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Sen jälkeen kun ylösnoussut Herra oli näyttäytynyt apostoleilleen, Hän ilmestyi taas
muutamille heistä Tiberiaanjärvellä. Heidän kanssaan ollessaan Hän esitti Pietarille
kolme kertaa kysymyksen: ”Rakastatko sinä minua?” Pietari vastasi joka kerta: ”Sinä
tiedät, että olet minulle rakas.” Tähän Pietarin toteamukseen Herra vastasi: ”Ruoki
minun karitsoitani. – – Kaitse minun lampaitani. – – Ruoki minun lampaitani.” (Joh.
21:15–17)

Sinä voit Evankeliumin oppi -luokan opettajana osoittaa rakkautesi Herraa kohtaan
ruokkimalla Hänen lampaitaan, pitämällä huolta siitä, että jokaista luokkasi jäsentä
”[muistetaan] ja [ravitaan] Jumalan hyvällä sanalla” (Moro. 6:4). Jumalan sanan yksi
tärkeä merkitys on auttaa meitä ”[uskomaan] Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika,
ja että [meillä], kun [uskomme], olisi elämä hänen nimensä tähden” (Joh. 20:31). Pys-
tyt Hengen opastamana auttamaan luokan jäseniä saamaan vahvemman todistuksen
Vapahtajasta ja suuremman uskon Häneen sekä sitoutumaan lujemmin elämään
Hänen evankeliuminsa mukaan. Pystyt myös auttamaan heitä saamaan muita siu-
nauksia, jotka koituvat vilpittömästä Uuden testamentin tutkimisesta, kuten presi-
dentti Thomas S. Monson on sanonut:

”Koko Uuden testamentin sanoma henkii ihmissielun heräämistä. Epätoivon varjot
väistyvät toivon säteiden tieltä ja suru ilon tieltä, ja eksyksissä olon tunne katoaa sen
varmuuden tieltä, että taivaallinen Isämme välittää meistä jokaisesta.” (”Henki tekee
eläväksi”, Valkeus, kesäkuu 1997, s. 4)

Opettaminen 
Hengen avulla Kun valmistaudut opettamaan Evankeliumin oppi-luokkaa, on tärkeää, että tavoitte-

let Herran Hengen innoitusta ja opastusta. ”Ja Henki annetaan teille uskon rukouksen
kautta; ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa.” (LK 42:14) Muista, että Pyhä
Henki on luokkasi opettaja.

Voit pyrkiä saamaan Hengen rukoilemalla, paastoamalla, tutkimalla päivittäin pyhiä
kirjoituksia ja olemalla kuuliainen käskyille. Rukoile Henkeä valmistautuessasi oppi-
tunnille, niin että ymmärtäisit pyhiä kirjoituksia ja luokkasi jäsenten tarpeita. Henki
voi myös auttaa sinua suunnittelemaan mielekkäitä keskusteluja pyhistä kirjoituksista
ja niiden soveltamisesta nykyaikaan (ks. 1. Ne. 19:23). Sinusta tulee Hengen opastuk-
sella tehokas välikappale Herran käsissä Hänen sanansa opettamiseksi Hänen lapsil-
leen.

Seuraavana on joitakin ehdotuksia siitä, kuinka voit kutsua Hengen luokkaasi:

1. Pyydä luokan jäseniä pitämään rukous oppitunnin alussa ja lopussa. Rukoile
oppitunnin aikana sydämessäsi, että Henki opastaisi sinua, avaisi luokan jäsen-
ten sydämet ja todistaisi ja innoittaisi.

2. Käytä pyhiä kirjoituksia (ks. jäljempänä kohtaa ”Keskittyminen pyhiin kirjoi-
tuksiin”).

3. Todista aina, kun Henki kehottaa siihen, ei vain oppiaiheen lopussa. Todista
Jeesuksesta Kristuksesta. Pyydä usein luokan jäseniä todistamaan.

V

Ohjeita opettajalle



4. Valmista luokan jäseniä tuntemaan Henkeä MAP-laulujen, Alkeisyhdistyksen laulu-
jen ja muun hengellisen musiikin avulla.

5. Ilmaise rakkautesi luokan jäseniä, muita ihmisiä sekä taivaallista Isää ja Jeesusta
Kristusta kohtaan.

6. Kerro oivalluksista, tunteista ja kokemuksista, jotka liittyvät oppiaiheeseen. Kehota
luokan jäseniä tekemään samoin. He voivat myös kertoa siitä, kuinka he ovat sovel-
taneet käytäntöön aiemmissa oppiaiheissa käsiteltyjä asioita.

Keskittyminen 
pyhiin kirjoituksiin Vanhin Boyd K. Packer on opettanut: ”Oikein ymmärrettynä oikea oppi voi muuttaa

asenteita ja käyttäytymistä.” (Valkeus, tammikuu 1987, s. 13) Keskity valmistautuessasi
ja oppitunnilla evankeliumin pelastaviin periaatteisiin sellaisina kuin ne on esitetty
pyhissä kirjoituksissa ja myöhempien aikojen profeettojen opetuksissa. Se edellyttää
sitä, että tutkit ahkerasti ja rukoillen pyhiä kirjoituksia. Herra on antanut käskyn: ”Älä
pyri julistamaan sanaani, vaan pyri ensin saamaan itsellesi minun sanani.” Herra
lupaa, että sitten kun saat Hänen sanansa pyhiä kirjoituksia tutkimalla, ”on kielesi kir-
poava; sitten, jos niin halajat, olet saava minun Henkeni ja minun sanani, Jumalan
voiman, ihmisten saamiseksi vakuuttuneiksi” (LK 11:21).

Kehota luokan jäseniä tuomaan joka viikko pyhät kirjoituksensa oppitunnille. Luke-
kaa yhdessä valittuja pyhien kirjoitusten kohtia keskustellessanne niistä.

Jokaisen luokan jäsenen tulee saada kirjanen Uusi testamentti – Oppilaan opiskeluopas
(35682 130). Tämä kirjanen auttaa luokan jäseniä kehittämään oppimistaitojaan
ja kääntymään pyhien kirjoitusten puoleen saadakseen vastauksia kysymyksiinsä. Se
auttaa heitä ymmärtämään pyhiä kirjoituksia, soveltamaan niitä käytäntöön, valmis-
tautumaan keskustelemaan niistä oppitunnilla ja käyttämään niitä keskustellessaan
perheensä kanssa.

Tämän oppikirjan 
käyttäminen Tämä oppikirja on väline, joka on tarkoitettu avuksesi opettaessasi evankeliumin

oppeja pyhistä kirjoituksista. Se on kirjoitettu nuorten ja aikuisten Evankeliumin
oppi -luokkia varten, ja sitä on tarkoitus käyttää joka neljäs vuosi. Muiden lähde-
ja selitysteosten käyttö ei ole tarpeen oppiaiheita opetettaessa.

Tämän oppikirjan oppiaiheissa on enemmän tietoja kuin mitä ehkä pystyt opetta-
maan yhden oppitunnin aikana. Pyri saamaan osaksesi Herran Henki, kun ratkaiset,
mitkä pyhien kirjoitusten kertomukset, kysymykset ja muu oppiaiheiden aineisto
vastaa parhaiten luokkasi jäsenten tarpeita.

Jokaisessa oppiaiheessa on seuraavat osat:

1. Otsikko. Otsikko koostuu kahdesta osasta: lyhyestä, kuvaavasta ilmaisusta tai lai-
nauksesta ja niistä pyhien kirjoitusten kohdista, jotka sinun pitäisi lukea ennen
oppiaiheen valmistamista.

2. Tavoite. Tavoitelauseesta saat pääajatuksen, johon voit keskittyä valmistaessasi ja
opettaessasi oppiaiheen.

3. Valmistelut. Tässä osassa on yhteenveto oppiaiheessa käsiteltävistä pyhien kirjoitus-
ten kertomuksista ja ehdotuksia, joka auttavat sinua opettamaan tehokkaammin.
Siinä voidaan ehdottaa myös lisälukemista ja muita valmistautumisohjeita, kuten
aineistoa, jota haluat ehkä ottaa mukaasi luokkaan.
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4. Huomion herättäminen. Tässä osassa on yksinkertainen toiminta, havaintoesitys tai
kysymys, joka valmistaa luokan jäseniä oppimaan, osallistumaan ja tuntemaan
Hengen vaikutusta. Käytät sitten oppikirjan tässä osassa olevaa ehdotusta huomion
herättämiseksi tai jotakin omaasi, on tärkeää, että saat luokan jäsenten huomion
heräämään oppiaiheen alussa. Tämän toiminnan tulee olla lyhyt.

5. Keskustelua ja sovelluksia pyhien kirjoitusten kohdista. Tämä on oppiaiheen pääosa.
Tutki rukoillen pyhien kirjoitusten kohtia, niin että voit tehokkaasti opettaa niitä ja
keskustella niistä. Käytä kohdassa ”Vaihtelua pyhien kirjoitusten opettamiseen”
(VIII–IX) olevia ehdotuksia opetustapasi vaihtelemiseksi, niin että luokan jäsenten
kiinnostus säilyy.

6. Oppiaiheen päätös. Tämä osa auttaa sinua tekemään yhteenvedon oppiaiheesta ja
kannustaa luokan jäseniä elämään niiden periaatteiden mukaan, joista on kes-
kusteltu. Se myös muistuttaa sinua todistamisesta. Muista jättää riittävästi aikaa
jokaisen oppiaiheen päättämiseen.

7. Lisäopetusehdotuksia. Tämä osa on useimmissa oppikirjan oppiaiheissa. Siinä voi
olla lisää totuuksia pyhien kirjoitusten kertomuksista, vaihtoehtoisia opetustapoja,
toimintoja tai muita ehdotuksia, jotka täydentävät oppiaiheen käsittelyehdotusta.
Voit käyttää joitakin näistä ajatuksista oppiaiheessa.

Silmäile kukin oppiaihe läpi vähintään viikkoa ennen sen pitämistä. Kun tutkit hyvissä
ajoin lukutehtävää ja oppiaiheen aineistoa, voit saada viikon aikana ajatuksia ja vai-
kutelmia, jotka auttavat sinua oppiaiheen opettamisessa. Rukoile, että Henki opastaisi
sinua pohdiskellessasi oppiaihetta viikon mittaan. Usko että Herra siunaa sinua.

Luokan 
rohkaiseminen 
keskusteluun Sinun ei yleensä pidä luennoida. Auta sen sijaan luokan jäseniä osallistumaan mielek-

kääseen pyhiä kirjoituksia koskevaan keskusteluun. Se, että luokan jäsenet osallistuvat
keskusteluun, auttaa heitä

1. oppimaan lisää pyhistä kirjoituksista;

2. oppimaan soveltamaan evankeliumin periaatteita käytäntöön;

3. sitoutumaan entistä lujemmin elämään evankeliumin mukaan;

4. kutsumaan Hengen luokkaan;

5. opettamaan ja rakentamaan toinen toistaan (LK 88:122), niin että he hyötyvät
toistensa lahjoista, tiedosta, kokemuksesta ja todistuksesta.

Oppitunnilla käytävän keskustelun tarkoituksena on auttaa jäseniä tulemaan
Kristuksen tykö ja elämään Hänen opetuslapsinaan. Jos keskustelu ei vastaa näitä
tarkoituksia, muuta sen suuntaa.

Tavoittele Hengen opastusta tutkiessasi tässä oppikirjassa olevia kysymyksiä ja päättä-
essäsi, mitkä niistä esität. Oppikirjassa on pyhien kirjoitusten viitteitä, jotka auttavat
sinua ja luokan jäseniä löytämään vastaukset useimpiin näistä kysymyksistä. Joihinkin
kysymyksiin saadaan vastaukset luokan jäsenten kokemuksista.

Tärkeämpää kuin kaiken oppiaineiston käsitteleminen on luokan jäsenten auttaminen
ymmärtämään paremmin pyhiä kirjoituksia ja soveltamaan niitä elämässään. Jos kes-
kustelu on luokan jäsenille antoisaa, kannattaa usein antaa sen jatkua mieluummin
kuin käsitellä kaikki oppiaiheessa oleva aineisto.



