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Uuden testamentin videoaineisto sisältää DVD-levyn tai
kaksi kuvanauhaa ja tämän käyttöoppaan. Ne ovat kir-
kon koululaitoksen valmistamia Uuden testamentin
seminaarikurssia varten.

DVD-levy tai kuvanauhat, joita on kaksi, sisältävät esi-
tyksiä, jotka on suunniteltu avuksi Uuden testamentin
seminaarikurssin opettamiseen. Tämä käyttöopas sisäl-
tää ehdotuksia siitä, miten videoaineistoa voi käyttää
tehokkaasti hyväksi.

MAHDOLLISIA KYSYMYKSIÄ

MIKÄ ON VIDEOAINEISTON KÄYTTÖOPPAAN JA
OPETTAJAN KIRJAN SUHDE?

Koska videoaineisto saatetaan useammin ajan tasalle
kuin painettu kurssiaineisto, videoaineiston mukana
tulevat oppiaiheet toimitetaan erillään opettajan aineis-
ton oppiaiheista.

Käyttöoppaan opetusehdotukset voivat korvata koko-
naisen oppiaiheen tai tarjota lisäaineistoa oppiaiheeseen,
joka on opettajan kirjassa. Lue huolellisesti sekä käyttö-
opas että opettajan kirja, niin että käsittelet varmasti
koko pyhien kirjoitusten jakson.

Opettajan kirjassa on muistutuksia, kun pyhien kirjoi-
tusten jaksoihin on olemassa videoaineistoa.

Kun valmistaudut, voit keksiä muitakin tapoja käyttää
videoaineistoa. Sinulla on vapaat kädet ottaa mukaan
omia opetusideoitasi. Älä kuitenkaan poikkea opetetta-
vista periaatteista äläkä jätä niitä käsittelemättä.

KUINKA VALMISTAUDUN KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ
AINEISTOA?

On tärkeätä, että pyrit saamaan Herran Hengen rukoile-
malla, pyhiä kirjoituksia tutkimalla ja pohdiskelemalla.

Menestyksekäs pyhien kirjoitusten opetus alkaa siitä,
että tutustut pyhien kirjoitusten jaksoon ja saatavilla ole-
vaan painettuun aineistoon ja videoaineistoon. Sitten
Hengen johdolla valitset ja järjestät sopivaa opetustoi-
mintaa, joka täyttää oppilaidesi tarpeet.

Videoesityksiin liittyy aineistoa ja menetelmiä, jotka
vaativat etukäteisvalmisteluja. Lue kaikki ehdotukset
käyttöoppaasta ja suorita tarvittavat valmistelut ennen
videoaineiston esittämistä. Katsele videoesitys useam-
paan kertaan, mikäli mahdollista.

Käyttöoppaassa on ehdotuksia siitä, mitä voi tehdä en-
nen videoaineiston esittämistä, sen aikana ja sen jälkeen.

Muista, että jokainen kuvatallenteen esitys on vain yksi
kuhunkin pyhien kirjoitusten jaksoon liittyvistä opetus-
toiminnoista. Mieti tarkoin, miten ja milloin käytät
videoaineistoa päivän oppiaiheen aikana.

Videoaineiston teho riippuu viime kädessä siitä, kuinka
käytät sitä. Oppilaat eivät ehkä ymmärrä esitystä, tai sen
vaikutus heikkenee, ellet käytä sitä, kuten sitä on suun-
niteltu käytettäväksi.

Johdanto

V





1 Evankeliumit ”TULKAA MINUN LUOKSENI”

TARKOITUS

Saada oppilaat tulemaan Kristuksen luokse ja olemaan
halukkaita seuraamaan Häntä.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Aloita oppiaihe
lukemalla kohta Matt. 11:28–30 oppilaiden kanssa. Tässä
pyhien kirjoitusten kohdassa Jeesus kutsuu meitä tule-
maan luoksensa. Selitä, että tämä oppiaihe keskittyy nii-
hin syihin, miksi meidän tulisi mennä Kristuksen luokse.

Jeesus on Jumala, jolla on suuri voima. Lukekaa kohta
Joh. 1:1–3, 14 yhdessä. Kysy: ”Mitä syitä tämä pyhien
kirjoitusten kohta esittää siihen, että meidän pitäisi
mennä Vapahtajan luokse?” Auta oppilaita ymmärtä-
mään, että Jeesus oli Jumala jo ennen syntymäänsä ja
että Hän loi taivaat ja maan taivaallisen Isämme johdol-
la. Voit halutessasi kirjoittaa tämän seikan tauluun.

HAVAINTOESITYS Käytä halutessasi seuraavaa esi-
tystä auttaaksesi oppilaita ymmärtämään Jeesuksen
Kristuksen työtä, voimaa ja majesteettisuutta:

Pane märkää hiekkaa matalaan astiaan. Pyydä muuta-
mia oppilaita painamaan yhden sormensa hiekkaan.
Pyydä heitä laskemaan hiekkajyväset, jotka ovat tarttu-
neet heidän sormeensa. Pyydä heitä arvaamaan, monta-
ko jyvästä astiassa on. Pyydä luokkaa kuvittelemaan,
millaista olisi yrittää laskea hiekkajyväset Alaskasta
Etelä-Amerikan eteläkärkeen ulottuvalta rannikolta jat-
kaen takaisin pohjoiseen pitkin Etelä- ja Pohjois-
Amerikan mantereiden itäistä rannikkoa.

”Ja jos olisi mahdollista, että ihminen voisi lukea maan,
niin, miljoonien tämän kaltaisten maailmojen hiukkaset,
se ei olisi alkunakaan [Hänen luomistekojensa] määräl-
le” (Moos. 7:30). Herran luomistekojen suunnattomuus
on osoitus Hänen voimansa suuruudesta. Auta oppilaita
ymmärtämään, että Vapahtaja on halukas käyttämään
kaikkea voimaansa auttaakseen niitä, jotka tulevat
Hänen luoksensa.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ”Tulkaa minun luokseni” 11.36

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita katsomaan esitys
ja olemaan valmiita keskustelemaan, mistä muista syistä
meidän pitäisi mennä Kristuksen luokse.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä on seminaarioppilai-
den haastatteluja ja historiallisia näkymiä Vapahtajan elä-
mästä. Todistukset ja kohtaukset havainnollistavat joita-
kin seuraavista syistä tulla Kristuksen luokse.

• Hän rakastaa meitä.

• Hän ymmärtää meitä.

• Hänellä on voima nostaa harteiltamme hengellisiä,
fyysisiä ja tunne-elämään liittyviä kuormia.

• Hän on valmis antamaan anteeksi.

• Hän on meidän Vapahtajamme.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Kysy: ”Mitä syitä Jeesuksen Kristuksen
luokse tulemiseen videossa esitettiin?” Yritä auttaa
oppilaita löytämään yllä luetellut asiat. Voit halutessasi
kirjoittaa ne tauluun. Voit ottaa mukaan muitakin
oppilaiden mainitsemia syitä. Keskustelkaa siitä, kuin-
ka kussakin esimerkissä mainitut ihmiset saivat ”rau-
han”. Monilla oppilaistasi on ollut innoittavia koke-
muksia, kun he ovat etsineet Herraa ja Hänen lepoaan.
Todistakaa henkilökohtaisista kokemuksistanne, ja
pyydä oppilaita ajattelemaan tilanteita, jolloin
Vapahtaja on auttanut heitä tai heidän perhettään.
Pyydä heitä kertomaan kokemuksistaan luokalle.

Pyydä oppilaita lukemaan kohta Matt. 11:28–30 uudel-
leen. Pyydä jotakuta oppilasta selittämään, mikä ies on.
Seuraavista presidentti Hunterin sanoista voi olla apua:

LAINAUS ”Raamatun aikoina ies oli sangen hyödylli-
nen laite niille, jotka viljelivät maata. Sen avulla kahden
eläimen voimat voitiin yhdistää, niin että niiden oli hel-
pompi vetää yhdessä raskasta auraa tai rattaita. Kuorma,
joka oli musertava tai kenties mahdoton yhdelle eläimel-
le, oli kohtuullinen ja vaivaton kahdelle ikeen yhdistä-
mälle eläimelle. – –

Miksi kohdata elämän kuormat yksin, Kristus kysyy,
tai miksi kohdata ne ajallisella tuella, joka pettää pian?
Raskaasti kuormitetuille Kristuksen ies, Jumalan rinnal-
la seisomisesta tuleva voima ja rauha, antaa tukea, tasa-
painoa ja voimaa kohdata haasteemme ja kestää tehtä-
vämme täällä kuolevaisuuden maaperällä.” (”Tulkaa
minun tyköni”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 15.)

PÄÄTTEEKSI Osoita oppilaille, että kohdassa
Matt. 11:28–30 Vapahtaja myös neuvoi meitä oppimaan
Hänestä. Todista, että tämä vuosi on heille hieno tilai-
suus oppia Hänestä tutkimalla Uutta testamenttia.
Opiskelunsa aikana he näkevät monia ihmisiä, jotka
tulivat Vapahtajan luokse ja saivat Hänen leponsa tai
jotka kieltäytyivät Hänen kutsustaan. Selitä oppilaille,
että heillekin tarjoutuu sama tilaisuus. Keskustelkaa eri
tavoista, joilla he voivat ottaa Hänen kutsunsa vastaan
ja tulla Hänen luoksensa.
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TARKOITUS

Osoittaa, että Uuden testamentin tutkimiseen käytetty
aika ja vaiva voivat auttaa ihmistä vastaamaan elä-
män kysymyksiin ja ratkaisemaan henkilökohtaisia
ongelmia.

ENNEN ESITYSTÄ

OPPILASTOIMINTA Huolehdi siitä, että oppilaat
ymmärtävät labyrintin toimintaperiaatteen. (Labyrintti
on sokkeloisten käytävien ja umpikujien verkosto.)
Piirrä tauluun tässä kuvatun kaltainen labyrintti.

Peitä yhden oppilaan silmät liinalla. Pyydä jotakuta toista
oppilasta tulemaan sokkona olevan oppilaan kanssa tau-
lulle. Pyydä sitä oppilasta, joka ei ole sokkona, ottamaan
liitua ja liikkumaan labyrintin läpi sokkona olevan oppi-
laan ohjeiden mukaan. Aina kun saavutaan kohtaan,
jossa on valittava tie, sokkona oleva oppilas valitsee
yhden vaihtoehdoista – oikealle, vasemmalle tai suoraan
eteenpäin. Tilanne muodostunee turhauttavaksi kummal-
lekin taululla olevalle oppilaalle. Kysy luokalta, miksi
heidän olisi helpompaa tehdä oikeita valintoja kuin sok-
kona olevan oppilaan. (He näkevät koko labyrintin.)

OPETTAJALLE Auta oppilaita näkemään, että elämä on
usein labyrintin kaltainen vaikeine päätöksineen ja sekavi-
ne pulmineen. Meidän on usein vaikea tietää, mitä tehdä.
Pystymme usein selviytymään ongelmista ja kysymyksis-
tä elämässämme helpommin, kun näemme selkeästi elä-
mämme tarkoituksen ja sen, minne me olemme menossa.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Labyrintti 10.07

ETSIMISTOIMINTA Kun oppilaat katsovat esityksen,
ehdota, että he koettaisivat löytää ne päätökset, joita
kolme joukkuetta teki pyrkiessään pääsemään labyrintin
läpi, sekä että he pohtisivat sitä, minkälainen vaikutus
sillä oli heidän onnistumiseensa.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä on kilpailu, jossa
oppilaat pyrkivät kulkemaan ulkona olevan suuren

labyrintin läpi. Labyrintista lyhyimmässä ajassa selvin-
nyt joukkue on voittaja. Joukkueet päättävät labyrintis-
sa, pitäisikö niiden nähdä vaadittava vaiva noustakseen
korokkeille, josta ne näkisivät selkeämmin, miten mennä
eteenpäin. Se joukkue, joka käyttää aikaa ja näkee vai-
vaa hyödyntääkseen korokkeita, selviää labyrintista
nopeimmin.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Pyydä oppilaita ajattelemaan, mitkä oli-
vat tärkeimmät päätökset labyrintista selviytymisen
kannalta. Miksi jotkut nuoret päättivät olla nousematta
korokkeille? Viittaa keskusteluun ennen videon katse-
lua. Kysy: ”Jos elämä on labyrintin kaltainen, niin mitä
ovat korokkeet?” (Pyhät kirjoitukset, kirkon johtajat,
vanhemmat, rukous.) ”Mitä sellaisia asenteita esitykses-
sä oli, jotka estävät meitä tutkimasta pyhiä kirjoituksia?”
Pohtikaa yhdessä sitä, kuinka todellisia moiset asenteet
pyhien kirjoitusten ja kirkon johtajien sanojen tutkimista
kohtaan ovat. Keskustelkaa siitä, kuinka pyhät kirjoituk-
set ja kirkon johtajat ovat kuin korokkeita (kirjoitukset ja
johtajat antavat meille kokonaisnäkemyksen elämästä ja
siitä, kuinka meidän tulee edetä oikeaa polkua).

PYHIEN KIRJOITUSTEN MERKITSEMINEN
Lukekaa kohta 2. Tim. 3:16 yhdessä. Pyydä oppilaita
merkitsemään pyhien kirjoitusten neljä tarkoitusta:
”opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi
Jumalan tahdon mukaiseen elämään”.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Anna oppilaille
seuraavat esimerkkitapaukset. Pyydä heitä kirjoittamaan
paperille, kuinka he hoitaisivat tilanteen. Pyydä oppilaita
sitten lukemaan alla luetellut pyhien kirjoitusten kohdat
ja päättämään, mitä pyhät kirjoitukset opettavat kyseisen
tilanteen hoitamisesta.

Esimerkkitapaus 1 Piispa on juuri antanut sinulle ja
isällesi tehtäväksi toimia Katajan perheen kotiopettajina.
He ovat asuneet naapureinanne jo jonkin aikaa, ja heidän
rojunsa ovat jotenkin levinneet teidänkin pihallenne.
Katajan poika ei ole saanut aikaan muuta kuin tehnyt
sinun elämäsi kurjaakin kurjemmaksi biologian tunnilla.

Pyhien kirjoitusten kohta: Matt. 5:38–48.

Esimerkkitapaus 2 Veikko ja Roope ovat suunnitelleet
kesän kalaretkeään jo kuukausikaupalla. Iltakymmeneltä
he tarkastavat kalastusvarusteensa ja käyvät läpi suunni-
telmansa. Veikko muistaa, ettei hän ole hankkinut itselleen
kalastuslupaa. Heidän on tarkoitus lähteä matkaan puoli
kuudelta seuraavana aamuna. Pankki ei avaudu ennen
aamuyhdeksää. Paikallisesta Timon baarista voi myös
lunastaa kalastusluvan, ja baari on auki puoleenyöhön.

Pyhien kirjoitusten kohta: 1. Tess. 5:21–22.
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3 Uusi testamentti UUDEN TESTAMENTIN TAUSTAA

TARKOITUS

Selittää Uuden testamentin aikojen uskonnollisia ja
poliittisia oloja.

ENNEN ESITYSTÄ

YLEISKATSAUS Tämä oppiaihe luotailee seuraavia
Uuteen testamenttiin liittyviä seikkoja:

• Miksi useat juutalaisista torjuivat Jeesuksen
Messiaana?

• Miksi juutalaiset ja samarialaiset olivat toistensa kat-
keria vihamiehiä?

• Keitä fariseukset, saddukeukset ja lainopettajat olivat?

• Mikä on ero Mooseksen lain ja suullisen lain (vanhin-
ten perinnäissääntöjen) välillä?

• Tämä oppiaihe sisältää yksinkertaisen selvityksen
Rooman oloista Uudessa testamentissa.

