikkista elämää, ellei teidän halunne ole saatettu sen hengen
alaiseksi, joka teissä asuu, sen hengen, jonka meidän taivaallinen Isämme antoi.
Tarkoitan henkienne Isää, niiden henkien, jotka Hän on pannut näihin maallisiin
majoihin [ruumiiseen]. Nämä majat on täysin saatettava hengen alaisiksi, muuten
ruumiinne ei ylösnousemuksessa voi nousta perimään iankaikkista elämää. – –
Ahkeroikaa, kunnes olette saattaneet kaiken alamaiseksi Kristuksen laille.”

(Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 204.)

”Jos henki taipuu ruumiin määräyksiin, se [henki] turmeltuu, mutta jos ruumis taipuu hengen
määräyksiin, siitä [ruumiista] tulee puhdas ja pyhä” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham
Young, s. 205).

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä sellaista voit tehdä, mikä auttaa ruumistasi

taipumaan henkesi määräyksiin?
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1. kirje korinttilaisille 10
Paavali kehottaa Korintin pyhiä välttämään syntiä ja varomaan loukkaamasta muita

Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta on varoittanut:
”Yksi elämän suuria myyttejä ilmenee silloin, kun ihmiset kuvittelevat olevansa
voittamattomia. Liian monet luulevat olevansa teräksestä [tehtyjä] ja kyllin
vahvoja vastustamaan mitä tahansa kiusausta. He harhautuvat ajattelemaan:
’Niin ei voi tapahtua minulle.’” (”Niin ei voi tapahtua minulle”, Liahona,
heinäkuu 2002, s. 51.)

Mieti tilanteita, joissa ihmiset saattaisivat antaa itsensä altistua kiusaukselle
ajatellen, että he ovat kyllin vahvoja vastustamaan sitä.

Kuten jakeisiin 1. Kor. 10:1–5 on tallennettuna, Paavali viittasi asioihin, joita
israelilaiset kokivat Mooseksen aikaan ja joiden olisi pitänyt tehdä heistä
hengellisesti vahvoja. Vaikka Herra siunasi heitä erämaassa ja he saivat nähdä
monia ihmeitä, Herra oli tyytymätön moniin heistä, ja heitä rangaistiin.

Lue 1. Kor. 10:6–11 ja ota selville, mitä Paavali halusi Korintin pyhien oppivan
muinaisten israelilaisten esimerkistä.

Vaikka muinaiset israelilaiset saivat osakseen suuria siunauksia, he päättivät antaa
myöten kiusaukselle. Paavali halusi varoittaa Korintin pyhiä, jotta he välttäisivät
toistamasta muinaisten israelilaisten syntejä.

Lue 1. Kor. 10:12 ja esitä Paavalin sanoma lyhyesti omin sanoin:
____________________

Lue 1. Kor. 10:13 ja pane merkille, mitä Paavali opetti kiusauksesta. Voisit merkitä,
mitä löydät.

Mitä me voimme tämän jakeen perusteella oppia kiusauksesta?
____________________

Mieti seuraavaa kysymystä: Miksi muinaiset israelilaiset antoivat periksi
kiusaukselle, jos kerran Jumala ei salli kiusauksen käydä meille ylivoimaiseksi?

Lue 1. Kor. 10:14 ja ota selville, mitä Paavali opetti Korintin pyhiä tekemään.
Epäjumalien palvonta oli synti, joka aiheutti vaikeuksia sekä muinaisille israelilaisille
että Korintin pyhille.

Jakeista 1. Kor. 10:13–14 me voimme oppia, että Jumala valmistaa meille keinon
vapautua kiusauksesta, mutta meidän täytyy päättää itse irrottautua
kiusauksesta.

Lue Alma 13:28 ja pane merkille, mitä voimme tehdä irrottautuaksemme
kiusauksesta. Voisit kirjoittaa tämän rinnakkaisviitteen pyhiin kirjoituksiisi jakeiden
1. Kor. 10:13–14 viereen.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:
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a. Sen pohjalta, mitä olet oppinut kohdista 1. Kor. 10:13–14 ja Alma 13:28,
kirjoita sanomalehtiartikkelin tai mainostaulun otsikko, jossa kerrotaan,
kuinka ihminen voi vapautua kiusauksesta.

b. Kuinka se, että nöyrrymme ja valvomme ja rukoilemme alati, auttaa meitä
irrottautumaan kiusauksesta?

Et kenties aina pysty välttämään kiusauksia. Sen vuoksi meidän pitää päättää nyt,
kuinka me toimimme, kun kohtaamme kiusauksen. Mieti presidentti Spencer W.
Kimballin seuraavia sanoja:

”Oikeiden päätösten tekeminen käy helpoimmin, kun teemme ne hyvissä ajoin
etukäteen pitäen mielessämme lopulliset tavoitteet. Se säästää paljolta hädältä
[valinnan hetkellä], kun olemme väsyneitä ja suuressa kiusauksessa. – –

On aika tehdä päätös, ettemme tyydy vähempään kuin mahdollisuuteen elää
iankaikkisesti Isämme luona, jotta päätöksemme, ettemme anna minkään estää
meitä saavuttamasta tuota lopullista päämäärää, vaikuttaa jokaiseen

tekemäämme valintaan.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 117.)

”Kehittäkää itsekuria, niin että yhä harvemmin joudutte päättämään uudelleen, mitä teette, kun
kohtaatte saman kiusauksen yhä uudestaan. Joitakin asioita ei tarvitse päättää kuin kerran!

Kuinka suuri siunaus onkaan vapautua tuskailemasta toistuvasti jonkin kiusauksen suhteen.
Sellainen on aikaa vievää ja hyvin uskaliasta.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W.
Kimball, s. 117.)

”Ihmisen on parasta hylätä huonot tiet jo ennen kuin niille lähteekään. Hyvän elämän salaisuus
on suojelemisessa ja ennalta ehkäisemisessä. Pahalle antavat tavallisesti periksi ne, jotka
saattavat itsensä vaaralle alttiiksi.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball,
s. 117–118.)

Mieti, minkä kiusausten kanssa kamppailet eniten. Mitä muutoksia voit tehdä
pysyäksesi erossa kiusauksesta ennen kuin edes kohtaat sen?

Käytä hetki aikaa siihen, että luet kirjasesta Nuorten voimaksi yhden aiheen, joka voi
auttaa sinua tietämään, kuinka irrottautua kiusauksesta. Voisit lukemasi pohjalta
kirjoittaa jonkin tavoitteen ja pitää sitä mukanasi jonkin aikaa, jotta se voi osaltaan
muistuttaa sinua pysymään erossa kiusauksista.

Jakeissa 1. Kor. 10:15–33 Paavali neuvoi Korintin pyhiä kunnioittamaan muiden
uskonnollisia tapoja omistaan tinkimättä ja hän kirjoitti jälleen, että hän saarnasi
auttaakseen monia pelastumaan.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Kor. 9–10 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).
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Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 22: PÄIVÄ 3

1. kirje korinttilaisille 11
Johdanto
Apostoli Paavali käsitteli uskonnollisia tapoja koskevia erimielisyyksiä Korintin
pyhien keskuudessa. Hän tähdensi, että miehillä ja naisilla on iankaikkisia ja
jumalallisia tehtäviä ja että he ovat välttämättömiä toisilleen Herran
suunnitelmassa. Hän myös opetti kirkon jäseniä valmistautumaan oikealla tavalla
sakramenttiin.

1. kirje korinttilaisille 11:1–16
Paavali käsittelee erimielisyyksiä, jotka koskivat uskonnollisia tapoja
Lue seuraavat toteamukset, jotka
kuvaavat joidenkin ihmisten
mahdollisia ajatuksia avioliitosta:

• ”Urallani menestyminen on minulle
hyvin tärkeää. En halua jakaa
huomiotani uratavoitteideni ja
avioliittoni kesken.”

• ”En halua sitoutua pitkään
suhteeseen. Pelkään tekeväni
päätöksen, jota kadun
myöhemmin.”

• ”Avioliitto sitoisi minua. En pystyisi
tekemään kaikkea, mitä haluan.”

• ”Tiedän, että avioliitto on tärkein
päätös, minkä koskaan teen, ja
odotan sitä innolla.”

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka itse suhtaudut avioliittoon.

Luvussa 1. Kor. 11 kerrotaan lisää siitä, mitä apostoli Paavali kirjoitti vastauksena
Korintin kirkon jäsenten huolenaiheisiin. Lue 1. Kor. 11:3 ja pane merkille, mitä
Paavali opetti aviomiehen vastuusta.

Ilmaus ”naisen pää on mies” tarkoittaa, että aviomiehellä on pyhä vastuu johtaa
kotona. Johtaminen tarkoittaa muiden vanhurskasta opastamista hengellisissä ja
ajallisissa asioissa.

Huomaa jakeesta 3, kenen on määrä johtaa ja opastaa aviomiestä, kun tämä johtaa
perhettään. Miksi olisi tärkeää, että aviomies ja isä katsoo Kristukseen ja pitää
Häntä johtajanaan ja oppaanaan? ____________________

Kun ymmärrämme, kuinka meidän taivaallinen Isämme johtaa valtakuntaansa,
voimme huomata, että Hän on järjestyksen Jumala eikä epäjärjestyksen Jumala (ks.
OL 132:8).
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Kuten on tallennettuna jakeisiin 1. Kor. 11:4–16, Paavali käsitteli Korintin pyhien
kysymyksiä ihmisten tavoista näiden rukoillessa ja profetoidessa
jumalanpalveluksissaan. Näihin tapoihin kuului naisten tapa peittää päänsä.

Uuden testamentin lukijat ymmärtävät toisinaan väärin Paavalin opetusten
tarkoittavan, että miehen tehtävä on tärkeämpi kuin naisen. Vanhin M. Russell
Ballard kahdentoista apostolin koorumista on selventänyt tätä väärinkäsitystä:

”Miehet ja naiset ovat yhdenvertaisia Jumalan silmissä ja kirkon silmissä, mutta
yhdenvertaisuus ei tarkoita samanlaisuutta. Miehille ja naisille annetut tehtävät
ja jumalalliset lahjat eroavat luonteeltaan mutta eivät tärkeydeltään eivätkä
vaikutukseltaan. Kirkkomme oppi asettaa naiset yhdenvertaisiksi miesten kanssa
ja silti erilaisiksi kuin he. Jumala ei pidä kumpaakaan sukupuolta parempana tai
tärkeämpänä kuin toista. – –

Miehillä ja naisilla on erilaisia lahjoja, erilaisia vahvuuksia ja erilaisia näkemyksiä sekä
taipumuksia. Se on yksi niistä perustavaa laatua olevista syistä, miksi me tarvitsemme
toisiamme.” (”Miehet ja naiset Herran työssä”, Liahona, huhtikuu 2014, s. 48.)

Lue 1. Kor. 11:11 ja pane merkille, mitä Paavali opetti aviomiehen ja vaimon
välisestä suhteesta. Ilmaus ”Herran edessä” viittaa Herran suunnitelmaan auttaa
meitä tulemaan Hänen kaltaisikseen ja saamaan iankaikkisen elämän.

Jakeesta 1. Kor. 11:11 me opimme seuraavan totuuden: Herran suunnitelmassa
mies ja nainen eivät voi saada iankaikkista elämää ilman toisiaan (ks. myös
OL 131:1–4).

Miehen ja naisen välinen avioliitto kuuluu Jumalan suunnitelmaan. Mieti seuraavia
kysymyksiä: Kuinka vanhurskaana isänä tai äitinä oleminen edistää Jumalan
suunnitelmaa? Miten se valmistaa meitä edelleen tulemaan taivaallisen Isän
kaltaisiksi?

Mieti, kuinka sakset toimivat. Kuinka
hyvin sakset toimisivat, jos niiden
teräosat erotettaisiin ja yrittäisit leikata
paperia tai kangasta vain yhdellä
teräosalla? Kuinka sakset voisivat
muistuttaa avioparia, joka pyrkii
saavuttamaan iankaikkisen elämän?
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Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin
seuraavat sanat ja pane merkille, kuinka aviomiehen ja vaimon on suunniteltu
työskentelevän yhdessä saavuttaakseen iankaikkisen elämän: ”Jumalallisen
suunnitelman mukaan miehen ja naisen on tarkoitus edistyä yhdessä kohti
täydellisyyttä ja kirkkauden täyteyttä. Erilaisen luonteensa ja erilaisten kykyjensä
ansiosta mies ja nainen tuovat kumpikin aviosuhteeseen ainutlaatuisia

ulottuvuuksia ja kokemuksia. Mies ja nainen antavat erilaisen mutta tasaveroisen panoksen
yhtenäisyyteen ja ykseyteen, jota ei voida saavuttaa millään muulla tavoin. Mies täydentää
naista ja tekee hänestä täydellisemmän, ja nainen täydentää miestä ja tekee hänestä
täydellisemmän, kun he oppivat toisiltaan ja vastavuoroisesti vahvistavat ja siunaavat toisiaan.”
(”Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa”, Liahona, kesäkuu 2006,
s. 51–52.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi miesten ja naisten
erilaisista ominaisuuksista ja vastuista, jotka tukevat ja vahvistavat

toisiaan perheessä.

Perhejulistuksessa ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat
julistaneet: ”Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja
vanhurskaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen
toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä
isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Vamma, kuolema tai
muut olosuhteet saattavat vaatia yksilöllisiä sovellutuksia.” (”Perhe – julistus maailmalle”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 129.)

3. Ajattele niitä erilaisia avioliittoa koskevia asenteita, jotka kuvastuvat
oppitunnin alussa lukemistasi toteamuksista. Kirjoita sitten pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan kysymykseen: Kun olet
tutkinut jakeita 1. Kor. 11:1–6, kuinka vastaisit henkilölle, joka ei ymmärrä
avioliiton tärkeyttä Jumalan suunnitelmassa?

1. kirje korinttilaisille 11:17–34
Paavali opettaa Korintin pyhiä olemaan suhtautumatta sakramenttiin kevyesti
Mitä sinulle tulee mieleen, kun luet seuraavat ilmaukset?

• ”todella hengellinen kokemus”

• ”sielun uudistuminen”

• ”lepopäiväni kohokohta”

Pohdi viimeisintä kokemustasi sakramentin nauttimisesta ja mieti, kuvaisivatko
nämä ilmaukset sinun kokemustasi.

Kun tutkit jakeita 1. Kor. 11:17–34, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
tekemään sakramentin nauttimisesta aiempaa hengellisemmän ja
merkityksellisemmän kokemuksen.

Paavalin aikaan kirkon jäsenet noudattivat viimeistä ateriaa muistuttavaa tapaa. He
kokoontuivat aika ajoin yhdessä syömään aterian ja nauttivat sen jälkeen
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sakramentin. Apostoli Paavali tuomitsi kokoontumiset, koska pyhät olivat tehneet
niistä tavallisia aterioita eivätkä olleet säilyttäneet sitä pyhyyttä, jonka pitäisi liittyä
sakramentin nauttimiseen. Joseph Smithin raamatunkäännös selventää Paavalin
toteamusta heidän kokoontumisensa tarkoituksesta: ”Kun kokoonnutte yhteen,
ettekö teekin niin syödäksenne Herran aterian?” (LDS Bible, 1 Corinthians 11:20,
alaviite a.)

Vaikka näiden kokoontumisten oli tarkoitus lisätä yhteenkuuluvuutta ja ykseyttä,
niistä tuli usein riitaisia. Kuten jakeisiin 1. Kor. 11:17–22 on merkitty, Paavali
tuomitsi kiistelyn, jota oli Korintin pyhien keskuudessa näiden aterioiden aikana.

Lue 1. Kor. 11:23–26 ja ota selville, mitä Paavali kannusti kirkon jäseniä
muistamaan sakramentista. Sana julistaa jakeessa 26 tarkoittaa kuuluttamista tai
todistamista.

Lue 1. Kor. 11:27–30 ja kiinnitä
huomiota varoitukseen, jonka Paavali
antoi Korintin pyhille sakramentista.

Näistä jakeista me opimme, että ne,
jotka nauttivat sakramentin
kelvottomasti, saattavat päälleen
tuomion.

Tämä totuus vahvistetaan Mormonin
kirjassa, jossa Jeesus Kristus varoitti,
että ne, jotka nauttivat sakramentin kelvottomina, syövät ja juovat tuomion
sielulleen (ks. 3. Nefi 18:29). Lisäksi Vapahtaja sanoi pappeusjohtajille, ettei näiden
pidä antaa niiden, jotka ovat kelvottomia, nauttia sakramenttia (ks. 3. Nefi 18:29).
Jos sinulla on kysyttävää kelvollisuudestasi nauttia sakramentti, sinun tulee puhua
piispasi tai seurakunnanjohtajasi kanssa.

Jakeen 1. Kor. 11:29 kreikankielinen sana, joka on käännetty sanalla ”tuomio”,
viittaa siihen tuomitsemiseen, jossa Jumala tuomitsee syyllisen (ks. PKO
”Tuomitseminen”, scriptures.lds.org/fi). Sanalla tuomio tarkoitetaan tilaa, ”jossa
edistyminen on pysähtynyt ja pääsy Jumalan eteen ja hänen kirkkauteensa on
kielletty. Tuomio voi olla eriasteista. Kaikki ne, jotka eivät saavuta selestisen
korotuksen täyteyttä, ovat sikäli tuomittuja, että heidän edistymistään ja
oikeuksiaan rajoitetaan jossakin määrin.” (PKO, ”Tuomio”, scriptures.lds.org/fi.)

Muista, että ”sinun ei tarvitse olla täydellinen voidaksesi nauttia sakramentin,
mutta sinulla tulisi olla nöyryyden ja parannuksen henkeä sydämessäsi” (Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 151). Jos nautimme sakramentin
katumattomin sydämin eikä meillä ole halua muistaa tai seurata Vapahtajaa, me
nautimme sakramentin kelvottomasti.

Mieti, mistä syystä sakramentin nauttiminen kelvottomasti voi tuoda tuomion
sielullemme.

Lue uudelleen 1. Kor. 11:28 ja katso, mitä Paavali neuvoi kirkon jäseniä tekemään
sakramenttia nauttiessaan. Voisit merkitä, mitä löydät.

Tästä jakeesta me opimme, että meidän tulee tutkia elämäämme, kun
nautimme sakramentin.
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Millähän tavoin meidän tulee tutkia elämäämme?

Elämämme tutkimisen tarkoitus on paitsi miettiä, olemmeko kelvollisia nauttimaan
sakramentin, myös miettiä, kuinka hyvin pyrimme pitämään liittomme Jumalan
kanssa ja kuinka voisimme tehdä parannusta ja tulla paremmiksi.

Lue seuraavat lausunnot ja mieti, millä tavoin voit tutkia elämääsi, kun nautit
sakramentin.

Kun presidentti Howard W. Hunter kuvaili erästä kokemusta, jonka hän sai
nauttiessaan sakramenttia, hän sanoi: ”Esitin itselleni tämän kysymyksen:
’Asetanko minä Jumalan kaiken muun yläpuolelle ja pidänkö kaikki Hänen
käskynsä?’ Seurasi mietiskelyä ja päätös. On vakava sitoumus tehdä Herran
kanssa liitto pitää aina Hänen käskynsä, ja tämän liiton uudistaminen
sakramentin nauttimalla on yhtä vakava asia. Vakavan ajattelun hetket

sakramenttia jaettaessa ovat hyvin merkityksellisiä. Ne ovat itsemme arvioimisen, tutkimisen ja
arvostelun hetkiä – aikaa, jolloin mietiskelemme ja teemme päätöksiä.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Howard W. Hunter, 2015, s. 211.)

Palvellessaan seitsemänkymmenen koorumin jäsenenä pyhäkoulun ylijohtaja
Tad R. Callister opetti, että sakramentti on pohdiskelun ja itsearvioinnin aikaa:
”Sakramentti on – – syvällisen itsehavainnoinnin ja itsetutkistelun aikaa. – –
Sakramentti on hetki, jolloin me paitsi muistamme Vapahtajaa myös vertaamme
omaa elämäämme suuren Esikuvan [Jeesuksen Kristuksen] elämään. Silloin on
aika siirtää syrjään kaikki itsepetos. Se on ehdottoman ylevän totuuden hetki.

Kaikkien tekosyiden, kaikenlaisen ulkokuoren täytyy karista tien oheen, ja meidän henkemme voi
sellaisena kuin se on olla yhteydessä Isämme Hengen kanssa. Tänä hetkenä meistä tulee meidän
oma tuomarimme ja me pohdimme, mitä elämämme todella on ja mitä sen todella pitäisi olla.”
(The Infinite Atonement, 2000, s. 291.)

Yksi tapa toteuttaa käytännössä tätä periaatetta siitä, että tutkistelemme omaa
elämäämme sakramenttia nauttiessamme, on miettiä kysymyksiä, joita voisit pohtia
valmistautuessasi nauttimaan sakramentin. Voisit esimerkiksi kysyä: ”Kuinka voin
olla parempi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi?” ”Millä tavoin elämäni muistuttaa
Vapahtajan elämää? Millä tavoin se ei muistuta?” ”Minkä sellaisen heikkouden
kanssa kamppailen, joka estää minua kasvamasta hengellisesti?” ”Mitä voin tehdä
tällä viikolla tullakseni edes hieman paremmaksi?”

Toteuta oppeja ja periaatteita
Käytännön toteuttamista tapahtuu silloin, kun ajattelet, puhut ja elät niiden opinkohtien ja
periaatteiden mukaan, joita olet oppinut tutkiessasi pyhiä kirjoituksia. Kun toteutat oppeja ja
periaatteita omassa elämässäsi, sinua siunataan. Esimerkiksi kun toteutat sitä, mitä opit luvun
1. Kor. 11 pohjalta sakramentista, saat syvemmän ymmärryksen ja todistuksen tästä
toimituksesta.
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia
lisäkysymyksiä, joita voisit esittää itsellesi ennen sakramenttia ja

sen aikana.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi suunnitelma siitä,
mitä aiot tehdä valmistautuaksesi paremmin seuraavaan

tilaisuuteesi nauttia sakramentti.

Kun tutkit elämääsi ennen sakramenttia ja sen aikana, Herra voi auttaa sinua
tietämään, kuinka voisit täyttää liittosi paremmin ja olla kelvollinen saamaan
siunaukset, jotka Herra haluaa antaa sinulle. Sitoudu noudattamaan mahdollisesti
saamaasi innoitusta.

Jakeissa 1. Kor. 11:33–34 kerrotaan Paavalin lisäohjeista Korintin pyhille ateriasta,
jonka he nauttivat kokoontuessaan yhteen nauttimaan sakramenttia. Hän kehotti
pyhiä ajattelemaan toisiaan ja välttämään kiistaa.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun 1. Kor. 11 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 22: PÄIVÄ 4

1. kirje korinttilaisille 12–14
Johdanto
Apostoli Paavali kirjoitti monista Hengen lahjoista. Hän vertasi kirkkoa
ihmisruumiiseen ja selitti, että aivan kuten ihmisruumis tarvitsee jokaista osaa
toimiakseen asianmukaisesti, kirkko tarvitsee sitä, että jokainen kirkon jäsen
käyttää omia Hengen lahjojaan antaakseen panoksensa kirkossa ja vahvistaakseen
kirkkoa. Paavali neuvoi pyhiä tavoittelemaan rakkautta ja profetoimisen
hengellistä lahjaa.

1. kirje korinttilaisille 12
Paavali puhuu hengellisistä lahjoista
Lue seuraavat lausumat ja ympyröi se, kumman arvelet pitävän paremmin
paikkansa:

• Todistus ansaitaan.

• Todistus on lahja.

Perustele vastauksesi: ____________________

Kun tutkit lukua 1. Kor. 12, etsi periaate, joka auttaa sinua tietämään, kuinka saada
vahva omakohtainen todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.

Jakeissa 1. Kor. 12:1–2 kerrotaan, että apostoli Paavali halusi antaa kirkon jäsenille
Korintissa opetusta hengellisistä lahjoista.

Lue 1. Kor. 12:3 ja pane merkille, kuinka me voimme tietää itse, että Jeesus on
Herra ja Vapahtaja. Profeetta Joseph Smith opetti, että sana sanoa jakeessa 1. Kor.
12:3 pitäisi ymmärtää sanana tietää (ks. History of the Church, osa 4, s. 602–603).

Täydennä seuraava totuus sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeesta 1. Kor. 12:3:
Vain ____________________ vaikutuksesta me voimme saada omakohtaisen
todistuksen, että Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme.

Presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta on puhunut siitä,
että meidän tulee saada omakohtainen todistus:

”Todistus on mitä kallein omaisuus, koska sitä ei hankita pelkästään logiikalla
eikä järjellä, sitä ei voi ostaa maallisella omaisuudella eikä sitä voi antaa lahjaksi
eikä periä esivanhemmiltamme. Me emme voi olla todistuksemme suhteen
riippuvaisia muista ihmisistä. Meidän on saatava omakohtainen tieto. Presidentti
Gordon B. Hinckley on sanonut: ’Jokaisella myöhempien aikojen pyhällä on
velvollisuus tuntea omakohtaisesti varmuudella ja epäilyksettä, että Jeesus on

elävän Jumalan ylösnoussut, elävä Poika’ (ks. ’Älkää peljätkö tehdä hyvää’, Liahona, helmikuu
2000, s. 5). – –

Me saamme tämän todistuksen, kun Pyhä Henki puhuu meissä olevalle hengelle. Me saamme
tyynen ja horjumattoman varmuuden, josta tulee meidän todistuksemme ja vakaumuksemme
lähde.” (”Henkilökohtaisen todistuksen voima”, Liahona, marraskuu 2006, s. 38.)
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1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi on tärkeää ymmärtää, että todistus Jeesuksesta Kristuksesta tulee vain
Pyhän Hengen vaikutuksesta?

b. Mitä me voimme tehdä kutsuaksemme Pyhän Hengen vaikutuksen
elämäämme ja saadaksemme tuon todistuksen?

Kuten jakeissa 1. Kor. 12:4–31 kerrotaan, Paavali opetti Korintin pyhille, että
lukuisia hengellisiä lahjoja annetaan kaikkien taivaallisen Isän lasten hyödyksi ja
kirkon jäsenille avuksi, kun nämä palvelevat toisiaan. Hengen lahjat ovat
siunauksia tai kykyjä, joita annetaan Pyhän Hengen välityksellä, ja Jumala antaa
jokaiselle kirkon jäsenelle ainakin yhden lahjan (ks. OL 46:11). Paavali vertasi
kirkkoa ihmisruumiiseen. Kuten kehon jokaista osaa tarvitaan, jotta keho toimisi
asianmukaisesti, samoin jokainen kirkon jäsen voi käyttää omia hengellisiä
lahjojaan antaakseen panoksensa kirkossa ja vahvistaakseen kirkkoa. Tätä
tarkoitusta varten Paavali neuvoi pyhiä tavoittelemaan ”kaikkein arvokkaimpia
armolahjoja” (1. Kor. 12:31).

1. kirje korinttilaisille 13
Paavali opettaa, miten tärkeää on osoittaa rakkautta
Lue seuraavat tilanteet ja mieti, mitä vahingollista voi seurata näistä asenteista ja
käyttäytymistavoista.

• Siskosi tai veljesi käytös ärsyttää ja harmittaa sinua usein.

• Luokkatoverisi on sinulle töykeä, joten sinusta tuntuu, että sinunkin on
perusteltua olla töykeä hänelle.

• Kadehdit ystäväsi kykyjä ja saavutuksia.

• Toisinaan sinun on helppo juoruta ja puhua pahaa muista pappeuskoorumisi tai
Nuorten Naisten luokkasi jäsenistä.

Aseta tavoitteita toteuttaaksesi sitä, mitä opit
Se, että asetat tavoitteita toteuttaaksesi sitä, mitä opit, voi auttaa sinua toimimaan uskossa,
oppimaan opiskelemisesi aikana enemmän ja edistymään hengellisesti. Tavoittele Pyhän Hengen
johdatusta, kun asetat tavoitteita. Pidä huoli siitä, että tavoitteesi vaativat ponnistelua mutta
ovat myös realistisia ja mahdollisia saavuttaa. Kirjoita täsmällisesti, mitä aiot tehdä, milloin aiot
tehdä sen ja kuinka aiot tehdä sen. Tarkastele sitten edistymistäsi säännöllisesti.

Kun tutkit lukua 1. Kor. 13, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
välttämään asenteita ja käyttäytymistapoja, jotka voivat häiritä omaa onnellisuuttasi
ja myönteisiä suhteita muihin.

Lue 1. Kor. 13:1–3 ja katso, mitä ominaisuutta ja Hengen lahjaa Paavali ylisti
suuresti.

Rakkaus on ”ylevintä, jalointa, voimakkainta rakkautta, ei pelkkää kiintymystä”
(PKO, ”Rakkaus”, scriptures.lds.org/fi).
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Huomaa näistä jakeista, kuinka apostoli Paavali kuvaili niitä, joilla on muita
hengellisiä lahjoja mutta ei rakkautta (ks. OL 88:125).

Ilmaukset ”kumiseva vaski” ja ”helisevä symbaali” jakeessa 1 viittaavat soittimiin,
joista lähtee kova ääni. Jakeen 1. Kor. 13:1 asiayhteydessä nämä ilmaukset voivat
tarkoittaa tyhjien tai merkityksettömien sanojen puhumista, kun puhujan motiivina
ei ole rakkaus.

Paavali kuvaili rakkauden ominaisuuksia ja piirteitä auttaakseen Korintin pyhiä
ymmärtämään tätä lahjaa paremmin. Lue 1. Kor. 13:4–8 ja katso Paavalin kuvauksia
rakkaudesta. Voisit merkitä, mitä löydät.

Mieti seuraavia selityksiä ilmauksille, joita voi olla vaikea ymmärtää: Ilmaus
”pitkämielinen” (jakeessa 4) kuvailee ihmistä, joka kestää koettelemukset
kärsivällisesti. ”Ei pöyhkeile” (jakeessa 4) kuvailee sitä, että on nöyrä. ”Ei käyttäydy
sopimattomasti” (jakeessa 5) kuvailee ihmistä, joka on kohtelias ja huomaavainen.
”Ei etsi omaansa” (jakeessa 5) kuvailee sitä, että asettaa Jumalan ja muut itsensä
edelle. ”Ei katkeroidu” (jakeessa 5) kuvailee ihmistä, joka ei haudo mielessään
vihaa. ”Kaiken se uskoo” (jakeessa 7) kuvailee ihmistä, joka ottaa vastaan kaiken
totuuden.

Kenen elämä on esimerkki kaikista näistä rakkauden ominaisuuksista, joita Paavali
kuvailee?

Jakeessa Moroni 7:47 kerrotaan profeetta Mormonin opettaneen, että ”aito rakkaus
on Kristuksen puhdasta rakkautta”. Voisit kirjoittaa tämän määritelmän ja viitteen
pyhiin kirjoituksiisi jakeiden 1. Kor. 13:4–8 viereen.

2. Valitse jakeista 1. Kor. 13:4–8 kaksi tai kolme kuvausta rakkaudesta.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi selitys, kuinka ne

kuvailevat Jeesusta Kristusta, ja anna kunkin valitsemasi kuvauksen osalta
esimerkki Hänen elämästään.

Yksi totuus, jonka voimme oppia jakeista 1. Kor. 13:4–8, on se, että kun pyrimme
saamaan rakkauden hengellisen lahjan, meistä tulee enemmän
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaisia.

Mitä mielestäsi tarkoittaa jakeen 8 ilmaus, että ”rakkaus ei koskaan katoa”?
____________________

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on kuvaillut yhtä
tapaa, jolla rakkaus ei koskaan katoa: ”Elämään kuuluu pelkoja ja
epäonnistumisia. Joskus asiat eivät suju hyvin. Joskus ihmiset pettävät meidät tai
talousasiat tai liikeasiat tai yhteiskunta pettävät meidät. Mutta ajassa ja
iankaikkisuudessa on yksi asia, joka ei petä meitä – Kristuksen puhdas rakkaus.”
(Christ and the New Covenant, 1997, s. 337.)

Jakeissa 1. Kor. 13:9–12 kerrotaan, mitä Paavali opetti siitä, miksi tiedon ja
profetoimisen hengelliset lahjat lopulta katoaisivat. Paavali huomautti, että se tieto,
jota voimme saada tässä elämässä, on epätäydellistä, ja että me saamme täydellisen
tiedon iankaikkisuudessa.
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Lue 1. Kor. 13:13 ja pane merkille kolme Hengen lahjaa, joiden Paavali opetti
pysyvän.

Täydennä jakeen 1. Kor. 13:13 pohjalta seuraava totuus: ____________________ on
suurin Hengen lahja.

Miksihän rakkaus on suurin Hengen lahja? ____________________

Kuten jakeessa 1. Kor. 14:1 kerrotaan, Paavali neuvoi, että pyhien tulee ”pyrkiä
rakkauteen”. Lue Moroni 7:48 ja ota selville, mitä Mormon opetti kansaansa
tekemään rakkauden lahjan saamiseksi.

Kuinka me saamme tämän ja muita hengellisiä lahjoja? Keille taivaallinen Isä
Mormonin mukaan suo rakkauden lahjan?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka se, että meillä on rakkautta, parantaa suhdettamme perheeseen,
ystäviin ja ikätovereihin?

b. Milloin olet nähnyt rakkautta siinä tavassa, jolla joku kohteli sinua
tai muita?

c. Mitkä jakeissa 1. Kor. 13:4–7 luetelluista rakkauden ominaisuuksista ovat
mielestäsi sinulle kaikkein vaikeimpia? Miksi? Kirjoita tavoite siitä, mitä aiot
tehdä pyrkiäksesi saamaan rakkauden lahjan.

1. kirje korinttilaisille 14
Paavali opettaa, että profetoimisen lahja on suurempi kuin kielillä puhumisen lahja
Jakeissa 1. Kor. 14:1–3 Paavali neuvoi pyhiä tavoittelemaan profetoimisen lahjaa.
Hän sanoi, että profetoimisen lahja rakentaa eli valistaa muita enemmän kuin
kielillä puhumisen lahja.

”Profetia koostuu Jumalan innoittamista sanoista tai kirjoituksista, joita ihminen saa ilmoituksen
kautta Pyhältä Hengeltä. Todistus Jeesuksesta on profetian Henki [Ilm. 19:10]. – – Kun ihminen
profetoi, hän puhuu tai kirjoittaa sitä, mitä Jumala haluaa hänen tietävän omaksi hyväkseen tai
muiden hyväksi.” (PKO, ”Profetia”, scriptures.lds.org/fi.)

Jakeista 1. Kor. 14:1–3 me opimme, että kun opetamme ja todistamme
innoituksen avulla, me voimme omalta osaltamme rakentaa ja lohduttaa
muita. Yksi tapa, jolla voimme kehottaa muita (ks. jae 3), on kannustaa heitä.

Mieti, milloin jonkun opetus tai todistus on ohjannut, kannustanut tai
lohduttanut sinua.

Jakeissa 1. Kor. 14:4–40 Paavali varoitti Korintin pyhiä kielillä puhumisen lahjasta.
Hän varoitti, että jos kielillä puhumisen lahjaa käytetään väärin, se ei rakentaisi
kirkkoa vaan ehkäisisi jäseniä tavoittelemasta parempia hengellisiä lahjoja. Paavali
opetti myös, että ”Jumala ei ole epäjärjestyksen – – Jumala” (1. Kor. 14:33) ja että
kaikki asiat kirkossa tulee tehdä oikeassa järjestyksessä.
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Kor. 12–14 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 23: PÄIVÄ 1

1. kirje korinttilaisille
15:1–29
Johdanto
Apostoli Paavali sai tietää, että jotkut kirkon jäsenet Korintissa opettivat, ettei
kuolleiden ylösnousemusta ole. Hän todisti, että Jeesus Kristus on noussut
kuolleista, ja selitti, mitä ylösnousemus tarkoittaa kaikille taivaallisen Isän lapsille.

1. kirje korinttilaisille 15:1–10
Paavali esittää todisteita Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta

Lue presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat sanat: ”Veljeni ja sisareni, me
nauramme, me itkemme, me teemme työtä, me leikimme, me rakastamme, me
elämme. Ja sitten me kuolemme. Kuolema on yhteinen perintömme. Jokaisen
täytyy kulkea sen portista. Kuolema tulee iäkkäiden, uupuneiden ja riutuneiden
osaksi. Se kohtaa toivon kukoistuksessa ja odotusten loisteessa elävät nuoret.
Eivätkä pienet lapsetkaan välty sen otteelta. Apostoli Paavalin sanoin: ’Jokaisen

ihmisen osana on kerran kuolla’ [Hepr. 9:27].” (”Hän elää, Vapahtajani”, Liahona, toukokuu
2007, s. 24.)

Pohdi, mitä ajatuksia tai tuntemuksia sinulla oli, kun joku tuntemasi ihminen kuoli.

Kun tutkit jakeita 1. Kor. 15:1–29, pane merkille periaatteita, jotka voivat auttaa
sinua, kun joku tuntemasi ihminen kuolee.

Päättäessään kirjettään Korintin pyhille apostoli Paavali kirjoitti väärästä
käsityksestä, jota jotkut kirkon jäsenet olivat opettaneet. Lue 1. Kor. 15:12 ja katso,
mitä väärää uskonkäsitystä oli opetettu.

Mistähän syystä Paavali oli huolissaan tästä uskonkäsityksestä?
____________________

Lue 1. Kor. 15:3–8 ja ota selville, mitä Paavali kirjoitti auttaakseen kirkon jäseniä
ymmärtämään, että Vapahtaja oli todellakin noussut kuolleista. (Huomaa, että
Keefas on apostoli Pietarin toinen nimi.)

Näistä jakeista voimme oppia, että apostolit todistavat, että Jeesus Kristus kärsi
syntiemme vuoksi ja nousi kuolleista. (Voisit merkitä tämän totuuden pyhiin
kirjoituksiisi.)

Presidentti Monson on lausunut seuraavan todistuksen: ”Koko sydämestäni ja
sieluni hartaudella korotan ääneni todistukseen erityisenä todistajana ja julistan,
että Jumala elää. Jeesus on Hänen Poikansa, Isän Ainosyntyinen lihassa. Hän on
meidän Lunastajamme, Hän on meidän Välittäjämme Isän edessä. Hän kuoli
ristillä sovittaakseen syntimme. Hänestä tuli ylösnousemuksen ensi hedelmä. Sen
tähden että Hän kuoli, kaikki heräävät eloon. ’Nyt kuule laulu riemuinen: ”Hän
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elää, Herra ihmisten!”’ [”Hän elää, Vapahtajani”, MAP-lauluja, 82.] Tietäköön koko maailma sen
ja eläköön sen tiedon mukaan.” (”Hän elää, Vapahtajani”, s. 25.)

Pohdi, kuinka apostolien todistus Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta on
vahvistanut sinun uskoasi Vapahtajaan ja Hänen ylösnousemukseensa.

1. kirje korinttilaisille 15:11–29
Paavali selittää oppia ylösnousemuksesta
Kuten jakeissa 1. Kor. 15:11–15 kerrotaan, apostoli Paavali kysyi, miksi Korintin
pyhät olivat alkaneet epäillä ylösnousemuksen todellisuutta. Hän päätteli, että ellei
olisi kuolleiden ylösnousemusta, silloin Jeesus Kristuskaan ei olisi noussut
kuolleista. Ja jos Jeesus Kristus ei ollut noussut kuolleista, niin kaikki todisteet
Hänen ylösnousemuksestaan olivat vääriä eikä evankeliumin saarnaamiselle olisi
siten mitään tarkoitusta.

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Uskontomme perusperiaatteet ovat
apostolien ja profeettojen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli,
Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaaseen.
Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 51.)

1. Jäljennä oheinen taulukko pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Lue sitten taulukon vasemmassa sarakkeessa mainitut pyhien

kirjoitusten kohdat ja katso, kuinka voisit täydentää oikealla olevat niitä
vastaavat virkkeet. Täydennä virkkeet sitten pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.

Huomaa, että sana esikoinen jakeessa 1. Kor. 15:20 tarkoittaa tässä kaikista
olennoista ensimmäistä, joka on noussut kuolleista, eli Jeesusta Kristusta.
(Huomaa, että 1. Kor. 15:20–22 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit
merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt löytämään sen
tulevaisuudessa.)

1. Kor. 15:16–19 Jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, niin…

1. Kor. 15:20–22 Koska Jeesus on noussut kuolleista, niin…

Katso Paavalin sanat jakeessa 1. Kor. 15:19: ”Jos olemme panneet toivomme
Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.”
Yksi totuus, jonka voimme oppia jakeissa 20–22 olevasta Paavalin todistuksesta, on
se, että Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta meillä voi olla
toivoa.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemus voi tuoda sinulle toivoa, kun joku, jonka

tunnet, kuolee, tai kun pelkäät omaa ennen pitkää tapahtuvaa kuolemaasi.
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3. Suorita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi toinen tai
kumpikin seuraavista tehtävistä:

a. Kirjoita todistuksesi ylösnousemuksen todellisuudesta ja sen tärkeydestä
taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa. Voisit lausua todistuksesi
ylösnousemuksesta jollekulle.

b. Pyydä isää tai äitiä, jotakuta ystävää tai kirkon johtohenkilöä lausumaan
oma todistuksensa ylösnousemuksesta. Kirjoita, mitä opit ja tunsit, kun
kuuntelit sitä todistusta.

Kuten jakeissa 1. Kor. 15:23–24 kerrotaan, Paavali opetti, että ylösnousemus
tapahtuu järjestyksessä. Jeesus Kristus nousi ensimmäisenä, ja Hänen uskolliset
seuraajansa nousevat seuraavina. Opissa ja liitoissa opetetaan, että nämä uskolliset
seuraajat perivät selestisen kirkkauden (ks. OL 76:50–70; 88:97–98). Ne, jotka eivät
ole rohkeita todistuksessaan Jeesuksesta Kristuksesta, ja ne, jotka ovat
jumalattomia, nousevat kuolleista myöhemmin (ks. OL 76:71–86; 88:99–101).
Paavali opetti myös, että kun ”seuraa kaiken päätös” (tuhatvuotisen valtakunnan
aikana), Jeesus Kristus ”luovuttaa kuninkuuden” taivaalliselle Isälle kukistettuaan
”kaiken [maallisen] vallan, mahdin ja voiman” (1. Kor. 15:24).

Lue 1. Kor. 15:25–26 ja katso, mitä Paavali sanoi tapahtuvan Jeesuksen Kristuksen
vihollisille tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

Huomaa, mikä on viimeinen vihollinen, jonka Jeesus Kristus kukistaa. Miksi
kuolemaa voitaisiin pitää Jeesuksen Kristuksen ja taivaallisen Isän suunnitelman
vihollisena? (Ks. Moos. 1:39.) ____________________

Lue 1. Kor. 15:29 ja pane merkille toimitus, joka Korintin pyhillä oli käytössä.

Esitä lyhyesti omin sanoin, mitä Paavali kysyi pyhiltä heidän osallistumisestaan
kasteisiin kuolleiden puolesta. ____________________

Yksi totuus, jonka me voimme oppia jakeesta 1. Kor. 15:29, on se, että ne, jotka
ovat kuolleet saamatta kastetta, voivat ottaa vastaan tämän välttämättömän
toimituksen.

Presidentti Gordon B. Hinckley on selittänyt, että temppelit ovat vertauskuva
uskostamme ylösnousemukseen: ”Jokainen temppeli, olipa se suuri tai pieni,
vanha tai uusi, on ilmaus todistuksestamme siitä, että elämä haudan tuolla
puolen on yhtä todellista ja varmaa kuin kuolevaisuus. Temppeleitä ei tarvittaisi,
elleivät ihmishenki ja sielu olisi iankaikkisia. Jokaisella näissä pyhissä huoneissa
suoritetulla toimituksella on iankaikkisia seurauksia.” (”Tämä rauhaisa Jumalan

huone”, Valkeus, heinäkuu 1993, s. 72.)
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Paysonin temppeli Utahissa Yhdysvalloissa

Jos asut temppelin lähellä, ajattele
tilannetta, jolloin olit kasteilla
kuolleiden puolesta tai valmistit
esivanhempiesi nimiä vietäväksi
temppeliin. Mitä tunsit, kun valmistit
esivanhempiesi nimiä tai suoritit työn
heidän puolestaan temppelissä? Ellet
asu temppelin lähellä, mieti, mitä voisit
tehdä auttaaksesi kuolleiden
pelastamisen työssä.

4. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus
seuraavaan kysymykseen: Mitä voit
tehdä osallistuaksesi täydemmin
sukututkimus- ja temppelityöhön ja
kuinka arvelet osallistumisesi voivan
omalta osaltaan vahvistaa
todistustasi ylösnousemuksesta?

Kirjoita paperille henkilökohtainen tavoite siitä, kuinka voit osallistua paremmin
sukututkimus- ja temppelityöhön. Laita paperi paikkaan, jossa se muistuttaa sinua
työskentelemään tavoitteesi hyväksi.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Kor. 15:20–22
5. Kun opettelet ulkoa tämän pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan

(1. Kor. 15:20–22), osaat sen avulla opettaa muille oppia
ylösnousemuksesta. Käytä muutama hetki siihen, että opettelet ulkoa
jakeen 22, ja toista se sitten katsomatta pyhiä kirjoituksiasi. Toimi samoin
jakeen 21 kanssa ja toista jakeet 21–22. Tee sitten samoin jakeen 20 kanssa ja
toista kaikki kolme jaetta järjestyksessä. Kokeile lopuksi kirjoittaa koko pyhien
kirjoitusten hallittava kohta ulkomuistista pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen 1. Kor. 15:1–29 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 23, PÄIVÄ 2

1. kirje korinttilaisille
15:30–16:24
Johdanto
Apostoli Paavali puhui Korintin pyhille edelleen ylösnousemuksesta. Hän riemuitsi
siitä, että Jeesus Kristus voitti kuoleman. Paavali myös kannusti kirkon jäseniä
Korintissa antamaan runsaita lahjoituksia puutteenalaisille pyhille, jotka asuivat
Jerusalemissa.

Rukoile ennen opiskelua
Vilpitön rukous auttaa meitä mukauttamaan tahtomme Jumalan tahdon mukaiseksi ja kutsuu
Pyhän Hengen elämäämme. Ota tavaksi rukoilla ennen kuin tutkit pyhiä kirjoituksiasi sekä tämän
seminaarioppikurssin oppiaiheita.

1. kirje korinttilaisille 15:30–52
Paavali puhuu ylösnousemuksesta
Oletko koskaan miettinyt, kuinka oma elämäsi olisi erilaista, ellet uskoisi elämään
kuoleman jälkeen? Kuinka ihmiset saattaisivat päättää elää, elleivät he uskoisi
elävänsä kuolemansa jälkeen? ____________________

Jakeissa 1. Kor. 15:1–29 kerrotaan, että apostoli Paavali oikaisi joidenkin Korintin
pyhien väärän uskonkäsityksen, jonka mukaan ei olisi kuolleiden ylösnousemusta.
Jakeissa 1. Kor. 15:30–34 kerrotaan, että Paavali pyysi pyhiä pohtimaan, miksi joku,
joka uskoi Jeesukseen Kristukseen, kestäisi vainoa ja kuolemanvaaran, ellei
ylösnousemusta olisi. Hän myös varoitti pyhiä siitä, etteivät nämä joutuisi niiden
ihmisten asenteen pettämiksi, jotka sanovat: ”Syödään ja juodaan, huomenna
kuollaan” (1. Kor. 15:32). Tämä asenne ilmentää väärää uskonkäsitystä, jonka
mukaan voimme tehdä mitä haluamme, koska kuoleman jälkeen ei ole elämää eikä
sen vuoksi mitään jumalallista tuomiota.

Koska ylösnousemus on todellisuutta, miksi tällaisen asenteen omaksuminen
saattaisi olla vaarallista?

Kun tutkit loppuosaa luvusta 1. Kor. 15, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
ymmärtämään, kuinka tieto ylösnousemuksesta voi vaikuttaa valintoihisi
kuolevaisuudessa.

Lue 1. Kor. 15:35 ja kiinnitä huomiota kysymyksiin, joita ihmisillä saattaisi olla
ylösnousemuksesta.

Jakeissa 1. Kor. 15:36–38 kerrotaan, että Paavali auttoi näihin kysymyksiin
vastaamisessa käyttämällä siementä kuvaamaan kuolevaista ruumista, joka –
kuoleman ja maahan hautaamisen jälkeen – tulee esiin ylösnousemuksessa.
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Mieti, kuinka kuvailisit auringon
antaman valon määrää verrattuna kuun
antaman valon määrään. Millainen on
kuun valo verrattuna tähtien valoon?

Lue 1. Kor. 15:39–42 ja pane merkille,
kuinka Paavali käytti auringon, kuun ja
tähtien kirkkautta selittääkseen ylösnousseiden ruumiiden eroja. Lue myös Joseph
Smithin raamatunkäännös jakeesta 1. Kor. 15:40 (ks. PKO, JSR 1. Kor. 15:40). Tässä
yhteydessä loisto voi tarkoittaa valoa tai kirkkautta. (Huomaa, että 1. Kor. 15:40–42
on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla
tavalla, jotta pystyt löytämään sen tulevaisuudessa.)

Yksi totuus, jota apostoli Paavali opetti näissä jakeissa, on se, että ylösnousseet
ruumiit ovat kirkkaudeltaan eriasteisia. Toisin sanoen joidenkin ylösnousseiden
ruumiiden loisto ja kirkkaus on suurempi kuin muiden.

Lue presidentti Joseph Fielding Smithin seuraava lausunto ja katso, kuinka
ylösnousseiden ruumiiden erilaiset kirkkaudet eroavat toisistaan. (Kun presidentti
Smith puhuu selestisistä ruumiista, hän tarkoittaa niitä, jotka pääsevät selestisen
valtakunnan korkeimpaan asteeseen [ks. OL 131:1–4].)

”Ylösnousemuksessa tulee olemaan erilaisia ruumiita; ne eivät kaikki tule
olemaan samanlaisia. Se ruumis, jonka ihminen saa, määrää hänen paikkansa
tämän elämän jälkeen. Tulee olemaan selestisiä ruumiita, terrestrisiä ruumiita ja
telestisiä ruumiita. – –

Jotkut tulevat saamaan selestisen ruumiin, jossa on kaikki korotuksen ja
iankaikkisen enentymisen voimat. Tämä ruumis tulee olemaan loistava kuin

aurinko – –. Niillä, jotka pääsevät terrestriseen valtakuntaan, tulee olemaan terrestrinen ruumis,
eikä se tule loistamaan niin kuin aurinko, mutta se tulee olemaan kirkkaampi kuin niiden ruumis,
jotka saavat telestisen kirkkauden.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa,
1977–1982, osa 2, s. 266–267.)

Huomaa, että presidentti Smith selitti, että se kirkkaus tai ruumis, jonka me
saamme ylösnousemuksessa, määrää valtakunnan, jossa tulemme asumaan.

”Korotuksen voimiin”, joihin
presidentti Smith viittasi, sisältyy kyky
elää sellaista elämää kuin Jumala elää,
ja ”iankaikkinen enentyminen” on kyky
saada lapsia myös iankaikkisuudessa.
Nämä siunaukset ovat mahdollisia vain
niille, jotka korotetaan selestisen
valtakunnan korkeimpaan asteeseen
(ks. OL 131:1–4; 132:19–20).

Lue OL 88:21–22 ja pane merkille, mitä
meidän täytyy tehdä, jotta saisimme
selestisen ruumiin, kun nousemme kuolleista. ”Pysyä selestisen valtakunnan
laissa” (jae 22) tarkoittaa sitä, että ottaa vastaan kaikki ne toimitukset ja tekee ja
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pitää kaikki ne liitot, jotka ovat välttämättömiä selestiseen valtakuntaan
pääsemiseksi.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka tieto
kirkkaudesta ja siunauksista, jotka ovat mahdollisia vain

ylösnousseille olennoille selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa, voi
vaikuttaa ihmisen valintoihin kuolevaisuudessa.

Kuten jakeissa 1. Kor. 15:42–52 kerrotaan, Paavali selvensi edelleen, millainen
ylösnoussut ruumis olisi. Hän kuvasi kuolevaista ruumista ”ajalliseksi” (ks. jakeet
44, 46) ja ”katoavaksi” (ks. jae 50), ja hän kuvasi ylösnoussutta ruumista
”hengelliseksi” (ks. jakeet 44, 46) ja ”katoamattomaksi” (ks. jae 52).

Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Kor. 15:40–42
2. Opeta jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle, mitä olet oppinut

ylösnousseiden ruumiiden välisistä eroista. Käytä opettaessasi tätä
pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa (1. Kor. 15:40–42). Kun olet opettanut,
pyydä henkilöä, jota opetit, kertomaan, miten hän voisi täydentää opetustasi.
Lausu todistuksesi ylösnousemuksesta henkilölle, jota opetit. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä opit tästä kokemuksesta.

1. kirje korinttilaisille 15:53–58
Paavali riemuitsee siitä, että Jeesus Kristus voitti kuoleman
Ympyröi seuraavista olotiloista ne, jotka haluaisit kokea:

Sairaus Nälkä Kipu

Ei sairautta Ei nälkää Ei kipua

Lue 1. Kor. 15:53 ja pane merkille Paavalin opettama oppi ruumiimme tilasta, kun
olemme nousseet kuolleista.

Tästä jakeesta me opimme, että me nousemme kuolleista katoamattomassa ja
kuolemattomassa tilassa. Ylösnoussut ruumiimme tulee olemaan katoamaton,
millä tarkoitetaan sitä, ettemme koskaan kuole tai koe sairautta tai kipua. Tämä
tieto auttaa meitä ymmärtämään, että loistavan ylösnousemuksen toivo nielaisee
meidän kuolemaa koskevan huolemme (ks. 1. Kor. 15:54).

Ajattele tilannetta, jolloin sinua tai jotakuta tuntemaasi henkilöä pisti jokin
hyönteinen. Mikähän mahtaa olla kivuliain pistos?

Lue 1. Kor. 15:54–55 ja ota selville, millä ei Paavalin mukaan enää ole pistintä.

Millä tavoin fyysinen kuolema voi ”pistää” tai tuntua siltä, että se saa
meistä voiton?

Kuinka fyysisen kuoleman pistin on ”nielty ja voitto saatu” (1. Kor. 15:54)
Jeesuksen Kristuksen kautta?

Yksi totuus, jonka voimme oppia näistä jakeista, on se, että Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen ansiosta fyysinen kuolema ei saa meistä voittoa.
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Lue 1. Kor. 15:56 ja ota selville, mikä pistin voi yhä pysyä, kun me kuolemme.

Lue 1. Kor. 15:57–58 ja pane merkille, mikä Paavalin opetuksen mukaan voi poistaa
kuoleman pistimen.

Jeesuksen Kristuksen voitto on Hänen sovituksensa, jonka ansiosta Hän voitti sekä
synnin että fyysisen kuoleman. Mitä Paavali jakeen 58 mukaan kehotti lukijoitaan
tekemään sen vuoksi, että Jeesus Kristus voitti kuoleman?

Yksi totuus, jonka voimme oppia jakeista 1. Kor. 15:56–58, on seuraava: Jos
elämme lujina ja järkkymättöminä evankeliumin mukaan, Jeesuksen
Kristuksen sovitus poistaa synnistä johtuvan kuoleman pistimen.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä tarkoittaa se, että elää lujana ja järkkymättömänä
evankeliumin mukaan?

b. Mikä osuus parannuksenteolla on siinä, että on luja ja järkkymätön?

4. Jakeissa 1. Kor. 15:30–58 kerrotaan apostoli Paavalin opetuksia
ylösnousemuksesta ja hänen perustelunsa niiden käsitystä vastaan,

jotka opettivat, ettei ole ylösnousemusta. He uskoivat, että voimme tehdä mitä
ikinä haluamme, koska ”huomenna kuollaan” (1. Kor. 15:32), ja koska he
uskoivat, ettei ole mitään ylösnousemusta, he uskoivat, ettei olisi mitään
tuomiotakaan. Käytä apunasi sitä, mitä olet oppinut tässä oppiaiheessa, ja
kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi selostus siitä, miksi tämä
käsitys on väärä.

Mieti, mitä aiot tehdä elääksesi vanhurskaammin, niin että kuolemasi pistin
voidaan poistaa ja voit tulevaisuudessa saada loistavan ylösnousemuksen. Kirjoita
tavoite jostakin, mitä voit tehdä, jotta olisit lujempi ja järkkymättömämpi
evankeliumin mukaisessa elämässä. Voisit kertoa siitä, mitä kirjoitit, henkilölle,
jonka arvelet voivan hyötyä kuullessaan todistuksesi.

1. kirje korinttilaisille 16
Paavali järjestää varainkeruun köyhiä varten, jotka asuvat Jerusalemissa
Luvussa 1. Kor. 16 kerrotaan, että apostoli Paavali käski Korintin pyhiä
huolehtimaan niistä köyhistä, jotka asuivat Jerusalemissa, pysymään uskossa lujina
(ks. jae 13) ja tekemään kaiken ”rakastavin mielin” (jae 14).

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut lukualueen 1. Kor. 15:30–16:24 ja suorittanut tämän oppiaiheen
tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Toinen kirje
korinttilaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tässä apostoli Paavalin kirjeessä kirkon jäsenille Korintissa erottuvat teemoina
lohtu ahdinkojen keskellä, voima heikkouden keskellä (esimerkkinä Paavali itse) ja
tosi opettajien erottaminen vääristä opettajista. Paavalin esimerkki ja opetukset,
jotka on tallennettu Toiseen kirjeeseen korinttilaisille, voivat innoittaa sinua
pysymään luotettavana ja uskollisena iankaikkisissa liitoissa, joita olet tehnyt
Jumalan, iankaikkisen Isän, kanssa, olivatpa olosuhteet tai seuraukset mitä tahansa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Paavali kirjoitti tämän kirjeen korinttilaisille pyhille (ks. 2. Kor. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Pian sen jälkeen kun Paavali oli kirjoittanut kirjeen, joka meillä on nimellä
Ensimmäinen kirje korinttilaisille, Efesoksessa syntyi mellakka hänen opetuksiaan
vastaan (ks. Ap. t. 19:23–41) ja hän lähti Makedoniaan (ks. Ap. t. 20:1; 2. Kor. 2:13;
7:5). Vaikuttaa siltä, että Makedoniassa ollessaan Paavali kirjoitti Toisen kirjeen
korinttilaisille todennäköisesti noin vuosina 55–57 jKr. (ks. Bible Dictionary,
”Pauline Epistles”; PKO, ”Paavalin kirjeet”, scriptures.lds.org/fi).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Kirje, joka meillä on nimellä Toinen kirje korinttilaisille, kirjoitettiin kirkon jäsenille
Korintissa. Paavalin ollessa Makedoniassa kolmannella lähetysmatkalla Titus toi
hänelle Korintista uutisen, että pyhät siellä olivat ottaneet hyvin vastaan hänen
aiemmin lähettämänsä kirjeen (ks. 2. Kor. 7:6–13). Kirkon Korintin seurakunta
edistyi, mutta Paavali sai tietää myös siellä olevista vääristä opettajista, jotka
turmelivat Kristuksen puhtaita oppeja. Jossakin vaiheessa Paavalin ensimmäisen ja
mahdollisen toisen käynnin välillä Korintissa (ks. 2. Kor. 1:15–16), kun Paavali on
ilmeisesti nuhdellut joitakin pyhiä (ks. 2. Kor. 2:1; 12:21), Korinttiin oli tullut
saarnaajia Jerusalemin alueelta ja he olivat alkaneet opettaa pyhille, että pyhien
täytyy Paavalin opetusten vastaisesti omaksua juutalaisia tapoja. Suuri osa
Toisesta kirjeestä korinttilaisille käsittelee näiden väärien opettajien aiheuttamia
ongelmia.

Paavali osoitti kirjeensä sekä niille, jotka halusivat enemmän hänen sanojaan (ks.
2. Kor. 1–9), että niille, jotka olivat haluttomia ottamaan vastaan hänen opetustaan
(ks. 2. Kor. 10–13). Yleisesti ottaen teksti Toisessa kirjeessä korinttilaisille tuo ilmi
useita tämän kirjeen tarkoituksia:

• ilmaista kiitollisuutta ja vahvistaa pyhiä, jotka olivat ottaneet hyvin vastaan
hänen aiemman kirjeensä

• varoittaa vääristä opettajista, jotka turmelivat Kristuksen puhtaita oppeja
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• puolustaa hänen omaa luonnettaan ja valtuuttaan Jeesuksen Kristuksen
apostolina (ks. 2. Kor. 10–13)

• kannustaa Korintin pyhiä antamaan antelias rahallinen lahjoitus köyhille
Jerusalemin pyhille (ks. 2. Kor. 8–9).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Vaikka monet Paavalin kirjeistä keskittyvät oppiin, suuri osa tästä kirjeestä
tähdentää hänen suhdettaan Korintin pyhiin ja hänen rakkauttaan heihin ja
huoltaan heistä. Vaikka Paavali oli luja vastustaessaan arvostelijoita, niin kautta
Toisen kirjeen korinttilaisille näemme hänet lempeänä pappeusjohtajana, joka
huolehtii pyhien onnesta ja hyvinvoinnista. Hän esitti myös joitakin
omaelämäkerrallisia seikkoja elämästään ja kirjoitti ”pistävästä piikistä ruumiissa”
(ks. 2. Kor. 12:7).

Pyhässä kokemuksessa, joka on merkitty jakeisiin 2. Kor. 12:2–4, Paavali kuvaili
itseään ”Kristuksen omana”, joka ”temmattiin kolmanteen taivaaseen”, missä hän
näki ja kuuli sanoin kuvaamattomia asioita. Tämä näky ja hänen aiempi opillinen
lausumansa eroista ylösnousseiden ruumiiden kirkkaudessa (ks. 1. Kor. 15:35–44)
voidaan nähdä Raamatun versiona näystä, joka on merkitty lukuun OL 76.

Pääkohdat
2. kirje korinttilaisille 1–5. Paavali todistaa, että Jumala lohduttaa lapsiaan
kaikissa heidän koettelemuksissaan. Hän haastaa pyhät rakastamaan toisiaan ja
antamaan anteeksi toisilleen. Evankeliumi ja Herran Hengen toiminta ovat
loistavampia kuin Mooseksen lain kirjain. Paavali kannustaa lukijoitaan heidän
vastoinkäymisten hetkissään ja muistuttaa heitä Jumalan rakkauden ja kirkkauden
iankaikkisesta luonteesta. Hän auttaa lukijoita ymmärtämään, että näiden pitää
tehdä sovinto Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.

2. kirje korinttilaisille 6–13. Kohdatessaan väärien opettajien taholta arvostelua ja
vastustusta Paavali puolustaa vilpittömyyttään Herran palvelijana ja kehottaa
lukijoitaan pysymään erossa maailmasta. Hän puhuu ”Jumalan mielen mukaisesta
murheesta” (ks. 2. Kor. 7:10). Paavali kiittää Korintin pyhiä heidän lahjoituksistaan
Jerusalemin köyhille ja kannustaa heitä olemaan jatkossakin anteliaita. Hän puhuu
voimakkaasti ”vääriä apostoleja” vastaan (ks. 2. Kor. 11:13). Hän ylistää Herraa ja
kertoo elämäkerrallisia seikkoja koettelemuksistaan ja uskostaan Jeesukseen
Kristukseen. Hän kirjoittaa kolmatta taivasta koskeneesta näystään, ja hän kehottaa
pyhiä tutkimaan itseään ja osoittautumaan uskollisiksi.

TOINEN KIRJE  KORINTTILAIS ILLE
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VIIKKO 23: PÄIVÄ 3

2. kirje korinttilaisille 1–3
Johdanto
Apostoli Paavali kirjoitti Korintin pyhille ja selitti, kuinka he pystyisivät
lohduttamaan toisia. Hän myös kehotti heitä antamaan anteeksi synnintekijälle,
joka oli ollut heidän seurakunnassaan. Paavali opetti pyhille, että kun he
kääntyisivät Herran puoleen, heistä tulisi enemmän Jumalan kaltaisia.

2. kirje korinttilaisille 1
Paavali opettaa Korintin pyhille, kuinka lohduttaa toisia
Ajattele tilannetta, jolloin joku, jonka tunnet, kohtasi vaikean koettelemuksen tai
ahdingon. Mitä teit auttaaksesi häntä? ____________________

Oletko joskus halunnut lohduttaa jotakuta, joka on kohdannut elämässä vaikean
koettelemuksen, mutta et ole tiennyt, kuinka sen tekisit?

Kun tutkit lukua 2. Kor. 1, etsi totuus, joka voi auttaa sinua tietämään, kuinka
lohduttaa muita heidän koettelemuksissaan ja ahdingoissaan.

Apostoli Paavali oli Efesoksessa, kun hän kirjoitti Korintissa asuville kirkon jäsenille
osoitetun 1. kirjeen korinttilaisille. Myöhemmin Efesoksessa syntyi mellakka
Paavalin siellä esittämien opetusten johdosta (ks. Ap. t. 19:23–41; Aasian maakunta,
joka näissä jakeissa mainitaan, oli eräs Rooman provinssi nykypäivän Turkissa).
Paavali lähti Efesoksesta ja meni Makedoniaan, missä Titus toi uutisen, että
Korintin pyhät olivat ottaneet hyvin vastaan hänen aiemman kirjeensä. Paavali sai
myös tietää, että pyhät kokivat koettelemuksia ja että jotkut väärät opettajat
Korintissa olivat turmelemassa Kristuksen tosi oppia. Paavali kirjoitti 2. kirjeen
korinttilaisille lohduttaakseen pyhiä ja käsitelläkseen ongelmia, joita väärät
opettajat olivat aiheuttaneet.

Lue 2. Kor. 1:1–5 ja katso, mitä Paavali sanoi Korintin pyhille heidän ahdingoistaan.
Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä sellaista Paavali sanoi jakeissa 3–4, mikä
olisi saattanut omalta osaltaan lohduttaa heitä.

Jakeesta 2. Kor. 1:4 me opimme seuraavan totuuden: Koska taivaallinen Isä
lohduttaa meitä ahdingoissamme, me pystymme auttamaan muita saamaan
Häneltä lohtua.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
olet saanut Jumalalta lohtua jonkin koettelemuksen aikana. Kuinka

arvelet siitä kokemuksesta olleen apua sinulle, kun olet auttanut jotakuta muuta
saamaan lohtua Häneltä?

Jakeissa 2. Kor. 1:6–8 kerrotaan, mitä Paavali kertoi Korintin pyhille vakavista ja
hengenvaarallisista ahdingoista, joita hän ja hänen matkatoverinsa olivat kokeneet
saarnatessaan evankeliumia Efesoksessa.

Lue 2. Kor. 1:9–11 ja ota selville, mikä auttoi Paavalia ja hänen matkatovereitaan
heidän koettelemustensa aikana.
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Täydennä jakeen 11 pohjalta seuraava totuus siitä, kuinka sinä voit auttaa ihmisiä,
jotka kohtaavat koettelemuksia: ____________________ voivat auttaa niitä, jotka
kohtaavat koettelemuksia.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen tai
kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Kuinka sinun rukouksesi voivat auttaa jotakuta, joka kohtaa
koettelemuksia?

b. Kuinka muiden rukoukset ovat auttaneet sinua jossakin kohtaamassasi
koettelemuksessa?

Jakeissa 2. Kor. 1:12–24 kerrotaan, että Paavali riemuitsi niistä, jotka olivat ottaneet
vastaan hänen ensimmäisen kirjeensä neuvot. Jakeissa 15–20 hän vastasi niille,
jotka etsivät hänestä vikoja, kun hän muutti suunnitelmiaan mennä käymään
heidän luonaan. Jotkut Paavalin arvostelijoista näyttivät sanovan, että koska Paavali
muutti matkasuunnitelmiaan, he eivät voineet enää luottaa häneen eivätkä hänen
opetuksiinsa. Paavali julisti, että evankeliumin sanoma on tosi hänen muuttuneista
matkasuunnitelmistaan riippumatta.

2. kirje korinttilaisille 2
Paavali kehottaa Korintin pyhiä antamaan anteeksi synnintekijälle
Ajattele tilannetta, jolloin joku satutti tai loukkasi sinua tai jotakuta sinulle läheistä
ihmistä. Mieti, miksi saattaisi olla vaikeaa antaa anteeksi tuolle henkilölle.

Kun tutkit lukua 2. Kor. 2, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua ymmärtämään,
miksi on tärkeää antaa anteeksi kaikille ihmisille.

Ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille apostoli Paavali nuhteli heitä siitä, etteivät
he olleet kuuliaisia ja että heiltä puuttui uskoa. Lue 2. Kor. 2:1–4 ja ota selville, mitä
Paavali toivoi Korintin pyhien tietävän hänen nuhtelustaan. Voisit merkitä
jakeessa 4, minkä syyn Paavali antoi nuhteluilleen.

Kuinka nuhteleminen tai oikaiseminen voi olla todiste jonkun rakkaudesta meitä
kohtaan? ____________________

Kuten jakeissa 2. Kor. 2:5–6 kerrotaan, Paavali kirjoitti kirkon jäsenestä, joka oli
tehnyt syntiä muita kirkon jäseniä vastaan ja oli tuottanut heille surua. Sen
johdosta kirkko rankaisi tätä miestä.

Lue 2. Kor. 2:7–8 ja pane merkille, mitä Paavali sanoi siitä, kuinka pyhien tulee
kohdella tätä miestä.

Vaikka tämä mies oli tehnyt syntiä, hänen sielunsa arvo on suuri Jumalan silmissä
(ks. OL 18:10). Paavali kehotti pyhiä antamaan anteeksi, lohduttamaan ja
osoittamaan rakkautta tätä miestä kohtaan, jotta se auttaisi häntä tekemään
parannuksen.

Lue 2. Kor. 2:9–11 ja etsi toinen syy, miksi Paavalin mukaan pyhien tulee antaa
anteeksi muille.

Mikä on toinen syy jakeessa 11 olevan Paavalin opetuksen mukaan, miksi meidän
tulee antaa anteeksi muille? Ellemme anna anteeksi muille, niin Saatana pääsee
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meistä voitolle. Voisit merkitä tämän totuuden jakeeseen 2. Kor. 2:11. Nykyajan
ilmoituksessa Herra on käskenyt meitä antamaan anteeksi jokaiselle (ks. OL
64:8–11).

Muille anteeksiantaminen ei tarkoita, että synnintekijää ei pidettäisi vastuussa
teoistaan. Eikä se tarkoita sitä, että saatamme itsemme tilanteisiin, joissa ihmiset
voivat jatkuvasti kohdella meitä väärin. Sen sijaan muille anteeksiantaminen
tarkoittaa sitä, että kohtelemme Kristuksen kaltaisella rakkaudella niitä, jotka ovat
kohdelleet meitä väärin, emmekä kanna kaunaa tai tunne vihaa heitä kohtaan,
mikä vaikuttaisi omaan hengelliseen edistymiseemme (ks. PKO, ”Anteeksianto”,
scriptures.lds.org/fi).

”Jos olet joutunut väkivallan uhriksi, tiedä, että olet viaton ja että Jumala rakastaa sinua. Puhu
vanhemmillesi tai jollekulle muulle luotettavalle aikuiselle ja pyydä heti neuvoa piispaltasi. He
voivat tukea sinua hengellisesti ja auttaa sinua saamaan tarvitsemaasi suojelua ja apua.
Parantumisen prosessi voi viedä aikaa. Luota Vapahtajaan. Hän parantaa sinut ja antaa sinulle
rauhan.” (Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 36–37.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mistähän syystä Saatana pääsee meistä voitolle, kun

emme anna anteeksi muille?

Ajattele jotakuta henkilöä, jolle sinun pitää kenties antaa anteeksi. (Muista, ettei
anteeksi antaminen tarkoita sitä, että annat muiden kohdella sinua väärin. Se
tarkoittaa sitä, että annat anteeksi rikkomuksen tehneelle, jotta voit itse edistyä
hengellisesti.) Aseta tavoite antaa anteeksi tuolle henkilölle, jottei Saatana pääse
sinusta voitolle. Pyydä taivaalliselta Isältä apua, kun pyrit antamaan
anteeksi muille.

Kuten jakeissa 2. Kor. 2:12–17 kerrotaan, Paavali kertoi pyhille kiittävänsä Jumalaa,
joka aina ”kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa” (jae 14), myös vaikeina
aikoina.

2. kirje korinttilaisille 3
Paavali opettaa Korintin pyhille, että kun he kääntyvät Herran puoleen, heistä tulee
enemmän Jumalan kaltaisia
Kun apostoli Paavali oli lähtenyt Korintista, muutamat väärät opettajat alkoivat
vastustaa hänen opetuksiaan ja yrittivät saattaa hänet huonoon valoon kertomalla
käännynnäisille, että näiden tuli yhä noudattaa Mooseksen lakia. Jakeessa 2. Kor.
3:1 kerrotaan, että vastauksena niille, jotka yrittivät saattaa hänet huonoon valoon,
Paavali esitti Korintin kirkon jäsenille retorisen kysymyksen – kysymyksen, jonka
hän esitti nuhdellakseen heitä, ei odottaakseen heiltä vastausta – pitäisikö hänen
hankkia heitä varten tai saada heiltä suosituskirje, joka todistaisi hänen
luonteestaan ja pätevyydestään Jeesuksen Kristuksen tosi apostolina. (Paavalin
aikaan ne, jotka halusivat uusina tulokkaina johonkin yhteisöön, toivat mukanaan
suosituskirjeitä. Näissä kirjeissä uudet tulokkaat esiteltiin ja niissä vakuuteltiin
heidän hyvää luonnettaan.)
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Lue 2. Kor. 3:2–3 ja ota selville, minkä Paavali sanoi toimivan hänen
suosituskirjeenään.

Paavali opetti, että pyhien muuttunut elämä oli kuin Kristuksen itsensä kirjoittama
kirje, joka toimi suosituskirjeenä Paavalin luonteesta. Jakeen 2 ilmaus ”kaikkien
ihmisten nähtäväksi ja luettavaksi” tarkoittaa sitä, että monet ihmiset tutustuisivat
kirkkoon ja arvioisivat sen totuudellisuutta ensiksi kirkon jäsenten käytöksen ja
esimerkin mukaan.

Voisit merkitä ilmauksen ”ei
kivitauluihin vaan ihmissydämiin”
jakeessa 2. Kor. 3:3. Mooseksen aikaan
käskyt oli kirjoitettu kivitauluihin.
Paavali käytti tätä ilmausta auttaakseen
Korintin pyhiä ymmärtämään, että
käskyt oli kirjoitettu heidän
sydämeensä Pyhän Hengen voimalla.

Jakeissa 2. Kor. 3:5–13 Paavali hyödynsi
erästä Vanhan testamentin kertomusta
auttaakseen pyhiä ymmärtämään
heidän aikansa hengellisen tilan. Hän muistutti Korintin pyhille, että Mooseksella
oli peite kasvoillaan hänen tullessaan Siinainvuorelta puhumasta Herran kanssa,
koska Israelin lapset pelkäsivät hänen kasvoiltaan säteilevää kirkkautta.

Lue 2. Kor. 3:14–15 ja ota selville, kuinka Paavali vertasi oman aikansa juutalaisia
niihin israelilaisiin, jotka pelkäsivät Mooseksen kasvoilta säteilevää kirkkautta.
Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä löydät.

Mitähän ilmaukset ”heidän mielensä paatuivat” (jae 14) ja ”heidän sydämensä
päällä on peite” (jae 15) tarkoittavat? ____________________

Aivan kuten Mooseksen ajan israelilaiset eivät voineet kelvottomuutensa vuoksi
kestää kirkkautta, joka säteili Mooseksen kasvoilta, samoin Paavalin ajan juutalaiset
eivät voineet jumalattomuutensa vuoksi ymmärtää Vanhan testamentin profetioita
Jeesuksesta Kristuksesta.

Lue 2. Kor. 3:16–18 ja kiinnitä huomiota siihen, minkä Paavali lupasi poistavan
väärinymmärryksen peitteen ihmisten sydämestä ja mielestä.

Mitä jakeen 2. Kor. 3:18 mukaan tapahtuu niille, joiden sydän kääntyy Herran
puoleen ja joilta väärinymmärryksen peite otetaan pois? Voisit merkitä löytämäsi
vastauksen pyhiin kirjoituksiisi.

Ilmaus ”muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen”
(jae 18) viittaa vähittäin tapahtuvaan muutokseen, jonka Henki saa meissä aikaan
ja joka auttaa meitä tulemaan enemmän Jumalan kaltaisiksi. Näistä jakeista me
opimme, että kun käännämme sydämemme Herran puoleen, niin me saamme
Hengen, joka vähitellen muuttaa meitä niin että meistä tulee enemmän
Jumalan kaltaisia.

4. Tee seuraavat tehtävät pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi:
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a. Selitä, mitä mielestäsi tarkoittaa se, että käännämme sydämemme Jeesuksen
Kristuksen puoleen.

b. Laadi luettelo tavoista, joilla sinä voisit kääntää sydämesi Jeesuksen
Kristuksen puoleen.

Mieti, kuinka Henki on muuttanut sinua siitä lähtien, kun tänä kouluvuonna aloit
tutkia Uutta testamenttia. Kirjoita omaan päiväkirjaasi tavoite, joka auttaa sinua
täydemmin kääntymään Herran puoleen, jotta voit saada Hengen ja tulla
enemmän Jumalan kaltaiseksi.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Kor. 1–3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 23: PÄIVÄ 4

2. kirje korinttilaisille 4–7
Johdanto
Apostoli Paavali opetti, että koettelemukset ja ahdingot tässä elämässä ovat
väliaikaisia ja pieniä verrattuna iankaikkisuuden siunauksiin. Hän puhui Korintin
pyhille myös viimeisestä tuomiosta ja todisti, että Jeesus Kristus teki mahdolliseksi
sen, että me voimme tehdä sovinnon Jumalan kanssa. Samalla kun Paavali edelleen
puolusti käytöstään Jumalan palvelijana, hän neuvoi pyhiä pysymään erossa
kaikesta jumalattomuudesta ja riemuitsemaan siitä, että he olivat kokeneet Jumalan
mielen mukaista murhetta ja tehneet parannuksen.

2. kirje korinttilaisille 4
Paavali todistaa, että vaikka hänellä on ahdinkoja, hän ei ole peloissaan tai levoton
Mitä tässä piirroksessa näyttää
tapahtuvan? Mitä henkilö, jota
työnnetään, saattaisi ajatella henkilöstä,
joka työntää häntä?

Tämän kuvan laajempi versio paljastaa,
että itse asiassa mies työntää toisen
miehen pois lähestyvän auton tieltä.

Kuinka tilanteen näkeminen
laajemmasta näkökulmasta muuttaa
arviotasi siitä, mitä ensimmäisessä
piirroksessa tapahtuu?

Kuten luvussa 2. Kor. 4 kerrotaan,
apostoli Paavali kirjoitti Korintin pyhille
auttaakseen heitä näkemään
koettelemuksensa laajemmasta
näkökulmasta. Kun tutkit tätä lukua,
mieti, kuinka voit toteuttaa käytännössä
sitä, mitä Paavali opetti pyhille heidän
koettelemuksistaan.