Noudata seuraavia ohjeita rohkaistaksesi luokkaa keskusteluun:

1. Esitä kysymyksiä, jotka edellyttävät pohdintaa ja keskustelua mieluummin kuin
kyllä- ja ei-vastauksia. Kysymykset, jotka alkavat sanoilla miksi, kuinka, kuka, mitä,
milloin ja missä ovat yleensä tehokkaimpia keskustelun virittäjiä.

2. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka osoittavat, kuinka pyhien
kirjoitusten periaatteita ja oppeja voi soveltaa elämään. Rohkaise heitä kertomaan
tunteitaan myös siitä, mitä he oppivat pyhistä kirjoituksista. Huomioi heidän
puheenvuoronsa myönteisesti.

3. Ota huomioon luokan jokaisen jäsenen tarpeet. Vaikka kaikkia luokan jäseniä tulee
rohkaista osallistumaan keskusteluun, saattavat jotkut epäröidä. Voit puhua heidän
kanssaan kahden kesken, jotta saisit selville, haluavatko he lukea ääneen tai osallis-
tua muulla tavoin oppitunnin kulkuun. Varo pyytämästä luokan jäseniä osallistu-
maan, jos se voi saattaa heidät hämilleen.

4. Anna pyhien kirjoitusten viitteitä luokan jäsenille avuksi joihinkin kysymyksiin
vastaamisessa.

5. Rohkaise luokan jäseniä miettimään kirjasessa Uusi testamentti – Oppilaan opiskelu-
opas olevia kysymyksiä tutkiessaan kunkin viikon lukutehtävää. Harkitse kutakin
oppiaihetta valmistaessasi sitä, kuinka luokassa voitaisiin keskustella näistä kysy-
myksistä. Luokan jäsenet pystyvät osallistumaan keskusteluun paremmin, jos he
ovat tutkineet lukutehtävät ja jos esität sellaisia kysymyksiä, joihin he ovat valmis-
tautuneet vastaamaan.

Vaihtelua pyhien 
kirjoitusten 
opettamiseen Käytä seuraavia ehdotuksia pyhien kirjoitusten kohtien tehokkaampaan ja vaihtele-

vampaan opettamiseen:

1. Auta luokan jäseniä ymmärtämään, mitä pyhissä kirjoituksissa opetetaan Jeesuk-
sesta Kristuksesta. Pyydä heitä miettimään, kuinka tietyt kohdat lisäävät heidän
uskoaan Vapahtajaan ja auttavat heitä tuntemaan Hänen rakkauttaan.

2. Pyydä luokan jäseniä miettimään erityisiä tapoja, joilla jokin pyhien kirjoitusten
kohta voi soveltua heidän elämäänsä. Pyydä heitä tekemään pyhistä kirjoituksista
henkilökohtaisempia siten, että he panevat mielessään oman nimensä valituissa
kohdissa esiintyvien nimien paikalle.

3. Tähdennä oppien opettamisen lisäksi Uudessa testamentissa olevia uskoa vahvista-
via kertomuksia, huolehdi siitä, että luokan jäsenet ymmärtävät ne, ja keskustele
heidän kanssaan tavoista soveltaa niitä elämään.

4. Pyydä luokan jäseniä etsimään sanoja, sanontoja tai ajatuksia, jotka toistuvat usein
pyhien kirjoitusten kohdassa tai joilla on heille erityinen merkitys.

5. Kirjoita tauluun joitakin sanontoja, avainsanoja tai kysymyksiä, jotka liittyvät
pyhien kirjoitusten kohtaan. Lukekaa kohta tai tehkää siitä yhteenveto. Kun luokan
jäsenet kuulevat sanonnat, avainsanat tai vastaukset kysymyksiin, pysähtykää kes-
kustelemaan niistä.

6. Kautta Mormonin Kirjan esitetään opetetuista periaatteista yhteenveto ilmaisulla
”ja siten me näemme” (ks. esim. He. 3:28). Kun olette keskustelleet jostakin pyhien
kirjoitusten kohdasta, pyydä luokan jäseniä selittämään kohdassa oleva periaate
käyttämällä ilmaisua ”ja siten me näemme”.
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7. Etsikää Uudessa testamentissa käytettyjä vertauskuvia ja keskustelkaa niistä. Esimer-
kiksi sulhanen ja morsian kuvaavat Vapahtajaa ja Hänen kansaansa.

8. Pankaa merkille, kuinka pyhissä kirjoituksissa esiintyviä ihmisiä ja tapahtumia
voidaan tarkastella toistensa vastakohtina.

9. Anna luokan jäsenten lukea ääneen eri henkilöiden vuorosanat pyhien kirjoitusten
kertomuksista. Pidä huolta siitä, että sovelias kunnioitus pyhiä kirjoituksia kohtaan
säilyy tämän toiminnan aikana.

10. Jaa luokka kahteen tai useampaan pienryhmään. Kun olette käyneet läpi jonkin
pyhien kirjoitusten kertomuksen, pyydä kutakin ryhmää kirjoittamaan paperiin
kertomuksessa opetetut periaatteet ja opit. Pyydä sitten ryhmiä kertomaan vuoro-
tellen muille ryhmille siitä, kuinka nämä periaatteet soveltuvat heidän elämäänsä.

11. Pyydä luokan jäseniä pitämään kynää mukanaan, niin että he voivat merkitä kes-
kustelussa esiin tulevia tärkeitä jakeita.

12. Näytä osioita videosta Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914130) kuten osassa
”Valmistelut” esitetään.

Uusien jäsenten 
auttaminen Sinulla saattaa Evankeliumin oppi -luokan opettajana olla tilaisuus opettaa jäseniä,

jotka ovat melko uusia kirkossa. Opetuksesi voi auttaa uusia jäseniä vahvistumaan
uskossa.

Ensimmäinen presidenttikunta on sanonut: ”Jokaista kirkon jäsentä täytyy rakastaa ja
hoivata, varsinkin muutaman ensimmäisen kuukauden aikana kasteen jälkeen. Kun
uudet jäsenet saavat osakseen vilpitöntä ystävyyttä ja kun he saavat mahdollisuuksia
palvella sekä hengellistä ravintoa Jumalan sanan tutkimisesta, he kokevat pysyvän
kääntymyksen ja kuuluvat ’Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät’ (Ef. 2:19).”
(Kirje ensimmäiseltä presidenttikunnalta 15. toukokuuta 1997)

Evankeliumin 
opettaminen 
nuorille Jos opetat nuoria, niin muista, että he tarvitsevat usein aktiivista osallistumista ja

havaintoesityksiä opeista, joista keskustellaan. Se, että käytät oppikirjassa ehdotettuja
videoesityksiä, kuvia ja toimintoja, voi auttaa nuoria säilyttämään kiinnostuksensa
oppiaiheita kohtaan. Muita ideoita avuksesi evankeliumin opettamisessa nuorille on
kirjassa Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta (33043 130).
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Tavoite Rohkaista luokan jäseniä lujittamaan todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta tutkimalla
Uutta testamenttia.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Jes. 61:1–3; JST Luuk. 3:4–11. Jesaja ja Johannes Kastaja profetoivat Vapahtajan
tehtävästä.

b. Joh. 1:1–14; 20:31. Apostoli Johannes todistaa, että Jeesus Kristus on ”todellinen
valo”. Hän julistaa kirjoittavansa todistuksensa siinä tarkoituksessa, että se aut-
taisi muita uskomaan ”Jeesuksen olevan Kristus”.

2. Hanki luokkasi jokaiselle jäsenelle kirjanen Uusi testamentti – Oppilaan opiskeluopas
(35682 130). (Seurakunnan olisi pitänyt tilata nämä oppaat vuosittaisen oppimateri-
aalin tilauksen yhteydessä. Piispakunnan jäsenen tulee antaa ne pyhäkoulun johto-
kunnalle.)

3. Jos käytät huomion herättämiseksi tarkoitettua toimintaa, pyydä muutamia luokan
jäseniä varautumaan lukemaan jokin mielikohtansa Uudesta testamentista tai teke-
mään siitä yhteenveto sekä selittämään lyhyesti, miksi se kohta on heille innoituk-
seksi tai avuksi.

4. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla: Jesaja kirjoittaa
Kristuksen syntymästä (62339; Evankeliumiaiheinen kuvasto 113) ja Johannes saar-
naa erämaassa (62132; Evankeliumiaiheinen kuvasto 207). Jos käytät toimintaa
”Huomion herättäminen”, niin varaa mukaasi myös muutamia Uuden testamentin
tapahtumia esittäviä kuvia, kuten Jeesus parantaa sokean (62145; Evankeliumiaihei-
nen kuvasto 213) ja Maria ja ylösnoussut Herra (62186; Evankeliumiaiheinen
kuvasto 233).

5. Opetusehdotus: Kehota luokan jäseniä lukemaan joka viikko annetut lukutehtävät
ja tulemaan oppitunnille valmiina keskustelemaan lukemastaan. Tämä valmistau-
tuminen auttaa täyttämään Herran lupauksen, että ”sekä se, joka julistaa, että se,
joka ottaa vastaan [totuuden Hengen kautta], ymmärtävät toisiansa, ja molemmat
rakentuvat ja iloitsevat yhdessä” (LK 50:22).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä kuvia, jotka kertovat Uuden testamentin tapahtumista.

Pyydä luokan jäseniä miettimään seuraavaa kysymystä:

• Mitkä Uuden testamentin kertomukset tai opetukset ovat erityisesti innoittaneet tai
auttaneet teitä?

Anna luokan jäsenten ajatella hetken aikaa ja pyydä sitten kutakin tehtävän saaneista
luokan jäsenistä lukemaan mielikohtansa Uudesta testamentista tai tekemään siitä

Huomion
herättäminen
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”Että te uskoisitte Jeesuksen 
olevan Kristus”



yhteenveto. Jos muutkin luokan jäsenet haluavat mainita lempikohtansa, anna muu-
tamien heistä tehdä se.

Kerro, miltä sinusta tuntuu, kun voit opettaa ja opiskella Uutta testamenttia tänä
vuonna. Selitä, että tämänvuotisen Uuden testamentin tutkimisen tarkoituksena on
auttaa luokan jäseniä saamaan lujempi usko Jeesukseen Kristukseen ja tutustumaan
paremmin Hänen elämäänsä ja tehtäväänsä.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

1. Jesaja ja Johannes Kastaja profetoivat Vapahtajan tehtävästä.

Lukekaa kohdat Jes. 61:1–3 ja JST Luuk. 3:4–11 ja keskustelkaa niistä.

Näytä kuvaa, jossa Jesaja kirjoittaa Vapahtajan syntymästä. Selitä, että me voimme
saada lujemman todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja lisää arvonantoa Uutta testa-
menttia kohtaan tutkimalla Jesajan ja muiden Vapahtajan tehtävästä profetoineiden
sanoja.

• Mitä Vapahtajan tehtävän osa-alueita kuvataan kohdassa Jes. 61:1–2? (Kirjoita
luokan jäsenten vastaukset tauluun. Seuraavat vastaukset voivat sisältyä niihin.)

a. ”Ilmoitta[a] köyhille hyvän sanoman” (jae 1)
b. ”Paranta[a] ne, joiden mieli on murtunut” (jae 1)
c. ”Julista[a] vangituille vapautusta” (jae 1)
d. ”Lohdutta[a] kaikkia murheellisia” (jae 2)

• Kuinka Jeesus on täyttänyt nämä profetiat? (Pyydä luokan jäseniä mainitsemaan
esimerkkejä pyhistä kirjoituksista ja kertomaan omia kokemuksiaan.)

Tuo esille se, että Jeesus lainasi tätä kohtaa opetustyönsä alussa julistaakseen ole-
vansa Messias (Luuk. 4:16–21; ks. oppiaihe 6).

Aseta esille kuva, jossa Johannes Kastaja saarnaa erämaassa. Selitä, että Johannes
Kastaja profetoi Vapahtajan tehtävästä juuri ennen kuin Jeesus aloitti palvelutyönsä
kuolevaisuudessa.