Valmistautuessasi voit tutustua seuraaviin artikkeleihin
Pyhien kirjoitusten oppaasta (PKO): Fariseukset, Messias,
Mooseksen laki, Lainopettaja, Rooman valtakunta,
Saddukeukset ja Samarialaiset.

KESKUSTELU Aloita oppiaihe kysymällä: ”Miten
on mahdollista, että vaikka Jeesus suoritti niin paljon
ihmetekoja, useimmat juutalaiset torjuivat Hänet
Messiaana?”

Lue seuraava tosikertomus. ”En milloinkaan unohda
sitä, mitä tapahtui päivänä, jolloin palasin lähetystyöstä.
Lähtiessäni lähetystyöhön Norjaan veljeni oli peruskou-
lun viimeisellä luokalla. Kun saavuin lentokentälle,
kävelin hänen ohitseen. Se, miltä odotin hänen näyttä-
vän, oli niin täysin erilaista kuin se, miltä hän näytti,
että en tuntenut häntä lainkaan.”

Auta oppilaitasi ymmärtämään, että monet juutalaisista
eivät huomanneet, kuka Jeesus oli, koska he odottivat
erilaista Messiasta.

Uuden testamentin 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ taustaa 12.45

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita katsomaan osio 1
ja olemaan valmiit selittämään, minkälaista Messiasta
monet juutalaiset odottivat.

NÄYTÄ OSIO 1 Osio 1 (7.15) on ikään kuin Roomassa
Uuden testamentin aikoihin ilmestyneen uutisraportin
muodossa. Se selvittelee juutalaisten Messiasta koskevia
uskomuksia, ja sisältää myös mainoksen juutalaisista ja
samarialaisista.

KESKUSTELU Katsottuanne osion 1 voitte käydä läpi
joitakin väärinkäsityksiä, joita juutalaisilla oli tulevasta
Messiaasta:

• He luulivat, että Hän olisi voimakas sotilasjohtaja.

• He luulivat, että Hänen ensimmäinen tulemuksensa
olisi loistelias.

• He luulivat, että Hän vapahtaisi heidät heidän maan-
päällisistä vihollisistaan.

Auta oppilaita ymmärtämään, että ne, jotka olivat hengel-
lisesti virittyneitä, hyväksyivät Kristuksen, kun Hän tuli.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Voit halutessasi
lukea seuraavien pyhien kirjoitusten kohdat oppilaittesi
kanssa näyttääksesi heille, että juutalaiset torjuivat Jee-
suksen Messiaana. Pietarin ja Simeonin kaltaiset miehet
ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka olivat hengellisesti
virittyneitä ja jotka hyväksyivät Hänet.

Matt. 16:13–17 Useimmat ihmiset eivät pitäneet Jeesusta
Messiaana. Ilmoituksen hengen kautta Pietari tiesi, kuka
Jeesus oli.

Luuk. 2:25–34 Pyhän Hengen voimasta Simeon tiesi,
että Jeesus-lapsi oli Messias. Simeon profetoi Hänestä.

Joh. 1:10–12 Useimmat ihmiset eivät ottaneet Jeesusta
vastaan Messiaana.

Auta oppilaita ymmärtämään, että kun he lukevat Uut-
ta testamenttia tänä vuonna, he tapaavat esimerkkejä

3 Uusi testamentti UUDEN TESTAMENTIN TAUSTAA

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilai-
ta kirjoittamaan oma esimerkkitapaus joko kohdasta
Ap. t. 5:1–10 tai Ilm. 3:15–16. Anna heidän lukea kirjoi-
telmiaan luokalle.

PÄÄTTEEKSI Voit halutessasi kertoa jostakin henkilö-
kohtaisesta kokemuksestasi siitä, kuinka Uusi testamentti
on auttanut sinua ratkaisemaan pulman tai antanut

sinulle vastauksen kysymykseen. Kehota oppilaita
ottamaan tavaksi tutkia Uutta testamenttia päivittäin.

Huomautus opettajalle: Carole Garfield Seegmillerin artik-
keli ”Perheemme nauhoitettu Uusi testamentti” julkai-
sussa Valkeus, helmikuu 1995, s. 46–28, voi antaa lisä-
apua, kun opetat Uuden testamentin arvoa.
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nöyristä ihmisistä, jotka hyväksyivät Jeesuksen Mes-
siaana, ja esimerkkejä ihmisistä, jotka torjuivat Hänet.

KESKUSTELU Keskustelkaa osiossa 1 näytetystä mai-
noksesta. Pyydä oppilaita muistelemaan esimerkkejä
samarialaisten ja juutalaisten välisistä vihamielisyyksistä.
Tarkastelkaa kysymyksiä, jotka mainoksessa esitettiin.
Voit tarvittaessa auttaa oppilaita vastausten löytämisessä.

• Miksi juutalaiset ja samarialaiset vihasivat toisiaan,
vaikka he olivat sukua keskenään? (Samarialaiset oli-
vat osittain israelilaisia, osittain pakanoita, Assyrian ja
Babylonin kuninkaiden lähettämien vieraiden siirto-
laisten jälkeläisiä. Juutalaiset pitivät heitä siksi
”epäpuhtaina”.)

• Miksi hartaat juutalaiset kiersivät Samarian, vaikka se
teki heidän matkastaan pitemmän ja vaarallisemman?
(He vihasivat samarialaisia niin syvästi, että he katsoi-
vat jopa samarialaisen maan koskettamisen saastutta-
van heitä.)

• Miksi samarialaiset ja juutalaiset syyttivät toisiaan tur-
meltuneesta uskonnosta? (Esran ja Nehemian aikana
juutalaiset eivät sallineet samarialaisten tekevän työtä
temppelissä. Samarialaiset alkoivat rakentaa omaa
temppeliä Garisiminvuorelle. Juutalaiset olivat sitä
mieltä, että samarialaisten uskontoon oli sekoittunut
pakanallisia uskonkäsityksiä. Näiden kahden kansan
väliset suhteet olivat tulehtuneita, ja sitä oli jatkunut
usean sukupolven ajan.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
lukemaan seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja sovel-
tamaan uusia tietojaan samarialaisista:

Luuk. 10:29–37 Vertaus laupiaasta samarialaisesta.

Joh. 4:3–9, 27 Jeesus puhui samarialaisen naisen kanssa
kaivolla. Hänen opetuslapsensa hämmästyivät sitä, että
Hän puhui naisen kanssa.

Ap. t. 1:8 Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että he saarnaisi-
vat evankeliumia Juudeassa, Samariassa ja ”aina maan
ääriin saakka”.

ETSIMISTOIMINTA Kirjoita sanat fariseukset, saddukeuk-
set ja lainopettajat tauluun. Auta oppilaita ymmärtämään,
että aivan kuten kristittyjen keskuudessa on eri uskon-
suuntia (katolilaiset, metodistit, luterilaiset), juutalaisten-
kin keskuudessa oli (ja on edelleen) erilaisia uskonsuun-
tia. Pyydä oppilaita katsomaan osio 2 ja olemaan valmiit
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä uskonkäsitysten eroja oli fariseuksilla ja saddu-
keuksilla?

• Mikä oli lainopettaja?

• Mikä oli ero Mooseksen lain ja suullisen lain (vanhin-
ten perinnäissääntöjen) välillä?

NÄYTÄ OSIO 2 Osio 2 (5.30) selittää eron fariseusten,
saddukeusten ja lainopettajien välillä. Se näyttää myös
eron kirjoitetun ja suullisen lain välillä. Mukana on myös
lyhyt kuvaus matkasta halki Rooman valtakunnan.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa yllä oleviin kysymyksiin
annetuista vastauksista. Halutessasi voit antaa oppilai-
den etsiä lisätietoja Pyhien kirjoitusten oppaan artikkeleis-
ta Fariseukset, Saddukeukset ja Lainopettaja.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Voit halutessasi
pyytää oppilaita lukemaan seuraavat pyhien kirjoitusten
kohdat ja olemaan valmiit sanomaan, miten heidän
tämän tunnin aikana saamansa uudet tiedot voivat aut-
taa heitä ymmärtämään näitä kohtia paremmin.

Mark. 7:1–13 Fariseukset ja lainopettajat asettuivat vas-
tustamaan Jeesusta, koska Jeesus ja Hänen opetuslap-
sensa eivät noudattaneet ”isien perinnäissääntöä”.
Jeesus sanoi heille, että perinnäissääntöjä seuratessaan
he tekivät tyhjäksi Jumalan sanan.

Luuk. 11:37–54 Jeesus nuhteli fariseuksia ja lainopet-
tajia heidän tekojensa vuoksi. He halusivat saada
Hänet ansaan.

Ap. t. 23:7–8 Saddukeukset sanoivat, ettei ole olemassa
ylösnousemusta, mutta fariseukset uskoivat ylösnouse-
mukseen.

KARTTATOIMINTA Pyydä oppilaita ottamaan Pyhien
kirjoitusten oppaasta esille kartta 13 ja etsimään siitä
nykyajan maiden nimiä (kuten Italia ja Egypti). Pyydä
heitä etsimään Jerusalem. Kysy: ”Mitä vaikutusta oli sillä,
että Uuden testamentin tapahtumat sijoittuivat Rooman
valtakuntaan?” (Juutalaiset olivat Rooman lakien alaisia;
matkustaminen oli mahdollista ja turvallista, mikä edisti
lähetystyötä; Rooma suhtautui uskontoihin sallivasti,
mikä antoi evankeliumille mahdollisuuden levitä.)

PÄÄTTEEKSI Kehota oppilaita muistamaan käyttää
oppimiaan tietoja, kun he Uutta testamenttia lukiessaan
kohtaavat seuraavaa: juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen
Messiaana, Samaria ja samarialaiset, fariseukset, saddu-
keukset ja lainopettajat, Mooseksen laki ja isien
perinnäissäännöt, sekä Rooman valtakunta Uuden
testamentin tapahtumien tapahtumapaikkana.
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4 Uusi testamentti UUDEN TESTAMENTIN TAVAT

TARKOITUS

Selittää Uuden testamentin aikojen kulttuuria ja tapoja.

Huom. Koska tässä oppiaiheessa on useita lyhyitä osioita,
voit halutessasi opettaa tämän oppiaiheen kahdella eri
oppitunnilla, tai voit näyttää kunkin osion silloin kun
opetat sitä pyhien kirjoitusten jaksoa, johon osio liittyy.

ENNEN ESITYSTÄ

Selitä oppilaille, että videoaineisto tarjoaa heille mahdolli-
suuden oppia Uuden testamentin ajan kulttuuria ja tapoja.

Uuden testamentin 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ tavat 14.32

MITEN EDETÄ Tehkää seuraavat asiat ennen kunkin
videoaineiston osion esittämistä:

• Lukekaa yhdessä kuhunkin osioon liittyvä pyhien kir-
joitusten kohta, ja esitä siihen liittyvä kysymys.

• Lue luokalle monivalintavastaukset ja anna oppilaille
1–2 minuuttia aikaa etsiä oikea vastaus 1) lukemalla
jae ja selvittämällä sen asiayhteys 2) etsimällä rinnak-
kaisviitteitä tai 3) tarkistamalla tieto Pyhien kirjoitusten
oppaasta.

• Pyydä oppilaita valitsemaan se monivalintavastaus,
joka heidän mielestään on oikein.

• Pyydä oppilaita seuraamaan esitystä oikean vastauk-
sen löytämiseksi.

Tehkää seuraavaa kunkin osion jälkeen:

• Pyydä oppilaita tunnistamaan oikea vastaus
(joka on kursivoitu).

• Keskustelkaa muista osiossa esitettyyn tapaan liitty-
vistä seikoista. Selvitä kohtia, jotka mahdollisesti jäi-
vät oppilailta huomaamatta. Voit halutessasi puhua
aiheesta laajemmaltikin. Valmistaudu luokan kanssa
seuraavan osion katseluun.

Huom. Voit halutessasi antaa oppilaille pisteitä oikeista
vastauksista. Voit antaa heidän työskennellä yksin
tai ryhmissä.

Matt. 3:12 Minkälaiseen viskaimeen Johannes Kastaja
viittasi? a) Hankoon, jolla heitetään vehnää. b) Linkoon.
c) Luutaan.

NÄYTÄ OSIO 1 (1.04) Osion esityksen jälkeen anna
vastaus kysymykseen ja keskustelkaa siitä yllä annettu-
jen ohjeiden mukaisesti.

Matt. 23:5 Mitä tarkoitetaan ilmaisulla: ”He käyttävät
leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot
tupsut”? a) Innostusta käsitöihin. b) Sitä, että pyrkii näyt-

tämään muita vanhurskaammalta. c) Sitä, että ihmisen
sosiaalinen asema yhteiskunnassa nousee.

NÄYTÄ OSIO 2 (1.16)

Matt. 25:1–4 Miksi vieras toisi ylimääräisen öljyastian
mukanaan häihin? a) Lampuissa oli öljyä vain viideksi
minuutiksi. b) Joskus vieraiden oli odotettava ylkää pitkään-
kin. c) Kukin vieras antoi puolet öljystään morsiamelle ja
yljälle lahjana.

NÄYTÄ OSIO 3 (1.00)

Matt. 26:36–38 Mitä sana Getsemane tarkoittaa? a) Öljy-
kuurnaa. b) Hiljaista paikkaa. c) Korkealla sijaitsevaa
paikkaa.

NÄYTÄ OSIO 4 (0.54)

Mark. 15:25 Mihin aikaan päivästä on kolmas hetki?
a) Noin kello 3. b) Noin kello 15. c) Noin kello 9.

NÄYTÄ OSIO 5 (1.20)

Luuk. 4:18, 28–29 Miksi juutalaiset yrittivät surmata
Jeesuksen, kun Hän sanoi, että Hänet oli voideltu julis-
tamaan evankeliumia? a) Juutalaiset ajattelivat, että he
voisivat julistaa evankeliumia yhtä hyvin kuin Jeesus.
b) Se merkitsi sitä, että Jeesus oli Messias. c) Puusepän poi-
kaa ei olisi voinut voidella julistamaan.

NÄYTÄ OSIO 6 (0.49)

Luuk. 10:4 Mitä olivat rahakukkaro ja laukku?
a) Toisessa pidettiin rahat ja toisessa muona. b) Niissä säily-
tettiin rahoja ja kirjakääröjä. c) Tarvikkeita ja lähetyssaar-
naajakeskusteluja.

NÄYTÄ OSIO 7 (0.39)

Luuk. 10:13 Miksi juutalaiset pukeutuivat säkkiin teh-
dessään parannusta tai surressaan? a) He eivät halun-
neet pilata hyviä vaatteita. b) Se oli vertauskuvana heidän
syvästä murheestaan. c) Se oli vertauskuvana heidän
syntiensä panemisesta säkkiin ja niistä siten eroon
pääsemisestä.

NÄYTÄ OSIO 8 (0.42)

Luuk. 17:12–14 Miksi spitaalisen oli käytävä tapaamassa
pappia sen jälkeen, kun hän oli parantunut taudistaan?
a) Spitaalisten oli tehtävä parannus, koska he eivät olleet
käyneet kirkossa niin pitkään aikaan. b) Papin oli poltet-
tava spitaalisen vaatteet. c) Papin oli suoritettava rituaali,
jonka perusteella spitaalinen pääsisi takaisin yhteisön piiriin.

NÄYTÄ OSIO 9 (1.05)

Joh. 9:22 Miksi sokean miehen vanhemmat olivat niin
huolissaan siitä, että heidät erotettaisiin synagogasta?
a) He halusivat olla poikansa vierellä hänen vaikeana
aikanaan. b) He eivät halunneet tulla rangaistuiksi
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jostain sellaisesta, mitä heidän poikansa oli tehnyt.
c) He eivät halunneet menettää jäsenyyttään synagogassa.