Jakeissa 2. Kor. 4:1–7 kerrotaan, kuinka
Paavali vakuutti pyhille, että hän oli
saarnannut heille totuudenmukaisesti
evankeliumia. Hän opetti, että Saatana,
”tämän maailman jumala” (2. Kor. 4:4),
tekee työtä estääkseen ihmisiä
ottamasta vastaan evankeliumia. Paavali
vertasi itseään ja palvelustovereitaan
saviastioihin, jotka sisältävät aarteen,
Jumalan kirkkauden tuntemuksen valon
(ks. 2. Kor. 4:6–7).
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Lue 2. Kor. 4:8–9 ja ota selville, kuinka Paavali kuvaili lähetystyönsä haasteita.

Mistähän syystä Paavali pystyi säilyttämään myönteisen asenteen kokiessaan näitä
haasteita? ____________________

Kuten jakeisiin 2. Kor. 4:11–14 on tallennettuna, Paavali opetti, että vaikka jotkut
kuolisivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin vuoksi, heidän kuolemansa olisi
väliaikainen.

Lue 2. Kor. 4:14–16 ja pane merkille, minkä Paavali tiesi auttaneen häntä
kohtaamaan koettelemukset ja vainon.

Ilmaus ”vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme
uudistuu päivä päivältä” (2. Kor. 4:16) tarkoittaa, että vaikka Paavali ja hänen
toverinsa kuolisivat, heidän henkensä vahvistui päivittäin.

Lue 2. Kor. 4:17–18 ja etsi totuuksia, joita Paavali opetti pyhille koettelemuksista ja
ahdingoista.

Yksi totuus, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että
koettelemuksemme ja ahdinkomme tässä elämässä ovat pieniä verrattuina
ikuisiin siunauksiin ja kasvuun, jotka tulevat, kun kestämme
koettelemuksemme uskollisesti.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi on tärkeää nähdä ahdinkomme taivaallisen Isän suunnitelman
laajemmasta näkökulmasta?

b. Milloin olet nähnyt jonkun pysyvän lujana koettelemusten aikana, koska
hän näki ahdinkonsa taivaallisen Isän suunnitelman laajemmassa
näkökulmassa?

2. kirje korinttilaisille 5
Paavali puhuu pyhille viimeisestä tuomiosta ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta
Taita paperiarkki kahtia. Avaa paperiarkki. Kirjoita paperin ensimmäiseen
puoliskoon oma nimesi ja toiseen puoliskoon taivaallinen Isä. Kun tulimme maan
päälle, me lähdimme taivaallisen Isän luota. Revi paperi kahtia ja pidä kaksi
puoliskoa erillään. Mieti, kuinka revitty paperi voi kuvata sitä, mitä tapahtui, kun
lähdimme taivaallisen Isän luota ja tulimme maan päälle kokemaan
kuolevaisuuden. Luvussa 2. Kor. 5 kerrotaan useita Paavalin esittämiä totuuksia,
jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään, mitä meidän täytyy tehdä palataksemme
taivaallisen Isän luokse.

Lue 2. Kor. 5:6–10 ja etsi totuuksia, jotka voivat auttaa meitä säilyttämään oikean
näkökulman suhteessamme taivaalliseen Isään. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi,
mitä löydät.

Seuraavassa on kaksi totuutta, jotka voimme oppia näistä jakeista: Koska me
olemme poissa Jumalan luota kuolevaisuudessa, meidän on määrä elää uskon
varassa eikä näkemisen. Jeesus Kristus tuomitsee meidät jokaisen sen
mukaan, mitä me olemme tehneet kuolevaisuudessa.
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Mieti, mitä tarkoittaa se, että elää ”uskon varassa [eikä] näkemisen” (2. Kor. 5:7).
Kuka tuntemasi henkilö vaeltaa uskon varassa eikä näkemisen?
____________________

Mieti, mitä voisit tehdä elämässäsi pyrkiäksesi noudattamaan Herran mieltä (ks.
2. Kor. 5:9).

Lue 2. Kor. 5:15–16 ja pane merkille, mitä Jeesuksen Kristuksen seuraajat tekevät
sovituksen vuoksi. Lue myös Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta 2. Kor.
5:16 (ks. PKO, JSR 2. Kor. 5:16). Ilmaus ”emme elä enää lihan mukaan” tarkoittaa
sitä, että me hylkäämme maailmallisen elämän.

Kirjoita paperin siihen puoliskoon, jossa on sinun nimesi, mitä olet oppinut siitä,
kuinka Jeesuksen Kristuksen seuraajien tulee elää.

Lue 2. Kor. 5:17–19 ja ota selville, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus voi auttaa
meitä palaamaan taivaallisen Isän luokse. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi,
mitä löydät.

Kirjoita seuraava totuus paperin siihen puoliskoon, jossa lukee ”taivaallinen Isä”:
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meistä voi tulla uusia luomuksia ja
me voimme tehdä sovinnon Jumalan kanssa.

Mitä mielestäsi tarkoittaa uudeksi luomukseksi tuleminen (ks. 2. Kor. 5:17)?

Liitä paperipuoliskosi jälleen yhteen. Sovinnon tekeminen Jumalan kanssa
tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidät voidaan
muuttaa ja puhdistaa, mikä tarkoittaa sitä, että meistä tulee uusia luomuksia, niin
että voimme palata asumaan taivaallisen Isämme luona.

Jakeissa 2. Kor. 5:20–21 kerrotaan, että Paavali nimitti itseään ja niitä, jotka
opettivat hänen kanssaan, ”Kristuksen lähettiläiksi” ja hän kehotti pyhiä
pääsemään sovintoon Jumalan kanssa.

2. kirje korinttilaisille 6
Paavali kuvailee Jumalan palvelijoiden ominaisuuksia ja neuvoo pyhiä tulemaan pois
jumalattomien joukosta
Onko sinua koskaan pilkattu tai arvosteltu, kun olet pyrkinyt palvelemaan tai
auttamaan jotakuta muuta? Jakeissa 2. Kor. 6:1–13 kerrotaan, kuinka Paavali
kannusti pyhiä olemaan Jumalan palvelijoita ja olemaan kärsivällisiä ja varomaan
loukkaamasta muita edes silloin, kun heitä on kohdeltu epäystävällisesti.

Jakeissa 2. Kor. 6:14–18 kerrotaan, että Paavali opetti pyhille, mitä siunauksia koituu
siitä, että pysyy erossa jumalattomuudesta.

Täydennä seuraava taulukko lukemalla 2. Kor. 6:14–18 sekä kirjoittamalla luettelo
Paavalin neuvoista ja niihin liittyvistä lupauksista:

Neuvoja pyhille Lupauksia Herralta
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Jakeen 2. Kor. 6:15 sana Beliar tarkoittaa tässä yhteydessä Jumalan vastustajaa (ks.
jakeen 15 alaviite).

Ilmaukset ”erotkaa heistä” ja ”älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen” (jae 17)
ovat varoituksia välttää epäjumalien palvojia ja heidän vääriä tapojaan, ja ne
soveltuvat meihin myös meidän aikanamme. ”Paavali vertasi Korintin pyhiä ’elävän
Jumalan temppeliin’ (ks. 2. Kor. 6:16). Sitten hän koetti estää heitä ryhtymästä
kanssakäymisiin epäjumalien palvojien kanssa tai osallistumasta näiden saastaisiin
tapoihin (ks. Jes. 52:11). Näiden opetusten myötä Paavali toisti lupauksen, joka oli
annettu Jumalan kansalle muinoin – että jos he lähtisivät pois jumalattomien
joukosta, Jumala asuisi heidän keskellään ja olisi heidän Jumalansa (ks. 2. Kor. 6:17;
ks. myös – – Jer. 32:38; Hes. 11:19–20).” (New Testament Student Manual, kirkon
koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 402.) Paavali kehotti jäseniä nimenomaan
välttämään kaikkea väärää jumalanpalvelusta, epäjumalanpalvelijoita ja vääriä
tapoja, samoin kuin Vanhassa testamentissa oli opetettu kansaa palvelemaan
Jumalaa sekä tulemaan Hänen valituksi kansakseen ja hylkäämään kaikki muut
jumalat.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia jakeista 2. Kor. 6:14–18, on se, että kun
pysymme erossa vääristä tavoista ja saastaisuudesta, Herra ottaa meidät
vastaan. (Tämä periaate ei tarkoita sitä, että kohtelisimme muihin uskontokuntiin
kuuluvia tylysti tai kieltäytyisimme olemasta kanssakäymisissä heidän kanssaan.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä tarkoittaa meidän aikanamme se, että pysymme erossa vääristä tavoista
ja saastaisuudesta? (Ks. OL 1:15–16.)

b. Milloin olet tuntenut, että sinua on siunattu, koska olet pysynyt erossa
tilanteesta, joka olisi voinut johtaa sinut pois Herran luota?

2. kirje korinttilaisille 7
Paavali riemuitsee pyhien todellisesta parannuksesta
Luvussa 2. Kor. 7 apostoli Paavali selitti, että kun hän ja hänen lähetystyötoverinsa
kamppailivat vakavissa ahdingoissa Makedoniassa, Titus toi Korintista sanan, joka
täytti Paavalin ilolla ja lohdulla. Paavali oli aiemmin lähettänyt Korinttiin kirjeen,
jossa hän kutsui joitakin pyhistä parannukseen, ja Titus kertoi hänelle kirkon
jäsenten vastauksen.

Lue 2. Kor. 7:8–10 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka Korintin pyhät vastasivat
Paavalin kirjeeseen.

Miksi Paavali oli mielissään siitä, että pyhät tunsivat murhetta hänen kirjeensä
johdosta?

Arvioi omaa elämääsi
Kun käytämme aikaa arvioidaksemme rehellisesti, kuinka hyvin elämme evankeliumin jonkin
tietyn periaatteen mukaan, me annamme Pyhälle Hengelle tilaisuuden auttaa meitä
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ymmärtämään, mitä me teemme hyvin ja kuinka me voimme kehittyä. Kun arvioit itseäsi, pyri
tavoittelemaan Pyhän Hengen johdatusta ja olemaan täysin rehellinen.

Mieti, onko syntiesi vuoksi tuntemasi murhe Jumalan mielen mukaista murhetta,
joka ”saa aikaan parannuksen”, vai onko se ”maallista murhetta” (ks. 2. Kor. 7:10),
joka tarkoittaa sinun harmittelevan sitä, että olet jäänyt kiinni tai että joudut
kohtaamaan väärien tekojesi seuraukset.

Lue 2. Kor. 7:11 ja katso, millaisia muutoksia pyhät tekivät elämässään, koska
Jumalan mielen mukainen murhe auttoi heitä tekemään parannuksen.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Kor. 4–7 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 24: PÄIVÄ 1

2. kirje korinttilaisille 8–9
Johdanto
Apostoli Paavali kirjoitti Korintin pyhille selittäen, että kirkon jäsenet Makedoniassa
olivat antaneet runsaasti omastaan apua tarvitseville. Hän kannusti myös Korintin
pyhiä noudattamaan Vapahtajan esimerkkiä auttamalla köyhiä. Paavali puhui
siunauksista, jotka koituvat niiden osaksi, jotka avustavat köyhiä iloisin mielin.

Luo oppimisympäristö
Ihanteellisessa evankeliumin oppimisympäristössä vallitsee järjestys, kunnioitus ja rauhan tunne.
Pyri poistamaan häiriötekijät, jotka saattavat haitata keskittymistäsi, kun tutkit ja pohdiskelet
pyhiä kirjoituksia. Kahdentoista apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer on opettanut, että
”innoitus tulee helpommin rauhallisessa ympäristössä” ja että ”kunnioitus luo pohjaa
ilmoitukselle” (ks. ”Kunnioitus luo pohjaa innoitukselle”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 25).

2. kirje korinttilaisille 8
Paavali neuvoo pyhiä huolehtimaan köyhistä

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin
seuraava lausuma ja mieti, millä sanalla lausuman voisi täydentää niin että se on
tosi: ”Kautta historian ____________________ on ollut yksi ihmiskunnan
suurimmista ja laajimmalle levinneistä haasteista. Sen silmiinpistävä vero on
yleensä fyysinen, mutta ne hengelliset ja emotionaaliset vauriot, joita se voi
aiheuttaa, saattavat olla vieläkin heikentävämpiä.” (”Emmekö me kaikki ole

kerjäläisiä?”, Liahona, marraskuu 2014, s. 40.)

Kirjoita viivalle sana köyhyys ja lue vanhin Hollandin lausuma uudelleen miettien
sen merkitystä.

Köyhyys on tila, jossa ihmisellä ei ole kylliksi välttämättömiä voimavaroja, kuten
rahaa, tavaroita tai elintarpeita. Miksi köyhyys voi olla niin vaikea haaste?

Ajattele tuntemiasi ihmisiä, jotka saattavat tarvita jonkinlaista apua, oli se sitten
fyysistä, emotionaalista, sosiaalista tai hengellistä. Kun tutkit lukuja 2. Kor. 8–9, etsi
totuuksia, jotka voivat auttaa sinua ymmärtämään ja täyttämään tehtäväsi auttaa
apua tarvitsevia.

Jakeissa 2. Kor. 8:1–8 apostoli Paavali kertoi Korintin pyhille, että kirkon jäsenet
Makedoniassa olivat olleet anteliaita auttaessaan köyhiä näiden ajallisissa tarpeissa
(ks. kolmoissidoksen Raamatun kartta nro 13, ”Apostoli Paavalin lähetysmatkat”).
Hän selitti, että makedonialaiset jäsenet tekivät niin, koska he halusivat toimia
Jumalan tahdon mukaan. Paavali kannusti Korintin pyhiä seuraamaan tätä
esimerkkiä ja huolehtimaan muiden tarpeista osoittaen vilpitöntä rakkautta.
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1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tyhjän sivun keskelle
pystyviiva niin että saat kaksi saraketta. Kirjoita ensimmäisen

sarakkeen otsikoksi sana Rikas ja toisen sarakkeen otsikoksi sana Köyhä.

Lue 2. Kor. 8:9 ja pane merkille, mitä Paavali sanoi Jeesuksen Kristuksen
tehneen pyhien hyväksi. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin ja kirjoita
vastauksesi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi sanojen Rikas ja Köyhä
alapuolelle.

a. Millä tavoin Jeesus Kristus oli rikas kuolevaisuutta edeltävässä elämässä?

b. Millä tavoin Häntä olisi voitu pitää köyhänä, kun Hän eli kuolevaisuudessa?

c. Mitä mielestäsi tarkoittaa jakeen 9 ilmaus, että ”rikastuisitte hänen
[Vapahtajan] köyhyydestään”?

Pohdi sitä, että jo ennen kuin Jeesus Kristus syntyi, Hän oli jumaluuden jäsen ja
Hän oli melkein taivaallisen Isän veroinen vallassa, voimassa ja kirkkaudessa.
Koska Jeesus Kristus laskeutui eli nöyrtyi ja astui kuolevaisuutta edeltävältä
valtaistuimeltaan alas ja tuli maan päälle palvelemaan, antamaan esimerkin ja
toteuttamaan sovituksen, me voimme saada iankaikkisen elämän rikkaudet (ks.
1. Nefi 11:26–28).

Noin vuotta aiemmin Korintin pyhät olivat lupautuneet keräämään tavaroita
köyhille pyhille Jerusalemissa. Lue 2. Kor. 8:10–11 ja ota selville, mitä Paavali
neuvoi pyhiä sillä hetkellä tekemään. Ilmaukset ”saattakaa – – loppuun” ja ”viekää
– – päätökseen” viittaavat Paavalin kehotukseen siitä, että pyhät täyttävät aiemman
lupauksensa antaa köyhille pyhille sen verran kuin voisivat, aivan kuten Vapahtaja
oli antanut heille iankaikkisia rikkauksia.

Yksi periaate, jonka voimme oppia, on se, että kun opimme ymmärtämään, mitä
kaikkea Vapahtaja on antanut meille, me olemme halukkaampia antamaan
omastamme muille.

Mieti, kuinka Vapahtajan meille antamien lahjojen käsittäminen voi kannustaa
meitä antamaan omastamme apua tarvitseville.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä erityisiä lahjoja Vapahtaja on antanut sinulle ja

kuinka ne innoittavat sinua antamaan apua muille?

Lue 2. Kor. 8:12–15 ja etsi jokin toinen totuus, jonka Paavali opetti ihmisille siitä,
miten tärkeää on tukea toinen toistaan ajallisin keinoin.

Yksi totuus, jonka voimme oppia jakeista 2. Kor. 8:12–13, on se, että Jumala haluaa
meidän olevan auliita antamaan silloinkin kun meillä ei ehkä ole mitään
annettavaa.

Jotta ymmärtäisit paremmin, mitä tämä totuus tarkoittaa, lue vanhin Hollandin
seuraavat sanat ja mieti sitten seuraavia kysymyksiä: ”Olimmepa rikkaita tai köyhiä,
meidän pitää tehdä se, minkä voimme, kun muut tarvitsevat apua” (”Emmekö me
kaikki ole kerjäläisiä?”, s. 41).

• Mitä me voimme tehdä muiden hyväksi, ellei meillä ole heille mitään
konkreettista annettavaa?
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• Miksi meidän tulee tehdä muiden hyväksi kaikki voitavamme?

• Ketkä jakeiden 2. Kor. 8:14–15 mukaan hyötyvät, kun kaikki pyhät antavat
jatkuvasti yltäkylläisyydestään?

Pohdi, millä tavoin jokainen hyötyy, kun olemme kaikki halukkaita antamaan
omastamme.

Lue vanhin Hollandin seuraavat sanat ja pane merkille, kuinka Herra voi auttaa meitä
suhtautumaan köyhiin myötätuntoisesti: ”En – – tiedä tarkalleen, kuinka kunkin teistä pitäisi
täyttää velvoitteensa niitä kohtaan, jotka eivät aina auta tai voi auttaa itseään. Mutta tiedän,
että Jumala tietää, ja Hän auttaa teitä ja opastaa teitä opetuslapseuden myötätuntoa
osoittavissa teoissa, jos tunnollisesti haluatte ja rukoilette ja etsitte keinoja pitää käskyn, jonka
Hän on antanut meille yhä uudelleen.” (”Emmekö me kaikki ole kerjäläisiä?”, s. 41.)

Huomaa, että vanhin Hollandin mukaan meidän tulee tunnollisesti haluta ja
rukoilla ja etsiä keinoja köyhien ja tarvitsevien auttamiseen. Paastouhrit, paikalliset
palveluprojektit ja humanitaarisen avun mahdollisuudet ovat muutamia keinoja,
joita kirkko on järjestänyt, jotta voimme auttaa köyhien tarpeisiin vastaamisessa.
Keksitkö muita keinoja, joilla voimme tehdä tätä?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
autoit jotakuta avun tarpeessa olevaa, ja kerro, miltä sinusta sen

seurauksena tuntui. Voisit myös kirjoittaa yhden asian, jonka aiot tehdä sen
perusteella, mitä Paavali opetti köyhien ja tarvitsevien auttamisesta.

Kuten jakeissa 2. Kor. 8:16–24 kerrotaan, Paavali puhui Korintin pyhille Tituksesta
ja kahdesta muusta veljestä, jotka oli lähetetty kokoamaan avustuksia Jerusalemin
pyhille. Paavali puhui luottamuksestaan Korintin pyhiin ja selitti, että heidän
anteliaat lahjoituksensa olisivat todiste heidän rakkaudestaan muita kohtaan.

2. kirje korinttilaisille 9
Paavali opettaa, mitä siunauksia koituu siitä, että on vilpitön antaja
Paavali jatkoi Korintin pyhien ylistämistä (ks. 2. Kor. 9:1–5). Hän kertoi heille, että
hän oli lähettänyt Tituksen ja muut vahvistamaan heidän halukkuutensa olla
anteliaita köyhille.

Mieti, oletko joskus antanut jotakin jollekulle tai tehnyt jotakin jonkun hyväksi
vastahakoisesti. Miksi toisinaan on vaikea iloita aikansa, rahansa tai muiden
voimavarojensa antamisesta toisten ihmisten auttamiseksi?

Lue 2. Kor. 9:6–7 ja kiinnitä huomiota vertaukseen, jota Paavali käytti opettaakseen
kirkon jäseniä Korintissa olemaan anteliaita.

Ketkä ovat tämän vertauksen kylväjiä?

Mieti, kuinka muille antaminen on kuin siementen kylvämistä peltoon. Mitä
tapahtuu, jos kylvämme vain niukasti? Mitä tapahtuu, kun kylvämme runsaasti?

Kuinka Herra odottaa meidän jakeen 2. Kor. 9:7 mukaan kylvävän eli antavan?
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Jakeista 2. Kor. 9:6–7 me opimme seuraavan totuuden: Jos annamme omastamme
apua tarvitseville iloisin sydämin, niin Jumala siunaa meitä runsaasti.

Kuinka se, että annamme muille iloisella asenteella, voi johtaa siihen, että saamme
runsaammin? ____________________

Lue 2. Kor. 9:8–10 ja pane merkille siunauksia, joita Paavali sanoi pyhien saavan, jos
he antavat iloisin sydämin. Merkitse pyhiin kirjoituksiisi ilmauksia, joilla Paavali
kuvaili sitä, kuinka Herra siunaa niitä, jotka antavat iloisin sydämin.

Huomaa, että ilmaukset, joilla Paavali kuvaili Herran suomia siunauksia, antavat
ymmärtää, että me saamme Herran armon, johon sisältyy ajallisia siunauksia,
tarpeidemme mukaan.

Kuka jakeen 2. Kor. 9:10 mukaan on se, joka ”antaa kylväjälle siemenen”? Kuinka
sen muistaminen, mistä siemen tulee, auttaa meitä antamaan iloisesti?

Lue 2. Kor. 9:11–15 ja pane merkille, mitä Paavali opetti niistä pyhistä, jotka antavat
ja ottavat vastaan iloisin mielin.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä ne, jotka anteliaasti antavat omastaan, ja ne,

jotka ottavat vastaan toisiltaan, tuntevat jakeiden 2. Kor. 9:11–15 mukaan
Jumalaa kohtaan? (Voisit merkitä näissä jakeissa kaikki kiitollisuutta osoittavat
ilmaukset.)

Voisit kirjoittaa pyhiin kirjoituksiisi jakeiden 2. Kor. 9:11–15 viereen seuraavan
totuuden: Jumalan anteliaisuuden huomaaminen Hänen siunatessaan meitä
voi auttaa meitä tuntemaan kiitollisuutta Häntä kohtaan.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Milloin olet tuntenut kiitollisuutta Jumalaa kohtaan

huomattuasi siunaukset, joita Hän on suonut sinulle, kun olet palvellut ja
antanut muille iloisin mielin? (Voisit lisätä todistuksesi periaatteista ja
totuuksista, joita huomasit luvuissa 2. Kor. 8–9.)

Jotta sinun olisi helpompi toteuttaa käytännössä tämän oppiaiheen opetuksia,
mieti, millä tavoin voisit auttaa jotakuta apua tarvitsevaa tällä viikolla (kenties
jotakuta omassa perheessäsi). Aseta täsmällinen tavoite siitä, miten autat kyseistä
henkilöä, ja kirjoita tavoite paperille.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Kor. 8–9 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 24: PÄIVÄ 2

2. kirje korinttilaisille 10–13
Johdanto
Apostoli Paavali puhui hengellisestä sodasta, jossa Jumalan lapset ovat mukana.
Hän puolustautui niitä vastaan, jotka vastustivat häntä. Hän kertoi, kuinka hänet
oli temmattu kolmanteen taivaaseen, ja hän kuvaili, kuinka hänen heikkoutensa
osoittautuivat siunaukseksi hänelle. Ennen kirjeensä päättämistä Paavali kehotti
Korintin pyhiä tutkimaan itseään ja osoittamaan uskollisuutensa.

2. kirje korinttilaisille 10–11
Paavali kirjoittaa hengellisestä sodasta, Saatanan petoksista ja omista
koettelemuksistaan
Mitä ajatuksia tulee mieleesi, kun näet
sanan sota?

Mieti, millä tavoin me olemme mukana
sodassa Saatanaa vastaan. Mitkä ovat
vaikeimpia taisteluja, mitä kohtaamme
tässä hengellisessä sodassa?

Lue 2. Kor. 10:3–6 ja ota selville, mitä meidän täytyy apostoli Paavalin opetuksen
mukaan tehdä menestyäksemme tässä sodassa Saatanaa vastaan.

Käsky ”[vangita] kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle” (2. Kor. 10:5) tarkoittaa
sitä, että hallitsemme ajatuksiamme eli vältämme sopimattomia ajatuksia ja
keskitymme hyviin, kohottaviin asioihin. Yksi totuus, jonka voimme oppia
jakeesta 5, on se, että kun hallitsemme ajatuksemme olemalla kuuliaisia
Jeesukselle Kristukselle, me menestymme paremmin sodassa Saatanaa
vastaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä sellaista voimme tehdä, mikä on avuksi ajatustemme hallitsemisessa?
(Hyödyllisiä ideoita saat lukemalla kohdat Alma 37:36; OL 121:45 ja
ensimmäisen presidenttikunnan alkusanat julkaisusta MAP-lauluja, s. x.)

b. Mitä siunauksia olet saanut, kun olet hallinnut ajatuksiasi olemalla
kuuliainen Vapahtajalle?

Mieti, mitä aiot tehdä hallitaksesi ajatuksiasi olemalla kuuliainen Vapahtajalle.
Joidenkin mielestä on hyödyllistä rukoilla, lukea pyhien kirjoitusten kohtia tai
opetella niitä ulkoa sekä laulaa kirkon lauluja.

Jakeissa 2. Kor. 10:7–18 kerrotaan, että Paavali ylisti Herraa ja opetti, että hänen
omia heikkouksiaan ei pitäisi käyttää oikeutuksena olla kuuntelematta häntä.

Luvussa 2. Kor. 11 kerrotaan, että Paavali mainitsi lisää keinoja, joilla Saatana pyrkii
turmelemaan ajatuksiamme ja johtamaan meitä pois Jeesuksen Kristuksen luota,
kuten käyttämällä vääriä kristuksia ja vääriä apostoleja. Paavali kertoi
kärsimyksistään, joita hän oli kestänyt Vapahtajan tosi apostolina.
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2. kirje korinttilaisille 12
Paavali kertoo, että hänet temmattiin taivaaseen, ja opettaa, kuinka
heikkouksiemme myöntäminen voi olla meille hyödyksi
Ajattele tilannetta, jolloin jonkin kasvin
piikit ovat pistäneet sinua. Millä tavoin
piikit voivat tehdä elämästä vaikeaa?

Apostoli Paavali käytti piikkiä
vertauskuvana kokemastaan
koettelemuksesta tai heikkoudesta.

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin
seuraavaa lausumaa, mieti, millaisia koettelemuksia ja heikkouksia sinä olet
kohdannut tai kokenut: ”Joiltakuilta on joku rakas kuollut tai he pitävät huolta
vammaisesta. Joitakuita on avioero haavoittanut. Toiset kaipaavat osakseen
iankaikkista avioliittoa. Jotkut ovat riippuvuutta aiheuttavien aineiden tai
tapojen, kuten alkoholin, tupakan, huumeiden tai pornografian, otteessa. Toisilla

on rajoittavia fyysisiä tai henkisiä vammoja. Joidenkuiden haasteena on kiinnostus samaa
sukupuolta kohtaan. Joillakuilla on hirveitä masennuksen tai riittämättömyyden tunteita. Monet
ovat tavalla tai toisella kuormien uuvuttamia.” (”Hän parantaa kuormien uuvuttamat”, Liahona,
marraskuu 2006, s. 6.)

Kun tutkit lukua 2. Kor. 12, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua, kun
kohtaat koettelemuksia ja koet heikkouksia.

Lue 2. Kor. 12:1–4 ja katso, millaisen näyn Paavali sai kokea. (Näissä jakeissa
Paavali viittasi itseensä kolmannessa persoonassa puhuessaan ”miehestä”. Jakeen 2
ilmaus ”oliko hän silloin ruumiissaan vai poissa siitä, en tiedä, sen tietää Jumala”
kuvaa sitä, että Paavali näki näyn.)

Lue 2. Kor. 12:5–6 ja katso, kuinka Paavali suhtautui tähän näkyyn selestisestä
valtakunnasta.

Huomaa, että vaikka Paavali sai tämän näyn, hän ei halunnut ylpeillä tai rehennellä
siitä. Ehkäpä hän oli huolissaan siitä, että muut saattaisivat arvostaa häntä liikaa,
kun hänellä oli yhä kuolevaisuuden kamppailuja voitettavana.

Lue 2. Kor. 12:7–9 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka Herra auttoi Paavalia
pysymään nöyränä.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on todennut, että
Paavalin ”pistävä piikki ruumiissa” on ollut ”jokin nimeämätön fyysinen vaiva,
joka oli ilmeisesti niin vakava, että apostoli kärsi siitä joko jatkuvasti tai
toistuvasti” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 2,
s. 448).
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Huomaa, kuinka monta kertaa Paavali rukoili, että tämä pistävä piikki ruumiissa
poistettaisiin.

Voisit merkitä jakeessa 2. Kor. 12:9 ilmauksen, joka selittää, että Herra päätti jättää
ottamatta Paavalilta pois tämän ”pistävän piikin ruumiista”.

Näistä jakeista me opimme, että Herra saattaa antaa meidän kokea heikkouksia
ja kohdata koettelemuksia, jotta voimme oppia olemaan nöyriä. Voisit
kirjoittaa tai merkitä tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi jakeiden 2. Kor. 12:7–9
viereen.

Lue 2. Kor. 12:9–10 ja pane merkille totuuksia, joita Paavali oli oppinut ja jotka
auttoivat häntä kestämään heikkoutensa. Kun luet, pidä mielessä, että armo on
”jumalallista apua tai voimaa [jota] annetaan Jumalan armeliaisuuden ja rakkauden
kautta” (PKO, ”Armo”, scriptures.lds.org/fi).

Voisit merkitä jakeista 2. Kor. 12:9–10 sanoja tai ilmauksia, jotka opettavat seuraavia
totuuksia: Jeesuksen Kristuksen armo riittää vahvistamaan meitä
heikkouksissamme. Herra ei aina poista haasteitamme, mutta Hän vahvistaa
meitä, kun kestämme ne uskollisesti.

Vanhin Dallin H. Oaks on todistanut: ”Herran Jeesuksen Kristuksen parantava
voima – poistipa se taakkamme tai antoipa se meille voimaa kestää ne ja elää
niiden kanssa kuten apostoli Paavali – on tarjolla jokaiseen kärsimykseen
kuolevaisuudessa” (”Hän parantaa kuormien uuvuttamat”, s. 8).

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus kahteen tai
kaikkiin kolmeen seuraavista kysymyksistä:

a. Mitä sinulle merkitsee se, että Vapahtajan armo on riittävä vahvistamaan
sinua heikkouksissasi (ks. 2. Kor. 12:9)?

b. Kuinka totuudet, joita opetetaan jakeissa 2. Kor. 12:9–10, voivat auttaa sinua,
kun koet heikkouksia ja kohtaat koettelemuksia?

c. Milloin sinä tai joku, jonka tunnet, olette saaneet Vapahtajalta vahvistusta
avuksi jonkin heikkouden kanssa tai jonkin koettelemuksen aikana?

2. kirje korinttilaisille 13
Paavali kehottaa pyhiä tutkimaan itseään ja osoittamaan uskollisuutensa
Jotkut ihmiset nykyään asettavat kyseenalaisiksi niiden opetukset ja valtuuden,
jotka on kutsuttu palvelemaan kirkon johtotehtävissä. Samalla tavoin Korintin
pyhien keskuudessa oli vääriä opettajia, jotka asettivat kyseenalaisiksi Paavalin ja
hänen valtuutensa apostolina.

Lue 2. Kor. 13:3 ja kiinnitä huomiota siihen, mistä jotkut kirkon jäsenistä Korintissa
kaipasivat todistetta.

Lue 2. Kor. 13:5–6 ja pane merkille, mitä apostoli Paavali kehotti Korintin pyhiä
tekemään sen sijaan että he kyseenalaistaisivat, puhuiko Herra hänen kauttaan
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hänen apostolin tehtävässään. Voisit merkitä jakeessa 5 ne verbit, jotka kertovat,
mitä Korintin pyhien piti tehdä.

Kun Paavali kehotti Korintin pyhiä tutkimaan, olivatko he ”uskossa” (jae 5), hän
kutsui heitä miettimään, olivatko he uskollisia Herralle ja Hänen kirkolleen.
Jakeista 2. Kor. 13:5–6 me opimme, että kirkon johtohenkilöiden
arvostelemisen sijaan kirkon jäsenten tulee tutkia omaa uskollisuuttaan.

Lue profeetta Joseph Smithin seuraavat sanat ja pane merkille, mitä hänen
opetuksensa mukaan tapahtuisi, jos päätämme arvostella kirkon johtajia sen
sijaan että tutkisimme omaa uskollisuuttamme: ”Jos joku ryhtyy tuomitsemaan
toisia, näkee virheitä kirkossa ja sanoo, että sen johtajat ovat erehtyneet, mutta
hän itse on vanhurskas, niin voitte varmasti tietää, että tämä ihminen on tiellä
luopumukseen, ja ellei hän tee parannusta, hän luopuu, niin totta kuin Jumala

elää” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 332).

3. Käytä muutama hetki pohtien seuraavia kysymyksiä. Kirjoita sitten
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi allekirjoituksesi

osoituksena siitä, että suoritit tämän tehtävän loppuun.

a. Kuinka hyvin asteikolla 1–10 (10 = täysin) noudatat kirkon johtajien
neuvoja?

b. Mitä profeettojen ja apostolien opettamaa tasovaatimusta voisit noudattaa
uskollisemmin?

c. Kuinka usein asteikolla 1–10 (10 = kaikissa mahdollisissa tilanteissa) ilmaiset
kiitollisuutesi kirkon johtajistasi joko heille henkilökohtaisesti tai
rukouksessa?

d. Mitä voisit tehdä osoittaaksesi arvostavasi enemmän niitä uhrauksia ja
ponnistuksia, joita johtajasi tekevät hyväksesi?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä siunauksia voi koitua siitä, että tekee tällaista

hengellistä itsetutkistelua säännöllisesti?

Jakeissa 2. Kor. 13:7–13 kerrotaan, että Paavali kehotti pyhiä välttämään pahaa ja
pyrkimään täydellisyyteen.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 2. Kor. 10–13 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Kirje
galatalaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Apostoli Paavalin Kirje galatalaisille kirjoitettiin juutalaisille kristityille, jotka olivat
harhautuneet pois Herrasta turvautumalla jälleen kerran Mooseksen lain mukaisiin
tekoihin. Apostoli Paavali pyrki oikaisemaan tämän ongelman tähdentämällä, mitä
eroa on Mooseksen lain työlään ”ikeen”, joka johti hengelliseen orjuuteen, ja
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin välillä, joka johtaa hengelliseen vapauteen.
Tämän kirjeen tutkiminen voi auttaa sinua arvostamaan enemmän Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin tuomaa vapautta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjeen galatalaisille kirjoitti apostoli Paavali (ks. Gal. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali kirjoitti kirjeensä galatalaisille todennäköisesti matkatessaan Makedonian
halki kolmannella lähetysmatkallaan noin vuosina 55–57 jKr. (ks. Bible Dictionary,
”Pauline Epistles”).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
”On jonkin verran epätietoisuutta siitä, mille seurakunnille tämä kirje kirjoitettiin.
Ne olivat joko Pohjois-Galatiassa, alueella, jonka pääpaikka oli Ankara, tai Fryygian
ja Galatian rajaseudulla, missä Paavali kävi ensimmäisellä lähetysmatkallaan.
Kummassakin tapauksessa Paavali kävi varmasti galatalaisten seurakuntien luona
toisella (ks. Ap. t. 16:6) ja kolmannella (ks. Ap. t. 18:23) matkallaan.” (Bible
Dictionary, ”Pauline Epistles”.)

Paavali kirjoitti pyhille Galatiassa, koska hän oli hyvin huolissaan, että he olivat
harhautumassa pois Herrasta noudattamalla sellaisten ihmisten opetuksia, jotka
pyrkivät vääristämään Kristuksen evankeliumia (ks. Gal. 1:6–7). Juutalaiskristityt
opettivat pakanakristityille väärää oppia, että nämä oli ympärileikattava ja että
näiden piti pelastuakseen noudattaa Mooseksen lain rituaalisia vaatimuksia (ks.
Gal. 6:12; ks. myös Ap. t. 15:1). Jotkut galatalaiset pyhät olivat alkaneet noudattaa
näiden ihmisten opetuksia (ks. Gal. 4:10).

Paavalin päätarkoituksia tämän kirjeen kirjoittamiseen olivat

1. puolustautua häntä vastustavien väärien opettajien syytöksiä vastaan

2. opettaa, että kaikki ihmiset, olivatpa he juutalaisia tai pakanoita, pelastuvat
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta uskomalla Jeesukseen Kristukseen
eivätkä turvaamalla Mooseksen lain mukaisiin tekoihin

3. selkiyttää Mooseksen lain osuutta Jumalan suunnitelmassa

4. tehdä ero Mooseksen kautta solmitun vanhan liiton ja Kristuksessa solmitun
uuden liiton välillä
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5. kehottaa pyhiä elämään Hengen mukaan.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Kirje galatalaisille erottuu joukosta Paavalin kiihkeimpänä kirjeenä, jossa hän välitti
terävän nuhteen sekä kirkon jäsenille, jotka olivat harhautuneet, että väärille
opettajille, jotka olivat johtamassa heitä harhaan. Kirje galatalaisille sisältää
Paavalin varhaisimpia kirjoitettuja esityksiä vanhurskaaksi tekemisen (syyttömäksi
julistamisen) opista – meitä ei tehdä vanhurskaiksi Mooseksen lakiin kuuluvin
teoin vaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Kirje vertaa ”lihan aikaansaannoksia”
”Hengen hedelmään” (ks. Gal. 5:16–25).

Pääkohdat
Kirje galatalaisille 1–2. Paavali kirjoittaa Galatian pyhille, koska nämä ovat
harhautuneet Herrasta ja alkaneet noudattaa vääriä opetuksia. Hän puolustaa
kutsumustaan apostolina kertomalla alun vastustuksestaan kirkkoa kohtaan ja
kääntymyksestään. Hän tähdentää, että hän sai ilmoituksen suoraan Jumalalta, ja
selventää, että apostolit ovat hyväksyneet hänen palvelutyönsä pakanoiden
keskuudessa. Hän sanoo, että hän oli kerran eri mieltä Pietarin kanssa pakanoihin
kuuluvista pyhistä. Hän opettaa, etteivät ihmisiä tee vanhurskaiksi Mooseksen
lakiin kuuluvat teot vaan usko Jeesukseen Kristukseen.

Kirje galatalaisille 3–4. Paavali puolustaa evankeliumin sanomaa. Hän opettaa,
että Abraham oli esimerkki henkilöstä, jonka teki vanhurskaaksi usko, eivät
Mooseksen lain mukaiset teot. Sovituksen kautta Jeesus Kristus lunasti
ihmiskunnan lain kirouksesta. Mooseksen lain tarkoitus oli olla valvojamme
tuomassa meidät Kristuksen luokse (Gal. 3:24). Uskon ja kasteen kautta pyhät
saavat sovituksen siunaukset, ottavat vastaan evankeliumin liiton, heistä tulee
Jumalan perillisiä Kristuksen kautta eivätkä he ole enää palvelijoita vaan
Jumalan lapsia.

Kirje galatalaisille 5–6. Paavali kehottaa pyhiä pysymään lujina evankeliumin
liitossa, jonka Kristus tarjoaa. Paavali vertaa sellaisen ihmisen elämää, joka tekee
”lihan aikaansaannoksia” (Gal. 5:19), sellaiseen, joka nauttii Hengen hedelmiä
(Gal. 5:22). Hän opettaa, että pyhien tulee kantaa toistensa kuormia ja olla
väsymättä hyvän tekemiseen. Me korjaamme sitä, mitä kylvämme.

KIRJE  GALATALAIS ILLE
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VIIKKO 24: PÄIVÄ 3

Kirje galatalaisille
Johdanto
Apostoli Paavali nuhteli galatalaisia pyhiä siitä, että nämä seurasivat vääriä
opetuksia, ja hän nuhteli vääriä opettajia, jotka johtivat heitä harhaan. Lisäksi hän
opetti, että aivan kuten Abrahamista tuli Jumalan perillinen, samoin galatalaisista
pyhistä voisi tulla Jumalan perillisiä, kun he uskoisivat Jeesukseen Kristukseen ja
seuraisivat Häntä, sen sijaan että he noudattaisivat Mooseksen lain rituaalisia
vaatimuksia.

Kirje galatalaisille 1–2
Paavali nuhtelee pyhiä siitä, että nämä seuraavat vääriä opettajia, ja kannustaa
heitä palaamaan evankeliumin piiriin
Kuvittele, että joku sisaruksistasi tai ystävistäsi on kertonut sinulle, ettei hän ole
enää varma siitä, että kirkon opetukset ovat totta. Sen seurauksena hän on
lakannut käymästä kirkossa eikä elä enää evankeliumin mukaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä sanoisit
sisaruksellesi tai ystävällesi auttaaksesi häntä jälleen uskomaan

kirkon opetuksiin.

Kun tutkit lukua Gal. 1 ja saat tietoa siitä, miksi Galatian pyhät olivat luopumassa
pois tosi evankeliumista, pane merkille totuus, joka voi auttaa sisarustasi tai
ystävääsi saamaan uskonsa takaisin.

Galatia oli keskisen Vähä-Aasian pohjoispuolen alue, johon kuului monia
kaupunkeja, joissa apostoli Paavali kävi toisella ja kolmannella lähetysmatkallaan
(ks. Ap. t. 16:6; 18:23; ks. myös kolmoissidoksen Raamatun kartta nro 13, ”Apostoli
Paavalin lähetysmatkat”). Lue Gal. 1:6–7 ja pane merkille, mikä ongelma vallitsi
kirkon jäsenten keskuudessa Galatiassa.

Ne, jotka hämmensivät galatalaisia pyhiä ja vääristivät evankeliumin opetuksia,
herättivät epäilyksiä Paavalin opetuksiin, joiden mukaan pelastus tulee vain
Jeesuksen Kristuksen kautta. Nämä väärät opettajat olivat juutalaiskristittyjä, jotka
kannattivat juutalaisuutta. He väittivät, että galatalaiset pyhät piti ympärileikata ja
että heidän piti pelastuakseen noudattaa Mooseksen lain rituaaleja.

Lue Gal. 1:8–9 ja ota selville, mitä Paavali sanoi niistä, jotka saarnasivat toisenlaista
evankeliumia kuin mitä hän julisti Herran apostolina.

Lue Gal. 1:10–12 ja katso, mikä oli Paavalin opetusten lähde. Voisit merkitä pyhiin
kirjoituksiisi, mitä löydät.

Paavalin opetuksista me opimme, että Jeesus Kristus ilmoittaa tosi opin
profeetoilleen.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus kahteen tai
kaikkiin kolmeen seuraavista kysymyksistä:

a. Kuinka sen muistaminen, että Jumala on tosi opin lähde, voi auttaa meitä,
kun meillä on kysymyksiä profeettojen opetuksista?
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b. Mitä me voimme tehdä saadaksemme Jumalalta ilmoitusta, jotta voimme
tietää itse, että profeettojen opetukset ovat totta?

c. Kuinka tämä totuus voisi auttaa jotakuta, jonka on vaikea uskoa profeettojen
opetuksia?

Kuten jakeissa Gal. 1:13–2:21 kerrotaan, Paavali kertoi pyhille kääntymyksestään ja
ensimmäisistä lähetysmatkoistaan. Lisäksi hän selitti, miksei pakanakristittyjen
tarvinnut turvautua siihen perinnäissääntöön, että pelastus olisi Mooseksen laissa,
vaan sen sijaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen me saamme synnit anteeksi
(eli tulemme vanhurskaiksi). Paavali todisti, että hän eli ”uskoen Jumalan Poikaan,
joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani” (Gal. 2:20).

Kirje galatalaisille 3–4
Paavali kehottaa galatalaisia ottamaan vastaan kaikki Abrahamille luvatut
siunaukset Jeesuksen Kristuksen kautta
Miksi seuraavista henkilöistä saattaa tuntua, että he ovat heikommassa asemassa
kaikkien Herran siunausten suhteen kuin ne kirkon jäsenet, jotka ovat tienneet
evankeliumista ja olleet sille uskollisia jo pienestä pitäen?

• Nuori mies varttui vähemmän aktiivisessa perheessä, eikä hänelle opetettu
evankeliumia, kun hän oli pieni. Hänen perheensä on nyt palaamassa
aktiivisuuteen kirkossa ja alkaa oppia evankeliumia ja elää sen mukaan.

• Nainen pilkkasi ja arvosteli kirkkoa monta vuotta. Hän on äskettäin kokenut
sydämenmuutoksen ja mennyt kasteelle.

Kun tutkit lukuja Gal. 3–4, etsi jokin totuus, joka voi auttaa sinua ymmärtämään,
mitkä siunaukset ovat kaikkien ulottuvilla heidän olosuhteistaan tai aiemmista
valinnoistaan riippumatta.

Koska monet galatalaiset pyhät olivat pakanoita, jotka olivat kääntyneet
kristinuskoon, he eivät olleet Abrahamin kirjaimellisia jälkeläisiä, joille on luvattu
kaikki Jumalan siunaukset.

Lue Gal. 3:7–9 ja pane merkille, mitä Paavali opetti niistä, jotka uskovat Jeesukseen
Kristukseen (ks. Gal. 3:7).

Mitä Herra jakeen 8 mukaan lupasi Abrahamille? ____________________

Mitä jakeen 9 mukaan tapahtuu niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen?
____________________

VI IKKO 24,  PÄIVÄ 3
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Ilmaus ”saavat siunauksen yhdessä
Abrahamin kanssa” (Gal. 3:9) viittaa
siihen, että voi saada sen liiton
siunaukset, jonka Jumala teki
Abrahamin kanssa ja jonka mukaan
hänen kauttaan kaikki ihmiset voisivat
nauttia korkeamman pappeuden,
selestisen avioliiton ja korotuksen
siunauksista (ks. PKO, ”Abrahamin
liitto”, scriptures.lds.org/fi).

Jakeissa Gal. 3:10–25 kerrotaan, ettei
Mooseksen lain ollut koskaan tarkoitus
olla keino, jolla ihmiset voisivat tulla
vanhurskaiksi (ks. Gal. 3:11) eli he
saisivat synnit anteeksi ja heidät
julistettaisiin syyttömiksi. Sen
tarkoituksena oli olla opastajana eli
”valvojana” (ks. Gal. 3:24) ja auttaa
israelilaisia tulemaan Jeesuksen
Kristuksen luokse ja tulemaan
vanhurskaiksi uskomalla Häneen. Huomaa, että vanhurskaaksi tuleminen tarkoittaa
samaa kuin se, että julistetaan syyttömäksi eli tulee armahdetuksi synnin
rangaistuksesta ja julistetuksi syyttömäksi (ks. PKO, ”Syyttömäksi julistaminen”,
scriptures.lds.org/fi).

Täydennä seuraava taulukko lukemalla pyhien kirjoitusten kohdat ja vastaamalla
kysymyksiin:

Gal. 3:26–27. Mitä meidän täytyy
tehdä, jotta saisimme Abrahamille
luvatut siunaukset?

Gal. 3:28–29; 4:7. Riippumatta siitä, keitä tai mitä me
olimme aiemmin, niin mitä meistä tulee, kun teemme
kasteessa evankeliumin liiton?

Jakeista Gal. 3:26–29; 4:7 me opimme, että kaikista niistä, jotka osoittavat uskoa
Jeesukseen Kristukseen ja ottavat vastaan evankeliumin liiton, tulee yhtä
Kristuksessa ja Jumalan perillisiä.

Miksi on tärkeää tietää, että Jumala lupaa nämä siunaukset jokaiselle, joka ottaa
vastaan liiton, heidän olosuhteistaan tai aiemmista valinnoistaan riippumatta?
____________________

Jakeissa Gal. 4:8–31 kerrotaan, että Paavali kehotti galatalaisia pyhiä palaamaan
Jeesuksen Kristuksen luo ja vapautumaan orjuudesta, joka tulee, kun yrittää
noudattaa Mooseksen lain monia perinnäissääntöjä.
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Kirje galatalaisille 5–6
Paavali kannustaa galatalaisia pyhiä palauttamaan uskonsa Jeesukseen Kristukseen
Mitkä ovat vaikeimpia niistä haasteista, joita kohtaat? Kuinka voit voittaa nämä
kiusaukset?

Kun tutkit lukuja Gal. 5–6, etsi periaatteita, jotka voivat auttaa sinua voittamaan
kiusauksia.

Lue Gal. 5:16–17 ja etsi kaksi kilpailevaa voimaa, joita Paavali kuvaili.

Ilmaus ”antaa Hengen ohjata elämäänsä” (ks. Gal. 5:16) tarkoittaa sitä, että elää
kelvollisena ja noudattaa Pyhän Hengen kehotuksia. Ilmaus ”toteuttaa lihan, oman
itsekkään luontonsa haluja” (ks. Gal. 5:16) tarkoittaa sitä, että antaa myöten
kiusauksille tehdä syntiä.

Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä opit jakeesta Gal. 5:16: Kun
annamme Hengen johtaa elämäämme, me voimme voittaa
____________________.

Mieti, kuinka se, että annat Hengen johtaa elämääsi, voi auttaa sinua voittamaan
kiusauksia.

Lue Gal. 5:22–23 ja katso, mitä muuta seuraa siitä, että elää Hengen johtamana.
(Huomaa, että Gal. 5:22–23 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä
sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta pystyt löytämään sen tulevaisuudessa.)

Pyhien kirjoitusten hallinta – Gal. 5:22–23
3. Jotta sinun on helpompi

opetella ulkoa jakeet
Gal. 5:22–23, piirrä pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
puu, jossa on yhdeksän hedelmää –
kolme riviä ja kuhunkin riviin kolme
hedelmää. Kirjoita puun yläpuolelle
Hengen hedelmää taas ovat… Kirjoita
puun alapuolelle Näitä vastaan ei ole
laki. Aloita ylimmästä
hedelmärivistä ja kirjoita Paavalin
mainitseman kunkin hedelmän
alkukirjain. Harjoittele pyhien
kirjoitusten hallittavan kohdan
toistamista katsomalla tätä kuvaa
sekä tarvittaessa pyhien kirjoitusten
jakeita. Jatka harjoittelua, kunnes
osaat toistaa pyhien kirjoitusten hallittavan kohdan katsomatta kuvaa tai pyhiä
kirjoituksia. Lausu tämä pyhien kirjoitusten kohta jollekulle perheenjäsenelle tai
seminaariluokkalaiselle.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka näiden lahjojen saaminen voisi lisätä kykyäsi

auttaa ihmisiä?
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Lue Gal. 6:1–2 ja pane merkille, mitä apostoli Paavali opetti siitä, kuinka kirkon
jäsenten tulee suhtautua henkilöön, joka on tehnyt syntiä. Ilmaus ”tavataan
tekemästä väärin” (Gal. 6:1) tarkoittaa synnin tekemistä.

Miksi on tärkeää, että olemme lempeitä (ks. Gal. 6:1), kun pyrimme auttamaan
jotakuta palaamaan evankeliumin polulle?

Kuten jakeissa Gal. 6:3–5 kerrotaan, Paavali opetti, ettemme saa olla ylimielisiä
emmekä omahyväisiä ja että jokainen ihminen kantaa oman kuormansa (ks.
Gal. 6:5) eli on vastuussa valinnoistaan.

Mitä kasvaa, kun kylvät kunkin seuraavanlaisista siemenistä? Kirjoita arvauksesi
vastaaviin tyhjiin kohtiin. (Vastaukset ovat tämän oppiaiheen lopussa.)

a.

b.

c.

Paavali opetti hengellisiä totuuksia ajatuksella siemenistä. Lue Gal. 6:7–8 ja ota
selville, mitä Paavali opetti siitä, mitä voimme odottaa, kun kylvämme siemeniä.
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Näissä jakeissa olevista Paavalin opetuksista käytetään usein nimitystä
sadonkorjuun laki.

Lue Gal. 6:9–10 ja etsi syytä siihen, miksi Paavali opetti sadonkorjuun lakia
kehotettuaan galatalaisia auttamaan toisiaan pysymään evankeliumin polulla tai
palaamaan sille.

Näistä jakeista me opimme, että jos olemme uutteria hyvän tekemisessä, me
korjaamme tekojemme siunaukset.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus ainakin
kahteen seuraavista kysymyksistä:

a. Kuinka lupaus, että me ”saamme aikanaan korjata sadon”, auttaa meitä
olemaan ”hellittämättä” (ks. Gal. 6:9) eli luovuttamatta pyrkiessämme
palvelemaan muita ja elämään evankeliumin mukaan omassa
elämässämme?

b. Milloin sinä tai joku, jonka tunnet, olette olleet uutteria hyvän tekemisessä,
vaikka siunaukset eivät ole tulleetkaan heti?

c. Mieti rukoillen, ketä voit auttaa palaamaan evankeliumin polulle. Kun
ajattelet tätä henkilöä, kirjoita tavoite siitä, kuinka aiot olla uuttera hyvän
tekemisessä pyrkiessäsi auttamaan häntä, vaikket ehkä näkisikään
välittömiä tuloksia ponnisteluistasi.

Kuten jakeissa Gal. 6:11–18 kerrotaan, Paavali päätti kirjeensä galatalaisille pyhille
todistamalla, että Jeesuksen Kristuksen rauha ja armo ovat kaikkien niiden päällä,
joista tulee uusia luomuksia, kun he uskovat Hänen nimeensä.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Gal. 1–6 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Vastaukset siementehtävään: a. auringonkukka, b. kurpitsa, c. papu.
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Johdanto – Kirje
efesolaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Kirje
efesolaisille on kirje koko maailmalle, juutalaisille ja pakanoille, aviomiehille ja
vaimoille, vanhemmille ja lapsille, isännille ja orjille (palvelijoille). Se oli Jumalan
mieli ja tahto Paavalin päivinä, se on innoituksen ääni meidän aikanamme, se on
kirje, joka vetoaa yleismaailmallisesti ja on yleismaailmallisesti sovellettavissa.

– – Se sisältää Paavalin parhaita kirjoituksia ja on asiakirja, joka käsittelee
perusasioita, Jumalan evankeliumia kaikessa sen pelastavassa loistossa.” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 2, s. 489.)

Efesolaiskirjeen tutkiminen voi innoittaa sinua asettamaan syrjään sen, mikä on
tästä maailmasta, ja voi auttaa sinua kasvamaan hengellisesti ja oppimaan, kuinka
olla täydemmin osallisena ykseyteen ja toveruuteen kirkossa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjeen efesolaisille kirjoitti apostoli Paavali (ks. Ef. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali ilmoitti olevansa vankina kirjoittaessaan Kirjeen efesolaisille (ks. Ef. 3:1; 4:1;
6:20). Paavali on saattanut kirjoittaa Kirjeen efesolaisille ollessaan ensimmäisen
kerran vankina Roomassa, noin 60–62 jKr. (ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi). Tässä vaiheessa Paavalia pidettiin kotiarestissa, mutta hänellä
oli vapaus ottaa vastaan vieraita ja opettaa evankeliumia (ks. Ap. t. 28:16–31).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä kohdasta Ef. 1:1
sanotaan, että Kirje efesolaisille on osoitettu ”pyhille, jotka ovat Efesoksessa”.
Varhaisimmat käsikirjoitukset Kirjeestä efesolaisille eivät kuitenkaan sisällä sanoja
”jotka ovat Efesoksessa”. Näin saattaa olla mahdollista, ettei Paavali ole kirjoittanut
tätä kirjettä erityisesti efesolaisille vaan useille pyhien seurakunnille, myös niille,
jotka olivat Efesoksessa. Efesos toimi Paavalin keskuspaikkana hänen kolmannella
lähetysmatkallaan (ks. Ap. t. 19:9–10; 20:31), ja hän tunsi suurta kiintymystä näitä
ihmisiä kohtaan (ks. Ap. t. 20:17, 34–38).

Tässä kirjeessä Paavali osoitti sanansa kirkon pakanajäsenille (ks. Ef. 2:11), jotka
olivat kenties uusia käännynnäisiä (ks. Ef. 1:15). Hän kirjoitti auttaakseen niitä,
jotka olivat jo jäseniä, kasvattamaan hengellisyyttään ja todistustaan. Hänen
päätarkoituksiaan oli auttaa näitä käännynnäisiä kasvamaan hengellisessä
tiedossaan Jumalasta ja kirkosta (ks. Ef. 1:15–18; 3:14–19), edistää ykseyttä etenkin
pakana- ja juutalaispyhien kesken (ks. Ef. 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9) ja kannustaa
pyhiä vastustamaan pahan voimia (ks. Ef. 4:17–5:18; 6:10–18). Monet pyhät
Efesoksessa elivät kyllin vanhurskaasti tullakseen sinetöidyiksi iankaikkiseen
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elämään (ks. Ef. 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
osa 2, s. 493–494).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Kirje efesolaisille sisältää monia opetuksia ja ajatuksia, jotka ovat tuttuja
myöhempien aikojen pyhille, kuten ennalta asettaminen, aikojen täyttymisen
taloudenhoitokausi, lupauksen Pyhä Henki, profeettojen ja apostolien tärkeys,
ajatus yhdestä todesta ja yhteneväisestä kirkosta, sekä eri virat, tehtävät ja
toiminnat kirkon organisaatiossa. Tässä kirjeessä on myös joitakin ylevimpiä pyhiin
kirjoituksiin sisältyviä opetuksia perheestä.

Pääkohdat
Kirje efesolaisille 1:1–4:16. Paavali kirjoittaa pyhien ennalta asettamisesta
evankeliumin vastaanottamiseen, aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudesta,
lupauksen Pyhän Hengen sinetöimisestä, pelastumisesta armon avulla, pakana- ja
juutalaispyhien yhteen saattamisesta kirkossa, yhdestä Herrasta, yhdestä uskosta ja
yhdestä kasteesta, kirkon tarkoituksesta sekä kirkon järjestämisestä profeettojen ja
apostolien perustukselle Jeesuksen Kristuksen ollessa pääkulmakivenä. Paavali
opettaa, että Jumala kokoaa kaiken yhteen Kristuksessa aikojen täyttymisen
taloudenhoitokaudella.

Kirje efesolaisille 4:17–6:24. Paavali kannustaa pyhiä toteuttamaan tosi oppia
jokapäiväisessä elämässään. Hän kannustaa heitä jättämään taakseen vanhan
minänsä (aiemmat syntinsä) ja tulemaan uudeksi ihmiseksi, jollainen heistä tulee
Kristuksen avulla. Hän antaa neuvoja vaimoille, aviomiehille, lapsille, vanhemmille,
orjille, isännille ja seurakunnille. Hän kannustaa pyhiä pukemaan ylleen Jumalan
taisteluvarustuksen (ks. Ef. 6:11).

KIRJE  EFESOLAIS ILLE
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Apostoli Paavali oli kotiarestissa Roomassa.

VIIKKO 24: PÄIVÄ 4

Kirje efesolaisille 1
Johdanto
Apostoli Paavali kirjoitti Efesoksen pyhille kirjeen, joka koski heidän ennalta
asettamistaan evankeliumin vastaanottamiseen. Hän kirjoitti viimeisestä
taloudenhoitokaudesta – taloudenhoitokaudesta, jota me nykyään elämme – jonka
aikana Jumala ”oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken” (Ef. 1:10). Paavali opetti,
että me voimme tulla tuntemaan taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen saamalla
ilmoitusta.

Kirje efesolaisille 1:1–8
Paavali opettaa pyhille, että heidät on ennalta asetettu ottamaan vastaan
evankeliumi
Mieti sellaista tilannetta elämässäsi, jolloin suostuit ottamaan vastaan tärkeän ja
vastuullisen tehtävän. Kun tehtävä muuttui haasteelliseksi, kuinka sinua auttoi tieto
siitä, että olit lupautunut tehtävään ja että joku luotti siihen, että suoritat sen?
Kuinka sinua siunattiin tai palkittiin tehtäväsi hoitamisesta?

Tässä kirjeessä apostoli Paavali pyrki
vahvistamaan niitä, jotka jo olivat
kirkon jäseniä, ja auttamaan uusia
käännynnäisiä edistymään
hengellisessä tiedossaan ja pysymään
uskollisina liitoilleen.

Lue Ef. 1:3–8 ja etsi totuuksia, joita
Paavali opetti pyhille auttaakseen heitä
pysymään uskollisina liitoilleen.

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä kahta tai kolmea perusoppia sinä opettaisit auttaaksesi jotakuta kirkon
jäsentä pysymään uskollisena liitoilleen ja pysymään aktiivisena kirkossa?

b. Kuinka niiden totuuksien ymmärtäminen voisi auttaa jotakuta tekemään
päätöksen pysyä uskollisena?

Opi perusoppeja
Kun aloitat tämän oppiaiheen, ole tietoinen siitä perusoppien luettelosta, joka on tämän
oppikirjan johdantoaineistossa. Perusoppien oppiminen auttaa sinua elämään evankeliumin
mukaan ja lisää kykyäsi opettaa näitä tärkeitä totuuksia muille. Etsi lisäymmärrystä joistakin
näistä opeista, kun tutkit lukua Ef. 1.

Ilmaus ”jo ennen maailman luomista” jakeessa Ef. 1:4 tarkoittaa kuolevaisuutta
edeltävää olemassaoloa, ja ilmauksilla ”edeltä määrätä” ja ”yhteyteensä, omiksi
lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden” jakeessa Ef. 1:5 viitataan niihin, jotka
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valittiin eli ennalta asetettiin siellä saamaan evankeliumi kuolevaisuudessa
ollessaan. Yksi totuus, jonka opimme näistä jakeista, on se, että Jumalan lapset on
ennalta asetettu ottamaan vastaan evankeliumin siunaukset. Näiden
siunausten saaminen riippuu uskollisuudestamme tässä elämässä.

Kun luet seuraavaa lainausta julkaisusta Lujana uskossa, mieti, kuinka ennalta
asettamisen opin ymmärtäminen voisi auttaa henkilöä, niin että hän päättää pysyä
uskollisena liitoilleen ja pysyä aktiivisena kirkossa:

”Kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa Jumala asetti tiettyjä henkiä täyttämään erityisiä
tehtäviä heidän kuolevaisen elämänsä aikana. Tätä kutsutaan ennalta asettamiseksi.

Ennalta asettaminen ei takaa, että ihmiset saavat tietyt kutsumukset tai vastuulliset tehtävät.
Sellaiset mahdollisuudet tulevat tässä elämässä tahdonvapauden vanhurskaan käytön tuloksena,
samoin kuin ennalta asettaminen tuli vanhurskauden tuloksena kuolevaisuutta edeltävässä
olemassaolossa. – –

Ennalta asettamisen oppi soveltuu kaikkiin kirkon jäseniin, ei ainoastaan Vapahtajaan ja Hänen
profeettoihinsa. Uskollisille naisille annettiin tiettyjä tehtäviä ja uskollisia miehiä asetettiin
ennalta tiettyihin pappeustehtäviin ennen maailman luomista. Vaikka et muistakaan tuota aikaa,
lupauduit todellakin täyttämään merkittäviä tehtäviä Isäsi palveluksessa. Kun osoitat olevasi
kelvollinen, saat mahdollisuuksia täyttää silloin saamasi tehtävät.” (Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 17–18.)

Kuinka ymmärrys siitä, että meidät on ennalta asetettu ottamaan vastaan
evankeliumi ja sen monet siunaukset voidaksemme suorittaa tehtäviä täällä
kuolevaisuudessa, voi auttaa meitä pysymään uskollisina liitoillemme?

Kirje efesolaisille 1:9–12
Paavali puhuu aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudesta
Etsi taloudenhoitokauden määritelmä tämän oppikirjan alussa olevasta
Perusopit-osuudesta tai Pyhien kirjoitusten oppaasta. Lue kappaleet, joissa
selitetään, mikä taloudenhoitokausi on. Pane lukiessasi merkille, mitä
taloudenhoitokautta me elämme.

Milloin alkoi lukemasi perusteella se taloudenhoitokausi, jota me elämme?
____________________

Lue Ef. 1:9–10 ja pane merkille, mitä Paavalin mukaan tapahtuisi meidän
taloudenhoitokaudellamme eli aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella. (Ilmaus
”tahtonsa salaisuus” viittaa Jumalan suunnitelmiin ja tarkoituksiin.)

Kun Paavali kirjoitti, että ”hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on
taivaassa ja maan päällä” (Ef. 1:10), hän viittasi palautukseen ja kaikkien niiden
avainten, voimien ja lupausten yhteen liittämiseen, jotka Jumala on ilmoittanut
lapsilleen maailman alusta asti, sekä kaiken muun sellaisen tiedon yhteen
liittämiseen, jota ei ole koskaan aiemmin ilmoitettu (ks. OL 128:18).

Jakeesta Ef. 1:10 me opimme seuraavan totuuden: Aikojen täyttymisen
taloudenhoitokautena palautetaan kaikki se, mitä on ilmoitettu aiempina
taloudenhoitokausina.
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Vanhin B. H. Roberts seitsemänkymmenen koorumista on selittänyt, kuinka kukin
mennyt taloudenhoitokausi liittyy aikojen täyttymisen taloudenhoitokauteen:
”Tämä on aikojen täyttymisen taloudenhoitokausi, ja me näemme, kuinka siihen
virtaavat kuin mahtavat joet valtamereen kaikki aiemmat taloudenhoitokaudet,
jolloin pääsemme kosketuksiin niiden kanssa ja ne meidän kanssamme, ja me
näemme, että Jumalalla on ollut alusta asti mielessään ainoastaan yksi suuri

tarkoitus, ja se on ollut Hänen lastensa pelastus. Ja nyt on tullut viimein se aika, viimeinen
taloudenhoitokausi, jolloin totuuden ja valon ja vanhurskauden täytyy tulvia maailmaan.”
(Julkaisussa Conference Report, lokakuu 1904, s. 73.)

2. Vanhin Roberts opetti,
että totuuden, valon ja

vanhurskauden täytyy tulvia
maailmaan viimeisen
taloudenhoitokauden aikana.
Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi ainakin viisi
niistä aiempien
taloudenhoitokausien totuuksista,
pyhistä kirjoituksista, liitoista ja
voimista, jotka on palautettu eli
tuotu esiin aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella. (Jos tarvitset apua, katso
kohdasta ”Evankeliumin palauttaminen” julkaisussa Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 21–25.)

3. Tee jompikumpi tai kumpikin seuraavista tehtävistä:

a. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin
kysymyksiin: Kuinka se, että elät aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella,
on sinulle siunaus? Minkä meidän taloudenhoitokautemme
mahdollisuuksien ansiosta evankeliumin totuus ja valo voivat täyttää
maailman?

b. Julkaise käyttämäsi sosiaalisen median verkkosivustolla selostus
taloudenhoitokausista ja siitä, miksi olet kiitollinen eläessäsi tänä
taloudenhoitokautena. Kun olet valmis, kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi, miltä viestisi julkaiseminen tuntui.

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on sanonut: ”Se, mitä
tänä taloudenhoitokautena on tähän mennessä saavutettu evankeliumin
sanoman välittämisessä sosiaalisen median kanavien kautta, on hyvä alku –
mutta se on vain pieni puro. Pyydän teitä nyt auttamaan siinä, että tuosta
purosta muodostuisi tulva. – – Kehotan teitä vyöryttämään yli maan sellaisia
viestejä, jotka ovat täynnä vanhurskautta ja totuutta, viestejä, jotka ovat

todenmukaisia, rakentavia ja kiitettäviä, ja vyöryttämään niitä kirjaimellisesti yli maan kuin
tulva.” (”To Sweep the Earth as with a Flood”, Brigham Youngin yliopiston koulutusviikon
hartaustilaisuus, 19. elokuuta 2014, lds.org.)
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Mitä sinä teet auttaaksesi vanhurskauden ja totuuden viestien vyöryttämisessä yli
maan? Mieti, kuinka voisit jakaa tänä taloudenhoitokautena palautettuja
merkityksellisiä totuuksia sekä lähipiirisi ihmisille että niille, jotka asuvat kaukana.

Jakeissa Ef. 1:11–12 Paavali opetti, että Jeesuksen Kristuksen kautta pyhät olivat
saaneet perintöosan Jumalan valtakunnassa.

Kirje efesolaisille 1:13–23
Paavali opettaa lupauksen Pyhästä Hengestä
Lue Ef. 1:13–14 ja pane merkille siunaus, jonka pyhät olivat saaneet, koska he olivat
olleet uskollisia ja luottaneet ja uskoneet Jeesukseen Kristukseen.

Se, että saa sinetikseen luvatun Pyhän Hengen, tarkoittaa, että ”Pyhä Henki
todistaa Isälle, että pelastavat toimitukset on suoritettu oikein ja että niihin liittyvät
liitot on pidetty” (PKO, ”Lupauksen Pyhä Henki”, scriptures.lds.org/fi). Ilmaus
”meidän perintöosamme vakuutena” jakeessa Ef. 1:14 antaa ymmärtää, että kun
lupauksen Pyhä Henki sinetöi uskolliset pyhät, he saavat henkilökohtaisen
vakuutuksen, että he perivät lopulta selestisen valtakunnan. (Lisää tietoa
kutsumisesta ja valitsemisesta saat, kun luet luvun 2. Piet. 1 sekä kyseistä lukua
koskevan selityksen viikon 30 päivän 1 oppiaiheesta.)

Kuten jakeisiin Ef. 1:15–16 on merkitty, Paavali kertoi pyhille, että hän kiitti
jatkuvasti Jumalaa heidän uskollisuudestaan. Lue Ef. 1:17–18 ja kiinnitä huomiota
siihen, mitä Paavali rukoili, että Jumala antaisi pyhille.

Mieti, mitä nämä jakeet opettavat meille siitä, kuinka me opimme tuntemaan
taivaallisen Isän.

Yksi totuus, jonka voimme huomata näistä jakeista, on se, että me voimme oppia
tuntemaan taivaallisen Isän ilmoituksen hengen avulla.

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin
seuraavat sanat, merkitse, mitä hän opetti ilmoituksen hengestä:

”Ilmoitus on Jumalan yhteydenpitoa lapsiinsa maan päällä ja yksi suurista
siunauksista, jotka liittyvät Pyhän Hengen lahjaan ja jatkuvaan kumppanuuteen.
Profeetta Joseph Smith on opettanut, että ’Pyhä Henki on ilmoituksenantaja’ ja
että ’kukaan ei voi saada Pyhää Henkeä saamatta ilmoituksia’ (Kirkon
presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 137).

Ilmoituksen henki on jokaisen sellaisen ihmisen ulottuvilla, joka saa
asianmukaisella pappeuden valtuudella pelastavat toimitukset – upotuskasteen syntien
anteeksisaamiseksi ja Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanemisella – ja joka toimii uskossa
täyttääkseen pappeuden kehotuksen: ’Ota vastaan Pyhä Henki.’ Tätä siunausta ei ole rajattu
kirkon johtaville auktoriteeteille, vaan pikemminkin se kuuluu jokaiselle sellaiselle miehelle,
naiselle ja lapselle, joka saavuttaa vastuullisen iän ja solmii pyhiä liittoja, ja sen pitäisi toimia
heidän elämässään. Vilpitön halu ja kelvollisuus kutsuvat elämäämme ilmoituksen hengen.”
(”Ilmoituksen henki”, Liahona, toukokuu 2011, s. 87.)

Mieti, kuinka Pyhältä Hengeltä saatu ilmoitus voi auttaa meitä niin, että opimme
tuntemaan taivaallisen Isän.
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka Pyhän
Hengen kautta saamasi ilmoitus on auttanut sinua tai jotakuta

tuntemaasi henkilöä tuntemaan taivaallista Isää paremmin.

Se, että elät kelvollisena Pyhän Hengen kumppanuuteen, voi auttaa sinua
tuntemaan taivaallista Isää paremmin.

Jakeissa Ef. 1:19–23 Paavali opetti lisää pyhien perintöosasta ja Jeesuksen
Kristuksen asemasta kirkkonsa johtajana.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Ef. 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 25: PÄIVÄ 1

Kirje efesolaisille 2–3
Johdanto
Apostoli Paavali opetti pyhille Efesoksessa, että kaikki syntiset voisivat pelastua
Jumalan armosta ja että juutalaisista ja pakanoista oli tullut yhtä Jumalan perheessä.
Paavali selitti myös, että Jeesuksen Kristuksen kirkko rakentuu apostolien ja
profeettojen perustukselle, ja hän kertoi toiveestaan, että pyhät kokisivat Jeesuksen
Kristuksen rakkauden.

Kirje efesolaisille 2
Paavali opettaa, kuinka Jeesuksen Kristuksen veri pelastaa sekä juutalaiset
että pakanat
Ajattele tilannetta, jolloin olet ehkä tuntenut jääneesi erillesi tai muun ryhmän
ulkopuolelle.

Siihen aikaan, kun apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä efesolaisille, jotkut kirkon
jäsenet, jotka olivat juutalaisia, pitivät itseään pakanakäännynnäisiä
ylempiarvoisina, koska juutalaiset olivat syntyperältään israelilaisia ja miespuoliset
oli ympärileikattu.

Lue Ef. 2:1–3 ja katso, millä tavoin Paavali kuvaili sekä pakanapyhien (teidät ja te
jakeissa 1–2) että juutalaispyhien (mekin jakeessa 3) hengellistä tilaa ennen heidän
kääntymystään Vapahtajaan ja Hänen kirkkoonsa. Ilmaus ”avaruuden
henkivaltojen hallitsija” jakeessa 2 viittaa Paholaiseen ja hänen vaikutukseensa
kaikkialla maailmassa.

• Mikä oli jakeiden 1–2 mukaan pakanoiden hengellinen tila ennen heidän
kääntymystään? ____________________

• Mikä oli jakeen 3 mukaan Paavalin ja juutalaisten hengellinen tila ennen heidän
kääntymystään? ____________________

Paavali kuvaili, että sekä pakanat että juutalaiset olivat hengellisesti kuolleita eli
erossa Jumalasta syntiensä vuoksi (ks. jae 1). He noudattivat oman luontonsa
haluja ja alistuivat siten Jumalan vihan alaisiksi.

Lue Ef. 2:4–6 ja ota selville, millainen oli pakana- ja juutalaispyhien hengellinen tila
heidän kääntymyksensä jälkeen. Ilmaus paikan taivaassa jakeessa 6 tarkoittaa
selestistä valtakuntaa (ks. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 osaa, 1965–1973, osa 2, s. 500).

Huomaa, että Herra oli tehnyt eläviksi eli herättänyt eloon sekä juutalaiset että
pakanat heidän hengellisesti kuolleesta ja synnillisestä tilastaan heidän
kääntymyksensä jälkeen. Me käytämme tästä nimitystä hengellinen
uudestisyntyminen eli pelastuminen synneistämme.

Lue Ef. 2:7–10 ja ota selville, minkä ansiosta pakanat ja juutalaiset pystyivät
tekemään tämän muutoksen.

Näissä jakeissa opetetaan seuraavaa totuutta: Jumalan armosta koko ihmissuku
voi pelastua uskomalla Jeesukseen Kristukseen.
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Tosi usko Jeesukseen Kristukseen johtaa aina siihen, että seuraa Häntä ja tekee
hyviä tekoja. Huomaa, että Paavali tähdensi, ettemme voi pelastaa itseämme,
olivatpa meidän tekomme kuinka hyviä tahansa (ks. Ef. 2:8–9). Presidentti Dieter F.
Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta on selittänyt, kuinka me tarvitsemme
Jumalan armoa:

”Koska me kaikki olemme ’tehneet syntiä ja [olemme] vailla Jumalan kirkkautta’
[Room. 3:23] ja koska ’mikään epäpuhdas [ei] voi päästä sisälle Jumalan
valtakuntaan’ [1. Nefi 15:34], niin jokainen meistä on kelvoton palaamaan
Jumalan luo.

Vaikka me palvelisimme Jumalaa koko sielustamme, se ei riittäisi, sillä olisimme
yhä ’hyödyttömiä palvelijoita’ [Moosia 2:21]. Me emme pysty ansaitsemaan

pääsyämme taivaaseen. Esteenä ovat oikeudenmukaisuuden vaatimukset, joita me emme pysty
voittamaan omin voimin.

Mutta kaikkea ei ole menetetty.

Jumalan armo on meidän suuri ja ikuinen toivomme.

Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta armon suunnitelma tyydyttää oikeudenmukaisuuden
vaatimukset [ks. Alma 42:15] ’ja saa aikaan keinon, jolla ihmiset voivat saada parannukseen
johtavan uskon’ [Alma 34:15].

Meidän syntimme, vaikka ne ovat verenpunaiset, voivat tulla valkeiksi kuin lumi [ks. Jes. 1:18].
Koska meidän rakas Vapahtajamme ’antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta’ [1. Tim. 2:6],
meille on tarjolla pääsy Hänen iankaikkiseen valtakuntaansa [ks. 2. Piet. 1:11].

Portti on avoinna! – –

Jotta perisimme tämän kirkkauden, me tarvitsemme muutakin kuin avoinna olevan portin;
meidän täytyy astua sisään tästä portista tuntien sydämessämme halua kokea muutos – muutos,
joka on niin dramaattinen, että pyhissä kirjoituksissa sitä kuvaillaan ilmauksella ’syntyä uudesti,
eli syntyä Jumalasta, muuttua [maailmallisesta] ja langenneesta [tilastamme] vanhurskauden
tilaan ja tulla Jumalan lunastamiksi, tullen hänen pojikseen ja tyttärikseen’ [Moosia 27:25]. – –

Armo on Jumalan lahja, ja meidän halumme olla kuuliaisia Jumalan jokaiselle käskylle on se
tapa, jolla meidän kuolevainen kätemme ojentautuu vastaanottamaan tämän pyhän lahjan
taivaalliselta Isältämme.” (”Armon lahja”, Liahona, toukokuu 2015, s. 108, 110.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka uskon osoittaminen Jeesukseen Kristukseen

ja parannuksen tekeminen synneistämme auttaa meitä saamaan Jumalan
armon lahjan?
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Oheisesta kuvasta näkyy osa
Jerusalemissa sijainneen Herodeksen
temppelin pienoismallista. Nuoli
osoittaa väliseinää eli ”vihollisuuden
muuria” (ks. Ef. 2:14) temppelin
ulkopihalla. Koska pakanat eivät olleet
syntyperältään israelilaisia, jotka elivät
Mooseksen lain mukaisesti, heitä oli
kielletty menemästä tätä muuria
edemmäs temppelin pyhempiin osiin.
Heidän katsottiin elävän ”Israelin
kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista” (Ef. 2:12).
Erottamisen fyysinen muuri oli vertauskuva hengellisestä erottamisesta, joka oli
juutalaisten ja pakanoiden välillä ennen Pietarin saamaa ilmoitusta, että
evankeliumia tuli saarnata pakanoille.

Lue Ef. 2:12–15 ja katso, mikä on hajottanut juutalaisia ja pakanoita erottaneen
muurin.

Mikä näiden jakeiden mukaan yhdisti pakanat ja juutalaiset?

Kristuksen veren (sovituksen) kautta poistui se kuvaannollinen muuri, joka erotti
hengellisesti juutalaiset ja pakanat, ja he tulivat ”yhdeksi uudeksi ihmiseksi” (Ef.
2:15) eli yhdeksi yhtenäiseksi joukoksi eli ryhmäksi Kristuksessa. Voisit kirjoittaa tai
merkitä jakeiden Ef. 2:12–15 viereen seuraavan totuuden: Kun tulemme
Jeesuksen Kristuksen luokse ja pääsemme osallisiksi Hänen armostaan,
meistä tulee yhtä Jumalan pyhien kanssa.