• Kuinka Johannes Kastaja kuvaili Vapahtajan tehtävää? (Ks. JST Luuk. 3:4–9. Kirjoita
luokan jäsenten vastaukset tauluun. Jos näistä jakeista ei ole saatavissa Joseph Smithin
käännöstä, kirjoita profetiat seuraavasti:)

a. ”Ottaa pois maailman synnit” (jae 5)
b. ”Tuoda pelastus pakanakansoille” (jae 5)
c. ”Koota kadonneet yhteen” (jae 5)
d. ”Tehdä mahdolliseksi evankeliumin saarnaaminen pakanoille” (jae 6)
e. ”Olla valona kaikille pimeydessä istuville” (jae 7)
f. ”Saada aikaan ylösnousemus kuolleista” (jae 7)
g. ”Toteuttaa oikeudenmukaisuus kaikkien kohdalla” (jae 9)
h. ”Saada kaikki jumalattomat vakuuttuneiksi jumalattomista teoistaan” (jae 9)

• Kuinka Jeesus on täyttänyt nämä profetiat? (Pyydä luokan jäseniä mainitsemaan
esimerkkejä pyhistä kirjoituksista ja kertomaan omista kokemuksistaan.)

• Miltä teistä tuntuu, kun ajattelette, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme? Millaista
elämämme olisi, ellei Jeesus olisi tehnyt tätä kaikkea meidän puolestamme?

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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2. Apostoli Johannes todistaa, että Jeesus Kristus on ”todellinen valo”.

Lukekaa kohta Joh. 1:1–14; 20:31.

• Mitä me voimme oppia Jeesuksesta Kristuksesta kohdasta Joh. 1:1–3, 14? (Katso
seuraavaa luetteloa. Huomaa, että kohdassa Joh. 1:1, 14 esiintyvä ”Sana” viittaa
Vapahtajaan.)

a. Hän oli ”alussa” Isä Jumalan luona (Joh. 1:1–2). Huomaa, että Vapahtajan
tehtävä alkoi kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa, paljon ennen kuin Hän
syntyi Betlehemissä.

b. Hän on Jumala (Joh. 1:1). Selitä, että tarkoitamme tavallisesti taivaallista Isää,
kun puhumme Jumalasta. Kuitenkin ”persoona, joka tunnettiin Jehovana
Vanhan testamentin aikana – – on Poika, Jeesuksena Kristuksena tunnettu – –
joka on myös Jumala. Jeesus työskentelee Isän ohjauksessa. – – Jeesus on teh-
nyt todellisuudessa monia niistä asioista, joita pyhät kirjoitukset sanovat
Jumalan tehneen” (Bible Dictionary, ”God”, s. 681).

c. Evankeliumi saarnattiin Hänen kauttaan kuolevaisuutta edeltäneessä maailmassa
(JST Joh. 1:1).

d. Hän on tehnyt kaiken (Joh. 1:3).
e. Hän on Jumalan ainoa Poika lihassa (Joh. 1:14; ks. myös 1. Ne. 11:14–21). Tästä

opista keskustellaan oppiaiheessa 2.

• Apostoli Johannes sanoi, että ”hänessä (Jeesuksessa) oli elämä” (Joh. 1:4). Hän
todisti myös, että Jeesus on ”todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen” (Joh.
1:9). Kuinka Vapahtaja on antanut sinulle elämää ja valoa? (Luokan jäsenten kes-
kustellessa tästä kysymyksestä haluat ehkä viitata kohtiin Joh. 8:12; 1. Kor. 15:20–22;
Moro. 7:15–18, 41 ja LK 88:6–14.)

• Missä tarkoituksessa Johannes kirjoitti todistuksensa? (Ks. Joh. 20:31.) Mitä mer-
kitsee uskoa ”Jeesuksen olevan Kristus”? (Selitä, että Kristus tulee kreikankieli-
sestä sanasta, joka merkitsee voideltua. Kun meillä on todistus siitä, että Jeesus on
Kristus, me tiedämme, että Hän on Jumalan Poika ja että Hänet oli voideltu ja
ennalta asetettu Vapahtajaksemme.) Kuinka Uuden testamentin tutkiminen tänä
vuonna pyhäkoulussa voisi auttaa vahvistamaan todistustasi siitä, että Jeesus on
Kristus?

• Mitä me voimme yksilöinä ja luokkana tehdä, jotta Henki opastaisi meitä tutkies-
samme Uutta testamenttia? (Ks. Jaak. 1:5–6; LK 50:17–22; 88:118.)

• Kuinka kohdassa Joh. 1:10–14 olevat sanat voivat soveltua meihin, vaikka emme
olleetkaan maan päällä Vapahtajan kuolevaisen palvelutyön aikana?

Vanhin Thomas S. Monson on opettanut:

”Meidän ei tarvitse käydä Pyhässä maassa tunteaksemme Hänet lähellämme. Mei-
dän ei tarvitse kulkea Galilean rannoilla tai Juudean kukkuloilla vaeltaaksemme
siellä, missä Jeesus vaelsi.

Me kaikki voimme aivan todellisessa mielessä vaeltaa siellä, missä Jeesus vaelsi, kun
me Hänen sanansa huulillamme, Hänen Henkensä sydämessämme ja Hänen ope-
tuksensa elämässämme matkaamme kuolevaisuudessa.” (”Polut, joita Jeesus vaelsi”,
Valkeus, lokakuu 1974, s. 432)

Oppiaiheen päätös Todista Jeesuksesta Kristuksesta ja kerro, miltä sinusta tuntuu, kun saat oppia Hänestä
tutkimalla Uutta testamenttia.

Vakuuta luokan jäsenille, että heidän todistuksensa Vapahtajasta kasvaa, kun he etsi-
vät Hengen johdatusta tutkiessaan Uutta testamenttia ja ottaessaan osaa keskusteluun
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oppitunnilla. Kehota heitä käyttämään kirjasta Uusi testamentti – Oppilaan opiskeluopas
tutkiessaan pyhiä kirjoituksia valmistautuessaan kullekin oppitunnille.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Katsaus Uuteen testamenttiin

Pyydä luokan oppilaita ottamaan esiin Raamatun sisällysluettelo ja käymään läpi Uuden
testamentin 27 kirjan nimet. Selitä, että Uusi testamentti voidaan jakaa neljään osaan
(voit halutessasi kirjoittaa ne tauluun).

a. Evankeliumit (Matteus, Markus, Luukas ja Johannes), jotka ovat muistiinpanot
ja todistus Jeesuksen Kristuksen elämästä, tehtävästä ja opetuksista.

b. Apostolien teot, joka on kertomus apostolien palvelutehtävästä Jeesuksen kuole-
man ja ylösnousemuksen jälkeen. Tämän kirjan keskeinen aihe on Pietarin työ
juutalaisten ja Paavalin työ pakanoiden keskuudessa.

c. Paavalin ja muiden kirkon johtajien kirjeet, jotka on kirjoitettu heidän aikansa
pyhien opettamiseksi ja valistamiseksi.

d. Herra ilmoitus apostoli Johannekselle Patmoksen saarella.

2. Videoesitykset

Jos Perheilta – Kuvanauha perheiltojen avuksi (56736 130) on saatavissa, haluat ehkä
näyttää viiden minuutin mittaisen jakson ”Mitä ajattelette Kristuksesta?” Käytä 
esitystä Uuden testamentin esittelyyn ja sen tähdentämiseen, että todistus siitä, että
Jeesus on Kristus, on tärkeä.

Jos käytössäsi on video Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130), niin haluat ehkä
näyttää siitäkin kahden minuutin pituisen osion ”Uuden testamentin sanoma”.

3. ”Valon todistaja hän oli.” (Joh. 1:8)

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Joh. 1:6–8.

• Kuka näissä jakeissa mainittu mies on? (Johannes Kastaja.) Mikä hänen tehtävänsä
oli? (Ks. Joh. 1:8.) Kuinka me voimme Johanneksen tavoin olla ”valon todistajia”?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä saamaan suurempi usko Jeesukseen Kristukseen tutkimalla
Elisabetin, Sakariaan, Johannes Kastajan, Marian ja Joosefin elämää.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Luuk. 1:5–25, 57–80. Enkeli Gabriel ilmestyy Sakariaalle ja sanoo, että Sakariaan
vaimo Elisabet synnyttää pojan vastauksena rukoukseen. Tämä poika, jonka
nimeksi on annettava Johannes, valmistaa kansan Herran tuloa varten. Sakarias
asettaa Gabrielin sanat kyseenalaisiksi ja mykistyy. Elisabet tulee vanhoilla päi-
villään raskaaksi ja Johannes syntyy. Sakarias osoittaa uudistunutta uskoa profe-
toidessaan Johanneksen tehtävästä.

b. Luuk. 1:26–56; Matt. 1:18–25. Enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle, että tästä tulee
Jumalan Pojan äiti. Maria ja hänen serkkunsa Elisabet riemuitsevat kuullessaan
uutisen Vapahtajan tulosta. Joosef saa tietää, että Maria synnyttää Vapahtajan.

2. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla: Johannes saarnaa
erämaassa (62132; Evankeliumiaiheinen kuvasto 207) ja Marian ilmestys: enkeli
Gabriel ilmestyy Marialle (Evankeliumiaiheinen kuvasto 241).

3. Opetusehdotus: Kun ihminen opettaa Pyhän Hengen voimalla, ”kuljettaa Pyhän
Hengen voima hänen sanansa ihmislasten sydämiin” (2. Ne. 33:1). Hengen vaiku-
tuksen tunteminen vahvistaa luokan jäsenten todistusta, heidän rakkauttaan Herraa
ja toinen toistaan kohtaan sekä heidän sitoutumistaan vanhurskaaseen elämään.
Mieti rukoillen, mitä voisit tehdä, jotta Henki olisi läsnä jokaisella oppitunnilla.
(Ks. Tämän kirjan sivut V–VI ja Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 13, 76–77.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esitä luokan jäsenille seuraavat kysymykset:

• Jos voisit tavata kenet tahansa Uuden testamentin henkilön Jeesusta lukuun otta-
matta, kenet haluaisit tavata? Miksi haluaisit tavata tämän henkilön?

Kun muutamat luokan jäsenet ovat vastanneet kysymyksiin, selitä, että tunnemme
usein vetoa vanhurskaisiin ihmisiin, koska he seuraavat Vapahtajaa ja todistavat
Hänestä. Kun tutustumme paremmin sellaisiin ihmisiin, tutustumme paremmin myös
Jeesukseen Kristukseen. Tämänkertaisessa oppiaiheessa kerrotaan muutamista ihmi-
sistä, joiden vanhurskas esimerkki voi auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Häntä.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin. Koska olisi vaikeaa esittää kaikki
kysymykset tai käsitellä kaikki oppiaiheen kohdat, valitse rukoillen ne, jotka parhaiten
vastaavat luokkasi jäsenten tarpeita.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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1. Johannes Kastaja syntyy Elisabetille ja Sakariaalle.

Keskustelkaa kohdista Luuk. 1:5–25, 57–80. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitut
jakeet ääneen.

• Kuinka Elisabetia ja Sakariasta kuvaillaan pyhissä kirjoituksissa? (Ks. Luuk. 1:6–9.)

• Mitä siunausta Sakarias ja Elisabet olivat rukoilleet? (Ks. Luuk. 1:7, 13.) Kuinka tähän
rukoukseen lopulta vastattiin? (Ks. Luuk. 1:11–13, 24–25. Tuo esille se, että Sakarias
ja Elisabet olivat mahdollisesti rukoilleet monen vuoden ajan, että heitä siunattai-
siin lapsella. Taivaallinen Isä ei kuitenkaan suonut heille tätä siunausta ennen kuin
aika oli oikea Hänen tarkoitustensa toteuttamiseksi.) Kuinka me voimme pysyä
uskollisina ja välttyä masennukselta silloin, kun vilpittömiin rukouksiimme ei
vastata välittömästi sillä tavalla kuin me haluamme?