NÄYTÄ OSIO 10 (0.49)

Joh. 10:1 Mikä on lammastarha? a) Piha, jossa lampaita
myytiin huutokaupalla. b) Paikka, jossa lampaat pidettiin
yöllä. c) Lammaspaimenten käyttämä majatalo.

NÄYTÄ OSIO 11 (0.50)

Joh. 10:14–15 Miten paimen erotti omat lampaansa lau-
man muista lampaista? a) Paimen tunsi ne värikkäästä
nauhasta, jonka hän oli sitonut kunkin lampaan kaulan
ympäri. b) Jokaisella paimenella oli hyvä lammaskoira.
c) Paimen kutsui lampaitaan, ja ne seurasivat häntä.

NÄYTÄ OSIO 12 (0.38)

Joh. 13:23–25 Miksi Johannes nojasi Jeesuksen rintaa
vasten viimeisellä aterialla? a) Se oli vertauskuvana
siitä, että hän puhui Jeesuksen sydämeen. b) Se oli osa
pääsiäisjuhlaa ja vertauskuvana Abrahamin huomasta.
c) Johannes istui aterialla Jeesuksen vieressä.

NÄYTÄ OSIO 13 (1.04)

Ap. t. 13:5 Miksi juutalaiset sallivat Paavalin kaltaisen
muukalaisen opettaa paikallisessa synagogassa?
a) Paavali näytti juutalaiselta. b) Juutalaiset pitivät
Paavalia rabbina, koska hän oli pukeutunut samalla
tavalla. c) Seurakuntalaisten oli lupa osallistua jumalanpal-
velukseen tällä tavoin.

NÄYTÄ OSIO 14 (0.45)

Gal. 3:24 Mikä oli valvoja? a) Opettaja. b) Henkilökohtainen
kouluttaja, joka auttoi pojan kasvattamisessa. c) Useiden opet-
tajien valvoja.

NÄYTÄ OSIO 15 (0.43)

1. Piet. 1:13 Mitä tarkoitetaan ”vyöttäytymisellä”?
a) Irtonaisten vaatekappaleiden työntämistä vyön alle
työnteon helpottamiseksi. b) Vyön kiristämistä.
c) Nahkaisen lannevaatteen käyttämistä.

NÄYTÄ OSIO 16 (0.54)
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TARKOITUS

Osoittaa, kuinka tärkeä usko on sekä ruumiin että hen-
gen paranemisessa.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Pyydä oppilaita
lukemaan Matt. 9 ja tekemään luettelo niistä fyysisistä sai-
rauksista, joita Jeesus paransi. Pyydä oppilaita tekemään
rinnakkaisviite jakeesta 12 jakeeseen 22, jotta he näkisivät
kokonaisvaltaisen terveyden merkityksen. Luetelkaa joita-
kin hengellisiä sairauksia, joita Herra ”lääkärinä” voi
parantaa. (Pahan ajatteleminen, jae 4; synti, jae 13; pilkalli-
nen nauraminen ja uskonpuute, jae 24.)

Esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä arvelette, miksi Matteus otti kertomuksen omas-
ta kutsumisestaan apostoliksi juuri siihen kohtaan
pyhiä kirjoituksia, jossa puhutaan parantamisesta?

• Mikä Matteus oli ammatiltaan?

• Mitä yhteistä oli hänen lähdöllään veronkantajan pöy-
dän äärestä ja miehen nousemisella sairasvuoteeltaan?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Lukekaa yhdessä
kohta Luuk. 17:11–19. Pyydä heitä merkitsemään jakeen
14 sanat ”he puhdistuivat”, jotka viittaavat kymmenen
spitaalisen parantumiseen taudistaan. Pyydä heitä sa-
maten merkitsemään jakeen 19 sanat ”uskosi on pelas-
tanut sinut”. Spitaalinen, joka oli ilmaissut uskonsa ja

palannut kiittämään, parani myös hengellisesti. Jeesus
oli puhdistanut kymmenen spitaalista, mutta vain sama-
rialainen, joka palasi kiittämään Jumalaa, julistettiin sekä
fyysisesti että hengellisesti täysin terveeksi.

LAINAUS Lue seuraavat presidentti Harold B. Leen
sanat: ”Suurimpia ihmeitä, joita nykyään näen, eivät
välttämättä ole ruumiillisesti sairaiden paranemiset,
vaan suurimpia näkemiäni ihmeitä ovat sairaiden sielu-
jen parantamiset, ihmisten, jotka ovat sairaita sielultaan
ja hengeltään, jotka ovat masentuneita ja sekavassa mie-
lentilassa.” (Konferenssiraportit 1973–1975, 1979, s. 23.)

”Uskosi on parantanut 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ sinut” 16.42

ETSIMISTOIMINTA Kehota oppilaita keksimään, millä
tavalla Lymanin perheen pitää parantua – sekä fyysisesti
että hengellisesti.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (7.56) esitellään Lymanin
perhe ja joitakin heidän haasteistaan. Perheen äiti Peggy
on sairaalassa vakavasti sairaana. Paul, hänen aviomie-
hensä, on poissa tolaltaan yrittäessään sopeutua huoleh-
timaan vakavasti sairaasta vaimostaan ja perheen kah-
desta nuoresta. Nuoret Brent ja Alicia ovat keskellä tätä
perheen kriisitilannetta.

TOIMINTA Kirjoita luokan avustuksella tauluun
perheen kunkin jäsenen ongelmat. (Peggy, äiti: huono
terveys; Paul, isä: epäilys ja epäusko; Brent: riittämättö-
myyden tunne; Alicia: rakkaudenpuutteen ja syyllisyy-
den tunne.)
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OPETTAJALLE Fyysiset sairaudet näkyvät helposti.
Hengellisiä sairauksia ei aina havaitse yhtä helposti.
Kuitenkin meillä kaikilla on hengellisyydessämme häi-
riöitä sekä tarve tulla Vapahtajan luokse ja tulla terveiksi.
Käytä seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia asian selven-
nykseksi: Jes. 53:5; Matt. 13:15; 2. Nefi 25:13; 3. Nefi 9:13.

KESKUSTELU Miten uskon tulisi ilmetä Lymanin per-
heen jokaisen jäsenen elämässä, jotta he tulisivat terveiksi.

Esitä seuraavat kysymykset:

• Jos äiti jää henkiin, mikä vaikutus hänen parantumi-
sellaan saattaisi olla perheen muihin jäseniin?

• Jos äiti kuolisi, olisiko sen vaikutus erilainen?

• Mistä ero johtuisi?

Huom. Joskus oppilaita askarruttaa se, kun ihmisille
annetaan siunaus, ja he kuitenkin kuolevat. Auta heitä
ymmärtämään, että jotkut ihmiset eivät parane fyysises-
tä sairaudesta, koska heiltä puuttuu uskoa. Toiset eivät
parane, koska Herralla saattaa olla jokin toinen tarkoi-
tus saavutettavana tai henkilön tehtävä maan päällä on
suoritettu. Joskus taas kuolema ja koettelemukset ovat
vain yksinkertaisesti osa kuolevaista elämää. Monissa
tapauksissa kuoleman hyväksyminen on uskon asia,
koska me emme tiedä syytä siihen.

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että oppilaat tarkkailevat
uskon kehittymistä Lymanin perheen jäsenissä.

NÄYTÄ OSIO 2 Osio 2 (8.46) selvittelee sitä, kuinka
Lymanin perheen olosuhteet koettelevat heidän
uskoaan.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa uskon kehittymisestä per-
heen jäsenissä. Mistä se tuntuu riippuvan kunkin per-
heen jäsenen elämässä?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Kertaa kertomus
Jairoksen tyttären parantamisesta Markuksen evankeliu-
min luvusta viisi. Pyydä oppilaita etsimään sanoja, jotka
kertovat uskon ilmenemisestä isässä, ja merkitsemään
ne. (Ks. jakeet 22–24.)

PÄÄTTEEKSI Lue seuraavat vanhin Howard W.
Hunterin sanat, jotka koskevat kohtaa Mark. 5:23:
”Nämä eivät ole pelkästään murheen murtaman isän
uskoa osoittavia sanoja, vaan myös muistuttavat meitä,
että kenen päälle tahansa Jeesus asettaa kätensä, se elää.
Jos Jeesus asettaa kätensä avioliiton päälle, se pysyy
'hengissä'. Jos Hänen sallitaan asettaa kätensä perheen
päälle, se jää elämään.” ("Pyhien kirjoitusten lukemi-
nen", Valkeus, toukokuu 1980, s. 105.)

Keskustelkaa, kuinka oppilaat voisivat ilmentää
uskoaan ja antaa Herran tehdä heidät terveiksi.
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TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään vertauksia ja sovelta-
maan niitä elämäänsä.

ENNEN ESITYSTÄ

HAVAINTOESITYS Pyydä oppilaita vertaamaan jotakin
esinettä (lyijykynää) evankeliumin periaatteeseen (esi-
merkiksi parannukseen). Kysy: ”Mitä sanaa me käytäm-
me siitä, kun Jeesus esittää kertomuksen ja vertaa sitä
evankeliumin totuuteen?” (Ks. Mark. 4:34.) Kerro, että oli
aikoja, jolloin Jeesus opetti pelkästään vertauksin.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Vertaukset 13.25

NÄYTÄ OSIO 1 Näytä osio 1 (0.27) ilman, että sanot
mitään siitä ennen esitystä. Oppilaat eivät luultavasti
näe olentoja, jotka ovat maastoutuneet ympäristöön.

KESKUSTELU Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he
näkivät (oksia ja valtameren pohjan).

NÄYTÄ OSIO 2 Osio 2 (0.36) on sama kuin osio 1, mutta
tällä kertaa olennot liikkuvat ja näin erottuvat helposti.

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, miksi oli vaikeata
nähdä olentoja osiossa 1 mutta helppo nähdä ne osiossa
2. (Ne olivat piiloutuneet ympäristöön.) Yksi syy siihen,
miksi Vapahtaja opetti vertauksin, oli se, että Hän siten
kätki opetuksen merkityksen – niin kuin suojaväri kät-
kee eläimet, joilla se on.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Auta oppilaita
ymmärtämään kohtaa Matt. 13:13 ja ajatusta ”he näkevät
eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan
kuule”. Hengellisesti virittyneet ihmiset, jotka ymmärtä-
vät evankeliumin periaatteita, ymmärtävät, mutta muut,
jotka eivät ole halukkaita hyväksymään Kristuksen ope-
tuksia, kuulevat vain pelkän kertomuksen.
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ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita keksimään kolme
askelta, jotka auttavat heitä ymmärtämään vertauksia.

NÄYTÄ OSIO 3 Englannin sana parable [vertaus] tulee
kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa rinnalle asettamista.
Osio 3 (12.22) kertoo kolmesta askeleesta, joita oppilaat
voivat käyttää vertaamisessa.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Selvittäkää, mitkä kolme askelta autta-
vat ymmärtämään vertauksia, ja keskustelkaa niistä.
Voitte keskustelun kestäessä käyttää muita kuutta ver-
tausta Matteuksen evankeliumin luvusta 13 harjoitellak-
senne luokkana. Yrittäkää siirtyä yhä oppilaskeskeisem-
pään opetukseen oppilaiden taitojen parantuessa.

JÄSENTELY Seuraava jäsentely näyttää ne kolme askelta,
jotka voivat auttaa oppilaita ymmärtämään vertauksia:

1. Jäsentele vertaus
a. Esineet tai ihmiset
b. Toiminta
c. Toiminnan tulos

2. Etsi vihjeitä
a. ”Kuin” lauseet
b. Rinnakkaisviitteet
c. Taustatiedot

1) Mikä tilanne tai kysymys oli syynä vertauksen
esittämiseen? (Ks. Luuk. 15.)

2) Kenelle vertaus kerrottiin? Millaisia ihmiset 
olivat? (Ks. Luuk. 10:25–37.)

3. Vertaa
a. Kirjoita vertaukset, jotka löytyvät vihjeistä.
b. Esitä kysymyksiä ihmisten, esineiden, toiminnan

ja tulosten välisistä suhteista.

PÄÄTTEEKSI Auta oppilaita käyttämään vertauksia
omassa elämässään esittämällä seuraavanlaisia
kysymyksiä:

• Mikä oppi minun pitäisi ymmärtää tämän vertauksen
perusteella?

• Keitä vertauksessa olevista ihmisistä minä muistutan
eniten?

• Mitä vertaus käskee minun tehdä, jotta voisin tulla
paremmaksi?
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Huom. Pyri saamaan Hengen apua, kun opetat Jeesuksen
elämän viimeisen viikon tapahtumia Matteuksen evan-
keliumin lukujen 21–28 mukaan. Muista Herran lupaus:
”Henki annetaan teille uskon rukouksen kautta”
(OL 42:14). Myös seuraavista ehdotuksista voi olla apua:

1. Oppilaiden tulee tietää sovitukseen liittyvät opinkoh-
dat ja ymmärtää ne. (Tässä oppiaiheessa on oppiin
liittyvää apua.)

2. Oppilaiden pitäisi olla hyvin selvillä tapahtumista,
jotka liittyvät Vapahtajan sovitusuhriin. (Katso Uusi
testamentti – Opettajan kirja [34590 130] ja Uusi testa-
mentti – Oppilaan opiskeluopas [34188 130].)

3. Oppilaiden tulisi tuntea syvää kunnioitusta, kiitolli-
suutta ja rakkautta Vapahtajaa ja Isää kohtaan ja
omistautua Heille. (Ks. oppiaihetta 9 tässä oppaassa,
”Sitä varten minä olen syntynyt.”.)

Seuraavassa on ehdotuksia, miten näitä lähteitä voi
käyttää joko päivittäisessä tai viikoittaisessa seminaari-
kokouksessa:

PÄIVITTÄINEN: Päivä 1, opeta oppia käyttämällä pyhiä
kirjoituksia, tämän videoaineiston käyttöoppaan oppiai-
hetta ja esitystä 7, ”Oikeudenmukaisuus ja armo”. Päivät
2–4, opeta tapahtumia käyttämällä pyhiä kirjoituksia, opet-

tajan kirjaa ja esitystä 8, ”Sakramentti”. Päivä 5, opeta
tunteita käyttämällä pyhiä kirjoituksia, videoaineiston
käyttöoppaan oppiaihetta 9 ja esitystä 9, ”Sitä varten
minä olen syntynyt”.

VIIKOITTAINEN: Viikko 1, opeta oppia käyttämällä
pyhiä kirjoituksia, tämän videoaineiston käyttöoppaan
oppiaihetta ja esitystä 7, ”Oikeudenmukaisuus ja armo”;
kerro myös tapahtumista. Viikko 2, opeta tunteita käyttä-
mällä pyhiä kirjoituksia, videoaineiston käyttöoppaan
oppiaihetta 9 ja esitystä 9, ”Sitä varten minä olen synty-
nyt”. Käytä esitystä 8, ”Sakramentti”, kun päätät opettaa
sakramenttia.

TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin sovituksen
periaatteita ja sen osaa pelastussuunnitelmassa.

ENNEN ESITYSTÄ

TOIMINTA Kysy: ”Kuinka tärkeitä olivat sovitusuhri-
viikon tapahtumat (riemusaatossa saapumisesta ylös-
nousemukseen) evankeliumien kirjoittajille?” Kirjoita
Viimeinen viikko tauluun. Pyydä oppilaitasi laskemaan
niiden evankeliumin sivujen lukumäärä, jotka on omis-
tettu Vapahtajan elämän viimeiselle viikolle.
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Evankeliumi Matteuksen mukaan 21–28 (n. 17 sivua)

Evankeliumi Markuksen mukaan 11–16 (n. 12 sivua)

Evankeliumi Luukkaan mukaan 19–24 (n. 14 sivua)

Evankeliumi Johanneksen mukaan 12–21 (n. 15 sivua)

Yhteensä noin 58 sivua

Kysy: ”Mitä osaa evankeliumien ja Uuden testamentin
kokonaissivumäärästä tämä prosenttimääräisesti edus-
taa?” Kirjoita nämä prosenttiluvut tauluun.