Lue Ef. 2:16–19 ja etsi ilmauksia, jotka tähdentävät sitä totuutta, että kun tulemme
Jeesuksen Kristuksen luokse ja pääsemme osallisiksi Hänen armostaan, meistä
tulee yhtä Jumalan pyhien kanssa.

Mieti, mistähän syystä meidän on tärkeää ymmärtää tämä totuus ja toteuttaa sitä
kirkossa tänä aikana.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka voimme auttaa muita tulemaan ja tuntemaan, että he kuuluvat
kirkossa ”samaan kansaan” (Ef. 2:19) eivätkä ole vieraita?

b. Milloin joku on auttanut sinua tuntemaan, että kuulut samaan kansaan kuin
pyhät etkä ole vieras?

c. Milloin olet pyrkinyt auttamaan jotakuta tuntemaan samalla tavoin?

Ajattele jotakuta, jonka tunnet ja joka voisi hyötyä osallistumisesta kirkon
toimintaan. Kutsu tämä henkilö johonkin tulevaan toimintaan tai kirkon
kokoukseen ja auta häntä johdonmukaisesti tuntemaan olonsa tervetulleeksi
seurakunnassanne.

Lue Ef. 2:20–22 ja katso, minkä Paavali opetti olevan kirkon perustus.
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Täydennä näissä jakeissa olevien Paavalin opetusten pohjalta seuraava totuus:
Herran kirkon perustana ovat ____________________ja
____________________on Jeesus Kristus.

Kulmakivi on suuri kivi, joka lasketaan perustuksen kulmaan antamaan koko
rakennukselle lujuutta ja vakautta.

Millä tavoin Jeesus Kristus on kirkon
pääkulmakivi (ks. Ef. 2:20)?
____________________

Pohtiessasi jakeita Ef. 2:21–22 mieti,
mitä tapahtuu muulle kirkolle tämän
kulmakiven ansiosta.

3. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin apostolit ja profeetat muodostavat kirkon perustuksen
loppuosan?

b. Kuinka tällainen perustus tuo kirkkoon vakautta ja varjelee sitä Paholaisen
hyökkäyksiltä?

Kirje efesolaisille 3
Paavali ilmaisee Efesoksen pyhiä koskevat toiveensa
Kuten jakeissa Ef. 3:1–16 kerrotaan, apostoli Paavali saarnasi Jeesuksesta
Kristuksesta ja opetti, että Hänen kauttaan pakanat voivat saada saman oikeuden
perintöön (ks. jae 6) kuin israelilaiset ja päästä osallisiksi Jumalan lupauksista.
Paavalin lähetystehtävänä oli saarnata Jeesuksen Kristuksen evankeliumia
pakanoille.

Lue Ef. 3:17–19 ja ota selville, mitä Paavali halusi pyhien tietävän ja tuntevan.

Mitä Paavali näiden jakeiden mukaan halusi pyhien tietävän ja tuntevan?
____________________

Jakeista Ef. 3:1–19 me opimme, että apostolit ja profeetat pyrkivät auttamaan
Jumalan lapsia tietämään, että Jeesus Kristus rakastaa heitä, ja tuntemaan
tuon rakkauden.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka apostolit ja profeetat auttavat Jumalan lapsia ymmärtämään
korotuksen siunaukset ja tuntemaan Jeesuksen Kristuksen rakkauden
meidän aikanamme?

b. Milloin apostolien ja profeettojen opetukset ovat auttaneet sinua
ymmärtämään korotuksen siunaukset tai tuntemaan Jeesuksen Kristuksen
rakkauden elämässäsi?
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5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ef. 2–3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 25: PÄIVÄ 2

Kirje efesolaisille 4–6
Johdanto
Kirjeessään efesolaisille pyhille apostoli Paavali opetti, että Herra perusti kirkkonsa
ja kutsui johtajia sekä tehdäkseen pyhät täydellisiksi että yhdistääkseen heidät. Hän
myös kannusti kirkon jäseniä jättämään taakseen entisen elämänsä ja aloittamaan
uuden elämän Kristuksen seuraajina. Sitten Paavali opetti pyhille, kuinka voi
vahvistaa omia perhesuhteitaan, ja kehotti heitä ”pukemaan ylleen Jumalan
taisteluvarustuksen” (ks. Ef. 6:11), jotta he voisivat vastustaa Saatanan kiusauksia.

Kirje efesolaisille 4:1–16
Paavali opettaa, että Jeesuksen Kristuksen kirkko on tärkeä
Mieti seuraavia tilanteita:

• Koulussa opettaja pyytää luokan oppilaita ilmaisemaan näkemyksensä jostakin
kiistanalaisesta aiheesta. Kun oppilaat kertovat mielipiteitään, tajuat, että
useimmat heistä kannattavat näkemystä, joka on erilainen kuin kirkon
opetukset.

• Lainlaatijat maassanne harkitsevat sellaisen käyttäytymistavan laillistamista,
jonka kirkon johtajat ovat opettaneet olevan väärin.

Miksi tällaiset tilanteet saattaisivat olla vaikeita kirkon jäsenelle?
____________________

Kun tutkit jakeita Ef. 4:1–16, pane merkille totuus siitä, kuinka vaihtuvien arvojen ja
uskonkäsitysten maailmassa voi tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin.

Lue Ef. 4:1–6 ja katso, mitä apostoli Paavali opetti kirkosta ja sen opista.

Mitähän Paavali tarkoitti opettaessaan, että ”yksi on Herra, yksi usko [ja] yksi
kaste” (Ef. 4:5)?

Paavalin aikaan kuten meidänkin aikanamme maan päällä on vain yksi tosi
Jeesuksen Kristuksen kirkko (ks. OL 1:30).

Kuten jakeissa Ef. 4:7–10 kerrotaan, Paavali opetti, että Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ansiosta meille kaikille on annettu mahdollisuus saada Jumalan armon
lahja (Hänen kaiken mahdollistava voimansa pelastaa meidät). Hän opetti myös,
että Kristus on antanut ihmiskunnalle muitakin lahjoja.

Lue Ef. 4:11 ja katso, mitä virkoja Herra antoi eli perusti kirkossaan. (Ef. 4:11–14 on
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla,
jotta sinun on helppo löytää se tulevaisuudessa.)

Pappeuden virkojen nimitykset Jeesuksen Kristuksen kirkossa nykyään eivät ehkä
ole aivan samat kuin ne, joita käytettiin Paavalin aikoina, eikä Jeesuksen Kristuksen
alkukirkossa mahdollisesti ollut jokaista kutsumusta, joita kirkossa on tänä aikana.
Esimerkiksi profeetta Joseph Smith opetti, että evankeliumin julistaja on patriarkka
(ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 145). Ja paimen, joka johtaa
laumaa, on sopiva kuvaus nykyajan piispoista, seurakunnanjohtajista,
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vaarnanjohtajista ja piirinjohtajista. Voisit kirjoittaa tai merkitä pyhiin kirjoituksiisi
näiden termien nykypäivän vastineet.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraava
keskeneräinen totuus: Herra on kutsunut apostoleja, profeettoja ja

muita kirkon johtajia auttamaan… (Täydennät tätä lausumaa myöhemmin.)

Lue Ef. 4:12–13 ja pane merkille, miksi Herra on antanut kirkolle apostoleja,
profeettoja ja muita johtajia.

Huomaa, että englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä jae 12
kuuluu seuraavasti: ”Tehdäkseen pyhät täydellisiksi, palvelutyöhön, Kristuksen
ruumiin rakentamiseen.” Lisää sanat ”pyhiä tulemaan täydellisiksi” siihen
keskeneräiseen totuuteen, jonka kirjoitit pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi myös muutamia tapoja, joilla
apostolit, profeetat ja muut kirkon johtajat auttavat meitä tulemaan täydellisiksi.

Lue Ef. 4:14 ja etsi toinen syy, miksi Herra on antanut kirkolleen apostoleja,
profeettoja ja muita johtajia.

Tästä jakeesta me opimme, että Herra on antanut pyhille näitä johtajia myös
suojelemaan heitä vääriltä opeilta. Lisää tämä ilmaus siihen lausumaan, jonka kirjoitit
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Jakeista Ef. 4:11–14 me opimme seuraavan totuuden: Herra on kutsunut
apostoleja, profeettoja ja muita kirkon johtajia auttamaan pyhiä tulemaan
täydellisiksi ja suojelemaan heitä vääriltä opeilta.

Mieti, mitä voi tapahtua veneelle, joka
ajelehtii tuulten heiteltävänä ankarassa
myrskyssä.

2. Lue uudelleen tämän
oppiaiheen alussa olevat

kaksi tilannetta. Kirjoita sitten
pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka venettä, joka on rajujen tuulten heiteltävänä myrskyisillä vesillä,
voidaan verrata ihmiseen, joka on väärien opetusten ja ihmisten yleisen
mielipiteen ”heiteltävänä” (ks. Ef. 4:14)?

b. Kuinka apostolien, profeettojen ja muiden kirkon johtajien opetukset
auttavat Jumalan seuraajia kulkemaan näillä levottomilla vesillä ja
palaamaan turvallisesti taivaallisen Isän luokse?

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka joku
apostoli, profeetta, patriarkka, piispa tai opettaja on auttanut sinua

kehittymään tai kasvamaan hengellisesti tai suojellut sinua väärältä opilta ja
eksytykseltä. Jos valitsemasi henkilö on paikallinen johtohenkilö, voisit
kirjoittaa hänelle kiitoskirjeen, jossa kuvailet, kuinka hän on auttanut sinua.

Lue Ef. 4:15–16 ja etsi näistä jakeista, millä tavoin kirkkomme johtajien tulee
opettaa meille evankeliumin totuuksia.
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Pyhien kirjoitusten hallinta – Ef. 4:11–14
4. Voisit harjoitella jakeissa Ef. 4:11–14 opetetun opin selittämistä

opettamalla jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle, miksi Herra on
perustanut kirkkonsa ja kutsunut johtajia palvelemaan siinä. Pidä huoli siitä,
että käytät opetuksessasi jakeissa Ef. 4:11–14 olevia Paavalin opetuksia. Kun olet
opettanut tämän periaatteen, pyydä henkilöä, jota opetit, kirjoittamaan nimensä
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.

Kirje efesolaisille 4:17–32
Paavali kannustaa pyhiä hylkäämään pahan ja tulemaan uusiksi ihmisiksi Jeesuksen
Kristuksen avulla
Monet niistä ihmisistä, joille Paavali kirjoitti Efesokseen, ovat saattaneet olla uusia
käännynnäisiä kirkossa. Kun tutkit jakeita Ef. 4:17–32, pane merkille, mitä Paavalin
opetuksen mukaan näiden kirkon jäsenten tuli tehdä Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsina.

Lue Ef. 4:17–20 ja etsi sanoja tai ilmauksia, jotka kuvailevat niiden pakanoiden
hengellistä tilaa, jotka eivät olleet liittyneet kirkkoon. Huomaa, minkä Paavali sanoi
olevan syynä siihen, että muut pakanat olivat tällaisessa hengellisessä tilassa.

Lue Ef. 4:21–24 ja pane merkille, mikä oli auttanut kirkon jäseniä tulemaan
erilaisiksi kuin muut ihmiset. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä löydät.

Mitä Paavalin sanojen mukaan ihmisen, jolle on opetettu totuus, tulee hylätä (ks.
Ef. 4:22)? ____________________

Me ”puemme yllemme uuden ihmisen” (Ef. 4:24), kun me elämme päivittäin
uutterasti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan vahvistamalla uskoa
Kristukseen, tekemällä parannuksen synneistä, vastaanottamalla pelastavat
toimitukset ja pitämällä käskyt. Paavalin opetusten pohjalta me voimme huomata
seuraavan totuuden: Jeesuksen Kristuksen opetuslapset hylkäävät eli riisuvat
pois vanhat, synnilliset tapansa ja omaksuvat eli pukevat ylleen uudet,
vanhurskaat tavat.

Lue Ef. 4:25–32 ja pane merkille asioita, jotka Kristuksen opetuslasten täytyy hylätä
eli riisua pois (ks. jae 22 ja jae 31), ja asioita, jotka Kristuksen opetuslasten tulee
pukea ylleen eli omaksua (ks. jae 24). Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä
löydät. Huomaa, että Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Ef. 4:26 alkaa
näin: ”Voitteko olla vihaisia tekemättä syntiä?” (PKO, JSR Ef. 4:26.)

5. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuva tai kuvaile
jotakin tilannetta, joka havainnollistaa sellaisen ihmisen

mahdollista käyttäytymistä, jonka tulee hylätä syntinen luonteensa jossakin
Paavalin kuvailemassa asiassa. Lisäksi piirrä kuva tai kuvaile tilannetta, joka
havainnollistaa sitä, kuinka tuo sama henkilö saattaisi toimia, jos hän tulisi
Kristuksen luokse ja hänestä tulisi uusi ihminen. Voisit suorittaa tämän tehtävän
hyödyntämällä omaa kokemustasi tai muiden kokemuksia.

Muista, että vanhojen tapojen hylkääminen ja Jeesuksen Kristuksen täydellinen
seuraaminen on jatkuva prosessi eikä kertatapahtuma.
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Kirje efesolaisille 5–6
Paavali antaa pyhille neuvoja heidän keskinäisistä suhteistaan ja neuvoo, että pyhien
tulee pukea ylleen Jumalan taisteluvarustus
Luvussa Ef. 5 kerrotaan, että apostoli Paavali opetti kirkon jäsenille, että heidän
tulee käyttää Vapahtajan ja seurakunnan välistä suhdetta mallina perhesuhteissaan
sekä suhteissaan muihin. Ilmaus ”alistukaa toistenne tahtoon” jakeessa Ef. 5:21
tarkoittaa sitä, että asetamme muut itsemme edelle, ja ilmaus ”Kristusta totellen”
viittaa rakkauteemme ja kunnioitukseemme Kristusta kohtaan.

Lue Ef. 6:1–4 ja katso, mitä neuvoja Paavali antaa lapsille näiden suhteista
vanhempiinsa.

Pohdi, kuinka nämä neuvot voisivat vahvistaa sinun perhesuhteitasi.

Kun Paavali oli kehottanut kirkon jäseniä pukemaan ylleen uuden ihmisen (ks. Ef.
4:24) tullakseen vanhurskaiksi ja pyhiksi, hän neuvoi heitä pukemaan suojaksi
ylleen muutakin.

Lue Ef. 6:11–13 ja katso, mitä Paavalin opetuksen mukaan Jumalan pyhien tulee
pukea ylleen.

Mitä syitä Paavali antoi sille, miksi meidän tulee pukea yllemme ”Jumalan
taisteluvarustus” (Ef. 6:11)? Voisit merkitä nämä syyt pyhiin kirjoituksiisi.

Lue Ef. 6:14–17 ja pane merkille ne hengellisen taisteluvarustuksen eri osat, joista
Paavali sanoi Jumalan taisteluvarustuksen koostuvan.

Kuinka nämä taisteluvarustuksen osat voivat auttaa meitä välttämään syntiä? Mitä
voit tehdä pukeaksesi joka päivä yllesi Jumalan taisteluvarustuksen?

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ef. 4–6 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Kirje
filippiläisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kirjeessään filippiläisille apostoli Paavali rohkaisi Filippin pyhiä ja kehotti heitä
pysymään lujasti ykseydessä ja tekemään yhdessä työtä uskon puolustamiseksi.
Ehkäpä yksi tärkeimmistä periaatteista, mitä Paavali opetti Kirjeessä filippiläisille,
on, että Jumalan rukoileminen ja Häneen turvaaminen tuovat rauhan, ”joka ylittää
kaiken ymmärryksen” (Fil. 4:7). Paavalin tähän kirjeeseen sisältyvien rohkaisun
sanomien tutkiminen voi auttaa sinua pyrkimyksissäsi kestää uskollisesti loppuun
asti. Kun pyrit seuraamaan Kristusta, sinäkin voit saada itseluottamusta ja Paavalin
tavoin julistaa: ”Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa” (Fil.
4:13).

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Vaikka Timoteus mainitaan Paavalin ohella kirjeen tervehdyksessä (ks. Fil. 1:1),
Kirjeen filippiläisille kirjoitti Paavali. Tätä tukee yksikön ensimmäisen persoonan
minä käyttäminen kautta kirjeen ja viittaus Timoteukseen jakeessa Fil. 2:19.
Timoteus on saattanut toimia Paavalin kirjurina kirjoittaen kirjeen Paavalin
ohjeen mukaan.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali kirjoitti Kirjeen filippiläisille todennäköisesti vuosina 60–62 jKr. ollessaan
vankeudessa Roomassa (ks. Fil. 1:7, 13, 16; ks. myös Ap. t. 28:16–31; PKO,
”Filippiläiskirje”, scriptures.lds.org/fi).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Filippi oli ensimmäinen paikka Euroopassa, missä Paavali julisti virallisesti
evankeliumia ja perusti kirkon seurakunnan (ks. Ap. t. 16:11–40; Bible Dictionary,
”Pauline Epistles”). Yksi Paavalin tarkoituksista hänen kirjoittaessaan tämän kirjeen
oli ilmaista kiitollisuutensa siitä kiintymyksestä ja taloudellisesta tuesta, jota pyhät
Filippissä olivat osoittaneet hänelle hänen toisella lähetysmatkallaan ja hänen
ollessaan vankina Roomassa (ks. Fil. 1:3–11; 4:10–19; ks. myös Bible Dictionary,
”Pauline Epistles”).

Paavali myös kiitti jäseniä Filippissä heidän uskostaan Jeesukseen Kristukseen ja
antoi heille neuvoja perustuen heitä koskeviin tietoihin, jotka hän oli saanut
filippiläiseltä opetuslapselta nimeltä Epafroditos (ks. Fil. 4:18). Paavalin neuvoihin
sisältyi kannustus olla nöyriä ja olla yhtä (ks. Fil. 2:1–8; 4:2–3). Paavali myös varoitti
filippiläisiä välttämään turmeltuneita kristittyjä kuten sellaisia, jotka opettivat, että
ympärileikkaus oli kääntymyksen kannalta välttämätön. Sellaiset henkilöt väittivät
virheellisesti, että uusien käännynnäisten oli alistuttava aiempaan Vanhan
testamentin lakiin ympärileikkauksesta ennen kristityksi tulemista (ks. Fil. 3:2–3).
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Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Kirjettä filippiläisille, kuten kirjeitä efesolaisille, kolossalaisille ja Filemonille,
kutsutaan usein vankilakirjeeksi. Vaikka Paavalin kirje filippiläisille on kirjoitettu
vankilassa, tutkijat ovat kuvailleet sitä onnellisimmaksi hänen kirjoituksistaan.
Paavali ilmaisi kiitollisuutta, rakkautta ja luottamusta kirkon jäseniin, kuvaili
tekemiään uhrauksia Jeesuksen Kristuksen seuraamiseksi ja neuvoi Filippin pyhiä
vanhurskaan elämän periaatteissa. Oppilaat saattavat huomata, että jakeessa Fil.
4:8 on käytetty samankaltaisia sanoja kuin 13. uskonkappaleessa, jonka profeetta
Joseph Smith kirjoitti.

Paavali kuvaili runollisesti Vapahtajan alentumista kuolevaisuutta edeltävästä
jumalallisuudesta kuolevaisuuteen, missä Hän kärsi ristinkuoleman (ks. Fil. 2:3–8).
Täytettyään jumalallisen tehtävänsä Jeesus Kristus on nyt korotettuna, ja päivä
tulee, jolloin ”kaikkien on polvistuttava” Hänen edessään ja ”jokaisen kielen on
tunnustettava – –: Jeesus Kristus on Herra” (Fil. 2:10–11). Paavali ilmoitti, että hän
on saanut sisäisen itseluottamuksensa ja voimansa Jeesukselta Kristukselta (ks. Fil.
4:13).

Pääkohdat
Kirje filippiläisille 1. Paavali ilmaisee kiitollisuutensa Filippin pyhien
toveruudesta. Hän opettaa, että hänen kokemansa vastustus Herran
palvelemisessa, myös vankeutensa, oli edistänyt evankeliumin asiaa. Hän
kannustaa kirkon jäseniä pysymään lujina ykseydessä heidän
puolustaessaan uskoa.

Kirje filippiläisille 2. Paavali kannustaa edelleen kirkon jäseniä olemaan yhtä ja
viittaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiin Hänen alentaessaan itsensä tulemalla
kuolevaisuuteen esimerkkinä rakkaudesta, kuuliaisuudesta ja nöyryydestä.
Jokainen tulee vielä tunnustamaan Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Paavali neuvoo
kirkon jäseniä tekemään työtä pelastuakseen.

Kirje filippiläisille 3. Paavali varoittaa juutalaisuuden kannattajista. Hän kuvailee
aiempaa elämäänsä fariseuksena ja sitä, kuinka hän auliisti luopui kaikesta
seuratakseen Jeesusta Kristusta. Hän kehottaa pyhiä noudattamaan esimerkkiään
ponnistelussa eteenpäin kohti pelastusta. Paavali selittää, että Jeesus Kristus
muuttaa kuolevaisen ruumiimme loistavaksi ruumiiksi kuten Hänellä.

Kirje filippiläisille 4. Paavali kannustaa pyhiä iloitsemaan aina Herrassa. Hän
kehottaa heitä korvaamaan huolensa rukouksella ja kiitoksella luvaten, että he
saavat nauttia Jumalan rauhasta, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Paavali kehottaa
kirkon jäseniä ajattelemaan kaikkea, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa,
puhdasta, rakastettavaa, hyvää ja mikä ansaitsee kiitoksen. Hän tunnustaa, että hän
voi tehdä kaiken Jeesuksen Kristuksen avulla, joka antaa hänelle voimaa.

KIRJE  F IL IPPILÄIS ILLE
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VIIKKO 25: PÄIVÄ 3

Kirje filippiläisille 1–3
Johdanto
Apostoli Paavali kannusti Filippin pyhiä tekemään työtä yhdessä, jotta he eläisivät
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan. Hän neuvoi heitä noudattamaan
Vapahtajan esimerkkiä nöyryydestä ja epäitsekkyydestä, ja hän opetti, että Jumala
teki työtään heissä toteuttaakseen heidän pelastuksensa. Paavali kuvaili uhrauksia,
joita hän oli tehnyt seuratakseen Jeesusta Kristusta.

Kirje filippiläisille 1
Paavali kuvailee siunauksia, joita vastustuksesta koituu
Millä sanoin voisit täydentää presidentti Brigham Youngin seuraavan lausuman?

”Joka kerta kun ’mormonismia’ potkaistaan, sitä potkaistaan
____________________. Sitä ei voi potkaista ____________________. Herra
Kaikkivaltias on niin säätänyt.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young,
1997, s. 264.)

(Löydät vastaukset myöhemmin tästä oppiaiheesta.)

Mitä esimerkkejä on joko historiasta tai meidän ajaltamme siitä, kuinka ihmiset
ovat potkaisseet eli vastustaneet Vapahtajan kirkkoa ja Hänen seuraajiaan?
____________________

Kun tutkit lukua Fil. 1, etsi jokin totuus, joka voi auttaa sinua ymmärtämään,
kuinka vastustus voi vaikuttaa Herran työhön.

Etsi Filippi seuraavasta kartasta, jossa näkyvät apostoli Paavalin lähetysmatkat.
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Paavali perusti kirkon seurakunnan Filippiin toisella lähetysmatkallaan (ks.
Ap. t. 16). Myöhemmin hän kirjoitti kirjeensä filippiläisille ollessaan vankilassa
todennäköisesti Roomassa. Jakeissa Fil. 1:1–11 kerrotaan, että Paavali ilmaisi
kiitollisuutensa ja rakkautensa Filippin pyhiä kohtaan.

Lue Fil. 1:12–14 ja ota selville, mitä Paavalin lähetystyössään kokemasta
vastustuksesta seurasi.

Kuten näissä jakeissa kuvaillaan, Paavalin kokema vastustus oli ”eduksi
evankeliumille” (Fil. 1:12). Ihmiset ”koko henkivartiostossa” tiesivät, että Paavali oli
vangittu, koska hän oli saarnannut Jeesuksesta Kristuksesta. Paavalin vankeus
innoitti myös muita kirkon jäseniä julistamaan evankeliumia rohkeammin.

Jakeista Fil. 1:12–14 me opimme, että vastustus, jota koemme seuratessamme
Jeesusta Kristusta, voi osaltaan edistää Hänen työtään.

Täydennä presidentti Youngin lausuman tyhjiin kohtiin ylöspäin (mikä tässä
yhteydessä tarkoittaa eteenpäin) ja alaspäin.

1. Kuvittele, että kirjoitat blogia tai olet sanomalehden toimittaja.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi otsikot kahdelle tai

kolmelle tositilanteelle, joissa vastustus on omalta osaltaan edistänyt Vapahtajan
työtä. Nämä kertomukset voivat tulla pyhistä kirjoituksista tai tuntemiesi
ihmisten elämästä. (Seuraavassa on yksi otsikkoesimerkki: ”Protestit
lähetystyötä vastaan lisäävät ihmisten mielenkiintoa kuulla evankeliumin
sanoma paikallisilta lähetyssaarnaajilta.”)

Kuten jakeissa Fil. 1:15–26 kerrotaan, Paavali opetti, että se, mitä hänelle sitten
tapahtuisikin, tuottaisi kunniaa Vapahtajalle.

Lue Fil. 1:27–30 ja katso, mitä Paavali kannusti Filippin pyhiä tekemään
evankeliumin hyväksi.
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Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Fil. 1:28 sanotaan: ”Antamatta
vastustajien, jotka hylkäävät evankeliumin, säikyttää itseänne. Heille se tuo
hävityksen, mutta teille, jotka otatte vastaan evankeliumin, se tuo pelastuksen, ja se
on Jumalasta.” (LDS Bible, Philippians 1:28, alaviite a.)

Huomaa, mitä kirkon jäsenet jakeiden Fil. 1:27–30 mukaan kokisivat Vapahtajan
puolesta. Mieti, mistä syystä Filippin pyhiä siunattaisiin sen vuoksi, että he
muistaisivat sen vastustuksen, jota he kokivat seuratessaan Jeesusta Kristusta,
voivan osaltaan edistää Hänen työtään.

Kirje filippiläisille 2
Paavali puhuu siitä, kuinka Vapahtaja alensi itsensä, ja antaa ohjeita pyhille heidän
pelastuksestaan
Lue Fil. 2:2–4 ja kiinnitä huomiota apostoli Paavalin neuvoihin Filippin pyhille.

Lue Fil. 2:5–9. Voisit merkitä sanoja tai ilmauksia, jotka havainnollistavat Jeesuksen
Kristuksen nöyryyttä ja epäitsekkyyttä.

Me voimme oppia Paavalin opetuksista näissä jakeissa seuraavan periaatteen: Jos
noudatamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä nöyryydestä ja epäitsekkäästä
huolenpidosta muita kohtaan, niin me voimme kokea suurempaa ykseyttä.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin me voimme noudattaa Vapahtajan esimerkkiä nöyryydestä ja
epäitsekkyydestä perheessämme, koulussa ja seurakunnassa?

b. Milloin olet nähnyt ihmisten asettavan muiden tarpeet omien tarpeidensa
edelle? Kuinka nämä pyrkimykset ovat lisänneet ykseyttä?

Kuten jakeisiin Fil. 2:9–11 on merkitty, Paavali opetti, että viimein ”kaikkien [on]
polvistuttava” ja ”jokaisen kielen on tunnustettava”, että ”Jeesus Kristus on Herra”.
Käytä hetki siihen, että luot mielikuvan siitä hetkestä, ja mieti, millaiseksi
kokemukseksi toivot sen muodostuvan omalla kohdallasi.

Lue Fil. 2:12–13 ja ota selville, mitä sellaista Paavali neuvoi filippiläisiä tekemään,
minkä ansiosta heidän kokemuksensa Jumalan eteen polvistumisesta olisi iloinen
tapahtuma. Ilmaus ”peläten ja vavisten” jakeessa 12 viittaa kunnioittavaan
ihmetykseen ja riemuun (ks. Ps. 2:11; PKO, ”Pelko”, scriptures.lds.org/fi).

Jotkut ihmiset ymmärsivät väärin Paavalin sanojen ”tehkää – – työtä
pelastuaksenne” (Fil. 2:12) tarkoittavan sitä, että meidän tekomme toisivat meille
pelastuksen. Me voimme pelastua vain Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta.
Meidän täytyy kuitenkin täyttää ne pelastuksen edellytykset, jotka Jumala on
asettanut (ks. UK 3–4). Kuten jakeessa Fil. 2:13 kerrotaan, Paavali opetti, että
Jumala auttaa niitä, jotka pyrkivät täyttämään pelastuksen edellytykset, auttamalla
heitä ”tahtomaan” eli tuntemaan halua ja tekemään ”niin kuin on hänen hyvä
tarkoituksensa” eli noudattamaan Hänen käskyjään.

Jakeista Fil. 2:12–13 me opimme, että Jumala auttaa meitä tuntemaan halua
tehdä ja tekemään sen, mitä meiltä vaaditaan pelastukseksemme, jonka
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Jeesuksen Kristuksen sovitus on tehnyt mahdolliseksi. Voisit kirjoittaa tai
merkitä tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi.

Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumala voi auttaa meitä muuttumaan ja
puhdistamaan halumme, jotta me haluamme olla Hänelle kuuliaisia (ks. Moosia
5:2). Milloin olet tuntenut Jumalan muuttaneen sydäntäsi niin, että olet halunnut
olla Hänelle kuuliainen? Kuinka Hän on auttanut sinua pitämään uskollisemmin
Hänen käskynsä?

Kuten jakeissa Fil. 2:14–30 kerrotaan, Paavali muistutti pyhiä siitä, että he
loistaisivat ”kuin tähdet taivaalla” (Fil. 2:15), ja kertoi heille, että hän lähettäisi
lähettejä saadakseen kuulla, kuinka he voivat.

Kirje filippiläisille 3
Paavali kuvailee uhrauksia, joita hän on tehnyt seuratakseen Jeesusta Kristusta
Mikä on sellainen esine, joka kuvaa sitä, mitä sinä arvostat ja mitä maailmakin
pitäisi arvokkaana (esim. esine, joka kuvaa perhettä, ystäviä, koulutusta, ruokaa,
tekniikkaa tai vaurautta)? ____________________

Mistä olisit halukas luopumaan saadaksesi tämän arvokkaan asian?

Kun tutkit lukua Fil. 3, pane merkille, mistä Paavali luopui saadakseen palkinnon,
joka meillekin on tarjolla.

Kuten jakeissa Fil. 3:1–2 kerrotaan, Paavali varoitti kirkon jäseniä Filippissä
turmeltuneista opettajista (”koirista”), jotka väittivät, että kirkon käännynnäisten
tulisi noudattaa tiettyjä juutalaisia käytäntöjä kuten ympärileikkausta (”pilalle
leikattuja”). Jakeessa Fil. 3:3 hän opetti, että ne, jotka palvelevat ”Jumalaa Hengen
ohjaamina” ja jotka ylpeilevät Kristuksesta Jeesuksesta, ovat ”todellisia
ympärileikattuja” eli Jumalan liittokansaa.

Lue Fil. 3:4–6 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Paavali sanoi juutalaisesta
perinnöstään.

Huomaa, mistä juutalaisen yhteiskunnan sosiaalisista ja uskonnollisista eduista
Paavali oli aiemmin nauttinut. Hän oli israelilaista syntyperää, hän oli fariseus, hän
oli innokas juutalaisuudessa, ja hän noudatti tiukasti juutalaisten
uskonnollista lakia.

Lue Fil. 3:7–11. Voisit merkitä sanoja tai ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka Paavali
suhtautui etuihin, joita hänellä oli aiemmin ollut juutalaisessa yhteiskunnassa.

Paavali oli auliisti ”menettänyt kaiken” (Fil. 3:8), jotta hän voisi tuntea Jeesuksen
Kristuksen ja ”kuulua hänelle” (ks. Fil. 3:9) eli olla liittosuhteessa Häneen, tulla
vanhurskaaksi uskomalla Häneen, kärsiä Hänen vuokseen ja olla osallisena
vanhurskaiden ylösnousemuksessa (ks. Joseph Smithin raamatunkäännös, LDS
Bible, Philippians 3:11, alaviite a).

Lue Fil. 3:12–14 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Paavali ymmärsi hengellisestä
edistymisestään.

Paavali ei keskittynyt siihen, mitä hän oli jättänyt taakseen, vaan juoksi eli
ponnisteli saavuttaakseen ”voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen”, jonne ”Jumala
kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat” (Fil. 3:14), mikä tarkoittaa iankaikkista elämää.
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Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä voimme oppia Paavalin esimerkistä:
Jos me ____________________, niin me voimme oppia tuntemaan Hänet ja
saada iankaikkisen elämän.

Presidentti Gordon B. Hinckley on kertonut tapaamisestaan erään laivaston
upseerin kanssa, joka oli tullut toisesta maasta Yhdysvaltoihin saamaan lisää
koulutusta ja oli Yhdysvalloissa ollessaan liittynyt kirkkoon. Mieti, mistä tämä nuori
mies oli halukas luopumaan seuratakseen Jeesusta Kristusta.

”Hänet esiteltiin minulle juuri ennen kuin hänen oli määrä palata kotimaahansa.
– – Sanoin: ’Sinun kansaasi kuuluvat eivät ole kristittyjä. Mitä tapahtuu, kun
palaat kotiin kristittynä ja erityisesti vielä mormonikristittynä?’

Hänen kasvonsa synkistyivät, ja hän vastasi: ’Perheeni tulee pettymään. He
saattavat karkottaa minut kotoa ja suhtautua minuun niin kuin olisin kuollut.
Mitä tulee tulevaisuuteeni ja uraani, minulta saatetaan evätä kaikki

etenemismahdollisuudet.’

Kysyin: ’Oletko halukas maksamaan niin suuren hinnan evankeliumista?’

Hänen kyynelten kostuttamat silmänsä loistivat hänen miellyttävissä ruskeissa kasvoissaan, kun
hän vastasi: ’Se on tosi, eikö olekin?’

Häpeissäni siitä, että olin esittänyt kysymyksen, minä vastasin: ’Kyllä, se on tosi.’

Siihen hän virkkoi: ’Millä muulla sitten on väliä?’” (”Se on totta, eikö olekin?”, Valkeus, lokakuu
1993, s. 4.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistä sinä (tai joku tuntemasi henkilö) olet luopunut seurataksesi
Vapahtajaa?

b. Miksi palkinnot Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta ja edistymisestä kohti
iankaikkista elämää ovat kaikkien tekemiesi uhrausten arvoisia?

Pohdi ennen vastaamista
Se, ettet vastaa johonkin kysymykseen heti vaan mietit sitä hetken, voi kutsua Pyhän Hengen
antamaan sinulle vaikutelmia ja opetusta. Kun käytät ylimääräistä aikaa miettimiseen,
vastauksesi voivat olla henkilökohtaisesti merkityksellisempiä ja rakentavampia.

4. Pohdi, pitäisikö sinun luopua jostakin seurataksesi täydellisemmin
Jeesusta Kristusta. Kirjoita erilliselle paperille tavoite siitä, että

luovut tästä asiasta. Laita paperi johonkin, mistä näet sen usein muutaman
seuraavan viikon ajan. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
Tehtävä 4 suoritettu.

Jakeissa Fil. 3:15–21 on Paavalin varoitus tuhosta, joka odottaisi niitä, jotka
keskittyvät yksistään maallisiin nautintoihin. Hän opetti myös, että Jeesus Kristus
muuttaa epätäydellisen fyysisen ruumiimme kuolemattomaksi ruumiiksi kuten
Hänellä.
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5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Fil. 1–3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 25: PÄIVÄ 4

Kirje filippiläisille 4
Johdanto
Apostoli Paavali neuvoi pyhiä Filippissä rukoilemaan ja tavoittelemaan kaikkea sitä,
mikä on vanhurskasta. Hän julisti myös luottavansa Jeesuksen Kristuksen kaiken
mahdollistavaan voimaan. Paavali päätti kirjeensä ilmaisten jälleen kiitoksensa
Filippin pyhille tuesta, jota he olivat antaneet hänelle hänen hädän hetkinään.

Kirje filippiläisille 4:1–14
Paavali neuvoo pyhiä Filippissä rukoilemaan ja tavoittelemaan kaikkea sitä, mikä on
vanhurskasta
Elämämme aikana me koemme haasteita tai olosuhteita, jotka saattavat saada
meidät huolestumaan. Esimerkiksi:

• ”Olen huolissani siitä, pääsenkö läpi tulevasta kokeesta.”

• ”Olen huolissani perheenjäsenestä, joka on sairas.”

• ”Olen huolissani siitä, pystynkö puolustamaan uskonkäsityksiäni.”

• ”Olen huolissani siitä, pystynkö olemaan menestyvä lähetyssaarnaaja.”

Mitä huolia tai huolenaiheita sinulla on tällä hetkellä elämässäsi?

Kun tutkit lukua Fil. 4, etsi jokin totuus, joka voi auttaa meitä, kun kohtaamme
olosuhteita, jotka saattavat huolestuttaa meitä.

Jakeissa Fil. 4:1–5 kerrotaan, kuinka Paavali neuvoi pyhiä pysymään lujina
uskollisuudessa Herralle, iloitsemaan Herrassa ja antamaan lempeytensä näkyä
muille.

Lue jakeen Fil. 4:6 ensimmäinen lause ja katso, minkä neuvon Paavali antoi pyhille.

Ilmaus ”älkää olko mistään huolissanne” jakeessa 6 tarkoittaa sitä, ettei ole mistään
huolissaan liikaa.

Lue jakeen Fil. 4:6 loppuosa ja pane merkille, mitä Paavali neuvoi pyhiä tekemään
huolestumisen sijaan. (Sana anoen tarkoittaa nöyrää, vilpitöntä pyytämistä.)

Lue Fil. 4:7 ja katso, minkä siunauksen Paavali lupasi koituvan siitä, että rukoilee
nöyrästi ja kiittäen.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että jos me Jeesuksen
Kristuksen uskolliset seuraajat rukoilemme anoen ja kiittäen, niin silloin
Jumala siunaa meitä rauhallaan. Se, että noudatamme Paavalin viisasta neuvoa
saattaa kaikki Jumalan tietoon rukouksessa anoen ja kiittäen, voi auttaa meitä
säilyttämään oikean tasapainon elämässä, sen sijaan että olisimme liiallisen tai
kohtuuttoman huolissamme kaikista pikkuasioista ja niiden seurauksista.
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Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, kuinka
se, että päätämme elää tämän periaatteen mukaan, voi auttaa meitä: ”Koska
taivaallinen Isä arvostaa tahdonvapauttanne, Hän ei koskaan pakota teitä
rukoilemaan Häntä. Mutta kun käytätte tahdonvapauttanne ja otatte Hänet
mukaan päivittäisen elämänne jokaiseen puoleen, sydämenne alkaa täyttyä
rauhalla, iloa tuovalla rauhalla. Tuo rauha kohdistaa iankaikkisen valon teidän

kamppailuihinne. Se auttaa teitä katsomaan niitä haasteita iankaikkisesta näkökulmasta.”
(”Asettakaa uskon osoittaminen etusijalle”, Liahona, marraskuu 2014, s. 93.)

1. Huomaa jakeesta Fil. 4:6, että Paavali esitti, että meidän tulee esittää
rukouksemme ja pyyntömme kiittäen. Kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinkahan kiitollisuuden ilmaiseminen voi omalta osaltaan tuoda meille
Jumalan rauhaa?

b. Kuinka Jumalan rauha voi vanhin Scottin mukaan auttaa meitä
kokemissamme haasteissa?

Mieti niitä huolia tai huolenaiheita, joita ajattelit aiemmin tässä oppiaiheessa. Päätä
noudattaa Paavalin opettamaa periaatetta siten, että huolissaan olemisen sijaan
rukoilet anoen ja kiittäen. Kun huomaat huolia muilla lähipiirissäsi, voisit kertoa
heille Paavalin sanoista ja tästä periaatteesta.

Seuraavien 30 sekunnin ajan keskitä ajatuksesi Vapahtajaan ja siihen, mitä Hän on
tehnyt hyväksesi.

Millainen vaikutus tähän ajatukseen keskittymisellä oli sinuun?

Lue Fil. 4:8–9 ja ota selville, mitä Paavali kehotti Filippin pyhiä ajattelemaan ja
tekemään. Voisit merkitä niitä eri asioita, joihin Paavali ohjasi pyhiä kiinnittämään
ajatuksensa. Kehotuksella ”ajatelkaa” jakeessa 8 tarkoitetaan huolellista, jatkuvaa
miettimistä.

Mitä Paavali jakeessa 9 neuvoi kirkon jäseniä tekemään? Minkä siunauksen hän
lupasi pyhille, jos nämä keskittyisivät vanhurskauteen ja noudattaisivat hänen
opetuksiaan ja esimerkkiään?

Yksi periaate, jonka me voimme oppia Paavalin ohjeista, on se, että jos uskolliset
pyhät keskittävät ajatuksensa kaikkeen siihen, mikä on vanhurskasta, ja jos
he seuraavat apostoleja ja profeettoja, niin rauhan Jumala on heidän
kanssaan.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka
ajatustemme keskittäminen kaikkeen siihen, mikä on vanhurskasta,

vaikuttaa haluihimme ja käyttäytymiseemme.

Lue UK 13 (Kallisarvoisessa helmessä) ja katso, miten se muistuttaa jaetta Fil. 4:8.

Kun profeetta Joseph Smith lainasi tätä ”Paavalin kehotusta” jakeesta Fil. 4:8
kolmanteentoista uskonkappaleeseen, hän muutti sanan ”ajatella” aktiivisemmaksi
sanaksi ”etsiä”. Mieti, mistä syystä meidän on tärkeää etsiä kaikkea sitä, mikä on
totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, hyvää (eli
hyveellistä) ja ansaitsee kiitoksen.
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3. Lue Nuorten voimaksi -kirjasen neuvot yhdestä seuraavista aiheista:
”Treffit ja seurustelu”, ”Pukeutuminen ja ulkoinen olemus”,

”Opiskeleminen”, ”Ajanviete ja media”, ”Ystävät”, ”Kielenkäyttö” tai ”Musiikki
ja tanssi”. Kirjoita valitsemasi aihe pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Kirjoita sitten vastauksesi seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka me voimme käyttää Paavalin ohjeita jakeissa Fil. 4:8–9 opastamaan
tätä aihetta koskevia valintojamme?

b. Mitä haasteita me saattaisimme tässä aiheessa kohdata, kun pyrimme
noudattamaan Paavalin ohjeita?

c. Miksi se, että rauhan Jumala on kanssasi (ks. Fil. 4:9), on sen arvoista, että
pyrit etsimään kaikkea, mikä on vanhurskasta, ja seuraamaan apostoleja ja
profeettoja?

Kuinka voit edistyä pyrkimyksissäsi keskittää ajatuksesi siihen, mikä on
vanhurskasta? Mieti, mitä siunauksia on tullut osaksesi, kun olet noudattanut
apostolien ja profeettojen opetuksia. Elä edelleen tämän periaatteen mukaan, jotta
Herra voi edelleen antaa kumppanuutensa ja rauhansa sinun elämääsi.

Kuten jakeessa Fil. 4:10 kerrotaan, Paavali kiitti Filippin pyhiä siitä tuesta ja
huolenpidosta, jota he olivat antaneet hänelle hänen koettelemuksissaan. Lue Fil.
4:11–12 ja pane merkille, mitä Paavali sanoi pyhille oppineensa.

Mitä Paavali oli oppinut tekemään kaikissa tilanteissa?

Lue Fil. 4:13–14 ja katso, kuka oli Paavalin voiman lähde. (Fil. 4:13 on pyhien
kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen pyhiin kirjoituksiisi selvästi
erottuvalla tavalla, jotta sinun on helppo löytää se tulevaisuudessa.)

Paavalin sanat jakeessa 13 koskevat hänen kykyään Jeesuksen Kristuksen antamalla
voimalla tehdä kaikki se, mikä on Jumalan mielen mukaista tai mitä Jumala vaatii,
myös olemaan tyytyväinen kaikissa tilanteissa. Paavalin tavoin me voimme tehdä
kaiken Jeesuksen Kristuksen avulla, joka antaa meille voimaa.

Mitä me voimme tehdä saadaksemme Jeesuksen Kristuksen tarjoamaa voimaa?
____________________

Presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta on opettanut,
mitä me pystymme tekemään Jumalan armon voiman avulla: ”Jumalan armon
[yksi] ulottuvuus on taivaan ikkunoiden avautuminen. Niiden kautta Jumala
vuodattaa voiman ja vahvuuden siunauksia, joiden avulla me pystymme
saavuttamaan asioita, jotka muutoin olisivat kaukana ulottumattomissamme.
Juuri Jumalan ihmeellisen armon avulla Hänen lapsensa voivat voittaa eksyttäjän

pohjavirrat ja juoksuhiekat, nousta synnin yläpuolelle ja tulla täydellisiksi Kristuksessa [ks.
Moroni 10:32].” (”Armon lahja”, Liahona, toukokuu 2015, s. 108.)

Muutamia tapoja, joilla voimme kokea tätä voimaa, ovat entistä suurempi
sisukkuus, päättäväisyys, rohkeus, kärsivällisyys ja sinnikkyys sekä entistä suurempi
fyysinen, henkinen ja hengellinen kestävyys ja voima.
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kokemuksesta,
jolloin uskosi Jeesukseen Kristukseen antoi sinulle voimaa tehdä

jotakin hyvää.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Fil. 4:13
5. Kun opettelet ulkoa jakeen Fil. 4:13, tämä totuus tulee helpommin

mieleesi, kun itselläsi tai läheisilläsi on vaikeuksia jaksaa voittaa
vaikeuksia ja elää vanhurskaasti. Lue Fil. 4:13 useaan kertaan, niin sinun on
helpompi oppia se ulkoa. Toista se jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle ja
pyydä häntä kertomaan jokin kokemus, jolloin usko Jeesukseen Kristukseen
antoi hänelle voimaa tehdä jotakin hyvää. Kirjoita sitten allekirjoituksesi pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaan.

Kirje filippiläisille 4:15–23
Paavali päättää kirjeensä filippiläisille kiitoksiin
Jakeissa Fil. 4:15–23 kerrotaan, että apostoli Paavali kiitti jälleen Filippin pyhiä siitä,
että nämä olivat tukeneet häntä hänen hädän hetkinään. Pyhien lahjat olivat
otollinen uhri Jumalalle, ja Paavali lupasi, että Jumala huolehtisi heidänkin
tarpeistaan.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Fil. 4 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Kirje
kolossalaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä kolossalaisille kuultuaan, että he olivat
joutumassa vakavan harhakäsityksen valtaan (ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”). Väärät
opetukset ja käytännöt Kolossassa vaikuttivat pyhiin siellä ja olivat uhkana heidän
uskolleen. Samankaltaiset kulttuuriin liittyvät paineet ovat haasteena kirkon
jäsenille tänä aikana. Tämän kirjeen arvo on siinä, kuinka se tuo esiin ja paljastaa
valheet tähdentäen samalla Jeesuksen Kristuksen jumalallisuutta ja pelastavaa
työtä. Tutkimalla Kirjettä kolossalaisille voit syventää kääntymystäsi Vapahtajaan ja
varjeltua petokselta ja synniltä.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjeen kolossalaisille lähettivät Paavali ja Timoteus (ks. Kol. 1:1, 23; 4:18). Paavali
kirjoitti ilmeisesti itse oman tervehdyksensä kirjeen loppuun (ks. Kol. 4:18) antaen
ymmärtää, että kirjuri, kenties Timoteus, oli auttanut häntä kirjoittamaan
varsinaisen kirjeen.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali kirjoitti Kirjeen kolossalaisille ollessaan ensimmäistä kertaa vankeudessa
Roomassa, noin 60–62 jKr. (ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”, scriptures.lds.org/fi). Hän
kirjoitti sen kaiketi samoihin aikoihin kun hän kirjoitti filippiläisille, efesolaisille ja
Filemonille.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Tämä kirje kirjoitettiin uskollisille pyhille Kolossassa, joka on nykyajan Turkkia.
Paavali neuvoi Kolossan pyhiä toimittamaan kirjeen kirkon jäsenille läheisessä
Laodikeassa (ks. Kol. 4:16).

”Paavali kirjoitti tämän kirjeen kolossalaisille sen jälkeen kun Kolossan
seurakunnan evankelista Epafras oli käynyt hänen luonaan [ks. Kol. 1:7–8]. Epafras
oli kertonut Paavalille, että kolossalaiset olivat lankeamassa vakavaan erheeseen: he
kuvittelivat olevansa muita parempia, koska he noudattivat tarkoin tiettyjä
ulkokohtaisia toimituksia [ks. Kol. 2:16], kielsivät itseltään tietyt fyysiset tarpeet ja
palvoivat enkeleitä [Kol. 2:18]. Kaikki tällainen sai kolossalaiset kuvittelemaan, että
he tulivat pyhitetyiksi. He luulivat myös ymmärtävänsä maailmankaikkeuden
salaisuuksia paremmin kuin muut kirkon jäsenet. Paavali ojentaa heitä tässä
kirjeessä ja opettaa, että lunastus tulee ainoastaan Kristuksen kautta ja että meidän
on oltava viisaita ja palveltava Häntä.” (PKO, ”Kolossalaiskirje”, scriptures.lds.org/
fi.)

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Kirjeessä kolossalaisille Paavali vastasi Kolossassa opetettuihin vääriin opetuksiin
tähdentämällä Jeesuksen Kristuksen jumalallisuutta, pelastavaa tehtävää ja
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ylivaltiutta (ks. Kol. 1:15–23). Hän opetti, että Kristus on Isän Jumalan olemuksen
kuva, Luoja, kirkon pää, ensimmäinen, joka on ylösnoussut, ja Lunastaja. Hän on
”kaikkien valtojen ja voimien pää” (Kol. 2:10), ja Hän täyttää jumalallisen
tehtävänsä Isän johdolla (ks. Kol. 1:19; 3:1).

Paavali varoitti niistä, jotka opettivat, että todellista hengellisyyttä saadaan erityisillä
rituaaleilla, juhlilla ja ruokavaliolla (ks. Kol. 2:16–18, 20, 23). Hän opetti sen sijaan,
että hengellinen kypsyys ja tieto Jumalasta ilmenee siinä, että ajattelemme ”sitä
mikä on ylhäällä” (Kol. 3:2), jätämme jumalattomat teot (ks. Kol. 3:5–9) ja
kehitämme Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia (ks. Kol. 3:12–17). Paavali neuvoi
lukijoitaan pysymään lujina evankeliumissa (ks. Kol. 1:23) sekä juurtumaan
Jeesukseen Kristukseen, rakentamaan elämänsä Hänen varaansa ja vahvistumaan
uskossa (ks. Kol. 2:7).

Pääkohdat
Kirje kolossalaisille 1:1–23. Paavali tervehtii pyhiä Kolossassa ja julistaa, että
Jeesus Kristus on Lunastaja, esikoinen kaikkien luotujen joukossa, Luoja ja kaiken
jumalallisen täydellisyyden Herra, jonka kautta maailmankaikkeus voi solmia
sovinnon. Paavali kehottaa pyhiä perustamaan uskonsa Jeesukseen Kristukseen.

Kirje kolossalaisille 1:24–2:23. Paavali varoittaa uskomasta ihmisten vääriin
ajattelutapoihin ja perinnäissääntöihin, kuten enkelien palvonta ja äärimmäisyydet
fyysisten perustarpeiden kieltämisessä hengellisen kurinalaisuuden muotona.

Kirje kolossalaisille 3:1–4:18. Paavali kehottaa pyhiä ajattelemaan sitä, mikä on
ylhäällä, hylkäämään aiemman elämänsä synnit ja olemaan armollisia toisilleen.
Hän antaa ohjeita siitä, kuinka pyhien tulee palvella Jumalaa, ja sitten hän antaa
neuvoja vaimoille, aviomiehille, lapsille, vanhemmille, orjille (palvelijoille) ja
isännille. Hän päättää Kirjeen kolossalaisille kiitoksiin, tervehdyksiin sekä
viimeisiin ohjeisiin ja siunauksiin.

KIRJE  KOLOSSALAIS ILLE
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VIIKKO 26: PÄIVÄ 1

Kirje kolossalaisille
Johdanto
Apostoli Paavali puhui Jeesuksen Kristuksen erinomaisuudesta ja varoitti väärästä
opista. Hän kannusti kolossalaisia pyhiä ajattelemaan taivaallisia asioita ja
omaksumaan Kristuksen ominaisuuksia. Paavali neuvoi heitä myös olemaan
armollisia ja viisaita kanssakäymisissään muiden kanssa.

Kirje kolossalaisille 1–2
Paavali puhuu Jeesuksen Kristuksen erinomaisuudesta ja varoittaa väärästä opista
Kuvittele kaksi samankokoista puuta –
toisen juuret ovat pinnassa ja toisen
juuret ovat syvällä maassa. Kumpi
näistä puista todennäköisemmin
kaatuisi ankarassa myrskytuulessa?
Miksi? ____________________

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin
seuraavat sanat ja katso, millaisia pyörretuulia meidän tulee varoa:
”Huolestuttavampia kuin profetoidut maanjäristykset ja sodat ovat ne hengelliset
pyörretuulet, jotka voivat temmata teidät hengellisiltä perustuksiltanne ja
pudottaa henkenne paikkoihin, joita ette koskaan kuvitelleet mahdollisiksi –
toisinaan tuskin edes huomaatte, että teitä on siirretty” (”Hengellisiä

pyörretuulia”, Liahona, toukokuu 2014, s. 18).

Mitkä ovat esimerkkejä hengellisistä pyörretuulista, jotka voivat temmata tai erottaa
meidät uskostamme Jeesukseen Kristukseen? ____________________

Miksi nämä hengelliset pyörretuulet voivat olla ongelmallisempia kuin fyysiset
haasteet, kuten maanjäristykset tai sodat?

Pohdi hetken aikaa, mitkä hengelliset pyörretuulet saattaisivat vaikuttaa sinuun.

Apostoli Paavali kirjoitti kirkon jäsenille Kolossassa saatuaan kuulla siellä olevista
vaikutteista ja vääristä opetuksista, jotka uhkasivat temmata heidät pois uskostaan
Jeesukseen Kristukseen. Kun tutkit Kirjettä kolossalaisille, ota selville, kuinka
Paavali pyrki vahvistamaan kirkon jäsenten uskoa Kristukseen ja mitä siunauksia
koituu syvälle juurtuneesta uskosta Kristukseen.

Kolossa on alue nykyajan Turkissa. Ota kolmoissidoksesta esiin Raamatun kartta
nro 13, ”Apostoli Paavalin lähetysmatkat”, ja etsi kartasta Laodikean kaupunki.
Kolossa sijaitsi suunnilleen 18 kilometriä kaakkoon Laodikeasta.
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Hanki tietoa maantieteellisestä tapahtumapaikasta
Se, että etsit pyhien kirjoitusten kertomusten maantieteelliset tapahtumapaikat, voi auttaa sinua
ymmärtämään paremmin pyhien kirjoitusten kohtien taustaa ja sisältöä. Kartat voivat auttaa
sinua ymmärtämään eri paikkakuntien välisiä suhteita.

Kuten jakeissa Kol. 1:1–11 kerrotaan, Paavali tervehti pyhiä Kolossassa ja antoi
tunnustusta heidän uskollisuudestaan. Hän selitti, että evankeliumi saa aikaan
hedelmiä eli siunauksia niiden elämässä, jotka ottavat sen vastaan ja elävät sen
mukaan. Sitten Paavali opetti pyhille Jeesuksesta Kristuksesta.

Lue Kol. 1:12–19 ja etsi totuuksia, joita Paavali opetti Jeesuksesta Kristuksesta.
Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä löydät. Ilmaus ”siirtänyt meidät”
jakeessa 13 tarkoittaa ’muuttanut meidät’, ja sana näkymätön jakeessa 15 tarkoittaa
’sellaista, jota kukaan ei ole nähnyt’.

Jakeissa Kol. 1:12–19 opetetaan seuraava totuus Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus
Kristus on Lunastaja, taivaallisen Isän henkilasten esikoinen, kaiken Luoja,
kirkon pää ja ensimmäinen, joka on noussut kuolleista.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä meidän on tärkeää tietää ja uskoa nämä totuudet
Jeesuksesta Kristuksesta?

b. Kuinka näiden totuuksien tietäminen ja niihin uskominen voi vahvistaa
uskoamme Häneen?

Paavali opetti, että Jeesus Kristus on meidän Lunastajamme (ks. Kol. 1:14). Lue Kol.
1:20–22 ja pane merkille, mitä Paavali opetti Kolossan pyhille siitä, miksi he
tarvitsevat Lunastajaa.

Kuinka ihminen jakeen 21 mukaan vieraantuu tai erkaantuu Jumalasta?

Sana sovinto (ks. Kol. 1:20–21) tarkoittaa pääsemistä yksimielisyyteen ja
yhteisymmärrykseen. Kuinka Jeesus Kristus jakeiden Kol. 1:20–22 mukaan auttaa
meitä tekemään sovinnon Jumalan kanssa? (Ilmaus ”hänen ristinsä verellä
vahvistaa rauhan” [jae 20] viittaa Jeesuksen Kristuksen sovitukseen.)

Siunaus sovinnosta Jumalan kanssa on ehdollinen. Lue Kol. 1:23 ja pane merkille,
mitä sovinto Jumalan kanssa edellyttää.

Ilmaus ”pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois” (Kol. 1:23) tarkoittaa
sitä, että pysymme lujina uskossamme Jeesukseen Kristukseen pitämällä Hänen
käskynsä ja tekemällä parannuksen synneistämme. Jakeista Kol. 1:20–23 me
opimme seuraavan totuuden: Me voimme tehdä sovinnon Jumalan kanssa
Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla, jos pysymme lujina ja
horjumattomina uskossamme.

2. Muistele niiden kahden puun tilannetta aiemmin tässä
oppiaiheessa. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
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a. Kuka tuntemasi henkilö on kuin puu, jonka juuret ovat syvällä eli joka on
luja ja horjumaton uskossaan Kristukseen?

b. Kuinka hänen esimerkkinsä on siunauksena sinulle?

Muistele sitä pyörretuulta, joka riepotteli niitä kahta puuta. Lue Kol. 2:4, 8 ja
kiinnitä huomiota siihen, mitkä hengelliset pyörretuulet uhkasivat temmata
juuriltaan Kolossan pyhät.

Siihen aikaan jotkut opettivat monia eri oppeja ja perinnäisiä käsityksiä yrittäen
väheksyä Jeesuksen Kristuksen tärkeyttä. Muita suosiota saaneita vääriä
uskonnollisia oppeja olivat ajatus siitä, että enkelit olivat Jumalan välittäjiä ja niitä
piti palvoa, sekä ajatus siitä, että ruumis on paha (ks. Kol. 2:16–23).

Miksi uskominen vääriin opetuksiin, kuten opetuksiin, jotka väheksyvät Jeesuksen
Kristuksen tärkeyttä, tekee ihmiselle helpoksi tempautua irti hengellisiltä
juuriltaan?

Lue Kol. 2:6–7 ja pane merkille, minkä neuvon Paavali antoi auttaakseen pyhiä
välttymään siltä, että maailmalliset opit ja perinnäiset käsitykset johtaisivat heitä
harhaan.

Näistä jakeista me opimme seuraavan totuuden: Kun juurrumme Jeesukseen
Kristukseen ja rakennamme elämämme Hänen varaansa, me voimme välttyä
maallisten oppien, uskonnollisten opetusten ja perinnäisten käsitysten
eksytykseltä.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mikä on mielestäsi yksi tärkeimpiä asioita, mitä me voimme tehdä
juurtuaksemme Jeesukseen Kristukseen ja rakentaaksemme elämämme
Hänen varaansa?

b. Miksi uskot, että tuo nimenomainen asia on niin tärkeä?

Mieti, miten vanhin Andersen jatkoi puhettaan hengellisistä pyörretuulista:

”Pahimpia pyörretuulia ovat vastustajan kiusaukset. Synti on aina kuulunut
maailmaan, mutta koskaan se ei ole ollut niin helposti saatavilla, niin
kyltymätöntä ja niin hyväksyttyä. Tietenkin on olemassa eräs väkevä voima, joka
voi laannuttaa synnin pyörretuulet. Sitä sanotaan parannukseksi.

Kaikki elämän pyörretuulet eivät ole teidän omaa aikaansaannostanne. Jotkin
johtuvat muiden ihmisten vääristä valinnoista ja jotkin vain siitä, että elämme

kuolevaisuudessa. – –

Kuinka valmistaudutte pyörretuuliinne? ’Muistakaa, – – että teidän on rakennettava
perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan Poika, niin että
kun Perkele lähettää väkevät tuulensa, – – nuolensa pyörretuulessa, – – kun kaikki hänen
rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa – – vetääkseen teidät alas
– – sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu’ [Hel. 5:12]. Siinä on turvanne pyörretuulta
vastaan.” (”Hengellisiä pyörretuulia”, s. 18–19.)
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4. Muistele niitä henkilökohtaisia hengellisiä pyörretuulia, joita
ajattelit tämän oppiaiheen alussa. Kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi, mitä aiot tehdä pysyäksesi juurtuneena Jeesukseen
Kristukseen ja rakentaaksesi edelleen elämääsi Hänen varaansa sekä
välttyäksesi siltä, että hengelliset pyörretuulet tempaisisivat sinut juuriltasi.

Kirje kolossalaisille 3–4
Paavali kannustaa kolossalaisia ajattelemaan taivaallisia asioita ja olemaan viisaita
Kuten luvuissa Kol. 3–4 kerrotaan, apostoli Paavali kehotti Kolossan pyhiä
luopumaan jumalattomuudesta ja omaksumaan Jeesuksen Kristuksen
ominaisuuksia. Hän myös kannusti heitä rukoilemaan ja olemaan viisaita etenkin
kanssakäymisissään niiden kanssa, jotka eivät olleet kristittyjä. Sitten hän välitti
useiden palvelutovereidensa, kuten Luukkaan, tervehdykset.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut Kirjeen kolossalaisille ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Ensimmäinen
kirje tessalonikalaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Ensimmäisen kirjeen tessalonikalaisille uskotaan olevan varhaisin säilyneistä
apostoli Paavalin kirjeistä, ja se saattaa olla Uuden testamentin vanhin kirja.
Paavalin opetukset tässä kirjeessä keskittyvät pääosin Jeesuksen Kristuksen toiseen
tulemiseen kuten vaikeuksiin, joita Jeesuksen Kristuksen seuraajat kohtaavat ennen
Hänen paluutaan (ks. 1. Tess. 3:3), kristittyjen ylösnousemukseen Kristuksen
toisessa tulemisessa (ks. 1. Tess. 4:13–14) ja Hänen tulemisensa ajankohtaan (ks.
1. Tess. 5:1–2). Tutkiessasi tätä kirjaa saat tietoa Vapahtajan toisesta tulemisesta ja
saat kannustusta pysyä uskollisena Herralle.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Ensimmäisen kirjeen tessalonikalaisille kirjoitti Paavali (ks. 1. Tess. 1:1; ks. myös
1. Tess. 2:18).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
”Paavali kirjoitti kirjeensä tessalonikalaisille Korintista toisella lähetysmatkallaan”
noin 50–51 jKr. (PKO, ”Paavalin kirjeet”, scriptures.lds.org/fi).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Paavali kirjoitti Ensimmäisen kirjeen tessalonikalaisille kirkon jäsenille
Tessalonikassa. Tessalonika oli väkirikkain ja vaurain kaupunki muinaisessa
kreikkalaisessa Makedonian kuningaskunnassa kahden tärkeän syyn vuoksi:
kaupunki oli rakennettu parhaaseen luonnonsatamaan Egeanmerellä, ja se sijaitsi
tärkeän valtatien varrella, joka yhdisti Rooman ja Aasian.

Toisella lähetysmatkalla Henki johdatti Paavalia ja hänen tovereitaan – Silasta,
Timoteusta ja Luukasta – matkaamaan Egeanmeren yli Makedoniaan (ks. Ap. t.
16:6–12). Näin evankeliumin saarnaaminen alkoi Euroopassa. Saarnattuaan
Filippissä (ks. Ap. t. 16:12–40) Paavali ja Silas matkasivat Tessalonikaan.

Paavali työskenteli Silaksen kanssa Tessalonikassa, mutta juutalaisjohtajat
pakottivat heidät lähtemään kaupungista (ks. Ap. t. 17:1–9). Myöhemmin Timoteus
kertoi Paavalille, että Tessalonikan pyhät olivat pysyneet uskollisina vainosta
huolimatta ja että heidän vanhurskas vaikutuksensa oli leviämässä (ks. Ap. t. 18:5;
1. Tess. 1:7–8; 3:6–8).

Tessalonikalaiset käännynnäiset olivat ensimmäisiä eurooppalaisia, jotka ottivat
vastaan evankeliumin, ja he kohtasivat sen johdosta vainoa. Heillä oli myös monia
kysymyksiä Vapahtajan toisesta tulemisesta. Siten kirjeessään tessalonikalaisille
Paavali kirjoitti kannustuksen ja voiman sanoja ja vastasi heidän kysymyksiinsä
Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta.
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Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Yksi Paavalin pääteemoista hänen ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille on
Vapahtajan toinen tuleminen. Hän keskittyi vanhurskaiden osuuteen Vapahtajan
toisen tulemisen tapahtumissa, etenkin pyhiin, jotka olivat kuolleet aiemmin (ks.
1. Tess. 2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10). Toisin kuin monet muut Paavalin kirjeistä,
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille ei sisällä mitään suuria nuhteita vaan sen
sijaan kiitosta ja kehuja Tessalonikan pyhille.

Pääkohdat
1. kirje tessalonikalaisille 1–3. Paavali ilmaisee arvostavansa suuresti
Tessalonikan pyhiä. Hän muistuttaa lukijoitaan hyväntahtoisesta palvelutyöstään
heidän keskuudessaan ja ilmaisee ilonsa heidän uskollisuudestaan. Hän kannustaa
pyhiä kasvamaan rakkaudessa toisiaan ja kaikkia ihmisiä kohtaan.

1. kirje tessalonikalaisille 4–5. Paavali käskee pyhiä olemaan pyhiä ja
pyhittäytymään. Hän selittää, että kun Herra tulee jälleen, niin sekä kuolleet että
yhä elossa olevat pyhät, jotka ovat olleet uskollisia todistaessaan Kristuksesta,
nousevat kohtaamaan Herran. Apostoli muistuttaa kirkon jäseniä valmistautumaan
ja odottamaan Kristuksen tulemisen päivää.

ENSIMMÄINEN KIRJE  TESSALONIKALAIS ILLE
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VIIKKO 26: PÄIVÄ 2

1. kirje tessalonikalaisille
Johdanto
Apostoli Paavali kirjoitti Tessalonikan pyhille saatuaan tietää, että he olivat olleet
uskollisia evankeliumille vainon keskellä. Hän kiitti heitä heidän uskollisuudestaan
ja halukkuudestaan opettaa evankeliumia. Lisäksi Paavali opetti heille kuolleiden
ylösnousemuksesta Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä, ja hän
opetti, kuinka valmistautua Vapahtajan toiseen tulemiseen.

1. kirje tessalonikalaisille 1–2
Paavali kiittää Tessalonikan pyhiä heidän uskollisuudestaan ahdingossa
Etsi Tessalonika kolmoissidoksen Raamatun kartasta nro 13, ”Apostoli Paavalin
lähetysmatkat”. Pyhät Tessalonikassa olivat varhaisimpia eurooppalaisia
käännynnäisiä kirkossa. Paavali, Silas ja Timoteus olivat saarnanneet siellä
ensimmäisen kerran Paavalin toisella lähetysmatkalla, mutta juutalaisjohtajat olivat
ajaneet heidät pois kaupungista (ks. Ap. t. 17:5–15). Tessalonikan pyhiä vainottiin
senkin jälkeen kun Paavali ja hänen kumppaninsa olivat lähteneet. Paavali kirjoitti
myöhemmin tämän kirjeen pyhille kannustaakseen heitä, kun he
kohtasivat vainoa.

1. Oletko koskaan yrittänyt kertoa evankeliumista jollekulle? Kirjoita
kokemuksestasi pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Mieti

seuraavia kysymyksiä: Kuinka sanomasi otettiin vastaan? Millä tavoin sinua on
siunattu, koska olet pyrkinyt kertomaan evankeliumista muille? Mitä haasteita
saatamme kohdata, kun yritämme kertoa evankeliumista muille?

Kun tutkit lukuja 1. Tess. 1–2, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua,
kun kerrot evankeliumista muille.

Lue 1. Tess. 1:5–6 ja katso, kuinka apostoli Paavali oli kertonut evankeliumista
tessalonikalaisille ollessaan heidän luonaan. Voisit merkitä sanat sanoina ja voimana
jakeessa 5.

Merkintöjen ja huomautusten tekeminen pyhiin kirjoituksiin
Yksi hyödyllisimmistä keinoista oppia ja muistaa oppimiamme asioita on tehdä merkintöjä ja
huomautuksia pyhiin kirjoituksiin. Pyhien kirjoitusten painettuun versioon voit tehdä tätä
alleviivaamalla, värittämällä tai kehystämällä avainsanoja tai -ilmauksia pyhissä
kirjoituksissa. Lisäksi voimme kirjoittaa pyhien kirjoitusten marginaaliin määritelmiä, periaatteita,
profeettojen sanoja sekä henkilökohtaisia oivalluksia ja vaikutelmia. Pyhien kirjoitusten
sähköiseen versioon, kuten evankeliumiaiheisen kirjaston mobiilisovellukseen, voi myös tehdä
erilaisia merkintöjä ja huomautuksia.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, mikä
ero on evankeliumin ”sanalla” ja ”voimalla”.
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”Tosi evankeliumi koostuu kahdesta osasta: sanasta ja voimasta. Kenellä tahansa
voi olla sana, sillä kirjat, joihin se on kirjoitettu, ovat kaikkien saatavilla. Mutta
voiman täytyy tulla Jumalalta. Se annetaan ja se täytyy antaa Hänen mielensä ja
tahtonsa mukaan niille, jotka noudattavat sen saamiseen oikeuttavaa lakia.

Evankeliumin sana on puhuttu tai kirjoitettu selostus siitä, mitä ihmisten täytyy
tehdä pelastuakseen. – –

Mutta pelastuminen toteutuu vain, kun Jumalan voima otetaan vastaan ja sitä käytetään, ja
tämä voima on pappeuden voima ja Pyhän Hengen voima.” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 3, s. 42–43.)

Voisit merkitä jakeeseen 1. Tess. 1:6, mitä tessalonikalaiset tekivät saatuaan
opetusta evankeliumista Jumalan sanalla ja voimalla.

Jakeista 1. Tess. 1:5–6 me voimme oppia seuraavan periaatteen: Kun opetamme
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia Jumalan sanalla ja voimalla, me voimme
auttaa muita tulemaan Herran ja Hänen palvelijoidensa seuraajiksi.

Lue 1. Tess. 1:7–9 ja katso, kuinka Tessalonikan pyhien esimerkki vaikutti muihin
uskoviin heidän ympärillään.

Tessalonikan pyhien esimerkin pohjalta me voimme oppia seuraavan totuuden: Me
voimme julistaa evankeliumia esimerkillämme.

Alleviivaa ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F.
Uchtdorfin seuraavaan lausuntoon, mikä hänen mukaansa on tehokkain tapa
kertoa evankeliumista: ”Tehokkain tapa julistaa evankeliumia on esimerkin
avulla. Jos me elämme uskonkäsitystemme mukaan, ihmiset kyllä huomaavat. Jos
Jeesuksen Kristuksen kasvonpiirteet loistavat elämässämme [ks. Alma 5:14], jos
olemme iloisia ja rauhassa maailman kanssa, ihmiset haluavat tietää syyn siihen.

Yksi suurimmista saarnoista, mitä on koskaan lausuttu lähetystyöstä, on tämä Fransiskus
Assisilaisen lausumana pidetty yksinkertainen ajatus: ’Julista evankeliumia kaikkina aikoina, ja
mikäli tarpeen, käytä sanoja’ [julkaisussa William Fay ja Linda Evans Shepherd, Share Jesus
without Fear, 1999, s. 22].” (”Odotusta Damaskoksen tiellä”, Liahona, toukokuu 2011, s. 77.)

Ajattele tilannetta, jolloin jonkun muun esimerkki on auttanut sinua joko ottamaan
vastaan evankeliumin tai elämään täydemmin sen mukaan.

Jakeissa 1. Tess. 2:1–13 Paavali kirjoitti aiemmasta palvelutehtävästään
Tessalonikassa. Hän puhui niistä arvostelijoista Tessalonikassa, jotka olivat epäilleet
hänen vilpittömyyttään ja motiivejaan hänen palvelutehtävänsä aikana. Paavali
puolustautui kuvailemalla sitä, miten vilpittömästi ja hartaasti hän ja hänen
toverinsa olivat opettaneet ja palvelleet pyhiä. Hänen sanansa muistuttavat jakeen
OL 12:8 sanoja: ”Eikä kukaan voi auttaa tässä työssä, ellei hän ole nöyrä ja täynnä
rakkautta, ellei hänellä ole uskoa, toivoa ja rakkautta.”

Paavali ei ollut palannut Tessalonikaan sen jälkeen kun hänet oli ajettu sieltä pois
hänen toisen lähetysmatkansa aikana (ks. Ap. t. 17:10). Hän sanoi, ettei ollut
pystynyt palaamaan, koska Saatana oli ”estänyt” sen (ks. 1. Tess. 2:18). Paavali ei
antanut mitään yksityiskohtaista tietoa siitä, millä tavoin Saatana esti häntä
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palaamasta Tessalonikaan, mutta on selvää, että vaino juutalaisten taholta oli jo
pakottanut Paavalin käyttämään matkallaan monia kiertoteitä (ks. Ap. t. 17:14–15).

1. kirje tessalonikalaisille 3–5
Paavali kirjoittaa Tessalonikan pyhille Vapahtajan toisesta tulemisesta
Merkitse, ovatko seuraavat väittämät Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta
oikein (O) vai väärin (V):

____ 1. Uskolliset pyhät, jotka kuolevat ennen Vapahtajan toista tulemista,
nousevat kuolleista vasta tuhatvuotisen valtakunnan lopussa.

____ 2. Uskolliset pyhät, jotka ovat elossa Vapahtajan toisen tulemisen aikaan,
temmataan Kristusta vastaan Hänen tullessaan.

____ 3. Toinen tuleminen yllättää jokaisen kuin varas yöllä.

Kun tutkit lukuja 1. Tess. 3–5, pane merkille Jeesuksen Kristuksen toista tulemista
koskevia totuuksia, jotka auttavat sinua tietämään oikeat vastaukset
oikein–väärin-tietovisaan (vastaukset ovat myös oppiaiheen lopussa).

Saamme tietää jakeista 1. Tess. 3:1–7, että Timoteus oli kertonut Paavalille, että
pyhät olivat pysyneet uskollisina kokemastaan vainosta huolimatta.

Lue 1. Tess. 3:11–13 ja pane merkille, mitä Paavali toivoi Herran tekevän pyhien
hyväksi valmistaakseen heitä Hänen toiseen tulemiseensa. Voisit merkitä pyhiin
kirjoituksiisi, mitä löydät.

Jakeissa 1. Tess. 4:1–12 kerrotaan, että Paavali kehotti pyhiä pyhittymään eli
tulemaan puhtaiksi ja tahrattomiksi olemalla kuuliaisia Jumalan käskyille, joita
Paavali ja muut olivat opettaneet heille.

Tessalonikan pyhät olivat ymmärtäneet
väärin joitakin Jeesuksen Kristuksen
toista tulemista koskevia asioita. He
pelkäsivät, että ne tessalonikalaiset
kirkon jäsenet, jotka olivat kuolleet,
eivät saisi kokea Vapahtajan toisen
tulemisen siunauksia.

Lue 1. Tess. 4:13–14, 16 ja kiinnitä
huomiota siihen, mitä Paavali opetti
uskollisista pyhistä, jotka kuolevat
ennen Vapahtajan toista tulemista. Hän
käytti ilmauksia uneen nukkuville ja
poisnukkuneet tarkoittamaan niitä, jotka
ovat kuolleet.

Näistä jakeista me opimme seuraavan
totuuden: Uskolliset pyhät, jotka
kuolevat ennen Jeesuksen
Kristuksen toista tulemista, nousevat
kuolleista Hänen tullessaan jälleen.
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Ilmaus ”Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä
hänen kanssaan” jakeessa 1. Tess. 4:14 tarkoittaa sitä, että uskolliset pyhät, jotka
nousevat kuolleista Vapahtajan toisen tulemisen yhteydessä, temmataan Jeesusta
Kristusta vastaan ja he laskeutuvat Hänen kanssaan kirkkaudessa maan päälle (ks.
OL 88:97–98).

Lue 1. Tess. 4:15, 17 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Paavali opetti uskollisista
pyhistä, jotka ovat elossa, kun Kristus tulee jälleen. Lue lisäksi Joseph Smithin
raamatunkäännös jakeesta 1. Tess. 4:15 (PKO, JSR 1. Tess. 4:15) sekä jakeesta
1. Tess. 4:17: ’Silloin heidät, jotka ovat elossa, temmataan yhdessä yläilmoihin
niiden kanssa, jotka ovat jäljellä, Herraa vastaan pilvissä. Näin saamme olla aina
Herran kanssa.’ (LDS Bible, 1 Thessalonians 4:17, alaviite a.)

Näistä jakeista me opimme seuraavan totuuden: Uskolliset pyhät, jotka ovat
elossa Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen aikaan, temmataan Häntä
vastaan Hänen tullessaan.

Lue 1. Tess. 4:18 ja katso, mitä Paavali toivoi pyhien tekevän, kun he olivat oppineet
nämä totuudet Vapahtajan toisesta tulemisesta.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mitä lohtua saatte näistä Jeesuksen Kristuksen toista

tulemista koskevista opeista?

Lue 1. Tess. 5:1–3 ja etsi kaksi vertausta, joita Paavali käytti kuvatakseen Vapahtajan
toisen tulemisen ajoitusta.

Mitä Paavalin vertaus varkaasta yöllä mielestäsi opettaa meille Vapahtajan toisesta
tulemisesta?

Vanhin Bruce R. McConkie on selittänyt: ”[Herra] tulee maailmaan kuin varas
yöllä, odottamatta ja varoituksetta niille, jotka ovat hengellisessä pimeydessä,
niille, joita Hengen voima ei ole valaissut” (Doctrinal New Testament
Commentary, osa 3, s. 54; ks. myös Matt. 24:42–43).

Vanhin McConkie on opettanut myös seuraavaa liittyen vertaukseen
synnyttävästä naisesta: ”Hän ei tiedä sitä tuntia tai minuuttia, jolloin lapsi syntyy,

mutta hän tietää ajan suunnilleen” (Doctrinal New Testament Commentary, osa 3, s. 54).

Tämän vertauksen pohjalta saattaisimme myös pohtia, kuinka Vapahtajan toista
tulemista edeltävät koettelemukset ovat synnytyspolttojen kaltaisia. Mutta aivan
kuten vauvan syntymä on suurenmoinen asia, samoin Vapahtajan toinen tuleminen
tulee olemaan suurenmoinen vanhurskaille.