• Mitä Gabriel profetoi Johanneksen tehtävästä? (Ks. Luuk. 1:14–17. Näytä kuvaa,
jossa Johannes saarnaa erämaassa, ja tee tauluun yhteenveto Gabrielin profetioista.
Keskustelkaa siitä, mitä profetiat tarkoittavat, kuinka Johannes täytti ne ja kuinka
me voimme noudattaa Johanneksen esimerkkiä noissa asioissa.)

a. Johannes ”kääntää monet – – Herran, heidän Jumalansa, puoleen” (Luuk. 1:16).
b. Hän ”kääntää isien sydämet lasten puoleen” (Luuk. 1:17).
c. Hän ”ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin” (Luuk. 1:17).
d. Hän valmistaa ”kansan Herran tuloa varten” (Luuk. 1:17).

Huom. Johannes Kastaja oli ”merkittävä Aaronin pappeuden haltija koko histo-
riassa” (Bible Dictionary, ”John the Baptist”, s. 714). Haluatte ehkä keskustella siitä,
miten Johanneksen työn toisiaan seuraavat osa-alueet soveltuvat niihin luokan
jäseniin, joilla on Aaronin pappeus.

• Mitä Sakariaalle tapahtui, kun hän epäili enkelin sanoja? (Ks. Luuk. 1:18–20.)
Kuinka Sakariaan menettely Johanneksen synnyttyä osoitti hänen uudistunutta
uskoaan? (Ks. Luuk. 1:59–63. Hän ja Elisabet antoivat pojalleen nimeksi Johannes
noudattaen siten Jumalan käskyä eikä asuinseutunsa perinteitä.)

• Kun Sakarias profetoi poikansa tehtävästä, hän puhui myös lunastuksesta, pelastuk-
sesta, syntien anteeksiantamisesta, laupeudesta ja aamun koitosta (Luuk. 1:68–79).
Kehen hän viittasi niistä puhuessaan? (Jeesukseen Kristukseen.) Pyydä jotakuta luo-
kan jäsentä lukemaan kohta Joh. 1:6–9. Todista, että meidän tulisi Johannes Kasta-
jan tavoin keskittää palveluksemme siihen, että autamme toisia tulemaan Kristuk-
sen luokse.

• Johannes syntyi, ”kasvoi ja vahvistui Hengessä” (Luuk. 1:80). Minkähän vuoksi
Johanneksen oli tarpeen vahvistua Hengessä pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä?
Mitä me voimme tehdä, jotta vahvistuisimme Hengessä?

2. Maria ja Joosef saavat tietää, että Mariasta tulee Jumalan Pojan äiti.

Lukekaa valittuja jakeista kohdista Luuk. 1:26–56 ja Matt. 1:18–25 ja keskustelkaa
niistä.

• Mitä Maria sai kuulla enkeli Gabrielilta? (Ks. Luuk. 1:26–33.) Miksi Vapahtajan piti
olla kuolevaisen äidin ja kuolemattoman Isän poika?

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut Jeesuksesta Kristuksesta puhuessaan näin:

”Hänen Isänsä oli Jumala, jolta kuolemattomalta Persoonalta – – Hän peri kuole-
mattomuuden vallan, mikä on valta elää ikuisesti, tai, koska Hän oli valinnut kuole-
man, se on valta nousta jälleen kuolemattomuudessa ja elää sen jälkeen ikuisesti
enää kuolematta – – .
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Hänen äitinsä oli Maria, jolta kuolevaiselta äidiltä – – Hän peri kuolevaisuuden
vallan, mikä on valta kuolla – – .

Juuri tämän yhdessä henkilössä yhdistyvän jumalallisen ja kuolevaisen takia Her-
ramme pystyi toteuttamaan äärettömän ja iankaikkisen sovituksen. Koska Hänen
Isänsä oli Jumala ja äitinsä Maria, Hänellä oli valta elää tai kuolla valintansa
mukaan, ja annettuaan henkensä Hänellä oli valta ottaa se takaisin ja siirtää sitten
meille käsittämättömällä tavalla tuon ylösnousemuksen vaikutukset kaikkiin ihmi-
siin, niin että kaikki ihmiset nousevat kuolleista.” (The Promised Messiah [1978],
s. 470–471)

• Mitä me saamme tietää Mariasta hänen enkelin ja Elisabetin kanssa käymiensä kes-
kustelujen perusteella? (Ks. Luuk. 1:26–38, 45–49; ks. myös Al. 7:10. Tee luokan
jäsenten vastauksista yhteenveto tauluun. Jos opetat nuoria, haluat ehkä ehdottaa,
että he pitäisivät Mariaa esimerkkinä vanhurskaasta nuoresta naisesta.)

a. Jumala oli suonut Marialle armonsa (Luuk. 1:28, 30). Mitä Jumalan armon saami-
nen tarkoittaa? Miltä muilta tahoilta jotkut ihmiset etsivät itselleen hyväksyn-
tää? Miksi hyväksynnän etsiminen näiltä tahoilta saattaa vaikeuttaa armon saa-
mista Jumalalta?

b. Maria oli niin kelvollinen, että Herra oli hänen kanssaan (Luuk. 1:28). Mitä me
voimme tehdä ollaksemme kelvollisia saamaan tämän siunauksen?

c. Maria oli nöyrä ja alistui Jumalan tahtoon (Luuk. 1:38, 48). Miksi meidän on
tärkeätä alistua Jumalan tahtoon? Kuinka voimme tulla nöyremmiksi ja alistu-
vammiksi?

d. Maria riemuitsi Vapahtajastaan (Luuk. 1:47). Kuinka me voimme riemuita Vapah-
tajasta?

• Miksi Elisabet ja hänen syntymätön poikansa riemuitsivat, kun Maria tuli vierai-
lulle? (Ks. Luuk. 1:39–44; ks. myös Luuk. 1:15. Tuo esille se, että yksi Pyhän Hengen
tärkeimmistä tehtävistä on todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.) Mikäli katsot sen
sopivaksi, kerro siitä, kuinka Pyhä Henki on auttanut sinua saamaan todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta, ja pyydä toisia tekemään samoin.)

• Kuinka Joosefin rakkautta Mariaa kohtaan koeteltiin? (Ks. Matt. 1:18.) Miten Joosef
reagoi saadessaan tietää, että Maria oli raskaana? (Ks. Matt. 1:19.) Tuo esille se, että
Joosef olisi lain mukaan voinut syyttää Mariaa avioliittolupauksen rikkomisesta ja
saada hänet oikeuden eteen. Oikeudessa Marialle olisi voitu langettaa kuoleman-
tuomio. Sen sijaan Joosef päätti vapauttaa hänet avioliittosopimuksesta kaikessa
hiljaisuudessa.)

• Kuinka taivaallinen Isä auttoi Joosefia hyväksymään Marian tilan ja valmistau-
tumaan omiin velvollisuuksiinsa? (Ks. Matt. 1:20–23.) Mitä Joosef teki unensa
seurauksena? (Ks. Matt. 1:24–25.) Mitä se paljastaa hänen luonteestaan?

Oppiaiheen päätös Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Luuk. 1:46. Selitä, että ylistämällä
Herran suuruutta Maria pyrki kiittämään Herraa ja auttamaan toisia näkemään Hänen
suuruutensa.

• Kuinka Elisabetin, Sakariaan, Johannes Kastajan, Marian ja Joosefin esimerkki
auttaa teitä näkemään Vapahtajan suuruuden ja lisää uskoanne Häneen? Kuinka
me voimme auttaa muita saamaan suuremman uskon Jeesukseen Kristukseen?

Ilmaise kiitollisuutesi Elisabetin, Sakariaan, Johannes Kastajan, Marian ja Joosefin
vanhurskaasta esimerkistä. Todista niistä totuuksista, joista olette keskustelleet.
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Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa
toista tai molempia näistä ehdotuksista.

”Jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on.” (Luuk. 1:4)

• Luukas osoitti todistuksensa Teofilos-nimiselle henkilölle (Luuk. 1:3). Missä tarkoi-
tuksessa Luukas todistuksensa kirjoitti? (Ks. Luuk. 1:3–4. Jotta Teofilos tietäisi,
kuinka luotettavaa hänelle siihen mennessä annettu opetus oli ollut.) Kuinka teitä
on vahvistanut se, kun olette kuulleet toisten todistavan tutuista opeista ja tunne-
tuista pyhien kirjoitusten kertomuksista?
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Tavoite Rohkaista luokan jäseniä iloitsemaan Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja noudat-
tamaan esimerkkiä, jonka Hän antoi nuoruudessaan, jolloin Hänelle ”karttui ikää
ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä” (Luuk. 2:52).

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Luuk. 2:1–7. Jeesus Kristus syntyy.
b. Luuk. 2:8–39. Enkelit ja monet muut riemuitsevat Jeesuksen syntymästä.
c. Matt. 2. Idästä tulee tietäjiä katsomaan Jeesusta ja antamaan Hänelle lahjoja.

Herodes, joka kokee juutalaisten kuninkaan syntymän uhaksi, määrää kaikki
Betlehemissä ja sen lähistöllä asuvat kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat
surmattavaksi. Herran enkeli neuvoo Joosefia pakenemaan Marian ja Jeesuksen
kanssa Egyptiin ja palaamaan myöhemmin heidän kanssaan Israeliin.

d. Luuk. 2:40–52. Jeesus varttuu Isän opastamana ja valmistautuu nuoruudessaan
palvelutehtäväänsä.

2. Lisälukemista: JST Matt. 3:24–26; 1. Ne. 11:1–23; He. 14:1–8; 3. Ne. 1:4–21; 27:13–16;
LK 93:11–20.

3. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä joitakin niistä oppitunnilla.

a. ”Luuk. 2”, kuuden minuutin mittainen osio videosta Uusi testamentti – Kuvanau-
hoitteita (56914 130)

b. Kuvat Ei tilaa majatalossa (62115); Jeesuksen syntymä (62116, Evankeliumiaihei-
nen kuvasto 200); Jeesus seimessä (62495; Evankeliumiaiheinen kuvasto 201);
Kristuksen syntymä ilmoitetaan paimenille (62117; Evankeliumiaiheinen kuvasto
202); Tietäjät (62120; Evankeliumiaiheinen kuvasto 203); Pako Egyptiin (62119;
Evankeliumiaiheinen kuvasto 204); Jeesus-lapsi temppelissä (62500; Evankeliu-
miaiheinen kuvasto 205); Jeesuksen Kristuksen lapsuus (62124; Evankeliumiai-
heinen kuvasto 206) sekä Jeesus ja Hänen äitinsä (Evankeliumiaiheinen kuvasto
242)

4. Opetusehdotus: Näytä sopivia kuvia ja videoesityksiä kutsuaksesi Hengen luokkaan,
saadaksesi oppitunnille vaihtelua ja auttaaksesi luokan jäseniä muistamaan ne pyhien
kirjoitusten kertomukset, joista he keskustelevat (ks. Opettaminen – ei suurempaa
kutsumusta, osa G).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavat henkilöt: paimen, Simeon, tietäjä, Herodes, henkilö majapai-
kassa, Hanna, enkeli, Maria.

Lue seuraavat suhtautumistavat Jeesuksen Kristuksen syntymään. Pyydä luokan
jäseniä yhdistämään kukin tapa oikeaan henkilöön.

1. Matkustin pitkän matkan löytääkseni Hänet, annoin Hänelle lahjoja ja kumarsin
Häntä. (Tietäjä; Matt. 2:1–2, 9–11)

Huomion
herättäminen
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2. En tehnyt Hänelle tilaa. (Henkilö majapaikassa; Luuk. 2:7)

3. Saatuani todistuksen Pyhältä Hengeltä otin lapsen käsivarsilleni ja tiesin, että voisin
kuolla rauhassa. (Simeon; Luuk. 2:25–32)

4. Minä sanoin: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä.” (Enkeli;
Luuk. 2:13–14)

5. Menin kiireesti katsomaan Häntä. (Paimen; Luuk. 2:15–16)

6. Huolestuin ja yritin surmata Hänet. (Herodes; Matt. 2:3–4, 16)

7. Nähtyäni Hänet temppelissä ylistin Jumalaa ja kerroin uutista Hänen syntymästään.
(Hanna; Luuk. 2:36–38)

8. Tutkistelin tapahtunutta sydämessäni. (Maria; Luuk. 2:19)

Pyydä luokan jäseniä pohtimaan oppitunnin aikana seuraavia kysymyksiä:

• Kuinka te suhtaudutte kertomukseen Vapahtajan syntymästä? Kuinka te suhtau-
dutte Hänen elämäänsä, kuolemaansa, sovitukseensa ja ylösnousemukseensa?