Evankeliumit: 33 prosenttia

Uusi testamentti: 15 prosenttia

Selitä, että Jeesus eli 33 vuotta (eli vähän yli 1 700 viik-
koa). Kysy oppilailta, miksi evankelistat heidän mieles-
tään omistivat yhden kolmanneksen kirjoituksistaan
yhdelle ainoalle viikolle. Kerro heille, että seuraavan
viikon aikana he tutkivat Vapahtajan viimeisen viikon
tapahtumia – mukaan lukien sen, miten sovitus sopii
tähän koko pelastussuunnitelmaan.

OPILLINEN JÄSENTELY JA KESKUSTELU Käytä
mainittuja pyhien kirjoitusten kohtia ja selitä seuraavat
seikat oppilaillesi:

1. Jumalan työ ja kirkkaus on ”ihmisen kuolemattomuuden
ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39).
Iankaikkinen elämä on Jumalan elämää (ks. OL
19:10–12; ks. myös Joh. 17:3). Se on sama kuin elää
Jumalan luona ja olla Hänen kaltaisensa.

2. Voidaksemme tulla Jumalan kaltaisiksi meidän oli lähdet-
tävä Hänen luotaan ja osoitettava kelvollisuutemme palata
Hänen luoksensa (ks. Abr. 3:24–25).

3. Aadamin ja Eevan lankeemus oli tärkeä ja välttämätön osa
pelastussuunnitelmaa (ks. Room. 5:12; 1. Kor. 15:22).

4. Vaikka lankeemus oli meidän kannaltamme välttämätön,
se myös asetti meidän pelastumisellemme ehtoja (ks.
Room. 3:23; Ef. 5:5; Moos. 6:57).

5. Isä valitsi ainosyntyisen Poikansa ennen maailman
perustamista Vapahtajaksemme ja Lunastajaksemme
(ks. Joh. 3:16; 1. Piet. 1:18–20).

6. Sovituksen ansiosta me voimme palata Jumalan luokse asu-
maan ja olla Hänen kaltaisiaan (Matt. 5:48; Room. 8:17).

Oikeudenmukaisuus 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ja armo 6.28

NÄYTÄ OSIO 1 Osio 1 (3.45) sisältää lyhyen selityksen
Jumalan oikeudenmukaisuudesta.

KESKUSTELU Katsottuanne osion 1 kysy oppilailta,
mitä he oppivat Jumalan oikeudenmukaisuudesta.
Kirjoita tauluun seuraavat Vapahtajaan liittyvät
ominaisuudet:

Kysy oppilailta, kuinka Vapahtajan jumalalliset ominai-
suudet tekevät Hänestä ainutlaatuisen ja erilaisen kuin
koko muu ihmiskunta.

NÄYTÄ OSIO 2 Kun oppilaat katsovat osion 2 (2.43),
pyydä heitä keksimään, miten nuo ainutlaatuiset omi-
naisuudet auttoivat Vapahtajaa tyydyttämään Jumalan
oikeudenmukaisuuden ja armon.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Lukekaa Alma 42:15 yhdessä ja
kysy oppilailta, miten armon suunnitelma toteutui.
(Vapahtaja täytti sovituksellaan oikeudenmukai-
suuden vaatimukset.) Lukekaa Alma 42:25 ja keskus-
telkaa siitä, miksi armo ei voi riistää oikeudenmukai-
suudelta. Mitä Vapahtaja odottaa meidän tekevän,
jotta me olisimme kelvollisia saamaan Hänen armonsa?
(Uskovan Häneen ja Hänen sovitukseensa ja tekemään
parannuksen synneistämme.)

JEESUKSEN AINUTLAATUINEN OLEMUS

Marian poika (kuolevainen) Elohimin Poika (jumalallinen)

1. Kuoleman vallan 1. Valta yli kuoleman
alainen 

2. Pystyi kärsimään 2. Pystyi kestämään
tuskaa rajatonta tuskaa

3. Altis kiusauksille 3. Eli täydellisesti
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TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään sitä suhdetta, joka vallit-
see Vapahtajan uhrin muistamisen ja Hänen käskyjensä
pitämisen välillä.

ENNEN ESITYSTÄ

KESKUSTELU Pyydä oppilaita mainitsemaan useita
merkittäviä asioita viimeiseltä aterialta (kuten esimer-
kiksi sakramentin asettaminen, apostolien jalkojen pese-
minen ja profetia siitä, että Pietari kieltäisi Vapahtajan).
Mainitse, että tämä oppiaihe keskittyy eräisiin merkittä-
viin asioihin, joita tapahtui viimeisellä aterialla.
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Esitä seuraavat kysymykset:

• Miksi Jeesus ja apostolit olivat Jerusalemissa?
(Viettämässä pääsiäisjuhlaa.)

• Mikä on pääsiäisjuhlan merkitys? (Ks. Pyhien kirjoi-
tusten opas, ”Pääsiäinen, juutalaisten”, s. 153–154; ks.
myös Vanha testamentti: 1 Mooseksen kirja – 2 Samuelin
kirja (Uskonto 301, oppilaan kirja) [32489 130], s. 111.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
lukemaan kohta Luuk. 22:1–20 ja etsimään vastaukset
seuraaviin kysymyksiin:

• Mikä oli pappien ja lainopettajien asenne Jeesusta koh-
taan pääsiäisen aikaan? (He halusivat surmata Hänet.)

• Mikä oli ihmisten asenne yleensä Jeesusta kohtaan?
(Heillä ei ollut murha-aikeita sydämessään Häntä
kohtaan.)

• Miksi Jeesus asetti sakramentin? (Se oli määrä nauttia
Hänen muistokseen.)

• Miksi luulette, että on tärkeätä muistaa Vapahtajan
uhri? (Anna oppilaiden vastata.)

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Sakramentti 12.13

ETSIMISTOIMINTA Kerro oppilaillesi, että esitys aut-
taa heitä ymmärtämään, miksi meidän on tärkeätä muis-
taa Vapahtajan uhri.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (7.21) Johnin vanhemmat
haluavat lastensa saavan akateemisen koulutuksen.
He päättävät perheenä säästää kaikki liikenevät rahat
purkkiin. Kun John sitten aloittaa opinnot toisella paik-
kakunnalla, hänellä on vaikeuksia opinnoissaan ja hän
harkitsee niiden keskeyttämistä. Sitten hän näkee pur-
kin, ja se auttaa häntä muistamaan ne uhraukset, joita
hänen perheensä on tehnyt hänen vuoksensa.

KESKUSTELU Auta oppilaita näkemään, miten uhraus-
ten muistaminen ja sitoumuksien täyttäminen liittyvät
toisiinsa. Auta heitä myös näkemään, kuinka ne, jotka
todella muistavat Jeesuksen uhrin, ovat halukkaampia
pitämään kasteenliittonsa. Samoin kuin yksinkertainen
purkki auttoi Johnia muistamaan perheensä uhrautumi-
sen, samoin leipä ja vesi muistuttavat meitä Vapahtajan
uhrista. Seuraavista kysymyksistä voi olla hyötyä, kun
autat oppilaitasi ymmärtämään videoesityksen ja sakra-
mentin välisiä yhtäläisyyksiä:

• Mikä piti Johnin opintojensa ääressä, kun hän halusi
keskeyttää ne? (Oppilaat saattavat sanoa, että purkki
piti Johnin opiskelemassa. Muistuta heitä siitä, että
hänen perheensä uhrausten muistaminen sai hänet

jatkamaan opintojaan. Purkki ainoastaan muistutti
häntä heidän uhrauksistaan.)

• Onko olemassa yhteyttä jonkun uhrin muistamisen
ja sitoumuksen täyttämisen välillä? (Mitä paremmin
me muistamme jonkun henkilön uhrin, sitä haluk-
kaampia me olemme täyttämään sitoumuksemme
häntä kohtaan.)

• Kuinka tämä esitys auttaa meitä ymmärtämään sen,
miten tärkeätä on muistaa Vapahtajan uhri? (Jos me
muistamme, mitä Vapahtaja uhrasi meidän edestäm-
me, me pidämme halukkaammin ne sitoumukset, joi-
ta me olemme tehneet Hänen kanssaan.)

• Mitä sitoumuksia me olemme tehneet Vapahtajan
kanssa? (Ks. OL 20:77, 79.)

• Mitä yhtäläisyyksiä on purkilla ja sakramentilla?
(Molemmat muistuttavat näkyvästi uhrauksista.)

• Miten hyvin te muistatte Vapahtajan uhrin nautties-
sanne sakramentin?

• Mitkä seikat voivat kiinnittää huomiomme toisaalle
Vapahtajan uhrista sakramentin aikana?

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita etsimään osios-
ta 2 sellaisia asioita, joita nuoret tekevät, ja jotka auttavat
heitä muistamaan Vapahtajaa sakramentin aikana.

NÄYTÄ OSIO 2 Osiossa 2 (1.48) nuoret todistavat ja
samalla kertovat, kuinka he voivat sakramentin aikana
pitää ajatuksensa keskittyneinä Vapahtajaan.

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, mitä me voimme
tehdä muistaaksemme Vapahtajaa sakramentin aikana.
Auta oppilaita ymmärtämään, että vaatii ponnistusta
muistaa Vapahtaja ja Hänen uhrinsa. Jos me opimme
muistamaan Vapahtajan aina, sitoumuksemme pitää
Hänen käskynsä vahvistuu suuresti.

VALINNAINEN TOIMINTA Osio 3 on valinnainen,
ja sitä voidaan käyttää joko valmistauduttaessa luokan
todistuskokoukseen tai oppiaiheen yhteenvetona.

OSIO 3 Osio 3 (3.04) on sarja näkymiä Jeesuksen elä-
mästä, viimeisestä ateriasta ja meidän aikamme sakra-
menttikokouksesta.

ESITYKSEN JÄLKEEN

Anna oppilaillesi haaste muistaa aina Vapahtaja
ja Hänen uhrinsa heidän edestään.

Huom. Katso oppiaiheen 7 alussa olevaa huomautusta
saadaksesi lisää apua tämän oppiaiheen opettamiseen.
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9 Evankeliumi Matteuksen mukaan 26–28

TARKOITUS

Auttaa oppilaita tuntemaan kunnioitusta, kiitollisuutta,
ja rakkautta Vapahtajaa ja sitä kohtaan, mitä Hän on teh-
nyt edestämme.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Valmistaaksesi
oppilaitasi katsomaan esitystä ja osallistumaan sitä seu-
raavaan keskusteluun voit lyhyesti puhua seuraavista
pyhien kirjoitusten kohdista ja niiden sisältämistä
periaatteista:

Joh. 14:31 Jeesus rakasti Isää niin paljon, että Hän oli
halukas tekemään kaiken, mitä Isä pyysi Häneltä, jopa
antamaan henkensä.

Joh. 10:18 Kenelläkään ei ollut valtaa ottaa Kristuksen
henkeä; Hän luopui siitä vapaaehtoisesti meidän hyväk-
semme.

Joh. 10:17 Isä rakasti Poikaansa, koska tämä oli valmis
luopumaan hengestään.

Joh. 15:12–13 Jeesus rakasti meitä niin paljon, että Hän
antoi henkensä meidän edestämme.

Joh. 3:16 Taivaallinen Isä rakasti meitä niin paljon,
että Hän antoi ainosyntyisen Poikansa, jotta me pelas-
tuisimme.

Joh. 13:34–35; 14:21 Me osoitamme Isälle ja Pojalle rakas-
tavamme heitä pitämällä Heidän käskynsä ja rakastamal-
la toisiamme.

”Sitä varten minä 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ olen syntynyt” 27.20

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita etsimään joita-
kin vastakohtia videoesityksestä (esimerkiksi Jeesuk-
sen vastaus ja Hänen syyttäjiensä vastaus tai maaherra
Pilatus ja kuningas Jeesus). Varmistu siitä, että teillä on
riittävästi aikaa tätä esitystä ja sitä seuraavaa toimintaa
varten.

NÄYTÄ ESITYS Videoesitys on suunniteltu auttamaan
oppilaitasi tuntemaan kunnioitusta, kiitollisuutta ja rak-
kautta Vapahtajaa ja Hänen uhriaan kohtaan.

ESITYKSEN JÄLKEEN

TOIMINTA Seuraavassa on vain ehdotuksia. Anna
Hengen ohjata sinua, kun päätät, kuinka autat oppilaita-
si kehittämään rakkauden, kiitollisuuden ja kunnioituk-
sen tunteita Vapahtajaa kohtaan.

1. Lukekaa tai laulakaa ”Oi Jeesuksen laupeus” (MAP-
lauluja, 116) tai kolmas säkeistö laulusta ”Niin suuri
oot” (MAP-lauluja, 44).

2. Anna oppilaillesi jonkin verran aikaa pohtia niitä
tunteita, joita heillä on Vapahtajaa kohtaan.

3. Kerro oppilaille omista tunteistasi Vapahtajaa kohtaan.

4. Pyydä oppilaitasi lausumaan todistuksensa Vapah-
tajasta.

5. Pyydä oppilaita kirjoittamaan tunteistaan Vapahtajaa
kohtaan.

6. Lukekaa yhdessä kohta Omni 26, ja kysy oppilailtasi,
mitä he voivat tehdä tullakseen Vapahtajan luokse.
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TARKOITUS

Innoittaa oppilaita asettamaan Herra ensimmäiselle
sijalle elämässään.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilai-
ta lukemaan kohta Joh. 21:1–15 ja esitä heille seuraavat
kysymykset:

• Miksi Pietari ja muut opetuslapset menivät kalasta-
maan? (Ks. jae 3.)

• Kuinka monta kertaa Jeesus vieraili opetuslastensa
luona ylösnousemuksensa jälkeen? (Ks. jae 14.)

• Mikä oli mielestänne Jeesuksen opetuslastensa luona
vierailun tarkoitus tällä kertaa?

• Miltä Pietarista mahtoi tuntua, kun Jeesus kysyi häneltä:
”Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?”
(Ks. jae 15.)

”Ruoki minun 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ lampaitani” 13.04

ETSIMISTOIMINTA Ehdota, että kun oppilaat katso-
vat osiota 1, he ajattelevat sitä, minkä päätöksen he teki-
sivät, jos he olisivat Davyn sijassa, ja miksi.

NÄYTÄ OSIO 1 Osio 1 (3.58) on kertomus nuoresta
miehestä, jonka on vaikea päättää, osallistuako kansalli-
siin juoksukilpailuihin. Jos hän päättäisi osallistua,
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hänen olisi pakko osallistua niihin sunnuntaina, mikä
estäisi häntä pääsemästä kirkkoon ja huolehtimasta teh-
tävistään sekä pyhittämästä sapattia.

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, kuinka Davyn ongel-
ma on esimerkki Jeesuksen kysymyksestä ”Rakastatko
sinä minua enemmän kuin nämä toiset?” (Joh. 21:15) ja
miksi. Kirjoita tauluun seuraavat asiat ja muut oppilai-
den mahdollisesti esittämät valintatilanteet:

Kysy oppilailta, ovatko ”vai näitä” -sarakkeen sisältä-
mät asiat kielteisiä tai pahoja. Milloin ne voivat muo-
dostua ongelmiksi?