Lue 1. Tess. 5:4–6 ja pane merkille, miksi Vapahtajan toinen tuleminen ei yllätä
uskollisia pyhiä. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä löydät.

Ilmaus ”valon – – lapsia” jakeessa 5 viittaa uskollisiin kirkon jäseniin, jotka
hylkäävät ”pimeyden teot” (Room. 13:12) ja joilla on Pyhän Hengen kumppanuus
ja jotka ovat sen vuoksi valmiita Vapahtajan toiseen tulemiseen (ks. OL 106:4–5).
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Jakeista 1. Tess. 5:4–6 me opimme seuraavan periaatteen: Jos olemme uskollisia
ja tarkkaamme Jeesuksen Kristuksen toista tulemista edeltäviä merkkejä,
niin me olemme valmiit, kun Hän tulee jälleen.

Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut, että me voimme valmistautua
Vapahtajan toiseen tulemiseen siten, että ”[otamme] vaarin Kristuksen ja Hänen
apostoliensa sanoista ja [valvomme]” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R.
McConkie, 3 osaa, 1977–1982, osa 3, s. 53).

Käy läpi vastauksesi oikein–väärin-tietovisaan tämän oppiaiheen alussa.
Muuttaisitko jonkin vastauksesi oppimiesi totuuksien pohjalta?

Jakeissa 1. Tess. 5:7–22 apostoli Paavali antoi pyhille neuvoja siitä, kuinka
valmistautua Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen.

Lue 1. Tess. 5:12–22 ja ota selville, mitä Paavali neuvoi pyhiä tekemään
valmistaakseen itseään ja muita kohtaamaan Vapahtajan Hänen toisessa
tulemisessaan.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mikä yksittäinen neuvo jakeissa 1. Tess. 5:14–22 kiinnittää erityisesti
huomiosi?

b. Kuinka eläminen tämän neuvon mukaan auttaa sinua ja muita
valmistautumaan Vapahtajan toiseen tulemiseen?

Lue 1. Tess. 5:23–24 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Paavali sanoi Jumalan tekevän
uskollisten pyhiensä hyväksi näiden valmistautuessa Vapahtajan toiseen
tulemiseen.

Sen perusteella, mitä olet oppinut tänään, päätä, mitä aiot tehdä paremmin
valmistautuaksesi Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Kirjoita tavoitteesi ja
suunnitelmasi paperille ja laita paperi paikkaan, josta se muistuttaa sinua niistä
tavoitteista ja suunnitelmista.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut 1. kirjeen tessalonikalaisille ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

Oikein–väärin-tietovisan vastaukset: 1. Väärin, 2. Oikein, 3. Väärin.
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Johdanto – Toinen kirje
tessalonikalaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Toisessa kirjeessään tessalonikalaisille Paavali kirjoitti neuvon ja selvennyksen
sanoja kirkon jäsenille, jotka olivat ymmärtäneet väärin joitakin Jeesuksen
Kristuksen toista tulemista koskevia asioita. Hänen opetustensa tutkiminen voi
auttaa sinua ymmärtämään luopumuksen luonteen ja sen, kuinka valmistautua
asianmukaisesti Herran paluuseen.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Toisen kirjeen tessalonikalaisille kirjoitti apostoli Paavali (ks. 2. Tess. 1:1; ks. myös
2. Tess. 2:5; 3:17). Tämän kirjeen alussa on myös tervehdys Silakselta ja
Timoteukselta (ks. 2. Tess. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
”Paavali kirjoitti kirjeensä tessalonikalaisille Korintista toisella lähetysmatkallaan”
noin 50–51 jKr. (PKO, ”Paavalin kirjeet”, scriptures.lds.org/fi).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Paavali kirjoitti Toisen kirjeen tessalonikalaisille kirkon jäsenille Tessalonikassa.
Ensimmäisen ja toisen tessalonikalaiskirjeen teemat ovat samankaltaisia ja antavat
ymmärtää, että hän kirjoitti Toisen kirjeen tessalonikalaisille selventääkseen ja
laajentaakseen ensimmäistä kirjettä. Vaikuttaa siltä, että tessalonikalaiset olivat
saaneet väärennetyn kirjeen, jonka väitettiin tulleen Paavalilta ja joka oli saanut
jotkut uskomaan, että Vapahtajan toinen tuleminen oli jo tapahtunut (ks. 2. Tess.
2:2).

”Näiden kahden kirjeen välisenä lyhyenä aikana kirkko kärsi vainosta [ks. 2. Tess.
1:4], ja Herran välittömän paluun odotus sai aikaan epätervettä kiihtymystä [ks.
2. Tess. 2:2]” (Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”). Paavali kirjoitti Toisen kirjeen
tessalonikalaisille vahvistaakseen näiden jäsenten uskoa ja oikaistakseen opillisia
väärinkäsityksiä.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Toinen kirje tessalonikalaisille sisältää merkittäviä yksityiskohtia Jeesuksen
Kristuksen toisesta tulemisesta. Joitakin esimerkkejä ovat ajatus siitä, että Herra
palaa ”tulenlieskojen keskellä” ja että jumalattomien rangaistuksena ”on ikuinen
kadotus, ero Herrasta” (2. Tess. 1:8–9).

Tässä kirjeessä Paavali myös profetoi suuresta luopumuksesta opettaen, että
kirkossa tapahtuisi evankeliumista luopuminen ennen Herran toista tulemista (ks.
2. Tess. 2:2–12). Paavalin opetukset luopumuksesta muistuttavat nykyajan kirkon
jäseniä siitä, miksi evankeliumin palautus myöhempinä aikoina oli välttämätön.
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Pääkohdat
2. kirje tessalonikalaisille 1. Paavali tervehtii ja kiittää Tessalonikan pyhiä. Hän
opettaa, että jumalattomat kokevat Herran koston Hänen toisessa tulemisessaan.

2. kirje tessalonikalaisille 2. Paavali oikaisee väärän ajatuksen, että Vapahtajan
toinen tuleminen olisi jo tapahtunut, ja profetoi, että ennen Herran paluuta
tapahtuu luopumus. Hän kannustaa Tessalonikan pyhiä pysymään uskollisina.

2. kirje tessalonikalaisille 3. Paavali neuvoo kirkon jäseniä tekemään työtä
ajallisista tarpeistaan huolehtimiseksi ja olemaan väsymättä hyvän tekemiseen.

TOINEN KIRJE  TESSALONIKALAIS ILLE

543



VIIKKO 26: PÄIVÄ 3

2. kirje tessalonikalaisille
Johdanto
Kirjoitettuaan ensimmäisen kirjeensä tessalonikalaisille apostoli Paavali kirjoitti
heille pian toisen kirjeen, jossa hän selitti lisää totuuksia Jeesuksen Kristuksen
toisesta tulemisesta. Hän opetti, että Vapahtaja tulisi vasta luopumuksen
tapahduttua. Sitten Paavali saarnasi joutilaisuutta vastaan ja neuvoi pyhiä tekemään
väsymättä hyvää (ks. 2. Tess. 3:13).

2. kirje tessalonikalaisille 1–2
Paavali rohkaisee pyhiä profetoimalla Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:
”Ihaillen ja rohkaisten jokaista, jonka täytyy pysyä lujana näinä myöhempinä
aikoina, sanon kaikille ja etenkin kirkon nuorille, että ellei niin ole jo tapahtunut,
te tulette jonakin päivänä huomaamaan, että teitä vaaditaan puolustamaan
uskoanne tai ehkä jopa kestämään jonkin verran huonoa kohtelua pelkästään
siksi, että kuulutte Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.

Sellaiset hetket edellyttävät teiltä sekä rohkeutta että kohteliaisuutta.” (”Opetuslapseuden hinta
– ja siunaukset”, Liahona, toukokuu 2014, s. 6.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kokemuksesta,
jolloin sinun on pitänyt puolustaa uskoasi tai kestää vastustusta,

koska olet kirkon jäsen. Kirjoita, kuinka toimit siinä tilanteessa. Mikäli sinun ei
ole tarvinnut puolustaa uskoasi tai et ole kokenut vastustusta sen vuoksi että
olet kirkon jäsen, kirjoita, kuinka arvelisit vastaavasi, jos kohtaisit tällaisen
tilanteen.

Apostoli Paavali kirjoitti toisen kirjeen Tessalonikan pyhille käsitellen muutamia
aiheita, myös pyhien kohtaamaa vainoa. Kun tutkit lukua 2. Tess. 1, etsi jokin
periaate, joka voi auttaa sinua kestämään vastustusta ja koettelemuksia, joita saatat
kohdata kirkon jäsenenä.

Lue 2. Tess. 1:3–5 ja pane merkille, miksi Paavali kiitti Tessalonikan pyhiä.

Voisit merkitä jakeessa 5 mainitun palkinnon, jonka pyhät saisivat kestämällä
vastustusta ja ahdinkoja kestävyydessä ja uskossa (ks. 2. Tess. 1:4).

Jakeista 2. Tess. 1:3–5 me opimme, että jos uskollisesti kestämme vastustusta ja
ahdinkoja kärsivällisyydessä ja uskossa, meidät voidaan hyväksyä Jumalan
valtakuntaan.

Mieti, mitä tarkoittaa se, että kestää koettelemuksia kärsivällisesti. Miksi me
tarvitsemme uskoa kestääksemme kärsivällisesti vastustusta tai ahdinkoa?
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Lue ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin
seuraavat sanat ja merkitse, mitä tarkoittaa se, että kestää koettelemuksia
kärsivällisesti: ”Kärsivällisyys ei ole passiivista alistumista eikä se ole sitä, että
pelkojemme vuoksi emme toimi. Kärsivällisyys tarkoittaa aktiivista odottamista ja
kestämistä. Se tarkoittaa jossakin asiassa pitäytymistä ja kaiken voitavamme
tekemistä – työskentelemistä, toivomista ja uskon osoittamista; koettelemusten

kestämistä lujana silloinkin, kun sydämemme toiveet lykkääntyvät. Kärsivällisyys ei ole
pelkästään kestämistä, se on kestämistä hyvin!” (”Jatkakaa kärsivällisesti”, Liahona, toukokuu
2010, s. 57.)

2. Ajattele jotakuta, jonka tunnet tai josta olet lukenut pyhistä
kirjoituksista ja joka on kestänyt uskollisesti ja kärsivällisesti vainoa

ja ahdinkoa. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miksi tämän
henkilön esimerkki on sinulle merkityksellinen.

Ajattele, millaista vastustusta tai ahdinkoa kenties itse tällä hetkellä koet, ja päätä,
kuinka voit kestää nämä haasteet kärsivällisyydessä ja uskossa. Voisit rukoilla apua.

Paavali profetoi Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta. Lue 2. Tess. 1:6–10 ja etsi
sanoja ja ilmauksia, joita Paavali käytti kuvatakseen Vapahtajan toista tulemista.
Kun luet, huomaa, millä tavoin vanhurskaiden kokemus tulee olemaan erilainen
kuin jumalattomien kokemus, kun Herra tulee.

Yksi totuus, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että Jeesuksen
Kristuksen toisessa tulemisessa vanhurskaat pääsevät ahdingosta ja
jumalattomat joutuvat kadotukseen.

Mistähän ahdingoista vanhurskaat pääsevät?

Kuinka tämä oppi voi lohduttaa niitä, joilla on parhaillaan kestettävänään
vaikeuksia, koska he ovat sitoutuneet Jeesukseen Kristukseen?

Oletko koskaan miettinyt, milloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen
tapahtuu? Jakeessa 2. Tess. 2:2 esitetään, että Tessalonikan pyhät ovat saattaneet
ajatella, että Herran toinen tuleminen oli tapahtumaisillaan tai oli jo tapahtunut.
Paavali oli huolissaan siitä, että heitä oli johdettu harhaan.

Lue 2. Tess. 2:1–3 ja katso, mitä Paavali sanoi tapahtuvan ennen Vapahtajan toista
tulemista. Jakeessa 3 ilmaus ”tuo päivä” viittaa Vapahtajan toiseen tulemiseen ja
ilmaus ”uskosta luopuminen” tarkoittaa luopumusta eli totuudesta poikkeamista.
(Huomaa, että 2. Tess. 2:1–3 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä
sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta sinun on helppo löytää se tulevaisuudessa.)

Jakeista 2. Tess. 2:1–3 me opimme, että ennen Jeesuksen Kristuksen toista
tulemista tapahtuisi luopumus.

Näissä jakeissa Paavali antaa ymmärtää, että hänen aikanaan elävien kirkon
jäsenten pitäisi mieluummin kantaa huolta luopumuksesta, joka oli jo alkanut
heidän keskuudessaan, kuin siitä, milloin Herran toinen tuleminen tapahtuisi.
Seuraava selitys voi auttaa sinua ymmärtämään suurta luopumusta, joka tapahtui
pian sen jälkeen kun Paavali ja muut apostolit olivat kuolleet. Paavali tiesi, että tämä
uskosta luopuminen tapahtuisi ennen Herran toista tulemista.
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”Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeen jumalattomat ihmiset vainosivat apostoleja ja kirkon
jäseniä ja surmasivat monia heistä. Apostolien kuoleman myötä pappeuden avaimet ja
johtamiseen tarvittava pappeuden valtuus otettiin pois maan päältä. Apostolit olivat pitäneet
evankeliumin opit puhtaina ja säilyttäneet kirkon järjestyksen sekä vakiinnuttaneet kirkon
jäsenten kelvollisuusvaatimukset. Ilman apostoleja opit ajan myötä turmeltuivat, ja kirkon
organisaatioon ja pappeuden toimituksiin kuten kasteeseen ja Pyhän Hengen lahjan antamiseen
tehtiin muutoksia ilman valtuutta.

Ilman ilmoitusta ja pappeuden valtuutta ihmiset luottivat ihmisviisauteen tulkitessaan pyhiä
kirjoituksia ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita ja toimituksia. Vääriä ajatuksia
opetettiin totuutena. Menetettiin paljon tietoa Isän Jumalan, Hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen ja Pyhän Hengen todellisesta luonteesta ja siitä, millaisia He ovat. Opit uskosta
Jeesukseen Kristukseen, parannuksesta, kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta vääristyivät tai
unohdettiin. Kristuksen apostoleille annettua pappeuden valtuutta ei ollut enää maan päällä.
Tämä luopumus johti viimein monien kirkkojen syntymiseen.” (Saarnatkaa minun evankeliumiani
– lähetystyöpalvelun opas, 2005, s. 35.)

Kun ajattelet sitä, mitä olet oppinut luopumuksesta, pohdi, miksi oli välttämätöntä,
että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja Hänen kirkkonsa palautettiin ennen
Herran tulemista.

Jakeessa 2. Tess. 2:3 mainittu ”kadotuksen ihminen” viittaa Saatanaan.
Evankeliumin palautus, mukaan lukien Mormonin kirjan esiintulo, paljasti
Saatanan ja hänen seuraajiensa eksytykset.

Jakeissa 2. Tess. 2:4–17 kerrotaan, että Paavali profetoi, että Herra antaisi Saatanan
pettää maan asukkaita, kunnes koittaisi Hänen toinen tulemisensa (ks. PKO, JSR
2. Tess. 2:7–9). Paavali rohkaisi pyhiä pysymään lujina niissä totuuksissa, joita heille
oli opetettu (ks. 2. Tess. 2:15).

Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Tess. 2:1–3
3. Käytä pyhien kirjoitusten apuneuvoja (kuten Pyhien kirjoitusten

opasta) ja etsi jokin muu kirjoitusten kohta, jossa opetetaan
luopumuksesta. Voisit kirjoittaa tai merkitä tämän viitteen pyhiin kirjoituksiisi
jakeiden 2. Tess. 2:1–3 viereen. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi,
kuinka selittäisit näiden jakeiden avulla luopumuksen ja palautuksen
perusoppeja jollekulle, joka ei ole kirkon jäsen.

2. kirje tessalonikalaisille 3
Paavali varoittaa niistä, jotka eivät noudata Herran neuvoja, ja hän saarnaa
omavaraisuudesta
Siihen aikaan, kun Paavali kirjoitti toisen kirjeensä tessalonikalaisille, jotkut kirkon
jäsenistä olivat joutilaita eli laiskoja eivätkä tehneet työtä tullakseen omavaraisiksi.
He odottivat saavansa elantonsa muiden työllä.

Mitä ongelmia tällaisesta tilanteesta olisi saattanut koitua?

Jakeiden 2. Tess. 3:1–9 mukaan Paavali kiitti Tessalonikan pyhiä, jotka olivat
uskollisia, ja varoitti heitä olemasta tekemisissä ”kurittomien” kanssa (ks. jae 6).
Luvun 2. Tess. 3 asiayhteydessä sana kuriton viittaa laiskuuteen tai joutilaisuuteen.
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Kirkon jäsenet, jotka olivat kurittomia, olivat niitä, jotka kykenivät työskentelemään
elättääkseen itsensä mutta kieltäytyivät tekemästä niin. Paavali huomautti, että hän
ja hänen toverinsa olivat näyttäneet esimerkkiä omavaraisuudesta tekemällä työtä
elannokseen.

Lue 2. Tess. 3:10–13 ja ota selville, mitä Paavali neuvoi pyhiä tekemään niiden
suhteen, jotka kieltäytyivät tekemästä työtä.

Lisäksi Paavali neuvoi pyhiä tekemään väsymättä hyvää (ks. 2. Tess. 3:13). Hän
opetti heitä kehittämään itseään kaikissa asioissa ja auttamaan muita (ks. myös OL
64:33).

Paavalin opetuksen pohjalta me opimme, että meitä käsketään pyrkimään
omavaraisuuteen ja auttamaan muita.

Lue seuraava lausuma ja pane merkille, mitä omavaraisuus merkitsee:

”Yksi työn siunauksista on omavaraisuuden kehittyminen. Kun olet omavarainen, käytät Jumalan
sinulle antamia siunauksia ja kykyjä huolehtiaksesi itsestäsi ja perheestäsi sekä löytääksesi
ratkaisuja omiin ongelmiisi. Omavaraisuus ei tarkoita sitä, että sinun täytyy pystyä tekemään
kaikki itse. Jotta olisit todella omavarainen, sinun on opittava työskentelemään muiden kanssa ja
kääntymään Herran puoleen saadaksesi Häneltä apua ja voimaa.

Muista, että Jumalalla on sinulle suuri työ tehtävänä. Hän siunaa sinua pyrkimyksissäsi toteuttaa
sen työn.” (Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s. 41.)

Mieti, mikä on yksi asia, jonka voit tehdä tullaksesi omavaraisemmaksi nyt ja
tulevaisuudessa. Aseta tavoite ja pyydä Herralta apua tämän tavoitteen
saavuttamiseen.

Kuten jakeissa 2. Tess. 3:14–18 kerrotaan, Paavali päätti kirjeensä kannustamalla
pyhiä auttamaan joutilaita tulemaan omavaraisemmiksi siten, etteivät ole
tekemisissä heidän kanssaan (ks. jae 14). Hän kuitenkin kielsi pyhiä pitämästä
joutilaita vihollisina vaan kohtelemaan heitä veljinä ja sisarina evankeliumissa.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut 2. kirjeen tessalonikalaisille ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto –
Ensimmäinen kirje
Timoteukselle
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle apostoli Paavali neuvoi Timoteusta, erästä
kirkon johtajaa Efesoksessa, varmistamaan, että siellä opetetaan tervettä oppia, ja
huolehtimaan siitä, etteivät suositut valheet käännä huomiota pois evankeliumin
opetuksista. Hän opetti Timoteukselle seurakunnan kaitsijan (piispan) ja
seurakunnanpalvelijan tehtäviä ja käsitteli niiden pätevyysvaatimuksia, jotka
palvelevat noissa tehtävissä. Paavali kertoi myös, miten syvää kiitollisuutta hän
tunsi armosta, jota hän oli saanut Jeesukselta Kristukselta kokiessaan
kääntymyksen. Ensimmäisen Timoteuksen kirjeen tutkiminen voi auttaa sinua
tulemaan tietoisemmaksi siitä, miten tärkeää on opettaa kirkossa tervettä oppia.
Voit myös oppia arvostamaan enemmän Vapahtajan armeliaisuutta sekä piispojen
ja muiden kirkon johtajien tärkeää tehtävää.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Ensimmäisen kirjeen Timoteukselle kirjoitti Paavali (ks. 1. Tim. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavalin Ensimmäinen kirje Timoteukselle kirjoitettiin todennäköisesti vuosina
64–65 jKr., kun Paavali oli Makedoniassa (ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi; 1. Tim. 1:3). Ennen tämän kirjeen kirjoittamista Paavali oli
vapautunut kahden vuoden vankeudesta (kotiarestista) Roomassa ja matkasi
luultavasti laajalti käyden seuduilla, joilla hän oli aiemmin perustanut kirkon
seurakuntia (ks. Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Paavali kirjoitti tämän kirjeen Timoteukselle, joka oli palvellut Paavalin kanssa
tämän toisella lähetysmatkalla (ks. Ap. t. 16:1–3). Heidän lähetysmatkansa jälkeen
Timoteus pysyi uskollisena lähetyssaarnaajana ja kirkon johtajana (ks. Ap. t. 19:22;
Fil: 2:19) sekä yhtenä Paavalin luotettavimmista työtovereista (ks. 1. Kor. 4:17).
Paavali käytti Timoteuksesta nimitystä ”oma hengellinen poikani” (ks. 1. Tim. 1:2).
Timoteuksen isä oli kreikkalainen pakana, mutta hänellä oli vanhurskas juutalainen
äiti ja isoäiti, jotka olivat opettaneet häntä ja auttaneet häntä tutustumaan pyhiin
kirjoituksiin (ks. Ap. t. 16:1; 2. Tim. 1:5; 3:15).

Tämän kirjeen kirjoittamisen aikaan Timoteus palveli kirkon johtajana Efesoksessa
(ks. 1. Tim. 1:3). Paavali vihjasi, että jotkut jäsenet epäilivät Timoteuksen
johtamiskykyjä, koska hän oli nuori (ks. 1. Tim. 4:12). Paavali aikoi käydä
Timoteuksen luona mutta ei ollut varma, pystyisikö tekemään niin (ks. 1. Tim. 3:14;
4:13). Paavali kirjoitti kirjeensä Timoteukselle auttaakseen nuorta kirkon johtajaa
ymmärtämään paremmin velvollisuutensa.
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Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Paavalin kirjeitä, joista käytetään nimityksiä Ensimmäinen kirje Timoteukselle,
Toinen kirje Timoteukselle ja Kirje Titukselle, kutsutaan usein paimenkirjeiksi,
koska ne sisältävät Paavalin neuvoja paimenille (kaitsijoille) eli johtajille kirkossa
(ks. Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”).

Paavali esitti ohjeita auttaakseen Timoteusta huomaamaan kelvollisia ehdokkaita
palvelemaan joko seurakunnan kaitsijoina (piispoina) tai seurakunnanpalvelijoina
(diakoneina) (ks. 1. Tim. 3). Hänen ohjeensa tähdensivät osaltaan kirkon johtajien
velvollisuutta huolehtia jäsenten ajallisista ja hengellisistä tarpeista (ks. 1. Tim. 5).
Paavali käsitteli myös yleistä väärää askeettisuuden ajatusta – uskomusta, että
suurempi hengellisyys voitiin saavuttaa jyrkällä itsekieltäymyksellä. Hän varoitti
esimerkiksi siitä, että jotkut kirkon jäsenet luopuisivat ja edistäisivät uskonkäsitystä,
että avioliitto tulee kieltää (ks. 1. Tim. 4:1–3). Ehkäistäkseen tämän ja muut
vahingolliset luopiovaikutukset Paavali antoi Timoteukselle ohjeita opettaa tervettä
oppia (ks. 1. Tim. 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Pääkohdat
1. kirje Timoteukselle 1. Paavali varoittaa vääristä opetuksista. Hän riemuitsee
Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka oli osoittanut suurta armoa pelastaessaan
hänet. Paavali viittaa itseensä ”suurimpana” (ks. 1. Tim. 1:15) tai pahimpana
syntisistä viitaten siihen, kuinka hän vainosi kristittyjä ennen kääntymystään.
Paavali vakuuttaa muille, että Kristuksen armo auttaa myös heitä.

1. kirje Timoteukselle 2–3. Paavali opettaa rukouksen ja oikean
jumalanpalveluksen tarpeellisuudesta. Hän opettaa, että Jeesus Kristus on antanut
itsensä lunnaiksi kaikista ihmisistä ja on meidän välittäjämme Isän luona. Hän
antaa miehille ja naisille ohjeita käyttäytymisestä jumalanpalveluksessa. Hän
esittelee seurakunnan kaitsijan (piispan) ja seurakunnanpalvelijan (diakonin)
kelpoisuusvaatimukset. Hän selittää, että jumalisuuden salaisuus on Jeesuksen
Kristuksen itsensä alentaminen, Hänen täydellinen elämänsä maan päällä ja
Hänen astumisensa kirkkauteen.

1. kirje Timoteukselle 4. Paavali varoittaa Timoteusta, että väärät opetukset
avioliitosta ja ruokavaliosta eksyttävät ihmisiä. Hän puhuu avioliiton tärkeydestä ja
Jumalan luomusten vastaanottamisesta kiitollisena. Paavali opettaa Timoteukselle,
kuinka toimia hänen aikansa ja pian tulevien väärien opetusten kohdalla.

1. kirje Timoteukselle 5–6. Paavali antaa Timoteukselle ohjeita auttaakseen häntä
huolehtimaan vanhojen, nuorten, leskien, vanhinten ja orjien tarpeista. Hän
kuvailee vääriä opettajia. Hän varoittaa, että ”rahanhimo on kaiken pahan
alkujuuri” (1. Tim. 6:10) ja antaa Timoteukselle ohjeita siitä, kuinka pyhät voivat
saada iankaikkisen elämän.

ENSIMMÄINEN KIRJE  T IMOTEUKSELLE
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VIIKKO 26: PÄIVÄ 4

1. kirje Timoteukselle
Johdanto
Apostoli Paavali kirjoitti Timoteukselle, joka oli pappeusjohtaja Efesoksessa, ja
neuvoi tätä varmistamaan, että tosi oppia opetettiin. Hän esitti seurakunnan
kaitsijoita (piispoja) ja seurakunnanpalvelijoita (diakoneja) koskevat vaatimukset ja
neuvoi Timoteusta olemaan esimerkki uskovista. Paavali kehotti pyhiä pitämään
huolta köyhistä ja leskistä. Hän päätti kirjeensä opettamalla, että ”rahanhimo on
kaiken pahan alkujuuri” (1. Tim. 6:10).

1. kirje Timoteukselle 1–3
Paavali neuvoo Timoteusta tämän velvollisuuksissa valvoa kirkkoa

Lue presidentti Thomas S. Monsonin esittämä seuraava kertomus: ”Mieleeni
muistuu kokemus, jonka sain monta vuotta sitten palvellessani piispana.
Pappeuskokouksemme alkuohjelmassa yhtenä sunnuntaiaamuna
valmistauduimme asettamaan nuoren miehen papin virkaan. Seurakunnassamme
oli sinä päivänä käymässä korkean neuvoston jäsen, joka palveli myös
temppelityöntekijänä. Kun valmistauduin pyytämään nuorta miestä istumaan

kasvot seurakuntaan päin, niin että voisimme suorittaa toimituksen, korkean neuvoston jäsen
pysäytti minut ja sanoi: ’Piispa, käännän aina asetettavat veljet niin, että he katsovat temppeliin
päin.’ Hän käänsi tuolin niin, että nuori mies oli kasvot temppelin suuntaan. Tunnistin heti
käytännön, jolle ei ollut valtuutusta.” (”Avaussanat”, maailmanlaajuinen johtajien
koulutuskokous, marraskuu 2010, lds.org/broadcasts.)

Koska presidentti Monson oli tuolloin piispa, hänellä – eikä korkean neuvoston
jäsenellä – oli valtuus johtaa Herran työtä seurakunnassaan. Mitä piispan pitäisi
mielestäsi tehdä tällaisessa tilanteessa? (Presidentti Monsonin kertomuksen
loppuosa on myöhemmin tässä oppiaiheessa.)

Apostoli Paavali kirjoitti kirjeen Timoteukselle, joka oli nuori pappeusjohtaja
Efesoksessa. Johtamassaan kirkon seurakunnassa Timoteus kohtasi samankaltaisia
haasteita kuin presidentti Monson kohtasi lukemassasi kertomuksessa.

Lue 1. Tim. 1:3–7 ja katso, minkä tehtävän Paavali oli antanut Timoteukselle.

Tarut (jakeessa 4) viittaavat vääriin opetuksiin, loputtomat sukuluettelot (jakeessa 4)
viittaavat väärään perinnäiskäsitykseen, että pelastuksen saavat vain Abrahamin
valittuihin jälkeläisiin kuuluvat, jotka usein tunnettiin pitkistä tai loputtomista
sukuluetteloistaan, ja joutavat jaarittelut (jakeessa 6) viittaavat tuloksettomiin
keskusteluihin.

Miksi Timoteuksen oli jakeiden 1. Tim. 1:6–7 mukaan tärkeää hoitaa tehtävä, jonka
Paavali oli antanut hänelle?

Paavalin opetuksen pohjalta me opimme, että pappeusjohtajilla on velvollisuus
varmistaa, että kirkossa opetetaan tosi oppia ja oikeita käytäntöjä.
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Lue presidentti Monsonin kertomuksen loppuosa ja katso, kuinka hän suhtautui
siihen, mitä korkean neuvoston jäsen teki: ”Ymmärsin, että siitä [käytännöstä,
jonka mukaan henkilö katsoo temppeliin päin] voisi tulla laajemmalle leviävä
käytäntö. Vaikka olin paljon nuorempi kuin korkean neuvoston jäsen, tiesin, mitä
piti tehdä. Käänsin tuolin takaisin niin, että se oli taas kohti seurakuntaa, ja
sanoin hänelle: ’Meidän seurakunnassamme me olemme seurakuntaan päin.’”

(”Avaussanat”, lds.org/broadcasts.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka kirkon
jäsenille ovat siunauksena pappeusjohtajat, jotka tekevät työtä

varmistaakseen, että kirkossa opetetaan tosi oppia ja oikeita käytäntöjä.

Jakeissa 1. Tim. 1:8–11 kerrotaan, että Paavali varoitti niistä, jotka halusivat olla
Jumalan lain opettajia mutta joilla ei ollut siitä oikeaa ymmärrystä. Lue 1. Tim.
1:12–16 ja pane merkille, miksi Paavali ilmaisi kiitollisuutta Jeesusta Kristusta
kohtaan.

Kuinka Paavali on jakeiden 15–16 mukaan esimerkki kaikille niille, jotka uskovat
Jeesukseen Kristukseen?

Jakeissa 1. Tim. 1:17–2:15 Paavali neuvoi Timoteusta pitämään kiinni uskostaan, ja
hän opetti, että Jeesus Kristus on meidän välittäjämme. Lisäksi Paavali kehotti
naisia pukeutumaan säädyllisesti. Luvussa 1. Tim. 3 on Paavalin opetuksia
seurakunnan kaitsijoita (piispoja) ja seurakunnanpalvelijoita (diakoneja) koskevista
vaatimuksista. Huomaa, etteivät nämä muinaisen kirkon diakonit olleet
12–13-vuotiaita nuoria miehiä, kuten he nykyään ovat.

1. kirje Timoteukselle 4–5
Paavali kuvailee Jeesuksen Kristuksen uskollisen palvelijan ominaisuuksia
Jakeissa 1. Tim. 4:1–11 on apostoli Paavalin profetia siitä, että ”viimeisinä aikoina”
(jae 1) jotkut kirkon jäsenet luopuisivat uskosta ja seuraisivat vääriä opetuksia ja
käytäntöjä kuten kieltäisivät menemästä naimisiin. Paavali kehotti Timoteusta
ravitsemaan pyhiä tosi opilla.

Lue 1. Tim. 4:12 ja katso, mitä Paavali neuvoi Timoteusta tekemään. Huomaa, että
englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen mukaan sana ”uskoville”
pitäisi kääntää sanaksi ”uskovista”.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että näyttää ”hyvää esimerkkiä” uskovista?

Millä tavoin Paavali neuvoi Timoteusta näyttämään hyvää esimerkkiä uskovista?

2. Mieti niitä tapoja, joilla Paavali neuvoi Timoteusta näyttämään
hyvää esimerkkiä uskovista (ks. 1. Tim. 4:12). Valitse niistä kolme ja

kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, miten joku voisi näyttää hyvää
esimerkkiä uskovista kullakin niistä tavoista.

Lue 1. Tim. 4:13–16 ja katso, mitä muita sellaisia neuvoja Paavali antoi
Timoteukselle, jotka auttaisivat häntä näyttämään hyvää esimerkkiä uskovista.

Kuten luvussa 1. Tim. 5 kerrotaan, Paavali antoi Timoteukselle ohjeita siitä, kuinka
pyhien tuli huolehtia avun tarpeessa olevista, kuten leskistä.
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1. kirje Timoteukselle 6
Paavali kehottaa Timoteusta auttamaan muita tavoittelemaan iankaikkisia rikkauksia
Voiko se, että ihmisellä on rahaa, johtaa
mielestäsi suurempaan pahuuteen vai
suurempaan hyvyyteen? Miksi?
____________________

Luvussa 1. Tim. 6 on Paavalin neuvoja
Timoteukselle koskien rahaa. Lue
1. Tim. 6:6–10 ja ota selville, mitä
Paavali opetti rikkaudesta ja mitä
varoituksia hän antoi siitä.

Mitä mielestäsi tarkoittaa ilmaus
”rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri” (1. Tim. 6:10)?

Yksi totuus, jonka me opimme Paavalin opetuksista, on se, että rahanhimo johtaa
jumalattomuuteen ja luopumukseen.

On tärkeää ymmärtää, että jumalattomuuteen johtaa rahanhimo – ei raha sinänsä.
Mieti, kuinka kaikki ihmiset – köyhistä varakkaisiin – voivat ottaa Paavalin
varoituksesta vaarin.

3. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka rahanhimo
(eikä raha sinänsä) johtaa jumalattomuuteen.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin
seuraavat sanat:

”Rahassa sinänsä ei ole mitään pahaa. Laupias samarialainen käytti samanlaista
rahaa lähimmäisensä palvelemiseen kuin Juudas Mestarin kavaltamiseen.
Nimenomaan ’rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri’ (1. Tim. 6:10, kursivointi
lisätty). Ratkaiseva ero on siinä, missä määrin hengellisyys saa vaikuttaa
ajatuksiimme, kun tarkastelemme, arvioimme ja hoidamme tämän maailman
asioita ja kokemuksiamme siinä.

Jos me annamme rahan tulla epäjumalaksemme tai ensisijaiseksi tärkeysjärjestyksessämme, se
voi tehdä meistä itsekkäitä ja ylpeitä, maailman turhuudessa pöyhkeileviä (ks. Alma 5:37).
Toisaalta jos me käytämme rahaa täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme ja maksaaksemme
kymmenyksemme ja uhrimme, raha voi osoittaa meidän rehellisyyttämme ja kehittää
epäitsekkyyttämme. Hengellisesti valistunut omaisuuden käyttö voi valmistaa meitä selestisen
kirkkauden korkeampaan lakiin.” (Ks. ”Hengellisyys”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti
155. puolivuotiskonferenssista, s. 48.)

Lue 1. Tim. 6:11–12, 17–19 ja katso, mitä neuvoja Paavali antoi Timoteukselle ja
niille, jotka olivat rikkaita.

Mieti, kuinka Paavalin neuvot voivat auttaa meitä suhtautumaan oikealla tavalla
rikkauksien tavoittelemiseen sekä rahan ja muiden maallisen vaurauden muotojen
käyttämiseen.

Mitä pyhät voisivat jakeen 1. Tim. 6:19 mukaan voittaa omakseen, jos he turvaisivat
Jumalaan ja tekisivät runsaasti hyviä tekoja?
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Yksi totuus, jonka me voimme oppia Paavalin neuvosta, on se, että jos turvaamme
elävään Jumalaan ja teemme runsaasti hyviä tekoja, niin me voimme voittaa
omaksemme iankaikkisen elämän.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Jos Jumalaan turvaaminen ja nuhteeton elämä ovat

tärkeimpiä asioita elämässämme, kuinka se voi vaikuttaa siihen, mitä
ajattelemme rahasta sekä miten tavoittelemme ja käytämme sitä?

Kun turvaat Jumalaan ja asetat nuhteettoman elämän tärkeimmälle sijalle
elämässäsi, niin voit saavuttaa iankaikkisen elämän todellisia rikkauksia.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut 1. kirjeen tessalonikalaisille ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Toinen kirje
Timoteukselle
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Paavalin Toinen kirje Timoteukselle tähdentää voimaa, jonka Jeesuksesta
Kristuksesta todistaminen tuo (ks. 2. Tim. 1:7–8). Se myös sisältää profetian
vaikeista ajoista, jotka koittaisivat Paavalin ja Timoteuksen aikoina sekä viimeisinä
aikoina (ks. 2. Tim. 3:1–7). Auttaakseen Timoteusta tämän kohtaamissa haasteissa
Paavali kannusti tätä luottamaan pyhiin kirjoituksiin ja kirkon johtajiin (ks. 2. Tim.
3:14–17) sekä turvaamaan tosi oppiin (ks. 2. Tim. 4:2). Tutkimalla tätä kirjaa opit
oppeja ja periaatteita, jotka voivat auttaa sinua elämään uskollisesti, kun koet
viimeisten päivien vaikeita aikoja.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Toisen kirjeen Timoteukselle kirjoitti Paavali (ks. 2. Tim. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavalin Toinen kirje Timoteukselle kirjoitettiin todennäköisesti vuosina 64–65 jKr.
(ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”, scriptures.lds.org/fi). Paavali kirjoitti tämän kirjeen
ollessaan toista kertaa vankilassa Roomassa, vähän ennen marttyyrikuolemaansa
(ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”).

Vankilassa ollessaan Paavali oli kahleissa (ks. 2. Tim. 2:9) ja todennäköisesti sellissä
tai tyrmässä sekä alttiina luonnonvoimille (ks. 2. Tim. 4:13, 21), ja hänen ystävillään
oli vaikeuksia löytää hänet (ks. 2. Tim. 1:17). Luukas oli ilmeisesti ainoa, joka kävi
säännöllisesti hänen luonaan (ks. 2. Tim. 4:11), ja Paavali oletti elämänsä päättyvän
pian (ks. 2. Tim. 4:6–8).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Tässä kirjeessä Paavali kannusti Timoteusta ja tarjosi voimaa auttaakseen tätä
jatkamaan Paavalin lähestyvän kuoleman jälkeen. Paavali oli tietoinen siitä, ettei
hänellä ollut paljon aikaa, ja hän halusi nähdä Timoteuksen, jota hän kutsui
kuvaannollisesti ”rakkaaksi pojakseen” (ks. 2. Tim. 1:2).

Kirjeensä lopussa Paavali pyysi, että Timoteus ja Markus kävisivät hänen luonaan ja
toisivat hänelle tavaroita, jotka hän oli jättänyt muiden luo (ks. 2. Tim. 4:9–13).
Vaikka Paavalin kirje oli osoitettu nimenomaan Timoteukselle, sen neuvoja voivat
käyttää ne, jotka elävät ”viimeisinä päivinä” (2. Tim. 3:1), koska Paavali opetti
haasteista ja ratkaisuista, jotka pätevät niin meidän aikanamme kuin hänenkin
aikanaan.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Tämä kirje on yksi paimenkirjeistä, kuten Ensimmäinen kirje Timoteukselle ja Kirje
Titukselle, ja ”sisältää apostolin viimeiset sanat ja osoittaa suurenmoista rohkeutta
ja luottamusta, joiden avulla hän kohtasi kuoleman” (ks. Bible Dictionary, ”Pauline
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Epistles”). Ajallisesti Toinen kirje Timoteukselle näyttää olevan Paavalin viimeinen
kirje Uudessa testamentissa (ks. 2. Tim. 4:6).

Tässä kirjeessä on Paavalin ajatuksia siitä, mitä siunauksia ja vaikeuksia
palveleminen saarnaajana, apostolina ja pakanoiden opettajana tuo tullessaan (ks.
2. Tim. 1:11). Paavali julisti: ”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja
säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele.” (2. Tim. 4:7–8.) Se
osoittaa, että hänellä oli henkilökohtainen varmuus siitä, että hän perisi
iankaikkisen elämän. Paavali oli palvellut Jeesusta Kristusta yli 30 vuotta ja oli näin
erinomaisessa asemassa opastamaan Timoteusta siinä, kuinka palvella tehokkaasti
muiden uskon vahvistamiseksi (ks. 2. Tim. 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Pääkohdat
2. kirje Timoteukselle 1. Paavali puhuu Jumalan lahjasta ja voimasta, joka saadaan
pappeuden asettamisella. Hän opettaa, että ”pelkuruuden henki” (ks. 2. Tim. 1:7) ei
tule Jumalalta ja että meidän ei pidä hävetä todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.
Paavali todistaa, että Jeesus Kristus kutsui hänet julistamaan evankeliumia (ks.
2. Tim. 1:11).

2. kirje Timoteukselle 2. Paavali käyttää vertauksia sotilaasta, voitokkaasta
urheilijasta ja ahkerasta maamiehestä havainnollistaakseen, että iankaikkisen
kirkkauden saamiseksi on kestettävä vaikeuksia. Hän vertaa keskenään totuuden
opettajia ja vääryyden opettajia sekä arvokkaita ja arvottomia astioita. Hän kehottaa
Timoteusta välttämään kiistoja ja opettamaan kärsivällisesti niitä, joiden pitää tehdä
parannus.

2. kirje Timoteukselle 3–4. Paavali kuvailee viimeisten päivien jumalattomia oloja
ja kannustaa Timoteusta käyttämään pyhiä kirjoituksia tehtävässään
pappeusjohtajana. Hän kirjoittaa lähestyvästä kuolemastaan ja julistaa: ”Olen – –
säilyttänyt uskoni” (2. Tim. 4:7). Paavali todistaa, että Herra vie hänet turvaan
”taivaalliseen valtakuntaansa” (2. Tim. 4:18).

TOINEN KIRJE  T IMOTEUKSELLE
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VIIKKO 27: PÄIVÄ 1

2. kirje Timoteukselle
Johdanto
Toisessa kirjeessään Timoteukselle apostoli Paavali opetti, ettei pelko ole Jumalasta,
ja neuvoi Timoteusta todistamaan häpeilemättä Jeesuksesta Kristuksesta. Hän
kannusti Timoteusta kestämään uskollisesti koettelemukset ja käski häntä
opettamaan pyhiä tekemään parannusta. Paavali selitti, että vaikka luopumus ja
jumalattomuus vallitsisivat niin heidän aikanaan kuin viimeisinäkin aikoina,
Timoteuksen tulisi pysyä uskollisena niille totuuksille, joita tämä oli jo oppinut.
Paavali opetti myös pyhien kirjoitusten tarkoituksista. Hän päätti kirjeensä
kannustamalla Timoteusta täyttämään uutterasti palvelutyönsä.

2. kirje Timoteukselle 1
Paavali neuvoo Timoteusta olemaan häpeämättä evankeliumia
Ajattele tilannetta, jolloin tunsit pelkoa. Missä sinä olit? Mitä olit tekemässä?

Presidentti Gordon B. Hinckley on selittänyt, kuinka pelko voi vaikuttaa meihin:
”Kukapa meistä voisi sanoa, ettei ole tuntenut pelkoa? En tunne ketään, joka
olisi kokonaan säästynyt siltä. Toiset tuntevat tietysti enemmän pelkoa kuin
toiset. Toiset pystyvät voittamaan sen nopeasti, mutta toiset joutuvat ansaan,
niin että se vetää heitä alaspäin ja ajaa heitä jopa tappioon. Me kärsimme
pilkkaamisen pelosta, epäonnistumisen pelosta, yksinäisyyden pelosta,

tietämättömyyden pelosta. Toiset pelkäävät nykyhetkeä, toiset tulevaisuutta. Toiset kantavat
synnin kuormaa ja antaisivat miltei mitä vain vapautuakseen sellaisesta taakasta, mutta
pelkäävät muuttaa elämäänsä. Huomatkaamme, että pelko ei tule Jumalasta vaan että tämä
kalvava, turmeleva voima tulee kaiken totuuden ja vanhurskauden vihamieheltä. Pelko on uskon
vastakohta. Sen vaikutus on turmeleva, jopa kuolettava.” (”Jumala ei ole antanut meille
pelkuruuden henkeä”, Valkeus, helmikuu 1985, s. 21.)

Kuinka pelko saattaisi vaikuttaa kykyymme elää evankeliumin mukaan?

Kun tutkit lukua 2. Tim. 1, etsi periaate, joka voi auttaa sinua voittamaan pelon.

Kun Paavali oli vangittuna Roomassa vähän ennen kuolemaansa, hän kirjoitti
toisen kirjeensä Timoteukselle. Kuten jakeissa 2. Tim. 1:1–5 kerrotaan, Paavali
ilmaisi halunsa nähdä Timoteus ja muisteli Timoteuksen vilpitöntä uskoa.

Lue 2. Tim. 1:6–8 ja katso, mitä Paavali muistutti Timoteusta tekemään pelon
voittamiseksi.

”Jumalan armolahja”, joka saadaan kätten päällepanemisella (ks. 2. Tim. 1:6),
viittaa todennäköisesti Pyhän Hengen lahjaan. Ilmaus ”puhaltaa täyteen liekkiin”
jakeessa 6 tarkoittaa uudelleen sytyttämistä tai elvyttämistä. Paavali neuvoi
Timoteusta sytyttämään uudelleen Pyhän Hengen lahjan eli kutsumaan Pyhän
Hengen olemaan hänen kanssaan.

Mitä siunauksia voi jakeen 2. Tim. 1:7 mukaan koitua siitä, että Henki on
kanssamme?
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Paavali viittasi maalliseen pelkoon, joka luo ahdistusta, epävarmuutta ja
levottomuutta ja eroaa siitä, mihin pyhissä kirjoituksissa viitataan ”Herran
pelkona” (ks. Sananl. 9:10). Herran pelko tarkoittaa ”Jumalan kunnioittamista ja
hänen käskyjensä noudattamista” (PKO, ”Pelko”, scriptures.lds.org/fi). Pelkomme
eli kunnioituksemme Herraa kohtaan voi vahvistaa meitä maallista pelkoa vastaan.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia Paavalin neuvoista Timoteukselle, on se, että
kun vilpittömästi pyrimme saamaan Hengen olemaan kanssamme, me
voimme voittaa pelon ja todistaa häpeilemättä Jeesuksesta Kristuksesta.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin sinä voit osoittaa, ettet häpeä todistaa Jeesuksesta Kristuksesta?

b. Milloin Henki on auttanut sinua voittamaan maallisen pelon tai antanut
sinulle rohkeutta pysyä lujana todistuksessasi Jeesuksesta Kristuksesta?

Pohdi, mitä sinä voit tehdä luodaksesi Hengelle otollisen ilmapiirin, jotta voit
voittaa pelon ja todistaa häpeilemättä Jeesuksesta Kristuksesta.

Kuten jakeissa 2. Tim. 1:9–18 kerrotaan, Paavali kehotti Timoteusta pysymään
uskollisena tosi opille. Hän todisti Jeesuksen Kristuksen pelastavasta voimasta, joka
mahdollistaa ylösnousemuksen, kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän.

2. kirje Timoteukselle 2
Paavali neuvoo Timoteusta kestämään vaikeuksia uskollisesti
Kuten jakeissa 2. Tim. 2:1–9 kerrotaan, Paavali rohkaisi Timoteusta turvaamaan
evankeliumiin ja kestämään vaikeuksia kuin kelpo sotilas. Lisäksi Paavali sanoi
kokeneensa monia koettelemuksia Kristuksen opetuslapsena.

Lue 2. Tim. 2:10–12 ja ota selville, mitä Paavali sanoi siitä, miksi hän oli kestänyt
sellaisia vaikeuksia. Sana ”valitut” (jakeessa 10) viittaa uskollisiin kirkon jäseniin.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että kun kestämme
vaikeuksia ja pysymme uskollisina Herralle, me voimme auttaa itseämme ja
muita saamaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen avulla.

Kuinka me voimme auttaa muita saamaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen
avulla, kun kestämme uskollisesti omat koettelemuksemme?
____________________

Jakeissa 2. Tess. 2:13–19 Paavali neuvoi Timoteusta muistuttamaan pyhiä
välttämään riitaa ja luopumaan jumalattomuudesta (ks. jae 19). Voisit merkitä
jakeen 2. Tim. 2:19 viimeisen lausuman.
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Auttaakseen Timoteusta ymmärtämään, että pyhät tarvitsivat parannusta, Paavali
käytti erilaisia astioita vertauskuvana Jeesuksen Kristuksen ”talouden” eli kirkon
jäsenistä.

Lue 2. Tim. 2:20 ja pane merkille, millaisia astioita on ”suuressa taloudessa”. Ilmaus
”toiset on tarkoitettu arvokkaaseen, toiset arkiseen käyttöön” antaa ymmärtää, että
jotkut kirkon jäsenet olivat kelvollisia ja pyhittäytyneet yleviin päämääriin, kun taas
toiset eivät olleet.

Lue 2. Tim. 2:21 ja kiinnitä huomiota siihen, mikä tekee jostakusta isännälleen
hyödyllisen. Ilmaus ”puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta” viittaa siihen, että
tulee täysin puhtaaksi vääryydestä eli pahuudesta (ks. 2. Tim. 2:19).

Yksi periaate, jonka me voimme oppia Paavalin vertauskuvasta, on se, että jos
puhdistamme itsemme pahuudesta, me voimme palvella Herraa paremmin.

Mitä me voimme tehdä puhdistaaksemme itsemme pahuudesta?

Lue 2. Tim. 2:22 ja pane merkille asioita, joita me voimme Paavalin mukaan tehdä
puhdistaaksemme itsemme pahuudesta.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on antanut esimerkin
siitä, kuinka tämä periaate soveltuu lähetyssaarnaajiin:

”Herra on piirtänyt kelvollisuuden rajat niille, jotka kutsutaan työskentelemään
Hänen kanssaan tässä työssä. Yksikään lähetyssaarnaaja ei voi jättää tekemättä
parannusta sukupuolirikkomuksesta, karkeasta kielenkäytöstä tai pornografian
katselemisesta ja sitten odottaa esittävänsä muille haasteen tehdä parannus
niistä samoista asioista! Ette voi tehdä niin. Henki ei ole silloin teidän kanssanne,
ja sanat juuttuvat kurkkuunne yrittäessänne lausua niitä. Te ette voi kulkea pitkin

polkuja, joita Lehi kutsui kielletyiksi [1. Nefi 8:28], ja odottaa opastavanne muita kaidalle ja
kapealle polulle [2. Nefi 31:18] – niin ei voi tehdä.

Mutta teidän kohdallanne tähän ongelmaan löytyy vastaus aivan yhtä lailla kuin se löytyy sen
tutkijan kohdalla, jonka luo menette. Olittepa kuka tahansa ja olittepa tehneet mitä tahansa, te
voitte saada anteeksi. Teistä nuorista miehistä joka ikinen voi jättää taakseen minkä tahansa
rikkomuksen, jonka kanssa ehkä kamppailette. Kyse on anteeksiantamuksen ihmeestä, Herran
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ihmeestä. Mutta te ette pysty tekemään sitä ilman aktiivista
sitoutumista evankeliumiin, ettekä te pysty siihen ilman parannusta, silloin kun sitä tarvitaan.
Pyydän teitä – – olemaan aktiivisia ja olemaan puhtaita. Jos on tarpeen, pyydän teitä tulemaan
aktiivisiksi ja tulemaan puhtaiksi.” (”Herran taistoon kaikki meidät kutsuttu on”, Liahona,
marraskuu 2011, s. 45.)
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Pohdi, miksi on välttämätöntä olla puhdas synnistä, kun julistaa evankeliumia.
Mieti, mistä synneistä sinun on kenties tehtävä parannus, jotta voit palvella
paremmin Herraa. Muista, että piispasi tai seurakunnanjohtajasi voi olla tärkeänä
avun lähteenä, kun pyrit tulemaan puhtaaksi ja tahrattomaksi.

2. kirje Timoteukselle 3
Paavali kuvailee viimeisten päivien vaikeita aikoja
Oletko koskaan kantanut huolta siitä, että sinä tai sinun tulevat lapsesi ette ehkä
pysty kestämään oman aikamme maailman pahuutta?

Apostoli Paavali opetti Timoteukselle, kuinka voittaa maailman vaarat. Lue 2. Tim.
3:1–5 ja pane merkille, mitä vaaroja Paavali sanoi Timoteuksen ja meidän
kohtaavan tai näkevän elämässämme.

Ajattele jotakin äskettäistä tilannetta, jolloin olet ehkä havainnut näiden kaltaisia
vaarallisia käytösmalleja.

Jakeissa 2. Tim. 3:6–13 Paavali jatkoi näiden vaarojen kuvailemista, ja hän profetoi,
että viimeisinä päivinä ne vain pahenisivat.

Huomaa jakeesta 2. Tim. 3:7, että Paavali mainitsi ihmiset, jotka ”ovat aina alttiita
uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta”. Mitä sellaisia
filosofioita tai ajatuksia on vallalla nykyään, jotka ovat vastoin sitä totuutta, jonka
Jumala on ilmoittanut profeettojensa välityksellä? ____________________

Kuvailtuaan näitä vaaroja Paavali antoi Timoteukselle – ja meille – neuvon, kuinka
voi voittaa nämä hengelliset vaarat.

Lue 2. Tim. 3:14–17 ja katso, minkä neuvon Paavali antoi. (Huomaa, että 2. Tim.
3:15–17 on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi
erottuvalla tavalla, jotta pystyt löytämään sen tulevaisuudessa.)

Mieti, mitä saattaisi tarkoittaa tämä ohje: ”Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut.
Sinähän olet siitä varma.” (2. Tim. 3:14.)

Me voimme oppia näistä jakeista seuraavat kaksi periaatetta: Jos pidämme kiinni
totuuksista, jotka olemme oppineet luotettavista lähteistä ja pyhistä
kirjoituksista, me voimme voittaa viimeisten aikojen hengelliset vaarat. Kun
tutkimme pyhiä kirjoituksia, me voimme oppia opin sekä saada ojennusta ja
opetusta, mikä auttaa meitä kehittymään kohti täydellisyyttä.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tilanteesta, jolloin
pyhät kirjoitukset ovat auttaneet sinua yhdellä tai useammalla

seuraavista tavoista:

a. ymmärtämään evankeliumin oppia

b. tarjoamalla nuhtelua tai oikaisua sellaisessa, mikä ajatuksissasi, valinnoissasi
tai käytöksessäsi ei ollut oikein

c. antamalla vastauksen rukoukseen tai antamalla ohjeita siihen, kuinka voisit
ratkaista jonkin ongelman.
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Pyhien kirjoitusten hallinta – 2. Tim. 3:15–17
3. Käytä muutama hetki siihen, että opettelet ulkoa kohdan 2. Tim.

3:16–17. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi:
Olen opetellut ulkoa kohdan 2. Tim. 3:16–17. Mieti, kuinka voisit tutkia pyhiä
kirjoituksiasi tällä viikolla siten, että se kutsuu näiden jakeiden lupauksia
elämääsi.

2. kirje Timoteukselle 4
Paavali julistaa, että hän on taistellut hyvän taistelun ja antaa Timoteukselle
tehtävän jatkaa saarnaamista
On todennäköistä, että Toinen kirje Timoteukselle on viimeinen kirje, jonka
apostoli Paavali kirjoitti ennen kuolemaansa. Lue 2. Tim. 4:1–5 ja etsi kaksi asiaa: 1)
Paavalin neuvot Timoteukselle ja 2) Paavalin profetia varhaisen kristillisen kirkon
tulevaisuudesta. Ilmaus ”astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan” jakeessa 2
viittaa siihen, että Herran työtä tulee kiirehtiä ja että tulee nuhdella tai ojentaa niitä,
jotka eivät tee niin (ks. Joseph Smithin raamatunkäännös, LDS Bible, 2 Timothy
4:2, alaviite b).

Kirjoita löytämäsi asiat seuraavaan taulukkoon:

Paavalin neuvot
Timoteukselle

Paavalin profetia varhaisesta kristillisestä
kirkosta

Mistähän syystä Paavali kannusti Timoteusta edelleen saarnaamaan ja palvelemaan
ihmisiä, vaikka hän tiesi, että monet kääntyisivät pois totuudesta?

Lue 2. Tim. 4:6–8 ja ota selville, mitä Paavali kirjoitti omista ponnisteluistaan
evankeliumin levittämiseksi.

Huomaa, että Paavalin urheilulliset viittaukset hyvän kilpailun kilpailemiseen ja
perille juoksemiseen kuvaavat, kuinka hän oli täyttänyt uskollisesti
lähetystehtävänsä. Minkä Paavali jakeen 8 mukaan tiesi odottavan häntä kuoleman
jälkeen?

Me voimme oppia näistä jakeista seuraavan periaatteen: Jos pysymme uskollisina
kaikessa, mitä Herra vaatii meiltä, me saamme vanhurskauden seppeleen.
”Vanhurskauden seppeleen” saamiseen sisältyy taivaallisen Isän kaltaiseksi
tuleminen.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi joitakin
vaatimuksia, joita Herra on antanut kirkon nuorille auttaakseen

heitä tulemaan enemmän taivaallisen Isänsä kaltaisiksi. (Jos tarvitset apua,
katso kirjasesta Nuorten voimaksi.) Kirjoita sitten vastaukset seuraaviin
kysymyksiin:

a. Miksi nuoret saattaisivat lakata olemasta uskollisia joillekin näistä
vaatimuksista?
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b. Kuka tuntemasi henkilö on Paavalin tavoin hyvä esimerkki uskollisena
pysymisestä silloinkin kun on vaikeaa? Mitä sellaista hän on tehnyt, mikä
ilmentää tätä periaatetta?

Kuten jakeissa 2. Tim. 4:9–22 kerrotaan, Paavali päätti kirjeensä selittämällä, että
vaikka hän oli tuntenut toisinaan työssään yksinäisyyttä, niin hän tiesi, että Herra
oli hänen kanssaan ja vahvisti häntä.

Muista pysyä uskollisena siinä, mitä Herra vaatii sinulta. Voisit kirjoittaa
mahdollisia vaikutelmia tai kehotuksia, joita olet saanut taivaalliselta Isältä tämän
oppiaiheen aikana. Voisit asettaa tavoitteeksi toimia saamiesi
vaikutelmien mukaan.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut 2. kirjeen Timoteukselle ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Kirje Titukselle
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Paavalin Kirje Titukselle, kuten hänen kirjeensä Timoteukselle, sisältää apostoli
Paavalin ajattomia ohjeita eräälle paikalliselle kirkon johtajalle. Paavali kirjoitti, että
Jumala oli luvannut toivon iankaikkisesta elämästä kuolevaisuutta edeltävässä
elämässä ”ennen aikojen alkua” (Tit. 1:2). Hän opetti, että pyhien tulee odottaa
tuota autuasta toivoa korotuksesta ja Vapahtajan toisesta tulemisesta (ks. Tit. 2:13).
Paavali kirjoitti Titukselle myös puhtaaksi pesemisestä ja Pyhän Hengen tuomasta
uudistumisesta (ks. Tit. 3:5) viitaten kastetoimitukseen. Hän kirjoitti myös Pyhän
Hengen lahjan saamisen puhdistavasta vaikutuksesta. Nämä kumpikin valmistavat
meitä saamaan osaksemme ”ikuisen elämän, niin kuin toivomme” (Tit. 3:7).
Tutkimalla Paavalin innoitettuja neuvoja Titukselle voit lisätä uskoasi siihen, että
evankeliumin opit ja toimitukset tuovat iankaikkisen elämän toivon.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjeen Titukselle kirjoitti Paavali (ks. Tit. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali kirjoitti Kirjeen Titukselle todennäköisesti Timoteukselle osoitettujen
kahden kirjeen välissä, noin 64–65 jKr. (ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi). Paavali kirjoitti Kirjeen Titukselle oltuaan ensimmäisen kerran
vankilassa Roomassa. Hän ei ilmaissut, missä hän oli kirjoittaessaan tämän kirjeen.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Paavali kirjoitti tämän Kirjeen Titukselle, jota hän nimitti ”omaksi hengelliseksi
pojakseen, saman uskon tunnustajaksi” (ks. Tit. 1:4). Titus oli kreikkalainen (ks.
Gal. 2:3), ja hän oli kääntynyt evankeliumiin Paavalin itsensä avulla (ks. Bible
Dictionary, ”Titus”). Kääntymyksensä jälkeen Titus uurasti Paavalin kanssa levittäen
evankeliumia ja järjestäen kirkkoa (ks. Bible Dictionary, ”Titus”). Hän auttoi
lahjoitusten keräämisessä Jerusalemin köyhille (ks. 2. Kor. 8:6, 16–23) ja meni
Paavalin kanssa Jerusalemin neuvostoon (ks. Gal. 2:1). Paavali uskoi Tituksen
viemään hänen ensimmäisen kirjeensä Korintissa asuville pyhille (ks. 2. Kor.
7:5–15). Hän kirjoitti Titukselle vahvistaakseen tätä tämän tehtävässä johtaa kirkon
seurakuntaa Kreetassa ja huolehtia siitä vastustuksesta huolimatta (ks. Tit. 1:5,
10–11; 2:15; 3:10).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Tämä kirje on yksi paimenkirjeistä (kaitsijalle eli johtajalle kirkossa), kuten 1. ja
2. kirje Timoteukselle (ks. Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”). Kirjeessä Titukselle
on varhaisimpia todisteita siitä, että kirkko oli perustettu kreikkalaiselle Kreetan
saarelle Välimerellä (ks. Tit. 1:5). Tituksella oli vastuu kutsua saarella uusia
seurakunnan kaitsijoita (piispoja). Paavali luetteli seurakunnan kaitsijoiden
(piispojen) hengellisiä ominaisuuksia (ks. Tit. 1:6–9). Lisäksi hän antoi erityisiä
neuvoja miehille, naisille ja orjille (palvelijoille) pyhien asianmukaisesta käytöksestä
(ks. Tit. 2:2–10).
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Pääkohdat
Kirje Titukselle 1. Paavali neuvoo Titusta asettamaan virkaan kirkon johtajia ja
luettelee sitten seurakunnan kaitsijoiden (piispojen) ominaisuuksia. Hän neuvoo
Titusta oikaisemaan harhaoppeja ja nuhtelemaan vääriä opettajia, jotka ”väittävät
tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet” (Tit. 1:16).

Kirje Titukselle 2. Paavali kannustaa Titusta neuvomaan vanhempia kirkon
jäseniä olemaan esimerkkinä nuoremmille pyhille. Hän myös pyytää Titusta
opettamaan orjia (palvelijoita) alistumaan isäntänsä tahtoon. Paavali selittää tapaa,
jolla opetuslasten tulee elää heidän valmistautuessaan Herran paluuseen. Hän
kuvailee lunastusta, jonka Jeesus Kristus saa aikaan.

Kirje Titukselle 3. Paavali opettaa, että kirkon jäsenten tulee olla hyviä kansalaisia
ja vanhurskaita Jeesuksen Kristuksen seuraajia. Kasteen kautta me voimme saada
iankaikkisen elämän Herran armosta.

KIRJE  T ITUKSELLE
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VIIKKO 27: PÄIVÄ 2

Kirje Titukselle
Johdanto
Tässä kirjeessä apostoli Paavali kehotti Titusta, joka myös oli lähetyssaarnaaja ja
palveli Kreetassa, käyttämään tervettä oppia muiden opettamiseksi ja
ojentamiseksi. Paavali neuvoi Titusta myös opettamaan pyhiä olemaan
vanhurskaita esimerkkejä, toivomaan lunastusta Jeesuksen Kristuksen sovituksen
kautta ja tekemään edelleen hyviä tekoja.

Kirje Titukselle 1
Paavali kehottaa Titusta käyttämään tervettä oppia pyhien ja muiden opettamiseksi
ja ojentamiseksi Kreetassa
Etsi Kreeta kolmoissidoksen Raamatun kartasta nro 13, ”Apostoli Paavalin
lähetysmatkat”. Elämänsä loppuvaiheessa Paavali kirjoitti kirjeen Titukselle, joka
palveli kirkon johtajana Kreetassa. Paavali oli käännyttänyt Tituksen useita vuosia
aiemmin, ja kasteensa jälkeen Titus oli palvellut Paavalin kanssa eri tehtävissä.
Kirjeessään Paavali kannusti Titusta ja antoi hänelle hänen tehtäväänsä koskevia
neuvoja.

Kuten jakeissa Tit. 1:1–6 kerrotaan, Paavali todisti toivosta, joka hänellä oli
iankaikkisesta elämästä. Sen oli Jumala luvannut ennen aikojen alkua (ks. Tit. 1:2).
Hän selitti, että hän oli lähettänyt Tituksen saattamaan kirkon järjestykseen
Kreetassa ja kutsumaan miehiä palvelemaan piispoina.

Lue Tit. 1:7–8 ja ota selville, millaisia ominaisuuksia piispalla tulee olla ja millaisia
ominaisuuksia piispan tulee välttää. Voisit merkitä pyhiin kirjoituksiisi, mitä löydät.

Jakeessa Tit. 1:7 sana ylimielinen tarkoittaa sellaista, joka on varma omasta
ylemmyydestään ja suhtautuu väheksyen muihin.

Mistähän syystä on tarpeen, että piispalla on Paavalin luettelemia ominaisuuksia tai
että hän välttää niitä? ____________________

Lue Tit. 1:9 ja pane merkille, mikä muu ominaisuus piispoilla pitäisi olla. ”Terve
opetus” tarkoittaa tosi opin opettamista.

Jakeesta Tit. 1:9 me opimme, että piispojen on tärkeää pitää kiinni Jumalan sanasta,
jotta he voivat tosi opin avulla kannustaa muita elämään evankeliumin mukaan ja
kumota ”vastustajien väitteet”. Vastustaja on sellainen, joka puhuu jotakin ajatusta
(tässä tapauksessa evankeliumin totuutta) vastaan tai kieltää sen. Vastustajia voivat
olla sekä kirkon jäsenet että kirkkoon kuulumattomat.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia Paavalin piispoja koskevista opetuksista, on
se, että kun pidämme kiinni Jumalan sanasta, me voimme tosi opin avulla
kannustaa muita elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja
torjua niitä, jotka vastustavat sitä.

Mieti, mitä kahdentoista apostolin koorumin presidentti Boyd K. Packer on sanonut
siitä, millainen voima tosi opilla on ihmisten auttamisessa elämään Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin mukaan:
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”Tosi opin ymmärtäminen muuttaa asenteita ja käyttäytymistä.

Evankeliumin oppien tutkiminen parantaa käyttäytymistä nopeammin kuin
käyttäytymisen tutkiminen. Syventyminen huonoon käytökseen voi johtaa
huonoon käytökseen. Siksi tähdennämme niin voimakkaasti evankeliumin oppien
tutkimista.” (Ks. ”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 13.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä sinä voit tehdä ollaksesi valmis opettamaan tosi oppia, jotta voit
kannustaa muita elämään evankeliumin mukaan? (Ks. OL 11:21.)

b. Mitä esimerkkejä pyhissä kirjoituksissa on tilanteista, jolloin joku on
opettanut tosi oppia henkilölle, joka on ilmaissut epäilyksiä tai
vihamielisyyttä kirkkoa tai sen oppia kohtaan? (Sisällytä vastaukseesi
ainakin yksi esimerkki tilanteesta, jossa joku teki parannuksen, koska
hänelle opetettiin tosi oppia.)

Ajattele tilannetta, jolloin tosi opin oppiminen on kannustanut tai taivuttanut sinua
tai jotakuta tuntemaasi henkilöä elämään täydellisemmin Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin mukaan.

Vaikka tosi oppi voi auttaa meitä kannustamaan muita elämään evankeliumin
mukaan ja vastaamaan uskossa ja todistaen niille, jotka vastustavat kirkkoa, se ei
välttämättä johda henkilöä ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen oppia. Koska
kaikilla ihmisillä on tahdonvapaus, he voivat valita, ottavatko he vastaan tosi opin
vai torjuvatko he sen.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavaa:

a. Luettele ainakin kolme pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa, joita olet
opiskellut tänä vuonna ja jotka voisivat olla erityisen hyödyllisiä
kannustamaan muita elämään evankeliumin mukaan. Selitä, kuinka
kustakin kohdasta voisi olla hyötyä.

b. Luettele ainakin kolme pyhien kirjoitusten hallittavaa kohtaa, joita voisi
hyödyntää, kun vastataan niille, jotka vastustavat jotakin kirkon opetusta tai
käytäntöä. Selitä, kuinka kukin kohta voisi omalta osaltaan opettaa tosi
oppia puolustuksena heidän vastustukseensa.

Jatka pyhien kirjoitusten avainkohtien opettelemista, jotta olet valmistautunut
opettamaan muille tosi oppia.

Kuten jakeissa Tit. 1:10–16 kerrotaan, Paavali opetti Titukselle, että Kreetan pyhien
pitää turvata tosi oppiin, koska heidän joukossaan on monia eksyttäjiä ja vääriä
opettajia. Hän neuvoi Titusta nuhtelemaan ankarasti vääriä opettajia, jotta nämä
hylkäisivät erheensä ja ”tulisivat uskossaan terveiksi” (Tit. 1:13). Paavali selitti myös,
että ihmiset osoittavat teoillaan, kuinka lähellä Jumalaa he ovat.

VI IKKO 27,  PÄIVÄ 2
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Kirje Titukselle 2
Paavali neuvoo Titusta opettamaan Kreetan pyhiä elämään tosi opin mukaan
Lue Tit. 2:1 ja katso, mitä muuta apostoli Paavali neuvoi Titusta tekemään tosi opin
suhteen.

Lue Tit. 2:3–5 ja ota selville Paavalin neuvot siitä, kuinka vanhempien naisten tulee
elää ja mitä heidän tulee opettaa nuoremmille naisille. Lue sitten Tit. 2:2, 6–8 ja ota
selville Paavalin neuvot siitä, kuinka vanhempien ja nuorempien miesten tulee elää.
Jakeessa 2 sana maltillinen tarkoittaa rauhallista tai vakavaa. Voisit merkitä kaikki ne
Paavalin neuvot, jotka soveltuvat sinuun.

Yksi totuus, jonka me opimme Paavalin neuvoista Titukselle, on se, että Jeesuksen
Kristuksen seuraajien tulee olla hyviä esimerkkejä muille.

3. Ajattele jotakuta seurakuntasi vanhempaa jäsentä, joka on ollut
hyvä esimerkki evankeliumin mukaisesta elämästä ja sille

omistautumisesta. Selitä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjassasi, kuinka
tämän henkilön esimerkki on auttanut sinua.

Valitse yksi jakeissa Tit. 2:2–8 luetelluista käyttäytymistavoista ja aseta tavoite
omaksua tuo käyttäytymistapa paremmin elämääsi, jotta sinun hyvä esimerkkisi voi
olla siunauksena muille.

Jakeissa Tit. 2:9–10 kerrotaan, että Paavali neuvoi Titusta opettamaan kirkon
jäseniä, jotka toimivat orjina (tai palvelijoina), olemaan rehellisiä ja myöntyväisiä
toimiessaan isäntiensä kanssa. Olemalla rehellisiä ja myöntyväisiä nämä kirkon
jäsenet kunnioittaisivat Herraa ja näyttäisivät hyvää esimerkkiä työnantajilleen.

Lue Tit. 2:11–15 ja katso, mitä evankeliumi tekee pyhille ja mitä Kristus on tehnyt
meidän kaikkien hyväksi. Voisit merkitä, mitä evankeliumi johtaa ihmiset
odottamaan innolla. Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Tit. 2:11
sanotaan: ”Jumalan armo, joka tuo pelastuksen kaikille ihmisille, on näet
ilmestynyt” (LDS Bible, Titus 2:11, alaviite b).

Sen pohjalta, mitä Paavali opettaa jakeessa Tit. 2:14, me opimme, että Jeesus
Kristus antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen ja
puhdistaakseen meidät. Ilmaus ”oma kansa” jakeessa 14 viittaa Herran
kallisarvoiseen kansaan, jonka Hän on lunastanut (ks. 1. Piet. 1:18–19; 2:9) ja joka
on tehnyt liiton pitää Hänen käskynsä (ks. 2. Moos. 19:5–6).

Kirje Titukselle 3
Paavali kertoo Titukselle, mitä Kreetan pyhien täytyy tehdä kasteensa jälkeen
Kuten jakeissa Tit. 3:1–2 kerrotaan, Paavali neuvoi Titusta opettamaan Kreetan
pyhiä noudattamaan maan lakia ja näyttämään hyvää esimerkkiä olemalla lempeitä
ja olemalla parjaamatta muita. Lue Tit. 3:3–8 ja ota selville, mitä Paavali sanoi siitä,
kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi oli muuttanut häntä, kirkon jäseniä
Kreetassa ja kaikkia pyhiä.

Huomaa, kuinka Paavali jakeessa Tit. 3:3 kuvaili itseään ja muita kirkon jäseniä
ennen kuin he saivat kuulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Voisit merkitä
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jakeissa Tit. 3:4–6, mikä muutti ihmisiä. Jakeen Tit. 3:5 ilmaus ”pesemällä meidät
puhtaiksi” viittaa kastamiseen.

Mieti, kuinka sinä olet muuttunut Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ansiosta.

4. Huomaa jakeesta Tit. 3:8, että Paavali neuvoi pyhiä ”[tekemään]
ahkerasti hyvää”. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi

niistä hyvistä teoista, joita teet nyt ja joita aiot tehdä edelleen osoittaaksesi
uskosi Jumalaan.

Kuten jakeissa Tit. 3:9–15 kerrotaan, Paavali neuvoi pyhiä välttämään kiistoja tai
väittelyjä uskottomien kanssa. Lisäksi hän kertoi Titukselle, että hän lähettäisi
muita kirkon johtajia vierailemaan Kreetassa.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut Kirjeen Titukselle ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

VI IKKO 27,  PÄIVÄ 2
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Johdanto – Kirje Filemonille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Kirje Filemonille sisältää apostoli Paavalin henkilökohtaisia neuvoja tilanteeseen
Filemonin orjan Onesimoksen kanssa. Kun tutkit tätä kirjettä, voit oppia, että kun
ihmiset liittyvät Jeesuksen Kristuksen kirkkoon, heistä tulee veljiä ja sisaria
evankeliumissa (ks. Filem. 16). Voit myös tulla tuntemaan sen velvollisuuden
tärkeyden, että Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee osoittaa armeliaisuutta ja
antaa anteeksi muille (ks. Filem. 16–17).

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjeen Filemonille kirjoitti apostoli Paavali (ks. Filem. 1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Paavali valmisteli Kirjeen Filemonille ollessaan ensimmäisen kerran vankilassa
Roomassa, noin 60–62 jKr. (ks. Filem. 1, 9; PKO, ”Paavalin kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
”Kirje Filemonille on yksityinen kirje Onesimoksesta. Tämä oli orja, joka oli
ryöstänyt isäntänsä Filemonin ja karannut Roomaan.” (PKO, ”Paavalin kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi.) Filemon oli luultavasti kreikkalainen käännynnäinen ja asui
Kolossassa (ks. Kol. 4:9). Hän salli kirkon seurakunnan kokoontua kotonaan (ks.
Filem. 2, 5). Karattuaan Onesimos liittyi kirkkoon, ja hänestä tuli ”rakas veli
Herrassa” (ks. Filem. 16; ks. myös Filem. 10–12).

Paavali kirjoitti Filemonille rohkaistakseen häntä ottamaan Onesimoksen takaisin
veljenä evankeliumissa saattamatta tätä kärsimään ankaria rangaistuksia, jotka
yleensä langetettiin karanneille orjille (ks. Filem. 17). Paavali jopa tarjoutui
korvaamaan mahdolliset rahalliset menetykset, jotka Onesimos oli saattanut
Filemonin kärsittäväksi (ks. Filem. 18–19).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Kirje Filemonille on lyhyin ja kenties henkilökohtaisin Paavalin kirjeistä. Se on
yksityishenkilölle osoitettu kirje, eikä siinä sellaisena ole paljon opillista sisältöä.
Siitä huolimatta Paavalin Filemonille osoittama vetoomus tehdä sovinto orja
Onesimoksen kanssa havainnollistaa, kuinka evankeliumin opit soveltuvat
jokapäiväiseen elämään – tässä tapauksessa osoittaen, että suhteemme Jeesukseen
Kristukseen tuo meidät perhesuhteeseen kaikkien muiden Kristuksen seuraajien
kanssa, ja tähdentäen armeliaisuuden ja anteeksiannon tärkeyttä.

Pääkohdat
Kirje Filemonille. Paavali kiittää Filemonia rakkaudesta, jota tämä on osoittanut
pyhiä kohtaan. Hän selittää, että Filemonin karannut orja Onesimos on kääntynyt
evankeliumiin. Paavali pyytää Filemonia ottamaan Onesimoksen takaisin veljenä
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Herrassa. Hän tarjoutuu korvaamaan Filemonille mahdolliset taloudelliset
menetykset, jotka Onesimos on saattanut hänen kärsittäväkseen.

KIRJE  F ILEMONILLE
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VIIKKO 27: PÄIVÄ 3

Kirje Filemonille
Johdanto
Tässä kirjeessä apostoli Paavali kiitti Filemonia tämän uskosta ja rakkaudesta
Vapahtajaa ja muita kirkon jäseniä kohtaan. Hän neuvoi Filemonia ottamaan
karanneen orjansa Onesimoksen takaisin veljenä evankeliumissa.

Kirje Filemonille
Paavali neuvoo Filemonia ottamaan karanneen orjansa Onesimoksen takaisin veljenä
evankeliumissa

1. Me kirkon jäsenet kohtaamme usein uusia ihmisiä. Kuvittele, että
joku uusi henkilö liittyy seurakuntaanne. Kirjoita pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä sosiaalisia haasteita joku saattaisi
kohdata liittyessään kirkkoon tai muuttaessaan uuteen seurakuntaan. Jos olet
viime vuosina liittynyt kirkkoon tai muuttanut uuteen seurakuntaan, kuvaile
mahdollisesti kohtaamiasi sosiaalisia haasteita.

Mieti seuraavia kysymyksiä: Kuinka kohtelet seurakuntanne uusia jäseniä? Kuinka
kohtelet kirkon jäseniä, jotka käyttäytyvät toisin kuin sinä, ovat kiinnostuneita eri
asioista kuin sinä tai kuuluvat eri sosiaalisiin ryhmiin kuin sinä?

Kun tutkit apostoli Paavalin kirjettä Filemonille, etsi jokin totuus, joka voi ohjata
sinua kanssakäymisissäsi muiden kirkon jäsenten kanssa.

Kun Paavali oli ensimmäistä kertaa vankina Roomassa ja joutunut kotiarestiin, hän
kirjoitti Filemonille, joka oli luultavasti kreikkalainen kirkon käännynnäinen. Kuten
jakeissa Filem. 1–3 kerrotaan, Paavali aloitti kirjeensä tervehtimällä Filemonia ja
muita, kuten Filemonin kotona kokoontuvaa seurakuntaa.

Lue Filem. 4–7 ja katso, miksi Paavali kiitti Filemonia.