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, auta luokan jäseniä ymmärtämään,
miksi meidän pitäisi iloita Vapahtajan syntymästä. Keskustelkaa siitä, millä tavoin
Hänen nuoruudessaan antamaansa esimerkkiä voi noudattaa.

1. Jeesus Kristus syntyy.

Lukekaa kohta Luuk. 2:1–7 ja keskustelkaa siitä. Näytä joitakin kohdassa ”Valmistelut”
mainittuja kuvia.

• Jeesuksella oli kirkkaus taivaallisen Isän luona ”jo ennen maailman syntyä” (Joh.
17:5). Hän loi taivaat ja maan (Moosia 3:8). Hän ilmoitti Jehovana käskyjä ja evan-
keliumin totuuksia Vanhan testamentin profeetoille (3. Ne. 15:2–5). Miksi Jeesus
tuli maan päälle? (Ks. 3. Ne. 27:13–16.)

• Millaisissa oloissa Jeesus syntyi? (Ks. Luuk. 2:7.) Kuinka nämä olot enteilivät Hänen
palvelutehtäväänsä kuolevaisuudessa ja Hänen sovitusuhriaan? Millä tavoin nyky-
päivän ihmiset kieltäytyvät antamasta elämässään tilaa Vapahtajalle? Mitä me
voimme tehdä antaaksemme Hänelle tilaa elämässämme?

2. Enkelit ja monet muut riemuitsevat Jeesuksen syntymästä.

Keskustelkaa kohdasta Luuk. 2:8–39. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita ääneen. Näytä joitakin kohdassa ”Valmistelut” mainittuja kuvia.

Jos käytät videoesitystä ”Luuk. 2”, niin näytä se tässä yhteydessä.

• Mitä enkelit sanoivat, kun he ilmoittivat Jeesuksen syntymästä? (Ks. Luuk. 2:13–14.)
Kuinka Jeesus on antanut kunnian Isälle? Kuinka Hän on tuonut rauhaa ja rak-
kautta kaikille ihmisille ja teille henkilökohtaisesti? Kuinka me voimme osoittaa
kiitollisuuttamme Jumalalle siitä, että Hän antoi meille lahjaksi Poikansa?

• Mitä paimenet tekivät nähtyään vastasyntyneen Vapahtajan? (Ks. Luuk. 2:17–18.)
Mitä me voimme tehdä noudattaaksemme heidän esimerkkiään? Pyydä luokan
jäseniä miettimään jotakuta, jolle he voisivat kertoa todistuksestaan Vapahtajasta.

• Mitä Maria teki Jeesuksen syntymän ja paimenien käynnin jälkeen? (Ks. Luuk. 2:19.)
Mitä se kertoo Mariasta? Miksi on tärkeätä käyttää aikaa pyhien kokemusten vaali-
miseen ja mietiskelyyn?

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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• Kuinka Simeonia ja Hannaa oli valmistettu Jeesus-lapsen näkemiseen? (Ks. Luuk.
2:25–26, 37.) Kuinka he suhtautuivat nähdessään Hänet? (Ks. Luuk. 2:27–35, 38.)
Mitä me voimme oppia Vapahtajasta heidän profetioidensa perusteella?

3. Tietäjiä tulee kumartamaan Jeesus-lasta. Herodes yrittää surmata Hänet.

Lukekaa valittuja jakeita luvusta Matt. 2 ja keskustelkaa niistä. Näytä joitakin kohdassa
”Valmistelut” mainittuja kuvia.

• Miksi idän tietäjät etsivät Jeesusta? (Ks. Matt. 2:1–2.) Mitä he tekivät löydettyään
Hänet? (Ks. Matt. 2:11. Huomatkaa, että kun he vihdoin löysivät Jeesuksen, tämä oli
”lapsi” eikä vastasyntynyt vauva.) Mitä lahjoja me voimme antaa Herralle?

• Miksi Herodes tahtoi löytää Jeesuksen? (Ks. Matt. 2:3–6, 13. Hän oli huolissaan ja
halusi surmata Jeesuksen.) Miksi Jeesuksen syntymä huolestutti kuningasta? (Ks.
Matt. 2:2, 6. Jeesus oli profetian mukaan hallitseva Israelia.)

• Miten Jeesus varjeltiin Herodekselta? (Ks. Matt. 2:13–15.) Mistä Joosef tiesi, milloin
hän voisi palata Egyptistä? (Ks. Matt. 2:19–23.) Minkä vuoksi luulette Joosefin
voineen saada tällaista opastusta Jumalalta? Mitä nykypäivän isät ja äidit voivat
tehdä voidakseen saada perhettään koskevaa ilmoitusta? Kuinka Jumala on autta-
nut teitä, kun olette tavoitelleet Häneltä ohjausta perheellenne?

4. Jeesus varttuu Isän opastamana ja valmistautuu nuoruudessaan palvelutehtä-
väänsä.

Lukekaa kohta Luuk. 2:40–52 ja keskustelkaa siitä. Näytä joitakin kohdassa ”Valmiste-
lut” mainittuja kuvia. Selitä, että Joosef ja Maria ja muut uskolliset juutalaiset viettivät
joka vuosi pääsiäisjuhlia Jerusalemissa. Jeesus lähti heidän mukaansa täytettyään 12
vuotta, kuten oli tapana (Luuk. 2:41–42).

• Kun Maria ja Joosef olivat viettäneet pääsiäisjuhlaa Jerusalemissa ja lähteneet
paluumatkalle Nasaretiin, he huomasivat, ettei 12-vuotias Jeesus ollut heidän muka-
naan (Luuk. 2:43–45). Mistä he lopulta löysivät Hänet? (Ks. Luuk. 2:46.) Jos teidän
vanhempanne tai muut rakkaanne eivät tietäisi, missä te olette, voisivatko he luot-
taa siihen, että olisitte tekemässä sellaista, mikä on otollista taivaalliselle Isällenne?

• Joseph Smithin raamatunkäännöksessä kohdasta Luuk. 2:46 sanotaan, että temppe-
lissä olevat miehet kuuntelivat Jeesusta ja esittivät Hänelle kysymyksiä. Mitä tämä
kertoo Jeesuksen nuoruudesta ja Hänen saamastaan opetuksesta?

• Kun Maria ja Joosef löysivät Jeesuksen, Maria sanoi Hänelle: ”Isäsi ja minä olemme
etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme.” (Luuk. 2:48.) Ketä hän tarkoitti
sanoessaan ”isäsi”? (Joosefia.) Kuinka Jeesus suhtautui Marian huolestumiseen? (Ks.
Luuk. 2:49.) Ketä Jeesus tarkoitti sanoessaan ”Isäni luona”? (Taivaallista Isää.) Mitä
tämä kertoo meille siitä, ymmärsikö Jeesus tehtävän, johon Hänet oli ennalta-ase-
tettu?

• Kuinka Jeesus kohteli Mariaa ja Joosefia ollessaan nuori? (Ks. Luuk. 2:51. Vaikka
Hän oli Jumalan Poika, Hän oli kuuliainen äidilleen ja Joosefille.) Mitä me voimme
oppia tästä esimerkistä?

• Nuorelle ”Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi
häntä” (Luuk. 2:52). Hän toisin sanoen kehittyi älyllisesti, fyysisesti, hengellisesti ja
sosiaalisesti. Mitä nimenomaista me voimme tehdä kasvaaksemme älyllisesti, fyysi-
sesti, hengellisesti ja sosiaalisesti?

• Mitä me saamme tietää kohdasta LK 93:11–17 Vapahtajan kehityksestä hänen olles-
saan nuori? (Jeesus ei Vapahtajaksemme valmistautuessaan saanut kaikkea tarvitse-
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maansa älyä, voimaa, viisautta ja kunniaa heti. Hän sai ”armoa armon päälle”,
vähän kerrallaan.) Miten tämä totuus soveltuu meihin? (Ks. LK 93:18–20.)

Oppiaiheen päätös Todista niistä totuuksista, joista olette keskustelleet tällä oppitunnilla. Rohkaise luokan
jäseniä iloitsemaan Vapahtajan syntymästä ja noudattamaan Hänen nuoruudessaan
antamaansa esimerkkiä.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampia näistä ehdotuksista.

1. ”Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.”
(Luuk. 2:19)

Kun keskustelette siitä, miten kunnioittavasti Maria suhtautui Jeesuksen syntymään,
kutsukaa joku äiti kertomaan tunteistaan lapsensa synnyttyä.

2. Nuorten toiminta

Valitse oppiaiheesta viisi tärkeätä pyhien kirjoitusten kohtaa ja anna luokan jäsenten
tutustua kunkin kohdan sisältöön. Pyydä sitten luokan jäseniä sulkemaan Raamattunsa.
Anna vihjeitä, jotka johtavat niihin pyhien kirjoitusten kohtiin, jotka olette käyneet
läpi, ja valitse kuhunkin vihjeeseen sellainen sanamuoto, ettei jää epäselvyyttä siitä,
mihin kohtaan viittaat. (Voit sanoa esimerkiksi näin: ”Tässä kohdassa on enkelien ylis-
tystä Jumalalle kun Jeesus syntyi.” Ainoa mahdollinen vastaus on Luuk. 2:14.) Kun olet
lukenut vihjeen, pyydä luokan jäseniä avaamaan Raamattunsa ja etsimään oikea kohta.
Käytä tätä toimintaa keinona tutustua pyhien kirjoitusten kohtiin eikä kilpailuna. Älä
käytä siihen aikaa enempää kuin muutama minuutti.
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä lähestymään Vapahtajaa tekemällä parannuksen synneis-
tään, pitämällä kasteenliittonsa ja vastustamalla kiusausta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Matt. 3:1–12. Johannes Kastaja saarnaa parannusta ja kastaa raivaten tietä Her-
ralle Jeesukselle Kristukselle.

b. Matt. 3:13–17. Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen.
c. Matt. 4:1–11. Jeesus vastustaa Paholaisen kiusauksia autiomaassa.
d. Joh. 1:35–51. Muutamat Johannes Kastajan opetuslapsista päättävät seurata

Jeesusta.

2. Lisälukemista: Mark. 1:1–13; Luuk. 3:1–22; 4:1–14; Joh. 1:19–34; 2:1–25; 2. Ne. 31.

3. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla: Johannes saarnaa
erämaassa (62132; Evankeliumiaiheinen kuvasto 207) ja Johannes Kastaja kastaa
Jeesuksen (62133; Evankeliumiaiheinen kuvasto 208).

4. Opetusehdotus: Käytä oppitunnin aika viisaasti. Suunnittele, mistä aiotte keskus-
tella ja kuinka paljon aikaa haluat käyttää kuhunkin oppiaiheen osaan, mutta anna
sitten Hengen johtaa itseäsi. Älä lopeta merkityksellistä keskustelua vain sen täh-
den, että saisit koko oppiaiheen käsitellyksi. On tärkeämpää, että luokan jäsenet
oppivat ja tuntevat Hengen kuin että jokaisesta oppiaiheen kohdasta keskustellaan.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun seuraavaa ja kysy luokan jäseniltä, tietävätkö he, mitä siinä lukee.

Huomion
herättäminen
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Selitä, että se on hepreankielinen sana Messias, joka tarkoittaa voideltua. Juutalaiset
olivat odottaneet satojen vuosien ajan Messiasta, joka heidän profetioidensa mukaan
olisi voideltu Kuningas ja Vapauttaja. Messias on kreikaksi Khristos. Jeesus Kristus oli
kauan odotettu Messias, ja Johannes Kastaja oli profeetta, joka oli lähetetty raivaa-
maan Hänelle tietä.