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lukekaa yhdes-
sä kohta Joh. 21:15–17, ja kysy heiltä, miksi Jeesus heidän
mielestään kysyi Pietarilta ”Rakastatko sinä minua?”
kolme kertaa. Miltä Pietarista tuntui? (Ks. jae 17.)
Kuinka hän vastasi Jeesukselle joka kerta? Keskustelkaa
siitä, miten meidän rakkautemme Jeesusta kohtaan vai-
kuttaa valintoihimme.

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita löytämään
osioista 2–5 tilanteita, jotka ovat esimerkkejä Jeesuksen
kehotuksesta ruokkia Hänen karitsoitaan ja lampaitaan.

NÄYTÄ OSIOT 2–5 Osiot 2–5 (9.06), joista jokainen
perustuu tositapahtumaan, kertovat, kuinka nuoret
voivat soveltaa Vapahtajan pyyntöä ruokkia Hänen
karitsoitaan ja lampaitaan.

Huom. Halutessasi voit esittää kunkin osion erikseen,
ja voitte keskustella niistä.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Kerro oppilaille, että kun Jeesus sanoi:
”Ruoki minun karitsoitani”, Hän halusi meidän huo-
lehtivan taivaallisen Isän lapsista ja ravitsevan heitä.
Keskustelkaa siitä, kuinka kukin kertomus on esi-
merkkinä kehotuksesta ”Ruoki minun karitsoitani”.
Keskustelkaa muista keinoista ruokkia Hänen lampai-
taan. Seuraavista kysymyksistä voi olla apua:

Osio 2 (1.19) Onko meidän saatava ensin kutsu tehtä-
vään ennen kuin me voimme välittää ja huolehtia toisis-
ta? Millä tavoin Val olisi voinut auttaa Jason Cravetzia?

Osio 3 (2.19) Miksi Michelle antoi Angie Clawsonille
Mormonin kirjan syntymäpäivälahjaksi? Millä eri tavoin
me voimme kertoa evankeliumista ystävillemme?

Osio 4 (3.56) Mitä vaaroja piilee siinä, kun me yritämme
korjata toisten ihmisten käytöstä? Miksi Ryan hyväksyi
Danin huomautukset?

Osio 5 (1.32) Miksi tuntuu niin vaikealta olla ystävälli-
nen sellaisia ihmisiä kohtaan kuin Vernon? Miltä
Vernonista mahtoi tuntua?

YHTEENVETO Jos me rakastamme Herraa, meidän
tulee ruokkia Hänen lampaitaan.

Rakastatko sinä minua...

Kotiopetuksella
käyminen

Kirkon tehtävien
hoitaminen

Kasteiden toimittaminen
kuolleiden puolesta

Palveluprojekteihin
osallistuminen

Lähetystyöhön
lähteminen

Pyhien kirjoitusten
lukeminen

...vai näitä?
(mahdollisia vastauksia)

”Minulla on ihan tar-
peeksi tekemistä urheilun
ja kotitehtävien kanssa.”

”Minun täytyy valmistaa
esitelmä.”

”Minulla on silloin
harjoitukset.”

”Olen töissä silloin.”

”Menetän stipendini.”

”Minulla on liikaa
kotitehtäviä.”
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TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään, että Herra ilmoittaa
muutoksista kirkossa profeettansa suulla.

ENNEN ESITYSTÄ

HISTORIALLISTA TAUSTAA Ennen Apostolien teko-
jen luvussa 10 mainittuja tapahtumia Uuden testamen-
tin kirkossa oli kahdenlaisia käännynnäisiä – juutalaisia
ja pakanoita. Pakanakäännynnäiset olivat ensin käänty-

neet juutalaisuuteen ja sitten kirkkoon. Kirkon jäsenten
joukossa oli tuskin yhtään pakanajäsentä, joka ei olisi
ensin ollut kääntynyt juutalaisuuteen. Seuraavasta kaa-
viosta voi olla apua:

kääntymys

kääntymyskääntymys juutalaisuus

kristillisyys

pakanat

juutalaiset

kristillisyys
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Cornelius oli ensimmäinen pakana Uudessa testamentis-
sa, joka kastettiin kirkkoon ilman, että hän olisi ensin
kääntynyt juutalaisuuteen (ks. Pyhien kirjoitusten opas,
”Cornelius”, s. 20). Hänen kääntymyksensä voidaan
esittää seuraavanlaisella kaaviolla:

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Jeesuksen aikoina
apostoleita kiellettiin opettamasta evankeliumia pakanoil-
le (ks. Matt. 10:5–6). Jeesuksen kuoleman jälkeen Pietarille
kuitenkin kerrottiin ilmoituksessa, että oli koittanut aika
saarnata evankeliumia kaikille ihmisille. Kun opetat koh-
dan Ap. t. 10:1–11:18, auta oppilaita ymmärtämään, että
Pietari sai ilmoituksen, jossa kerrottiin muutoksesta kir-
kossa, koska Hän oli kirkon presidentti omana aikanaan.
Auta oppilaita myös ymmärtämään, että Herra ilmoittaa
muutoksista kirkossaan tänäkin päivänä profeettansa
suulla. Vanhin Harold B. Lee sanoi apostolina ollessaan:

”Kun aiotaan tehdä jotakin erilaista, kuin Herra on
meille jo sanonut, Hän antaa sen profeetalleen – –. Minä
olen sanonut: ’Luuletko, että kun Herralla on profeetta
maan päällä, Hän käyttää kiertotietä ilmoittaakseen
asiansa lapsilleen? Juuri sitä varten Hänellä on profeet-
ta, ja kun Hänellä on jotakin annettavaa kirkolle, Hän
antaa sen presidentille.’” (”Elävän profeetan, näkijän ja
ilmoituksen saajan asema”, Uskonnollisten kasvattajien
vastuullinen tehtävä, 1978, s. 159.)

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä vaikutuksesta, joka
tällä Pietarin saamalla ilmoituksella oli kirkkoon tuol-
loin. Seuraavien asioiden tulee käydä ilmi:

• Apostolit ja lähetyssaarnaajat saattoivat nyt mennä
kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumin kaikille
luoduille (ks. Mark. 16:15).

• Siihen mennessä melkein pelkästään juutalaisista
koostuneen kirkon jäsenistön joukossa olisi nyt myös
entisiä pakanoita.

• Se olisi osasyynä jatkuvaan kiistaan siitä, miten
Mooseksen lakia sovellettaisiin kirkon jäseniin, jotka
olivat olleet aikaisemmin pakanoita. Jotkut Paavalin
kirjeistä käsittelevät tätä aihetta.

• Auttaaksesi oppilaita näkemään Uuden testamentin
kirkon kasvun, jota Paavalin matkat kuvaavat, voitte
halutessanne tutkia Paavalin lähetysmatkoja esittävää
karttaa Pyhien kirjoitusten oppaasta (ks. Raamatun
kartta 13).

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Kauan luvattu päivä 8.52

Huom. Ennen videoesityksen näyttämistä sinun tulee
huolehtia siitä, että oppilaat ymmärtävät seuraavat asiat:

• Esityksessä kerrotaan ajasta, jolloin kirkko ei vielä
ollut virallisesti järjestetty Ghanassa ja Nigeriassa. Sen
vuoksi näissä maissa ei ollut vielä lähetyssaarnaajia
eikä kirkon jäseniä. Jotkut ihmiset olivat kuitenkin
onnistuneet hankkimaan joitakin kirkon lehtisiä ja
Mormonin kirjoja.

• Vaikka monet mustaihoiset olivat kirkon jäseniä, pro-
feetta opetti, ettei heillä tuolloin voinut olla pappeutta.
Aivan kuten Herran ilmoitus Pietarille poisti esteet
evankeliumin viemiseltä suoraan pakanoille, Herran
ilmoitus myöhempien aikojen profeetalle poisti esteet
pappeuden antamiselta mustaihoisille. Ilmoituksen
saamisen jälkeen kaikki kirkon kelvolliset miespuoli-
set jäsenet voitiin asettaa pappeuteen.

NÄYTÄ ESITYS Videoesityksessä näytetään kertomus
ilmoituksesta, jonka presidentti Spencer W. Kimball sai ja
joka ulotti pappeuden siunaukset kirkon kaikille kelvolli-
sille miespuolisille jäsenille (ks. Virallinen julistus 2).

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, mitä yhteistä on
Pietarin saamalla ilmoituksella ja presidentti Kimballin
saamalla ilmoituksella. (Molemmat annettiin kirkon joh-
tajan suulla, kumpikin avasi uusia mahdollisuuksia
evankeliumin levittämiselle kaikkialle maailmaan jne.)
Voitte halutessanne lukea Virallisen julistuksen 2 ja kes-
kustella muutoksista, joita kirkossa on tapahtunut presi-
dentti Kimballin saaman ilmoituksen vuoksi.

PÄÄTTEEKSI Korosta sitä seikkaa, että Herra johtaa
kirkkoaan profeettoja käyttäen. Jos Herralla on muutoksia
tai muita tärkeitä ohjeita kirkolleen, ne tulevat Hänen
profeettansa suulla. Kysy oppilaita, mistä he voivat löy-
tää elävän profeetan sanat, ja keskustelkaa siitä, mitä
profeetta sanoo meille tänä päivänä.

kääntymys kristillisyyspakana
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12 Apostolien teot 21–28 PAAVALI – VALITTU ASE

TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka Herra valmisti
Paavalia olemaan Hänen todistajansa kaikkialla maail-
massa.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TUTKIMISTA Pyydä oppi-
laita lukemaan kohta Ap. t. 9:6 ja selvittämään, mitä
Herra käski Saulin tehdä. Mitä Herra kertoi Ananiaalle
syyksi siihen, että Hän oli kutsunut Saulin palveluk-
seen? (Ks. Ap. t. 9:15–16.)

12 Apostolien teot 21–28 PAAVALI – VALITTU ASE



Luokkana tai ryhminä etsikää Apostolien tekojen luvuista
18, 21–22 ja 26 seuraavia tietoja Saulista: hänen ammattin-
sa (Ap. t. 18:3), hänen kielitaitonsa (Ap. t. 21:37–40),
hänen syntymäpaikkansa (Ap. t. 21:39), hänen opettajan-
sa (Ap. t. 22:3), hänen kansalaisuutensa (Ap. t. 22:25–29)
ja hänen uskonnollinen kasvatuksensa (Ap. t. 26:4–5).
Kysy oppilailta, kuinka tämä kaikki heidän mielestään
auttoi Saulia Herran palvelijana.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Paavali – valittu ase 11.34

ETSIMISTOIMINTA Kun Herra ilmestyi Saulille
Damaskoksen tiellä, Hän tiesi, että Saul joutuisi kärsi-
mään paljon tehtävässään, mutta Herra tiesi myös, että
Saul toteuttaisi Hänelle suuren työn. Pyydä oppilaita
keksimään, mikä merkitys kullakin asialla oli Paavalin
valmistautumiselle, kun hän täytti kutsumuksensa
Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina.

NÄYTÄ ESITYS Tässä esityksessä on elokuvan no-
peutetun esittämisen keinoin simuloitu Paavalin

rintakuvan veistämistä. Veistoksen syntyminen auttaa
meitä näkemään, kuinka Herra muovasi Paavalia tehtä-
väänsä. Paavalin uskonnollinen kasvatus esimerkiksi
teki hänelle mahdolliseksi todistaa juutalaisille. Hänen
syntymäpaikkansa ja kielitaitonsa valmistivat häntä
todistamaan pakanoille. Hänen puolustuspuheensa
kuningas Agrippan edessä kertoo siitä, kuinka uskolli-
nen Paavali oli kutsumukselleen.

ESITYKSEN JÄLKEEN

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Lukekaa kohta
Ap. t. 26:19–29 ja keskustelkaa siitä, mitä Paavali halusi
meidän kaikkien tekevän (että me kaikki sekä uskoisim-
me Kristukseen että olisimme halukkaita todistamaan
Hänestä).

PÄÄTTEEKSI Pyydä oppilaita kertomaan kokemuk-
siaan tuntemistaan ihmisistä, jotka ovat alkaneet uskoa
Kristukseen tai joilla on ollut tilaisuus todistaa Jeesuk-
sen Kristuksen evankeliumin totuudesta.
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13 Kirje roomalaisille OPPI ARMOSTA

TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään, että Jeesuksen Kris-
tuksen armon myötä jokainen meistä voi saada juma-
lallista apua saavuttaakseen iankaikkisen elämän.

Huom. Tämä oppiaihe keskittyy oppiin armosta. Tämän
opin pyhän luonteen vuoksi sinun tulee huolella ja varoen
opettaa tämä oppiaihe. Tämän oppiaiheen jälkeen tulisi
seuraavaksi käsitellä oppiaihe 14, ”Usko ja teot”, joka aut-
taa oppilaita ymmärtämään uskon, armon ja tekojen väli-
sen suhteen.

ENNEN ESITYSTÄ

KESKUSTELU Pyydä oppilaitasi etsimään artikkeli
”Armo” Pyhien kirjoitusten oppaasta (s. 15) ja auta heitä
ymmärtämään seuraava:

1. Armo on jumalallinen keino auttaa eli kykeneväksi
tekevä voima.

2. Me tarvitsemme armoa Aadamin lankeemuksen ja
ihmisen vajavaisuuksien vuoksi.

3. Herra osoittaa meille armoa, kun Hän
a. nostaa meidät ylös kuolemattomuuteen
b. antaa meille voimaa ja apua tehdä hyviä tekoja
c. auttaa meitä saavuttamaan korotuksen.

4. Saadaksemme armoa elämäämme meidän täytyy
yrittää parhaamme sekä elää evankeliumin ensim-
mäisten periaatteiden ja toimitusten mukaan.

OPPILASTOIMINTA Kerro oppilaille, että Herra osoittaa
meille armoa kolmella tapaa: Hän herättää meidät kuole-
mattomuuteen, Hän antaa meille voimaa ja apua tehdä
hyviä tekoja ja Hän auttaa meitä saavuttamaan korotuk-
sen. Pyydä oppilaita lukemaan kohdat Ap. t. 4:33; 15:11;
20:32; Room. 2:4; 5:15 sekä 2. Kor. 12:9 ja kerro, minkälais-
ta armoa kussakin näistä jakeista kuvataan.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Oppi armosta 14.04

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (5.51) on vertaus, joka osoit-
taa, kuinka Herran armo auttaa meitä saavuttamaan
iankaikkisen elämän.

KESKUSTELU Katseltuanne osion 1 tehkää seuraavaa:

• Keskustelkaa siitä, kuinka se, että isä antoi tyttärelleen
polkupyörän, on verrattavissa siihen, että Vapahtaja
maksoi hinnan meidän korotuksestamme.

• Keskustelkaa siitä, kuinka se, että isä antoi tyttärelleen
rahaa, on verrattavissa siihen, että Vapahtaja antoi
meille uskon lahjan.

Ap. t. 4:33

Ap. t. 15:11

Ap. t. 20:32

Room. 2:4

Room. 5:15

2. Kor. 12:9

Voima ja apu

Korotus 

Voima ja apu/korotus

Voima ja apu

Kuolemattomuus

Voima ja apu
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• Keskustelkaa siitä, kuinka se, että tyttö yritti ansaita
ja maksaa polkupyörän, on verrattavissa siihen,
mitä Vapahtaja vaatii meiltä saadaksemme iankaikki-
sen elämän.

• Keskustelkaa siitä, miksi me emme pysty saamaan
korotusta omin voiminemme.

Kerro oppilaille, että koska me voimme tulla täydellisik-
si vain Kristuksessa, meidän on turvattava Hänen pelas-
tavaan armoonsa (ks. Moroni 10:32–33). Kirjeessä roo-
malaisille, luvussa 12 jakeessa 3 annetaan ymmärtää,
että meidän hyvät tekomme ovat tulosta siitä, että
Jumala antaa meille voimaa yli omien kykyjemme.