Sinun voi olla hyvä tietää, että kun Paavali sanoi, että Filemon oli ”virkistänyt
pyhien mielet” (Filem. 7), hän tarkoitti, että Filemon oli ilahduttanut pyhien
sydäntä.

Päätarkoituksena sille, että Paavali kirjoitti Filemonille, oli käsitellä tilannetta, joka
liittyi Filemoniin ja tämän palvelijaan eli orjaan nimeltä Onesimos. Onesimos oli
karannut ja ehkä varastanut jotakin Filemonilta (ks. Filem. 18). Orjuutta ei pidetty
pahana Uuden testamentin juutalaiskristillisessä kulttuurissa, ja Rooman laki antoi
sille tukensa. Karanneita orjia rangaistiin esimerkiksi ankaralla ruoskimisella,
polttomerkillä otsaan tai jopa kuolemalla. Karattuaan Onesimos oli tavannut
apostoli Paavalin.

Lue Filem. 8–12 ja ota selville, mitä Paavali anoi eli pyysi hartaasti Filemonia
tekemään.

Jos sinä olisit ollut Filemonin asemassa, mitä olisit saattanut ajatella tai tuntea
luettuasi Paavalin pyynnön?

570



Huomaa ilmaus ”jonka isäksi olen vankina ollessani tullut” (Filem. 10). Ollessaan
vankilassa Paavali oli auttanut Onesimosta aloittamaan uuden elämän Jeesuksen
Kristuksen seuraajana.

Kuten jakeissa Filem. 13–14 kerrotaan, Paavali halusi pitää Onesimoksen luonaan,
jotta Onesimos voisi auttaa häntä, mutta Paavali ei halunnut tehdä niin ilman
Filemonin suostumusta.

Lue Filem. 15–16 ja pane merkille, kuinka Paavali kannusti Filemonia
tarkastelemaan suhdettaan äskettäin kääntymyksen kokeneeseen Onesimokseen.
Voisit merkitä, mitä löydät.

Miksi suhtautuminen Onesimokseen ”rakkaana veljenä” (Filem. 16) on saattanut
olla vaikeaa Filemonille?

Yksi totuus, jonka me voimme oppia jakeesta 16, on se, että me olemme veljiä ja
sisaria evankeliumissa.

Me kaikki olemme taivaallisen Isän henkilapsia (ks. Hepr. 12:9) ja siten olemme
kaikki veljiä ja sisaria. Lisäksi kaste- ja konfirmointitoimituksen ansiosta,
osoittamalla jatkuvasti uskoa Jeesukseen Kristukseen ja tekemällä jatkuvasti
parannusta me olemme hengellisesti uudestisyntyneitä. Tällä tavoin meistä tulee
Jeesuksen Kristuksen poikia ja tyttäriä (ks. Moosia 5:7), ja näin ollen me olemme
veljiä ja sisaria Hänen liittoon kuuluvassa perheessään. Sukupuolestamme,
kulttuuristamme, iästämme, taustastamme tai yhteiskunnallisesta asemastamme
riippumatta meistä tulee yhdenvertaisia Jumalan valtakunnassa.

Kun luet presidentti Spencer W. Kimballin seuraavia sanoja, pane merkille, millä
tavoin se totuus, että me olemme veljiä ja sisaria evankeliumissa, voi vaikuttaa
siihen, kuinka kohtelemme toisiamme, varsinkin uusia kirkon jäseniä:

”Minusta on aina ollut ylentävää lukea Paavalin lyhyt kirje Filemonille. Se opettaa
meille evankeliumin veljeyden periaatteen ja hengen. – –

On innoittavaa ja ilahduttavaa nähdä tämän saman hengen vaikuttavan
kaikkialla kirkossa, nähdä pyhien ottavan vastaan ja auttavan ja avustavan niitä,
joita päivittäin tulee sisälle Herramme valtakuntaan, ja rukoilevan heidän
puolestaan. Ojentakaa aina kätenne toisillenne – ja niille monille, joita vielä tulee

kirkkoon. Toivottakaa heidät tervetulleiksi ja rakastakaa heitä ja ottakaa heidät mukaan.

Valitettavasti on ollut toisinaan tapauksia, joissa jotkut keskuudessamme eivät ole tehneet niin,
ja kertomuksia niistä, jotka ovat torjuneet ne, jotka Herra on hyväksynyt kasteen kautta. Jos
Herra ei ’[häpeä] kutsua näitä veljikseen’ (Hepr. 2:11), ottakaamme siis – – veljiämme ja
sisariamme kädestä ja nostakaamme heidät huolenpitomme ja rakkautemme piireihin.” (”Always
a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year”, Ensign, syyskuu 1975, s. 4.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä on tärkeää ymmärtää, että me olemme veljiä ja sisaria
evankeliumissa?
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b. Milloin olet nähnyt jonkun kohtelevan muita veljinä ja sisarina
evankeliumissa? Mitä hyvää on koitunut sellaisesta ystävällisyydestä ja
rakkaudesta?

3. Kirjoita kirje seurakuntanne jollekulle jäsenelle, joka saattaa tarvita
tunnetta siitä, että häntä rakastetaan ja hänet hyväksytään. Voisit

kehua tälle henkilölle hänen lahjojaan ja hänen antamaansa panosta sekä
ilmaista hänelle arvostuksesi veljenä tai sisarena evankeliumissa. Kun olet
kirjoittanut kirjeen, kirjoita siitä lyhyt yhteenveto pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi.

Jotta valmistautuisit huomaamaan vielä yhden totuuden, jota havainnollistetaan
Paavalin kirjeessä Filemonille, mieti tilannetta, jolloin joku loukkasi sinua tai teki
sinulle vääryyttä.

Lue Filem. 17 ja katso, mitä Paavali neuvoi Filemonia tekemään Onesimokselle,
Filemonin karanneelle orjalle.

Paavali pyysi Filemonia, että tämä toivottaisi Onesimoksen jälleen tervetulleeksi
huonekuntaansa eikä panisi täytäntöön niitä ankaria rangaistuksia, joita karanneet
orjat yleensä saivat. Me opimme, kuten Paavalin ohje Filemonille osoittaa, että
Jeesuksen Kristuksen opetuslapset ovat armeliaita muille ja antavat heille
anteeksi.

Miksi toisinaan voi olla vaikeaa olla armelias muille ja antaa heille anteeksi?

Huomaa, että armeliaisuus ja anteeksianto niitä kohtaan, jotka ovat tehneet meille
vääryyttä, ei välttämättä tarkoita, että sallimme heidän välttää tekojensa seuraukset,
eikä se tarkoita, että alamme heti taas luottaa heihin. Sen sijaan se tarkoittaa, että
me osoitamme myötätuntoa muita kohtaan ja unohdamme mahdollisen kaunan,
vihan tai loukkaukset, joita saatamme hautoa. Kun tilanne niin edellyttää, me
voimme myös sallia meitä vastaan rikkoneiden ansaita uudelleen
luottamuksemme.

Lue Filem. 18–21 ja ota selville, mitä Paavali tarjoutui tekemään Onesimoksen
puolesta.

Aivan kuten Paavali toimi välittäjänä Onesimoksen puolesta, Jeesus Kristus toimii
välittäjänä meidän puolestamme ja ajaa asiaamme taivaallisen Isän edessä (ks. OL
45:3–5). Jeesus Kristus on myös maksanut sen hengellisen velan, jonka syntimme
ovat saaneet aikaan.

Kuinka sen muistaminen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän puolestamme,
auttaa meitä olemaan armeliaita muille ja antamaan heille anteeksi?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
useampaan seuraavista kysymyssarjoista (älä kerro mitään, mikä on

liian henkilökohtaista tai yksityistä):

a. Milloin sinun on Filemonin tavoin pitänyt olla armollinen jollekulle ja antaa
hänelle anteeksi? Kuinka pystyit olemaan armollinen ja antamaan anteeksi
tuolle henkilölle? Kuinka sinua siunattiin, kun teit niin?
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b. Milloin sinä olet Onesimoksen tavoin toivonut, että joku toinen olisi ollut
armelias ja antanut sinulle anteeksi? Kuinka pyrit saamaan tämän henkilön
armeliaisuutta ja anteeksiantoa? Kuinka sinua siunattiin, kun teit niin?

c. Milloin sinä olet Paavalin tavoin toiminut välittäjänä jonkun anteeksiantoa
pyytävän ja jonkun sellaisen välillä, jonka piti antaa anteeksi ja olla
armelias? Kuinka pystyit auttamaan väärintekijää saamaan anteeksi ja
loukattua henkilöä antamaan anteeksi väärintekijälle?

Mieti, mitä voit tehdä ollaksesi armelias muille ja antaaksesi heille anteeksi. Kun
pyrit ottamaan mukaan ja hyväksymään muut sekä antamaan heille anteeksi, Herra
auttaa sinua pyrkimyksissäsi.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut Kirjeen Filemonille ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Kirje
heprealaisille
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Apostoli Paavalin kirje heprealaisille todistaa Jeesuksen Kristuksen
ylivertaisuudesta. Hän on suurempi kuin enkelit, ja Hänellä on erinomaisempi nimi
ja korkeampi kutsumus. Enkelit ovat Jumalan palvelijoita, mutta Jeesus Kristus on
Hänen Poikansa. Tämä kirja opettaa myös, että Jeesus on suurempi kuin Mooses ja
että Jeesuksen palvelutyö toi uuden liiton, joka on korkeampi kuin vanha,
Mooseksen lain alainen liitto. Melkisedekin pappeuden suurena ylipappina
Kristuksen pappeus on suurempi kuin Mooseksen lain alaisten ylipappien pappeus.

Vaikka pyhät kirjoitukset ovat täynnä viittauksia Jeesuksen Kristuksen
sovitusuhriin, Hänen ylösnousemukseensa ja Hänen taivaaseenastumiseensa,
Heprealaiskirje tähdentää Lunastajan jatkuvaa työtä kaikkien niiden elämässä,
jotka kääntyvät Hänen puoleensa kuuliaisina ja uskossa. Heprealaiskirjeen
tutkiminen voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin sovituksen oppia ja innoittaa
sinua elämään uskossa taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Useimmat myöhempien aikojen pyhät hyväksyvät sen, että Heprealaiskirjeen
kirjoitti Paavali (ks. Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”). On kuitenkin muutamia,
jotka kyseenalaistavat sen, kirjoittiko Paavali tämän kirjeen, koska sen tyyli ja kieli
eroavat hänen muista kirjeistään. On yleisesti hyväksyttyä, että vaikka Paavali ei
olisikaan kirjoittanut Heprealaiskirjettä, sen ajatukset ovat hänen, koska siinä
olevat opit ovat yhdenmukaisia hänen muissa kirjeissään olevien oppien kanssa.
Profeetta Joseph Smith sanoi Heprealaiskirjeessä olevien sanojen olevan apostoli
Paavalin sanoja (ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 109). Tämän
oppikirjan tarkoituksia varten hyväksymme Paavalin sen kirjoittajaksi.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Me emme tiedä, missä Paavalin kirje heprealaisille kirjoitettiin. Emme myöskään
tiedä tarkalleen, milloin se kirjoitettiin. Useimmat kuitenkin otaksuvat, että se
kirjoitettiin noin 60–62 jKr. eli suunnilleen samoihin aikoihin kun Paavalin kirjeet
filippiläisille, kolossalaisille, efesolaisille ja Filemonille (ks. PKO; ”Paavalin kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Paavali kirjoitti Heprealaiskirjeen kannustaakseen juutalaisia kirkon jäseniä
säilyttämään uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja olemaan palaamatta vanhoihin
tapoihinsa (ks. Hepr. 10:32–38). Eri ahdinkojen paineessa monet
juutalaiskristityistä olivat ilmeisesti jäämässä pois kirkon kokouksista ja palaamassa
synagogaan perinteisen juutalaisen jumalanpalveluksen suhteelliseen turvaan (ks.
Hepr. 10:25, 38–39). Paavali halusi osoittaa näille juutalaiskristityille, että
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Mooseksen laki itsessään osoitti Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovituksensa
olevan todellinen pelastuksen aikaansaaja.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Heprealaiskirje ei ole pelkästään kirje vaan ennemminkin laajennettu saarna, jossa
viitataan toistuvasti israelilaisten pyhiin kirjoituksiin ja käytäntöihin. Se on pisin
saarna pyhissä kirjoituksissa siitä, miksi ja kuinka Jeesus Kristus on ylivertainen
kaikessa.

Heprealaiskirje opettaa, että Jeesus Kristus on suurempi kuin laki, koska Hän antoi
lain. Heprealaiskirje opettaa myös, että profeetat saivat voimaa uskostaan Häneen,
että Hän on suuri ylipappi, jossa Vanhan testamentin ajan uhrit täyttyivät, että Hän
on suurempi kuin enkelit ja että Hänen sovitusuhrinsa kautta me voimme saada
syntien anteeksiannon.

Kirje heprealaisille on yksi harvoja kirjoja Raamatussa, jossa kerrotaan profeetta
Melkisedekistä (ks. Hepr. 7:1–4) ja hänen mukaansa nimetystä pappeudesta (ks.
Hepr. 5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Heprealaiskirje opettaa, että Melkisedekin pappeus
on suurempi kuin Aaronin pappeus, ja osoittaa, että pelastus ei löydy Mooseksen
laista eikä leeviläisten pappien suorittamista toimituksista vaan Jeesuksesta
Kristuksesta ja Melkisedekin pappeuden toimituksista (ks. Hepr. 7:5–28). Jakeissa
Hepr. 11:1–12:4 on merkittävä saarna uskosta, ja siinä opetetaan, kuinka ihmiset
voivat luottaa Jeesukseen Kristukseen. (Ks. PKO, ”Paavalin kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi.)

Pääkohdat
Kirje heprealaisille 1–6. Jeesus Kristus on Isän olemuksen kuva. Hän on
suurempi kuin enkelit ja kaikki profeetat, jotka edelsivät Häntä, myös Mooses.
Muinaiset israelilaiset, jotka tuotiin pois Egyptistä, eivät päässeet Herran lepoon,
koska he paaduttivat sydämensä Jeesusta Kristusta ja Hänen palvelijaansa
Moosesta vastaan. Suurena ylipappina Jeesus on ylivertainen kaikkiin Mooseksen
lain ylipappeihin verrattuna. Kristus tuli täydelliseksi kärsimystensä kautta. Me
voimme päästä Herran lepoon ja ”[edetä] täyteen tietoon” (eli tulla täydellisiksi)
evankeliumin oppien ja toimitusten kautta (Hepr. 6:1).

Kirje heprealaisille 7–13. Melkisedekin pappeus johtaa evankeliumia ja on
suurempi kuin Aaronin pappeus. Telttamaja ja Mooseksen lain toimitukset
ennakoivat Kristuksen palvelutyötä. Jeesus Kristus täytti Mooseksen lain
vuodattamalla verensä, minkä ansiosta me voimme saada pelastuksen ja
syntiemme anteeksiannon. Profeetat ja muut ihmiset suorittivat vanhurskaita
tekoja ja ihmeitä uskon avulla.

KIRJE  HEPREALAIS ILLE
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VIIKKO 27: PÄIVÄ 4

Kirje heprealaisille 1–4
Johdanto
Apostoli Paavali opetti heprealaisille pyhille eli juutalaiskristityille, millainen Jeesus
Kristus todella on. Hän puhui heille myös Vapahtajan sovituksesta sekä
siunauksista, joita sovituksesta koituu. Paavali kertoi muinaisten israelilaisten
kokemuksesta näiden vaeltaessa autiomaassa opettaakseen pyhille, mitä heidän
täytyy tehdä päästäkseen Herran lepoon.

Kirje heprealaisille 1
Paavali opettaa, millainen Jeesus Kristus todella on
Lue seuraavat tilanteet:

• Nuori nainen on kyllästynyt siihen, että häntä nimitetään ”hyväksi” tytöksi sen
vuoksi ettei hän ole mukana kaikessa, mitä hänen ystävänsä tekevät. Hän
harkitsee tasovaatimustensa höllentämistä kuuluakseen heidän joukkoonsa.

• Nuori mies, joka palvelee kokoaikaisessa lähetystyössä, tajuaa lähetystyön
olevan vaikeampaa kuin hän oli odottanut ja miettii kotiinpaluuta.

Mitä yhteistä näissä tilanteissa on? Mistä syistä ihmiset saattavat ajatella
luopuvansa pyrkimyksistään tehdä niin kuin he tietävät olevan oikein?

Apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä heprealaisille aikana, jolloin jotkut juutalaiset (eli
heprealaiset) käännynnäiset eivät osallistuneet kirkon kokouksiin vainon tai
muunlaisen painostuksen vuoksi. He olivat palaamassa tuttuun ja siten suhteellisen
turvalliseen perinteiseen juutalaiseen jumalanpalvelukseen, johon ei sisältynyt
uskoa Jeesukseen Kristukseen (ks. Hepr. 10:25, 38–39). Paavali kirjoitti tämän
kirjeen kannustaakseen näitä kirkon jäseniä pysymään uskollisina Jeesukselle
Kristukselle.

Kun tutkit tätä Kirjettä heprealaisille, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
pysymään uskollisena Kristukselle, kun saatat tuntea halua antaa periksi.

Lue Hepr. 1:1–3, 10 ja pane merkille totuuksia, joita Paavali opetti juutalaispyhille
Vapahtajasta.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi Jeesusta Kristusta
koskevia oppeja, joita löydät jakeista Hepr. 1:1–3, 10. Esimerkiksi

jakeista 2 ja 10 voisit huomata seuraavan opin: Jeesus Kristus on luonut
taivaat ja maan. Kun katsot tarkasti, huomaat, että näissä jakeissa opetetaan
useita muitakin merkittäviä opinkohtia Vapahtajasta.

Pane merkille oppeja ja periaatteita
Pyhät kirjoitukset sisältävät paljon enemmän oppeja ja periaatteita kuin ne, jotka mainitaan
tässä seminaarin oppilaan kirjassa. Kun tutkit pyhiä kirjoituksia itseksesi, harjoittele sitä, että
etsit lisää totuuksia, joita voit soveltaa omaan elämääsi. Kohta Hepr. 1:1–3, 10 tarjoaa
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ihanteellisen mahdollisuuden harjoitella Herraa Jeesusta Kristusta koskevien oppien
huomaamista.

Huomaa jakeen Hepr. 1:3 ilmaus ”hänen olemuksensa kuva”. Tämä ilmaus
tarkoittaa, että Jeesus Kristus näyttää samanlaiselta kuin taivaallinen Isä ja Hänellä
on samanlainen jumalallinen luonne. Saman jakeen ilmaus ”ylläpitää kaikkea
olemassa olevaa sanansa voimalla” tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus on
kaikkivoipa.

Mieti, mitkä niistä totuuksista, joita huomasit kohdasta Hepr. 1:1–3, 10, saattaisivat
olla hyödyllisiä sinulle, jos tunnet kiusausta lakata toimimasta Jumalan
tahdon mukaan.

Eräs Heprealaiskirjeen teema, johon usein kiinnitetään huomiota, on Jeesuksen
Kristuksen ylivertaisuus. Esimerkiksi jakeissa Hepr. 1:4–14 Paavali osoitti, että
Vapahtaja on suurempi kuin enkelit. Seuraavissa luvuissa hän osoitti edelleen
Kristuksen erinomaisuuden ja ylivertaisuuden.

Miksi tieto siitä, että Jeesus Kristus on suurempi kaikkea, auttaisi jotakuta, jolla on
vaikeuksia pysyä uskollisena Hänelle? ____________________

Kiinnitä edelleen huomiota tähän teemaan, kun tutkit loppuosaa Paavalin kirjeestä
heprealaisille.

Kirje heprealaisille 2
Paavali opettaa, että Jeesus Kristus on meidän pelastajamme
Mieti, kuinka valitaan kapteeni tai johtaja eri joukkueille tai ryhmille, joihin saatat
kuulua (esim. urheilujoukkue, väittely- tai näytelmäkerho tai muu koulun kerho).
Mitä ominaisuuksia sinä etsisit, jos olisit valitsemassa kapteenia tai johtajaa?

Luvussa Hepr. 2 apostoli Paavali selitti juutalaiskäännynnäisille lisää siitä, kuka ja
millainen Jeesus Kristus on, auttaakseen heitä ymmärtämään, miksi heidän pitäisi
edelleen seurata Häntä. Lue Hepr. 2:10 ja pane merkille, mitä Paavali opetti
Jeesuksen Kristuksen olevan.

Tästä jakeesta me voimme oppia, että Jeesus Kristus on meidän pelastajamme.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Millä tavoin Jeesus Kristus on meidän pelastajamme?

Lue Hepr. 2:8–9, 14–18 ja kiinnitä huomiota ilmauksiin, jotka kuvailevat sitä, miksi
Vapahtaja soveltuu olemaan meidän pelastajamme. Voisit merkitä, mitä löydät.

Jakeessa Hepr. 2:9 Paavalin opetus siitä, että Jeesus Kristus asetettiin lyhyeksi aikaa
”enkeleitä alemmaksi”, viittaa Vapahtajan alentumiseen kuolevaisuutta edeltävältä
valtaistuimelta kokeakseen kuolevaisuuden sekä Hänen kärsimykseensä ja
kuolemaansa, joiden kautta Hän ”laskeutui kaiken alapuolelle” (OL 88:6). Ilmaus
”ovat ihmisiä, lihaa ja verta” jakeessa Hepr. 2:14 tarkoittaa sitä, että me olemme
kuolevaisia.

Mitä Jeesus jakeen 9 mukaan teki kaikkien ihmisten puolesta? Kenet Hän
jakeen 14 mukaan voitti sovituksellaan?
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Huomaa, että Paavali käytti Vapahtajasta paitsi nimitystä meidän pelastajamme
myös ”armahtava ja uskollinen ylipappi” (Hepr. 2:17). Paavali vertasi Jeesusta
Kristusta juutalaiseen ylipappiin, koska ylipappia pidettiin välittäjänä kansan ja
Jumalan välillä.

Miksi Vapahtaja kykenee jakeen Hepr. 2:18 mukaan auttamaan tai lohduttamaan
meitä? ____________________

Lue Hepr. 4:14–16 ja katso, mitä lisänäkemystä Paavali antoi siihen, kuinka
Vapahtaja on armahtava ja uskollinen ylipappi.

Jakeiden Hepr. 2:17–18 ja 4:14–16 pohjalta me voimme huomata seuraavan
totuuden: Koska Jeesus Kristus kärsi ja Häntä kiusattiin kaikessa, Hän
ymmärtää meitä täydellisesti ja voi auttaa meitä hädän hetkinä. (Ks. myös
Alma 7:11–13.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi ajatuksiasi siitä,
kuinka luvusta Hepr. 2 huomaamasi totuudet voivat auttaa sinua

olemaan luottavainen päätöksessäsi seurata Jeesusta Kristusta johtajanasi.

Kirje heprealaisille 3–4
Paavali opettaa, kuinka me voimme päästä Herran lepoon
Mikä on sellainen asia, josta sinä saatat toisinaan tuntea olevasi huolissasi? Mieti,
kuinka voit kokea rauhaa ja lepoa siitä sekä muista sekasortoa ja levottomuutta
aiheuttavista asioista.

Paavalin aikaan juutalaispyhiä vainottiin, koska he elivät Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin mukaan. Kuten luvuissa Hepr. 3–4 kerrotaan, Paavali viittasi erääseen
Vanhan testamentin tilanteeseen opettaakseen pyhille, kuinka he voivat kokea
rauhaa tässä elämässä ja tulevassa.

Muinoin kun israelilaiset olivat vapautuneet Egyptistä, he herättivät Herran vihan
tottelemattomuudellaan. Sen seurauksena heitä ei päästetty Herran lepoon (ks.
4. Moos. 14; MK Jaak. 1:7–8; Alma 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29).

Voisit merkitä jakeessa Hepr. 3:11 ilmauksen ”minun lepopaikkaani”.

Lue OL 84:24 ja pane merkille, mitä siinä kohdassa opetetaan Herran levosta.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:
”Todelliset pyhät pääsevät Herran lepoon tässä elämässä ollessaan, ja
noudattamalla totuutta he pysyvät siinä siunatussa olotilassa, kunnes he
pääsevät lepäämään Herran kanssa taivaassa. – – Herran lepo kuolevaisia
koskien on sitä, että saavuttaa täydellisen tiedon suuren myöhempien aikojen
työn jumalallisuudesta. – – Herran lepo iankaikkisuudessa on sitä, että perii

iankaikkisen elämän, saa Herran kirkkauden täyteyden.” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966,
s. 633.)

Lue Hepr. 4:1 ja pane merkille, mitä Paavali pelkäsi tapahtuvan joillekuille kirkon
jäsenille.
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Lue seuraavat kohdat: Hepr. 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Lue myös Pyhien
kirjoitusten oppaasta JSR Hepr. 4:3. Kun luet näitä jakeita, ota selville, mitä Paavali
opetti toistuvasti siitä, kuinka me voimme päästä Herran lepoon.

Huomaa ilmaus ”älkää paaduttako sydäntänne” (Hepr. 3:8, 15; 4:7). Tämä ilmaus
tarkoittaa sitä, että emme saa sulkea sydäntämme totuudelta ja innoitukselta;
meidän tulee pitää sydämemme avoimena, auliina ja kuuliaisena Jumalalle ja
Hänen käskyilleen.

Paavalin opetusten pohjalta me voimme oppia, että jos pysymme uskollisina
Vapahtajalle emmekä paaduta sydäntämme, me pääsemme Herran lepoon.

Millä tavoin se, että päätämme uskoa Vapahtajaan ja pitää sydämemme avoimena
Jumalan päämäärälle ja suunnitelmalle, auttaa meitä pysymään uskollisina
Herralle? Ajattele jotakuta, jonka tunnet ja joka on hyvä esimerkki tästä
periaatteesta. Mitä nimenomaista tuo henkilö tekee pysyäkseen uskollisena?

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä aiot tehdä
pysyäksesi uskollisena Jeesukselle Kristukselle ja pitääksesi

sydämesi avoimena Hänelle.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hepr. 1–4 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 28: PÄIVÄ 1

Kirje heprealaisille 5–6
Johdanto
Apostoli Paavali opetti, että niiden, jotka saavat pappeuden, täytyy olla Jumalan
kutsumia, ja että Jeesuksesta Kristuksesta ”tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka
pappeus on Melkisedekin pappeutta” (Hepr. 5:10). Paavali kannusti kirkon jäseniä
olemaan innokkaita, uskovia, kärsivällisiä ja toiveikkaita Jumalan lupausten
saamiseksi.

Tutki pyhiä kirjoituksia päivittäin
Jatkuva päivittäinen pyhien kirjoitusten henkilökohtainen tutkiminen voi auttaa sinua oppimaan
evankeliumia, saamaan todistuksen ja kuulemaan Herran äänen. Presidentti Harold B. Lee on
sanonut: ”Jos emme lue pyhiä kirjoituksia päivittäin, todistuksemme heikkenee,
hengellisyytemme ei syvene” (Kirkon presidenttien opetuksia: Harold B. Lee, 2001, s. 66). Kun
jatkat Uuden testamentin tutkimistasi, sinua siunataan sen ansiosta, että luet pyhiä kirjoituksia
päivittäin.

Kirje heprealaisille 5
Paavali opettaa, että niiden, jotka saavat pappeuden, täytyy olla Jumalan kutsumia
Kuvittele, että joku tuttavasi kirjoittaa paperille tittelin lääkäri ja kiinnittää sen
paitaansa. Vaikka hänen paidassaan olisikin nimilappu, jossa näkyy asianmukainen
titteli, mistä asioista olisit huolissasi, jos tämä henkilö yrittäisi leikata sinut oltuasi
onnettomuudessa? Mistä asioista olisit huolissasi, jos hänellä olisi lappu, jossa
lukee titteli poliisi, ja hän yrittäisi antaa sinulle sakot jonkin väärän tekemisestä?

Miksi olisit haluton luottamaan siihen, että tämä henkilö saa suorittaa siihen
titteliin liittyviä tehtäviä, jonka hän on ominut itselleen?

Vaikka tällä henkilöllä olisi nimilappu, jossa on asianmukainen titteli, häneltä
puuttuisi valtuus ja kyky suorittaa kyseisiä tehtäviä. Aivan kuten yhteiskunta on
säätänyt keinot, joilla voi saada valtuuden suorittaa tiettyjä tehtäviä, samoin Jumala
on säätänyt keinon, jolla voi saada Häneltä valtuuden suorittaa tiettyjä tehtäviä
Hänen kirkossaan. Kun tutkit lukua Hepr. 5, etsi malli, jonka Jumala on säätänyt ja
jonka mukaan voi saada Häneltä valtuuden.

Apostoli Paavali kuvaili Vapahtajan olevan ”suuri ylipappi” (Hepr. 4:14). Lue Hepr.
5:1–3 ja pane merkille, mitä Paavali opetti ylipapin roolista israelilaisten
keskuudessa Mooseksen lain mukaan.

”Mooseksen lain mukaan Aaronin pappeuden johtavana virkailijana toimiva kutsuttiin ylipapiksi.
Virka oli periytyvä, ja se annettiin Aaronin suvun esikoisille. Aaron itse oli ensimmäinen ylipappi
Aaronin järjestyksen mukaan.” Ylipappi palveli yleensä koko loppuelämänsä ajan, mutta
jumalattomat miehet ottivat viimein haltuunsa tämän viran. ”Herodes ja roomalaiset nimittivät ja
erottivat ylipappeja asiaankuulumattomasti mielensä mukaan. Virka oli 28:n eri miehen hallussa
vuosien 37 eKr. ja 68 jKr. välisenä aikana.” (Bible Dictionary, ”High Priest”.)
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Lue Hepr. 5:4 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka ylipappi tuli valita.

Jotta ymmärtäisit, kuinka Jumala kutsui Aaronin (ks. Hepr. 5:4), lue 2. Moos. 28:1,
jossa kerrotaan keskustelusta, joka käytiin Jumalan ja Mooseksen välillä
Siinainvuorella.

Mieti, miksi on merkittävää, että Jumala ilmoitti Aaronin kutsumisesta Moosekselle
eikä Aaronille itselleen tai jollekulle muulle. Mooses oli profeetta, ja siksi hänellä oli
valtuus ottaa vastaan sellaista ilmoitusta ja johtaa pappeuden käyttöä maan päällä.

Paavalin opetuksen pohjalta jakeessa Hepr. 5:4 me opimme, että niiden, jotka
asetetaan pappeuteen, täytyy olla Jumalan kutsumia Hänen valtuutettujen
palvelijoidensa saamalla ilmoituksella. Kirkossa nykyään valtuutettujen
pappeusjohtajien tulee puhutella jokaista ehdokasta asettamista varten ja pyytää
Pyhän Hengen johdatusta ratkaistakseen, onko ehdokas valmis ja kelvollinen
asetettavaksi pappeuteen.

Kuinka tämä totuus liittyy prosessiin, jolla ihmisiä kutsutaan palvelemaan kirkon
muissa tehtävissä?

Lue UK 5 ja pane merkille, kuinka edellä jakeessa Hepr. 5:4 mainittu totuus ja se,
että Jumala kutsui Aaronin, kuvastuvat siitä, mitä profeetta Joseph Smith kirjoitti.
Huomaa, että profetia viittaa ilmoitukseen.

Viidennen uskonkappaleen mukaan ja sen lisäksi, että henkilön täytyy olla
”Jumalan kutsuma profetian kautta”, mitä muuta täytyy tapahtua, ennen kuin hän
voi saada valtuuden saarnata evankeliumia ja suorittaa sen toimituksia?

Sekä Vanhassa että Uudessa
testamentissa kerrotaan, että profeetat,
pappeudenhaltijat ja evankeliumin
opettajat saivat kutsumuksensa
valtuutetulta pappeudenhaltijalta kätten
päällepanemisella (ks. 4. Moos.
27:18–23; Ap. t. 6:5–6; 13:2–3; 1. Tim.
4:14).

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen
tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä:

a. Kuinka se prosessi, jolla ihmisiä kutsutaan kirkon tehtäviin nykyään,
kuvastaa mallia, joka on säädetty pyhissä kirjoituksissa?

b. Miksi on tärkeää tietää, että pappeuden valtuuden voi saada vain tällä
tavalla?

Lue Hepr. 5:5–6 ja pane merkille, kuka antoi Vapahtajalle Hänen valtuutensa.

Näiden jakeiden mukaan taivaallinen Isä antoi pappeuden Pojalleen Jeesukselle
Kristukselle. Hänen oli määrä olla ”pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on
Melkisedekin pappeutta” (Hepr. 5:6).
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Ylipapin virka Melkisedekin pappeudessa ”soveltuu Jeesukseen Kristukseen suurena Ylipappina.
Myös Aadam ja kaikki patriarkat olivat ylipappeja. Nykyisin kolme johtavaa ylipappia
muodostavat kirkon presidenttikunnan ja johtavat kaikkia muita pappeudenhaltijoita ja kirkon
jäseniä. Muitakin kelvollisia miehiä asetetaan nykyisin ylipapeiksi kaikkialla kirkossa siten kuin
on tarkoituksenmukaista.” (PKO, ”Ylipappi”, scriptures.lds.org/fi.)

Lue Hepr. 5:7–10. Voisit merkitä jakeeseen 9, mikä Jeesuksesta Kristuksesta tuli.
Jakeissa 7–8 viitataan Melkisedekiin, joka oli Abrahamin aikaan elänyt profeetta ja
kuningas.

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut, että nämä jakeet ”soveltuvat sekä
Melkisedekiin että Kristukseen, koska Melkisedek oli esikuva Kristuksesta, ja tuon
profeetan palvelutyö oli esimerkkinä ja edeltäjänä Herrastamme” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 3, s. 157).

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka Jeesus Kristus on ”iankaikkisen pelastuksen

tuoja” (Hepr. 5:9) kaikille, jotka ovat Hänelle kuuliaisia?

Kuten jakeissa Hepr. 5:11–14 kerrotaan, Paavali ilmaisi haluavansa opettaa lisää
tästä aiheesta, mutta hän sanoi, että ihmisiltä puuttui hengellistä ymmärrystä ja
kypsyyttä ymmärtää syvällisempiä opetuksia.

Kirje heprealaisille 6
Pyhiä kannustetaan olemaan innokkaita, uskovia, kärsivällisiä ja toiveikkaita
Jumalan lupausten saamiseksi
Jumala on luvannut lapsilleen siunauksia, kuten rauhan, onnen, anteeksiannon,
vastauksia rukouksiin, patriarkallisten siunausten sisältämiä siunauksia,
ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän. Jotkin näistä siunauksista ovat ehdollisia
ja perustuvat valintoihimme.

Minkä yksittäisen luvatun siunauksen saamista sinä odotat innolla?

Kuten luvussa Hepr. 6 kerrotaan, Paavali kannusti pyhiä, etteivät nämä lakkaisi
tavoittelemasta Herran lupaamia siunauksia. Kun luet tätä lukua, pane merkille
totuuksia, jotka voivat auttaa sinua saamaan Jumalan lupaamia siunauksia.

Lue Hepr. 6:1–3 ja katso, mitä tavoitetta kohti Paavali opetti pyhiä tekemään työtä.
Huomaa, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Hepr. 6:1 (PKO, JSR
Hepr. 6:1) sanotaan: ”Jättämättä siis Kristuksen opin periaatteita” (kursivointi
lisätty). Jakeessa JSR Hepr. 6:3 (PKO) sanotaan: ”Ja me jatkamme täydellisyyteen,
mikäli Jumala suo.”

Täydellisyys tarkoittaa hengellistä kypsyyttä tai eheyttä (ks. PKO, ”Täydellinen”,
scriptures.lds.org/fi). Jakeissa Hepr. 6:1–2 kerrotaan, että evankeliumin ensimmäiset
periaatteet ja toimitukset muodostavat perustan, jolle meidän tulee rakentaa, kun
pyrimme kohti täydellisyyttä eli hengellistä kypsyyttä.
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Jakeissa Hepr. 6:4–8 kerrotaan, kuinka Paavali kuvaili niitä, joita nimitetään
kadotuksen pojiksi – niitä, joilla on kokonainen ja täydellinen tieto siitä, että Jeesus
on Kristus, ja jotka sitten kääntyvät pois tästä totuudesta ja joista tulee Jumalan
vihollisia. Paavali vertasi näitä yksilöitä pyhiin, joille hän osoitti tämän kirjeen ja
jotka työskentelivät Kristuksen nimessä (ks. Hepr. 6:9–10).

Lue Hepr. 6:11–15 ja katso, mitä Paavali kannusti pyhiä tekemään, kun he pyrkivät
perimään Jumalan lupaamat siunaukset. Voi olla hyödyllistä tietää, että ilmaus
”innokkaasti haluatte kokea yhteisen toivomme täyttymisen” jakeessa 11 viittaa
siihen, että on uuttera siihen asti, kunnes me saamme Jumalan lupaamat
siunaukset.

Paavali kuvaili Abrahamin olevan esimerkki uutteruudesta, uskosta ja
kärsivällisyydestä Jumalan lupaamien siunausten tavoittelussa. Abraham oli
75-vuotias, kun Jumala lupasi hänelle jälkeläisiä, ja sitten hän odotti uskossa 25
vuotta, ennen kuin tämä lupaus täyttyi Iisakin syntymän kautta. Paavalin opetuksen
pohjalta me opimme, että olemalla uutteria ja kärsivällisiä loppuun asti sekä
uskomalla Jeesukseen Kristukseen me voimme periä Jumalan lupaamat
siunaukset.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksihän uutteruus, usko Jeesukseen Kristukseen ja kärsivällisyys ovat
tärkeitä, kun pyrimme saamaan Jumalan lupaamia siunauksia?

b. Milloin sinä olet saanut jonkin luvatun siunauksen olemalla uuttera ja
kärsivällinen sekä uskomalla Jeesukseen Kristukseen?

Kuten jakeissa Hepr. 6:16–18 kerrotaan, Paavali opetti, että Jumala pitää
lupauksensa eikä koskaan valehtele. Sen vuoksi me voimme tuntea toivoa, joka
kohdistuu Hänen lupauksiinsa, ja olla varmoja siitä, että ne täyttyvät.

Lue Hepr. 6:19–20 ja pane merkille, kuinka meidän toivomme, joka kohdistuu
Jumalan lupauksiin, vaikuttaa meidän elämäämme.

Yksi totuus, jonka voimme huomata jakeesta Hepr. 6:19, on se, että Jumalan
lupauksiin kohdistuva toivomme on hengellinen ankkuri sielullemme. Toivo
tarkoittaa luvattujen vanhurskauden siunausten luottavaista odotusta ja kaipausta
(ks. PKO, ”Toivo”; scriptures.lds.org/fi).

4. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi kuva ankkurista.
Mieti, mikä merkitys ankkurilla on laivalle. Kirjoita, kuinka Jumalan

lupauksiin kohdistuva toivosi on ollut sinulle hengellisenä ankkurina.

Pohdi, kuinka voit olla uutterampi, uskovampi, kärsivällisempi ja toiveikkaampi.
Voisit kirjata saamiasi vaikutelmia omaan päiväkirjaasi.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hepr. 5–6 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Kirje heprealaisille 7–10
Johdanto
Apostoli Paavali opetti, että Jeesus Kristus on välittäjänä uudessa liitossa Israelin
kansan kanssa (ks. Hepr. 8:8). Hän selitti, että Vapahtajan uhri oli suurempi kuin ne
uhrit, joita ylipappi suoritti Mooseksen lain mukaisesti. Hän selitti myös, että
Mooseksen lain toimitukset suuntasivat ihmiset kohti Vapahtajaa ja Hänen
sovitustaan.

Kirje heprealaisille 7–8
Paavali opettaa, että Jeesus Kristus on uuden liiton välittäjä
Kirjoita annetuille riveille, mikä hahmo
on luonut kunkin varjon.

Miksi pystyt varjon perusteella
tunnistamaan, mikä hahmo on?

Vanhassa testamentissa kerrotaan
monista seremonioista ja toimituksista,
jotka olivat vertauskuvina ja varjoina eli
kuvajaisina Vapahtajasta ja Hänen
sovituksestaan. Koska Paavali tiesi, että
juutalaiskristityt eli heprealaiset tunsivat nämä seremoniat ja toimitukset, hän
viittasi niihin kirjeessään, kun hän opetti näille pyhille Jeesuksesta Kristuksesta.

Pyhien kirjoitusten vertauskuvallisuus
[Englanninkielisen] Raamatun sanastossa sanotaan: ”Pyhissä kirjoituksissa käytetään paljon
vertauskuvallisuutta ja kuvakieltä. Seremoniat ja toimitukset ovat vertauskuvallisia suorituksia, ja
ne kaikki todistavat Jeesuksesta Kristuksesta. – – Telttamajaseremonia oli vertauskuva
iankaikkisista asioista (ks. Hepr. 8–10) kuten koko Mooseksen laki, joka sisälsi malleja ja
kuvajaisia Kristuksesta.” (Bible Dictionary, ”Symbolism”.) Näiden mallien ja kuvajaisten
ymmärtäminen voi syventää ymmärrystäsi ja rakkauttasi Jeesuksen Kristuksen evankeliumia
kohtaan.

Kaikissa pyhissä kirjoituksissa on malleja, kuvajaisia, vertauskuvia ja kielikuvia
Jeesuksesta Kristuksesta. Mallit, kuvajaiset, vertauskuvat ja kielikuvat edustavat
suurempia totuuksia. Suuri osa tästä kuvakielestä on ihmisten, esineiden,
tapahtumien ja tilanteiden muodossa.

Mooseksen lain tarkoituksena oli toimia mallina ja kuvajaisena Jeesuksesta
Kristuksesta eli vertauskuvana, joka suuntasi israelilaiset kohti Jeesusta Kristusta ja
Hänen sovitusuhriaan (ks. 2. Nefi 11:4; MK Jaak. 4:4–5). Apostoli Paavali selitti,
kuinka monet lain kohdat sen tekivät. Hän halusi auttaa juutalaispyhiä pysymään
uskollisina Jeesukselle Kristukselle eikä palaamaan Mooseksen lain
noudattamiseen, kuten jotkut tekivät.
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Mooses asetti Aaronin ylipapiksi Aaronin
pappeudessa.

Luit jakeesta Hepr. 2:17, että Paavalin mukaan Jeesus Kristus on ”armahtava ja
uskollinen ylipappi”. Mooseksen ajoista Jeesuksen Kristuksen aikaan asti ylipappi
oli johtava virka Aaronin pappeudessa, josta käytetään toisinaan nimitystä
leeviläinen pappeus viitaten siihen Aaronin pappeuden valtuuteen, joka oli Leevin
heimon jäsenillä (ks. Bible Dictionary, ”Aaronic Priesthood”).

Lue Hepr. 7:1–4 ja katso, mitä Paavali
opetti Melkisedekistä. Lue myös Pyhien
kirjoitusten oppaasta JSR Hepr. 7:3, niin
saat selvennystä siihen, mitä Paavali
opetti jakeessa 3.

Melkisedek oli ”merkittävä profeetta ja
johtaja, joka eli noin 2000 eKr. Häntä
kutsuttiin Salemin (Jerusalemin)
kuninkaaksi, rauhan kuninkaaksi ja
Korkeimman Jumalan papiksi [ks. Hepr.
7:1].” (Bible Dictionary, ”Melchizedek”,
ks. myös PKO, JSR 1. Moos. 14:25–40,
scriptures.lds.org/fi.) Paavali ymmärsi
Melkisedekin suuruuden ja käytti häntä mallina ja kuvajaisena Jeesuksesta
Kristuksesta.

Jakeissa Hepr. 7:15–17 Paavali viittasi Vanhan testamentin profetiaan virkaan
astuvasta uudenlaisesta papista, jonka pappeus ”on Melkisedekin pappeutta”
(Hepr. 7:17; ks. myös Ps. 110:4). Paavali opetti, että Jeesus Kristus täytti tämän
profetian.

”Yhtenä Paavalin tarkoituksena luvussa Hepr. 7 oli näyttää Melkisedekin pappeuden olevan
leeviläisen eli Aaronin pappeuden ja siihen liittyvien toimitusten yläpuolella. Jos täydellisyys ja
korotus olivat saavutettavissa leeviläisen pappeuden kautta, miksi tarvittiin siirtymistä
korkeampaan pappeuteen? Paavali opetti, että täydellisyys eli tuleminen ’Jumalan Pojan
kaltaiseksi’ (Hepr. 7:3) ei tule leeviläisen pappeuden kautta vaan Jeesuksen Kristuksen ja Hänen
pappeuden järjestyksensä kautta. Jeesus Kristus ’on noussut Juudan heimosta’, ei Leevin, joten
Paavali opetti, että Hänen oikeutensa pappeuteen ei perustuisi syntyperään vaan
’häviämättömän elämän voimaan’ (ks. Hepr. 7:14–16). Jehovana ennen kuolevaisuutta Hän oli
luonut maailman ja hallinnut Vanhan testamentin tapahtumia samalla pappeuden voimalla, joka
Hänellä olisi kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana.” (New Testament Student
Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 480.)

Lue Hepr. 7:23–28 ja katso, mitä eroja on Jeesuksen Kristuksen ja leeviläisten
ylipappien välillä, jotka suorittivat Aaronin pappeuden toimituksia kansalle. Lue
myös Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR Hepr. 7:25–26.

Ilmaus ”elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan” jakeessa Hepr. 7:25 tarkoittaa,
että Jeesuksen Kristuksen tehtävänä on toimia välittäjänä meidän puolestamme,
jotta Hän voi auttaa meitä palaamaan Jumalan luo.
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Kuinka selittäisit, mitä eroja on
Jeesuksen Kristuksen ja leeviläisten
ylipappien välillä?
____________________

Lue Hepr. 8:1–4 ja pane merkille, minkä
lahjan eli uhrin Jeesus Kristus antoi.
Huomaa, että Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä jakeesta Hepr.
8:4 sanotaan: ”Kun hän siis oli maan
päällä, hän antoi uhriksi oman
henkensä kansan syntien tähden.
Jokaisen papin virkaan kuuluu antaa
lahjoja eli uhreja lain mukaan.” (LDS
Bible, Hebrews 8:4, alaviite a.)

Sen pohjalta miten Joseph Smith käänsi
jakeen Hepr. 8:4, minkä totuuden me
voimme oppia siitä, mitä Jeesus Kristus
teki meidän hyväksemme?
____________________

1. Pohdi, mitä Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri merkitsee sinulle
henkilökohtaisesti, ja täydennä yksi seuraavista lausumista pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi. Voisit etsiä sopivan ajankohdan ja kertoa
jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle, mitä kirjoitit.

a. Olen kiitollinen Vapahtajastani, koska…

b. Tiedän, että Vapahtajani rakastaa minua, koska…

c. Minua on siunattu Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrilla, koska…

Välimies on henkilö, joka ratkaisee erimielisyydet kahden henkilön tai ryhmän
välillä. Jeesuksen Kristuksen sovitus saattaa ihmiset (jotka ovat kaikki syntisiä)
sovintoon Isän Jumalan kanssa. Uhrinsa vuoksi Jeesus Kristus on liiton välittäjä (ks.
Hepr. 8:6) – sen liiton, jossa Herra julisti: ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä,
kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun
kansani.” (Hepr. 8:10.) Tämän liiton avulla, jos ihmiset ottaisivat sen vastaan, he
voisivat oppia tuntemaan Herran (ks. Hepr. 8:11) sekä puhdistua synneistään ja
rikkomuksistaan (ks. Hepr. 8:12).

Kirje heprealaisille 9–10
Paavali osoitti, kuinka Mooseksen lain toimitukset suuntasivat kohti Vapahtajan
sovitusta
Luvuissa Hepr. 9–10 kerrotaan, että apostoli Paavali jatkoi leeviläisten ylipappien
vertaamista Jeesukseen Kristukseen puhumalla näiden ylipappien sovituspäivänä
suorittamista velvollisuuksista.
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Kerran vuodessa sovituspäiväksi kutsuttuna juutalaisena juhlapäivänä (jota
kutsutaan myös nimellä jom kipur) ylipapin oli sallittua astua kaikkeinpyhimpään
telttamajassa ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä. Ennen sisään menemistä
ylipappi uhrasi härän sovituksena ”itsensä ja sukunsa puolesta”, ja sitten hän
uhrasi pukin sovituksena ”koko Israelin kansan puolesta”. Sovituksen jatkotoimina
hän pirskotti kaikkeinpyhimmässä eläinten verta tiettyihin paikkoihin ja tiettyjen
esineiden päälle. Sitten hän tunnusti ”israelilaisten kaikki synnit” toisen pukin
pään päälle (jota nimitettiin syntiuhripukiksi), ja se karkotettiin autiomaahan, mikä
oli vertauskuvana ihmisten syntien poistamisesta. Jälkeenpäin hän vaihtoi
vaatteensa ja ”uhrasi polttouhrina kaksi pässiä itsensä ja kansansa puolesta”. (Bible
Dictionary, ”Fasts”; ks. myös 3. Moos. 16.)
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Lue Hepr. 9:11–12, 24, 28 ja Hepr. 10:1, 4, 10–12 ja ota selville, kuinka sovituspäivän
tapahtumat olivat mallina ja kuvajaisena Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista.

Ylipapit saivat astua sisälle telttamajan kaikkeinpyhimpään kerran vuodessa
sovituspäivänä. Mihin kaikkeinpyhimpään (ks. Hepr. 9:12) Vapahtaja sai astua
sovituksensa ansiosta (ja samoin koko ihmiskunta)?

Mitä sellaista Jeesuksen Kristuksen uhri voisi tehdä, mihin ”härkien ja pukkien
veri” (Hepr. 10:4) ei pystyisi?

Vaikka eläinten veri ei voisi tosiasiallisesti sovittaa ihmisten syntejä, leeviläiset
ylipapit suorittivat näitä toimituksia havainnollistaakseen varjon tulevasta (ks.
Hepr. 10:1) eli suunnatakseen ajatukset Vapahtajan sovitukseen.

Lue Hepr. 10:17–20 ja katso, minkä Vapahtajan uhri mahdollistaa.

Jakeen Hepr. 10:19 mukaan me voimme Jeesuksen Kristuksen uhrin ansiosta astua
”kaikkeinpyhimpään” eli Jumalan luo selestiseen valtakuntaan. Ilmaus ”uusi,
elämään vievä tie” jakeessa Hepr. 10:20 viittaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin
eli suunnitelmaan, jonka avulla me voimme saada syntimme anteeksi ja pyhittyä
Hänen sovituksensa ansiosta ja tulla siten kelvollisiksi palaamaan Jumalan luo.

Lue Hepr. 10:22–24 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä meidän täytyy tehdä
päästäksemme selestiseen valtakuntaan. Täydennä sitten seuraava periaate:
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme päästä selestiseen
valtakuntaan, jos ____________________.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että pysymme ”horjumatta” (Hepr. 10:23)
uskossamme Jeesukseen Kristukseen?

Lue Hepr. 10:35 ja ota selville, mikä Paavalin neuvo voi auttaa meitä pysymään
horjumatta uskossamme Jeesukseen Kristukseen. Voisit merkitä, mitä löydät.

Mitähän tarkoittaa se, ettei heitä pois rohkeuttaan? (Hepr. 10:35.)

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, mitä
tarkoittaa se, ettemme heitä pois rohkeuttamme: ”Myöhempien aikojen pyhinä
saattaisimme ilmaista asian näin: Tietenkin se on vaikeaa – ennen kirkkoon
liittymistä, ponnistellessanne liittyäksenne sekä sen jälkeen. Paavalin mukaan
niin on aina ollut, mutta älkää luopuko. Älkää joutuko pakokauhun valtaan
älkääkä perääntykö. Älkää menettäkö uskoanne. Älkää unohtako, miltä teistä

kerran tuntui. Älkää epäilkö sitä kokemusta, joka teillä oli. Tämä sitkeys on se, mikä pelasti
Mooseksen ja Joseph Smithin, kun nämä joutuivat vastakkain vastustajan kanssa, ja tämä sitkeys
on se, mikä pelastaa teidät.” (”Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne”, Liahona, kesäkuu
2000, s. 38.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi henkilöstä, jonka
tunnet ja joka on hyvä esimerkki siitä, että pysyy horjumatta

uskossaan Jeesukseen Kristukseen eikä heitä pois rohkeuttaan.

3. Ajattele, kuinka sitoutunut itse olet pysymään horjumatta uskossasi
Jeesukseen Kristukseen. Kirjoita pyhien kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi, kuinka aiot lisätä sitoutumistasi ja kykyäsi tehdä niin.
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hepr. 7–10 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 28: PÄIVÄ 3

Kirje heprealaisille 11
Johdanto
Apostoli Paavali puhui kirkon jäsenille uskosta ja siitä, kuinka tärkeää on osoittaa
uskoa Jeesukseen Kristukseen. Hän lainasi esimerkkejä Vanhan testamentin
vanhurskaista miehistä ja naisista, jotka osoittivat uskoa Kristukseen ja sen
johdosta tekivät ihmeitä, kestivät vaikeuksia ja saivat suuria siunauksia.

Kirje heprealaisille 11:1–6
Paavali opettaa kirkon jäsenille, kuinka tärkeää on osoittaa uskoa Jeesukseen
Kristukseen
Lue seuraava kertomus ja huomaa, mitä nuori nainen teki osoittaakseen uskoa:

Eräs nuori nainen Filippiineillä selitti, että yhtenä kesänä hänen isänsä oli
lähdettävä töihin muualle. Kun isä saisi palkkansa, hän lähettäisi sen kotiin
perheelleen. Eräänä lauantaina perheellä oli jäljellä enää kaksi seteliä, joiden
kummankin arvo oli 20 pesoa. Kun nuori nainen katseli listaa tavaroista, joita
hänen perheensä tarvitsi, hän tiesi, ettei heillä ollut riittävästi rahaa ostaa kaikkia
tavaroita ja maksaa perheen kyytiä kirkkoon seuraavana päivänä. Hän kysyi
äidiltään, mitä hänen pitäisi tehdä. Hänen äitinsä käski hänen ostaa tavarat ja
sanoi, että Jumala huolehtisi kyytimaksusta.

Nuori nainen rukoili, että hän voisi ostaa listassa olevat tavarat ja että heillä silti
olisi rahaa seuraavan päivän kirkkomatkaan. Ensin hänen piti ostaa hiiliä, jotta
heidän perheellään olisi polttoainetta ruoanlaittoon. Hän järkyttyi huomatessaan,
että hiilisäkin hinta oli noussut 5 pesosta 10 pesoon. Koska hän tiesi, että perhe
tarvitsi polttoainetta ruoanlaittoon, hän osti kaksi säkkiä hiiliä, ja ostoksen
kokonaishinta oli 20 pesoa. Tämä nuori nainen rukoili entistä palavammin, että
hänen perheensä pystyisi silti menemään kirkkoon. Hänen rukoillessaan jokin
kuiskasi hänelle: ”Mene ja osta tarvitsemanne tavarat. Kaikki järjestyy.” Niin hän
jatkoi matkaa mukanaan vain 20 pesoa. (Mukailtu videosta ”Puhdasta ja
yksinkertaista uskoa”, lds.org.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Millä tavoin tämä nuori nainen osoitti uskoa

Jeesukseen Kristukseen?

Lue Hepr. 11:1 ja katso, mitä apostoli Paavali opetti uskosta. Lue myös Joseph
Smithin raamatunkäännös jakeesta Hepr. 11:1 (PKO, JSR Hepr. 11:1,
scriptures.lds.org/fi).

Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista käytti jaetta Hepr. 11:1
sekä muita lähteitä selittääkseen kolmea uskon perustekijää:
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”Apostoli Paavali määritteli, että ’usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen
näkemistä, mitä ei nähdä’ (Hepr. 11:1). Alma sanoi, ettei usko ole täydellistä
tietoa vaan että jos meillä on uskoa, me toivomme sellaista, mikä ei näy mutta
on totta (ks. Alma 32:21). Lisäksi me opimme luentosarjasta Lectures on Faith
[Luentoja uskosta], että usko on ’ilmoitetun uskonnon ensimmäinen periaate ja
kaiken vanhurskauden perusta’ ja että se on myös ’kaikkien älyllisten olentojen

toiminnan periaate’ [Lectures on Faith, 1985, s. 1].

Nämä opetukset korostavat kolmea uskon perustekijää: 1) usko varmuutena siitä, mitä toivotaan
ja mikä on totta, 2) usko todisteena siitä, mitä ei nähdä, ja 3) usko kaikkien älyllisten olentojen
toiminnan periaatteena. Kuvailen näitä kolmea Vapahtajaan uskomisen osatekijää
samanaikaisesti tulevaisuuteen suuntautuvina, menneisyyteen katsovina ja nykyhetkessä
toimintaan johtavina.

Usko varmuutena siitä, mitä toivotaan, katsoo tulevaisuuteen. – –

Usko Kristukseen on erottamattomasti sidottu toivoon Kristuksessa lunastukseksemme ja
korotukseksemme, ja näihin usko myös johtaa. Ja varmuuden ja toivon ansiosta meidän on
mahdollista kulkea valon reunalle ja astua muutama askel pimeään – odottaen ja turvaten siihen,
että valo siirtyy ja valaisee tien [ks. Boyd K. Packer, ’Herran lamppu’, Valkeus, heinäkuu 1983,
s. 34]. Varmuus ja toivo yhdessä panevat alulle toiminnan nykyhetkessä.

Usko todisteena siitä, mitä ei nähdä, katsoo menneisyyteen ja vahvistaa meidän turvaamisemme
Jumalaan ja luottamuksemme sen totuudellisuuteen, mitä ei nähdä. Me olemme astuneet
pimeään varmoina ja toiveikkaina, ja olemme nähneet todisteen ja saaneet varmuuden, kun valo
on itse asiassa siirtynyt ja tuonut meidän tarvitsemamme valaistuksen. Se todistus, jonka me
saimme uskomme koettelemisen jälkeen (ks. Et. 12:6), on todiste, joka avartaa ja vahvistaa
varmuuttamme.

Varmuus, toiminta ja todiste vaikuttavat toisiinsa jatkuvassa prosessissa.” (Ks. ”Etsikää oppimista
uskon kautta”, Liahona, syyskuu 2007, s. 17–19.)

2. Tee pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi seuraavat tehtävät:

a. Kirjoita lyhyt selitys, mitä Jeesukseen Kristukseen uskominen tarkoittaa.

b. Täydennä seuraava uskon määritelmä, jonka apostoli Paavali on antanut ja
joka on Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Hepr. 11:1: Usko
on varmuutta siitä,…, osoitus siitä,…. (Voisit merkitä tämän totuuden
jakeessa Hepr. 11:1.)

Ajattele tilannetta, jolloin sinua pyydettiin tekemään jotakin, mikä sinua pelotti tai
mikä tuntui ylivoimaiselta. Ehkäpä luottamuksesi vahvistui, kun muistit jotakin,
mitä olit tehnyt tai kokenut aiemmin. Tuon aiemman kokemuksen antama todiste
on saattanut auttaa sinua kohtaamaan uuden haasteen tuntien varmuutta siitä, että
voisit onnistua. Hengellisissä asioissa osoitus Jumalan antamasta avusta
menneisyydessä antaa meille varmuutta, kun kohtaamme tulevaisuuden, ja se
auttaa meitä toimimaan luottavaisina ja uskoen nykyisyydessä. Kuten vanhin
Bednar opetti, varmuus, todiste ja toiminta – kolme uskon perustekijää – toimivat
yhdessä, kun kohtaamme tulevaisuuden, katsomme menneisyyteen ja ryhdymme
toimeen nykyisyydessä.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:
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a. Kuinka uskon osoittaminen Jeesukseen Kristukseen eroaa siitä, että
pelkästään uskoo Häneen?

b. Kuinka filippiiniläisen nuoren naisen kertomus havainnollistaa vanhin
Bednarin kuvailemia kolmea uskon perustekijää?

c. Kuvaile tilannetta, jolloin olet osoittanut uskoa Herraan.

Lue Hepr. 11:2–5 ja ota selville, mitä esimerkkejä Paavali käytti
havainnollistaakseen, mitä voi tapahtua, kun ihmiset osoittavat uskoa Jeesukseen
Kristukseen. Ilmaus ”se todistus, jonka Jumala on isistä antanut” jakeessa 2
tarkoittaa sitä, että isät eli vanhimmat saivat todistuksen.

Lue Hepr. 11:6 ja katso, mitä Paavali opetti uskosta.

Yksi periaate, jonka opimme jakeesta Hepr. 11:6, on se, että ollaksemme Jumalan
mielen mukaisia meidän täytyy osoittaa uskoamme tulemalla Hänen
luokseen, uskomalla Häneen ja uskomalla siihen, että Hän palkitsee ne, jotka
etsivät Häntä uutterasti. Voisit merkitä tämän totuuden jakeeseen 6.

Lue loppuun kertomus filippiiniläisestä nuoresta naisesta ja katso, mitä tapahtui
sen tähden että hän osoitti uskoa Jeesukseen Kristukseen:

Kun nuori nainen ryhtyi maksamaan muita tavaroita, joita hänen perheensä
tarvitsi, hän työnsi kätensä taskuun ja tunsi ison paperimöykyn. Kun hän aukaisi
sen, hän löysi vielä viisi 20 peson arvoista seteliä, jotka kaikki oli kiedottu hänen
viimeisen 20 peson setelinsä sisään. Sillä hetkellä hän tiesi, että hänellä oli
riittävästi rahaa ostaa perheensä tarvitsemat tavarat sekä maksaa heidän kyytinsä
kirkkoon. Tämä nuori nainen selitti, että tämän kokemuksen aikana hän tunsi
Jumalan avun ja Jumalan rakkauden itseään kohtaan. Kun hän meni kotiin, hän
kiitti taivaallista Isää tästä ihmeestä. (Mukailtu videosta ”Puhdasta ja yksinkertaista
uskoa”, lds.org.) Me voimme uskoa siihen, että Herra vastaa rukouksiin omalla
tavallaan ja omalla ajallaan.

Jos internet on käytettävissäsi, voisit katsoa videon ”Puhdasta ja
yksinkertaista uskoa” (5.22), joka on nähtävissä sivustolla lds.org.

Mitä todisteita tämä nuori nainen sai osoittamalla uskoa Jeesukseen Kristukseen?
____________________

Kuinka tämä kokemus saattaisi auttaa nuorta naista osoittamaan uskoa
tulevaisuudessa?

Kun katsomme aiempia todisteita siitä, että Jumala on auttanut meitä, me voimme
olla varmoja siitä, että Hän auttaa meitä jälleen tulevaisuudessa. Tämän todisteen ja
varmuuden ansiosta meillä voi olla uskoa ryhtyä toimimaan nykyisyydessä. Jos
jatkamme uskossa toimimista, niin tämä prosessi jatkuu ja meidän uskomme
vahvistuu.

Mieti, mitä uskollisia tekoja sinun tulee tehdä elämässäsi. Uskotko, että Herra
auttaa sinua, kun toimit? Voisit kirjoittaa tavoitteen toimia jonkin kehotuksen
mukaan, jonka olet ehkä saanut tämän oppiaiheen aikana. Kun saavutat tavoitteesi,
saat todisteen Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan.
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Kirje heprealaisille 11:7–40
Paavali antaa esimerkkejä Vanhan testamentin vanhurskaista ihmisistä, jotka
osoittivat uskoa
Mitä sellaisia tilanteita sinä kohtaat nyt tai tulevaisuudessa, jotka edellyttävät, että
osoitat uskoa Jeesukseen Kristukseen? ____________________

Kun tutkit jakeita Hepr. 11:7–40, pane merkille siunauksia, joita koituu, kun
osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen.

Apostoli Paavali antoi esimerkkejä Vanhan testamentin ajan vanhurskaista
ihmisistä, jotka osoittivat uskoa. Tämän tarkoituksena oli saada hänen lukijansa
vakuuttuneiksi siitä, että heitäkin siunattaisiin uskon osoittamisesta. Silmäile
nopeasti lukua Hepr. 11 ja etsi uskon voimaa kuvaavia ilmauksia kuten ”uskon
vuoksi” tai ”koska hän uskoi”. Voisit merkitä nämä ilmaukset pyhiin kirjoituksiisi.

Pane merkille toistuvia sanoja, ilmauksia ja ajatuksia pyhissä
kirjoituksissa
Ne, jotka kirjoittivat pyhät kirjoitukset, tähdensivät tärkeitä totuuksia usein toistamisen avulla.
Kun huomaat toistuvia sanoja, ilmauksia ja ajatuksia, pyri ymmärtämään, miksi niitä
tähdennetään ja mitä Herra haluaisi sinun oppivan niistä.

Lue Hepr. 11:7 ja katso, kuinka Nooa osoitti uskoa Jumalaan. Mitä siunauksia Nooa
sai, koska hän toimi uskossa?

4. Lue esimerkkejä uskosta kolmesta tai useammasta seuraavan
taulukon sisältämästä kohdasta. Kun luet niitä, pane merkille,

kuinka nämä henkilöt osoittivat uskoa ja mitä siunauksia he saivat. Piirrä
pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi taulukko, johon merkitset valitsemasi
kohdat, ja kirjoita siihen, mitä ajattelet lukemistasi henkilöistä. Kirjoita myös
luettelo samanlaisista siunauksista, joita toivot saavasi osoittamalla uskoa
Vapahtajaan.

Pyhien
kirjoitusten viite

Henkilöt, jotka
osoittivat uskoa

Ajatukset Siunauksia, joita
toivon saavani

Hepr. 11:8–10 Abraham

Hepr. 11:11–12 Saara (Abrahamin vaimo)

Hepr. 11:17–19 Abraham, Iisak

Hepr. 11:20–21 Iisak, Jaakob

Hepr. 11:23–28 Mooses

Hepr. 11:29–31 israelilaiset, Rahab (ks. Joos.
2:1–22)
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Lue Hepr. 11:13–16 ja pane merkille, mitä me voimme oppia Abrahamin, Saaran ja
muiden ihmisten esimerkin perusteella uskon osoittamisesta. Ilmaus ”parempi,
taivaallinen isänmaa” jakeessa 16 viittaa iankaikkiseen elämään.

Monet Abrahamille ja Saaralle annetuista lupauksista eivät täyttyneet heidän
elinaikanaan. Miksihän he pysyivät uskollisina, vaikka he eivät saaneetkaan kaikkia
Jumalan lupauksia tässä elämässä? Kuinka heidän esimerkkinsä voi auttaa meitä
pysymään uskollisina?

Lue Hepr. 11:32–35 ja katso, mitä muita siunauksia on koitunut niille, jotka ovat
osoittaneet uskoa Jeesukseen Kristukseen. Voisit merkitä, mitä löydät.

Lue Hepr. 11:36–40 ja pane merkille, mitä tapahtui monille ihmisille, vaikka he
olivat uskollisia.

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Hepr. 11:40 sanotaan: ”Jumalalla
oli näet heitä varten varattuna vielä parempaa heidän kärsimystensä vuoksi, sillä
heitä ei voitu tehdä täydellisiksi ilman kärsimyksiä” (LDS Bible, Hebrews 11:40,
alaviite a). Huomaa siunaus, joka luvataan kaikille, jotka osoittavat uskoa
Kristukseen.

Yksi totuus, jonka voimme huomata näiden uskollisten ihmisten esimerkistä, on se,
että kun osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voimme kestää
kärsimystä, tehdä ihmeitä, saada jumalallisia lupauksia, vahvistua
todistuksessamme Hänestä ja tulla täydellisemmiksi.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi henkilöstä, jonka
tunnet ja joka on esimerkki uskon osoittamisesta Jeesukseen

Kristukseen. Mitä siunauksia olet nähnyt tulevan tämän henkilön elämään
hänen osoittamansa uskon johdosta?

Mieti jälleen tilanteita, joissa sinua vaaditaan osoittamaan uskoa Jeesukseen
Kristukseen. Pane merkille tilaisuuksia luottaa Hänen lupauksiinsa ja toimia
uskollisesti tavalla, joka kutsuu Hänen johdatustaan ja siunauksiaan.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvun Hepr. 11 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Jaakobin kirje
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Jaakobin kirje tunnetaan hyvin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon jäsenten keskuudessa merkittävän jakeen Jaak. 1:5 johdosta, joka sai nuoren
Joseph Smithin pyytämään totuutta Jumalalta. Kautta koko kirjeensä Jaakob
tähdensi, että meidän on toteutettava sana tekoina eikä pelkästään kuunneltava
sitä (ks. Jaak. 1:22). Tämän kirjeen tutkiminen voi auttaa sinua ymmärtämään,
miten tärkeää sinun on ilmaista uskosi teoillasi (ks. Jaak. 2:14–26), ja innoittaa
sinua tavoittelemaan elämän voitonseppelettä, jonka ”Jumala on – – luvannut
niille, jotka häntä rakastavat” (Jaak. 1:12).

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjeessä sanotaan, että sen kirjoitti ”Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen
Kristuksen palvelija” (Jaak. 1:1).

Kristillisen perimätiedon mukaan tämä Jaakob on Juudaksen tavoin yksi Joosefin ja
Marian pojista ja sen vuoksi Jeesuksen Kristuksen velipuoli (ks. Matt. 13:55; Mark.
6:3; Gal. 1:19). Se seikka, että Jaakob mainitaan ensimmäisenä luettelossa
Jeesuksen veljistä kohdassa Matt. 13:55, voi tarkoittaa, että hän oli velipuolista
vanhin. Kuten muistakaan Herran velipuolista, Jaakobistakaan ei alkuun tullut
Jeesuksen opetuslasta (ks. Joh. 7:3–5). Kun Jeesus oli noussut kuolleista, Jaakob oli
kuitenkin yksi niistä ihmisistä, joille Hän ilmestyi ylösnousseena olentona (ks.
1. Kor. 15:7).

Myöhemmin Jaakobista tuli apostoli ja varhaisten kristillisten kirjoittajien mukaan
kirkon ensimmäinen piispa Jerusalemissa (ks. Ap. t. 12:17; 21:18; Gal. 1:18–19; 2:9).
Kirkon johtajana hänellä oli huomattava rooli Jerusalemissa pidetyssä kokouksessa
(ks. Ap. t. 15:13). Jaakobin vaikutusta kirkossa vahvisti epäilemättä hänen
sukulaisuutensa Jeesukseen, ja silti hän osoitti nöyryyttä esittäytyessään, ei
Jeesuksen veljenä vaan Herran palvelijana (ks. Jaak. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Ei tiedetä, milloin Jaakob kirjoitti tämän kirjeen. Koska hän asui Jerusalemissa ja
valvoi kirkon asioita siellä, hän todennäköisesti kirjoitti tämän kirjeen tuolla
alueella.

Se tosiseikka, ettei Jaakob maininnut Jerusalemin kokousta, joka pidettiin noin
50 jKr. (ks. Ap. t. 15), voisi antaa ymmärtää, että tämä kirje kirjoitettiin ennen tuota
kokousta. Jos tämä kirje todellakin kirjoitettiin ennen Jerusalemin kokousta, se on
yksi Uuden testamentin varhaisimpia kirjeitä.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Jaakob osoitti kirjeensä kahdelletoista hajaannuksessa elävälle heimokunnalle (ks.
Jaak. 1:1) tarkoittaen koko Israelin huonetta. Hän kehotti heitä ”ottamaan vastaan
evankeliumin – – [ja] tulemaan Kristuksen laumaan” (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 3, s. 243). Jaakob neuvoi kirkon
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jäseniä elämään elämäänsä niin, että se ilmaisee heidän uskonsa Jeesukseen
Kristukseen.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Jaakobin kirjettä on joskus pidetty Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjan
kaltaisena viisauksien kirjallisuutena. Kirjeen teksti koostuu kristillisen elämän
periaatteiden lyhyistä selityksistä. Lisäksi Jaakobin sanoissa on yhtäläisyyksiä
Vapahtajan pitämään vuorisaarnaan, joka on luvuissa Matt. 5–7. Joitakin
samankaltaisia teemoja ovat vainon kestäminen (ks. Jaak. 1:2–3, 12; Matt. 5:10–12),
täydelliseksi eli hengellisesti kypsäksi tuleminen (ks. Jaak. 1:4; 2:22; Matt. 5:48),
Jumalalta pyytäminen (ks. Jaak. 1:5; Matt. 7:7–8), Jumalan tahdon tekeminen (ks.
Jaak. 1:22; Matt. 7:21–25), muiden rakastaminen (ks. Jaak. 2:8; Matt. 5:43–44; 7:12),
hyvän erottaminen pahasta sen hedelmien perusteella (ks. Jaak. 3:11–12; Matt.
7:15–20), rauhantekijänä oleminen (ks. Jaak. 3:18; Matt. 5:9) sekä se, ettei pidä
vannoa (ks. Jaak. 5:12; Matt. 5:34–37).

Pääkohdat
Jaakobin kirje 1–2. Jaakob tervehtii lukijoitaan ja esittelee kirjeensä pääteemat
kuten koettelemusten kestäminen, viisauden pyytäminen ja eläminen
tunnustamansa uskon mukaan. Jumalan sanan kuulijoiden täytyy toteuttaa sana
tekoina. Jaakob määrittelee puhtaan Jumalan palveluksen olevan sitä, että huolehtii
isättömistä ja leskistä sekä pyrkii elämään vapaana synnistä (ks. Jaak. 1:27). Pyhien
tulee rakastaa lähimmäisiään ja tuoda uskonsa ilmi teoillaan.

Jaakobin kirje 3–4. Jaakob havainnollistaa hallitsemattoman puheen tuhoisaa
luonnetta ja vertaa sitä rauhantekijöiden vanhurskauden hedelmään. Hän varoittaa
lukijoitaan tulemasta maailman ystäviksi ja kehottaa heitä vastustamaan Paholaista
ja lähestymään Jumalaa.

Jaakobin kirje 5. Jaakob varoittaa rikkaita, jotka ovat jumalattomia. Hän päättää
kirjeensä lyhyisiin neuvoihin pyhien velvollisuuksista muita kirkon jäseniä kohtaan.
Hän neuvoo pyhiä kestämään kärsivällisesti Herran tulemiseen asti ja olemaan
totuudellisia kaikessa kanssakäymisessään. Hän kannustaa sairaita kutsumaan
vanhimmat luokseen voitelemaan heidät öljyllä.

JAAKOBIN KIRJE
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VIIKKO 28: PÄIVÄ 4

Kirje heprealaisille 12 –
Jaakobin kirje 1
Johdanto
Apostoli Paavali neuvoi juutalaisia kirkon jäseniä juoksemaan hyvän opetuslapsen
kilpailun noudattamalla Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. Hän selitti myös, mitä
siunauksia koituu Herran kurituksen vastaanottamisesta. Jaakob, joka oli myös
Jeesuksen Kristuksen apostoli, kannusti hajaannuksessa olevaa Israelin huonetta
olemaan kärsivällinen ahdingoissaan ja pyytämään viisautta taivaalliselta Isältä.
Jaakob opetti heitä myös vastustamaan kiusausta, toteuttamaan sana tekoina,
palvelemaan muita ja pysymään hengellisesti puhtaina.

Kirje heprealaisille 12
Paavali neuvoo pyhiä juoksemaan elämän kilpailun uskoen ja sinnikkäästi
Kirjoita annetulle viivalle, mitä vaikeuksia juoksija saattaisi kohdata juostessaan
pitkän matkan kilpailua: ____________________

Mikä voi innostaa juoksijaa jatkamaan
juoksemista silloinkin kun hänellä on
vaikeuksia?

Millä tavoin elämä Jeesuksen
Kristuksen opetuslapsena on
verrattavissa kestävyysjuoksuun? Mitä
vaikeuksia saattaisimme kohdata
Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina?
Mitä vaikeuksia sinä olet kohdannut
Jeesuksen Kristuksen seuraajana?

Kun tutkit lukua Hepr. 12, pane
merkille totuuksia, jotka auttavat sinua
jatkamaan Jeesuksen Kristuksen
seuraamista silloinkin kun se käy
vaikeaksi.

Lue Hepr. 12:1 ja pane merkille, mitä
apostoli Paavalin mukaan pyhien piti
tehdä, jotta he juoksisivat onnistuneesti
opetuslapseuden kilpailun.

Kuvittele, että juokset kilpailussa selässäsi reppu täynnä kiviä. Kuinka tämän repun
kantaminen vaikuttaisi juoksemiseesi?

Kuinka syntisi saattaisivat olla kuin kiviä repussa? Kuvittele, miltä tuntuisi jonkin
matkaa juostuasi ottaa reppu pois selästä.

Mieti, mitä tarkoittaa se, että juoksee opetuslapseuden kilpailun sinnikkäästi.
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Lue Hepr. 12:2–4 ja katso, mitä sellaista Paavali kehotti pyhiä tekemään, mikä
auttaisi heitä hylkäämään syntinsä ja kestämään vastustusta sinnikkäästi.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia sen pohjalta, mitä Paavali opetti pyhille, on
se, että kun turvaamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiin, me voimme saada
voimaa hylätä syntimme ja kestää sinnikkäästi vastustusta.

Lue Hepr. 12:2–4 ja pane merkille, mikä
tehtävä Vapahtajalla on meidän
elämässämme.

Mitähän Paavali tarkoitti kuvaillessaan
jakeessa 2 Jeesuksen Kristuksen olevan
uskomme perustaja ja täydelliseksi
tekijä? Voisit merkitä, millaista
vastustusta Vapahtaja kesti
kuolevaisuudessa.

Paavali sanoi pyhille, että Jeesus Kristus
oli halukas kärsimään kuoleman ristillä
ja kestämään maailman häväistyksen,
koska Hän tiesi, minkä ilon Hän saisi,
jos pysyisi uskollisena
taivaalliselle Isälle.

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Se,
että oppii halveksimaan maailman häväistystä, tarkoittaa sitä, ettei pidä sitä
minkään arvoisena, samoin kuin ei ollenkaan lankea kiusauksiin (ks. OL 20:22)”
(Lord, Increase Our Faith, 1994, s. 99).

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista on sanonut
seuraavaa Vapahtajan kestävyydestä: ”Jeesus kesti. Hän ei antanut periksi.

Hänen hyvyytensä ansiosta usko pystyi voittamaan jopa täydellisen tuskan tilassa. Se luottamus,
jonka mukaan Hän eli, kertoi Hänelle, että Hänen tunteistaan huolimatta jumalallinen
myötätunto on aina läsnä, että Jumala on aina uskollinen, ettei Hän koskaan pakene eikä petä
meitä.” (”Ketään ei ollut Hänen kanssaan”, Liahona, toukokuu 2009, s. 88.)

Mieti, kuinka Jeesuksen Kristuksen esimerkkiin turvaaminen voisi auttaa sinua,
kun kohtaat kärsimyksiä ja esteitä. Pohdi, kuinka Vapahtajan esimerkkiin
turvaaminen voisi innoittaa sinua hylkäämään syntisi ja suhtautumaan
kärsivällisemmin itseesi ja muihin.
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Kuinka sinä suhtaudut ojennukseen?

Mieti jotakin tilannetta, jolloin joku
ojensi sinua. Kuinka suhtauduit siihen
ojennukseen? Miksi toisinaan on vaikea
ottaa vastaan ojennusta joltakulta?

Mistähän eri syistä ihmiset saattaisivat
pyrkiä ojentamaan meitä, etenkin kun
he tietävät, ettemme kenties pidä
heidän ojennuksestaan?
____________________

Kun juoksemme opetuslapseuden
kilpailussa, voimme odottaa, että meitä
kuritetaan eli ojennetaan.