Keskustelkaa siitä, kuinka seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat voivat auttaa meitä
pääsemään lähemmäksi Vapahtajaa. Koska olisi vaikeaa esittää kaikki kysymykset tai
käsitellä kaikki oppiaiheen kohdat, valitse rukoillen ne, jotka parhaiten vastaavat
luokkasi jäsenten tarpeita.

1. Johannes Kastaja raivaa tietä Herralle Jeesukselle Kristukselle.

Lukekaa kohta Matt. 3:1–12 ja keskustelkaa siitä. Näytä kuvaa, jossa Johannes saarnaa,
ja anna seuraavat taustatiedot omin sanoin:

Monet profeetat näkivät ennalta Johanneksen palvelutyön satoja vuosia ennen hänen
syntymäänsä ja todistivat hänen suuruudestaan tien raivaajana Messiaalle (Jes. 40:3;
1. Ne. 10:7–10). Johanneksen palvelutehtävän valmistukseksi enkeli Gabriel ilmoitti
Johanneksen tulossa olevasta syntymästä (Luuk. 1:13–19), Sakarias profetoi, kun Johan-
nekselle annettiin nimi ja hänet ympärileikattiin (Luuk. 1:67–79), ja enkeli asetti kah-
deksan päivän ikäisen Johanneksen hänen tehtäväänsä (LK 84:27–28). Toteamus, joka
kruunasi Johanneksen suuruuden, on peräisin itse Vapahtajalta, joka sanoi: ”Yksikään
naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi.” (Luuk. 7:28)

Johannes syntyi noin kuusi kuukautta ennen kuin Jeesus. Pian Jeesuksen syntymän
jälkeen Herodes, joka koki ilmoituksen uuden juutalaisten kuninkaan syntymästä
uhaksi, surmautti ”Betlehemissä ja sen lähistöllä – – kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuo-
remmat pojat” (Matt. 2:16). Joosefille ilmestyi unessa Jeesuksen suojelemiseksi enkeli
ja neuvoi häntä viemään Jeesuksen ja Marian Egyptiin (Matt. 2:13–15). Johanneksen
suojelemiseksi ”Sakarias lähetti [Elisabetin] viemään hänet vuoristoon, missä häntä
ruokittiin heinäsirkoilla ja villihunajalla” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith [1985] s. 260). Johannes aloitti julkisen toimintansa monta
vuotta myöhemmin saarnaten ensin autiomaassa ja sittemmin Jerusalemissa ja ”kaik-
kial[l]a Jordanin ympäristös[s]ä” (Matt. 3:5).

• Mikä oli Johannes Kastajan tehtävä? (Ks. Luuk. 1:76–79; 3:3–4.) Miksi mielestänne
on tärkeää, että joku raivaa tietä Herralle?

• Mitä sanomaa Johannes julisti valmistaakseen kansaa Vapahtajan tulemista varten?
(Ks. Matt. 3:1– 2.) Mitä parannuksen tekeminen merkitsee? (Sillä aikaa kun luokan
jäsenet keskustelevat vastauksista tähän kysymykseen, kirjoita tauluun joitakin
parannuksen osa-alueita kuten seuraavassa on esitetty. Haluat ehkä pyytää luokan
jäseniä lukemaan oheiset pyhien kirjoitusten kohdat.)

a. Jumalan mielen mukaisen murheen tunteminen (2. Kor. 7:9–10)
b. Syntien tunnustaminen ja hylkääminen (LK 58:42–43)
c. Tehtyjen vääryyksien hyvittäminen, mikäli mahdollista (Luuk. 19:8)
d. Käskyjen pitäminen (LK 1:31–32)
e. Herran puoleen kääntyminen ja Hänen palvelemisensa (Moosia 7:33)

• Kuinka parannuksen tekeminen auttaa meitä valmistautumaan asumaan taivaalli-
sen Isän ja Jeesuksen Kristuksen luona? (Ks. 3. Ne. 27:19.) Kuinka parannus auttaa
meitä pääsemään joka päivä heitä lähemmäksi?

• Fariseukset ja saddukeukset näkivät Johanneksen suorittavan kasteita, mutta päätti-
vät olla menemättä itse kasteelle (Matt. 3:7; Luuk. 7:29–30). Johannes nuhteli heitä

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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kehottaen heitä tekemään parannuksen ja kantamaan parannukselle soveliaita
hedelmiä (ks. JST Matt. 3:35; sana hedelmiä tarkoittaa tuloksia.) Mitä ovat paran-
nuksen hedelmät? (Ks. Moro. 8:25–26.)

• Johannes kastoi ”vedellä parannukseen” ja lupasi, että Jeesus kastaisi ”Pyhällä Hen-
gellä ja tulella” (Matt. 3:11). Mitä ”Pyhällä Hengellä ja tulella” kastaminen tarkoit-
taa? 

Meidät kastetaan Pyhällä Hengellä ja tulella kun saamme Pyhän Hengen lahjan kät-
ten päällepanon kautta (LK 20:41). ”Pyhän Hengen lahja on oikeus, milloin henkilö
on kelvollinen, Pyhän Hengen kumppanuuteen – – Se toimii puhdistusaineen
tavoin puhdistaen henkilön ja pyhittäen hänet kaikesta synnistä. Siten siitä puhu-
taankin usein ’tulena’”. (Bible Dictionary, ”Holy Ghost”, s. 704)

2. Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen.

Lukekaa kohta Matt. 3:13–17 ja keskustelkaa siitä. Näytä kuva, jossa Johannes kastaa
Jeesuksen.

• Miksi Johannes epäröi kastaa Jeesusta? (Ks. Matt. 3:14.) Miksi oli tarpeen, että Jeesus
kastettiin? (Ks. Matt. 3:15; 2. Ne. 31:6–7, 9–11.) Miksi meidät tarvitsee kastaa? (Ks.
2. Ne. 31:5, 12–13, 17– 18; LK 20:71; 49:13–14.)

• Mitä liittoja me teemme kun meidät kastetaan? (Ks. LK 20:37.) Kuinka näiden liitto-
jen pitäisi vaikuttaa päivittäisiin tekoihimme? (Ks. Moosia 18:8–10.)

3. Jeesus vastustaa Paholaisen kiusauksia autiomaassa.

Lukekaa kohta Matt. 4:1–11 ja keskustelkaa siitä.

• Henki vei Jeesuksen pian Hänen kasteensa jälkeen autiomaahan olemaan Jumalan
kanssa (JST Matt. 4:1). Kuinka luulette tämän kokemuksen valmistaneen Jeesusta
kestämään Paholaisen kiusauksia? Kuinka paasto, rukous ja ”Hengen vietävänä ole-
minen” vahvistaa meitä kiusauksia vastaan?

• Mihin haluun Paholainen yritti vedota kiusatessaan Jeesusta, joka oli paastonnut,
muuttamaan kivet leiviksi? (Ks. Matt. 4:2–3. Hän yritti vedota haluun tyydyttää
fyysistä mielitekoa.) Kuinka Paholainen kiusaa meitä antamaan periksi fyysisille
mieliteoille? Kuinka me voimme tunnistaa nämä kiusaukset ja vastustaa niitä?

• Houkutellessaan Jeesusta heittäytymään alas temppelimuurin harjalta ja osoitta-
maan valtansa tulla enkelien pelastamaksi Paholainen yritti vedota ylpeyteen
(Matt. 4:5–6). Kuinka Paholainen yrittää vedota meidän ylpeyteemme? Kuinka
me voimme tunnistaa ja voittaa kiusaukset tyydyttää ylpeitä mielitekojamme?

• Mitä Paholainen tarjoutui antamaan, jos Jeesus kumartaisi häntä? (Ks. Matt. 4:8–9.)
Kuinka Paholainen houkuttelee meitä maallisilla rikkauksilla ja vallalla? Kuinka me
voimme tunnistaa nämä kiusaukset ja vastustaa niitä? (Ks. Matt. 4:10.)

• Mitä valheellista oli Paholaisen tarjouksessa antaa Jeesukselle maailman valtakun-
nat? (Ks. LK 104:14.) Mitä valheellisia tarjouksia Paholainen esittää nykyaikana
houkutellakseen meitä syntiin?

• Jeesus vastasi Paholaisen jokaiseen kiusaukseen lainaamalla pyhiä kirjoituksia
(Matt. 4:3–4, 6–7, 8–10). Kuinka pyhät kirjoitukset antavat meille voimaa vastustaa
kiusausta? (Ks. He. 3:29–30.)

• Paholainen asetti kahteen kertaan kyseenalaiseksi sen, että Jeesus oli Jumalan Poika
(Matt. 4:3, 6). Miksi luulette Paholaisen ottaneen esille tämän kysymyksen? Kuinka
hän herättää tämän kysymyksen nykypäivän maailmassa? Kuinka meitä auttaa
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kiusauksen kohdatessa tieto siitä, että me olemme Jumalan lapsia? (Ks. KH Moos.
1:12–22.)

• Kuinka tieto siitä, että Jeesus, Jumalan Poika, koki samanlaisia kiusauksia kuin me,
voi auttaa meitä? (Haluat ehkä luokan jäsenten lukevan kohdan Hepr. 4:14–15 tästä
kysymyksestä keskustellessaan.)

Vanhin Joseph B. Wirthlin on sanonut: ”Herra tietää, että olemme kuolevaisia. Hän
tuntee heikkoutemme. Hän ymmärtää jokapäiväiset haasteemme ja maallisten tar-
peiden ja halujen aiheuttamat kiusaukset.” (”Isiemme usko”, Valkeus, heinäkuu 1996,
s. 36)

4. Muutamat Johannes Kastajan opetuslapsista päättävät seurata Jeesusta.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Joh. 1:35–51 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Johannes Kastaja kehotti omia opetuslapsiaan tekemään, kun Jeesus aloitti
palvelutyönsä kuolevaisuudessa? (Ks. Joh. 1:35–37.) Mitä Jeesus teki, kun Hän näki
kahden Johannes Kastajan opetuslapsen seuraavan itseään? (Ks. Joh. 1:38–39.)

• Mitä Andreas teki kuullessaan Vapahtajasta ja tuntiessaan Hänet? (Ks. Joh. 1:40–42.)
Kuinka Filippus vastasi Natanaelin epäilyksiin saatuaan todistuksen siitä, että Jeesus
oli Messias? (Ks. Joh. 1:43–46.) Mitä me voimme tehdä kutsuaksemme toisia ”tule-
maan ja näkemään” Vapahtajan?

Oppiaiheen päätös Todista, että kutsu tulla ja nähdä Vapahtaja on esitetty meille jokaiselle. Selitä, että
me voimme ottaa tuon kutsun vastaan tekemällä parannuksen, menemällä kasteelle,
pitämällä kasteenliittomme ja vastustamalla kiusausta.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Vapahtajan kasteen herättämiä ajatuksia

Käykää läpi kohta Matt. 3:16–17.

• Kuinka kertomus Vapahtajan kasteesta osoittaa, että kaste pitäisi suorittaa upotta-
malla? (Ks. Matt. 3:16; ks. myös Joh. 3:23; Room. 6:3–6; 3. Ne. 11:23–26; Bible
Dictionary, ”Baptism”, s. 618, jossa selitetään, että sana baptism [englanninkielisessä
Raamatussa käytetty kastetta tarkoittava sana, suom. huom.] tulee ”kreikankieli-
sestä upottamista tarkoittavasta sanasta.)

• Mitä Johannes näki kastettuaan Jeesuksen? (Ks. Matt. 3:16.) Kenen äänen hän kuuli?
(Ks. Matt. 3:17.) Mitä kertomus Vapahtajan kasteesta opettaa meille jumaluuden
luonteesta? (Taivaallinen Isä, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat erillisiä olentoja.)