ETSIMISTOIMINTA Kun oppilaat katsovat osion 2,
ehdota, että he yrittäisivät etsiä, millä tavalla Vapahtaja
antaa voimaa ja apua meille koettelemusten aikoina.

NÄYTÄ OSIO 2 Osio 2 (6.03) kertoo siitä, kuinka
Vapahtaja auttaa etevää voimistelijaa selviytymään
onnettomuudesta, jossa hän halvaantui.

KESKUSTELU Kysy oppilailta, mitä koettelemuksia
Dianella oli, ja keskustelkaa siitä, kuinka Herran armo
kevensi hänen taakkaansa. Keskustelkaa muunkinlaisis-
ta koettelemuksista, joita ihmisillä on. Auta oppilaita
tietämään, että jos he kääntyvät Vapahtajan puoleen,

Hänen armonsa voi auttaa heitä heidän koettelemuksis-
saan. (Ks. myös 2. Kor. 12:7–9.)

ETSIMISTOIMINTA Kun oppilaat katsovat osion 3,
pyydä heitä miettimään keinoja, joilla Herra päivittäin
antaa meille voimaa ja apua.

NÄYTÄ OSIO 3 Osiossa 3 (2.10) on kaksi lyhyttä esi-
merkkiä siitä, kuinka Herra antaa päivittäin apua aut-
taakseen meitä elämään evankeliumin mukaan.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Oppilaiden tulisi ymmärtää, että Herran
armo ja rakkaus voivat auttaa meitä panemaan alulle ja
saattamaan päätökseen erilaisia asioita, joita me emme
omin voimin voisi tehdä. Keskustelkaa voimasta ja avusta,
jota ihmiset esityksessä saavat. Kehota oppilaita kerto-
maan sellaisista vanhurskaista toiveista, joita he ovat
pystyneet toteuttamaan Herran avulla. Keskustelkaa siitä,
kuinka oppilaat voivat pyrkiä saamaan Kristuksen armoa
(ks. myös Room. 15:15; 1. Kor. 15:10).

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Keskustelkaa
armon periaatteesta sellaisena kuin se on kuvattu koh-
dissa 2. Nefi 31:19; 3. Nefi 12:3; Et. 12:27; OL 20:30–31;
50:40 ja 93:20.
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14 Kirje roomalaisille USKO JA TEOT

TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään uskon, armon ja tekojen
välinen suhde heidän edetessään kohti iankaikkista
elämää.

ENNEN ESITYSTÄ

TOIMINTA Pyydä oppilaita lukemaan kohta Moos.
1:39 ja löytämään Jumalan työ. Kerro, että maailmassa
on paljon vääriä ajatuksia siitä, miten ihminen pelastuu.
Pyydä oppilaita arvioimaan, tuleeko kuolemattomuus
uskon, tekojen, armon vai kaikkien kolmen yhdistelmän
myötä. Pyydä heitä arvioimaan, tuleeko iankaikkinen
elämä uskon, tekojen, armon vai näiden kolmen yhdis-
telmän myötä.

Huom. Voit halutessasi määritellä seuraavat termit:

• Usko: luottamus Jeesukseen Kristukseen ja Hänen
sovitukseensa.

• Teot: toimet, käskyjen pitäminen, liittojemme pitämi-
nen, toimitusten suorittaminen ja Jumalan kaltaisten
ominaisuuksien kehittäminen.

• Armo: apu – jumalallinen apu, joka annetaan Jee-
suksen Kristuksen rakkauden ja hyvyyden kautta.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Usko ja teot 8.32

ETSIMISTOIMINTA Kerro oppilaille, että tämä oppiai-
he auttaa heitä ymmärtämään, miten usko, armo ja teot
antavat meille mahdollisuuden pelastua. Kun he katsovat
esitystä, pyydä heitä kiinnittämään huomiota hiihtäjien
eriäviin mielipiteisiin siitä, kuinka selviytyä hengissä.

NÄYTÄ ESITYS Esitys on vertauskuva siitä, kuinka
me pelastumme. Kolme miestä yrittää päästä pohjois-
navalle, kun ankara myrsky yllättää heidät, viivyttää
heidän matkaansa ja uhkaa heidän selviytymistään.
He väittelevät siitä, mitä heidän pitäisi tehdä pelastu-
akseen.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Kysy oppilailta, mistä hiihtäjät olivat
huolestuneita myrskyn jälkeen. Mitä kukin hiihtäjä ajat-
teli, että pitäisi tehdä pelastuakseen? Mikä oli lentäjän
tehtävä? (Huolehtia huollosta, jotta he pysyisivät hen-
gissä.) Kerro oppilaillesi, että ensimmäisen hiihtäjän lail-
la jotkut uskovat, että me pelastumme pelkästään omien
tekojemme avulla. Toisen hiihtäjän lailla jotkut uskovat,
että me pelastumme pelkästään Jumalan armon avulla
ilman, että meidän täytyy itse tehdä yhtään mitään.
Kolmannen hiihtäjän lailla jotkut tietävät, että me pelas-
tumme Jumalan armosta sen jälkeen, kun olemme teh-
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neet parhaamme. Auta oppilaitasi huomaamaan sen
ajattelutavan virheellisyys, että me voimme pelastua
omien tekojemme avulla tai ettei meidän tarvitse tehdä
mitään pelastuaksemme.

PAAVALIN YMMÄRTÄMINEN Kerro oppilaille, että
aivan kuten ensimmäinen hiihtäjä, jotkut Paavalia kuun-
nelleista olivat menettäneet näkemyksen Jumalan voimas-
ta pelastaa heidät. He olivat uppoutuneet niin Mooseksen
lain noudattamiseen, etteivät he käsittäneet pelastuksen
tulevan Vapahtajassa ja Hänen avullaan. Senpä vuoksi
Paavali käytti suurimman osan ajastaan saarnaten armoa
tekojen sijaan. Kerro oppilaille, että me voimme saada vää-
rän käsityksen siitä, kuinka pelastumme, jos perustamme
uskomme vain muutamaan pyhien kirjoitusten jakeeseen.
Tämän havainnollistamiseksi kysy oppilailta, onko kuole-
mattomuus vai iankaikkinen elämä heidän mielestään se
Jumalan ilmainen lahja, josta kohdassa 1. Kor. 15:21–22
puhutaan. Käytä kaikkia tai muutamia seuraavista lisä-
esimerkeistä:

Pyhien kirjoitusten kohtia teoista Kysy oppilailta, kuin-
ka he sanoisivat pelastuvansa, jos heidän koko pelastusta
koskeva uskonsa perustuisi kohtaan 5. Moos. 10:12–13
(tai Matt. 5:48 tai Fil. 2:12).

Pyhien kirjoitusten kohtia uskosta ja armosta Kysy
oppilailta, kuinka he sanoisivat pelastuvansa, jos hei-
dän koko pelastusta koskeva uskonsa perustuisi koh-
tiin Gal. 2:16 ja Ef. 2:8–9.

Paavalin tarkastelu kokonaisuuden kannalta Kerro
oppilaille, että vanhurskautettu tarkoittaa ihmisen havait-
semista syyttömäksi syntiin. Pyydä oppilaita lukemaan
kohta Room. 3:24, ja kysy: ”Kuinka meidät vanhurskaute-
taan?” (Armosta.) Pyydä heitä lukemaan jae 28 ja esitä
heille sama kysymys. Me pelastumme armosta ja uskosta.
Pyydä heitä lukemaan kohta Room. 2:13, jotta heille sel-
viäisi, ketkä vanhurskautetaan (ks. myös 2. Nefi 25:23).

YHTEENVETO Me pelastumme Jeesuksen Kristuksen
armosta Hänen sovitusuhrinsa kautta. Kuolemattomuus
(ylösnousemus) on ilmainen lahja, jonka me kaikki
saamme Hänen armostaan. Iankaikkinen elämä on sama-
ten armolahja, mutta se on ehdollinen ja riippuu siitä,
tekeekö ihminen parhaansa. Niille, jotka tekevät par-
haansa seuratakseen Kristusta, luvataan Hänen apuaan,
voimaansa ja tukeaan, jotta he voisivat tehdä sellaisia
tekoja, joita he eivät muutoin voisi tehdä (ks. 2. Kor. 9:8).
Hänen armonsa perusteella me saamme uskoa (ks. Room.
12:3), ja uskon (Kristukseen luottamisen ja turvaamisen)
myötä me olemme Jumalan mielen mukaisia (ks. Hepr.
11:6). Meidän teoissamme uskomme tulee todeksi (ks.
Jaak. 2:22). Sen vuoksi me saamme iankaikkisen elämän
elämällä Kristuksessa Hänen käskyjensä mukaan ja tule-
malla täydellisiksi Hänessä (ks. Moroni 10:32).
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15 Ensimmäinen kirje korinttilaisille 3–6 RUUMIS ON TEMPPELI

TARKOITUS

Kannustaa oppilaita pitämään itsensä puhtaina ja kel-
vollisina saamaan Herran Hengen.

ENNEN ESITYSTÄ

Kerro oppilaille, että Korintti oli suuri kauppapaikka ja
sangen siveetön kaupunki. Paavali saavutti kuitenkin
suurta menestystä käännyttäessään korinttilaisia juma-
lattomuudestaan Jeesukseen Kristukseen.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Ruumis on temppeli 7.18

ETSIMISTOIMINTA Lukekaa 1. Kor. 3:16, ja pyydä
oppilaita valmistautumaan selittämään, kuinka video-
esityksen osio 1 liittyy tähän jakeeseen ja korinttilaisiin
pyhiin.

NÄYTÄ ESITYS Osio 1 (1.57) näyttää ränsistyneessä
talossa olevan suuren huoneen, jossa on rikkinäisiä tuo-
leja, särkyneitä ikkunoita ja roskainen lattia. Huone
alkaa muuttua ja kaunistua, kun särkyneet esineet
katoavat, seinät alkavat näyttää uusilta ja huoneeseen
ilmaantuu kauniita valaisimia.

Huom. Temppelien pyhyyden vuoksi videoesityksen
aineiston tarkoituksena ei ole esittää temppelin sisätilo-
ja. Oppiaihetta opettaessasi huolehdi siitä, että oppilaat
ymmärtävät sen, ettei korinttilaisia verrata temppeliin
vaan kotiin.

KESKUSTELU Kysy oppilailta, kuinka osio 1 liittyy
kohtaan 1. Kor. 3:16 ja korinttilaisiin pyhiin. Auta heitä
vertaamaan talon sisätiloja niihin korinttilaisiin, jotka
liittyivät kirkkoon. (Ennen kääntymystään monet
korinttilaiset viettivät synnillistä elämää. Uskossaan
Jeesuksen Kristuksen sovitukseen heistä tuli puhtaita,
uudistuneita ja kelvollisia saamaan Pyhä Henki.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Kerro oppilaille,
että sen jälkeen kun Paavali oli lähtenyt Korintista, hän
sai kuulla, että monet korinttilaiset pyhät olivat palaa-
massa entisiin tapoihinsa. Auta oppilaita ymmärtämään,
että Ensimmäinen kirje korinttilaisille oli kirjoitettu
korinttilaisten pyhien nuhtelemiseksi sekä heidän roh-
kaisemisekseen, jotta he eivät palaisi jumalattomuuteen-
sa. Jaa oppilaasi kolmeen ryhmään ja anna kullekin ryh-
mälle tehtäväksi tutkia yhtä lukua kohdasta 1. Kor. 3–5.
Pyydä kutakin ryhmää tekemään luettelo avainsanoista,
jotka kertovat, mitä syntejä korinttilaiset jälleen tekivät.
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Voit halutessasi pyytää kutakin ryhmää kirjoittamaan
tauluun joitakin löytämiään avainsanoja.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Lukekaa yhdessä
kohta 1. Kor. 6:9–20, ja kysy oppilailtasi, huomaavatko
he Paavalin turhautuneisuuden, kun hän saa tietää, että
korinttilaiset olivat jälleen tulossa saastaisiksi. Auta oppi-
laita ymmärtämään, että kirkon jäsenillä on nykyisin
sama haaste kuin korinttilaisilla pyhillä – pitää elämän-
sä kelvollisena, niin että me voimme saada Jumalan
Hengen eläessämme syntisessä maailmassa.

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaitasi valmistautu-
maan keskustelemaan joistakin haasteista, joita me
nykyisin kohtaamme pyrkiessämme pitämään elämäm-
me puhtaana ja olemaan kelvollisia saamaan Hengen
johdatusta.

NÄYTÄ ESITYS Osiossa 2 (5.21) vertaillaan kahden
nuoren naisen elämää, jotka valinnoillaan tekevät
kodeistaan sellaisia, että ne joko kutsuvat Jumalan
Henkeä tai torjuvat sen.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Voitte halutessanne keskustella siitä,

• miltä oppilaista tuntui, kun he näkivät kauniin huo-
neen tulevan saastaiseksi

• miten valo on vertauskuvana Pyhästä Hengestä – auta
oppilaita ymmärtämään, että kuuliaisuus tuo suurem-
paa valoa, kun taas tottelemattomuus ja epäpuhtaus
johtavat pimeyteen ja karkottavat Hengen

• miksi Pyhä Henki ei halua asua hengellisesti epäpuh-
taissa ihmisissä (tätä voi verrata siihen, miksi me em-
me haluaisi elää saastaisessa, ränsistyneessä talossa)

• mitä valintoja kumpikin tyttö teki

• mitkä tänä päivänä tekemämme valinnat joko saastut-
tavat tai suojelevat meitä

• mitä kaikkea sellaista voimme tehdä, mikä edistää elä-
mämme etenemistä myönteiseen suuntaan

• mitä Paavali tarkoitti, kun hän sanoi: ”Ettekö tiedä,
että – – ette itse omista itseänne, sillä Jumala on osta-
nut teidät täydestä hinnasta” (1. Kor. 6:19–20).
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16 Toinen kirje korinttilaisille JUMALAN MIELEN MUKAINEN MURHE JOHTAA PARANNUKSEEN

TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään, että Jumalan mielen
mukaisen ja maallisen murheen välillä on ero ja että
juuri Jumalan mielen mukainen murhe synnin vuoksi
johtaa todelliseen parannukseen.

ENNEN ESITYSTÄ

KESKUSTELU Pyydä oppilaita lukemaan kohta 2. Kor.
7:1. Pyydä heitä sitten lukemaan 2. Kor. 6:16–18 ja etsi-
mään ne lupaukset, joihin Paavali viittaa. (Jumala aset-
tuu keskellemme, Hän vaeltaa mukanamme. Hän on
oleva Jumalamme, ja me olemme Hänen kansansa. Hän
ottaa meidät vastaan, jos me olemme puhtaita. Hän on
oleva Isämme, ja me olemme Hänen poikiaan ja tyttä-
riään.) Ketkä saavat nämä lupaukset? (Ne, jotka ovat
tehneet liittoja Jumalan kanssa ja jotka elävät vanhurs-
kaasti.) Mitä Paavali neuvoo korinttilaisia pyhiä teke-
mään, jotta he pysyisivät kelvollisina ja saisivat nämä
lupaukset? (Puhdistamaan itsensä kaikesta ruumiin ja
hengen saastaisuudesta.) Keskustelkaa siitä, kuinka me
puhdistamme ruumiimme ja henkemme saastaisuudesta
tekemällä parannuksen.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Lue kohta
2. Kor. 7:8–10 yhdessä oppilaittesi kanssa, ja auta heitä
ymmärtämään seuraavaa:

• Paavali kutsui korinttilaisia pyhiä parannukseen
ensimmäisessä heille lähettämässään kirjeessä.