Lue Hepr. 12:6–9 ja pane merkille,
ketkä kurittavat eli ojentavat meitä ja
miksi. Sana äpärä jakeessa 8 viittaa
niihin, jotka syntyivät avioliiton
ulkopuolella ja joita ei pidetty laillisina
perillisinä. (Hepr. 12:9 on pyhien
kirjoitusten hallittava kohta. Voisit
merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla,
jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään
sen helpommin.)

1. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin taivaallisen Isän kuritus on osoitus Hänen rakkaudestaan
lapsiaan kohtaan?

b. Millä tavoin taivaallinen Isä saattaisi ojentaa meitä?

Vaikka taivaallisen Isän antama kuritus voi olla monenlaista, meidän tulee varoa
olettamasta, että jokainen koettelemus tai kärsimys tulisi Jumalalta.

Jakeessa Hepr. 12:10 Paavali tunnusti, että vaikka maalliset isämme, jotka
rakastavat meitä, saattavat joskus kurittaa meitä vajavaisesti, niin taivaallisen Isän
kuritus on täydellistä ja on tarkoitettu hyödyksemme.

Lue Hepr. 12:10–11 ja katso, mitä siunauksia koituu siitä, kun alistuu nöyrästi
Jumalan kuritukseen. Ilmaus ”pääsemme osallisiksi hänen pyhyydestään”
jakeessa 10 viittaa siihen, että tulee enemmän Jumalan kaltaiseksi.

Huomaa, mitä Paavali opetti jakeessa 11 siitä, miltä meistä saattaa alkuun tuntua,
kun meitä kuritetaan. Se, että muistamme taivaallisen Isän tietävän, mikä on meille
parhaaksi, voi auttaa meitä alistumaan kuritukseen, kun saamme sitä. Yksi periaate,
jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että jos alistumme taivaallisen
Isän kuritukseen, niin meistä tulee enemmän Hänen kaltaisiaan ja me
koemme vanhurskauden tuomaa rauhaa.
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Jos internet on käytettävissäsi, katso Mormonisanomia-sarjan video ”The
Will of God” [Jumalan tahto] (3.02), joka on nähtävissä sivustolla lds.org.

Tässä videossa kuvataan sitä rakkautta ja viisautta, joka sisältyy taivaallisen Isän
antamaan ojennukseen meidän elämässämme.

Mieti jotakin tilannetta, jolloin tunsit taivaallisen Isän kurittavan sinua. Kuinka
suhtauduit siihen? Voisit suunnitella erilliselle paperille kyltin, joka muistuttaa
sinua alistumaan taivaallisen Isän kuritukseen tulevaisuudessa. Laita kyltti
paikkaan, jossa se muistuttaa sinua Paavalin opetuksista heprealaisille.

Kohdassa Hepr. 12:12–29 Paavali kehotti pyhiä auttamaan muita kirkon jäseniä
pysymään uskollisina, jotta nämä eivät menettäisi Jumalan siunauksia. Lisäksi hän
selitti, että pyhät, jotka pysyvät uskollisina ja palvelevat Jumalaa, saavat verratonta
kunniaa ja paikan Jumalan valtakunnassa.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Hepr. 12:9
2. Lue uudelleen Hepr. 12:9 ja pane merkille, mitä muita opinkohtia

me voimme oppia taivaallisesta Isästämme. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä löydät. Vastaa myös seuraavaan
kysymykseen: Miksi on tärkeää uskoa, että me olemme Jumalan lapsia?

Kirje heprealaisille 13
Paavali antaa pyhille monia neuvoja
Paavali päätti kirjeensä heprealaisille pyhille antamalla heille neuvoja eri aiheista.
Lue Hepr. 13:1–9, 17 ja katso, mitä neuvoja Paavali antoi pyhille.

Mitä neuvoja lukemasi pohjalta mielestäsi tarvitaan eniten meidän aikanamme?
Miksi? ____________________

Mieti, mitä Paavalin neuvoja sinä voisit toteuttaa paremmin omassa elämässäsi.

Jakeissa Hepr. 13:10–25 Paavali opetti, että kun Jeesus Kristus oli toteuttanut
sovituksen, eläinuhreja ei enää vaadittu (ks. 3. Nefi 9:18–20). Sen sijaan pyhät
voisivat uhrata Jumalalle kiitosta ja hyviä tekoja.

Jaakobin kirje 1
Jaakob kehottaa hajallaan olevaa Israelia pyytämään viisautta Jumalalta ja olemaan
sanan tekijöitä
Oletko koskaan toivonut, että olisit viisaampi tai että ymmärtäisit paremmin
taivaallisen Isän tahdon omalla kohdallasi? Pohdi, missä tilanteissa elämässäsi
haluaisit saada lisää viisautta.
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Lue JS–H 9–10 ja katso, mitä
kysymyksiä profeetta Joseph Smithillä
oli nuorena.

Joseph oli lukemassa Jaakobin kirjettä
oivaltaessaan, kuinka hän voi saada
vastauksia kysymyksiinsä. Jaakob oli
Jeesuksen Kristuksen apostoli ja piispa
Jerusalemissa. Lisäksi kristillisen
perimätiedon mukaan Jaakob oli
Marian ja Joosefin poika ja siten
Jeesuksen Kristuksen velipuoli.

Lue Jaak. 1:1–4 ja ota selville, mitä
Jaakob opetti Israelin huoneesta ja sen
kamppailuista ja ahdingoista. Joseph
Smithin raamatunkäännöksessä
jakeesta Jaak. 1:2 (PKO, JSR Jaak. 1:2,
scriptures.lds.org/fi) ilmaus
”monenlaisia koettelemuksia” on vaihdettu ”moniin ahdinkoihin”.

Huomaa viittaukset kestävyyteen jakeissa Jaak. 1:3–4. Miksi kestävyys on tärkeää
kamppailuissa ja ahdingoissa?

Lue Jaak. 1:5–6 ja pane merkille, mitä sellaista Joseph Smith oivalsi, mikä auttoi
häntä löytämään vastauksia kysymyksiinsä. Voi olla hyödyllistä tietää, että
jakeessa 5 sana soimaamatta tarkoittaa ilman nuhtelua tai arvostelua. (Jaak. 1:5–6
on pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla
tavalla, jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksi tai kaksi
periaatetta, jotka voit oppia jakeista Jaak. 1:5–6.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että pyytää ”uskossa, lainkaan epäilemättä” (Jaak.
1:6)?

Lue JS–H 12, jossa kerrotaan, miten Joseph suhtautui kohtaan Jaak. 1:5. Mitä
seurasi siitä, että Joseph Smith toimi sen mukaisesti, mitä opetetaan jakeissa Jaak.
1:5–6?
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Ajattele tilanteita, jolloin taivaallinen
Isä on vastannut auliisti rukouksiisi,
kun olet rukoillut Häntä uskossa. Mieti,
kuinka voisit soveltaa niitä periaatteita,
joita huomasit jakeista Jaak. 1:5–6, jotta
voit saada viisautta ja vastauksia
kysymyksiisi.

Kuten jakeissa Jaak. 1:7–11 kerrotaan,
Jaakob varoitti horjumasta kahtaalle
uskollisuudessa ja sitoutumisessa
Herraan. Lisäksi hän varoitti rikkaita
ongelmista, joita voi tulla
vaurauden myötä.

Jakeissa Jaak. 1:12–21 Jaakob opetti,
että me osoitamme rakkautemme
Herraa kohtaan vastustamalla
kiusauksia, mikä on yksi
vaatimuksista iankaikkisen elämän voitonseppeleen saamiselle. Hän opetti
myös, että kaikki hyvät lahjat tulevat Jumalalta ja että pyhien tulee panna pois
”kaikki saasta” ja ottaa vastaan Jumalan sana ”sävyisästi” (Jaak. 1:21).

Lue Jaak. 1:22 ja katso, mitä Jaakob kannusti pyhiä tekemään Jumalan sanalla.

Mieti, kuinka Joseph Smith noudatti tätä neuvoa. Pohdi, kuinka aiot toimia sen
pohjalta, mitä olet oppinut tutkiessasi tätä oppiaihetta.

Lue Jaak. 1:27 ja pane merkille, millä tavoin sinä voit olla sanan tekijä. Tässä
asiayhteydessä Jaakob käyttää sanaa palvelus puhuessaan siitä, kuinka osoitamme
omistautumisemme Jumalalle.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Jaak. 1:5–6
Kohdan Jaak. 1:5–6 ulkoa opetteleminen auttaa sinua koko elämäsi ajan, kun
sinulla on kysymyksiä evankeliumista, kun pyydät Herralta apua päätösten
tekemiseen ja kun opetat muille evankeliumia.

Käytä muutama minuutti siihen, että yrität opetella ulkoa kohdan Jaak. 1:5–6.
Muista kerrata ulkoa oppimiasi pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia säännöllisesti,
jotta voit pitää ne mielessä.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Hepr. 12 – Jaak. 1 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 29: PÄIVÄ 1

Jaakobin kirje 2–3
Johdanto
Apostoli Jaakob kannusti pyhiä auttamaan sorrettuja ja opetti, etteivät Jeesuksen
Kristuksen todelliset seuraajat pidä rikkaita parempina kuin köyhiä. Hän puhui
myös uskon ja tekojen välisestä suhteesta, ja hän opetti pyhille, että on tärkeää
hallita puheensa. Sitten hän vertasi maailman viisautta siihen viisauteen, joka tulee
Jumalalta.

Jaakobin kirje 2:1–13
Jaakob opettaa Kristuksen seuraajia olemaan suosimatta rikkaita
Ajattele tilannetta, jolloin olet nähnyt jotakuta kohdeltavan paremmin kuin muita,
koska hän on ollut suosittu, käyttänyt muodikkaita vaatteita, ollut varakkaasta tai
vaikutusvaltaisesta perheestä tai jonkin muun mielivaltaisen syyn vuoksi.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi hieman
kokemuksestasi ja kuvaile, miltä se sinusta tuntui. Kirjoita myös

vastaus seuraavaan kysymykseen: Miksi ihmiset toisinaan suosivat jotakuta?

Lue Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Jaak. 2:1 (PKO, JSR Jaak. 2:1,
scriptures.lds.org/fi) ja katso, mitä Jaakob kirjoitti ihmisten erottelemisesta. Tuo
esiin, että ihmisten erotteleminen tarkoittaa sitä, että suosii tai kohtelee yksittäistä
ihmistä tai ihmisryhmää toisin kuin muita heidän olosuhteidensa tai
ominaisuuksiensa vuoksi.

Lue Jaak. 2:2–4 ja katso, minkä esimerkin Jaakob antoi tilanteesta, jolloin pyhien ei
pitäisi suosia yhtä ihmistä toista enemmän.

Ajattele meidän aikamme tilanteita, jolloin ihmiset kohtelevat muita huonosti
heidän olosuhteidensa tai ominaisuuksiensa vuoksi.

Jakeiden Jaak. 2:5–7 mukaan Jaakob nuhteli pyhiä, jotka halveksivat köyhiä. Hän
muistutti heille, että Jumala oli valinnut köyhät, jotka olivat rikkaita uskossa, ja että
juuri rikkaat olivat sortaneet köyhiä ja herjanneet Herraa.

Lue Jaak. 2:8 ja pane merkille, mitä sellaista Jaakob muistutti pyhiä tekemään, mikä
auttaisi heitä olemaan suosimatta ketään.

Mistähän syystä tästä käskystä käytettiin nimitystä ”kuningaskäsky” (ks. Jaak. 2:8)?
____________________

Presidentti Marion G. Romney ensimmäisestä presidenttikunnasta on puhunut
tästä Jaakobin opetuksesta ja soveltanut sitä paastouhreihin:

”Meidän täytyy rakastaa lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Vapahtaja asetti
tämän lain toiseksi tärkeimmälle sijalle, jota tärkeämpi oli ainoastaan rakkaus
Jumalaa kohtaan [ks. Matt. 22:37, 39]. – –

Maksaessamme paastouhrejamme meidän täytyy tehdä se tämä kuninkaallinen
laki mielessämme. – –
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Köyhistä ja vammaisista ja apuamme tarvitsevista huolehtiminen on päätarkoitus ja ehdoton
vaatimus sen kuninkaallisen lain täyttämisessä, että rakastamme lähimmäisiämme niin kuin
itseämme.” (Ks. ”Kuninkaallinen rakkauden laki”, Valkeus, lokakuu 1978, s. 175–176.)

Täydennä seuraava periaate sen pohjalta, mitä Jaakob opetti näissä jakeissa:
Jeesuksen Kristuksen uskolliset opetuslapset ____________________.

2. Kirjoita tämä periaate pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka Vapahtaja oli esimerkkinä muiden rakastamisesta heidän
olosuhteistaan riippumatta?

b. Kuka on sellainen henkilö, jonka tunnet ja joka pyrkii rakastamaan kaikkia
ihmisiä näiden olosuhteista riippumatta? Mitä tämä henkilö tekee
osoittaakseen, että hän rakastaa kaikkia ihmisiä näiden olosuhteista
riippumatta?

Mieti, kuinka sinä kohtelet muita. Pane merkille tilaisuuksia noudattaa Vapahtajan
esimerkkiä muiden rakastamisesta heidän olosuhteistaan riippumatta.

Kuvittele, että kuultuasi Jaakobin opetukset kaikkien ihmisten rakastamisesta
kuulet jonkun sanovan, ettei sillä ole väliä, vaikka suosimmekin joitakuita ihmisiä ja
samalla kohtelemme muita huonosti. Tämä henkilö sanoo myös, että voisimme
tehdä paljon pahempiakin asioita.

Lue Jaak. 2:9–10 ja etsi syy, miksi se, ettei rakasta kaikkia ihmisiä näiden
olosuhteista riippumatta, on vakava asia.

On monia käskyjä, ja tottelemattomuus mitä tahansa käskyä kohtaa merkitsee sitä,
että olemme rikkoneet Jumalan lain, tulleet epäpuhtaiksi ja kykenemättömiksi
asumaan Jumalan luona. On aivan kuin olisimme syypäitä kaikkiin kohtiin (ks.
Jaak. 2:10), koska seuraus on sama: ero Jumalasta (ks. 1. Nefi 10:21).

Näiden jakeiden pohjalta me voimme oppia seuraavan opinkohdan: Jos teemme
syntiä vaikka vain yhdessä asiassa, meistä tulee syypäitä Jumalan edessä.

Vaikka meidän tottelemattomuutemme tekee meistä epäpuhtaita, meillä voi silti
olla toivoa. Presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta on
opettanut, kuinka meidät voidaan jälleen puhdistaa:

”Jumalan armo on meidän suuri ja ikuinen toivomme.

Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta armon suunnitelma tyydyttää
oikeudenmukaisuuden vaatimukset [ks. Alma 42:15] ’ja saa aikaan keinon, jolla
ihmiset voivat saada parannukseen johtavan uskon’ [Alma 34:15].

Meidän syntimme, vaikka ne ovat verenpunaiset, voivat tulla valkeiksi kuin lumi
[ks. Jes. 1:18]. Koska meidän rakas Vapahtajamme ’antoi itsensä lunnaiksi

kaikkien puolesta’ [1. Tim. 2:6], meille on tarjolla pääsy Hänen iankaikkiseen valtakuntaansa [ks.
2. Piet. 1:11].

Portti on avoinna!” (”Armon lahja”, Liahona, toukokuu 2015, s. 108.)
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Mitä meidän tulee tehdä puhdistuaksemme Jeesuksen Kristuksen sovituksen
kautta, jotta voimme päästä Herran valtakuntaan?

Heikkouksiemme voittaminen sekä puhtaaksi ja tahrattomaksi tuleminen
Vapahtajan sovituksen kautta saadaan aikaan siten, että pyrimme olemaan hieman
parempia joka päivä. Vapahtajan kaltaiseksi tulemisen tulisi olla tavoite, johon
pyrimme läpi koko elämämme.

Jae Jaak. 2:11 sisältää esimerkin Jaakobin opetuksesta jakeessa 10, jossa
tähdennetään, että Jumalan minkä tahansa käskyn rikkominen tekee meistä
syntisiä. Jakeissa Jaak. 2:12–13 hän kannusti uskovia olemaan armollisia siinä,
kuinka he kohtelevat ihmisiä, koska jos he kohtelevat muita ilman armoa, niin
heidätkin tuomitaan ilman armoa.

Jaakobin kirje 2:14–26
Jaakob opettaa, mikä on uskon ja tekojen osuus pelastuksessamme
Ihmiset käyttävät sanaa usko tarkoittaen eri asioita. Jotkut saattavat käyttää sitä
kuvaamaan uskonkäsitystä jostakin, kun taas toiset saattavat käyttää sitä
kuvaamaan toimintaa. Jakeissa Jaak. 2:14–26 kerrotaan, kuinka Jaakob oikaisi erään
väärän käsityksen uskosta.

Lue Jaak. 2:14 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Jaakob kysyi pyhiltä uskosta.

Tässä yhteydessä apostoli Jaakob käytti sanaa teot eri tavalla kuin apostoli Paavali
käytti sitä. Kun Paavali käytti sanaa teot, hän viittasi Mooseksen lain tekoihin. Kun
Jaakob käytti sanaa teot, hän viittasi omistautumista ja vanhurskautta osoittaviin
tekoihin.

Lue Jaak. 2:17–18 ja katso, mitä Jaakob opetti uskosta. (Jaak. 2:17–18 on pyhien
kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla, jotta
pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

Mitä mielestäsi tarkoittaa ilmaus, että usko ilman tekoja on kuollut (ks. jae 17)?

Näiden jakeiden pohjalta me opimme, että todellinen usko Jeesukseen
Kristukseen näkyy vanhurskaissa teoissamme.

Muistele tekojasi menneellä viikolla. Näkyikö monista niistä teoista, että sinä
todella uskot Jeesukseen Kristukseen? Olisiko jonkun muun helppo tunnistaa, että
sinä todella uskot Jeesukseen Kristukseen?

Pyhien kirjoitusten hallinta – Jaak. 2:17–18
3. Lue Jaak. 2:17 muutaman kerran ja yritä sitten sanoa se ulkoa. Tee

samoin jakeen Jaak. 2:18 kanssa. Testaa taitosi kirjoittamalla
kumpikin jae ulkomuistista pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
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Jaakobin kirje 3
Jaakob opettaa pyhille, että on tärkeää hallita puheensa
Kuvittele, että puristat kaiken
hammastahnan ulos putkilosta.
Kuvittele nyt, että yrität panna kaiken
hammastahnan takaisin putkiloon.

Kuinka tämä hammastahna voi
muistuttaa niitä sanoja, jotka me
sanomme? ____________________

Oletko koskaan sanonut jotakin, mitä
olet myöhemmin katunut? Kun tutkit jakeita Jaak. 3:1–12, pane merkille totuuksia,
jotka ohjaavat sinua valitessasi sanoja, joita sanot.

Lue Jaak. 3:2–4 sekä ensimmäinen virke jakeesta Jaak. 3:5 ja ota selville, kuinka
Jaakob kuvasi niitä, jotka eivät loukkaa muita puhumisillaan.

Huomaa jakeesta 2, kuinka Jaakob opetti, että ilmaus ”ei hairahdu puheissaan”
tarkoittaa tiettyä kurinalaisuutta. Ilmaus ”kaikkihan me hairahdumme” jakeessa 2
tarkoittaa, että me kaikki kompuroimme eli teemme virheitä. Sana kieli jakeessa 5
viittaa puhumiimme sanoihin.

Suitset (ks. Jaak. 3:3) ovat hevosen
päähän kiinnitettävä ohjausväline,
johon liitetään ohjakset, niin että
ratsastaja voi ohjata hevosta. Peräsin
(ks. Jaak. 3:4) on ohjauslaite, jolla laivaa
ohjataan.

Mitä yhteistä Jaakobin mukaan on
hevosen suitsilla ja laivan peräsimellä?

Kuinka se, että Jaakob vertaa näitä
esineitä kieleen eli sanoihin, joita
puhumme, auttaa meitä ymmärtämään
sanojemme voiman?

Yksi totuus, jonka me voimme oppia
näistä jakeista, on se, että sillä, että
opimme hallitsemaan sanamme, voi
olla suuri vaikutus elämäämme.

Kuinka sellaisella asialla, joka saattaa
tuntua hyvin pieneltä, kuten että
opimme hallitsemaan sanamme, voi
olla suuri vaikutus elämäämme?

Lue jakeen Jaak. 3:5 jälkimmäinen virke ja lisäksi Jaak. 3:6 ja katso, mihin muuhun
Jaakob vertasi sanojamme.

Mieti, kuinka ihmisten elämä voisi syttyä tuleen (ks. Jaak. 3:6) eli vaarantua
käyttäessämme sanojamme epäviisaasti. Kuinka pienten muutosten tekeminen
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siinä, mitä sanomme, voi vaikuttaa elämäämme myönteisellä tavalla? Kuinka
tällaiset muutokset voivat vaikuttaa muiden elämään?

Kuten jakeessa Jaak. 3:8 kerrotaan, Jaakob varoitti, että kesyttämätön kieli eli
kesyttämätön puhe on kuin tappavaa myrkkyä. Tiedosta, että tänä digitaalisen
viestinnän ja sosiaalisen median aikana myrkylliset eli epäystävälliset sanat voivat
levitä nopeasti, tuhota ihmisten elämän ja jäädä pysyvään muistoon digitaalisessa
maailmassa.

Lue Jaak. 3:7–12 ja katso, mihin muuhun Jaakob vertasi sanojamme.

Jakeista Jaak. 3:9–10 me opimme, että Jumalan seuraajat pyrkivät käyttämään
sanojaan vanhurskaisiin tarkoituksiin eivätkä pahan levittämiseen.

Lainattuaan jakeita Jaak. 3:2–10 vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin
koorumista puhui siitä, mihin sanojamme pitäisi ja ei pitäisi käyttää:

”Jaakob ei ilmeisestikään tarkoita, että kielemme on aina synnillinen, eikä että
kaikki, mitä sanomme, on ’täynnä tappavaa myrkkyä’. Hän tarkoittaa kuitenkin
selvästi, että ainakin jotkin asiat, joita sanomme, voivat olla tuhoisia, jopa
myrkyllisiä – ja se on hyytävä syytös myöhempien aikojen pyhälle! Ääni, joka
esittää hartaan todistuksen, lausuu palavia rukouksia ja laulaa Siionin lauluja, voi
olla sama ääni, joka sättii ja arvostelee, nolaa ja halventaa, aiheuttaa tuskaa ja

tuhoaa niin tekemällä itsensä ja toisten hengen. – –

Veljet ja sisaret, tässä pitkällisessä iankaikkisessa pyrkimyksessä olla enemmän Vapahtajamme
kaltaisia yrittäkäämme olla ’täydellisiä’ [ks. Jaak. 3:2] nyt ainakin yhdellä tavalla – olemalla
loukkaamatta sanoilla, tai myönteisemmin sanottuna puhumalla uudella kielellä, enkelien
kielellä. Sanojemme, kuten tekojemmekin, tulisi olla täynnä uskoa, toivoa ja rakkautta, kolmea
suurta kristillistä periaatetta, joita nykypäivän maailmassa niin kipeästi kaivataan. Sellaisin
sanoin, jos ne puhutaan Hengen vaikutuksesta, voidaan kuivata kyyneleitä, parantaa sydämiä,
kohottaa ihmisten elämää, toivo voi palata, luottamus säilyä.” (”Enkelien kieli”, Liahona,
toukokuu 2007, s. 16–18.)

Ajattele joitakin asioita, joita voit tehdä ollaksesi vähän täydellisempi (ks. Jaak. 3:2)
valitessasi, mitä sanot.

Pyri kehittymään
Kun käytämme aikaa arvioidaksemme rehellisesti, kuinka hyvin elämme evankeliumin jonkin
tietyn periaatteen mukaan, me annamme Pyhälle Hengelle tilaisuuden auttaa meitä
ymmärtämään, mitä me teemme hyvin ja kuinka me voimme kehittyä. Kun arvioit itseäsi, pyri
tavoittelemaan Pyhän Hengen johdatusta ja olemaan täysin rehellinen.

”Sen, kuinka kommunikoit, tulisi kuvastaa sitä, että olet Jumalan poika tai tytär. Puhdas ja älykäs
kielenkäyttö kertoo valppaasta ja terveestä mielestä. Hyvä kielenkäyttö, joka kohottaa,
kannustaa ja antaa tunnustusta muille, saa Hengen olemaan kanssasi.” (Nuorten voimaksi,
kirjanen, 2011, s. 20.)
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Milloin jonkun toisen henkilön sanat ovat kohottaneet tai
kannustaneet sinua?

b. Kuinka sinua on siunattu, kun olet yrittänyt kohottaa tai kannustaa muita
sanoillasi?

Kirjoita erilliselle paperille tavoite siitä, mitä aiot tehdä hallitaksesi paremmin, mitä
sanot, ja käyttääksesi kieltäsi vanhurskaisiin tarkoituksiin. Pidä huoli siitä, että
toimit sen mukaan, mitä kirjoitit.

Kuten jakeissa Jaak. 3:13–18 kerrotaan, Jaakob vertasi maailman viisautta siihen
viisauteen, joka tulee ylhäältä (ks. jae 17), eli viisauteen, joka tulee Jumalalta.
Maailman viisaus johtaa kateuteen (ks. jae 16), riidanhaluun (ks. jae 14) ja
hillittömyyteen (ks. jae 16), kun taas Jumalalta tuleva viisaus on puhdasta ja
”täynnä armahtavaisuutta” (ks. jae 17).

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Jaak. 2–3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 29: PÄIVÄ 2

Jaakobin kirje 4–5
Johdanto
Apostoli Jaakob neuvoi pyhiä vastustamaan Paholaista, lähestymään Jumalaa ja
kestämään kärsivällisesti vastoinkäymisiä, kun he odottavat Vapahtajan toista
tulemista. Hän opetti, että sairaiden tulee kutsua ”luokseen seurakunnan
vanhimmat” (Jaak. 5:14) tuomaan heille huojennusta. Jaakob opetti myös, että on
tärkeää auttaa syntisiä parannukseen.

Jaakobin kirje 4
Jaakob neuvoo pyhiä lähestymään Jumalaa ja vastustamaan Paholaista
Ajattele jotakuta perheenjäsentä tai ystävää, jonka tunnet läheiseksi. Miksi tunnet
tuon henkilön läheiseksi?

Kuinka sinusta tuli läheinen tuon henkilön kanssa? ____________________

Pohdi nyt, kuinka läheiseksi tunnet Jumalan. Kuinka elämääsi siunaa se, että sinulla
on vahva suhde Jumalaan?

Kun tutkit lukua Jaak. 4, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua vahvistamaan
suhdettasi Jumalaan.

Kuten jakeissa Jaak. 4:1–3 kerrotaan, Jaakob nuhteli pyhiä antautumisesta
maallisille haluille. Lue Jaak. 4:4 ja pane merkille, millaisesta ystävyydestä Jaakob
varoitti pyhiä.

Jaakobin neuvo jakeessa 4 ei tarkoita, että meidän pitäisi välttää kanssakäymistä
ihmisten kanssa, jotka eivät ole kirkon jäseniä. Sen sijaan meidän tulee välttää
maailman väärien opetusten ja jumalattomien halujen, arvojen ja tapojen
hyväksymistä sekä noudattamista. Jaakob opetti, että maailman (maailmallisuuden)
kanssa ystävystyminen tekisi meistä Jumalan vihollisia.

Lue Jaak. 4:6–8 ja katso, mitä Jaakob neuvoi pyhiä tekemään.

Sen pohjalta, mitä olet oppinut jakeesta Jaak. 4:8, täydennä seuraava periaate: Kun
lähestymme Herraa, niin ____________________. Voisit merkitä jakeesta Jaak. 4:8
ne sanat, jotka opettavat tätä periaatetta. Tämä periaate vahvistetaan nykyajan
ilmoituksessa (ks. OL 88:63).

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo siitä, mitä
sinä voit tehdä lähestyäksesi Jumalaa.

Yksi tapa, jolla voit lähestyä Jumalaa, on noudattaa Jaakobin neuvoa puhdistaa
kätesi ja puhdistaa sydämesi (ks. Jaak. 4:8). Pyhissä kirjoituksissa kädet voivat
edustaa tekojamme ja sydän voi edustaa halujamme. Pohdi, kuinka se, että sinulla
on puhtaat kädet ja puhdas sydän, auttaa sinua lähestymään Jumalaa.

Lue Jaak. 4:9–12, 17 ja pane merkille, mitä muita neuvoja Jaakob antoi pyhille
auttaakseen heitä lähestymään Jumalaa. Ilmaus ”kääntyköön naurunne
murheeksi” jakeessa 9 viittaa Jumalan mielen mukaisen murheen tuntemiseen.

Mitä Jaakob jakeen Jaak. 4:17 mukaan opetti siitä, mikä on syntiä?
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Voimme oppia jakeesta Jaak. 4:17, että jos tiedämme, mitä hyvää on tehtävä,
mutta emme tee sitä, me syyllistymme syntiin. Voisit merkitä jakeesta Jaak. 4:17
ne sanat, jotka opettavat tätä totuutta.

Mistähän syystä syyllistyy syntiin, jos tietää, mitä hyvää meidän tulee tehdä, mutta
päättää olla tekemättä sitä?

Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta on täsmentänyt tätä
totuutta. Tässä yhteydessä ilmaus tekemättä jättäminen viittaa niihin hyviin tekoihin,
joita meidän pitäisi tehdä mutta jotka jätämme tekemättä.

”Pelkäänpä, että eräät suurimmista synneistämme ovat tekemättä jättämisen
syntejä. Nämä ovat niitä tärkeimpiä asioita laissa, joista Vapahtaja sanoi, että
niitä meidän pitäisi noudattaa [ks. Matt. 23:23]. Nämä ovat niitä huomaavaisia,
huolehtivaisia tekoja, joita emme tee ja joiden laiminlyönnistä tunnemme suurta
syyllisyyttä.

Muistan, kuinka olin pienenä poikana kesähelteellä maatilalla, jossa isoäitini
Mary Finlinson valmisti herkulliset ateriamme kuumalla puuliedellä. Kun lieden vieressä oleva
puulaatikko tyhjeni, isoäiti otti sen mitään sanomatta mukaansa ja meni täyttämään sen ulkona
olevasta setripuupinosta ja kantoi painavan laatikon takaisin sisälle. Olin niin omissa
ajatuksissani ja niin kiinnostunut keittiössä käydystä keskustelusta, että istuin paikoillani ja
annoin rakkaan isoäitini täyttää keittiön puulaatikon. Minua hävettää, ja olen katunut koko ikäni
sitä, mitä jätin tekemättä. Toivon voivani pyytää häneltä anteeksi jonakin päivänä.” (Ks. ”Mikä
laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskollisuus”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 60.)

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitkä ovat esimerkkejä ”tekemättä jättämisen synneistä”, jotka voivat estää
sinua lähestymästä Jumalaa?

b. Minkä yhden asian aiot tehdä päästäksesi lähemmäksi Jumalaa? Sitoudu
toimimaan niiden kehotusten mukaan, joita mahdollisesti saat ja jotka
auttavat sinua saavuttamaan tämän tavoitteen.

Jaakobin kirje 5
Jaakob opettaa pyhiä kestämään kärsivällisesti vastoinkäymisiä ja neuvoo sairaita
kutsumaan luokseen vanhimmat
Jakeissa Jaak. 5:1–6 kerrotaan, että apostoli Jaakob tuomitsi rikkaat, jotka käyttivät
väärin rikkauttaan ja vainosivat viattomia. Hän varoitti heitä odottavasta
kurjuudesta ja tuomiosta.

Lue Jaak. 5:7–11 ja ota selville, mitä Jaakob opetti pyhiä tekemään, kun he
kohtaavat vastoinkäymisiä odottaessaan Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

Näissä jakeissa osoitetaan, mikä on koettelemusten ja kärsivällisyyden välinen
yhteys sekä kuinka uskolliset kuten Job suhtautuvat kärsimiseen ja
vastoinkäymisiin. Huomaa jakeesta Jaak. 5:10, ketkä voisivat olla pyhille esikuvina
ihmisistä, jotka kestivät kärsivällisesti vastoinkäymisiä.
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Luettele pyhien kirjoitusten esimerkkejä profeetoista, jotka kestivät kärsivällisesti
vastoinkäymisiä: ____________________

Mieti, kuinka neuvoisit ystävää, joka sanoo: ”Minulla on kamala olo. Olen ollut
sairaana yli viikon. Olen käynyt lääkärissä ja syönyt lääkkeitä, mutta en silti tunne
oloani yhtään paremmaksi. En tiedä, mitä muuta voisi tehdä.”

Lue Jaak. 5:13–16 ja katso, mitä Jaakob neuvoi sairaita ja kärsiviä tekemään.

Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Kun
vanhimmat voitelevat sairaan henkilön ja sinetöivät voitelun, he avaavat taivaan
ikkunat, niin että Herra voi vuodattaa tahtonsa mukaisen siunauksen sairaalle”
(”Sairaiden parantaminen”, Liahona, toukokuu 2010, s. 48).

Katso uudelleen jaetta Jaak. 5:15. Minkä
muun Jaakob sanoi pappeuden voiman
lisäksi pelastavan eli parantavan
sairaan?

Yksi totuus, jonka me voimme oppia
jakeista Jaak. 5:14–16, on se, että
sairaat voivat parantua uskon
rukouksella ja pappeuden voimalla.

Vanhin Oaks opetti uskon rukouksesta
ja pappeuden parantavasta voimasta
seuraavaa:

”Kun me käytämme Jumalan pappeuden kiistatonta voimaa ja kun me vaalimme
Hänen lupaustaan, että Hän kuulee uskon rukouksen ja vastaa siihen, meidän
täytyy aina muistaa, etteivät usko ja pappeuden parantava voima voi tuottaa
tulosta, joka on vastoin Hänen tahtoaan, jonka pappeus on. – –

[Eivät] edes Herran palvelijat, jotka käyttävät Hänen jumalallista voimaansa
tilanteessa, jossa on riittävästi uskoa tulla terveeksi, voi antaa pappeuden

siunausta, joka saa henkilön parantumaan, jos tuo parantuminen ei ole Herran tahto.

Jumalan lapsina, tietoisina Hänen suuresta rakkaudestaan ja siitä, että Hän tietää parhaiten,
mikä on parasta iankaikkiselle hyvinvoinnillemme, me luotamme Häneen. Evankeliumin
ensimmäinen periaate on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja usko tarkoittaa luottamusta.
Tunsin tuota luottamusta puheessa, jonka serkkuni piti vakavaan sairauteen kuolleen
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teini-ikäisen tytön hautajaisissa. Hän lausui nämä sanat, jotka ensin hämmästyttivät minua ja
sitten rakensivat minua: ’Minä tiedän, että oli Herran tahto, että hän kuolee. Hän sai hyvää
sairaanhoitoa. Hänelle annettiin pappeuden siunauksia. Hänen nimensä oli rukousluettelossa
temppelissä. Hänen tervehtymisensä puolesta lausuttiin satoja rukouksia. Ja minä tiedän, että
tässä perheessä on niin paljon uskoa, että hän olisi parantunut, ellei Herran tahto olisi ollut ottaa
häntä tässä vaiheessa kotiin.’ Tunsin tuon saman luottamuksen erään toisen hienon teini-ikäisen
tytön isän sanoissa tytön kuoltua syöpään. Hän julisti: ’Perheemme uskoo Jeesukseen
Kristukseen, eikä se riipu lopputuloksesta.’ Nuo opetukset kuulostavat minusta tosilta. Me
teemme kaiken voitavamme rakkaan ihmisen parantumiseksi ja sitten luotamme lopputuloksen
suhteen Herraan.” (”Sairaiden parantaminen”, s. 50.)

Kuinka vanhin Oaksin opetukset auttavat sinua ymmärtämään pappeuden
parantavaa voimaa? Miksi meidän uskomme ja rukoustemme tulee olla
sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa? (Ks. PKO, ”Rukous”, scriptures.lds.org/fi.)

3. Kuvittele, että joku ystävistäsi tai perheesi jäsenistä on sairaana.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tälle henkilölle

kirje, jossa selität, mitä olet oppinut pappeuden parantavasta voimasta. Pidä
huoli siitä, että selität, miksi on tärkeää, ettei meidän uskomme Jeesukseen
Kristukseen riipu pappeuden siunauksen lopputuloksesta. Kerro kirjeessäsi
esimerkkejä ihmisistä, jotka tunnet ja joita on siunattu uskon rukouksilla ja
pappeuden voimalla.

Lisäksi Jaakob vertasi sairaiden parantamista syntien anteeksiantamiseen (ks. Jaak.
5:16).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että
nöyryys ja usko, joita meiltä vaaditaan parantuaksemme fyysisesti, ovat samaa
nöyryyttä ja uskoa, joita meiltä vaaditaan saadaksemme anteeksiannon: ”On
olemassa – – pyhiä tilaisuuksia, jolloin ihmiset saavat etuoikeuden kohota niihin
hengellisiin korkeuksiin, missä he saavat käyttäytymiselleen Hengen
vanhurskauttavan hyväksynnän ja saavat sen seurauksena syntinsä anteeksi.

Jaakob mainitsi yhtenä näistä sairaiden voitelemisen ja siunaamisen toimituksen. – – Ihminen,
joka uskon, omistautumisen, vanhurskauden ja henkilökohtaisen kelvollisuuden myötä on siinä
tilassa, että voi parantua, on myös tilassa, jossa hän voi saada elämänkulkuunsa Hengen
vanhurskauttavan hyväksynnän, ja hänen syntinsä annetaan anteeksi todistuksena siitä
tosiseikasta, että hän saa Hengen kumppanuuden, jota hän ei voisi saada, jos hän ei olisi
kelvollinen.” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 297–298.)

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilö, joka ei parannu saatuaan pappeuden
siunauksen, olisi kelvoton. Kaikki siunaukset annetaan Jumalan suuremman
ymmärtämyksen mukaisesti, ja me voimme tuntea Hänen rakkautensa ja Hengen
rauhan vahvistavan kelvollisuutemme.

Kuten jakeissa Jaak. 5:17–20 kerrotaan, Jaakob viittasi profeetta Eliaan esimerkkinä
henkilöstä, joka käytti hellittämättömän rukouksen voimaa. Hän myös neuvoi
pyhiä auttamaan syntisiä parannukseen. Huomaa, mitä siunauksia jakeessa Jaak.
5:20 luvataan niille, jotka ”[palauttavat] syntisen harhatieltä”.
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4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Jaak. 4–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Ensimmäinen
Pietarin kirje
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Ensimmäisen Pietarin kirjeen kantavana teemana on se, että Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ansiosta Vapahtajan opetuslapset voivat uskollisina kestää kärsimystä ja
vainoa sekä vastata siihen. Ensimmäisen Pietarin kirjeen jokaisessa luvussa
puhutaan koettelemuksista tai kärsimyksistä, ja Pietari opetti, että koettelemusten
kestäminen kärsivällisesti on ”arvokkaampaa kuin – – kulta” ja auttaisi uskovia
saavuttamaan ”[sielunsa] pelastuksen” (1. Piet. 1:7, 9). Pietari muistutti pyhiä myös
heidän asemastaan valittuna sukuna, kuninkaallisena papistona, pyhänä heimona,
Jumalan omana kansana (ks. 1. Piet. 2:9). Tutkimalla Pietarin tässä kirjeessä
antamia neuvoja voit saada toivoa, rohkaisua ja voimaa, jotka voivat auttaa sinua
kohtaamissasi haasteissa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoitti ”Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli” (1. Piet. 1:1).

Pietari, alkuperäiseltä nimeltään Simon (2. Piet. 1:1), oli ”betsaidalainen kalastaja,
joka asui vaimonsa kanssa Kapernaumissa. – – Pietari kutsuttiin yhdessä veljensä
Andreaksen kanssa Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi (Matt. 4:18–22; Mark.
1:16–18; Luuk. 5:1–11). – –

Herra valitsi [Pietarin] pitämään hallussaan valtakunnan avaimia maan päällä
(Matt. 16:18–19). – –

Pietari oli pääapostoli omana aikanaan.” (PKO, ”Pietari”, scriptures.lds.org/fi.)

Pietarin kirjoitukset osoittavat, kuinka hän kehittyi yksinkertaisesta kalastajasta
voimalliseksi apostoliksi.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Pietari kirjoitti tämän ensimmäisen kirjeensä todennäköisesti vuosien 62 ja 64 jKr.
välisenä aikana. Hän kirjoitti ”Babylonista” (ks. 1. Piet. 5:13), joka oli luultavasti
vertauskuvallinen viittaus Roomaan.

Yleisesti hyväksyttyä on, että Pietari kuoli Rooman keisari Neron valtakaudella –
todennäköisesti vuoden 64 jKr. jälkeen, jolloin Nero alkoi vainota kristittyjä (ks.
Bible Dictionary, ”Peter, Epistles of”).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Pietari osoitti tämän kirjeen kirkon jäsenille, jotka asuivat viidessä Rooman
maakunnassa Vähässä-Aasiassa eli nykyisen Turkin alueella (ks. 1. Piet. 1:1). Pietari
piti lukijoitaan Jumalan valittuina (ks. 1. Piet. 1:2). Hän kirjoitti vahvistaakseen ja
rohkaistakseen pyhiä heidän ”uskonsa koettelemuksissa” (ks. 1. Piet. 1:7) ja
valmistaakseen heitä tulevaan ”tuleen ja hehkuun” (ks. 1. Piet. 4:12). Pietarin
sanoma opetti heille myös, kuinka suhtautua vainoon (ks. 1. Piet. 2:19–23; 3:14–15;
4:13).
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Pietarin neuvot olivat hyvin ajankohtaisia, koska kirkon jäsenten edessä oli
voimistuneen vainon aika. Noin vuoteen 64 jKr. eli suunnilleen aikaan, jolloin
Pietari kirjoitti tämän kirjeen, Rooman hallinto yleisesti ottaen sieti kristinuskoa.
Sen vuoden heinäkuussa tulipalo tuhosi suuren osan Roomaa, ja huhuttiin, että
keisari Nero oli itse määrännyt sytyttämään tulipalon. Pyrkien ohjaamaan tuhon
syyn muualle muutamat huomattavat roomalaiset syyttivät tulipalon sytyttämisestä
kristittyjä. Tämä johti ankaraan kristittyjen vainoon kaikkialla Rooman
keisarikunnassa. Pietari antoi ymmärtää, että kun pyhät ”kärsivät kristittynä”
(1. Piet. 4:16), he voivat tuntea iloa tietäessään, että he seuraavat Jeesuksen
Kristuksen jalanjälkiä (ks. 1. Piet. 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Keskellä aikansa pyhien kohtaamaa ahdinkoa ja vainoa Pietari kehotti heitä
kääntymään toistensa puoleen rakkaudessa ja lempeydessä (ks. 1. Piet. 1:22; 3:8–9).
Luvussa 1. Piet. 5 Pietari selitti myös, kuinka kirkon johtajien tulee vahvistaa
seurakuntiaan.

Tässä kirjeessä on kenties Raamatun selkeimmät viitteet henkimaailmaan ja siellä
tapahtuvaan pelastuksen työhön. Pietari mainitsi lyhyesti, että Jeesus Kristus kävi
henkimaailmassa saarnaamassa niille tottelemattomille hengille, jotka olivat
eläneet Nooan aikana (ks. 1. Piet. 3:18–20). Hän lisäsi, että evankeliumia
saarnattiin kuolleille, jotta kuolleet saisivat tilaisuuden tulla tuomituiksi samoin
ehdoin kuin elävät (ks. 1. Piet. 4:5–6). Meidän taloudenhoitokaudellamme
presidentti Joseph F. Smith oli pohtimassa jakeiden 1. Piet. 3:18–20 ja 1. Piet. 4:6
merkitystä, kun hän sai ilmoituksen, joka selvensi henkimaailmaa koskevia oppeja
(ks. OL 138).

Pääkohdat
1. Pietarin kirje 1:1–2:10. Pietari kirjoittaa siitä, että pyhien pitää kasvaa
hengellisesti, jotta he saisivat iankaikkisia palkintoja. Jeesuksen Kristuksen kallis
veri on tehnyt mahdolliseksi lupauksen pelastuksesta. Pyhät ovat ”valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa” (1. Piet. 2:9), joka on
saanut Jumalan armon.

1. Pietarin kirje 2:11–3:12. Jeesuksen Kristuksen opetuslapset pyrkivät
kunnioittamaan kaikkia ihmisiä ja alistuvat yhteiskunnan viranomaisten ja lakien
alaisuuteen. Pietari osoittaa kirjeensä erityisille pyhien ryhmille: isännille,
palvelijoille, vaimoille ja aviomiehille.

1. Pietarin kirje 3:13–5:14. Kun vaino saa pyhät kärsimään, heidän tulee muistaa
Jeesuksen Kristuksen esimerkki, Hänen, joka kärsi ja sai sitten korotuksen. Jeesus
Kristus saarnasi evankeliumia kuolleille, jotta he voisivat saada oikeudenmukaisen
tuomion. Kirkon johtajat noudattavat Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä pitäessään
huolta Jumalan laumasta. Pyhien tulee nöyrtyä ja heittää murheensa Jumalan
kannettavaksi.

ENSIMMÄINEN PIETARIN KIRJE
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VIIKKO 29: PÄIVÄ 3

1. Pietarin kirje 1–2
Johdanto
Apostoli Pietari kirjoitti vahvistaakseen pyhien uskoa, kun he kärsivät ankarasta
vainosta Rooman keisarikunnassa. Hän tähdensi, että Jeesuksen Kristuksen kallis
veri oli lunastanut heidät, ja muistutti heitä heidän jumalallisesta perinnöstään
Jumalan omana kansana. Hän neuvoi pyhiä ylistämään Jumalaa ihmisten
keskuudessa ja kestämään kärsimystä kuten Jeesus Kristus oli kestänyt.

1. Pietarin kirje 1
Pietari puhuu pyhille heidän mahdollisesta perinnöstään sekä koettelemusten
välttämättömyydestä

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista on sanonut: ”Kun
matkustan kirkon tehtävässäni eri puolilla maailmaa, näen, että jäseniä
koetellaan ahdistuksen ahjossa” (”Hyrum Smith, ’luja kuin taivaan pylväät’”,
Valkeus, tammikuu 1996, s. 7).

Ahjossa jalostetaan metalleja tai muita
aineita, eli ne kuumennetaan ja
sulatetaan epäpuhtauksien
poistamiseksi ja lopullisen tuotteen
lujittamiseksi. Ilmaus ”ahdistuksen
ahjo”, kuten vanhin Ballard sitä käyttää,
saattaa tarkoittaa elämän haasteellisia
koettelemuksia. Mitä koettelemuksia eli
”ahdistuksen ahjoja” sinä olet kokenut?

Apostoli Pietari kirjoitti tämän kirjeen
vahvistaakseen ja rohkaistakseen pyhiä,
kun nämä kohtasivat koettelemuksia.
Noin vuoteen 64 jKr. eli suunnilleen
ajankohtaan, jolloin Pietari kirjoitti
tämän kirjeen, Rooman hallinto oli
osoittanut yleistä suvaitsevuutta
kristinuskoa kohtaan. Sen vuoden
heinäkuussa tulipalo tuhosi suuren osan Roomaa. Jotkut huomattavat roomalaiset
syyttivät tulipalon sytyttämisestä kristittyjä. Se johti kristittyjen ankaraan vainoon
kaikkialla Rooman keisarikunnassa. Kristittyjä kohtelivat kaltoin jopa jotkut heidän
entiset ystävänsä ja naapurinsa.

Kun tutkit lukuja 1. Piet. 1–2, pane merkille totuuksia, jotka voivat auttaa sinua
pysymään uskollisena koettelemustesi aikana.
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Jakeissa 1. Piet. 1:1–2 Pietari tervehti pyhiä Rooman maakunnissa Vähässä-Aasiassa
(nykyisessä Turkissa) ja muistutti heille, että he olivat valittua kansaa.

Lue 1. Piet. 1:3–5 ja pane merkille, mitä tulevia siunauksia pyhille luvattiin. Voisit
merkitä, mitä löydät.

Pyhissä kirjoituksissa sanoja pelastus ja korotus käytetään usein tarkoittamaan
samaa asiaa. Jakeessa 1. Piet. 1:5 Pietari viittasi korotukseen eli iankaikkiseen
elämään, mikä tarkoittaa elämää Jumalan luona ja yhdessä perheemme kanssa (ks.
OL 132:19–20).

Lue 1. Piet. 1:6 ja katso, kuinka pyhät suhtautuivat lupaukseen näistä tulevista
siunauksista.

Voimme oppia jakeista 1. Piet. 1:3–6 seuraavan totuuden: Vaikka koemme
koettelemuksia, me voimme riemuita Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja
siunauksista, jotka Jumala on luvannut antaa meille tulevaisuudessa.

Pietari opetti, että kohtaamistamme vaikeuksista huolimatta me voimme riemuita,
koska Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta me saamme suuria siunauksia.
Kuinka Kristuksen sovituksen muistaminen voi auttaa sinua riemuitsemaan
silloinkin, kun kohtaat koettelemuksia?

Lue 1. Piet. 1:7–9 ja ota selville, mitä Pietari opetti pyhien uskon koettelemuksesta.
Voisit merkitä, mihin hän vertasi pyhien uskon koettelemusta.

Usko on kullan tavoin kallisarvoista. Usko on kuitenkin kallisarvoisempaa kuin
kulta, koska kulta on katoavaa (ks. 1. Piet. 1:7), kun taas usko Jeesukseen
Kristukseen johtaa pelastukseen (ks. 1. Piet. 1:9), joka on iankaikkinen. Lisäksi
kultaa jalostetaan voimakkaassa kuumuudessa, ja samalla tavoin vaikeudet,
kysymykset ja epäilyt asettavat toisinaan uskomme ja uskonkäsityksemme
kyseenalaisiksi. Yksi totuus, jonka me voimme oppia Pietarin sanoista pyhille, on
se, että meidän uskoamme Jeesukseen Kristukseen koetellaan ja jalostetaan,
kun kestämme uskollisesti koettelemuksia.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä koettelemuksia sinä tai ystäväsi kohtaatte tällä hetkellä?

b. Millä tavoin nämä koettelemukset koettelevat sinun tai heidän uskoaan?

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin lausunto
ja merkitse, mitä hän kannustaa meitä tekemään, kun kohtaamme uskomme
koettelemuksia:

”Kuinka voimme pysyä lujina ja järkkymättöminä [ks. Alma 1:25] uskon
koettelemuksessa? Uppoutumalla juuri niihin asioihin, jotka auttoivat
rakentamaan uskomme ytimen [ennen koettelemusta]: me osoitamme uskoa
Kristukseen, rukoilemme, pohdimme pyhiä kirjoituksia, teemme parannusta,
pidämme käskyt ja palvelemme muita.

Kun kohtaatte uskon koettelemuksen – mitä sitten teettekin, älkää lähtekö pois
kirkosta! Se, että etäännytätte itsenne Jumalan valtakunnasta uskon koettelemuksen kestäessä,
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on kuin jättäisitte lujan väestönsuojan turvan juuri ennen kuin tornado tulee näkyviin.”
(”Uskonne koettelemus”, Liahona, marraskuu 2012, s. 40.)

Mistähän syystä on tärkeää tehdä niitä asioita, joita vanhin Andersen kannustaa
meitä tekemään, kun uskoamme koetellaan? ____________________

Lue 1. Piet. 1:13–17 ja pane merkille, mitä Pietari kannusti pyhiä tekemään
kestääkseen koettelemuksensa uskollisesti. Voisit merkitä, mitä löydät. Sana
”vyöttäytykää” jakeessa 13 tarkoittaa valmistautumista.

Lue 1. Piet. 1:18–21 ja katso, mitä muita totuuksia Pietari opetti pyhille auttaakseen
heitä kestämään koettelemuksensa uskollisesti sen sijaan että hylkäisivät uskonsa.

Seuraavassa on muutamia totuuksia, joita Pietari opetti pyhille näissä jakeissa:
Meidät lunastetaan Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Koska Jeesus
Kristus eli synnittömänä, Hän voi antaa itsensä täydelliseksi uhriksi meidän
edestämme. Jeesus Kristus asetettiin ennalta Lunastajaksemme.

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Taivaassa pidetyssä ensimmäisessä
neuvonpidossa me olimme kaikki läsnä ja näimme, miten Vapahtaja valittiin ja
asetettiin ja pelastussuunnitelma laadittiin, ja me annoimme sille
hyväksymisemme” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 217).

Kuinka näiden totuuksien muistaminen voisi auttaa pyhiä kestämään
koettelemuksensa uskollisesti?

2. Ajattele tilannetta, jolloin sinä tai joku tuntemasi henkilö olette
päättäneet kestää jonkin koettelemuksen uskoen Jeesukseen

Kristukseen sen sijaan että hylkäisitte uskon Häneen. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tuosta kokemuksesta sekä siitä, kuinka sinun
tai tuon henkilön usko Vapahtajaan vahvistui kokemuksen aikana.

Jakeissa 1. Piet. 1:22–25 Pietari kannusti pyhiä rakastamaan toisiaan ja muistamaan,
että he olivat syntyneet uudesti Jumalan sanasta, joka kestää ikuisesti.

1. Pietarin kirje 2:1–12
Pietari tähdentää pyhien velvollisuuksia
Millä tavoin kirkon jäsenet ovat erilaisia kuin ne, jotka seuraavat maailman tapoja?
Mitä haasteita me saattaisimme kohdata, koska olemme erilaisia?
____________________

Kun tutkit jakeita 1. Piet. 2:1–12, pane merkille periaate, joka voi vahvistaa haluasi
olla erilainen kuin maailma.

Kuten jakeissa 1. Piet. 2:1–8 kerrotaan, Pietari opetti, että uskolliset pyhät ovat kuin
eläviä kiviä, jotka rakentuvat Jeesuksen Kristuksen kulmakiven varaan, ja että
tottelemattomat loukkaantuvat Häneen, koska Hän ei tue heidän
tottelemattomuuttaan.

Lue 1. Piet. 2:9–10 ja katso, kuinka Pietari kuvaili uskollisia pyhiä. Voisit merkitä
ilmaukset, jotka kiinnittävät huomiosi.
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Mistä Pietarin pyhille antamasta nimityksestä pidät eniten? ____________________

Pietarin käyttämä nimitys ”Jumalan oma kansa” (1. Piet. 2:9) viittasi siihen, että
Jumala arvosti sitä suuresti.

Kuinka sanat, joita Pietari käytti kuvaamaan pyhiä jakeissa 1. Piet. 2:9–10, ovat
kenties auttaneet heitä saamaan rohkeutta heidän kokiessaan uskonnollista
vainoa? ____________________

Lue 1. Piet. 2:11–12 ja pane merkille, mitä Pietari pyysi pyhiä tekemään Herran
omana eli arvostamana kansana. Huomaa, että Pietari on saattanut kutsua pyhiä
”muukalaisiksi” joko siksi, että he asuivat kansan keskuudessa, joka oli
kulttuuriltaan ja uskonnoltaan erilainen kuin pyhät, tai koska he olivat poissa
taivaallisesta kodistaan eläen väliaikaisesti kuolevaisina.

Pietari kertoi pyhille, että nämä voisivat olla esimerkkinä ympärillään oleville ja
auttaa muita ylistämään Jumalaa (ks. 1. Piet. 2:12). Jakeista 1. Piet. 2:11–12 me
opimme, että Jumala kutsuu pyhänsä olemaan erillään ja erottuvina
maailmasta, jotta muut voivat nähdä heidän esimerkkinsä ja ylistää Jumalaa.
Voisit kirjoittaa tai merkitä tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi.

Kun sisar Elaine S. Dalton oli Nuorten Naisten ylijohtaja, hän sanoi: ”Jos haluatte
muuttaa maailmaa, teidän täytyy erottua maailmasta” (”Nyt on aika nousta ja
loistaa!”, Liahona, toukokuu 2012, s. 124).

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Millä tavoin myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia nuoria on kehotettu
olemaan erillään ja erottuvina maailmasta?

b. Kuinka sinun päätöksesi olla erillään ja erottua maailmasta on vaikuttanut
muihin hyvällä tavalla tai johtanut osaltaan näitä Jumalan luokse?

c. Mitä sinä voit tehdä erottuaksesi ja ollaksesi paremmin erillään maailmasta,
jotta voit olla esimerkkinä? (Kirjoita tavoite siitä, mitä aiot tehdä ollaksesi
esimerkkinä muille.)

1. Pietarin kirje 2:13–25
Pietari neuvoo pyhiä kestämään kärsimystä kuten Vapahtaja kesti
Jakeissa 1. Piet. 2:13–18 Pietari opetti pyhiä alistumaan niiden viranomaisten ja
lakien alaisuuteen, jotka hallitsivat heitä (kuten Rooman keisarin, joka edisti
ankaraa vainoa heitä vastaan). Hän kannusti niitä, jotka kärsivät vaikeuksia
palvelijoina, kestämään kärsimyksensä kärsivällisesti, ja muistamaan, että Jumala
on tietoinen heistä.

Lue 1. Piet. 2:19–20 ja kiinnitä huomiota neuvoon, jonka Pietari antoi pyhille siitä,
kuinka heidän tulee kestää kärsimyksiä.

VI IKKO 29,  PÄIVÄ 3

619



Pietari kannusti pyhiä kestämään kärsimyksensä kärsivällisesti. Lue 1. Piet. 2:21–25
ja ota selville, kuinka Pietari kuvasi Jeesuksen Kristuksen suhtautumista vainoon.
Voisit merkitä, mitä löydät.

Mitä Vapahtajan kärsimys jakeen 1. Piet. 2:21 mukaan voi antaa meille?
____________________

Me voimme oppia Pietarin koettelemusten kestämistä koskevista opetuksista
seuraavan totuuden: Me voimme noudattaa Vapahtajan esimerkkiä kestämällä
koettelemukset kärsivällisesti.

Mieti, mitä sinä voit tehdä noudattaaksesi paremmin Jeesuksen Kristuksen
esimerkkiä koettelemusten kestämisestä kärsivällisesti.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Piet. 1–2 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

VI IKKO 29,  PÄIVÄ 3

620



VIIKKO 29: PÄIVÄ 4

1. Pietarin kirje 3–5
Johdanto
Apostoli Pietari kannusti pyhiä olemaan aina valmiita todistamaan Jeesuksesta
Kristuksesta ja elämään vanhurskaasti, jotta he voisivat kumota heitä vastaan
esitettyjä vääriä syytöksiä. Hän opetti, että Jeesus Kristus saarnasi evankeliumia
henkimaailmassa kuolemansa jälkeen. Lisäksi Pietari kehotti kirkon vanhimpia
kaitsemaan Jumalan laumaa yhtä suurella huolella kuin Jeesus Kristus, ylin paimen.

1. Pietarin kirje 3:1–17
Pietari neuvoo pyhiä olemaan yhtä vanhurskaudessa ja olemaan aina valmiita
todistamaan Kristuksesta
Lue presidentti Thomas S. Monsonin esittämä seuraava kertomus:

”Saamme koko elämämme ajan tilaisuuksia kertoa uskonkäsityksistämme, vaikka
emme aina tiedä, milloin meitä kutsutaan tekemään niin. Sellainen tilaisuus tuli
minulle vuonna 1957, kun työskentelin kustannusalalla ja minua pyydettiin
menemään Texasin Dallasiin, jota kutsutaan joskus kirkkojen kaupungiksi,
puhuakseni siellä eräässä kokouksessa. Kokouksen päätyttyä menin kiertoajelulle
kaupungin lähiöihin. Ohittaessamme erilaisia kirkkoja bussinkuljettaja

kommentoi: ’Vasemmalla näette metodistikirkon’ tai ’Oikealla näkyy katolinen katedraali’.

Kun ohitimme eräällä kukkulalla sijaitsevan kauniin punaisen tiilirakennuksen, kuljettaja
huudahti: ’Mormonit kokoontuvat tuossa rakennuksessa.’ Bussin takaosassa oleva nainen kysyi:
’Kuljettaja, voitteko kertoa meille vähän enemmän mormoneista?’

Kuljettaja pysäytti bussin kadun laitaan, kääntyi ympäri istuimellaan ja vastasi: ’Rouva, tiedän
mormoneista vain sen, että he kokoontuvat siinä punaisessa tiilirakennuksessa. Onko tässä
bussissa ketään, joka tietäisi jotakin enemmän mormoneista?’” (”Uskalla seistä yksin”, Liahona,
marraskuu 2011, s. 67.)

Jos sinä olisit ollut siinä bussissa, mitä olisit tehnyt tai sanonut?

Millä tavoin tämän kaltainen tilaisuus olisi saattanut olla sinulle innostava? Millä
tavoin se olisi saattanut olla sinulle haasteellinen? ____________________

Kun tutkit jakeita 1. Piet. 3:1–17, pane merkille periaate, joka voi auttaa sinua, kun
saat tilaisuuksia kertoa evankeliumista muille.

Jakeissa 1. Piet. 3:1–11 kerrotaan, että apostoli Pietari kehotti vaimoja auttamaan
vanhurskaalla käytöksellään aviomiehiään, jotka eivät usko, tulemaan Kristuksen
luokse. Hän neuvoi aviomiehiä kunnioittamaan vaimojaan. Hän myös neuvoi
jäseniä olemaan yksimielisiä (ks. 1. Piet. 3:8) ja elämään evankeliumin
tasovaatimusten mukaan.

Lue 1. Piet. 3:14–16 ja pane merkille, mitä Pietari neuvoi pyhiä tekemään, kun he
kohtasivat ihmisiä, jotka kyseenalaistivat heidän uskonkäsityksiään tai vainosivat
heitä niiden uskonkäsitysten vuoksi.
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Sana vastaus jakeessa 15 voidaan kääntää myös sanalla ”puolustuspuhe”. Pietari
kehotti pyhiä kertomaan uskonkäsityksistään ja puolustamaan niitä. Huomaa
myös, että Pietari ehdotti, että he tekisivät sen sävyisästi ja kunnioittavasti. Sävyisä
tarkoittaa lempeää, nöyrää ja kärsivällistä (ks. PKO, ”Sävyisyys”, scriptures.lds.org/
fi).

Yksi totuus, jonka me voimme oppia jakeista 1. Piet. 3:15–16, on se, että Jeesuksen
Kristuksen seuraajina meidän tulee pyrkiä olemaan aina valmiita kertomaan
uskonkäsityksistämme ja puolustamaan niitä sävyisästi ja kunnioittavasti.
Voisit kirjoittaa tai merkitä tämän totuuden pyhiin kirjoituksiisi jakeen 1. Piet. 3:15
viereen.

Lue loppuosa presidentti Monsonin kertomuksesta hänen kokemuksestaan
bussissa:

”Odotin jonkun vastaavan. Etsin katseellani jokaisen henkilön kasvoilta
jonkinlaista merkkiä siitä, että hän halusi sanoa jotakin. Ei mitään. Ymmärsin,
että oli minun tehtäväni tehdä, kuten apostoli Pietari kehotti, ’– – [olla] aina
[valmis] antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin [minun toivoni] perustuu’.
Ymmärsin myös tässä sanonnassa piilevän totuuden: ’Kun tulee aika tehdä
päätös, valmistautumisen aika on ohi.’

Seuraavien noin viidentoista minuutin ajan minulla oli etuoikeus kertoa bussissa olijoille
todistukseni kirkosta ja meidän uskonkäsityksistämme. Olin kiitollinen todistuksestani ja
kiitollinen siitä, että olin valmistautunut kertomaan siitä.” (”Uskalla seistä yksin”, s. 67.)

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus kahteen tai
kaikkiin kolmeen seuraavista kysymyksistä:

a. Mitä voit tehdä, että olisit aina valmis kertomaan uskonkäsityksistäsi?

b. Mistähän syystä sinun on tärkeää kertoa uskonkäsityksistäsi sävyisästi ja
kunnioittavasti?

c. Milloin olet kertonut uskonkäsityksistäsi tai todistuksestasi muille?

Mieti, kuinka aiot valmistautua kertomaan uskonkäsityksistäsi ja puolustamaan
niitä. Toimi mahdollisesti saamiesi kehotusten mukaan.

1. Pietarin kirje 3:18–4:19
Jeesus Kristus saarnasi evankeliumia henkimaailmassa kuolemansa jälkeen
Kuvittele, että olet kirkon kokoaikainen lähetyssaarnaaja. Mieti, kuinka vastaisit
henkilölle, joka sanoo seuraavaa: ”Uskon, että se mitä opetatte minulle, on totta,
mutta mietin niitä ihmisiä, jotka kuolevat saamatta mahdollisuutta kuulla totuutta.
Ei tunnu oikeudenmukaiselta, että Jumala rankaisee heitä tai estää heitä
pääsemästä Hänen luokseen takaisin, jos heillä ei ole koskaan ollut tilaisuutta
kuulla Hänen pelastussuunnitelmastaan.”

Lue 1. Piet. 3:18–20 sekä JSR 1. Piet. 3:20. Lue sitten 1. Piet. 4:5–6 sekä JSR 1. Piet.
4:6. Kun luet, etsi totuuksia, joita Pietari opetti ja joista voisit kertoa yllä olevan
tilanteen henkilölle. Ilmaus ”vankeudessa olevat henget” jakeessa 1. Piet. 3:19
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Presidentti Joseph F. Smith

viittaa niihin henkimaailmassa oleviin, jotka eivät ottaneet vastaan evankeliumia tai
joilla ei ollut tilaisuutta kuulla sitä ollessaan kuolevaisuudessa.

Mitä me voimme oppia näiden jakeiden perusteella niistä henkimaailmassa
olevista, jotka eivät ottaneet vastaan evankeliumia tai joilla ei ollut tilaisuutta kuulla
sitä ollessaan kuolevaisuudessa?

Presidentti Joseph F. Smith oli
pohtimassa jakeiden 1. Piet. 3:18–20 ja
1. Piet. 4:6 merkitystä, kun hän sai
ilmoituksen ja näyn Vapahtajan
käynnistä henkimaailmassa. Tämä
ilmoitus on tallennettuna luvuksi
OL 138. Presidentti Smith näki, että
Jeesus Kristus saarnasi kuolemansa ja
ylösnousemuksensa välisenä aikana
evankeliumia ja palveli
henkilökohtaisesti vanhurskaita henkiä
henkimaailmassa. Sitten Jeesus Kristus
järjesti ja valtuutti vanhurskaita
palvelijoita opettamaan evankeliumia
hengille henkimaailmassa (ks. OL
138:1–12, 18–19, 27–30).

Miksi jakeen 1. Piet. 4:6 mukaan
evankeliumia julistetaan niille, jotka
ovat kuolleet?

Yksi totuus, jonka me voimme oppia tästä jakeesta, on se, että evankeliumia
julistetaan kuolleille, jotta heillä olisi samat mahdollisuudet kuin niillä,
jotka kuulevat evankeliumista kuolevaisuudessa. (Huomaa, että 1. Piet. 4:6 on
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla,
jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

2. Katso uudelleen tämän osuuden alussa lukemaasi tilannetta.
Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka vastaisit

lukemaasi huolenaiheeseen jakeen 1. Piet. 4:6 avulla. Kerro ajatuksiasi siitä,
kuinka pelastuksen oppi, joka koskee kuolleita, on todiste Jumalan armosta ja
myötätunnosta lapsiaan kohtaan.

Jakeissa 1. Piet. 4:7–19 kerrotaan, että Pietari kehotti pyhiä pysymään palavina
rakkaudessa, koska rakkaus peittää eli estää paljot synnit. Hän viittasi myös
tulevaan ”tuleen ja hehkuun” (ks. 1. Piet. 4:12), jota pyhien täytyy kenties vielä
kestää, ja hän opetti pyhiä riemuitsemaan, kun he kärsivät koettelemuksia ja vainoa
uskonsa vuoksi Jeesukseen Kristukseen.

Pyhien kirjoitusten hallinta – 1. Piet. 4:6
3. Kirjoita jakeen 1. Piet. 4:6 sanat pienelle kortille tai paperille.

Kirjoita toiselle puolelle, mitä sinä voit tehdä auttaaksesi
esivanhempiasi, jotka ovat ottaneet evankeliumin vastaan henkimaailmassa ja
odottavat, että heidät vapautetaan henkivankilasta. Kirjoita pyhien kirjoitusten
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tutkimispäiväkirjaasi, että olet suorittanut tämän osan tehtävästä. Ensi viikon
aikana opettele ulkoa 1. Piet. 4:6 toistamalla se joka aamu ja ilta ennen kuin
pidät oman rukouksesi. Kertaa myös, mitä kirjoitit tavoista osallistua
pelastuksen työhön esivanhempiesi puolesta.

1. Pietarin kirje 5
Pietari neuvoo vanhimpia kaitsemaan Jumalan laumaa ja kannustaa pyhiä pysymään
lujina uskossa
Valmistaakseen pyhiä heidän kohtaamiinsa koettelemuksiin apostoli Pietari opetti
kirkon vanhimmille näiden vastuuta kirkon johtajina. Lue 1. Piet. 5:1–3 ja pane
merkille, mitä neuvoja Pietari antoi kirkon vanhimmille.

Kehotus ”kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut” (jae 2) tarkoittaa
huolenpitoa kirkon jäsenistä. Pietari opetti, että kirkon johtajien tulee palvella
halukkaasti ja rakastavasti eikä vastahakoisesti tai palkkion toivossa. Heidän tuli
olla esimerkkejä jäsenille eikä näiden ”herroja” (ks. jae 3).

Yksi näissä jakeissa opetettu totuus on se, että kirkon johtajien vastuuna on
huolehtia Jumalan laumasta ja kaita sitä rakkaudessa ja esimerkillään.

Lue 1. Piet. 5:4 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä nimitystä Pietari käytti
Vapahtajasta.

Mitkä Kristuksen kaltaiset
ominaisuudet ja luonteenpiirteet voivat
auttaa kirkon johtajia kaitsemaan
kirkon jäseniä ja huolehtimaan heistä?
____________________

Milloin jonkun kirkon johtajan
Kristuksen kaltainen rakkaus tai
esimerkki on ollut siunaukseksi sinulle?

Kun kunnioitat Herran kutsumia kirkon
johtajia, luotat heihin ja seuraat heitä,
he auttavat kaitsemaan sinua ja
huolehtimaan sinusta hengellisesti.

Jakeissa 1. Piet. 5:5–14 Pietari opetti
pyhiä kunnioittamaan vanhempia
ihmisiä, heittämään murheensa
Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi ja
pysymään lujina uskossaan
vastoinkäymisistä huolimatta. Pietari vakuutti heille, että jos he tekisivät niin,
Jumala kutsuisi heidät kirkkauteensa ja vahvistaisi heitä.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut 1. Piet. 3–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Toinen
Pietarin kirje
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Profeetta Joseph Smith on huomauttanut: ”Pietari kirjoitti ylevämpää kieltä kuin
kukaan toinen apostoli” (julkaisussa History of the Church, osa 5, s. 392). Ylevä
tarkoittaa ajatukseltaan merkittävää, arvoltaan erinomaista ja ihailuun innoittavaa.

Jeesuksen Kristuksen kirkastumisen silminnäkijänä (ks. 2. Piet. 1:16–18) Pietari
kehotti lukijoitaan kasvamaan tiedossaan Vapahtajasta ja pyrkimään jumalallisten
ominaisuuksien omaksumiseen, jotta he voivat päästä osallisiksi jumalallisesta
luonnosta (ks. 2. Piet. 1:4–8). Hän vakuutti lukijoilleen, että tämä hengellinen
kasvu auttaisi heitä tekemään kutsumuksensa ja valintansa lujaksi (ks. 2. Piet. 1:10).
”Pietari vahvistaa, että Herra tulee taivaasta suuressa kirkkaudessa ja tuomiossa
maan päälle” (Bible Dictionary, ”Peter, Epistles of”). Tutkimalla Toista Pietarin
kirjettä voit saada vahvemman uskon Jeesukseen Kristukseen sekä ohjeita ja
innoitusta, mikä voi auttaa sinua tulemaan enemmän Hänen kaltaisekseen.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Toisen Pietarin kirjeen kirjoittaja on Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen
pääapostoli (ks. 2. Piet. 1:1).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Me emme tiedä tarkalleen, milloin ja missä tämä kirje kirjoitettiin. On yleisesti
otaksuttu, että Pietari kirjoitti sen Roomassa Ensimmäisenä Pietarin kirjeenä
tunnetun kirjeen jälkeen, joka kirjoitettiin kaiketi noin vuonna 64 jKr. (ks. Bible
Dictionary, ”Peter, Epistles of”).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Pietari lausui, että hän kirjoitti niille, joille on suotu ”sama kallis usko kuin meille”
(ks. 2. Piet. 1:1). Tämä saattaa viitata siihen, että Pietarin lukijakuntana olivat samat
pakanakristityt, jotka olivat saaneet hänen ensimmäisen kirjeensä (ks. 2. Piet. 3:1).
Jakeiden 2. Piet. 1:12–15 sisältö osoittaa, että Pietari tarkoitti tämän kirjeen
jäähyväisviestiksi lukijoilleen.

Toisin kuin Ensimmäinen Pietarin kirje, joka auttoi pyhiä suhtautumaan ulkoiseen
vainoon, Pietarin toinen kirje käsittelee sisäistä luopumusta, joka uhkasi kirkon
tulevaisuutta. Väärät profeetat ja opettajat levittivät ”tuhoisia harhaoppeja [vääriä
opetuksia], jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen” (2. Piet. 2:1).
Pietari kirjoitti tämän kirjeen kannustaakseen pyhiä kasvamaan tiedossaan
Herrasta ja tekemään kutsumuksensa ja valintansa lujaksi (ks. 2. Piet. 1:10).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
”Toinen kirje osoitettiin ilmeisesti samoille seurakunnille kuin ensimmäinen (3:1).
Se kirjoitettiin kuoleman ollessa lähellä (1:14), ja sen tarkoituksena on varjella
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luopumukselta.” (Bible Dictionary, ”Peter, Epistles of”.) Se sisältää myös joitakin
Pietarin voimallisimmista sanoista ja viimeisistä todistuksista.

Vallitseva teema Toisessa Pietarin kirjeessä on se, miten tärkeää on hankkia tietoa
Jeesuksesta Kristuksesta. Pietari lupasi lukijoilleen, että jos he pyrkisivät saamaan
jumalallisia ominaisuuksia ja kehittämään jumalallista luonnetta, he eivät jäisi
toimettomiksi ”eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää – –
vaille hedelmää” (2. Piet. 1:8) vaan tekisi heidän kutsumuksensa ja valintansa
lujaksi (ks. 2. Piet. 1:10).

Pietari vertasi tosi tietoa Jeesuksesta Kristuksesta väärään tietoon ja opetuksiin,
joita luopiot levittivät (ks. 2. Piet. 2). Tämän kirjeen lopussa Pietari esitti viimeisen
kutsun pyhille kasvaa ”meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja
tuntemisessa” (2. Piet. 3:18).

Pääkohdat
2. Pietarin kirje 1. Pietari selittää, että Jeesuksen Kristuksen lupauksen ansiosta
pyhät pääsevät ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (2. Piet. 1:4). Hän kannustaa
heitä tekemään kutsumuksensa ja valintansa lujaksi (ks. 2. Piet. 1:10). Pietari
muistelee kokemustaan Kirkastusvuorella, jossa hän näki omin silmin kirkastetun
Kristuksen ja kuuli Isän äänen. Pietari sanoo, että ”me voimme entistä lujemmin
luottaa profeetalliseen sanaan” (2. Piet. 1:19).

2. Pietarin kirje 2. Pietari varoittaa kirkon jäseniä vääristä profeetoista ja vääristä
opettajista, jotka tulevat heidän keskuuteensa ja pyrkivät johtamaan pyhät harhaan.
Nämä jumalattomat opettajat kieltävät Herran ja puhuvat pahaa ”totuuden tiestä”
(ks. 2. Piet. 2:2). Pietari opettaa, että on parempi olla ottamatta vastaan
evankeliumia kuin tehdä liittoja ja olla elämättä niiden mukaan.

2. Pietarin kirje 3. Pietari vahvistaa varmaksi, että Kristus tulee omana aikanaan,
puhdistaa maan tulella, hävittää jumalattomat ja pelastaa ahkerat ja uskolliset.
Pietari kannustaa pyhiä kasvamaan ”Jeesuksen Kristuksen armossa ja
tuntemisessa” (2. Piet. 3:18).

TOINEN PIETARIN KIRJE
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2. Pietarin kirje
Johdanto
Apostoli Pietari kehotti pyhiä kasvamaan Jeesuksen Kristuksen tuntemisessaan
pyrkimällä tulemaan Hänen kaltaisikseen. Pietari varoitti myös, että väärät
profeetat ja opettajat johtavat ihmisiä harhaan. Hän profetoi, että viimeisinä aikoina
jumalattomat pilkkaisivat vanhurskaita siitä, että nämä uskovat Jeesuksen
Kristuksen tulevan takaisin. Pietari kannusti pyhiä valmistautumaan uutterasti
Vapahtajan toiseen tulemiseen.

2. Pietarin kirje 1:1–11
Pietari opettaa, kuinka me pääsemme osallisiksi Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta
luonteesta
Ajattele piirteitä tai ominaisuuksia, joita ihailet jossakussa perheesi jäsenessä tai
ystävässä. Uskotko, että voisit omaksua niitä samoja hyviä piirteitä tai
ominaisuuksia? Jos olet nuori nainen, ajattele Nuorten Naisten johtoaihetta, joka
alkaa: ”Me olemme taivaallisen Isän tyttäriä. Hän rakastaa meitä, ja me
rakastamme Häntä.” Ajattele tähän johtoaiheeseen sisältyviä arvoja, varsinkin
jumalallista luonnetta.

Olitpa nuori nainen tai nuori mies, niin mitä ”jumalallinen luonne” merkitsee
sinulle? ____________________

Apostoli Pietari kirjoitti tämän kirjeen kirkon jäsenille, jotka jo uskoivat Jeesukseen
Kristukseen. Kuten jakeissa 2. Piet. 2:1–4 kerrotaan, hän opetti heille, että he
voisivat tulla ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (jae 4). Ilmaus ”jumalallinen
luonne” tarkoittaa taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen ominaisuuksia.

Lue 2. Piet. 1:5–7 ja pane merkille Isän ja Pojan jumalallisen luonteen
ominaisuuksia. Kirjoita alla olevaan taulukkoon näistä jakeista löytämiäsi
ominaisuuksia. Arvioi sitten asteikolla 1–10, kuinka uutterasti tunnet pyrkiväsi
saavuttamaan elämässäsi nämä jumalalliset ominaisuudet (1 = en pyri
saavuttamaan; 10 = pyrin uutterasti saavuttamaan). Ensimmäinen jumalallinen
ominaisuus on kirjoitettu valmiiksi.

Jumalalliset ominaisuudet

Usko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Jumalalliset ominaisuudet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lue 2. Piet. 1:8–11 ja pane merkille, mitä siunauksia voi tulla niiden osaksi, jotka
kehittävät itsessään ahkerasti taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen jumalallisia
ominaisuuksia. Ilmaus ”tehdä lujaksi kutsumuksensa ja valintansa” jakeessa 10
tarkoittaa sitä, että kuolevaisuudessa ollessaan saa Jumalalta varman tiedon eli
lupauksen siitä, että on saanut iankaikkisen elämän. Pietari käyttää tästä ilmausta
”lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan” (ks. 2. Piet. 1:19).