2. Jeesus osoittaa äidilleen rakkautta ja kunnioitusta

Selitä, että Jeesus oli kasteensa jälkeen opetuslastensa kanssa häissä Kaanassa (Joh.
2:1–11). Kun Jeesuksen äiti sanoi Hänelle, ettei juhlissa ollut viiniä, Jeesus kysyi, mitä
tämä halusi Hänen tekevän ja lupasi tehdä sen (JST Joh. 2:4).

• Mitä sanat, jotka Jeesus lausui äidilleen, paljastavat Hänen tunteistaan tätä koh-
taan? Mitä Jeesus teki auttaakseen äitiään? (Ks. Joh. 2:6–11. Mainitse, että tämä oli
Jeesuksen ensimmäinen Uuteen testamenttiin muistiin merkitty tunnusteko.)
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3. Jeesus osoittaa kunnioitusta puhdistamalla temppelin

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Joh. 2:13–17, jossa kerrotaan siitä, kun Jeesus
tapasi kauppiaita ja rahanvaihtajia häpäisemästä temppeliä. Jos kuva Jeesus puhdistaa
temppelin (62163; Evankeliumiaiheinen kuvasto 224) on saatavissa, niin näytä se. Tuo
esille, että Jeesus osoitti kunnioitusta ja arvonantoa, kun Hän ”ajoi heidät kaikki temp-
pelistä – – paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä” (Joh. 2:15).
Selitä, että kunnioitus taivaallista Isäämme kohtaan on muutakin kuin kirkossa hiljaa
istumista. Siihen kuuluu se, että osoitamme teoillamme rakastavamme Häntä ja tun-
nustamme Hänen voimansa.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että saadaksemme iankaikkisen elämän meidän
täytyy ”syntyä uudesti” ja seurata jatkuvasti Jeesusta Kristusta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Joh. 3:1–22. Jeesus opettaa Nikodemokselle, että kaikkien on synnyttävä vedestä
ja Hengestä päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Jeesus opettaa olevansa Jumalan
ainoa Poika, joka on lähetetty pelastamaan ihmiskunta.

b. Joh. 4:1–42. Jeesus opettaa samarialaista naista Jaakobin kaivolla. Monet samari-
alaiset kääntyvät.

2. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tuo oppitunnille:

a. Terve, hyvin kasteltu kasvi ja kasvi, joka kärsii veden puutteesta (tai piirrä tau-
luun terve kasvi ja veden puutteesta kärsivä kasvi kohdassa ”Huomion herättä-
minen” olevan mallin mukaan).

b. Vesikannu.

3. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä joitakin niistä oppitunnilla:

a. Kuva Nainen kaivolla (62169; Evankeliumiaiheinen kuvasto 217)
b. ”Nainen kaivolla”, kahdeksan minuutin pituinen osio videosta Uusi testamentti –

Kuvanauhoitteita (56914 130)
c. Kartta Palestiinasta Uuden testamentin aikana

4. Opetusehdotus: ”Kirkossa tapahtuvan opettamisen tärkein päämäärä on auttaa saa-
maan aikaan arvokkaita muutoksia ihmisten elämässä. Päämääränä on innoittaa
yksilöitä ajattelemaan evankeliumin totuuksia ja periaatteita, kehittämään tunnetta
sitä kohtaan ja sitten tekemään sen mukaan.” (Rex A. Skidmore julkaisussa Opetta-
minen – ei suurempaa kutsumusta, s. 83; ks. myös s. 84)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Ota esille terve kasvi ja veden puutteesta kärsivä kasvi (ks. osaa ”Valmistelut”) tai piirrä
sellaiset tauluun seuraavan mallin mukaan. Ota esille myös vesikannu.

Huomion
herättäminen
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• Mitä kasville tapahtuu, ellei se saa vettä? Mitä meille tapahtuu, ellemme me saa
vettä?

Selitä, että aivan samoin kuin me kuolemme fyysisesti ellemme saa aineellista vettä,
me kuolemme hengellisesti, ellemme saa hengellistä vettä. Tässä oppiaiheessa kerro-
taan Jeesuksen opetuksista vedestä ja Hengestä syntymisestä sekä Hänen tarjoamas-
taan elävästä vedestä.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

1. Jeesus opettaa Nikodemokselle, että kaikkien on synnyttävä vedestä ja Hengestä
päästäkseen Jumalan valtakuntaan.

Keskustelkaa kohdasta Joh. 3:1–22. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen valittuja
jakeita. Selitä, että Nikodemos oli johtavassa asemassa juutalaisyhteisössä. Hän tuli
Jeesuksen luo tietäen, että Jeesus oli ”Jumalan lähettämä opettaja” (Joh. 3:2).

• Mitä Nikodemoksen täytyi Jeesuksen opetusten mukaan tehdä päästäkseen Jumalan
valtakuntaan? (Ks. Joh. 3:5.) Mitä ”vedestä syntyminen” tarkoittaa? (Joh. 3:5; sitä,
että saa kasteen.) Millä tavoin kaste on uudestisyntymisen vertauskuva? (Veteen
upottaminen on vertauskuva aikaisempien syntiemme kuolemasta tai hautaami-
sesta. Me aloitamme uuden elämän, kun nousemme vedestä.) Mitä ”Hengestä
syntyminen” tarkoittaa? (Joh. 3:5; sitä, että saa Pyhän Hengen lahjan.)

• Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut, että ”kirkon jäsenet eivät synny uudesti
pelkästään siksi, että heidät kastetaan” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa
[1966–1973], osa 1, s. 142). Mitä muuta uudestisyntymiseksi tarvitaan kuin kaste ja
Pyhän Hengen lahjan saaminen? (Ks. Joh. 3:16, 18; Moosia 5:1–7; 27:25–26; Al.
5:14–35; 22:15–18. Haluat ehkä luokan jäsenten merkitsevän näissä jakeissa olevat
uudestisyntymiseen viittaavat kohdat. Seuraavana on esimerkkiluettelo. Tuo esille,
että Mormonin Kirjan jakeet selventävät uudestisyntymisen merkitystä.)

a. Jeesukseen Kristukseen uskominen (Joh. 3:16, 18)
b. ”Voimallisen muutoksen” kokeminen ”sydämissämme, niin ettei meillä ole enää

lainkaan halua tehdä pahaa, vaan alati hyvää” (Moosia 5:2; ks. myös Al. 5:12–14,
26)

c. Siirtyminen ”lihallisesta ja langenneesta tilasta[an] vanhurskauden tilaan”
(Moosia 27:25)

d. Tuleminen ”hänen [Jumalan] pojiksensa ja tyttäriksensä” (Moosia 5:7; 27:25)
e. Tuleminen ”uusi[ksi] luomuksi[ksi]” (Moosia 27:26)

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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f. Se, että ”Jumalan kuva” on ”painunut” ”kasvonpiirteisii[mme]” (Al. 5:19; ks.
myös jae 14)

g. Parannuksen tekeminen, niin että vaatteemme puhdistetaan, ”kunnes ne ovat
huuhdotut kaikista tahroista, hänen [Kristuksen] verellänsä” (Al. 5:21; ks. myös
Al. 5:19, 33–34; 22:18)

• Vanhin McConkie opetti myös, että uudestisyntyminen ”ei tapahdu hetkessä. [Se]
on prosessi.” (”Jesus Christ and Him Crucified”, julkaisussa 1976 Devotional Speeches of
the Year, s. 399) Mitä voimme tehdä, jotta tämä prosessi jatkuisi koko elämämme
ajan? (Ks. 2. Ne. 31:19–20.) Kuinka voimme voittaa lannistumisen ja takaiskut hen-
gellisessä edistymisessämme? Mitä muutoksia olette huomanneet itsessänne tai jos-
sakussa muussa uudestisyntymisprosessin aikana?

• Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Joh. 3:14–18. Kuinka nämä
totuudet Vapahtajan tehtävästä liittyivät Hänen käskyynsä, että meidän on synnyt-
tävä uudesti?

• Jeesus käytti käsitteitä valo ja pimeys opettaessaan Nikodemosta (Joh. 3:19–21).
Miksi jotkut valitsevat valon asemesta pimeyden? Kuinka voimme säilyttää kyvyn
rakastaa valoa ja kaihtaa pimeyttä? Mitä lupauksia Herra on antanut niille, jotka
tulevat valoon? (Ks. LK 50:24; 88:67.)

2. Jeesus opettaa samarialaista naista Jaakobin kaivolla.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Joh. 4:1–42 ja keskustelkaa niistä. Näytä Palestiinan
karttaa. Selitä, että kun Jeesus ja Hänen opetuslapsensa kulkivat Juudeasta Galileaan
(haluat ehkä näyttää nämä paikat kartasta), he pysähtyivät lepäämään Jaakobin kai-
volla Samariassa. Kun Jeesus istui kaivon vieressä, tuli eräs samarialainen nainen hake-
maan vettä.

Näytä kuva naisesta kaivolla. Jos käytät videoesitystä ”Nainen kaivolla”, niin näytä se
tässä yhteydessä.

• Juutalaiset eivät olleet ”missään tekemisissä samarialaisten kanssa” (Joh. 4:9) ja vält-
tivät yleensä matkoillaan Samariaa. Jeesus kulki kuitenkin vapaaehtoisesti Samarian
kautta. Mitä se kertoo Hänestä? Ketkä esimerkiksi voisivat olla nykymaailman
”samarialaisia”? (Mahdollisia vastauksia: Kuka tahansa henkilö tai mikä tahansa
ryhmä, jota pidetään alempiarvoisena kuin muita.) Kuinka meidän tulisi kohdella
heitä?

• Kuinka samarialainen nainen teki opettamisensa helpoksi Jeesukselle? (Ks. Joh. 4:9,
11–12, 15, 19, 25. Mahdollisia vastauksia: Hän oli nöyrä, hän halusi tietää enemmän
ja hän uskoi Jeesuksen sanoihin.) Mitä me voimme tehdä tullaksemme vastaanotta-
vaisemmiksi Vapahtajan opetuksille?

• Kuinka samarialainen nainen muuttui Jeesuksen puhuessa hänelle? Kuinka Jeesus
auttoi saamaan aikaan tämän muutoksen? (Mahdollisia vastauksia: Hän opetti
naista tasolla, jolla tämä ymmärsi, Hän todisti itsestään, Hän käytti vettä voimalli-
sesti vertauskuvana ja Hän osoitti myötätuntoa.) Kuinka me voimme noudattaa
Hänen esimerkkiään opettaessamme toisia ihmisiä?

• Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle , että Hän voisi antaa tälle ”elävää vettä” (Joh.
4:10). Mitä arvelette ”elävän veden” tarkoittavan? (Ks. 1. Ne. 11:25; LK 63:23. Mah-
dollisia vastauksia: evankeliumin oppeja, Jumalan rakkautta ja sovitusta.) Kuinka
me voimme saada elävää vettä? Kuinka tämä elävä vesi on ollut teille siunauksena?

• Samarialainen nainen oli tullut kaivolle hakemaan vettä (Joh. 4:7). Puhuttuaan
Jeesuksen kanssa hän jätti kuitenkin vesiruukkunsa kaivolle ja lähti kertomaan
muille tapahtuneesta (Joh. 4:28–29). Mitä voimme oppia hänen esimerkistään?
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• Kuinka muut ihmiset tulivat siunatuiksi samarialaisen naisen uskon takia? (Ks. Joh.
4:39–42.) Kuinka teitä on siunattu sen takia, että uskotte Jumalaan, tai kuinka
olette nähneet muita siunattavan sen takia, että he uskovat Jumalaan? Kuinka oma
uskomme voi vaikuttaa muihin ihmisiin?

Oppiaiheen päätös Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin ota kasvit ja vesikannu uudestaan
näkyville. Selitä, että aivan samoin kuin kasvit tarvitsevat vettä elääkseen, meidän on
seurattava Vapahtajaa ja noudatettava Hänen opetuksiaan syntyäksemme uudesti ja
saadaksemme iankaikkisen elämän.

Todista niistä totuuksista, joista olette keskustelleet oppitunnilla. Haasta luokan jäse-
net etsimään Jeesusta Kristusta, seuraamaan Häntä ja jatkamaan uudestisyntymispro-
sessia.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampia näistä ehdotuksista.