• Korinttilaiset pyhät tunsivat Jumalan mielen mukaista
murhetta ja tekivät parannuksen synneistään.

• Jumalan mielen mukainen murhe synnin vuoksi joh-
taa parannukseen, kun taas maallinen murhe johtaa
hengelliseen kuolemaan.

Paavali korosti Jumalan mielen mukaisen murheen mer-
kitystä parannusprosessissa. Selitä, että tämän oppiaiheen
tarkoituksena on näyttää, mikä ero vallitsee Jumalan mie-
len mukaisen murheen ja maallisen murheen välillä, ja se,
kuinka Jumalan mielen mukainen murhe johtaa todelli-
seen parannukseen.

VIDEOAINEISTON  Jumalan mielen mukainen murhe
KÄYTTÖ johtaa parannukseen 9.25

ETSIMISTOIMINTA Kun oppilaat katsovat esitystä,
pyydä, että he yrittäisivät selvittää, mikä on Jumalan
mielen mukaisen murheen tarkoitus ja mikä ero vallitsee
Jumalan mielen mukaisen murheen ja maallisen mur-
heen välillä.

NÄYTÄ ESITYS Tämä esitys kertoo nuoresta naisesta,
joka oppii eron maallisen murheen ja Jumalan mielen
mukaisen murheen välillä. Ollessaan temppelisuositus-
puhuttelussa ennen avioliiton solmimista hän tunnustaa
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joitakin menneitä syntejään piispalle. Hän on kuohuksis-
saan ja tuntee maallista murhetta, kun piispa kertoo
hänelle, ettei hän voi saada temppelisuositusta ennen
kuin hän tekee parannuksen. Parannusprosessin myötä
nuori nainen alkaa tuntea Jumalan mielen mukaista mur-
hetta ja sitä suloista riemua, joka seuraa todellista paran-
nuksentekoa.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Kim ajatteli tehneensä parannuksen,
koska hän lakkasi tekemästä sellaista, minkä hän tiesi
vääräksi. Kysy oppilailta, miksei piispa halunnut antaa
Kimille suositusta. (Hän ei ollut kokenut Jumalan mie-
len mukaista murhetta. Hän tunsi murhetta syntinsä
sosiaalisten seurausten johdosta mutta ei murhetta itse
synnin vuoksi eikä sen vuoksi, miten se oli vaikuttanut
hänen suhteeseensa Jumalaan.)

LAINAUS Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut:

”Ei ole epätavallista nähdä maailmassa miehiä ja naisia,
jotka tuntevat katumusta sen johdosta, mitä he ovat
tehneet väärin. Joskus tämä johtuu siitä, että heidän
tekonsa aiheuttavat heille tai heidän rakkaimmilleen
murhetta ja kurjuutta. Joskus heidän murheensa johtuu
siitä, että heidät saadaan kiinni ja heitä rangaistaan hei-
dän tekojensa johdosta. Sellaiset maailmalliset tunteet
eivät ole ’Jumalan mielen mukaista murhetta’ (2. Kor.
7:10).

Jumalan mielen mukainen murhe on Hengen lahja. Se on
syvällinen tunne siitä, että meidän tekomme ovat loukan-
neet Isäämme ja Jumalaamme. Se on selkeää ja vavahdut-
tavaa tietoisuutta siitä, että meidän käyttäytymisemme
sai Vapahtajan, Hänen joka ei syntiä tehnyt, kaikista suu-
rimman, kestämään piinaa ja kärsimystä. Meidän syntim-
me saivat Hänet vuotamaan verta jokaisesta huokosesta.
Tätä hyvin todellista henkistä ja hengellistä piinaa pyhät
kirjoitukset kuvaavat ’särkyneeksi sydämeksi ja murtu-
neeksi mieleksi’ (OL 20–37). Sellainen henki on ehdoton

edellytys todelliselle parannukselle.” (Teachings of Ezra
Taft Benson, 1988, s. 72.)

KESKUSTELU Esitä seuraavat kysymykset:

• Miksi meidän täytyy tuntea Jumalan mielen mukaista
murhetta, jos todella haluamme tehdä parannuksen?
(Jumalan mielen mukainen murhe on sitä, että ihmi-
nen ymmärtää, kuinka synti on loukannut taivaallista
Isää ja aiheuttanut Vapahtajalle suurta tuskaa.)

• Kuinka se, että Kimiltä puuttui Jumalan mielen
mukaista murhetta, esti häntä tekemästä todellista
parannusta? (Se esti häntä saamasta ”särkynyttä
sydäntä” sen johdosta, että hän oli loukannut Jumalaa.
Hänestä tuntui, että parannustapahtuma oli täydelli-
nen, kun hän lakkasi käyttäytymästä väärin.)

• Miksi ei riitä, että me vain lakkaamme tekemästä sitä,
mitä me teemme väärin? (Todelliseen parannukseen
liittyy sydämen muutos.)

• Mikä muuttui, kun Kimin sydän särkyi ja hän tunsi
Jumalan mielen mukaista murhetta? (Hän alkoi
tuntea rauhaa, iloa ja helpotusta, joka seuraa
todellista parannusta.)

Lukekaa 2. Kor. 7:10, ja kysy oppilailta, mitä he arvelevat
Paavalin tarkoittaneen, kun hän sanoi: ”Maallinen murhe
– – tuottaa kuoleman.” (Maallinen murhe johtaa meidät
hengelliseen kuolemaan, koska se estää meitä tekemästä
todellista parannusta.) Mitä Paavali tarkoitti sanoessaan:
”Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuk-
sen, [joka] johtaa pelastukseen”? (Jumalan mielen mukai-
nen murhe johtaa ruumiin ja hengen puhdistumiseen ja
tekee ihmisestä kelvollisen saamaan kohdassa 2. Kor.
6:16–18 mainitut lupaukset.) Mitä Jumalan mielen mukai-
nen murhe merkitsee meidän suhteessamme Herraamme?
(Jos tunnemme Jumalan mielen mukaista murhetta, teem-
me parannuksen menneistä synneistämme ja pyrimme
olemaan tekemättä sellaista, mikä loukkaa Jumalaa.)
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17 Kirje galatalaisille 6 SADONKORJUUN LAKI

TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka sadonkorjuun
laki liittyy elämään.

ENNEN ESITYSTÄ

KESKUSTELU Kirjoita kylväminen ja sadonkorjuu tau-
luun ja pyydä oppilaita selittämään nämä kaksi puutar-
hanhoidon perusaskelta. Voit halutessasi näyttää oppi-
laillesi joitakin sellaisten kasvien siemeniä, joita he tun-
tevat, ja pyytää heitä kertomaan kylvämisestä ja odotet-
tavissa olevasta sadosta.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Sadonkorjuun laki 3.24

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaitasi panemaan mer-
kille, mikä on ainutlaatuista esityksessä näytettävässä
puutarhassa.

NÄYTÄ ESITYS Perheen perustama puutarha tuottaa
eri vihanneksia ja hedelmiä kuin siihen on kylvetty.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Kysy oppilailta, mitä sellaista puutar-
hassa tapahtui, mitä ei tapahtuisi todellisessa elämässä,
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ja miksi se olisi mahdotonta. Lukekaa Gal. 6:7 ja keskus-
telkaa sadonkorjuun laista ja siitä, kuinka se liittyy elä-
mään. Pyydä oppilaita lukemaan Gal. 6:8 ja kertomaan,
mitä heidän mielestään merkitsee kylväminen itsekkyy-
den ja Hengen peltoon. Minkälaisen sadon saavat ne
ihmiset, jotka kylvävät näihin?

KOKEMUKSIA Pyydä oppilaita kertomaan siunauksis-
ta, joita he ovat saaneet satona siitä, kun he ovat kylvä-
neet Hengen peltoon. Näihin henkilökohtaisiin sadon-
korjuisiin voi kuulua kokemuksia pyhien kirjoitusten
lukemisesta, palvelemisesta, paastoamisesta ja kärsiväl-
lisyydestä.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Joskus me näem-
me elämässä tilanteita, jotka tuntuvat sadonkorjuun lain
poikkeuksilta. Pyydä oppilaita lukemaan kohdat Gal. 6:9
ja 3. Nefi 27:11. Keskustelkaa siitä, että ilmaisut ”aika-
naan” ja ”jonkin aikaa” osoittavat, etteivät nämä tilanteet
todellisuudessa ole poikkeuksia, vaan että sadonkorjuu
on vain viivästynyt. Esitä oppilaille seuraavat esimerkki-
tapaukset ja pyydä heitä keskustelemaan siitä, kuinka
laki soveltuu kumpaankin tilanteeseen.

ESIMERKKITAPAUKSIA

1. Kari maksaa täydet kymmenykset mutta ei tunnu
oikein selviytyvän taloudellisesti. Tomilla on sama
palkka kuin Karilla, mutta hän ei maksa kymmenyk-
siä ja hänellä on tuntuvasti enemmän aineellista
omaisuutta.

2. Mika on rehellinen, opiskelee ahkerasti ja saa keski-
arvokseen noin kahdeksan lukiossa. Jaakko lunttaa
kokeissa ja saa keskiarvokseen yli yhdeksän. Saamansa
todistuksen perusteella Jaakko saa stipendin yliopisto-
opintojaan varten.

LAINAUS Sadonkorjuun aika saattaa tulla vasta tämän
elämän jälkeen. Vanhin Spencer W. Kimball sanoi apos-
tolina: ”Jumalattomat ehkä kukoistavat jonkin aikaa;
niskuroivat ehkä näyttävät hyötyvän rikkomuksistaan,
mutta on koittava aika, jolloin kaikki ihmiset tullaan
tuomitsemaan tuomioistuimen äärellä, ’kukin tekojensa
mukaan’. (Ilm. 20:13) Ei kukaan pääse ’livahtamaan’
mistään. Sinä päivänä kukaan ei tule välttämään ran-
gaistusta teoistaan, ei kukaan ole jäävä vaille ansaitse-
miaan siunauksia. – – tuomio on kohtaava kaikkia.”
(Anteeksiantamuksen ihme, 1975, s. 286.)
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18 Kirje efesolaisille 6:10–18 ”JUMALAN TAISTELUVARUSTUS”

TARKOITUS

Näyttää oppilaille, kuinka Jumalan taisteluvarustus
voi auttaa heitä kestämään meidän aikamme kiusauksia
ja pahuutta.

ENNEN ESITYSTÄ

KESKUSTELU Kysy oppilailta, mitkä ovat tuhoisimpia
ihmiskunnan tuntemia aseita. Kuinka monia uhreja niis-
tä voi aiheutua? Mitkä sitten ovat joitakin tuhoisimmista
aseista, joita käytetään meidän hengellisyyttämme vas-
taan? (Huumeet, moraalittomuus, uhkapelit, ylpeys,
viha, suuttumus, itsesääli, lannistuneisuus, masennus.)
Kuinka paljon uhreja nämä aseet voivat vaatia? (Jopa
enemmän kuin sota-aseet.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Lukekaa
Ef. 6:10–18, ja auta oppilaitasi vastaamaan seuraaviin
kysymyksiin:

• Minkälaisesta sodankäynnistä Paavali puhuu kohdas-
sa Ef. 6:12? (Hengellisestä sodasta.)

• Mitä suojaa Herra tarjoaa auttaakseen meitä ”pahan
päivän tullen”? (Jumalan taisteluvarustuksen. Voit
halutessasi luetella jokaisen varusteen ja siihen liitty-
vän evankeliumin periaatteen ja kirjoittaa ne tauluun.)

”Jumalan 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ taisteluvarustus” 14.43

ETSIMISTOIMINTA Pyydä oppilaita etsimään vas-
tauksia seuraaviin kysymyksiin esitystä katsellessaan:
1) Mitä todisteita meillä on elämässämme siitä, että me
käymme sotaa Saatanaa vastaan? 2) Mitä me voimme
tehdä ”pukeaksemme yllemme Jumalan taisteluvarus-
tuksen”? 3) Minkälaista suojaa saavat ne ihmiset, jotka
ovat pukeneet ylleen koko taisteluvarustuksen?

NÄYTÄ ESITYS Videoesitys vertailee nuoria sotilaita
taistelussa nuoriin, jotka pukevat ylleen ”Jumalan taiste-
luvarustuksen”. Nämä kohtaukset perustuvat president-
ti Gordon B. Hinckleyn erääseen konferenssipuheeseen
ja kohtaan Ef. 6:10–18. Esitys kertoo siitä, kuinka meidän

Varuste

Vyö

Haarniska 

Jalkineet 

Kilpi 

Kypärä

Miekka

Periaate

Totuus 

Vanhurskaus 

Rauhan evankeliumi

Usko 

Pelastus 

Henki (eli Jumalan sana)
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aikamme nuoret pystyvät pitämään menestyksellisesti
puoliaan ”Paholaisen juonia vastaan” (Ef. 6:11).

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Kirjoita tauluun oppilaiden vastauksia
yllä mainittuihin kolmeen kysymykseen. (Toiseen
kysymykseen sopivia vastauksia ovat esimerkiksi
rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen ja palvelemi-
nen. Kolmanteen kysymykseen sopivia vastauksia voi-
vat olla voima vastustaa kiusausta, tehdä oikeita valin-
toja ja voittaa viha ja ylpeys.)

Selitä, että Vastustaja on todellinen ja että hänellä on
voimaa. Kysy oppilailta, mitä ”palavia nuolia”, heitä
kohti ammutaan. Pyydä oppilaita kertomaan sellaisista
kokemuksistaan, joissa Jumalan taisteluvarustus on suo-
jannut heitä.

LAINAUS Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:

”Emme voi olla epäpuhtaita odottaessamme Kaikkivaltiaan
apua. – –

Teillä ei ole varaa osallistua sellaiseen, mikä heikentää tei-
dän mieltänne ja ruumistanne. Näihin kuuluvat kokaiini,
'crack', alkoholi, tupakka. Te ette voi osallistua moraalitto-
maan toimintaan. Te ette voi tehdä tätä ja olla urheita sotu-
reita Herran asiassa. – –

Me olemme mukana suuressa iankaikkisessa taistelussa,
jossa on kyse Jumalan poikien ja tyttärien sieluista. Me
emme häviä. Me voitamme. Me pysymme voitokkaina,
jos me olemme uskollisia ja tosia. Me voimme tehdä sen.
Meidän täytyy tehdä se. Me teemme sen.” (”Sota, jonka
voitamme”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 35–36.)
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19 Toinen kirje tessalonikalaisille 1:1–2:3 TOINEN TULEMINEN

TARKOITUS

Kannustaa oppilaita kuuntelemaan Herran valtuutettuja
palvelijoita, jotta he voisivat paremmin ymmärtää toista
tulemista koskevan opin.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Monet tessa-
lonikalaisista pyhistä olivat ymmärtäneet väärin sen,
mitä Paavali opetti Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemi-
sesta ensimmäisessä heille lähettämässään kirjeessä.
Lukekaa 1. Tess. 4:13–17, ja kysy oppilailta, miten nämä
jakeet voisi ymmärtää väärin. Kerro oppilaille, että
monet tessalonikalaisista pyhistä olivat lakanneet teke-
mästä työtä ja heittäytyneet joutilaiksi, koska he luuli-
vat, että Kristuksen toinen tuleminen olisi aivan lähellä.
Tämän väärinkäsityksen vuoksi Paavali lähetti toisen
kirjeensä tessalonikalaisille. Lukekaa yhdessä Paavalin
toisen tessalonikalaisille lähettämän kirjeen luku 1, ja
pyydä heitä mainitsemaan, mitä Paavali kirjoitti korja-
takseen väärinkäsitykset toisesta tulemisesta ja lohdut-
taakseen pyhiä, joita vainottiin siksi, että he uskoivat
Jeesukseen Kristukseen.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Lukekaa yhdessä
2. Tess. 2:1–3, ja auta oppilaitasi ymmärtämään seuraa-
vat Paavalin mainitsemat seikat toisesta tulemisesta:

• ”Ettette heti menetä malttianne ja säikähdä” (jae 2):
Älkää olko huolissanne vääristä asioista, joita te kuu-
lette. Kerro oppilaille, että Joseph Smithin raamatun-
käännöksessä sanotaan: ”ettette heti järkyty mieles-
sänne tai huolestu kirjeestä, ellette saa sitä meiltä” (kur-
sivointi lisätty). Paavali rohkaisi pyhiä kuuntelemaan
vain niitä, joilla oli valtuus.