Profeetta Joseph Smith on opettanut, että kun henkilö on osoittanut olevansa
uskollinen Herralle, hänen kutsumuksensa ja valintansa tehdään lujaksi: ”Sen
jälkeen kun jossakussa on herännyt usko Kristukseen ja kun hän on tehnyt
parannuksen synneistään ja hänet on kastettu syntien anteeksisaamiseksi ja hän
on saanut (kätten päällepanon kautta) Pyhän Hengen, joka on ensimmäinen
Puolustaja, niin hän nöyrtyköön edelleen Jumalan edessä isoten ja janoten

vanhurskautta ja eläen jokaisesta Jumalan sanasta, niin Herra on pian sanova hänelle: Poikani,
sinut korotetaan. Kun Herra on perin pohjin koetellut ihmisen ja havainnut, että tämä on
päättänyt kaiken uhalla palvella Häntä, niin ihminen saa huomata, että hänen kutsumuksensa ja
valintansa on tehty lujaksi.” (Julkaisussa History of the Church, osa 3, s. 380.)

2. Pietarin kirje 1:12–21
Pietari lausuu todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta ja puhuu pyhistä kirjoituksista
Mistähän syystä jotkut ihmiset arvostelevat muutamien profeettojen ja apostolien
ikää? Kuinka vastaisit henkilölle, joka sanoo, että profeetat ja apostolit ovat liian
vanhoja ollakseen tehokkaita johtajia? Kun jatkat luvun 2. Piet. 1 tutkimista, etsi
jokin profeettoja ja apostoleja koskeva totuus, joka on tärkeämpi kuin
heidän ikänsä.

Kuten jakeissa 2. Piet. 1:12–19 kerrotaan, apostoli Pietari tiesi kuolevansa pian, ja
niinpä hän esitti silminnäkijän todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta.
Todistuksessaan hän mainitsi ”lujemman profeetallisen sanan” (ks. 2. Piet. 1:19).
Tämä ”lujempi profeetallinen sana” määritetään selkeämmin jakeessa OL 131:5
tiedoksi, jonka ihminen voi saada tässä elämässä ilmoituksen kautta, että ”hänet on
sinetöity iankaikkiseen elämään”. Tästä käytetään myös nimitystä kutsumuksen ja
valinnan tekeminen lujaksi (ks. 2. Piet. 1:10), jota tutkit luvun 2. Piet. 1 alkuosassa.

Lue 2. Piet. 1:20–21 ja ota selville, mitä Pietari opetti niiden ihmisten eli
profeettojen tehtävästä, jotka ovat saaneet tietoa Jumalalta. Huomaa, että Joseph
Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta 2. Piet. 1:20 (LDS Bible, 2 Peter 1:20,
alaviite a) sanotaan: ”Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, ettei pyhien
kirjoitusten profetioita anneta kenenkään ihmisen omasta tahdosta.”

Sen pohjalta, mitä Pietari opetti, me voimme huomata seuraavan totuuden:
Profeetat saavat pyhiä kirjoituksia Pyhän Hengen kautta. (Voisit kirjoittaa tai
merkitä tämän viitteen pyhiin kirjoituksiisi.) Pyhät kirjoitukset ovat sekä
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kirjoitettuja että puhuttuja sanoja (ks. PKO, ”Pyhät kirjoitukset”, scriptures.lds.org/
fi; ks. myös OL 68:2–4).

Osa pyhistä kirjoituksista on kanonisoitu. Kaanon on ”tunnustettu, ohjeellinen
pyhien kirjojen kokoelma. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkossa kanonisia kirjoja sanotaan ohjekirjoiksi. Ne ovat Vanha ja Uusi
testamentti, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi.” (PKO,
”Kaanon”, scriptures.lds.org/fi.)

Kun luet kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin
seuraavaa todistusta, pane merkille hänen todistuksensa siitä, että profeetat
saavat edelleen pyhiä kirjoituksia: ”Pappeuskanava on väylä, jonka kautta
Jumala on menneinä aikoina puhunut lapsilleen pyhien kirjoitusten välityksellä.
Ja se on kanava, jota Herra käyttää nykyään puhuessaan elävien profeettojen ja
apostolien ja muiden innoitettujen johtohenkilöiden opetusten ja neuvojen

välityksellä.” (”Kaksi kommunikointikanavaa”, Liahona, marraskuu 2010, s. 84.)

Mieti, kuinka tärkeää on tietää, että Jumala on käyttänyt ja yhä käyttää profeettoja
antaakseen pyhiä kirjoituksia lapsilleen.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitkä joko muinaisten profeettojen tai nykyajan profeettojen pyhien
kirjoitusten kohdat ovat vaikuttaneet elämääsi?

b. Kuinka nuo kohdat ovat olleet siunauksena sinulle?

Mieti uudelleen vanhin Oaksin todistusta ja pane tulevina päivinä merkille tilaisuus
todistaa muille Hengen ohjauksen mukaan profeettojen todellisuudesta sekä siitä,
miten tärkeää on vastaanottaa pyhiä kirjoituksia ja tutkia niitä.

2. Pietarin kirje 2
Pietari varoittaa väärien opettajien eksytyksestä
Miksi ihmiset saattaisivat päättää tehdä syntiä, vaikka he tietävät, että se, mitä he
tekevät, on väärin? ____________________

Luvussa 2. Piet. 2 kerrotaan, että apostoli Pietari varoitti pyhiä ihmisistä, jotka
pyrkivät eksyttämään heitä. Kun tutkit lukua 2. Piet. 2, pane merkille totuuksia,
jotka voivat auttaa sinua tunnistamaan eksytyksen, joka johtaa syntiin, ja
välttämään sitä.

Lue 2. Piet. 2:1–3 ja ota selville Pietarin varoitus niistä, jotka yrittäisivät eksyttää
pyhiä. ”Tuhoisat harhaopit” (ks. 2. Piet. 2:1) ovat vääriä opetuksia.

Yksi totuus, jonka opimme näiden jakeiden pohjalta, on se, että väärät opettajat
pyrkivät eksyttämään meitä.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin
seuraavat sanat ja pane merkille, mitä väärät opettajat opettavat nykyään meitä
eksyttääkseen:
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”Väärät profeetat ja väärät opettajat ovat sellaisia, jotka julistavat, että profeetta
Joseph Smith oli kaksinaamainen petkuttaja; he asettavat kyseenalaiseksi
ensimmäisen näyn todellisuuden. He julistavat, etteivät Mormonin kirja ja muut
kanoniset kirjat ole muinaisia pyhiä kirjoituksia. He yrittävät myös määritellä
uudestaan jumaluuden luonteen ja kieltävät sen, että Jumala on antanut ja antaa
yhä ilmoitusta asetetuille ja hyväksytyille profeetoilleen tänäkin päivänä.

Väärät profeetat ja väärät opettajat ovat sellaisia, jotka yrittävät pöyhkeästi tulkita pyhiä
kirjoituksia uudelleen osoittaakseen, ettei näitä pyhiä tekstejä pitäisi lukea Jumalan sanana
Hänen lapsilleen vaan pelkästään sellaisten innoittamattomien ihmisten puheina, jotka ovat
olleet omien ennakkoluulojensa ja kulttuuriin sidottujen käsitystensä rajoittamia. Niinpä he
väittävät, että pyhiä kirjoituksia pitää tulkita uudella tavalla ja että he ovat erityisen päteviä
esittämään sellaisia tulkintoja.

Ehkä tuomittavinta on, että he kieltävät Kristuksen ylösnousemuksen ja sovituksen väittäen, ettei
mikään Jumala voi pelastaa meitä. He kieltävät Vapahtajan tarpeellisuuden. Sanalla sanoen,
nämä parjaajat yrittävät tulkita uudestaan kirkon oppeja niin, että ne sopivat heidän omiin
ennakkonäkemyksiinsä, ja kieltävät samalla Kristuksen ja Hänen messiaanisen tehtävänsä.

Vääriä profeettoja ja vääriä opettajia ovat myös ne, jotka yrittävät muuttaa Jumalan antamia ja
pyhiin kirjoituksiin perustuvia oppeja, jotka suojelevat avioliiton pyhyyttä, perheen jumalallista
luonnetta ja olennaista henkilökohtaisen moraalin oppia. He puoltavat moraalin uudelleen
määrittelyä saadakseen haureuden, avionrikkomisen ja homoseksuaaliset suhteet hyväksytyiksi.
Jotkut taistelevat avoimesti niin kutsutun samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamisen
puolesta.” (Ks. ”Varokaa vääriä profeettoja ja vääriä opettajia”, Liahona, tammikuu 2000, s. 75.)

Mieti tilanteita, jolloin olet ehkä kohdannut väärien opettajien opetuksia tai
viestejä. Miksi on hyödyllistä olla tietoinen väärien opettajien viesteistä ja
opetuksista?

Jakeissa 2. Piet. 2:4–17 kerrotaan useita esimerkkejä siitä, mitä tapahtui ihmisille,
jotka seurasivat vääriä opetuksia menneisyydessä – kuten niille, jotka seurasivat
Saatanaa kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, ja niille, jotka elivät Nooan aikana,
sekä Sodoman ja Gomorran asukkaille. Pietari antoi esimerkkejä myös ihmisistä,
joihin väärät opettajat eivät olleet vaikuttaneet, kuten Nooa ja Loot. Sitten Pietari
kuvaili väärien opettajien jumalatonta käytöstä.
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Kuinka kalamies saa kalan onkeen?
____________________

Kalamiehen keinot kalojen
nappaamiseen ovat samanlaisia kuin
väärän opettajan keinot. Lue 2. Piet.
2:18–19 ja ota selville, kuinka väärät
opettajat houkuttelevat pyhiä
seuraamaan heidän opetuksiaan.

Kuinka väärien profeettojen ja
opettajien opetukset ovat kuin uistin
tai syötti?

Jakeessa 2. Piet. 2:19 opetetaan, että
väärät opettajat lupaavat vapautta.
Toisin sanoen he opettavat, että synti –
eikä kuuliaisuus käskyille – johtaa
suurempaan vapauteen.

Näistä jakeista me voimme oppia, että
väärät opettajat pyrkivät
eksyttämään meitä uskomaan, että
synti johtaa suurempaan vapauteen.

Lue uudelleen jae 19 ja kiinnitä
huomiota siihen, mitä tapahtuu
ihmisille, jotka joutuvat väärien
opetusten tai synnin valtaan.

2. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi kaksi tai kolme
esimerkkiä vääristä opetuksista,
jotka näyttävät tuovan vapautta
mutta johtavat itse asiassa
orjuuteen.

Lue 2. Piet. 2:20–22 ja pane merkille, mitä Pietari opetti niistä, jotka synnistä eroon
päästyään palaavat siihen.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä ne, jotka ”ovat päässeet eroon maailman saastasta
tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen” (2. Piet. 2:20), voivat tuntea kiusausta palata syntisiin
tapoihinsa?

b. Minkä neuvon antaisit auttaaksesi jotakuta pysymään uskollisena
Jeesukselle Kristukselle ja Hänen evankeliumilleen ja olemaan palaamatta
aiempiin synteihin?
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2. Pietarin kirje 3
Pietari todistaa Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta
Kun apostoli Pietari päätti tämän kirjeen, joka on kenties yksi hänen viimeisistä
kirjallisista todistuksistaan, hän muistutti pyhiä Jeesuksen Kristuksen toisesta
tulemisesta ja opetti heille, kuinka valmistautua siihen. Kuten jakeissa 2. Piet. 3:1–9
kerrotaan, hän opetti, että viimeisinä aikoina jotkut ihmiset pilkkaisivat ja ivaisivat
niitä, jotka uskovat Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Lue 2. Piet. 3:10–14 ja ota selville, mitä Pietari opetti Vapahtajan toisesta
tulemisesta. Sana elämä jakeessa 11 viittaa käyttäytymiseen, ja sana ”jouduttavat”
jakeessa 12 viittaa siihen, että haluaa jotakin vilpittömästi.

Mitä neuvoja Pietari antoi pyhille valmistaakseen heitä Vapahtajan toiseen
tulemiseen?

Ilmaus ”puhtaiksi ja moitteettomiksi” jakeessa 14 tarkoittaa, että on puhdas
synnistä. Ne, jotka ovat puhtaita synnistä, ovat tehneet sovinnon Jumalan kanssa
eli heidät on palautettu sopusointuun ja ykseyteen Hänen kanssaan, ja he ovat
rauhassa Vapahtajan kanssa Hänen tullessaan. Pietarin opetuksista me opimme,
että me voimme valmistautua Vapahtajan toiseen tulemiseen elämällä pyhää
elämää ja odottamalla vilpittömästi Hänen tulemistaan. Voisit kirjoittaa tai
merkitä tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi jakeiden 2. Piet. 3:11–14 viereen.

Mitä asioita me voimme tehdä elääksemme pyhää elämää, kun odotamme
vilpittömästi Vapahtajan toista tulemista?

Jakeissa 2. Piet. 3:15–18 kerrotaan Pietarin myöntäneen, että jotkin Paavalin
opetuksista ovat vaikeita ymmärtää. Lisäksi hän varoitti lankeamasta
jumalattomuuteen. Hän kehotti pyhiä kasvamaan ”meidän Herramme – – armossa
ja tuntemisessa” (2. Piet. 3:18).

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut 2. Pietarin kirjeen ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Ensimmäinen
Johanneksen kirje
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tässä kirjeessä apostoli Johannes käsitteli luopumukseen johtavien vaikutusten
vaarallista leviämistä kirkossa. Hän kehotti pyhiä karttamaan yhteyttä pimeyteen ja
pysymään evankeliumin valon turvassa. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen
tutkiminen voi auttaa sinua erottamaan paremmin Jeesusta Kristusta koskevat
väärät opetukset, ja Johanneksen neuvojen noudattaminen voi auttaa sinua
pysymään läheisessä yhteydessä Herraan, kun elät totuudessa. Lisäksi tämän kirjan
tutkiminen voi auttaa sinua ymmärtämään, miten suuresti taivaallinen Isä rakastaa
jokaista lastaan, minkä Hän on ilmaissut antamalla Poikansa Jeesuksen Kristuksen
uhriksi koko ihmiskunnan puolesta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
”Vaikka näiden kolmen kirjeen kirjoittaja ei mainitse nimeään, kieli on niin
samanlaista kuin apostoli Johanneksen kieli, että hänen oletetaan kirjoittaneen ne”
(PKO, ”Johannes, Sebedeuksen poika”, alaotsikko 1, ”Johanneksen kirjeet”,
scriptures.lds.org/fi). Johanneksen kirjeiden kirjoittaja näki ylösnousseen
Vapahtajan omin silmin, ja se todellakin oli totta apostoli Johanneksen kohdalla (ks.
1. Joh. 1:1–4; 4:14).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Emme tiedä tarkalleen, milloin ja missä Ensimmäinen Johanneksen kirje
kirjoitettiin. Se kirjoitettiin todennäköisesti ensimmäisen vuosisadan
jälkipuoliskolla.

Vaikka Johannes vietti suuren osan elämänsä alkupuolesta Palestiinassa, alue oli
vihamielinen kristittyjä ja juutalaisia kohtaan Jerusalemin ja sen temppelin
hävittämisen jälkeen, mikä tapahtui vuonna 70 jKr. Perimätiedon mukaan Johannes
lähti Palestiinasta ja asui myöhempinä vuosinaan Efesoksessa. Jos näin oli,
Johannes olisi voinut kirjoittaa tämän kirjeen Efesoksessa vuosien 70 jKr. ja 100 jKr.
välisenä aikana.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohdeyleisöä ei mainita erikseen, mutta
Johanneksen kirjoituksista käy ilmi, että hän kirjoitti uskoville (ks. 1. Joh. 1:3–4;
2:12–14), kenties ihmisille Vähässä-Aasiassa (nykyajan Turkissa), missä joidenkin
historiallisten lähteiden mukaan Johannes on saattanut asua ja palvella
ensimmäisen vuosisadan loppupuolella.

Tuolloin väärät opettajat olivat saaneet aikaan hajaannuksen eli eripuran alueella
olevien pyhien keskuudessa (ks. 1. Joh. 2:18–19, 22, 26; 4:1) ja luopumus levisi
kirkossa. Eräs ajatussuunta, joka sai suosiota, oli doketismi. Doketismi oli osa
laajempaa gnostilaisuutena tunnettua liikettä. Gnostilaisuuden monien muotojen
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keskeinen opetus oli, että henki oli kokonaisuudessaan hyvä ja että aine, myös
fyysinen ruumis, oli kokonaisuudessaan paha.

Gnostilaisuuden seuraajat uskoivat, että pelastusta ei saavuteta vapautumalla
synnistä vaan pikemminkin vapauttamalla henki aineesta eli fyysisestä ruumiista.
He uskoivat myös, että pelastus saavutetaan tietyn tiedon (gnosis) avulla eikä
uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

Doketismi on peräisin kreikankielisestä sanasta dokeō tarkoittaen ”näyttämistä” tai
”vaikuttamista”. Doketismin seuraajat korostivat Jeesuksen hengellistä luonnetta
siinä määrin, että he hylkäsivät ajatuksen, että Hän olisi tullut maailmaan
todellisessa ruumiillisessa muodossa. He uskoivat, että Jumala oli näkymätön,
kuolematon, kaikkitietävä ja immateriaalinen, ja he pitivät fyysistä maailmaa ja
fyysistä ruumista turmeltuneina ja paheellisina. Sen vuoksi he uskoivat, että koska
Jeesus on Jumalan jumalallinen Poika, Hän ei voisi kokea ihmisenä olemisen
rajoituksia. Heidän näkökantansa mukaan Jeesus Kristus ei ollut kirjaimellisesti
syntynyt lihassa eikä Hänellä ollut käsin kosketeltavaa ruumista, Hän ei vuotanut
verta, kärsinyt, kuollut tai noussut ylös fyysisessä ylösnousseessa ruumiissa – Hän
oli vain näennäisesti tekevinään nuo asiat.

Vaikka apostoli Johannes kiistikin nämä väärät opetukset Ensimmäisessä
Johanneksen kirjeessä, ne säilyivät ja hiipivät kirkon jäsenten keskuuteen. Ne ja
muut väärät opit olivat osasyynä suureen luopumukseen.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Koska Johannes oli yksi Jeesuksen Kristuksen alkuperäisiä apostoleja, Hän oli
ylösnousseen Vapahtajan erityinen todistaja. Johannes aloitti tämän kirjeen
julistamalla, että hän oli henkilökohtaisesti nähnyt, kuullut ja koskettanut Jeesusta
Kristusta. Laajentaessaan tätä henkilökohtaista todistusta Johannes kehotti
kuulijoitaan luomaan ”[yhteyden] Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen
Kristukseen” (1. Joh. 1:3). Ensimmäisen Johanneksen kirjeen keskeisenä teemana
on rakkaus. Johannes tähdensi, että ne, jotka sanovat rakastavansa Jumalaa mutta
eivät sitten rakasta lähellään olevia, ovat valehtelijoita (ks. 1. Joh. 4:20–21).

Pääkohdat
1. Johanneksen kirje 1–3. Johannes opettaa, että olemalla kuuliaisia me voimme
oppia tuntemaan Jumalan, olla yhteydessä Häneen ja tulla Hänen kaltaisikseen.
Viimeisinä aikoina nousee antikristuksia. Vapahtajan rakkaus meitä kohtaan
ilmenee Hänen sovitusuhrissaan.

1. Johanneksen kirje 4–5. Johannes kannustaa pyhiä ottamaan selville, onko joku
opettaja Jumalasta vai ei. Jumala on rakkaus, ja koska Hän rakastaa meitä niin
suuresti, Hän lähetti Poikansa kärsimään meidän vuoksemme. Ne, jotka rakastavat
Jumalaa, pitävät Hänen käskynsä. Ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja
syntyvät Jumalasta, voittavat maailman.

ENSIMMÄINEN JOHANNEKSEN KIRJE
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VIIKKO 30: PÄIVÄ 2

1. Johanneksen kirje
Johdanto
Apostoli Johannes kehotti kirkon jäseniä pyrkimään yhteyteen Isän ja Hänen
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hän tähdensi, että osoittaakseen
rakkautensa Jumalaa kohtaan heidän tulee pitää Hänen käskynsä. Johannes
muistutti kirkon jäseniä myös rakastamaan muita.

1. Johanneksen kirje
Johannes selittää, että on tärkeää pitää käskyt ja rakastaa muita

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi sana luopumus ja
sen määritelmä. Jos tarvitset apua, käytä Pyhien kirjoitusten opasta

tai tämän opiskeluoppaan alussa olevaa asiakirjaa Perusopit.

Apostoli Johannes kirjoitti tämän kirjeen aikana, jolloin luopumus uhkasi kirkkoa.
Hän varoitti pyhiä aktikristuksista (ks. 1. Joh. 2:18–26; 4:3). Antikristus on ”kuka tai
mikä tahansa, joka vääristelee evankeliumin tosi pelastussuunnitelmaa ja vastustaa
Kristusta avoimesti tai salaa” (PKO, ”Antikristus”, scriptures.lds.org/fi). Jotkut
Johanneksen ajan antikristukset opettivat, ettei Jeesuksella Kristuksella ollut
fyysistä ruumista Hänen ollessaan maan päällä vaan että Hän vain näytti olevan
fyysinen olento.

Lue 1. Joh. 1:1–4 ja ota selville, mistä Johannes todisti kiistääkseen tämän väärän
opetuksen. Huomaa, että ”elämän Sana” jakeessa 1 tarkoittaa Jeesusta Kristusta.

Huomaa jakeista 3–4, että Johannes halusi, että pyhillä olisi yhteys kirkon johtajiin,
joilla oli yhteys taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen. Hän halusi myös, että
he kokisivat ilon täyteyttä. Yksi periaate, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on
se, että jos otamme vastaan profeettojen ja apostolien opetukset ja
noudatamme niitä, meillä voi olla yhteys Isään ja Poikaan.

Yhteys tarkoittaa sitä, että nauttii luottamuksen, ystävyyden, kanssakäymisen ja
ykseyden täyttämästä suhteesta. Ajattele miehiä, jotka palvelevat ensimmäisessä
presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumissa. Kuinka profeettojen ja
apostolien opetusten noudattaminen auttaa meitä niin, että meillä on yhteys
taivaalliseen Isään ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen?

Lue 1. Joh. 1:5–6 ja pane merkille, mikä voi estää meitä saamasta yhteyttä
taivaalliseen Isäämme.

Yksi Johanneksen kirjoituksen merkittävimmistä teemoista esitetään jakeessa
1. Joh. 1:5 – Jeesus Kristus on maailman valo (ks. Joh. 1:4–9; 8:12; 9:1–5). Ajattele
tilannetta, jolloin olet kulkenut kirjaimellisesti pimeässä. Johanneksen käyttämä
sana pimeys tarkoittaa hengellistä pimeyttä.

Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että vaeltaa hengellisessä pimeydessä?
____________________

Tutki jakeita 1. Joh. 1:7–2:6 ja etsi Johanneksen opettamia totuuksia, jotka voivat
auttaa meitä tietämään, kuinka me voimme vaeltaa evankeliumin valossa. Sana
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sovittaja jakeessa 1. Joh. 2:2 viittaa sovitusuhriin, joka tyydyttää Jumalan
oikeudenmukaisuuden.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia
totuuksia, joita huomaat kohdasta 1. Joh. 1:7–2:6. Mieti sitten,

miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin:

a. Mistähän syystä rakkautemme Jumalaan tulee täydellisemmäksi, kun me
pidämme Hänen käskynsä?

b. Milloin olet kokenut, että rakkautesi Jumalaa kohtaan on lisääntynyt, kun
olet pyrkinyt pitämään Hänen käskynsä?

Lue seuraavat kuvaukset ja pane merkille, mitä käskyä näiden kahden nuoren on
vaikea noudattaa:

• Nuori mies lukee pyhiä kirjoituksia joka päivä ja suorittaa uskollisesti monia
pappeusvelvollisuuksistaan mutta on usein epäystävällinen pikkuveljeään
kohtaan.

• Nuori nainen käy säännöllisesti kirkon kokouksissa ja on saanut Nuorten
Naisten tunnustuskunniakirjan. Hän kirjoittaa kuitenkin usein sosiaaliseen
mediaan töykeitä kommentteja muutamista luokkatovereistaan ja opettajistaan.

Mitä käskyä näiden kahden nuoren myöhempien aikojen pyhän on vaikea
noudattaa? (Kertaa pyhien kirjoitusten hallittava kohta Matt. 22:36–39, niin se
auttaa sinua vastaamaan tähän kysymykseen.)

Mieti tilanteita, joissa sinun saattaisi olla vaikeaa osoittaa rakkautta muita kohtaan.

3. Lue 1. Joh. 2:9–11; 4:7–11, 19–21 ja ota selville, mitä Johannes opetti
rakkaudesta. Voisit merkitä ne opetukset, jotka ovat sinulle

merkityksellisiä. Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitkä rakkautta koskevista Johanneksen opetuksista ovat erityisen
merkityksellisiä sinulle? Miksi?

b. Yksi periaate, jonka voimme huomata näistä jakeista, on se, että kun
rakastamme Jumalaa, me rakastamme muita. Mistähän syystä me
osoitamme rakkauttamme muita kohtaan, kun me todella rakastamme
Jumalaa?

Huomaa, että jakeessa 1. Joh. 4:20 Johannes viittasi muiden vihaamiseen. Vihan
lisäksi on monia tapoja, joilla me voimme olla osoittamatta rakkauttamme tai
ystävällisyyttämme muille. Mitkähän saattaisivat olla niitä tapoja?
____________________

Lue 1. Joh. 3:17–18 ja pane merkille, kuinka meidän pitäisi osoittaa
rakkauttamme muille.

Mistähän syystä on tärkeää, että me osoitamme rakkauttamme teoillamme
emmekä vain sanoillamme?

Kuka tuntemasi henkilö on hyvä esimerkki rakkauden osoittamisesta muita
kohtaan?
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Mikäli mahdollista, katso video ”Kaksi veljestä”, joka on sivustolla lds.org.
Kun katsot sitä, pane merkille, kuinka nämä veljekset ovat esimerkkinä tästä

periaatteesta ja millainen vaikutus sillä on ollut heihin kumpaankin.

4. Ajattele elämässäsi jotakuta, jolle voisit osoittaa enemmän
rakkautta. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tuon

henkilön nimi sekä joitakin nimenomaisia tapoja, joilla voisit osoittaa rakkautta
tai ystävällisyyttä tuota henkilöä kohtaan. Sinun ei tarvitse osoittaa rakkauttasi
suurieleisesti. Pienet, yksinkertaiset rakkauden ja ystävällisyyden osoitukset
ovat usein merkityksellisimpiä.

Kun me osoitamme rakkauttamme teoillamme, me elämme kuten Jeesus eli meistä
tulee Hänen kaltaisiaan (ks. 1. Joh. 2:6; 3:1–3). Herra on siunaava sinua, kun
sovellat tätä totuutta elämääsi.

Lue 1. Joh. 4:12 ja lue sitten Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta 1. Joh. 4:12
(ks. PKO, JSR 1. Joh. 4:12, scriptures.lds.org/fi). Miten Joseph Smithin
raamatunkäännös selventää sitä, kuinka pystyy näkemään Jumalan?

Luvussa 1. Joh. 5 Johannes opetti, mitä meidän tulee tehdä kokeaksemme
uudestisyntymisen, mikä 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).
Lue seuraavat kohdat ja kirjoita, mitä meidän täytyy tehdä, jotta kokisimme
uudestisyntymisen:

1. Joh. 5:1 ____________________

1. Joh. 5:2–3 ____________________

1. Joh. 5:4 ____________________

1. Joh. 5:18 ____________________

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut 1. Johanneksen kirjeen ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät
(päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Toinen
Johanneksen kirje
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Toisessa kirjeessään apostoli Johannes ilmaisi huolensa luopumukseen johtavista
vaikutuksista kirkossa. Samaan aikaan hän ilmaisi myös ilonsa kirkon jäsenistä,
jotka olivat pysyneet vahvoina ja uskollisina evankeliumille (ks. 2. Joh. 4). Hänen
sanansa havainnollistavat iloa ja kiitollisuutta, jota kirkon johtajat tuntevat niistä,
jotka pysyvät uskollisina Herralle. Kun tutkit Toista Johanneksen kirjettä, voit
vahvistua Johanneksen muistutuksesta rakastaa toinen toistaan, noudattaa Jumalan
käskyjä ja pysyä uskollisesti Kristuksen opissa.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjoittaja ilmoitti olevansa ”vanhin” (2. Joh. 1), ja perimätiedon mukaan tämän
kirjeen kirjoitti Johannes, yksi alkuperäisistä kahdestatoista apostolista (ks. Bible
Dictionary; ”John, Epistles of”).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Emme tiedä tarkalleen, milloin ja missä Toinen Johanneksen kirje kirjoitettiin. Jos
perimätieto Johanneksen pitkästä oleskelusta Efesoksessa pitää paikkansa, hän olisi
voinut kirjoittaa tämän kirjeen siellä vuosien 70 jKr. ja 100 jKr. välisenä aikana.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Toinen Johanneksen kirje kirjoitettiin ”valitulle äidille ja hänen lapsilleen” (ks.
2. Joh. 1). Emme tiedä, osoittiko Johannes kirjeen perheelleen tai jollekin muulle
tarkoin määrätylle ihmisryhmälle vai puhuiko hän kuvakielellä koko kirkolle.

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on kirjoittanut, että
Toinen ja Kolmas Johanneksen kirje saattavat olla kirjeitä, jotka Johannes kirjoitti
lähiomaisilleen (ks. Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 3,
s. 409–410, 412–414).

Toinen mahdollisuus on, että ilmaus ”valittu nainen” viittaa itse asiassa johonkin
kristittyjen seurakuntaan (ks. 2. Joh. 13). Kreikan sana seurakunta on feminiininen,
ja oli yleistä personoida kirkko naiseksi (ks. Ef. 5:25–27, 32; JSR Ilm. 12:1–3, 7; Ilm.
19:7–8).

Kuten Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, Johannes ilmeisesti kirjoitti tämän
kirjeen vastatakseen vääriin opetuksiin, että Jeesus Kristus ei ollut kirjaimellisesti
tullut lihassa maan päälle. Hän selitti, ettei jäseniä, jotka opettivat, ettei Kristuksella
ollut fyysistä ruumista, pitäisi ottaa vastaan kotiin tai seurakuntaan (ks. 2. Joh.
7–10).
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Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Tässä kirjeessä Johannes varoitti vääristä opettajista, joita oli tullut kirkkoon. Hän
neuvoi, etteivät kirkon jäsenet kuuntelisi näitä ihmisiä eivätkä olisi tekemisissä
heidän kanssaan.

Pääkohdat
2. Johanneksen kirje. Johannes muistuttaa kirkkoa käskystä rakastaa toinen
toistaan. Hän varoittaa vääristä opettajista ja eksyttäjistä kirkossa ja antaa neuvon,
etteivät kirkon jäsenet salli heidän jäädä seurakuntiinsa.

TOINEN JOHANNEKSEN KIRJE
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Johdanto – Kolmas
Johanneksen kirje
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Tässä lyhyessä kirjeessä apostoli Johannes kiittää kirkon jäsentä nimeltä Gaius
uskollisuudesta aikana, jolloin kirkon johtajia vastaan kapinoitiin. Johanneksen
opetukset voivat auttaa sinua ymmärtämään paremmin luopumusta, joka ilmeni
Uuden testamentin aikaisessa kirkossa, ja ne voivat innoittaa sinua pysymään
uskollisena kirkon johtajille vastustuksesta huolimatta.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Kirjoittaja ilmoitti olevansa ”vanhin” (3. Joh. 1), ja perinteisesti on uskottu, että hän
on apostoli Johannes.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Emme tiedä tarkalleen, milloin ja missä Kolmas Johanneksen kirje kirjoitettiin. Jos
perimätieto Johanneksen pitkästä oleskelusta Efesoksessa pitää paikkansa, hän olisi
voinut kirjoittaa tämän kirjeen siellä vuosien 70 jKr. ja 100 jKr. välisenä aikana.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Kolmas Johanneksen kirje kirjoitettiin uskolliselle kirkon jäsenelle nimeltä Gaius,
jota Johannes kiitti epäitsekkäästä omistautumisesta Kristuksen asialle, koska tämä
oli majoittanut matkustavia Jumalan palvelijoita (ks. 3. Joh. 5–8).

Johannes myös varoitti Gaiusta henkilöstä nimeltä Diotrefes, joka on saattanut olla
paikallisia johtajia kirkossa. Diotrefes vastusti avoimesti apostoli Johannesta ja
muita kirkon virkailijoita ja jopa esti paikallisia kirkon jäseniä, jotka halusivat ottaa
heidät vastaan, osallistumasta kirkon kokouksiin (ks. 3. Joh. 9–10). Johannes
kannusti Gaiusta tekemään edelleen hyvää ja sanoi odottavansa pian käyntiä
Gaiuksen luona (ks. 3. Joh. 11–14).

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Kolmannessa Johanneksen kirjeessä näemme Johanneksen huolen luopumukseen
johtavista vaikutuksista kirkossa. Näemme myös hänen rakkautensa muita kohtaan
ja ilon, jota hän tunsi niistä, jotka valitsivat kuuliaisen elämän (ks. 3. Joh. 4).

Pääkohdat
3. Johanneksen kirje. Johannes kiittää Gaiusta tämän uskollisuudesta ja varoittaa
johtajasta, joka vastusti Johannesta ja muita kirkon johtajia.
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VIIKKO 30: PÄIVÄ 3

2. Johanneksen kirje –
3. Johanneksen kirje
Johdanto
Apostoli Johannes varoitti pyhiä ihmisistä, jotka eksyttävät ja saarnaavat, ettei
Jeesus Kristus tullut lihaan. Hän myös kiitti Gaiusta, joka oli kirkon jäsen, tämän
uskollisuudesta.

2. Johanneksen kirje
Johannes varoittaa ihmisistä, jotka opettavat väärää oppia
Ajattele jotakuta tunnettua urheilijaa. Mitä tämä urheilija saattaisi tehdä, jotta hän
pysyisi huippukunnossa ja suoriutuisi hyvin?

Mitä voisi tapahtua, jos tämä urheilija –
tehtyään rankasti työtä päästäkseen
kuntoon – lakkaisi kuntoilemasta ja
alkaisi syödä roskaruokaa, katsella
paljon televisiota, pelata paljon
videopelejä ja käyttää aineita, jotka ovat
vahingollisia keholle?

Pohdi, kuinka sitä työtä, jota
menestyvien urheilijoiden on tehtävä
pysyäkseen huippukunnossa, voidaan
verrata työhön, jota kirkon jäsenten täytyy tehdä säilyttääkseen ne siunaukset, jotka
he ovat saaneet evankeliumin myötä. Kun tutkit Toista Johanneksen kirjettä, pane
merkille periaate, joka voi auttaa sinua säilyttämään itselläsi ne siunaukset, joita
olet saanut kirkon jäsenenä.

Kuten jakeissa 2. Joh. 1–4 kerrotaan, apostoli Johannes aloitti tämän kirjeen
osoittamalla sen ”valitulle äidille ja hänen lapsilleen”. Se on saattanut olla suoraan
jollekulle kirkon sisarelle ja hänen lapsilleen osoitettu kirje tai vertauskuvallista
kieltä, joka kuvailee jotakin kirkon seurakuntaa.

Lue 2. Joh. 5–6 ja pane merkille käsky, josta Johannes muistutti pyhiä.

Lue 2. Joh. 7 ja kiinnitä huomiota siihen, miksi Johannes neuvoi kirkon jäseniä
elämään Jumalan käskyjen mukaan (ks. 2. Joh. 6).

Mitä eksyttäjät ja antikristukset opettivat?

Kun Johannes kirjoitti tämän kirjeen, doketismina tunnettu ajatussuunta oli
saamassa suosiota. Doketistit uskoivat, että Jumala on niin korotettu olento, että
Hän on kärsimyksen, kuoleman ja kaikkien muiden kuolevaisuuden kokemusten
yläpuolella. Sen vuoksi he päättelivät, että koska Jeesus Kristus on Jumalan Poika,
Hän ei todellisuudessa tullut lihaan vaan Hänen Henkensä vain näytti (sana
doketismi on muodostettu kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ’näyttää’)
tekevän sitä, mitä kuolevainen ihminen tekisi tai kokisi.
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Mitä esimerkkejä meidän aikanamme on vääristä opetuksista, jotka ovat
ristiriidassa evankeliumin totuuksien kanssa? ____________________

Miksi nämä opetukset ovat hengellisesti vaarallisia? ____________________

Lue 2. Joh. 8 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Johannes neuvoi kirkon jäseniä
tekemään näiden väärien opetusten vuoksi. ”Hukkaaminen” tarkoittaa totuuksien
kadottamista tai unohtamista ja saada kokoon tarkoittaa niiden omaksumista.

Yksi periaate, jonka me voimme oppia jakeista 2. Joh. 6–8, on se, että kun
pidämme käskyt ja olemme valppaita, me voimme edelleenkin nauttia
saamistamme evankeliumin siunauksista.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Luettele evankeliumin siunauksia, joita olet saanut ja joita toivot saavasi.

b. Miksi meidän täytyy edelleen pitää Jumalan käskyt ja elää evankeliumin
mukaan saadaksemme evankeliumin siunauksia ja nauttiaksemme edelleen
niistä, joita olemme jo saaneet?

Lue 2. Joh. 9 ja katso, mitä Johanneksen opetuksen mukaan tapahtuisi niille, jotka
pysyvät Kristuksen opetuksessa eli opissa. Kristuksen oppi on sitä, että ihmisen
täytyy uskoa, tehdä parannus, mennä kasteelle, vastaanottaa Pyhän Hengen lahja
henkilöltä, jolla on asianmukainen pappeuden valtuus, ja kestää loppuun asti (ks.
2. Nefi 31:15–21).

Yksi totuus, jonka voimme oppia jakeesta 2. Joh. 9, on se, että jos pysymme
Kristuksen opissa, Isä ja Poika ovat kanssamme.

Yksi tapa, jolla Isä ja Poika ovat kanssamme, on Pyhän Hengen kumppanuuden
välityksellä.

Pohdi kahta tässä oppiaiheessa huomattua totuutta. Kuinka onnistut
pyrkimyksissäsi pitää Jumalan käskyt, olla valpas ja pysyä evankeliumissa? Mistä
evankeliumin siunauksista sinä haluat nauttia nyt ja tulevaisuudessa? Mitä aiot
tehdä tänään pitääksesi käskyt uskollisemmin ja pysyäksesi Kristuksen opissa?

Kuten jakeissa 2. Joh. 10–13 kerrotaan, Johannes kannusti pyhiä välttämään
ihmisiä, jotka levittävät väärää oppia. Hän ilmaisi myös halunsa käydä
henkilökohtaisesti niiden pyhien luona, joille hän kirjoitti.

3. Johanneksen kirje
Johannes kiittää Gaiusta hänen uskollisuudestaan
Mitä tapahtuu veden pinnalle, kun jokin koskettaa sitä? Onko mahdollista
koskettaa vettä vaikuttamatta siihen? Kuinka veden pinnan koskettaminen saattaisi
muistuttaa evankeliumin mukaista elämää?

VI IKKO 30,  PÄIVÄ 3

642



Kolmannen Johanneksen kirjeen
apostoli Johannes osoitti uskolliselle
kirkon jäsenelle nimeltä Gaius. Lue
3. Joh. 1–4 ja ota selville, kuinka
Johannekseen vaikutti se, että Gaius eli
uskollisesti evankeliumin mukaan. Sana
lapset jakeessa 4 voi tarkoittaa niitä
kirkon jäseniä, joita Johannes oli
auttanut kokemaan kääntymyksen
evankeliumiin.

Sen pohjalta, kuinka Gaiuksen uskollisuus vaikutti Johannekseen, minkä totuuden
me voimme huomata jakeista 3. Joh. 1–4 siitä, kuinka evankeliumin mukaan
eläminen voi vaikuttaa meihin itseemme ja muihin? ____________________

2. Ajattele, milloin sinä olet tuntenut iloa, koska olet nähnyt jonkun
muun pyrkivän elämään evankeliumin mukaan. Kirjoita pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tai erilliselle paperille kirje, jossa kiität kyseistä
henkilöä hänen pyrkimyksistään elää evankeliumin mukaan, ja selitä, kuinka
hänen uskollisuutensa on vaikuttanut sinuun. Jos kirjoitat kirjeen erilliselle
paperille, kirjoita lyhyt tiivistelmä kirjeestä pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi. Voisit antaa kirjeen sille henkilölle, jolle kirjoitit.

Henkilökohtaisia kokemuksia huomaamistasi totuuksista
Kun pyhiä kirjoituksia tutkiessasi olet huomannut ja ymmärtänyt oppeja ja periaatteita, mieti,
mitä kokemuksia sinulla on ollut niistä opeista ja periaatteista elämäsi aikana. Kun kerrot
kokemuksistasi muille, kutsut Pyhää Henkeä todistamaan heille ja sinulle sen totuudesta ja
tärkeydestä, mitä olet löytänyt pyhistä kirjoituksista.

Ajattele jotakin tilannetta, jolloin kuulit jonkun kirkon johtohenkilön tai
lähetyssaarnaajan, jota et tunne, puhuvan kirkon kokouksessa tai yleiskonferenssin
aikana. Me saatamme toisinaan tuntea houkutusta osoittaa vähemmän huomiota
tai kunnioitusta joillekuille kirkon johtohenkilöille tai opettajille, ellemme
tunne heitä.

Lue 3. Joh. 5–8 ja ota selville, mitä sellaista Gaius teki, mikä miellytti Johannesta.
Maininta veljistä ja muualta tulevista jakeessa 5 viittaa matkustaviin opettajiin ja
lähetyssaarnaajiin, joita Gaius ei tuntenut.

Johannes kirjoitti myös paikallisesta kirkon johtohenkilöstä nimeltä Diotrefes,
johon Johannes ei ollut tyytyväinen. Lue 3. Joh. 9–10 ja ota selville, miksi Johannes
ei ollut häneen tyytyväinen.

Diotrefes oli alkanut kapinoida ja oli ajautunut henkilökohtaiseen luopumukseen.
Yksi totuus, jonka me voimme oppia Gaiuksen hyvästä esimerkistä ja Diotrefesin
huonosta esimerkistä, on seuraava: Kirkon jäsenten tulee ottaa vastaan kaikki
Herran palvelijat ja antaa heille tukensa.

VI IKKO 30,  PÄIVÄ 3
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3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi joitakin asioita,
joilla me voimme ”antaa tukemme” (ks. 3. Joh. 8) Herran

palvelijoille.

Pane merkille, mitä mahdollisuuksia sinulla on soveltaa edellä mainittua totuutta
käytäntöön, niin että otat vastaan eli hyväksyt paikalliset ja ylimmät kirkon johtajat
ja annat heille tukesi.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut 2. Johanneksen kirjeen ja 3. Johanneksen kirjeen ja suorittanut tämän
oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

VI IKKO 30,  PÄIVÄ 3
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Johdanto – Juudaksen kirje
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Juudaksen kirjeessä kuvataan luopumuksen voimia, jotka tekivät työtään
alkukirkossa. Kun tutkit tätä kirjettä, voit oppia havaitsemaan ne, jotka pyrkivät
kääntämään Jeesuksen Kristuksen opetuslapset pois uskosta. Voit myös tulla
tuntemaan, kuinka tärkeää on vilpittömästi puolustaa uskoa ja pysyä sille
uskollisena.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjeen kirjoittaja sanoi olevansa ”Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija,
Jaakobin veli” (Juud. 1). Perinteisesti kirjoittajan on uskottu olleen se Juudas, joka
oli Jeesuksen Kristuksen velipuoli (ks. Matt. 13:55; Mark. 6:3; PKO, ”Juudas”,
scriptures.lds.org/fi).

Juudas oli ilmeisesti erittäin arvostettu kirkon jäsen Jerusalemissa, ja hän on
saattanut matkustaa lähetyssaarnaajana (ks. Ap. t. 1:13–14; 1. Kor. 9:5). Mistään ei
ilmene, mikä pappeusvirka Juudaksella oli, mutta kirje antaa ymmärtää, että hän oli
johtotehtävissä, minkä vuoksi hän saattoi kirjoittaa neuvovia kirjeitä.

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Emme tiedä, missä Juudaksen kirje kirjoitettiin. Jos tämän kirjeen kirjoittaja oli
todellakin Jeesuksen velipuoli Juudas, se kirjoitettiin todennäköisesti vuosina
40–80 jKr.

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Juudaksen kirje osoitettiin uskollisille kristityille – niille, ”joita Isä Jumala rakastaa ja
varjelee Jeesusta Kristusta varten” (Juud. 1). Juudas ilmoitti tarkoituksekseen
kannustaa lukijoitaan ”taistelemaan – – uskon puolesta” (Juud. 3) jumalattomia
opettajia vastaan, joita oli päässyt kirkkoon. Nämä edistivät moraalitonta käytöstä
sekä vääriä opetuksia, joissa kiellettiin Herra Jeesus Kristus.

Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Vaikka Juudaksen kirje on yksi lyhimmistä kirjoista Uudessa testamentissa, se
sisältää tietoa, jota ei ole missään muualla Raamatussa. Juudas kirjoitti enkeleistä,
”jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan” (Juud. 6; ks. myös Abr. 3:26),
Mikaelin ja Lusiferin kiistasta, joka koski Mooseksen ruumista (ks. Juud. 9), ja
Vapahtajan toista tulemista koskevasta Henokin profetiasta (ks. Juud. 14–15; ks.
myös Moos. 7:65–66).

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on huomauttanut
Juudaksen kirjeen muutamista ainutlaatuisista piirteistä:

”Koko Raamatussa vain Juudas säilyttää meille käsitteen, että aikaisempi olemassaolo oli
ensimmäinen asemamme ja että tietyt enkelit eivät selviytyneet sen testistä.
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Hänen puoleensa me käännymme vähäisessä tiedossamme kiistasta Mikaelin ja Lusiferin välillä
Mooseksen ruumiista.

Hän yksin kertoo Henokin suurenmoisesta profetiasta, joka koskee Ihmisen Pojan toista
tulemista.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 3, s. 415.)

Juudaksen sanat ovat teräviä niitä vastaan, jotka vastustivat Jumalaa ja Hänen
palvelijoitaan, sekä niitä vastaan, jotka harjoittivat moraalitonta
epäjumalanpalvelusta ja väittivät olevansa vapautettuja Jumalan käskyjen
noudattamisesta, kuten siveyden laista. Hän kuvaili näiden turmeltuneiden
ihmisten ominaisuuksia.

Pääkohdat
Juudaksen kirje. Juudas kehottaa kirkon jäseniä ”taistelemaan – – uskon
puolesta” (Juud. 3). Hän selittää, että pyhien keskuuteen on ujuttautunut vaivihkaa
ihmisiä, jotka levittävät väärää oppia ja edistävät jumalattomia tapoja. Hän
varoittaa tuomioista, jotka kohtaavat niitä, jotka kääntyvät pois Jumalasta, ja hän
neuvoo kirkon jäseniä rakentamaan uskoaan ja pysymään Jumalan rakkaudessa
(ks. Juud. 21).

JUUDAKSEN KIRJE
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VIIKKO 30: PÄIVÄ 4

Juudaksen kirje
Johdanto
Juudas kehotti kirkon jäseniä taistelemaan uskon puolesta (ks. Juud. 3) vääriä
opettajia vastaan. Hän kuvaili vääriä opettajia ja neuvoi pyhiä rakentamaan
elämänsä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin perustalle.

Juudaksen kirje 1–19
Juudas kehottaa kirkon jäseniä taistelemaan uskon puolesta vääriä opettajia vastaan

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi muutamia eri
tapoja, joilla voisit vastata kussakin seuraavista tilanteista:

a. Ystävä julkaisee sosiaalisessa mediassa toteamuksen arvostellen kirkon
kantaa samaa sukupuolta olevien avioliittoon.

b. Naapuri saa tietää, että olet kirkon jäsen. Hän sanoo sinulle, että hän on
lukenut Mormonin kirjan ja että hänen mielestään se on kohottavaa
kirjallisuutta mutta ei Jumalan sanaa.

c. Luokan keskustellessa koulussa eräs luokkatoveri väittää, että pornografian
katseleminen on harmitonta eikä sitä pitäisi vastustaa.

Juudaksen kirje uskollisille kristityille tuli ajankohtana, jolloin kirkon jäsenet
kohtasivat kiivasta vastustusta. Lue Juud. 3–4 ja pane merkille, mitä Juudas
kannusti kirkon jäseniä tekemään vastustusta kohdatessaan.

Huomaa, että Juudas kannusti pyhiä ”taistelemaan sen uskon puolesta” (jae 3).
Tämä tarkoittaa sitä, että heidän tuli rohkeasti puolustaa ja opettaa evankeliumia
sekä todistaa siitä. ”Jumalattomia” (ks. jae 4), joilla oli pahoja aikeita, oli päässyt
vaivihkaa kirkon jäsenten joukkoon. Nämä jäsenet edistivät turmeltuneita,
moraalittomia tapoja opettamalla, että armon oppi antoi täyden luvan
synnintekoon, koska Jumala antaisi armollisesti anteeksi. He myös hylkäsivät
tiettyjä taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta koskevia totuuksia.

Yksi totuus, jonka me voimme oppia Juudaksen opetuksen pohjalta, on se, että
Jeesuksen Kristuksen opetuslasten tulee taistella Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin puolesta vääriä opetuksia ja turmeltuneita tapoja vastaan.

Evankeliumin puolesta taisteleminen ei tarkoita sitä, että olisimme riidanhenkisiä.
Meidän tulee olla ystävällisiä ja rohkeita mutta ei määräileviä, kun puolustamme
totuutta ja todistamme siitä (ks. Alma 38:12; 3. Nefi 11:29). Tehokkaasti
evankeliumin puolesta taisteleminen – puolustaminen, opettaminen ja
todistaminen – tarkoittaa myös sitä, että meidän on tiedettävä, mitä evankeliumin
oikeat opit ja periaatteet ovat.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka me taistelemme evankeliumin puolesta olematta riidanhaluisia?
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b. Muista tehtävässä 1 esitetyt tilanteet. Millä tavoin me näissä ja
samankaltaisissa tilanteissa voimme taistella evankeliumin puolesta vääriä
opetuksia ja turmeltuneita tapoja vastaan?

Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista on kertonut seuraavaa
eräästä nuoresta naisesta, joka taisteli evankeliumin puolesta:

”Puhuin hiljattain erään lehvänsitojan kanssa, joka asuu Yhdysvalloissa. Lainaan
hänen sähköpostiviestiään:

’Tänä kuluvana vuonna jotkut ystävistäni Facebookissa alkoivat julkaista
kantaansa avioliitosta. Monet kannattivat samaa sukupuolta olevien avioliittoa,
ja useat meidän kirkon nuoret ilmaisivat ”tykkäävänsä” noista kannanotoista.
Minä en kommentoinut.

Päätin julistaa uskoni perinteiseen avioliittoon huomaavaisella tavalla.

Lisäsin profiilikuvani viereen tekstin: ”Minä uskon miehen ja naisen väliseen avioliittoon.” Aloin
saada kommentteja miltei välittömästi. ”Sinä olet itsekäs.” ”Sinä tuomitset.” Yksi vertasi minua
orjanomistajaan. Ja hyvältä ystävältä, joka on uskollinen kirkon jäsen, sain tämän kommentin:
”Sinun pitää olla ajan tasalla. Asiat muuttuvat, ja niin pitäisi sinunkin.”

Minä en taistellut vastaan’, hän sanoi, ’mutta en myöskään poistanut kannanottoani.’

Hän lopettaa viestinsä: ’Joskus, kuten presidentti Monson sanoo, ”On seistävä yksin.”
Toivottavasti me nuoret seisomme yhdessä ja olemme uskollisia Jumalalle ja Hänen elävien
profeettojensa opetuksille.’” (”Hengellisiä pyörretuulia”, Liahona, toukokuu 2014, s. 19–20.)

Ajattele tilannetta, jolloin sinä tai joku, jonka tunnet, olette taistelleet Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin puolesta. Mieti, mitä voit tehdä enemmän suojellaksesi ja
puolustaaksesi totuutta. Sitoudu noudattamaan mahdollisesti saamaasi innoitusta.

Jakeissa Juud. 5–7 Juudas vertasi kapinallisia kirkon jäseniä niihin, jotka olivat
epäuskoisia muinaisten israelilaisten keskuudessa, jotka johdatettiin pois Egyptin
maasta; niihin, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan ”korkeassa asemassaan” (ks.
Juud. 6; ks. myös Abr. 3:22–26) eli kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa; ja
Sodomassa ja Gomorrassa sekä lähiseuduilla asuviin jumalattomiin ihmisiin, jotka
hävitettiin.

Kuten jakeissa Juud. 8–16 kerrotaan, Juudas kuvaili monia tunnusmerkkejä, jotka
auttaisivat kirkon jäseniä huomaamaan ne, jotka levittäisivät turmeltuneita
ajattelutapoja ja käytäntöjä kirkossa. Hän esimerkiksi kuvaili heidän olevan ”pilviä,
jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna” sekä ”puita, jotka syksyllä eivät kanna
hedelmää” (Juud. 12). Kuinka väärät opettajat saattaisivat olla kuin pilviä, joita tuuli
vie ja jotka eivät anna vettä, tai puita, jotka eivät kanna hedelmää?

Juudas on saattanut viitata kirjeessään tietoihin, jotka esitetään apokryfisissä
kirjoissa Mooseksen ilmestys ja Henokin kirja. Mooseksen ilmestyksessä
kuvaillaan, kuinka ”ylienkeli Mikael [kiisteli] Mooseksen ruumiista Paholaisen
kanssa” (Juud. 9). Kirjassa kerrotaan, kuinka lopulta Mikael voitti ja kuinka
elämänsä lopussa Mooses muutettiin (ks. Alma 45:19). Henokin kirja sisältää
Henokin profetian Vapahtajan toisesta tulemisesta (ks. Juud. 14–15). Herra ilmoitti,
että monet apokryfisiin kirjoihin sisältyvät asiat ovat oikein, ja että ne, joita Henki
valaisee, voivat hyötyä niiden lukemisesta. Jotkin kirjat sisältävät kuitenkin
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lisäyksiä, jotka vääristävät alkuperäisen tekstin (ks. OL 91). (Lisätietoja
apokryfisistä kirjoista on Pyhien kirjoitusten oppaassa, ”Apokryfiset kirjat”.)

Lue Juud. 8, 10, 14–19 ja etsi lisää väärien opettajien tunnusmerkkejä. Voisit
merkitä, mitä löydät. Täydennä seuraavan taulukon tyhjiin kohtiin, mitä opit näistä
jakeista. Jotkin taulukon lausunnoista on annettu sinulle valmiina helpottamaan
Juudaksen kirjoituksen ymmärtämistä. (Huomaa, että ”lopun aikoina” [jae 18]
tarkoittaa sekä ajankohtaa, jolloin Juudas eli, että niitä viimeisiä aikoja, joita me
elämme.)

Väärien opettajien tunnusmerkkejä

• saastuttavat ruumiinsa moraalittomuuksilla (jae 8)

• halveksivat Herraa ja ____________________
henkivaltoja eli puhuvat pahaa kirkon johtajista
(jae 8)

• herjaavat sitä, mitä eivät ____________________ (jae
10)

• saattavat itsensä turmioon elämällä eläimellisesti eli
lihallisesti (jae 10)

• toimivat jumalattomasti (jae 15)

• puhuvat julkeasti eli kovia sanoja
____________________ vastaan (jae 15)

• ovat tyytymättömiä ja valittavat (jae 16)

• elävät ____________________
vallassa (jae 16)

• puhuvat suurellisia eli kerskuvat
(jae 16)

• mielistelevät muita tavoitellakseen
omaa etuaan (jae 16)

• ____________________ Herran
kirkkoa ja sen tasovaatimuksia
(jae 18)

• erottavat itsensä uskovista (jae 19)

• ajattelevat ja toimivat maallisesti eli
aistillisesti (jae 19)

• ovat ____________________ vailla
(jae 19)

Miksi on tärkeää tuntea väärien opettajien tunnusmerkit?

Ei jokainen, johon pätee yksi tai useampia näistä tunnusmerkeistä, ole väärä
opettaja. Eikä jokainen, joka opettaa jotakin, mikä ei ole oikein, ole väärä opettaja.
Hän on saattanut viattomuuksissaan ymmärtää jonkin asian väärin. Näiden
tunnusmerkkien tunteminen voi kuitenkin auttaa meitä tunnistamaan vääriä
opettajia, joiden aikomuksena on heikentää muiden uskoa ja kuuliaisuutta
eksyttämällä heitä ja edistämällä pahuutta.

Huomaa jakeesta Juud. 17 Juudaksen muistuttaneen pyhiä siitä, että Herran
apostolit olivat varoittaneet kirkon jäseniä vääristä opettajista. Tästä jakeesta me
opimme, että apostolit ja profeetat varoittavat meitä niistä, jotka pyrkivät
heikentämään uskoamme ja kuuliaisuuttamme, ja auttavat meitä
tunnistamaan tällaiset ihmiset.

Profeetat ja apostolit varoittavat meitä yhä nykyäänkin vääristä opettajista.

Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista on sanonut:
”Herran Jeesuksen Kristuksen apostoleina meidän velvollisuutenamme on olla
vartijoina tornissa, varoittaa kirkon jäseniä vääristä profeetoista ja vääristä
opettajista, jotka vaanivat saadakseen ansaan ja hävittääkseen uskon ja
todistuksen. Tänään varoitamme teitä siitä, että vääriä profeettoja ja vääriä
opettajia on nousemassa; ja ellemme ole varovaisia, uskollisiakin Myöhempien
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Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä lankeaa heidän petoksensa uhreiksi.”
(”Varokaa vääriä profeettoja ja vääriä opettajia”, Liahona, tammikuu 2000, s. 73–74.)

Mistä vääristä opettajista ja vääristä opetuksista nykyajan profeetat ja apostolit ovat
varoittaneet?

Sen pohjalta, mitä olet oppinut Juudaksen kirjeestä, miksi on tärkeää tutkia
apostolien ja profeettojen sanoja? ____________________

Juudaksen kirje 20–25
Juudas neuvoo pyhiä rakentamaan elämänsä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
perustalle ja auttamaan muiden pelastamisessa
Lue Juud. 20–21 ja pane merkille, mitä Juudas neuvoi pyhiä tekemään, jotta he
pysyisivät uskollisina uskolle. Ilmaus ”Pyhässä Hengessä rukoillen” jakeessa 20
tarkoittaa rukoilemista niin, että saa avukseen innoitusta Pyhältä Hengeltä.

Täydennä näistä jakeista oppimiesi totuuksien pohjalta seuraava totuus: Me
voimme pysyä uskollisina uskolle siten, että ____________________.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi pysyminen uskollisena uskolle on kaiken mahdollisen
ponnistelemisen arvoista?

b. Kuinka eläminen Juudaksen neuvojen mukaan on auttanut sinua tai muita,
joita tunnet, pysymään uskollisena uskolle?

4. Kirjoita erilliselle paperille yksi tapa, jolla voit noudattaa paremmin
Juudaksen neuvoja, ja laita paperi paikkaan, josta näet sen usein ja

se muistuttaa sinua siitä, että toimit sen mukaisesti. Kun olet tehnyt tämän,
kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi Suoritettu.

Kuten jakeissa Juud. 22–25 kerrotaan, Juudas neuvoi uskollisia kirkon jäseniä
auttamaan niitä, jotka kamppailivat hengellisesti – kenties väärien opettajien
vaikutuksen vuoksi. Hän myös ylisti Jumalaa.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut Juudaksen kirjeen ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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Johdanto – Johanneksen
ilmestys
Miksi tätä kirjaa tulee tutkia?
Koska tämä kirja on ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys” (Ilm. 1:1), se tunnetaan
toisinaan nimellä Ilmestyskirja eli Apokalypsi, joka on kreikkaa ja tarkoittaa
ilmoitusta, jonkin kätkettynä olleen paljastamista tai julkituomista (ks. Bible
Dictionary, ”Revelation of John”). Tämä kirja tuo julki Herran Jeesuksen Kristuksen
ja on ilmoitus Hänen valtuudestaan, voimastaan ja tärkeästä roolistaan Isän
pelastussuunnitelmassa. Tämä kirja tuo esiin myös paljon tärkeää tietoa
tapahtumista, jotka johtavat Vapahtajan toiseen tulemiseen ja tuhatvuotiseen
valtakuntaan.

Johanneksen ilmestyksen tutkiminen voi auttaa sinua saamaan syvällisemmän
ymmärryksen ylösnousseesta ja kirkastetusta Jumalan Pojasta ja Hänen
toiminnastaan Jumalan lasten kanssa kautta maailman historian aikakausien,
etenkin viimeisinä aikoina. Tämä kirja tuo toivon sanoman vanhurskaille ja voi
kannustaa sinua pysymään uskollisena todistuksellesi Vapahtajasta vainon ja
koettelemusten keskellä.

Kuka kirjoitti tämän kirjan?
Tämän kirjan kirjoittaja on apostoli Johannes, Jeesuksen Kristuksen rakas
opetuslapsi. Mormonin kirja vahvistaa, että Johannes asetettiin ennalta
kirjoittamaan Ilmestyskirjaan kirjoitetut asiat (ks. 1. Nefi 14:18–27; Et. 4:16).

Milloin ja missä se kirjoitettiin?
Johanneksen ilmestys kirjoitettiin aikana, jolloin kristityt kohtasivat vääriä
opetuksia, välinpitämättömyyttä ja ankaraa vainoa (ks. Ilm. 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16;
6:9). Tätä vainoa he kokivat todennäköisimmin roomalaisten viranomaisten käsissä
ensimmäisen vuosisadan kahtena viimeisenä vuosikymmenenä. Johannes kirjoitti
Patmossaarella Egeanmerellä, noin 100 kilometriä lounaaseen Efesoksesta (ks. Ilm.
1:9).

Keille se kirjoitettiin ja miksi?
Apostoli Johannes kirjoitti toivon ja kannustuksen sanoman oman aikansa pyhille
(ks. Ilm. 1:4, 11) sekä myöhempinä aikoina eläville. Johanneksen ilmestyksen
kolme ensimmäistä lukua oli nimenomaan kohdennettu kirkon seitsemälle
seurakunnalle Vähässä-Aasiassa (ks. Ilm. 1:4, 11; 2–3). Ankaran vainon vuoksi
pyhät kaipasivat kipeästi Johanneksen ilmestyksessä olevaa rohkaisevaa sanomaa.
Lisäksi Mormonin kirjan profeetta Nefi todisti, että ”Jumala on asettanut Jumalan
Karitsan apostolin” Johanneksen kirjoittamaan maailmanlopusta (1. Nefi 14:25) ja
että hänen sanansa tulisivat sekä pakanoille että Israelin jäännökselle myöhempinä
aikoina (ks. 1. Nefi 13:20–24, 38; 14:19–27).
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Mitä erityispiirteitä tässä kirjassa on?
Profeetta Joseph Smith on opettanut, että Johanneksen ilmestys on ”yksi
selkeimmistä kirjoista, mitä Jumala on milloinkaan antanut kirjoittaa” (julkaisussa
History of the Church, osa 5, s. 342). Vaikka tämä kirja on täynnä kuvakieltä ja
vertauskuvallisuutta, jota nykyajan lukijoiden ei ole aina helppo ymmärtää, sen
teemat ovat yksinkertaisia ja innoittavia.

Apostoli Johannes kuvasi kirkon tilaa omana aikanaan (ks. Ilm. 2–3) ja kirjoitti
menneistä ja tulevista tapahtumista (ks. Ilm. 4–22). Johanneksen ilmestys sisältää
yhden niistä harvoista kohdista pyhissä kirjoituksissa, joissa kuvaillaan
kuolevaisuutta edeltävää sotaa taivaassa (ks. Ilm. 12:7–11), ja esittää innoitetun
katsauksen maailman historiaan keskittyen etenkin myöhempiin aikoihin ja
tuhatvuotiseen valtakuntaan. Sen pääteemoja ovat Jeesuksen Kristuksen rooli
Jumalan suunnitelman toteuttamisessa, Jumalan käden vaikutus maailman
historiaan, Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ja pahuuden tuho sekä lupaus,
että maasta tulee viimein selestinen. Kirjassa selitetään myös, että ”hyvä voittaa
lopullisesti pahan – – [ja] Jumalan valtakunta voittaa ihmisten ja Saatanan
valtakunnat” (Bible Dictionary, ”Revelation of John”).

Pääkohdat
Johanneksen ilmestys 1–3. Johannes näkee näyn Jeesuksesta Kristuksesta. Hän
kirjoittaa yksilöityjä sanomia seitsemälle seurakunnalle Aasiassa. Näissä sanomissa
on kiitosta, kehotuksia ja lupauksia uskollisille pyhille kussakin seurakunnassa.

Johanneksen ilmestys 4–11. Johannes näkee näyn Jumalasta valtaistuimella
selestisessä valtakunnassa, Jumalan Karitsasta ja kirjakääröstä, jossa on seitsemän
sinettiä. Hän näkee näkyjä, jotka liittyvät kunkin seitsemän sinetin avaamiseen. Ne,
joilla on Jumalan sinetti otsassaan, saavat Jumalan varjelusta viimeisinä aikoina.
Johannes näkee sotia, vitsauksia ja monia muita myöhempien aikojen tapahtumia,
jotka edeltävät Herran toista tulemista.

Johanneksen ilmestys 12–16. Johannes näkee näyssä kuolevaisuutta edeltävän
sodan taivaassa ja sen jatkumisen maan päällä. Hän opettaa, että pahan voimat
pyrkivät tuhoamaan Jumalan valtakunnan maan päällä. Viimeisinä päivinä
evankeliumi palautetaan täyteydessään maan päälle enkelien palvelutyön avulla.
Harmageddonin taisteluun valmistaudutaan.

Johanneksen ilmestys 17–22. Hengellinen Babylon leviää kaikkialle maailmaan.
Kun vanhurskaat pyhät on koottu, niin Babylon kukistuu ja sen kannattajat
murehtivat. Vanhurskaat kutsutaan Jumalan Karitsan hääaterialle. Saatana
kahlehditaan, tuhatvuotinen valtakunta alkaa, ja Kristus hallitsee maan päällä
henkilökohtaisesti. Kuolleet tuomitaan. Maapallo saa selestisen kirkkautensa.

JOHANNEKSEN ILMESTYS
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VIIKKO 31: PÄIVÄ 1

Johanneksen ilmestys 1–3
Johdanto
Ollessaan Patmossaarella apostoli Johannes kirjoitti seitsemälle kirkon
seurakunnalle rohkaisevan kirjeen. Siinä hän kuvaili saamiaan ilmoituksia.
Johannes todisti siitä, mitä hän oli saanut tietää enkeliltä ja Jeesukselta Kristukselta.
Hän välitti pyhille myös Herran antamat kiitoksen, ojennuksen ja
varoituksen sanat.

Johanneksen ilmestys 1:1–11
Johannes todistaa näystään
Merkitse rasti kunkin sellaisen tapahtuman kohdalle, josta haluaisit tietää lisää:

____ Kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo

____ Viimeiset ajat

____ Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen

____ Tuhatvuotinen valtakunta

____ Viimeinen tuomio

Ilmestyskirja ”tunnetaan myös nimellä Apokalypsi. Tämä kreikankielinen sana
tarkoittaa ilmoitettua tai paljastettua.” (Bible Dictionary, ”Revelation of John”.)
Tähän kirjaan apostoli Johannes kirjoitti totuuksia, jotka hänelle ilmoitettiin
aikaisemmasta olemassaolosta, Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen roolistaan
taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa, Vapahtajan toiseen tulemiseen johtavista
tapahtumista, tuhatvuotisesta valtakunnasta ja viimeisestä tuomiosta.

Pane merkille näihin aiheisiin liittyviä totuuksia, kun tutkit Johanneksen ilmestystä.

Lue Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR Ilm. 1:1–3 ja katso, mitä Johannes opetti
saamastaan ilmoituksesta. Voisit merkitä, mitä Johannes halusi pyhien tekevän.

Apostoli Johannes mainitsi sekä ne, jotka lukevat hänen sanansa, että ne, jotka
kuulevat hänen sanansa. Johanneksen aikaan monet pyhät eivät osanneet lukea,
joten he tutustuivat siihen, mitä Johannes kirjoitti Ilmestyskirjaan, kuuntelemalla,
kun muut lukivat sitä ääneen.

Johanneksen opetuksen pohjalta jakeessa Ilm. 1:3 me opimme seuraavan
periaatteen: Kun luemme Herran sanoja ja pyrimme ymmärtämään ja
noudattamaan niitä, meitä siunataan. Yksi siunaus, jonka me Johanneksen
opetuksen mukaan saisimme, on se, että olemme valmiita Jeesuksen Kristuksen
toiseen tulemiseen.

Joseph Smithin raamatunkäännös selventää, että Johannes osoitti kirjeensä
”seitsemälle palvelijalle, jotka ovat Aasian seitsemän seurakunnan johdossa” (JSR
Ilm. 1:4). Tämä auttaa meitä ymmärtämään, että ”Aasian maakunnan seitsemän
seurakuntaa” tarkoittavat nykyisen kaltaisia seurakuntia, jotka sijaitsivat nykyisen
Turkin länsiosissa.
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Lue Ilm. 1:5–8 ja katso, mitä Johannes halusi seitsemän seurakunnan tietävän
Jeesuksesta Kristuksesta.

Huomaa Johanneksen selittäneen, että meidät voidaan vapauttaa synneistämme ja
voimme puhdistua verellä eli Jeesuksen Kristuksen sovituksella ja meidät voidaan
tehdä ”kuningassuvuksi ja Jumalan – – papeiksi” (Ilm. 1:5–6).

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin: Mitkä Vapahtajaa koskevat ilmaukset

jakeissa Ilm. 1:5–8 ovat sinulle erityisen merkityksellisiä? Miksi?

Lue Ilm. 1:9–11 ja kiinnitä huomiota siihen, missä Johannes oli saadessaan tämän
ilmoituksen ja missä ne seitsemän seurakuntaa sijaitsivat. Huomaa, missä jotkin
näistä kaupungeista ovat oheisessa kartassa.

Johannes sai tämän ilmoituksen tilanteessa, joka oli vaikea kirkon jäsenille. Pyhiä
vainottiin ankarasti ja joitakuita heistä surmattiin, ja kirkon jäsenten keskuudessa
oli luopumusta ja hajaannusta. Lisäksi kaikki muut apostolit paitsi Johannes oli
surmattu. Johanneksen ilmestys on saatettu kirjoittaa Rooman keisari
Domitianuksen hallintokaudella (81–96 jKr.). Tämä hallitsija oli ottanut uudelleen
käyttöön keisaripalvonnan kaikkialla Rooman valtakunnassa ja karkotti
maanpakoon tai teloitutti kaikki ne, jotka eivät palvelleet Rooman hallinnon
hyväksymiä jumalia. Monet ihmiset uskovat, että Johannes oli karkotettu
Patmokselle juuri siitä syystä.
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Johannes sai näyn, kun hän oli
Patmossaarella.

Mormonin kirjassa kerrotaan, että Nefi
sai samankaltaisen näyn kuin
Johanneksen näky. Nefi näki viimeisten
päivien tapahtumat (kuten Jeesuksen
Kristuksen toisen tulemisen,
tuhatvuotisen valtakunnan sekä
Jumalan työn loppuun saattamisen
maan päällä), mutta häntä kiellettiin
kirjoittamasta niistä, koska Johannes oli
asetettu ennalta tekemään niin (ks.
1. Nefi 14:24–29). Mieti, kuinka
tärkeänä Herra pitää Johanneksen
kertomusta. Kun jatkat Johanneksen
sanojen tutkimista Ilmestyskirjasta, etsi
totuuksia, jotka koskevat viimeisiä
aikoja, Vapahtajan toista tulemista,
tuhatvuotista valtakuntaa sekä Jumalan
työn loppuun saattamista maan päällä.

Johanneksen ilmestys
1:12–20
Johannes näkee näyssä Jeesuksen Kristuksen
Ajattele kolmea liikeyritystä, jotka tunnet. Käyttääkö mikään niistä liikeyrityksistä
tunnuksenaan logoa?

Miksihän liikeyritykset käyttävät logoa? ____________________

Johanneksen ilmestyksessä apostoli Johannes käytti vertauskuvia ja kuvakieltä
opettaakseen tärkeitä evankeliumia koskevia sanomia. Vertauskuvat voivat olla
voimallinen opetusväline, koska ne voivat välittyä ihmisille eri sukupolvissa ja
kulttuureissa sekä monilla eri tasoilla. Ne voivat välittää myös useita erilaisia
sanomia.

Lue Ilm. 1:12–18 ja etsi vertauskuvia, joita Johannes näki ja käytti kuvaillakseen
saamaansa ilmestystä. Voisit merkitä, mitä löydät.

2. Lue oheisesta taulukosta oikeanpuolisen sarakkeen kohdat ja mieti,
mitä Johanneksen kirjoittamat vertauskuvat jakeissa Ilm. 1:12–18

mahdollisesti tarkoittavat. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
kunkin vertauskuvan mahdollinen merkitys.

Vertauskuva Mahdollinen merkitys

a. Seitsemän kultajalkaista
lamppua (Ilm. 1:12)

a. Ks. Ilm. 1:20; 3. Nefi 18:24

b. Vapahtajan oikea käsi
(Ilm. 1:16–17)

b. Ks. Mark. 14:62; 16:19

c. Seitsemän tähteä (Ilm.
1:16)

c. Ks. Ilm. 1:20; Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeen Ilm.
1:20 sana enkelit on vaihdettu palvelijoiksi
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Vertauskuva Mahdollinen merkitys

d. Kaksiteräinen, terävä
miekka (Ilm. 1:16)

d. Ks. Hepr. 4:12

e. Kuoleman ja tuonelan
avaimet (Ilm. 1:18)

e. Ks. 2. Nefi 9:10–13

Yksi totuus, jonka me voimme oppia
sen sanoman pohjalta, jonka Herra
ilmoitti pyhilleen Johanneksen
välityksellä, on se, että Jeesus Kristus
huolehtii ja välittää uskollisista
seuraajistaan.

3. Kirjoita pyhien
kirjoitusten

tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Miksi kirkon jäsenille oli tärkeää
Johanneksen aikaan tietää, että
Jeesus Kristus edelleen huolehtii
ja välittää heistä?

b. Miksi meidän on tärkeää
muistaa tämä sama totuus?

Ajattele tilannetta, jolloin sinusta on tuntunut, että Jumala on huolehtinut ja
välittänyt sinusta. Mieti, kuinka tuo kokemus on ollut sinulle siunauksena.

Huomaa jakeista Ilm. 1:17–18, että Vapahtaja sanoi Johannekselle, että Hänellä on
kuoleman ja tuonelan avaimet. Näistä jakeista me opimme, että Jeesus Kristus on
kirkastettu ja ylösnoussut olento, jolla on valta kuoleman ja helvetin yli.

Mieti, mitä tämä oppi opettaa sen hyvän ja pahan välisen taistelun lopputuloksesta,
jota käydään kaikkialla maan päällä.

Pohdi, kuinka seuraava lausunto liittyy Jeesuksen Kristuksen valtaan kuoleman ja
helvetin yli: ”Johanneksen ilmestyksen sanoma on sama kuin kaikissa pyhissä
kirjoituksissa: Jumala tulee lopulta voittamaan Perkeleen täällä maan päällä, hyvä
voittaa lopullisesti pahan, pyhät voittavat vainonsa, Jumalan valtakunta voittaa
ihmisten ja Saatanan valtakunnat” (Bible Dictionary, ”Revelation of John”).

Koska me tiedämme hyvän voittavan lopulta pahan, niin nähtäväksi jää vain se,
kenen puolella me päätämme olla – Saatanan vai Jumalan.

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Joka päivä pahan voimat ja hyvän
voimat hankkivat joukkoonsa uusia tukijoita. Joka päivä me teemme
henkilökohtaisesti monia valintoja, jotka osoittavat, mitä me tuemme. Lopputulos
on varma – lopulta vanhurskauden joukot voittavat. Nähtäväksi jää vain se, missä
kukin meistä henkilökohtaisesti, nyt ja tulevaisuudessa, tulee seisomaan tässä
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taistelussa – ja kuinka pystypäin me seisomme. Olemmeko me uskollisia ennalta asetetulle
viimeisten aikojen tehtävällemme?” (”In His Steps”, Brigham Youngin yliopiston
takkavalkeailta, 4. maaliskuuta 1979, s. 1, speeches.byu.edu.)

Mieti, mitä sinä voit tehdä ollaksesi päättäväisemmin Jumalan puolella. Toimi
mahdollisesti saamasi innoituksen mukaan.

Johanneksen ilmestys 2–3
Johannes kirjoittaa Jeesuksen Kristuksen sanat seitsemän seurakunnan johtajille
Jakeissa Ilm. 2:1–3:13 on Herran sanoma tietyille seurakunnille Vähässä-Aasiassa.
Lue nämä jakeet ja pane merkille, mitä neuvoja ja lupauksia Herra antoi näille
kirkon jäsenille.

Minkä näistä lupauksista haluaisit saada?

Lue Ilm. 3:14–17 ja pane merkille, millainen olotila kirkon jäsenten Laodikeassa piti
voittaa, jotta he saisivat korotuksen. Jakeessa 14 ”Aamen” tarkoittaa Jeesusta
Kristusta.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että nämä kirkon jäsenet eivät olleet kylmiä
eivätkä kuumia (ks. Ilm. 3:15) vaan olivat haaleita Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsia?

b. Mitä mielestäsi Jeesuksen Kristuksen haaleat opetuslapset saattaisivat tehdä
tai olla tekemättä?

Mieti, mitä sinä olet tehnyt seurataksesi Jeesusta Kristusta muutaman viime päivän
aikana, ja oletko kuuma, kylmä vai haalea Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi.

Lue Ilm. 3:19 ja katso, miksi Herra sanoi ojentavansa pyhiä Laodikeassa. Voisit
merkitä, mitä löydät.

Lue jakeen Ilm. 3:20 ensimmäinen lause ja katso, mitä Vapahtaja sanoi tekevänsä.
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Millä eri tavoin ihmiset saattaisivat
reagoida, jos he käsittäisivät, että
Vapahtaja kolkuttaa heidän kotinsa
ovella? ____________________

Mieti, mitä saattaisit ajatella, jos kuulisit
kotisi ovelta koputuksen ja tajuaisit, että
siellä on Vapahtaja. Avaisitko oven?

Lue Ilm. 3:20 ja pane merkille, minkä
siunauksen Herra tarjosi Laodikean
pyhille ja mitä heidän tuli tehdä
saadakseen sen.

Sen pohjalta, mikä oli Herran sanoma
Laodikean pyhille, me voimme oppia
seuraavan periaatteen: Kun avaamme
oven Vapahtajalle, Hän tulee
luoksemme ja aterioi kanssamme.

Muinaisessa Lähi-idän kulttuurissa
jonkun kanssa aterioiminen oli
toveruuden merkki. Se osoitti
ystävyyden ja rauhan siteen olemassaoloa tai vähintäänkin sen tarjoamista.

Mitä jakeessa Ilm. 3:20 mainittu ovi mielestäsi kuvaa?

Mieti, mitä ovi saattaisi kuvata, samalla kun luet presidentti Spencer W. Kimballin
seuraavat sanat:

”Englantilainen taiteilija Holman Hunt – – näytti maalausta nimeltä ’Kristus
sydämen ovella’ eräälle ystävälleen, kun tämä yhtäkkiä huudahti: ’Kuvassasi on
yksi asia vialla.’