• ”Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa
itseänne harhaan” (jae 3): On olemassa niitä, jotka
opettavat vääriä oppeja toisesta tulemisesta.

• ”Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopumi-
nen” (jae 3): Ennen toista tulemista tapahtuisi ensin
luopumus tosi kirkosta.

VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ Toinen tuleminen 4.51

TOIMINTA Selitä oppilaillesi, että he kuulevat kolme
meidän aikaamme liittyvää esimerkkitapausta, jotka
koskevat Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. Pyydä
heitä valmistautumaan selittämään, kuinka he olisivat
hoitaneet kunkin tilanteen.

ESIMERKKITAPAUS 1 Eräs poika seminaariluokassan-
ne on ollut huolissaan siitä, mitä hän on kuullut toisesta
tulemisesta ja maailmanlopusta. Hän haluaa tietää, onko
hänellä vielä riittävästi aikaa suunnitella menevänsä
lähetystyöhön ja opiskelemaan. Hän on huolissaan siitä,
ettei hän ehdi solmia avioliittoa ja saada lapsia. Pyydä
oppilaita selittämään lyhyesti, mitä he sanoisivat tälle
pojalle.

NÄYTÄ OSIO 1 Osiossa 1 (1.22) on lainaus presidentti
Boyd K. Packerin puheesta (”Nuorille naisille ja miehil-
le”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 50–52).

KESKUSTELU Auta oppilaita ymmärtämään, että meil-
lä on vielä aikaa valmistautua pitkään elämään ja että
pelon tunteet eivät ole Jumalasta. Huolehdi siitä, että
oppilaat eivät tulkitse väärin presidentti Packerin sanoja
ja ajattele, ettei heidän tarvitse nyt vielä valmistautua
toiseen tulemiseen.
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ESIMERKKITAPAUS 2 Ystävä kertoo teille, että hän
oli takkavalkeaillassa, jossa puhuja kertoi unesta, jonka
hän oli nähnyt toisesta tulemisesta. Unessa häntä käs-
kettiin opettamaan pyhille, mitä heidän on tehtävä,
jotta he olisivat valmiit Herraa varten, kun Hän tulee
jälleen. Ystävänne ei tiedä, pitäisikö hänen tehdä sitä,
mitä tuo mies sanoi vai ei. Pyydä oppilaita selittämään
lyhyesti, mitä he sanoisivat tälle tytölle.

NÄYTÄ OSIO 2 Osiossa 2 (1.54) on lainaus presidentti
Boyd K. Packerin puheesta (”Ilmoitus muuttuvassa
maailmassa”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 13–15).

KESKUSTELU Auta oppilaita ymmärtämään seuraavat
periaatteet:

1. Ellei jotakuta ole asetettu toimimaan kirkon johtava-
na virkamiehenä, hän ei saa ilmoituksia siitä, mitä
toisten pitäisi tehdä.

2. Kirkon virkailijoiden hyväksymisprosessi auttaa
meitä tietämään, kuka on kutsuttu ja saanut valtuu-
den palvella ja opettaa.

3. Epätavalliset hengelliset kokemukset ovat sellaisia,
jotka ihmisen tulee pitää omana tietonaan, eikä niitä
voi pitää kutsuna ryhtyä johtamaan toisia.

ESIMERKKITAPAUS 3 Sisaresi tulee kotiin huolestu-
neena siitä, mitä hän kuuli pyhäkouluopettajaltaan.
Hänen opettajansa sanoi, että toista tulemista koskevat
merkit ovat melkein täyttyneet ja että pian seuraisi
suuria katastrofeja. Opettaja sanoi myös, että elleivät
kirkon jäsenet kokoa vuoden varastoaan nyt, tuonnem-
pana se on liian myöhäistä. Mitä te sanoisitte tälle
pelästyneelle sisarellenne?

NÄYTÄ OSIO 3 Osiossa 3 (1.35) on lainaus vanhin
Neal A. Maxwellin puheesta (”Sillä minä olen johdat-
tava teitä”, Valkeus, heinäkuu 1988, s. 5–7).

KESKUSTELU Auta oppilaita ymmärtämään seuraa-
vat seikat:

1. Kaikki toista tulemista koskevat merkit eivät ole
täyttyneet.

2. Kirkon jäsenten tulee seurata toisen tulemisen
merkkejä, mutta siitä ei saa tulla päähänpinttymä.

3. Meidän on hiljaisesti ja vanhurskaasti elettävä
elämäämme.
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20 Kirje heprealaisille 11 ”KUN VANHURSKAS PALVELIJANI USKOO, HÄN SAA ELÄÄ”

TARKOITUS

Auttaa oppilaita avartamaan ymmärrystään siitä, mitä
tarkoitetaan uskolla Jeesukseen Kristukseen.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Kerro oppilaille,
että monet heprealaisista pyhistä kamppailivat uskonsa
kanssa ja ymmärtääkseen Jeesusta Kristusta. Monet
heistä noudattivat jatkuvasti Mooseksen lain säännöksiä
Vapahtajan ristiinnaulitsemisen jälkeenkin. Paavalin tar-
koituksena hänen kirjoittaessaan heprealaisille pyhille
oli saada heidät vakuuttuneiksi siitä, että Jeesuksen
Kristuksen evankeliumi oli korvannut Mooseksen lain,
ja hän halusi lisätä heidän uskoaan ja luottamustaan
Jeesukseen Kristukseen.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilaita
etsimään Paavalin neuvoja heprealaisille pyhille kohdas-
sa Hepr. 10:35–38, ja keskustelemaan niistä. (Älkää heit-
täkö pois rohkeuttanne, täyttäkää Jumalan tahto. Olkaa
kärsivällisiä odottaessanne luvattuja siunauksia. Eläkää
uskosta.) Paavali antaa lukuisia esimerkkejä Vanhan tes-
tamentin sankareista, jotka elivät uskosta. Pyydä oppi-
laitasi lukemaan Paavalin kirjeestä heprealaisille luku 11
ja tekemään luettelo siinä mainituista ihmisistä ja siitä,

kuinka he osoittivat uskoa Jeesukseen Kristukseen.

KESKUSTELU Valitse useita heprealaiskirjeen luvun
11 henkilöitä ja pyydä oppilaita selittämään, kuinka he
osoittivat uskoa Jeesukseen Kristukseen. Kysy kuinka
oli mahdollista, että näillä ihmisillä oli niin suuri usko.
Kerro oppilaille, että kohdan Hepr. 11:1 sana todellisuus
on Joseph Smithin raamatunkäännöksessä vaihdettu
sanaan varmuus. Keskustelkaa siitä, kuinka me voimme
saada varmuuden ja luottaa Jeesukseen Kristukseen.

”Kun vanhurskas palvelijani 
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ uskoo, hän saa elää” 12.32

Sano oppilaille, että videoesitys kertoo nuorukaisesta,
joka haluaa tietää, kuinka hän voi saada lujan luotta-
muksen Jeesukseen Kristukseen.

NÄYTÄ ESITYS Seanille, uudelle käännynnäiselle,
luvattiin konfirmointitoimituksessa, että hänen perheen-
sä liittyisi kirkkoon joskus tulevaisuudessa, jos hän pitää
käskyt. Seanin perhe kuitenkin kääntyy häntä vastaan,
kun hän kieltäytyy työtarjouksesta, joka edellyttäisi
työskentelyä sunnuntaina ja josta olisi apua perheen
talouteen. Kun Seanin usko horjuu, hän yrittää selvittää
itselleen, kuinka hän voi vahvistaa uskoaan.
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ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:

• Mikä lupaus Seanille annettiin, kun hänet konfirmoi-
tiin kirkon jäseneksi? (Hänen perheensä liittyisi kirk-
koon, jos hän pitäisi käskyt.)

• Mikä lupauksessa huoletti Seania eniten? (Mitä
paremmin hän piti käskyt, sitä kauemmaksi hänen
perheensä tuntui siirtyvän kirkosta.)

• Mitä sellaista Sean teki, mikä osoitti, että hänellä oli
uskoa ja luottamusta Herran lupauksiin? (Hän ei ot-
tanut työpaikkaa.)

• Miten Sean sai lujemman varmuuden ja luottamuk-
sen Jeesukseen Kristukseen? (Hän oppi tuntemaan

Kristuksen todellisen luonteen ja opetukset ja luotta-
maan Häneen tutkimalla, pohdiskelemalla ja rukoi-
lemalla.)

• Täyttyvätkö Herran lupaukset aina nopeasti? (Kirjees-
sä heprealaisille, luvussa 11 on monia henkilöitä, jotka
odottivat vuosikausia Herran lupausten täyttymistä.)

• Onko sillä merkitystä Seanille, kuinka kauan lupauk-
sen täyttyminen kestää? (Ei, jos hänen uskonsa Jee-
sukseen Kristukseen säilyy vahvana.)

Kerro jostain omasta kokemuksestasi ja pyydä oppilaita
kertomaan kokemuksistaan siitä, kuinka rukoileminen,
pohdiskeleminen ja pyhien kirjoitusten tutkiminen kas-
vattavat heidän uskoaan ja auttavat heitä tuntemaan
Vapahtajan ja luottamaan Häneen.
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TARKOITUS

Auttaa oppilaita ymmärtämään Johanneksen ilmestyk-
sen rakennetta, vertauskuvia ja pääaihetta.

ENNEN ESITYSTÄ

PYHIEN KIRJOITUSTEN TAUSTAA Selitä, että Nefille
näytettiin näyssä maailmanloppu mutta että häntä kiel-
lettiin kirjoittamasta siitä, mitä hän näki. Pyydä oppilai-
ta lukemaan kohta 1. Nefi 14:18–28 ja kertomaan, miksi
Nefiä kiellettiin kirjoittamasta näkemästään. Ketä käs-
kettiin kirjoittamaan maailmanlopun tapahtumista?
Kerro oppilaille, että osa siitä, mitä Nefiä kiellettiin kir-
joittamasta, sisältyy Ilmestyskirjaan.

Johanneksen ilmestyksen
VIDEOAINEISTON KÄYTTÖ ymmärtämiseksi 8.36

NÄYTÄ OSIO 1 Osio 1 (3.11) kertoo arkeologeista, jotka
löytävät huoneen, jonka seinällä on kuvia Johanneksen
ilmestyksen tapahtumista. Tämä osio valmistaa oppilai-
ta oppimaan millainen Johanneksen ilmestys on raken-
teeltaan.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Osio 1 päättyy
seuraaviin kolmeen kysymykseen, jotka koskevat
Johanneksen ilmestyksen rakennetta. Voit halutessasi
kirjoittaa nämä kysymykset ja niihin liittyvät viitteet
tauluun.

• Kuka on ainoa henkilö, joka pystyy avaamaan sinetit?
(Ks. Ilm. 5:1–8.)

• Mitä kirja sisältää? (Ks. OL 77:6.)

• Mitä kukin sinetti edustaa? (Ks. OL 77:7.)

Voit halutessasi pyytää oppilaita tutkimaan Johanneksen
ilmestyksen lukuja 6–8 ja merkitsemään pyhiin kirjoituk-
siinsa kohdat, joissa kukin sinetti avataan. Kerro luokalle,
että suurin osa Johanneksen näystä koskee seitsemännen
sinetin tapahtumia. Joskus kuitenkin kuvataan myös
muita tapahtumia seitsemättä sinettiä koskevissa luvuis-
sa, kuten esimerkiksi sotaa taivaassa. Kerro luokalle
myös, etteivät kaikki Johanneksen ilmestyksen tapahtu-
mat ole aikajärjestyksessä.

NÄYTÄ OSIO 2 Osiossa 2 (2.00) käydään lyhyesti läpi
joitakin tietoja, jotka liittyvät Johanneksen ilmestyksen
rakenteeseen ja annetaan lisäksi tietoja sen vertauskuvista.

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Kerro oppilaille,
että meillä on useampia lähteitä käytettävissämme apuna,
kun me tulkitsemme Johanneksen ilmestyksen vertausku-
via. Näytä oppilaillesi, miten joitakin seuraavalla sivulla
olevassa taulukossa olevia lähteitä käytetään.

Jotkut ihmiset pitävät Johanneksen ilmestystä vaikeasel-
koisena, koska he eivät pysty tulkitsemaan sen jokaista
vertauskuvaa. Profeetta Joseph Smith on sanonut:
”Esitän tämän yleispätevän julistuksen, että aina kun
Jumala antaa kuvaa tai eläintä tai mitä tahansa olentoa
koskevan näyn, Hän pitää velvollisuutenaan antaa sen
merkitystä koskevan ilmoituksen tai tulkinnan, muutoin
me emme ole vastuussa tai tilivelvollisia siitä, uskom-
meko siihen. Älkää pelätkö tulevanne tuomituiksi siitä,
että ette tiedä jonkin näyn tai hahmon merkitystä, ellei
Jumala ole antanut aihetta koskevaa ilmoitusta tai tul-
kintaa.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph
Fielding Smith, 1985, s. 288.)

NÄYTÄ OSIO 3 Osiossa 3 (3.25) kerrotaan Johanneksen
ilmestyksen pääaiheesta.
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KESKUSTELU Kysy oppilailta, mikä heidän mieles-
tään on Johanneksen ilmestyksen pääaihe. (Jumala voit-
taa Paholaisen; ks. myös Pyhien kirjoitusten opas,
”Johanneksen ilmestys”, s. 66.)

PYHIEN KIRJOITUSTEN TOIMINTA Pyydä oppilail-
tasi historiasta tai meidän aikamme maailmasta esi-
merkkejä, joissa paha näyttää voittavan hyvän. Kehota
oppilaita, heidän tutkiessaan Johanneksen ilmestystä,
muistamaan koko kirjan läpi kulkeva teema: Jumala
tulee voittamaan Paholaisen.

ESITYKSEN JÄLKEEN

KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, mitä merkitsee tietää,
että Jumala tulee voittamaan Paholaisen. Kysy oppilailta,
minkälaisia lupauksia heillä on odotettavissa, jos he ovat
vanhurskaita. (Ks. Ilm. 21:3–6.) Keskustelkaa siitä, mitä
meidän on tehtävä ollaksemme varmasti Herran puolella.
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Lähteet

Johanneksen ilmestys

Nykyajan ilmoitukset

Raamatun tutkimisen apuneuvot: Pyhien kirjoitusten
opas ja sen sisältämä ”Valittuja kohtia Joseph Smithin
raamatunkäännöksestä” sekä Kallisarvoisessa helmes-
sä olevat Joseph Smithin raamatunkäännöksen osat:
Mooseksen kirja ja Joseph Smith – Matteus.

Esimerkit

Kohdan Ilm. 12:3 lohikäärme selitetään kohdassa
Ilm. 12:9.

Tulkinta lasimerestä kohdassa Ilm. 4:6 on kohdassa
OL 77:1.

Selitys naisesta kohdassa Ilm. 12:1–2 on Pyhien kir-
joitusten oppaassa, ”Valittuja kohtia Joseph Smithin
raamatunkäännöksestä”, JSR Ilm. 12:1–12. (Hän on
Jumalan kirkko.)
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