’Mikä se on?’ kysyi taiteilija.

’Ovessa, jolle Jeesus kolkuttaa, ei ole kädensijaa’, vastasi hänen ystävänsä.

’Ahaa’, vastasi Hunt, ’ei se ole virhe. Katsohan, tämä on ovi ihmisen sydämeen. Se voidaan avata
vain sisäpuolelta.’

Ja niin se on. Jeesus voi seisoa ja kolkuttaa, mutta kukin meistä ratkaisee, avaammeko me.” (Ks.
Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 198–199.)

Mieti, mitä sinä voit tehdä avataksesi sydämesi Vapahtajalle.

Lue Ilm. 3:21–22 ja etsi Herran lupaus ja neuvo pyhille.

Minkä neuvon Herra jakeen 22 mukaan antoi?

Pyri kuulemaan, ”mitä Henki sanoo” (Ilm. 3:22), miettimällä sitä, mitä olet oppinut
tästä oppiaiheesta. Toimi mahdollisesti saamiesi vaikutelmien mukaan.

5. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:
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Olen opiskellut luvut Ilm. 1–3 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 31: PÄIVÄ 2

Johanneksen ilmestys 4–5
Johdanto
Näyssä apostoli Johannes näki kirkastettujen olentojen palvelevan taivaallista Isää
Hänen istuessaan valtaistuimellaan. Hän näki myös kirjakäärön, joka oli sinetöity
seitsemällä sinetillä, ja Karitsan eli Jeesuksen Kristuksen, joka on arvollinen
avaamaan tuon kirjakäärön.

Pyri ymmärtämään pyhien kirjoitusten vertauskuvia
Herra ja Hänen profeettansa käyttävät usein vertauskuvia opettaakseen evankeliumin totuuksia.
Pyhät kirjoitukset ovat täynnä vertauskuvia, vertauksia ja kielikuvia, joilla on tärkeä merkitys.
Kun tutkit pyhiä kirjoituksia, kiinnitä huomiota vertauskuviin. Kun löydät niitä, pysähdy
miettimään, mitä ne saattavat edustaa. Vertauskuvat välittävät usein monia merkityksiä.

Johanneksen ilmestys 4
Johannes näkee kirkastettujen olentojen palvelevan taivaallista Isää
Kuvittele olevasi selestisessä valtakunnassa. Millaiseksi kuvittelet selestisen
valtakunnan? Millainen arvelet sen olevan?

Kuten luvuissa Ilm. 4–5 kerrotaan, apostoli Johannes näki näyssä osan selestistä
valtakuntaa.

1. Lue Ilm. 4:1–8. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi
yksinkertainen kaaviokuva siitä, mitä Johannes näki. Huomaa, että

ilmaus ”Hengen vallassa” (jae 2) tarkoittaa sitä, että on ilmoitusta saavassa
tilassa tai näkee Hengen kautta näyn.

Jakeessa Ilm. 4:3 Johannes kirjoitti, että taivaallinen Isä ”loisti kuin jaspis ja
karneoli”. Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista on
selittänyt:

”Pyrkiessään kirjoittamaan kuolevaisen käsitettäväksi kaikkivaltiasten
Kaikkivaltiaan suuruuden, kirkkauden ja kauneuden Johannes vertasi Hänen
antamaansa vaikutelmaa jalo- ja puolijalokiviin. Tutkijat uskovat mainitun
jaspiksen olevan timantti – –.

Kuinka kuolevaiset profeetat voivat löytää sanat, joilla tuoda muiden
kuolevaisten näkyviin tuon iankaikkisen maailman taivaallisen mahdin ja

kirkkauden loisto ja ylimaallinen kauneus? He puhuvat sateenkaarista ja jalokivistä, ympäröivistä
tulenliekeistä, palavista tulisista hiilistä, jotka salamoivat sieltä; he kertovat ukkosten jylystä,
monien vesien pauhinasta ja mahdin ja kauneuden majesteettisista osoituksista – kaiken sen
tarkoituksena on tallentaa kuolevaisin sanoin se, mikä voidaan nähdä ja tietää vain Hengen
voimalla. (Ks. Hes. 1 ja 10; Jes. 6.) Mutta Herralle kiitos, että he ovat yrittäneet tehdä niin, jotta
ne, jotka eivät ole nähneet ja kuulleet, saisivat jonkinlaisen vähäisen käsityksen noista asioista,
jotka on kätketty taivaan ikkunoiden taa.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa,
1965–1973, osa 3, s. 464–466.)
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Nykyajan ilmoitus auttaa meitä ymmärtämään enemmän siitä, mitä Johannes näki.
Esimerkiksi Herra antoi lukuun OL 77 tallennetun ilmoituksen profeetta Joseph
Smithin pyydettyä Häntä selittämään luvuissa Ilm. 1–11 olevia vertauskuvia ja
tapahtumia.

2. Jäljennä oheinen taulukko pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi.
Lue kukin rinnakkaisviite ja kirjoita taulukkoon löytämäsi lisätiedot

siitä, mitä Johannes näki. (Kun olet täyttänyt taulukon, tarkista vastauksesi
oppiaiheen lopusta.)

Johanneksen ilmestys 4

Mitä Johannes
näki

Rinnakkaisviitteet Lisätietoja

Valtaistuin (Ilm. 4:2–3) OL 137:1–4

24 vanhinta päässään
kultaseppele (Ilm. 4:4)

OL 77:5

Jumalan seitsemän
henkeä (Ilm. 4:5)

Joseph Smithin raamatunkäännös tästä jakeesta
muuttaa seitsemän henkeä seitsemäksi palvelijaksi.

Lasinen meri (Ilm. 4:6) OL 77:1; 130:6–9

Neljä olentoa (Ilm.
4:6–7)

OL 77:2–3

Olentojen silmät ja siivet
(Ilm. 4:8)

OL 77:4

Lue Ilm. 4:8–11 ja ota selville, mitä taivaallisen Isän ympärille kokoontuneet
sanoivat ja tekivät.

Mitä se, että vanhimmat asettivat seppeleensä valtaistuimen eteen, voisi kuvata?

Yksi periaate, jonka me voimme oppia näistä jakeista, on se, että kun
tunnustamme taivaallisen Isän suuruuden, me haluamme palvella ja ylistää
Häntä.

Mieti, mikä voi auttaa meitä tunnustamaan taivaallisen Isän suuruuden.

Ennen kuin tänä iltana rukoilet, mieti suurta onnensuunnitelmaa ja sitä, kuinka
taivaallinen Isä on siunannut sinua. Kun rukoilet, muista kiittää Häntä erityisesti
kaikesta, millä Hän on siunannut sinua.

Johanneksen ilmestys 5
Johannes näkee kirjakäärön, joka on sinetöity seitsemällä sinetillä, ja Karitsan, joka
on arvollinen avaamaan sen
Lue Ilm. 5:1–4 ja ota selville, mitä Johannes näki taivaallisen Isän kädessä.
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Huomaa, että kirja eli kirjakäärö, jonka
Johannes näki, oli sinetöity seitsemällä
sinetillä. Entisinä aikoina tärkeät
asiakirjat sinetöitiin savi- tai
vahasineteillä. Vain asiakirjan omistaja
ja ne, jotka omistaja valtuutti, saivat
rikkoa sinetit ja lukea tekstin.

Lue OL 77:6–7 ja ota selville, mitä kirja ja sinetit tarkoittivat.

Tämän maan ”ajallisen olemassaolon” (OL 77:6) 7 000 vuoden kausi tarkoittaa
Aadamin ja Eevan lankeemuksen jälkeistä aikaa. Se ei tarkoita maapallon todellista
ikää luomiskausineen. Jokainen sinetti kuvaa tuhannen vuoden pituista jaksoa.

Mitä jakeen Ilm. 5:2 mukaan edellytettiin henkilöltä, jotta hän voisi avata
kirjakäärön?

Huomaa, että Johannes itki, kun hän näki, ettei kukaan voinut avata kirjaa. Hän on
saattanut ajatella, ettei Jumalan tahtoa, salaisuuksia ja tekoja (ks. OL 77:6), jotka
koskevat Hänen lastensa pelastusta, ilmoitettaisi tai toteutettaisi. Mitä tapahtuisi
taivaallisen Isän lapsille, jos Hänen suunnitelmaansa heidän pelastuksekseen ei
voitaisi toteuttaa?

Lue Ilm. 5:5–7 ja pane merkille, miksi Johannesta kehotettiin olemaan itkemättä.
Lue myös Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Ilm. 5:6 (PKO, JSR Ilm. 5:6,
scriptures.lds.org/fi). Pyhissä kirjoituksissa sarvet ovat usein vertauskuva voimasta
tai valtuudesta, silmät kuvaavat usein valoa ja tietoa ja lukumäärä 12 voi olla
vertauskuva jumalallisesta hallinnosta ja järjestyksestä eli pappeudesta.

Nimitys ”karitsa” (Ilm. 5:6) viittaa Jeesuksen Kristuksen tehtävään uhrattavana
uhrina, joka annettiin Jumalan lasten sovitukseksi (ks. myös Jes. 53:7; 1. Kor. 5:7;
1. Piet. 1:18–19). Karitsa, joka ”oli kuin teurastettu” (Ilm. 5:6), viittaa karitsaan,
jossa näkyvät teurastuksen jäljet. Johannes Kastaja käytti Vapahtajasta nimitystä
”Jumalan Karitsa” (Joh. 1:29, 36).

Lue Ilm. 5:8–10 ja pane merkille, kuinka taivaallisen Isän valtaistuinta ympäröivät
olennot ylistivät Karitsaa.

Sen pohjalta, mitä Johannes näki ja kuuli Karitsaan liittyen, me opimme, että
Jeesus Kristus on ainoa, joka on arvollinen ja kykenevä lunastamaan meidät.

Miksihän Jeesus Kristus on ainoa, joka on arvollinen ja kykenevä lunastamaan
meidät? ____________________

Jakeen Ilm. 5:10 mukaan niistä, jotka Jeesus Kristus lunastaa, tulee kuninkaita ja
pappeja, naisista puolestaan kuningattaria ja papittaria.

Lue Ilm. 5:11–14 ja ota selville, kuinka muut liittyivät palvelemaan ja ylistämään
Jeesusta Kristusta ja taivaallista Isää.

Kirkastetut olennot ja kaikki luodut ymmärsivät taivaallisen Isän ja Jeesuksen
Kristuksen hyvyyden ja tunsivat kiitollisuutta Karitsan roolista taivaallisen Isän
suunnitelmassa. Sen tähden ne palvelivat ja ylistivät Isää ja Poikaa. Samalla tavoin
kun ymmärrämme sen, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat tehneet

VI IKKO 31,  PÄIVÄ 2

662



hyväksemme, ja tunnemme siitä kiitollisuutta, me haluamme palvella ja
ylistää Heitä.

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut seuraavaa Jumalan palvelemisesta:
”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 elämän mukaista elämää.” (Ks. ”Miten palvella”, Valkeus, lokakuu 1972,
s. 423.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin:

a. Kirjoita muutamia syitä, joiden vuoksi tunnet kiitollisuutta ja rakkautta
taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan.

b. Kuinka kirjoittamasi asiat vaikuttavat haluusi palvella ja ylistää taivaallista
Isää ja Jeesusta Kristusta?

Ajattele seuraavaa kysymystä: Mitä vielä enemmän voisit tehdä palvellaksesi
taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta? Laadi suunnitelma ja toimi saamasi
innoituksen mukaisesti.

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ilm. 4–5 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 31: PÄIVÄ 3

Johanneksen ilmestys 6–7
Johdanto
Apostoli Johannes näki näyssä, kuinka Jumalan Karitsa avaa sinetöidyn kirjakäärön
kuusi ensimmäistä sinettiä. Kuudennen sinetin kohdalla, joka on vertauskuvana
tästä myöhempien aikojen taloudenhoitokaudesta, Johannes näki Jumalan
palvelijat, jotka olivat ”pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä” (Ilm.
7:14).

Johanneksen ilmestys 6
Johannes näkee Jumalan Karitsan avaavan sinetöidyn kirjakäärön kuusi ensimmäistä
sinettiä
Mitä huolenaiheita tai pelkoja sinulla tai tuntemillasi ihmisillä saattaa olla
elämisestä näinä myöhempinä aikoina? ____________________

Profeetta Joseph Smith on opettanut, mitä muinaiset profeetat ajattelivat meidän
ajastamme: ”Siionin rakentaminen on asia, josta Jumalan kansa on kaikkina
aikoina ollut kiinnostunut; se on aihe, jota profeetat, papit ja kuninkaat ovat
käsitelleet erityisen mielellään. Iloisen odotuksen vallassa he ovat odottaneet
aikaa, jota me elämme, ja taivaallisen, riemullisen odotuksen sytyttäminä he ovat
laulaneet ja kirjoittaneet ja profetoineet tästä meidän ajastamme.” (Kirkon

presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 192.)

Mistähän syystä muinaiset profeetat ajattelivat näin meidän ajastamme?

Apostoli Johannes, josta on käytetty myös nimitystä Johannes Ilmestyksensaaja, oli
yksi niistä profeetoista, jotka tiesivät myöhempien aikojen tapahtumista ja
profetoivat meidän ajastamme iloisen odotuksen vallassa. Kun tutkit lukuja
Ilm. 6–7, pane merkille totuuksia, jotka voivat lohduttaa sinua ja tuntemiasi ihmisiä
myöhempien aikojen tapahtumien suhteen.

Muista, että jakeissa Ilm. 5:1–5 kerrotaan, että Johannes näki seitsemän sinettiä
sisältävän kirjakäärön, jonka vain Karitsa oli arvollinen avaamaan. Näyssään
Johannes näki kuvaannollisesti joitakin merkittäviä tapahtumia, jotka kuuluvat
kuhunkin seitsemän sinetin edustamaan tuhannen vuoden ajanjaksoon.

1. Piirrä pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi yksinkertainen kuva,
jossa näkyvät viiden ensimmäisen sinetin tapahtumat, jotka

selviävät alla olevista viitteistä. Kun luet kutakin sinettiä koskevat jakeet, mieti,
mitä vertauskuvat saattaisivat merkitä.

a. Ensimmäinen sinetti (Ilm. 6:1–2)

b. Toinen sinetti (Ilm. 6:3–4)

c. Kolmas sinetti (Ilm. 6:5–6)

d. Neljäs sinetti (Ilm. 6:7–8)
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e. Viides sinetti (Ilm. 6:9–11)

Vaikka Herra ei ole ilmoittanut kaikkien pyhissä kirjoituksissa mainittujen
vertauskuvien merkitystä, Hän on ilmoittanut niistä monien merkityksen
profeettojensa välityksellä. Kun tutkit pyhiä kirjoituksia ja sinulla herää kysymyksiä,
voit katsoa profeettojen esittämiä selityksiä nähdäksesi, mitä kirkon johtajat ovat
sanoneet tietyistä kohdista. Seuraavassa taulukossa olevat tiedot voivat auttaa sinua
ymmärtämään jakeiden Ilm. 6:1–11 joitakin vertauskuvia, jotka koskevat viiden
ensimmäisen sinetin avaamista.

Ensimmäinen
sinetti

(Noin
4000–3000 eKr.)

Valkoinen hevonen = Voitto

Jousi = Sodankäynti

Seppele = Valloittaja

Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista esitti, että jakeissa
Ilm. 6:1–2 kuvataan Henokin aikaa ja että ratsastaja on Henok (ks. Doctrinal
New Testament Commentary, 3 osaa, 1966–1973, osa 3, s. 476–478).

Toinen sinetti

(Noin
3000–2000 eKr.)

Punainen hevonen = Verenvuodatus

Miekka = Sota ja hävitys

Vanhin McConkie esitti, että jakeissa Ilm. 6:3–4 kuvataan Nooan aikaa, jolloin
jumalattomuus peitti maan. Punaisella hevosella ratsastaja voisi olla Paholainen
itse tai kenties ”henkilö, joka edustaa monia tappavia sotureita” (ks. Doctrinal
New Testament Commentary, osa 3, s. 478–479).

Kolmas sinetti

(Noin
2000–1000 eKr.)

Musta hevonen = Nälänhätä

Vaaka = Ruoan kallis hinta

Vanhin McConkie esitti, että jakeissa Ilm. 6:5–6 kuvataan Abrahamin aikaa,
jolloin monet kuolivat nälkään (ks. Doctrinal New Testament Commentary,
osa 3, s. 479–480). Ihminen saattoi ostaa koko päiväpalkallaan riittävästi ruokaa
vain henkensä pitimiksi, mikä kertoi nälänhädän ajan äärimmäisistä hinnoista.

Neljäs sinetti

(Noin 1000 eKr.
– Kristuksen
syntymä)

Tuhkanharmaa hevonen = Kuolema

Kuolema ja tuonela = Jumalattomien hävitys ja heidän tulonsa henkimaailmaan
(ks. Jes. 5:14)

Vanhin McConkie esitti, että jakeissa Ilm. 6:7–8 tarkoitetaan ”niiden suurten
valtakuntien ja kansojen [aikaa], joiden sodat ja petollisuus piinasivat [Israelia] ja
jolloin [se] valloitettiin yhä uudelleen” (Doctrinal New Testament Commentary,
osa 3, s. 481). Näitä kansakuntia olivat Babylonia, Persia, Egypti, Assyria, Kreikka
ja Rooma.

Viides sinetti

(Kristuksen
syntymä –
1000 jKr.)

Alttari = Uhri

Sielut = Marttyyrit, kristityt, jotka surmattiin uskonsa vuoksi

Vanhin McConkie esitti, että jakeissa Ilm. 6:9–11 kuvataan monia varhaisia
kristittyjä, mukaan lukien useimmat alkuperäiset apostolit, jotka kuolivat
marttyyreina (ks. Doctrinal New Testament Commentary, osa 3, s. 482–483).
Koska nämä pyhät antoivat henkensä ”Jumalan sanan ja oman todistuksensa
tähden” (Ilm. 6:9), he saivat ”valkean vaatteen” (ks. Ilm. 6:11), joka on
puhtauden vertauskuva (ks. Ilm. 7:13–14; 3. Nefi 27:19).

Kuudes sinetti kuvaa meidän omaa aikaamme ja tapahtumia, varsinkin
onnettomuuksia, jotka johtavat tuhatvuotiseen valtakuntaan, jolloin Jeesus Kristus
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hallitsee henkilökohtaisesti maan päällä (ks. Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, osa 3, s. 485–486).

Lue Ilm. 6:12–17 ja pane merkille, mitä sellaisia meidän aikamme tapahtumia
Johannes näki, jotka johtaisivat Herran toiseen tulemiseen. Huomaa, että Joseph
Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta 14 sanotaan: ”Ja taivaat avautuivat, kuten
avataan kokoon kääritty kirja, ja jokainen vuori ja saari siirtyi paikaltaan.”

Huomaa, miten jakeessa Ilm. 6:16 kuvataan, kuinka epätoivoisesti jotkut yrittävät
paeta Jumalan vihaa. Sitten Johannes esitti kysymyksen: ”Kuka voi sen kestää?”
(Ilm. 6:17.) Luku Ilm. 7 auttaa meitä ymmärtämään, kuka voi kestää kuudennen
sinetin tuhoisat tapahtumat.

Johanneksen ilmestys 7
Johannes näkee Jumalan palvelijat, jotka ovat pesseet vaatteensa Karitsan veressä
Lue Ilm. 7:1–4 ja ota selville, mitä muuta Johannes näki kuudennessa sinetissä. Lue
myös jakeet OL 77:8–11, joissa Herra selitti näiden jakeiden merkitystä.

Vanhin Bruce R. McConkie on selittänyt, että sana Elias, kuten sitä käytetään
jakeessa OL 77:9, on ”[nimi ja nimitys] niille, joiden palvelutehtävä oli antaa
avaimia ja voimia ihmisille tänä viimeisenä taloudenhoitokautena” (Mormon
Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 221).

Näitä miehiä, jotka ovat tulleet antamaan avaimia ja voimia, ovat olleet Aadam,
Moroni, Johannes Kastaja, Pietari, Jaakob ja Johannes, Mooses ja Elia.

Sinetin painaminen ”meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan” (Ilm. 7:3) on
vertauskuva heidän omistautumisestaan, palvelemisestaan ja kuulumisestaan
Jumalalle.

Profeetta Joseph Smith on opettanut, että sinetin painaminen uskollisten otsaan
”merkitsee siunausten sinetöimistä heidän päälleen ja tarkoittaa ikuista liittoa
tehden näin heidän kutsumisensa ja valitsemisensa lujaksi” (julkaisussa History
of the Church, osa 5, s. 530).

Jakeessa Ilm. 7:4 mainittu lukumäärä 144 000 ”on niiden Israelin kahdentoista
heimon edustajien lukumäärä, jotka asetetaan auttamaan muita heidän pyrkiessään
korotukseen. – – Se ei ole – kuten jotkut uskovat – korotukseen pääsevien ihmisten
kokonaismäärä.” (New Testament Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja,
2014, s. 544.)

Kuten luvussa Ilm. 9 kerrotaan, Johannes viittasi jälleen näihin vanhurskaisiin
palvelijoihin. Lue Ilm. 9:3–4 ja katso, mitä tapahtuisi niille, joita ei ole sinetöity
Jumalan palvelijoiksi.
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Lue Ilm. 7:9–10 ja katso, keitä Johannes näki. Huomaa, mitä näillä ihmisillä
oli yllään.

Kuten jakeissa Ilm. 7:11–12 kerrotaan, Johannes näki, että nämä ihmiset sekä ne
vanhimmat ja neljä olentoa, jotka mainitaan luvussa Ilm. 4, ympäröivät Jumalan
valtaistuimen ja osoittivat Hänelle kunnioitustaan.

Lue Ilm. 7:13–17 ja etsi vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Voisit merkitä,
mitä löydät.

• Mitä nämä ihmiset olivat kestäneet?

• Kuinka heidän vaatteensa ovat tulleet valkeiksi?

• Mitä siunauksia he saavat?

Huomaa, että ihmisten vaatteet on valkaistu ”Karitsan veressä” (Ilm. 7:14), mikä on
vertauskuvana siitä, että ihmiset puhdistetaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen
kautta. Jakeiden 16–17 siunaukset kuvaavat niiden iloa, rauhaa ja omistautumista,
jotka perivät selestisen kirkkauden (ks. myös OL 138:12–15).

Näistä jakeista me voimme oppia sen, että jos kestämme uskollisesti ahdinkoa
ja puhdistumme Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, me pääsemme
nauttimaan selestisestä kirkkaudesta Jumalan luona.

Ajattele, millaista se tulee olemaan ja miltä sinusta tuntuisi voida seisoa
puhdistettuna Jumalan edessä. Millaisia nämä tunteet olisivat verrattuina jakeessa
Ilm. 6:16 kuvattujen ihmisten tunteisiin?

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitä meidän täytyy tehdä, jotta Vapahtaja voi puhdistaa meidät
sovituksensa kautta?

b. Kuinka se, että muistat selestisen kirkkauden siunaukset, on auttanut sinua
pyrkimyksissäsi kestää ahdinkoa ja tulla puhtaaksi?

Katso uudelleen niitä huolenaiheita, joita kirjoitit tämän oppiaiheen alussa. Pohdi,
kuinka luvusta Ilm. 7 huomaamasi periaate voi auttaa sinua, kun sinua huolestuttaa
eläminen viimeisinä aikoina.

Voisit muutaman minuutin ajan pohtia ja rukoilla sydämessäsi, kuinka voit soveltaa
näitä periaatteita omaan elämääsi.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ilm. 6–7 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 31: PÄIVÄ 4

Johanneksen ilmestys 8–11
Johdanto
Apostoli Johannes näki seitsemännen sinetin avaamisen ja sai tietää, että hänen
tehtävänään on osallistua Israelin kokoamiseen viimeisinä aikoina. Niistä monista
vitsauksista, tuhoista ja tuomioista huolimatta, jotka tulisivat maan asukkaiden
osaksi, Johannes näki, että ne, jotka olisivat kelvollisia, säästettäisiin monilta niistä.

Johanneksen ilmestys 8–9
Johannes näkee seitsemännen sinetin avaamisen
Katso oheista kaaviota Johanneksen ilmestyksestä. Huomaa, kuinka monta jaetta
viittaa kuuden ensimmäisen sinetin tapahtumiin verrattuna niiden jakeiden
lukumäärään, jotka viittaavat seitsemännen sinetin tapahtumiin.

668



VI IKKO 31,  PÄIVÄ 4

669



Apostoli Johannes kirjoitti enemmän tapahtumista, jotka liittyvät seitsemänteen
tuhannen vuoden ajanjaksoon, kuin hän kirjoitti tapahtumista, jotka liittyvät
kaikkiin muihin tuhannen vuoden ajanjaksoihin. Hän kirjoitti erityisesti
tapahtumista, jotka ilmenisivät seitsemännen sinetin avaamisen ja Jeesuksen
Kristuksen toisen tulemisen välisenä aikana.

Mistähän syystä Johannes kirjoitti niin paljon seitsemännen sinetin tapahtumista?
____________________

Kun tutkit Johanneksen näkyä luvuista Ilm. 8–11, mieti, mitä me voimme oppia
siitä, mitä hän kirjoitti näistä tapahtumista.

Jakeissa Ilm. 8:1–6 kuvataan sitä, kuinka Vapahtaja avaa seitsemännen sinetin.
Johannes näki seitsemän enkeliä, joille annettiin seitsemän torvea. ”Entisaikaan
torvia käytettiin kuuluttamaan hälytys, kutsumaan [sotajoukko] taisteluun tai
ilmoittamaan kuninkaallisten tulosta. Torven soitto on merkkinä eli ilmoittaa
jostakin erittäin merkittävästä.” (Gerald N. Lund, ”Seeing the Book of Revelation
as a Book of Revelation”, Ensign, joulukuu 1987, s. 50.)

Lue OL 77:12 ja ota selville, mitä seitsemän torven soitto merkitsee.

Jakeissa Ilm. 8:1–6 torviin puhaltaminen merkitsisi eri vitsausten ja hävitysten
alkamista valmistauduttaessa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen ja Hänen
hallintokauteensa läpi tuhatvuotisen valtakunnan.

Lue kukin seuraavista viitteistä, joissa selitetään kuuden ensimmäisen torven
soittamiseen liittyviä tapahtumia. Kun luet kutakin kohtaa, etsi vastaus siihen
liittyvään kysymykseen.

Ensimmäinen – Ilm. 8:7. Mitä tapahtui maahan iskeneiden rakeiden ja
tulenlieskojen seurauksena, kun ensimmäinen enkeli puhalsi

torveensa?

Toinen – Ilm. 8:8–9. Mihin kolmeen asiaan toiseen torveen
puhaltaminen vaikutti?

Kolmas – Ilm. 8:10–11. Mitä tapahtui, kun tähti putosi taivaalta?
(Huomaa, että koiruoho on yrtti, jota käytettiin vertauskuvana

”katkerasta onnettomuudesta tai surusta” [ks. Bible Dictionary, ”Wormwood”].)

Neljäs – Ilm. 8:12. Mitkä kolme asiaa pimenivät osittain neljänteen
torveen puhaltamisen jälkeen?

Viides – Ilm. 9:1–3. Mitä tuli esiin syvyyden kuilusta, kun viides enkeli
avasi sen?

Kuudes – Ilm. 9:13–16, 18. Kuinka paljon sotilaita oli mukana suuressa
taistelussa, jonka Johannes näki kuudennen torven soitua? Kuinka

suuren osan ihmiskunnasta hän näki kuolevan tässä taistelussa?

Lue Ilm. 9:20–21 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka näistä vitsauksista hengissä
selvinneet jumalattomat tulevat elämään.
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Johanneksen ilmestys 10
Enkeli opettaa Johannekselle tämän tehtävää myöhempinä aikoina
Luvussa Ilm. 10 keskeytyy kuvaus seitsemään torveen puhaltamisesta ja niihin
liittyvistä vitsauksista. Tässä luvussa kerrotaan, että eräs enkeli opetti Johannesta.

Mitä kokemuksia elämässä voitaisiin
pitää sekä makeina että karvaina?
____________________

Lue Ilm. 10:1–3 ja katso, mitä enkelillä
oli kädessään.

Lue Ilm. 10:8–11 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Johanneksen käskettiin tehdä
pienelle kirjakäärölle. Huomaa, miltä se hänestä maistui.

Lue OL 77:14 ja katso, mitä pieni kirja kuvasi.

Jeesus Kristus antoi apostoli Johannekselle siunauksen elää Hänen toiseen
tulemiseensa asti ja tuoda ihmisiä Hänen luokseen (ks. Joh. 21:20–24; OL 7:1–4).
Johanneksen tehtävänä olisi auttaa israelilaisten kokoamisessa. Millä tavoin tuo
tehtävä olisi sekä makea että karvas?

1. Käytä apuna jakeita Ilm. 10:8–11 ja kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi vastaus toiseen tai kumpaankin seuraavista

huolenaiheista:

a. Olen kuullut, miten vaikeaa on palvella lähetystyössä. Minun on vaikeaa
kestää torjumista. En ole varma, haluanko palvella.

b. Olen pyrkinyt tekemään oikein. Luen pyhiä kirjoituksiani, rukoilen ja pyrin
kertomaan evankeliumista, mutta jotkin asiat elämässäni menevät yhä
huonosti – eikä kukaan ole koskaan halunnut liittyä kirkkoon minun
ansiostani. Taidan antaa periksi.

Johanneksen ilmestys 11
Johannes näkee kahden profeetan surmaamisen Jerusalemissa ja seitsemänteen
torveen puhaltamisen
Luku Ilm. 11 alkaa apostoli Johanneksen kuvauksella tapahtumista, jotka
ilmenisivät seitsemänteen torveen puhaltamisen ja Jeesuksen Kristuksen toisen
tulemisen välisenä aikana. Tuona aikana jumalattomilla on enemmän valtaa pitää
maata hallussaan, ja sotajoukko pyrkii valtaamaan Jerusalemin, mikä on osa
viimeistä suurta Harmageddonin taistelua.

Johannes kuvaili Jerusalemin kaupunkia ja sitä, kuinka pakanat (ne, jotka eivät tee
liittoja Herran kanssa eivätkä pidä niitä) ottavat sen valtaansa 42 kuukauden ajaksi
eli kolmeksi ja puoleksi vuodeksi.

Lue Ilm. 11:3–6 ja katso, mitä kaksi Vapahtajan todistajista tekevät Jerusalemissa
juuri ennen Hänen toista tulemistaan.

Näillä kahdella profeetalla, kuten Elialla ja Mooseksella, olisi valta ja voima
sinetöidä taivaat ja lyödä maata vitsauksilla. Tuli, joka lähtisi näiden kahden
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todistajan suusta, voisi olla vertauskuva heidän todistamisensa voimasta (ks. Jer.
5:14; 20:9).

Lue OL 77:15 ja katso, keitä nämä kaksi todistajaa tulevat olemaan.

Lue Ilm. 11:7–12 ja ota selville, mitä näille kahdelle profeetalle tapahtuu. Huomaa,
kuinka jumalattomat suhtautuvat siihen.

Lue Ilm. 11:13–15 ja katso, mitä tapahtuisi, kun nuo kaksi todistajaa ovat nousseet
kuolleista ja heidät on otettu taivaaseen.

Kuka tulee hallitsemaan koko maailman kuninkaana (ks. Ilm. 11:15) seitsemänteen
torveen puhaltamisen jälkeen?

Jakeissa Ilm. 11:16–19 kerrotaan, että 24 vanhinta, jotka istuivat Jumalan
valtaistuimen luona, kiittivät ja ylistivät Jumalaa vanhurskaiden palkitsemisesta ja
jumalattomien rankaisemisesta.

2. Muistathan seuraavan periaatteen, jonka löysit aiemmassa
oppiaiheessa luvusta Ilm. 7: Jos kestämme uskollisesti ahdinkoa

ja puhdistumme Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, me pääsemme
nauttimaan selestisestä kirkkaudesta Jumalan luona. Mieti seitsemännen
sinetin tapahtumia, joita olet tutkinut tänään. Kirjoita pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi, kuinka nämä periaatteet voivat antaa lohtua ja rauhaa
niille, jotka kokevat niitä pelottavia onnettomuuksia, jotka tulevat tapahtumaan
ennen Herran toista tulemista.

Vanhin Neil L. Andersen kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että
meidän aikamme onnettomuuksista huolimatta me voimme odottaa Herran
tulemista kunnioitusta ja innokkuutta tuntien:

”Veljet ja sisaret, me elämme Herran toista tulemista edeltävää aikaa, jota
uskovat kautta aikojen ovat pitkään odottaneet. Me elämme sotien ja
sotahuhujen aikaa, luonnonkatastrofien aikaa ja aikaa, jolloin maailmaa vaivaa
hämmennys ja levottomuus.

Mutta me elämme myös loistavaa palautuksen aikaa, jolloin evankeliumi viedään
kaikkeen maailmaan – aikaa, jolloin Herra on luvannut, että Hän nostaa ’puhtaan

kansan’ [OL 100:16] ja varustaa heidät ’vanhurskaudella ja Jumalan voimalla’ [1. Nefi 14:14].

Me riemuitsemme näistä päivistä ja rukoilemme, että pystymme kohtaamaan rohkeasti
kamppailumme ja epävarmuutemme. Joidenkuiden vaikeudet ovat vakavampia kuin toisten,
mutta kukaan ei jää niitä vaille. – –

Vaikka Herra vakuuttaa meille yhä uudelleen, että meidän ’ei tarvitse pelätä’ [OL 10:55], niin ei
ole aina helppoa säilyttää selkeää näkökulmaa ja nähdä tämän maailman tuolle puolen, kun
olemme koettelemusten keskellä. – –

Uskomme vahvistuu, kun odotamme innolla sitä loistavaa päivää, jolloin Vapahtaja palaa maan
päälle. Ajatus Hänen tulostaan sykähdyttää sieluani. Se tulee olemaan henkeäsalpaava! Sen
laajuus ja suuruus, kattavuus ja mahtavuus ylittää kaiken, mitä kuolevaiset silmät ovat koskaan
nähneet tai kokeneet. – –

Me polvistumme kunnioituksesta, ja ’Herra antaa äänensä kuulua, ja kaikki maan ääret kuulevat
sen’ [OL 45:49]. ’Se on niin kuin suurten vesien pauhu ja niin kuin suuren ukkosen jylinä’ [OL
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133:22]. ’[Silloin] Herra, – – Vapahtaja, seisoo kansansa keskellä’ [OL 133:25].” (”Tulkoon Sinun
valtakuntasi”, Liahona, toukokuu 2015, s. 119–120, 122.)

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ilm. 8–11 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 32: PÄIVÄ 1

Johanneksen ilmestys
12–13
Johdanto
Luvuissa Ilm. 12–14 apostoli Johanneksen näyn kronologinen eteneminen
keskeytyy. Johannes näki näyssä lohikäärmeen, joka uhkasi naista ja tämän lasta.
Hän kirjoitti sodasta taivaassa sekä maailman valtakunnista, jotka taistelisivat
Jumalan seuraajia vastaan.

Johanneksen ilmestys 12
Johannekselle näytetään, että Saatana ja hänen enkelinsä ovat aina käyneet sotaa
Herraa ja Hänen kirkkoaan vastaan
Yhdistä kukin vasemmassa sarakkeessa oleva uhka oikeassa sarakkeessa olevaan
keinoon taistella sitä vastaan.

Uhkia Keinoja taistella uhkia vastaan

Ihon palaminen auringossa Parannus ja luottamus Jeesukseen Kristukseen

Vihollissotilaat Lääkitys tai lepo

Sairaus Aurinkovoide tai vaatteet

Synti ja syyllisyys Totuudet luvussa Ilm. 12

Saatanan vaikutukset Sota-aseet

Mitä näitä uhkia vastaan olet joutunut taistelemaan viime aikoina? Mikä niistä on
mielestäsi vaarallisin? Miksi? ____________________

Kun tutkit lukua Ilm. 12, etsi totuuksia, jotka voivat auttaa sinua taistelemaan
Saatanan vaikutuksia vastaan. Luvuissa Ilm. 12–14 Johanneksen kuvaus
seitsemännen sinetin tapahtumia koskevasta näystään keskeytyy. Tällä
keskeyttämisellä Herra on saattanut auttaa Johannesta ymmärtämään, mitä
tarkoittaa ilmaus ”koko maailman kuninkuus” (Ilm. 11:15). Joseph Smithin
raamatunkäännös koko luvusta Ilm. 12 on Pyhien kirjoitusten oppaassa.

Katso seuraavaa kuvaa ja mieti, mitä siinä olevat vertauskuvat saattaisivat kuvata.
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Lue Ilm. 12:1–2, 5 ja katso, mitä naiselle
tapahtui. (Joseph Smithin
raamatunkäännöksessä jae 5 on
sijoitettu heti jakeen 2 perään.)

Huomaa, että naisen lapsi ”on
paimentava maailman kansoja
rautaisella sauvalla” (Ilm. 12:5).

Lue Ilm. 12:3–4 ja katso, mikä uhkasi
naista ja tämän lasta.

Mitä mielestäsi jakeissa 1–4 kuvaillut
vertauskuvat voisivat edustaa?

Lue Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR
Ilm. 12:7–8 ja katso, mitä lohikäärme,
nainen ja lapsi kuvaavat. Voisit kirjoittaa
tai merkitä kunkin vertauskuvan
merkityksen jakeiden Ilm. 12:1–5
viereen.

Lohikäärme esittää Saatanaa (ks. JSR Ilm. 12:8), nainen esittää ”Jumalan kirkkoa”
ja lapsi esittää ”Jumalamme ja Hänen Kristuksensa valtakuntaa” (ks. JSR Ilm. 12:7).
Tähän valtakuntaan kuuluvat Herran kirkon uskolliset jäsenet. (Katso lisää
selityksiä näissä jakeissa olevasta vertauskuvallisuudesta julkaisusta New Testament
Student Manual, kirkon koululaitoksen oppikirja, 2014, s. 550–552.)

Mikä oli jakeen Ilm. 12:4 mukaan lohikäärmeen aikomus?

Mistähän syystä Saatana pyrkii niin ahkerasti hävittämään Jumalan ja Kristuksen
valtakunnan? ____________________

Lue Ilm. 12:6 ja pane merkille, mitä nainen teki uhkaavan lohikäärmeen vuoksi.

Autiomaahan pakeneva nainen esittää kirkkoa, joka koki suuren luopumuksen, ja
sitä, kun pappeus otettiin pois maan päältä Jeesuksen Kristuksen ja Hänen
apostoliensa kuoltua.

Kun apostoli Johannes oli nähnyt lohikäärmeen uhkaavan naista ja tämän lasta,
hänelle näytettiin eräs tapahtuma kuolevaisuutta edeltävästä elämästämme – kun
Saatana ja hänen seuraajansa taistelivat pelastussuunnitelmaa ja Jumalan pyhiä
vastaan.

Lue Pyhien kirjoitusten oppaasta JSR Ilm. 12:6–11 ja katso, mitä tapahtui Saatanalle
taivaassa käydyn sodan aikana ja myös kuinka Jumalan pyhät voittivat Saatanan ja
hänen seuraajansa. Voisit merkitä, mitä löydät.

Jakeessa Ilm. 12:4 sanotaan, että lohikäärme ”pyrstöllään – – pyyhkäisi pois
kolmanneksen taivaan tähdistä”. Tämä on vertauskuva suuresta joukosta
taivaallisen Isän henkilapsia, jotka päättivät seurata Saatanaa. ”Mikael ja hänen
enkelinsä” (JSR Ilm. 12:7) ovat Aadam ja muut Jumalan vanhurskaat henkilapset.

Kuinka vanhurskaat taivaan joukot (kuten sinä) jakeen Ilm. 12:11 mukaan voittivat
Saatanan?
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Minne jakeiden Ilm. 12:8–9 mukaan Saatana ja hänen seuraajansa lähetettiin
heidän kapinointinsa jälkeen?

Lue JSR Ilm. 12:12, 17 ja kiinnitä huomiota siihen, ketä vastaan Saatana kävi sotaa,
kun hänet oli syösty taivaasta.

Se, että ymmärrämme, kuinka voitimme Saatanan maanpäällistä elämää
edeltävässä elämässämme, voi auttaa meitä tietämään, kuinka voittaa hänen
vaikutuksensa ja hyökkäyksensä täällä maan päällä. Näiden luvun Ilm. 12 kohtien
pohjalta me voimme huomata seuraavan periaatteen: Me voimme voittaa
Saatanan vaikutukset Vapahtajan sovituksen kautta ja pysymällä uskollisina
todistuksellemme evankeliumista. Voisit kirjoittaa tai merkitä tämän periaatteen
pyhiin kirjoituksiisi.

Vanhin James J. Hamula seitsemänkymmenen koorumista on opettanut, kuinka
Saatana hyökkää sinun sukupolveasi vastaan:

”Joitakuita uskollisimmista ja jaloimmista Isämme pojista ja tyttäristä on varattu
tulemaan esiin näinä viimeisinä aikoina ja tekemään Isämme ja Hänen Poikansa
työtä. He osoittivat urheutensa ja jaloutensa kuolevaisuutta edeltäneessä
taistelussa Saatanaa vastaan. – –

Koska Jumalan valtakunta on palautettu maan päälle ja te olette tulleet
maailmaan, Saatana tietää, että hänen aikansa ’on lyhyt’ [Ilm. 12:12]. Siksi

Saatana kokoaa jokaisen käytössään olevan keinon houkutellakseen teidät rikkomukseen. Hän
tietää, että jos hän voi vetää teidät rikkomaan käskyjä, hän voi estää teitä palvelemasta
kokoaikaisessa lähetystyössä, solmimasta temppeliavioliittoa ja kiinnittämästä tulevia lapsianne
uskoon, mikä kaikki heikentää paitsi teitä niin myös kirkkoa. Hän tietää, ettei Jumalan
valtakuntaa voi kukistaa mikään muu kuin Hänen kansansa rikkomukset [ks. Moosia 27:13].
Älkää erehtykö tässä – hänen sotansa tähtäimessä olette nyt te.” (”Pahuutta vastaan käytävän
sodan voittaminen”, Liahona, marraskuu 2008, s. 50–51.)

Kuinka Saatana ja hänen seuraajansa pyrkivät heikentämään meitä?
____________________

Mieti, kuinka Saatana käy sotaa juuri sinua vastaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi luettelo tavoista,
joilla voit lisätä uskoasi Jeesukseen Kristukseen ja vahvistaa

todistustasi Hänestä.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus yhteen tai
kumpaankin seuraavista tehtävistä:

a. Kirjoita jokin kokemus, jolloin todistuksesi ja uskosi Vapahtajan sovitukseen
on auttanut sinua taistelemaan Saatanan vaikutuksia vastaan.

b. Kirjoita todistuksesi Jeesuksen Kristuksen sovituksesta ja selitä, kuinka
sovitus voi auttaa meitä sodassamme Saatanaa ja hänen seuraajiaan
vastaan.

Valitse yksi tai useampia kirjoittamistasi ideoista ja sovella niitä käytäntöön
taistelussasi Saatanaa ja hänen seuraajiaan vastaan. Voisit kirjoittaa tavoitteesi
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erilliselle paperille ja laittaa sen paikkaan, josta näet sen usein. Kun turvaat
Vapahtajan sovitukseen, Herra auttaa sinua taistelemaan Saatanaa vastaan.

Johanneksen ilmestys 13
Johannes kirjoittaa maailman valtakunnista, jotka saavat voimaa Saatanalta
Luvussa Ilm. 13 kerrotaan, että Johannes näki näyssä raivokkaalta näyttäviä petoja,
jotka kuvaavat Saatanan hallitsemia jumalattomia maanpäällisiä valtakuntia.
Johannes näki myös, että näiden valtakuntien avulla Saatana tekisi valheellisia
tunnustekoja ja ihmeitä pettääkseen maan asukkaita.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ilm. 12–13 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:

VI IKKO 32,  PÄIVÄ 1

677



VIIKKO 32: PÄIVÄ 2

Johanneksen ilmestys
14–16
Johdanto
Apostoli Johannes näki näyssä enkelin tulevan maan päälle palauttamaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin myöhempinä aikoina. Hän myös kuuli äänen
taivaasta kuvailevan siunauksia, joista pääsevät osallisiksi ne, jotka kuolevat oltuaan
uskollisia Herralle. Johannes näki vanhurskaiden kokoamisen ja jumalattomien
kokoamisen myöhempinä aikoina sekä Jumalan tuomioiden vuodattamisen
jumalattomien päälle.

Johanneksen ilmestys 14
Johannes näkee evankeliumin palautuksen sekä vanhurskaiden ja jumalattomien
kokoamisen
Jotkut miettivät, onko mahdollista tuntea rauhaa maailmassa, joka on täynnä
jumalattomuutta, katastrofeja ja väkivaltaa. Mieti, mitä voisit sanoa näille ihmisille.

Kun tutkit lukuja Ilm. 14–16, etsi totuuksia, jotka voivat tuoda sinulle rauhaa,
vaikka elät maailmassa, joka on täynnä jumalattomuutta, katastrofeja ja väkivaltaa.

Jakeissa Ilm. 14:1–13 kerrotaan, että apostoli Johannes näki näyssä myöhemmät
ajat eli meidän aikamme. Näyssään hän näki onnettomuuksia, jotka kohtaisivat
jumalattomia. Hän näki myös, mikä toisi rauhaa vanhurskaille meidän aikanamme.

Lue Ilm. 14:1–5 ja katso, keiden Johannes näki seisovan Vapahtajan kanssa ”Siionin
vuorella” (Ilm. 14:1) eli Siionissa.

Saatat muistaa oppineesi, että jakeessa 1 mainitut 144 000 ovat Israelin
kahdentoista heimon ylipappeja jokaisen kansakunnan keskuudesta ja että heidät
asetetaan tuomaan ihmisiä ”Esikoisen kirkkoon” (OL 77:11; ks. Ilm. 7:4–8). Ilmaus
”eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa” (Ilm. 14:4) tarkoittaa sitä, että he ovat
siveitä eli moraalisesti puhtaita. Jakeen Ilm. 14:5 ilmaus ”valhetta ei heidän
suustaan ole kuultu” tarkoittaa, että he ovat rehellisiä ja vilpittömiä, ja sana
”virheetön” tarkoittaa, että he ovat puhtaita synnistä.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Mistähän syystä siveellisyys, rehellisyys ja puhtaus

synnistä auttaisivat näitä 144 000 ylipappia viemään evankeliumin muille?

Myöhempiä aikoja koskevassa näyssään Johannes näki kolme enkeliä. Lue Ilm.
14:6 ja katso, mikä tehtävä ensimmäisellä enkelillä oli.

Lainattuaan jaetta Ilm. 14:6 presidentti Gordon B. Hinckley julisti: ”Tämä enkeli on
tullut. Hänen nimensä on Moroni.” (”Päättäkää juoksu ja säilyttäkää usko”,
Valkeus, tammikuu 1996, s. 70.)
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Enkeli Moroni ilmestyi ensimmäisen
kerran Joseph Smithille ja kertoi
hänelle, että Jumalalla oli hänelle tärkeä
työ tehtäväksi (ks. JS–H 29–35). Mistä
sellaisesta Moroni Jumalan ohjeiden
mukaisesti ja jakeen JS–H 34 mukaan
kertoi Joseph Smithille, mikä auttoi
ikuisen evankeliumin palautuksessa
maan päälle?

Se, että tiedät Moronin tehtävän
evankeliumin palautuksessa, saattaa
auttaa sinua ymmärtämään, miksi
hänen patsaansa on asetettu monien
temppeliemme huipulle.

Enkeli, jota kuvataan jakeessa Ilm. 14:6,
voi myös edustaa yhdistelmää monista
taivaallisista sanansaattajista, kuten
Moroni, jotka ovat auttaneet Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin palautuksessa
myöhempinä aikoina (ks. Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 3,
s. 529–531; ks. myös OL 13; 110:11–16;
128:20–21).

Lue Ilm. 14:7 ja katso, mitä enkeli
sanoi. Ilmaus ”hänen tuomionsa aika
on tullut” viittaa ajankohtaan, jolloin
Vapahtaja tuomitsee kaikki ihmiset
maan päällä. Hän tulee tuomitsemaan
sekä toisessa tulemisessaan että
viimeisellä tuomiolla.

Johanneksen näky enkelistä opettaa
meille, että yhtenä syynä siihen, että
Jumala palautti Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin, oli
valmistaa maan asukkaita Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen.

Millä tavoin Jeesuksen Kristuksen evankeliumi valmistaa ihmisiä Hänen toiseen
tulemiseensa?

Kuinka Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on tuonut sinulle rauhaa
sinun eläessäsi jumalattomassa ja sekasortoisessa maailmassa?

Lue Ilm. 14:8–11 ja katso, mitä toinen ja kolmas enkeli sanoivat.

Johannekselle opetettiin, että Babylon eli jumalattomuus olisi jokaisen kansan
keskuudessa. Yksi merkitys ilmaukselle ”kukistunut on suuri Babylon” (Ilm. 14:8)
on, että tulee aika, jolloin jumalattomuus maailmassa päättyy.
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Mieti, kuinka tieto siitä, että maailman jumalattomuus tulee päättymään, voi tuoda
sinulle rauhaa.

Profeetta Joseph Smith on selittänyt, mitä jumalattomat kokevat kuolemansa
jälkeen:

”Se suuri kurjuus, jota poismenneet henget kokevat henkimaailmassa, jonne he
joutuvat kuoltuaan, johtuu siitä tiedosta, että he ovat menettäneet sen
kirkkauden, joka on toisten osana ja jonka he itse olisivat voineet saada, ja he
ovat itse omia syyttäjiään” (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007,
s. 234).

”Ihminen on itsensä piinaaja ja itsensä tuomari. Tästä johtuu sanonta, että tällaiset ihmiset
joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle [ks. Ilm. 21:8]. Pettymyksen
aiheuttama piina ihmismielessä on yhtä pistävä kuin tuli- ja tulikivijärvi.” (Kirkon presidenttien
opetuksia: Joseph Smith, s. 234.)

Saatuaan tietää, mitä jumalattomat kokisivat kuolemansa jälkeen, Johannes kuuli
taivaasta tulevan äänen kuvailevan, mitä vanhurskaat kokisivat kuolemansa
jälkeen.

Lue Ilm. 14:12–13 ja katso, mitä vanhurskaat kokevat kuolemansa jälkeen.

Ilmaus ”saavat levätä vaivoistaan” (jae 13) kuoleman jälkeen tarkoittaa sitä, etteivät
vaivat, huolet ja murheet enää kuormita meitä (ks. Alma 40:12).

Yksi periaate, jonka voimme oppia jakeiden Ilm. 14:12–13 pohjalta, on se, että jos
elämme vanhurskaasti, niin kuolemamme jälkeen meitä siunataan
teoistamme ja me saamme levätä vaivoistamme. Voisit kirjoittaa tai merkitä
tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi kohdan Ilm. 14:12–13 viereen.

2. Mieti, kuinka tämä periaate voisi tuoda sinulle rauhaa, vaikka elät
maailmassa, joka on täynnä jumalattomuutta. Kirjoita pyhien

kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi viesti, jossa kannustat ystävää, joka saattaa
miettiä, kannattaako elää vanhurskaasti jumalattomuuden keskellä.

Jakeissa Ilm. 14:14–20 kerrotaan, että Johannes näki näyssään kaksi sadonkorjuuta.
Hän näki, että ensimmäisen sadonkorjuun aikana vanhurskaat kootaan
jumalattomien luota (ks. Ilm. 14:14–16) ja että toisen sadonkorjuun aikana
jumalattomat kootaan ja viimein tuhotaan (ks. Ilm. 14:17–20).

Johanneksen ilmestys 15–16
Johannes näkee vanhurskaat selestisessä valtakunnassa ja seitsemän vitsausta
myöhempinä aikoina
Jakeissa Ilm. 15:2–4 apostoli Johannes kuvaa lisää sitä, millaista tulee olemaan
niillä, jotka voittavat Saatanan ja pelastuvat selestiseen valtakuntaan. Lukujen Ilm.
15–16 loppuosassa hän kuvailee seitsemää vitsausta, jotka piinaisivat jumalattomia
viimeisinä aikoina. Nämä vitsaukset edeltäisivät Herran toista tulemista.
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Johanneksen näyssä kutakin vitsausta kuvasi enkeli, joka tyhjensi maljan, joka oli
”täynnä Jumalan vihaa” (Ilm. 15:7). Lue luvusta Ilm. 16 seuraavat kohdat ja etsi
seitsemän vitsausta. Kirjoita lyhyt kuvaus kustakin vitsauksesta vastaavan numeron
kohdalle seuraavaan taulukkoon.

Vitsaus 1: Ilm. 16:2

Vitsaus 2: Ilm. 16:3

Vitsaus 3: Ilm. 16:4

Vitsaus 4: Ilm. 16:8–9

Vitsaus 5: Ilm. 16:10–11

Vitsaus 6: Ilm. 16:12

Vitsaus 7: Ilm. 16:17–21

Lue Ilm. 16:15 ja katso, mitä me voimme tehdä valmistautuaksemme Jeesuksen
Kristuksen toiseen tulemiseen.

Ilmaus ”pitää huolen vaatteistaan, ettei joutuisi – – kulkemaan alasti” (Ilm. 16:15)
tarkoittaa sitä, että on hengellisesti valmistautunut. Ne, jotka ”[pitävät] huolen
vaatteistaan” ja ovat hengellisesti valmiita, saavat lopulta ylleen vanhurskauden
vaatteet, jotka annetaan kaikille, jotka ovat kelvollisia asumaan Jumalan luona
selestisessä valtakunnassa (ks. Ilm. 3:3–5; 7:13–17).

Voisit kirjoittaa tai merkitä seuraavan totuuden pyhiin kirjoituksiisi jakeen Ilm.
16:15 viereen: Jos olemme valppaita ja hengellisesti valmiita, niin me olemme
valmistautuneita Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen.

On tärkeää muistaa, että Herra rakastaa kansaansa ja huolehtii heistä viimeisinä
aikoina, myös kauhean hävityksen ja suuren taistelun keskellä. Meidän tulee olla
valppaita ja hengellisesti valmiita, jotta voimme saada Herran varjelusta ja
siunauksia. Jos haluat tietää lisää jakeessa Ilm. 16:16 mainitusta Harmageddonista,
katso Pyhien kirjoitusten oppaasta hakusana ”Harmageddon”.

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ilm. 14–16 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 32: PÄIVÄ 3

Johanneksen ilmestys
17–19
Johdanto
Apostoli Johannes näki, että hengellinen Babylon eli jumalaton maailma käy sotaa
Jumalan Karitsaa vastaan ja että Karitsa voittaa pahuuden. Pyhiä kutsutaan
tulemaan pois hengellisestä Babylonista, ja puhtaat ja vanhurskaat kutsutaan
Karitsan hääaterialle. Johannes näki Jeesuksen Kristuksen tulevan suuressa
voimassa tuhoamaan ne, jotka taistelevat Häntä vastaan.

Johanneksen ilmestys 17–18
Johannes näkee ennalta hengellisen Babylonin tuhon
Vanhin Lynn G. Robbins seitsemänkymmenen koorumista on opettanut: ”On
helpompaa välttää kiusausta kuin vastustaa kiusausta” (”Avoid It”, Brigham
Youngin yliopiston hartaustilaisuus, 17. syyskuuta 2013, s. 1, speeches.byu.edu).

Mistähän syystä on helpompaa välttää kiusausta kuin vastustaa sitä?
____________________

Mieti, mitä voi tapahtua, jos hakeudumme tilanteisiin, joissa meidän täytyy
jatkuvasti vastustaa kiusausta.

Kun tutkit lukuja Ilm. 17–18, etsi totuus, joka auttaa sinua tietämään, kuinka voi
välttää monia maailman kiusauksia ja syntejä.

Luvussa Ilm. 16 kerrotaan, että apostoli Johannes näki näyssä seitsemän enkeliä,
jotka vuodattaisivat vitsauksia jumalattomien päälle viimeisinä aikoina. Lue Ilm.
17:1 ja pane merkille, mitä yksi seitsemästä enkelistä sanoi näyttävänsä
Johannekselle.

Jakeen Ilm. 17:15 mukaan ”suuret vedet”, joiden äärellä nainen asuu (ks. jae 1),
esittävät ihmisiä ja kansoja, joihin hänellä on valtaa ja vaikutusta (ks. myös 1. Nefi
14:11).

Lue Ilm. 17:2–6 ja etsi sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaavat naista ja naisen
vaikutusta maailmaan. Sana irstailleet jakeessa 2 viittaa moraalittomiin ja
jumalattomiin tekoihin.

Kuinka jakeessa 2 kuvataan naisen vaikutusta maailman hallitsijoihin ja ihmisiin?

Mitähän jakeessa Ilm. 17:6 kuvaa se, että nainen on juopunut pyhien ja marttyyrien
verestä?

Jakeessa Ilm. 17:3 kuvattu peto voi kuvata Roomaa Johanneksen aikaan sekä
turmeltuneita valtakuntia ja kansoja viimeisinä aikoina (ks. Ilm. 17:8–13).

Lue Ilm. 17:18 ja katso, mitä nainen kuvaa.

”Suuri kaupunki” jakeessa 18 viittaa hengelliseen Babyloniin (ks. Ilm. 14:8; OL
133:14). Koska muinainen Babylon oli maailmallinen ja turmeltunut ja koska se oli
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paikka, jossa israelilaiset olivat orjina, Babylonia käytetään usein kuvaannollisesti
pyhissä kirjoituksissa edustamaan syntiä, maailmallisuutta, Paholaisen vaikutusta
maan päällä ja hengellistä orjuutta (ks. myös 1. Nefi 13:1–9; 14:9–10).

Lue Ilm. 17:14 ja pane merkille, ketä vastaan Babylonin kannattajat käyvät
taisteluun.

Miten tämä sota tulee päättymään?

Tästä jakeesta me opimme, että viimeisinä aikoina Jeesus Kristus voittaa
maailman jumalattomuuden. Voisit merkitä jakeesta Ilm. 17:14 ne sanat, jotka
opettavat tätä totuutta.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, kuinka tämän
totuuden tunteminen voi auttaa sinua seuratessasi Jeesusta

Kristusta.

Jakeissa Ilm. 18:1–3 kerrotaan, että vielä yksi enkeli ilmoitti jumalattoman
Babylonin kukistumisen. Lue Ilm. 18:4 ja katso, mitä Herra käski kansaansa
tekemään.

Mitä syitä Herra esitti sille, että Hänen kansansa tuli lähteä pois Babylonista?

Yksi periaate, jonka me voimme oppia jakeesta Ilm. 18:4, on se, että erottuminen
maailman jumalattomuudesta voi auttaa meitä välttämään syntiä ja
tuomioita, jotka kohtaavat jumalattomia viimeisinä aikoina. Voisit kirjoittaa tai
merkitä tämän periaatteen pyhiin kirjoituksiisi jakeiden Ilm. 18:4 viereen.

2. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

a. Kuinka Jeesuksen Kristuksen evankeliumi auttaa meitä erottumaan
maailman jumalattomuudesta?

b. Mitä haasteita nuoret saattavat kohdata, kun he pyrkivät erottumaan
maailman jumalattomuudesta mutta elävät yhä edelleen niiden keskellä,
joilla ei ole samoja tasovaatimuksia, ja rakastavat heitä sekä toimivat heidän
kanssaan?

c. Kuinka erottuminen epävanhurskaista vaikutuksista ja tavoista on auttanut
sinua ja tuntemiasi ihmisiä välttämään maailman kiusauksia ja syntejä?

Mieti, mistä epävanhurskaista vaikutuksista tai tavoista sinun pitää erottua ja
kuinka aiot tehdä sen. Pyydä rukouksessa taivaallista Isää auttamaan sinua
pyrkimyksissäsi erottua niistä epävanhurskaista vaikutuksista ja tavoista.

Jakeissa Ilm. 18:5–24 kerrotaan, että Johannes näki jumalattoman Babylonin
kukistumisen ja sen tukijoiden murheen.
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Johanneksen ilmestys 19
Johannes näkee Jeesuksen Kristuksen tulevan voimassa tuhoamaan ne, jotka
taistelevat Häntä vastaan
Mieti, mikä olisi paras lahja, minkä
voisit antaa tulevalle puolisollesi
hääpäivänänne.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin
seuraava lausunto: ”Paras lahja, mitä hääpäivänänne voitte iankaikkiselle
kumppanillenne antaa, on kaikkein paras oma itsenne – puhdas ja tahraton ja
kelvollinen puolestaan vastaanottamaan samanlaisen puhtauden” (Jeffrey R.
Holland, ”Henkilökohtainen puhtaus”, Liahona, tammikuu 1999, s. 91).

Mistähän syystä se, että olet puhdas ja tahraton, on paras lahja, minkä voisit antaa
puolisollesi hääpäivänänne? ____________________

Luvussa Ilm. 19 on häävertaus, jota on käytetty kuvaamaan Vapahtajan toista
tulemista. Jakeiden Ilm. 19:1–6 mukaan apostoli Johannes näki vanhurskaiden
ylistävän Jumalaa siitä, että Hän oli tuominnut jumalattomat.

Lue Ilm. 19:7 ja katso, kenen häistä enkeli ilmoitti Johannekselle.

Mitä Johannes sai tietää Karitsan morsiamesta?

”Karitsan häät” (ks. Ilm. 19:7) viittaa Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien
seuraavat sanat ja pane merkille, kuka on Karitsan morsian: ”Tällä
taloudenhoitokaudella Sulhanen, joka on Jumalan Karitsa, tulee hakemaan
morsiantaan, joka on niistä uskollisista pyhistä koostuva kirkko, jotka ovat
odottaneet valppaina Hänen paluutaan” (Mormon Doctrine 2. laitos, 1966,
s. 469).

Mieti, millä eri tavoin aviosuhde on sopiva vertauskuva liittosuhteestamme
Jeesukseen Kristukseen. Kun pohdiskelet, mieti, kuinka avioliitto on suhde, joka
edellyttää uskollisuutta, uhrautumista, rakkautta, sitoutumista ja luottamusta.

Pohdiskele oppeja ja periaatteita
Pohdiskelemisella tarkoitetaan ajattelemista, mietiskelemistä, kysymysten esittämistä ja sen
arvioimista, mitä tiedät ja mitä pyrit ymmärtämään. Pohdiskeleminen auttaa meitä usein
ymmärtämään, mitä meidän tulee tehdä soveltaaksemme evankeliumin periaatteita käytäntöön.
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Kun jatkat Johanneksen ilmestyksen tutkimista, voisit käyttää hetken siihen, että pohdiskelet
niitä kohtia, jotka haluat ymmärtää syvällisemmin.

Lue Ilm. 19:8–9 ja pane merkille, mitä pyhät voivat tehdä valmistautuakseen
Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Jakeessa 8 mainittu valkea pellavapuku voi olla vertauskuva pyhyydestä,
puhtaudesta ja vanhurskaudesta. Mitä meidän täytyy Karitsan morsiamen
vaatteiden vertauskuvan mukaisesti tehdä ollaksemme valmiita Herran Jeesuksen
Kristuksen tulemiseen?

Yksi totuus, jonka opimme näistä jakeista, on se, että jos olemme puhtaita ja
vanhurskaita, niin me olemme valmiita Herran Jeesuksen Kristuksen
tulemiseen. Voisit merkitä jakeesta Ilm. 19:8 ne sanat, jotka opettavat tätä totuutta.

Samoin kuin jae Ilm. 19:8 antaa ymmärtää, että morsian saa hääpuvun lahjaksi,
niin se, että meidät puhdistetaan synnistä ja tehdään vanhurskaiksi, on lahja
Jumalalta.

Mieti seuraavia kysymyksiä: Mitä Jumala on tehnyt antaakseen meille keinon
puhdistua synnistä ja tulla vanhurskaiksi? Mistähän syystä se, että on puhdas ja
vanhurskas, on yksi parhaista lahjoista, mitä me voimme antaa Vapahtajalle, kun
Hän tulee jälleen?

Päätä, mitä sinun on tehtävä ollaksesi puhdas ja vanhurskas, niin että olet valmis
Herran Jeesuksen Kristuksen tulemiseen. Toimi mahdollisesti saamasi
innoituksen mukaan.

Lue Ilm. 19:10 ja kiinnitä huomiota siihen, kuinka Johannes reagoi kuultuaan, mitä
enkeli hänelle julisti. Jumala oli antanut tälle enkelille valtuuden puhua Jeesuksen
Kristuksen puolesta ja edustaa Häntä.

Mitä enkeli julisti Johannekselle, että hänellä (enkelillä) ja muilla Jumalan
palvelijoilla oli?

”Profetoimisen henki” (Ilm. 19:10) viittaa Jumalalta saatavan ilmoituksen ja
innoituksen lahjaan, jonka ansiosta ihminen voi ottaa vastaan Herran sanan ja
puhua sen (ks. PKO, ”Profetia”, scriptures.lds.org/fi).

Millähän tavoin todistus on kuin profetia? ____________________

Kuinka se, että sinulla on todistus Jeesuksesta, voi vaikuttaa siihen, kuinka
valmistaudut Hänen toiseen tulemiseensa?

Lue Ilm. 19:11–16 ja etsi sanoja ja ilmauksia, jotka kuvaavat Vapahtajaa Hänen
toisessa tulemisessaan. Lue myös Joseph Smithin raamatunkäännös jakeesta Ilm.
19:15 (PKO, JSR Ilm. 19:15).

Jakeessa Ilm. 19:11 mainittu valkoinen hevonen on vertauskuva kukistamisesta ja
voitosta. Vapahtaja tulee kukistamaan synnin ja jumalattomuuden.

Huomaa, kuinka Vapahtajan vaatteita kuvataan jakeessa Ilm. 19:13. Ilmaus ”vereen
kastettu viitta” tarkoittaa, että Hänen vaatetuksensa tulee olemaan veren värinen.
Tämä väri on vertauskuva jumalattomien tuhoamisesta Hänen tulemisessaan (ks.
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OL 133:46–51), ja se voi muistuttaa meitä myös kärsimyksestä, jota Hän koki
sovituksensa aikana.

Vanhin Neal A. Maxwell kahdentoista apostolin koorumista on opettanut:

”Kun Hän oli vuotanut verta jokaisesta huokosesta, kuinka punaiset Hänen
vaatteensa varmaan olivatkaan Getsemanessa, kuinka purppurainen tuo viitta!

Ei ihme, että kun Kristus tulee voimassa ja kirkkaudessa, niin Hän tulee siitä
muistuttavissa punaisissa vaatteissa (ks. OL 133:48), mikä muistuttaa meitä
paitsi vihan viinikuurnasta myös siitä, kuinka Hän kärsi meidän jokaisen puolesta
Getsemanessa ja Golgatalla.” (Ks. ”Joka voittaa… niin kuin minäkin olen

voittanut”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 65.)

Joseph Smithin raamatunkäännöksessä jakeesta Ilm. 19:15 kerrotaan Johanneksen
nähneen, että tullessaan kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana (ks. Ilm.
19:16) Vapahtaja hallitsee kansakuntia Jumalan sanalla. Jakeissa Ilm. 19:17–21
Johannes näki niiden tuhon, jotka taistelivat Jumalan Karitsaa vastaan. Huomaa,
että Joseph Smithin raamatunkäännöksen jakeessa Ilm. 19:18 selvennetään, että
ilmaus ”kaikkien lihaa, niin vapaiden kuin orjien, niin pienten kuin suurten” viittaa
”kaikkiin, jotka taistelevat Karitsaa vastaan” (LDS Bible, Revelation 19:18, alaviite
a).

3. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ilm. 17–19 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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VIIKKO 32: PÄIVÄ 4

Johanneksen ilmestys
20–22
Johdanto
Apostoli Johannes näki näyssä tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion.
Hän näki myös ”uuden taivaan ja uuden maan” (Ilm. 21:1) sekä Jumalan selestisen
kaupungin, joka perustetaan maan päälle. Johannes päätti kertomuksensa
pyyntöön, että Herra palaisi maan päälle.

Johanneksen ilmestys 20
Johannes näkee tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion
Taivaallisen Isän pelastussuunnitelmaan
kuuluu, että jokainen tämän maan
päällä elänyt tulee seisomaan Jumalan
edessä tuomittavana. Kuvittele,
millainen viimeinen tuomio tulee
mielestäsi olemaan.

1. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä toivot
ajattelevasi ja tuntevasi, kun seisot Jumalan edessä tuomittavana.

Kuten jakeissa Ilm. 20:1–11 kerrotaan, Johannes näki, että Saatana pannaan
kahleisiin tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi ja vanhurskaat nousevat kuolleista
osana ensimmäistä ylösnousemusta. Hän näki myös, että Saatana ”[päästettäisiin]
irti vähäksi aikaa” tuhatvuotisen valtakunnan lopussa (Ilm. 20:3). Kun Saatana ja
hänen seuraajansa ovat viimeisen kerran taistelleet pyhiä vastaan, hänet ”heitetään
– – rikinkatkuiseen, tuliseen järveen – – ikuisesti” (Ilm. 20:10). Sitten tapahtuu
viimeinen tuomio.

Lue Ilm. 20:12 ja pane merkille, kuinka Jumala tuomitsee meidät. (Ilm. 20:12 on
pyhien kirjoitusten hallittava kohta. Voisit merkitä sen selvästi erottuvalla tavalla,
jotta pystyt tulevaisuudessa löytämään sen helposti.)

Täydennä seuraava opinkohta, jonka me opimme tästä jakeesta: Jumala tuomitsee
meidät niiden ____________________ mukaan ____________________.

Niitä kirjoja, joihin jakeessa Ilm. 20:12 viitataan, ovat pyhät kirjoitukset, kirkon
aikakirjat, joihin merkitään pelastavat toimitukset, ja elämän kirja.

Lue seuraava selitys elämän kirjasta: ”Eräässä mielessä elämän kirja on ihmisen
ajatusten ja tekojen summa – hänen elämänsä kirja. Pyhistä kirjoituksista ilmenee
kuitenkin, että uskollisista pidetään myös taivaallista kirjaa, jossa on heidän
nimensä ja jossa kerrotaan heidän vanhurskaista teoistaan (ks. OL 88:2; 128:7).”
(Ks. PKO, ”Elämän kirja”, scriptures.lds.org/fi.)

Lue Ilm. 20:13 ja ota selville, mitä tapahtuu ennen viimeistä tuomiota.
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Jumalattomat ja ne, jotka eivät ole tehneet parannusta, nousevat kuolleista
viimeisessä ylösnousemuksessa, tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, ja hekin
seisovat tuomittavina tekojensa mukaan (ks. OL 76:85).

2. Mieti opinkohtaa, jonka huomasit edellä (Jumala tuomitsee meidät
niiden kirjojen mukaan, jotka on kirjoitettu tekojemme perusteella).

Kirjoita sitten pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka tämän opinkohdan ymmärtäminen ja siihen uskominen
voi vaikuttaa tekoihisi tänään ja läpi elämäsi? Mieti myös, mitä voit tehdä
elämässäsi paremmin, jotta valmistautuisit viimeiseen tuomioon ja nimesi olisi
kirjoitettuna elämän kirjassa.

Pyhien kirjoitusten hallinta – Ilm. 20:12
3. Käytä pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvoja kuten alaviitteitä,

Pyhien kirjoitusten opasta (scriptures.lds.org/fi) ja
[englanninkielisen] Raamatun [LDS Bible] hakemistoa löytääksesi lisää kohtia,
joissa opetetaan viimeisestä tuomiosta. Laadi pyhien kirjoitusten
tutkimispäiväkirjaasi luettelo näistä viitteistä. Voisit myös kirjoittaa tai merkitä
nämä viitteet pyhiin kirjoituksiisi jakeen Ilm. 20:12 viereen. Kirjoita pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi, mitä lisätotuuksia olet oppinut viimeisestä
tuomiosta näiden rinnakkaisviitteiden avulla.

Johanneksen ilmestys 21
Johannes näkee uuden taivaan ja uuden maan sekä Jumalan selestisen kaupungin
Ajattele elämässäsi tilannetta, jolloin
olet kokenut suurta surua tai tuskaa.

Kirjoita muutamia asioita, jotka voivat
tässä elämässä aiheuttaa meille suurta
surua tai tuskaa:
____________________

Kun tutkit lukua Ilm. 21, etsi jokin
totuus, joka voi osaltaan tuoda sinulle
lohtua vaikeina aikoina.

Luvut Ilm. 21–22 ovat jatkoa apostoli
Johanneksen näylle Jeesuksen
Kristuksen toisen tulemisen jälkeisistä
tapahtumista.

Lue Ilm. 21:1–2 ja katso, mitä Johannes
näki tapahtuvan.

Johanneksen viittaus ”uuteen
taivaaseen ja uuteen maahan” (ks. Ilm.
21:1) voisi tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu
Herran toisen tulemisen yhteydessä,
kun maa muutetaan siihen paratiisilliseen tilaan, jossa se oli ennen Aadamin ja
Eevan lankeemusta. Johannes voi myös viitata siihen muutokseen, joka tapahtuu
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tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, kun maa muutetaan selestiseen tilaan (ks. OL
29:22–24).

Lue Ilm. 21:3–4 ja kiinnitä huomiota siihen, mitä Jumala tekee kansansa hyväksi.

Näistä jakeista me opimme, että Jumala asuu kansansa luona ja lohduttaa sitä,
eivätkä he enää koe kuolemaa, surua tai tuskaa.

Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koorumista on selittänyt, että
Jumala hyvittää vanhurskaille kaikki kuolevaisuuden murheet ja kivut: ”Herra
hyvittää uskollisille jokaisen menetyksen. Se, mikä otetaan pois niiltä, jotka
rakastavat Herraa, annetaan heille taas Hänen omalla tavallaan. Vaikka se ei
ehkä tapahdu silloin kun me haluamme sen tapahtuvan, uskolliset tulevat
tietämään, että jokainen nykyinen kyynel korvataan lopulta satakertaisesti ilon ja

kiitollisuuden kyynelinä.” (”Tuli mitä tuli – nauti siitä”, Liahona, marraskuu 2008, s. 28.)

4. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi vastaus seuraavaan
kysymykseen: Kuinka tieto siitä, että Jumala lohduttaa kansaansa ja

hyvittää sen surut ja tuskat, auttaa meitä, kun me koemme haasteita nyt?

Lue Ilm. 21:7 ja katso, mitä Herra lupaa niille, jotka uskollisina voittavat.

Sen perusteella, mitä olet oppinut Johanneksen ilmestyksen pohjalta viimeisten
aikojen haasteista ja vaikeuksista, millaisia asioita meidän tulee voittaa
voidaksemme elää Jumalan luona?

Jakeessa Ilm. 21:8 kuvataan niiden tilaa, jotka kapinoivat eivätkä tee parannusta.
”Toinen kuolema” on hengellinen kuolema eli ero Jumalasta, jonka kokevat
viimeisen tuomion jälkeen ne, jotka tahallaan kapinoivat valoa ja totuutta vastaan.

Lue Ilm. 21:9–21 ja katso, kuinka Johannes kuvaili Jumalan selestistä kaupunkia.

Lue Ilm. 21:22–27 ja pane merkille, mitä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen
läsnäolo tulevat olemaan niille, jotka asuvat tässä kaupungissa.

Johanneksen ilmestys 22
Johannes päättää näkyään koskevan kertomuksen
Luvussa Ilm. 22 kerrotaan lisää siitä, millaiseksi apostoli Johannes kuvaili Jumalan
pyhän kaupungin. Tässä kuvauksessaan Johannes mainitsi valtaistuimen (ks. Ilm.
22:1).
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Lue Ilm. 22:1–2 ja piirrä, mitä muuta
Johannes näki valtaistuimen lisäksi.

Huomaa, että Johannes sai tietää, että
puu tuotti koko ajan runsaasti hedelmiä
ja että sen lehdet voivat parantaa
kansoja. Mormonin kirjassa sekä Lehi
että Nefi näkivät näyn elämän puusta.
Nefi sai tietää, että niin puu kuin
elävien vesien lähdekin kuvasivat
Jumalan rakkautta (ks. 1. Nefi 11:25).
Suurin ilmaus Jumalan rakkaudesta on
Jeesuksen Kristuksen sovitus (ks. Joh.
3:16; 1. Joh. 4:9). Puun hedelmä
saattaisi kuvata myös sovituksen
siunauksia, kuten iankaikkista elämää
(ks. OL 14:7).

Jakeissa Ilm. 22:3–12 kerrotaan, että
tämän selestisen kaupungin näkemisen
lisäksi Johannes sai myös todistuksen
enkeliltä, joka sanoi hänelle, että hänelle ilmoitetut asiat olivat totta. Johannes näki
myös, että Vapahtaja palkitsisi kaikki ihmiset heidän tekojensa mukaan.

Lue Ilm. 22:14 ja ota selville, mitä meidän täytyy tehdä, jotta meidät päästettäisiin
selestiseen valtakuntaan.

Ilmaus ”pääsevät syömään elämän puusta” (Ilm. 22:14) tarkoittaa sitä, että on
kelvollinen saamaan kaikki Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunaukset, joihin
kuuluu iankaikkinen elämä.

Tästä jakeesta me opimme, että jos pidämme Herran käskyt, niin me voimme
saada kaikki Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunaukset ja päästä
selestiseen valtakuntaan. Hänen käskyjensä pitämiseen sisältyvät kaikki ne
toimitukset, jotka ovat välttämättömiä selestiseen valtakuntaan pääsemiseksi.

Vaikka jotkin sovituksen siunaukset – kuten ylösnousemuksen lahja – annetaan
vapaasti kaikille Jumalan lapsille, toiset siunaukset – kuten iankaikkinen elämä –
ovat vain niiden ulottuvilla, jotka pyrkivät uutterasti osoittamaan uskoa Jeesukseen
Kristukseen, tekevät parannuksen ja noudattavat Hänen käskyjään.

Jakeissa Ilm. 22:15–19 kerrotaan, että ne, jotka eivät pidä Herran käskyjä, eivät voi
päästä selestiseen kaupunkiin. Jeesus Kristus todisti antaneensa tämän ilmoituksen
Johannekselle, ja Johannes kutsui kaikkia tulemaan elämän vesien äärelle juomaan
vapaasti. Johannes varoitti lukijoitaan muuttamasta kirjoittamansa kirjan sanomaa.

Lue Ilm. 22:20 ja katso, minkä pyynnön Johannes esitti Vapahtajalle.

Mistähän syystä – sen perusteella, mitä olet oppinut Johanneksen ilmestyksestä –
Johannes halusi Herran tulevan? ____________________

5. Onnittelut tämän Uuden testamentin seminaarioppikurssin
suorittamisesta. Mieti, mitä olet oppinut ja tuntenut tänä vuonna, ja

käytä muutama hetki siihen, että kirjoitat pyhien kirjoitusten
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tutkimispäiväkirjaasi joitakin Uuden testamentin opetuksia, jotka ovat
vaikuttaneet sinuun tänä vuonna eniten. Kirjoita myös, kuinka
seminaariopiskelusi on vaikuttanut todistukseesi. Etsi tilaisuutta opettaa ja
todistaa siitä, mitä olet oppinut.

6. Kirjoita pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaasi tämän päivän
tehtävien alle seuraavaa:

Olen opiskellut luvut Ilm. 20–22 ja suorittanut tämän oppiaiheen tehtävät (päiväys).

Lisäkysymyksiä, ajatuksia ja oivalluksia, joita haluaisin esittää opettajalleni:
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