1. ”En minä ole Messias. Minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään” (Joh. 3:28)

• Miten Johannes kohdassa Joh. 3:25–36 asennoituu rooliinsa suhteessa Vapahtajan
rooliin? Kuinka Johanneksen asenne on esimerkki todellisesta opetuslapsena olemi-
sesta? Kuinka me voimme omaksua tällaisen asenteen palvellessamme kirkossa?

2. ”Vainio on jo – – kypsä korjattavaksi.” (Joh. 4:35)

• Mitä Jeesus opetti kohdassa Joh. 4:35–38 opetuslapsilleen lähetystyöstä? Mitä
Hän tarkoitti sanoessaan, että vainio oli vaalennut ja kypsä korjattavaksi? Kuinka
Vapahtaja käytti tätä samaa vertauskuvaa kohdissa LK 4:1–4 ja 75:3–5? Pyydä
luokan jäseniä kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut kertoessaan evan-
keliumista muille ihmisille.

3. Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan

Lukekaa kohta Joh. 4:46–54 ja keskustelkaa siitä.

• Mitä kuninkaan virkamies halusi Jeesuksesta? (Ks. 4:46–47.) Mitä Jeesus vastasi
hänelle ensiksi? (Ks. Joh. 4:48.) Kuinka virkamies vastasi siihen? (Ks. Joh. 4:49.)

• Mitä Jeesus vastasi virkamiehelle toisella kertaa? (Ks. Joh. 4:50.) Miten virkamies
reagoi? (Ks. Joh. 4:50.) Mitä virkamiehen uskosta seurasi? (Ks. Joh. 4:51–54.) Mitä
voimme tästä kertomuksesta oppia uskon voimasta?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että apostolit kutsutaan Jeesuksen Kristuksen
erityisiksi todistajiksi ja että meitä siunataan, kun tuemme ja seuraamme heitä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Luuk 4:14–32. Jeesus opettaa synagogassa Nasaretissa ja todistaa olevansa
Messias, josta Jesaja on profetoinut. Ihmiset torjuvat Hänet raivon vallassa.

b. Luuk. 5:1–11, 27–28; 6:12–16. Jeesus kutsuu kaksitoista apostoliaan.
c. Matt. 10. Jeesus asettaa kaksitoista apostolia ja opettaa heitä sekä lähettää heidät

saarnaamaan evankeliumia.

2. Lisälukemista: Jes. 61:1–2; Matt. 4:18–22; Mark. 1:16–20; 3:13–19; 6:7–13; Luuk. 9:1–6;
12:1–12; LK 107:23–24, 33–35, 39, 58.

3. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla: Kalastajien kutsu-
minen (62496; Evankeliumiaiheinen kuvasto 209) tai Jeesus ja kalastajat (62138;
Evankeliumiaiheinen kuvasto 210); Kristus asettaa apostolit (62557; Evankeliumiai-
heinen kuvasto 211) ja kuva nykyisestä kahdentoista apostolin koorumista (Valkeu-
den viimeisimmässä konferenssinumerossa).

4. Opetusehdotus: Opettele luokan jäsenten nimet ja käytä niitä. Kun teet niin, luo-
kan jäsenet näkevät, että välität heistä yksilöinä. Se, että tiedät luokan jäsenten
nimet, auttaa sinua myös kannustamaan heitä osallistumaan, koska voit osoittaa
kysymykset nimeltä mainituille henkilöille. (Ks. Opettaminen – – ei suurempaa
kutsumusta, s. 105–106.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohdan Moosia 27:31 alkuosa (sanoihin
”tunnustettava, että hän on Jumala” asti). Selitä, että Jeesuksen Kristuksen toisessa
tulemisessa jokainen tunnistaa Hänet Vapahtajaksi. Näin ei ollut Hänen tullessaan
ensimmäistä kertaa. Juutalaiset olivat tutkineet vuosisatojen ajan profetioita Vapahta-
jan tulemisesta, mutta monet niistä, jotka kuulivat Jeesusta, eivät tunteneet häntä
Vapahtajaksi. Koska Jeesus ei vapauttanut juutalaisia Rooman vallasta, kuten he odot-
tivat Messiaan tekevän, monet heistä torjuivat Hänet ja Hänen sanomansa.

Tuo esiin, että tämän oppitunnin alkupuolella keskustellaan siitä, mitä tapahtui, kun
Jeesus ensimmäistä kertaa ilmoitti olevansa kauan odotettu Messias. Myöhemmin
oppitunnilla keskustellaan siitä, kuinka Jeesus kutsui apostoleita auttamaan sano-
mansa levittämisessä.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siunauksista, joita
koituu siitä, että tietää Jeesuksen Kristuksen olevan Vapahtaja, ja siitä, että seuraa
apostoleita.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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6
”He jättivät heti 

verkkonsa”
Luuk. 4:14–32; 5; 6:12–16; Matt. 10



1. Jeesus ilmoittaa olevansa Messias.

Keskustelkaa kohdasta Luuk. 4:14–32. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita. Selitä, että Jeesusta pyydettiin nasaretilaisessa synagogassa jumalanpalveluk-
sen aikana lukemaan kohta pyhistä kirjoituksista ja selittämään sitä.

• Anna jonkun luokan jäsenen lukea kohta Luuk. 4:16–19. (Tuo esille, että jakeet
18–19 on lainattu kohdasta Jes. 61:1–2.) Mistä nämä jakeet kertovat? (Ne ovat pro-
feetallinen kuvaus siitä, mitä Messias tekisi, ks. oppiaihe 1.)

• Minkä todistuksen Jeesus lausui luettuaan Jesajan kohdan? (Ks. Luuk. 4:21. Hän
julisti olevansa Messias, josta Jesaja profetoi ja jota juutalaiset olivat odottaneet
satoja vuosia.) Kuinka synagogassa olevat ihmiset reagoivat Jeesuksen julistukseen?
(Ks. Luuk. 4:22–29.)

• Miksi luulette synagogassa olleista ihmisistä olleen vaikeaa hyväksyä Jeesus Messi-
aaksi? (Ks. Luuk. 4:22. Mahdollisia vastauksia: He tunsivat Hänet ja olivat nähneet
Hänen kasvavan aikuiseksi, joten heidän mielestään Hän ei voinut olla se suuri
Messias, jota he odottivat.) Miksi luulette, että joidenkuiden ihmisten on nykypäi-
vänä vaikea hyväksyä Jeesusta Kristusta? Kuinka voimme saada vahvemman todis-
tuksen siitä, että Jeesus on Vapahtaja?

2. Jeesus kutsuu kaksitoista apostoliaan.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Luuk. 5:1–11, 27–28; 6:12–16 ja keskustelkaa niistä.
Aseta näkyville kuva Jeesuksesta ja kalastajista ja nykyisten kahdentoista apostolin
kuva. Auta pyhien kirjoitusten kohdista keskustellessanne luokan jäseniä ymmärtä-
mään, että apostolit kutsutaan tekemään sitä, mitä Jeesus itse teki synagogassa Nasare-
tissa – julistamaan, että Hän on Messias, Vapahtaja.

• Mitä Simon Pietari, Jaakob ja Johannes olivat tekemässä, kun Jeesus tuli heidän
luokseen? (Ks. Luuk. 5:1–2.) Mitä Jeesus kertoi heille siitä, kuinka heidän elämänsä
muuttuisi, jos he seuraisivat Häntä? (Ks. Luuk. 5:10.) Kuinka teidän elämäänne on
vaikuttanut päätöksenne seurata Jeesusta Kristusta?

• Kuinka kalastusverkkoihin liittyvä tunnusteko ennakoi kokemuksia, joita Pietarilla,
Jaakobilla ja Johanneksella tuli olemaan ”ihmisten kalastajina”? (Mark. 1:17) Pyydä
luokan jäseniä miettimään seuraavia lauseita:

a. Luuk. 5:5: ”Lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket.” (He tekisivät työtä siellä,
minne Jeesus heidät ohjaisi.)

b. Luuk. 5:6: ”He – – saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verk-
konsa repeilivät.” (He löytäisivät paljon ihmisiä, jotka ottaisivat evankeliumin
vastaan.)

c. Luuk. 5:7: ”He viittoilivat – – tovereitaan apuun.” (He pyytäisivät toisilta apua
työssään.)

• Sano, että kohdassa Luuk. 5:1–11 Jeesus kutsui Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen
opetuslapsikseen. Myöhemmin Hän kutsui heidät apostoleiksi. Kirjoita tauluun
opetuslapsi ja apostoli. Mitä eroa on opetuslapsella ja apostolilla?

Selitä, että opetuslapsi on kuka tahansa Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Apostoli on
opetuslapsi, joka on kutsuttu Kristuksen erityiseksi todistajaksi (LK 107:23). Sana
apostoli tarkoittaa ”lähettilästä” (Bible Dictionary, ”Apostle”, s. 612). Kahdentoista
apostolin koorumin jäsenet lähetetään todistamaan maailmalle, että Jeesus on
ihmiskunnan Vapahtaja ja Lunastaja.

• Miksi oli tärkeää, että Jeesus kutsui apostoleita? (Ks. Matt. 9:36–38; 16:19; Mark.
3:14–15; Joh. 20:19–21, 23; Ef. 4:11–15. He auttaisivat Jeesusta saarnaamaan evanke-
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liumia ja johtaisivat kirkkoa ja heillä olisi pappeuden valtuus sitten kun Jeesus olisi
mennyt pois.) Miksi on tärkeää, että Herra on kutsunut apostoleita nykyaikana?

• Kuinka Jeesus valitsi alkuperäiset kaksitoista apostolia? (Ks. Luuk. 6:12–13.) Kuinka
Jeesus valmistautui kutsumaan heidät? Kuinka tämä on verrattavissa siihen, miten
ihmisiä kutsutaan nykyaikana apostoleiksi ja palvelemaan muissa kirkon kutsu-
muksissa? (Kirkon johtajat rukoilevat ja tavoittelevat innoitusta tietääkseen, kenen
Herra haluaisi palvelevan missäkin kutsumuksessa.)

• Mitä pyhät kirjoitukset kertovat niiden miesten taustasta ja luonteesta, jotka Jeesus
kutsui apostoleiksi? (Ks. Luuk. 5:5, 8, 11, 27–28. Mahdollisia vastauksia: Heillä ei
ollut muodollista pappiskoulutusta, mutta he olivat nöyriä, kuuliaisia ja ahkeria
miehiä, jotka olivat halukkaita uhraamaan kaiken seuratakseen Herraa.) Mitä viit-
teitä tämä antaa siitä, kuinka ihmisestä tulee sovelias palvelemaan Herraa? (Ks.
myös LK 4:3, 5–6; 1. uskonkappale.)

3. Jeesus asettaa kaksitoista apostolia ja opettaa heitä.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Matt. 10 ja keskustelkaa niistä. Aseta näkyville kuva,
jossa Kristus asettaa apostolit.

• Kutsuttuaan kaksitoista apostolia Jeesus antoi heille pappeuden voiman ja opetti
heille heidän tehtävänsä. Mitä saamme tietää apostolien voimista ja tehtävistä
kohdassa Matt. 10 olevien Jeesuksen neuvojen perusteella? (Tee tauluun luettelo
luokan jäsenten vastauksista. Seuraavassa on lueteltu mahdollisia vastauksia.)

a. Heillä on valta parantaa hengellisesti ja fyysisesti sairaita (jae 1).
b. Heidät lähetetään Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo julistamaan, että

taivasten valtakunta on tullut lähelle (jakeet 6–7).
c. Heidän on määrä käyttää pappeuden voimaansa siunaamalla ja parantamalla

ihmisiä (jae 8).
d. Heidän on määrä etsiä niitä, jotka ovat valmiit kuulemaan evankeliumia (jakeet

11–14).
e. Heidän on määrä opettaa Hengen ohjaamina (jakeet 19–20).
f. Heidän on määrä antaa koko elämänsä Vapahtajan työhön (jae 39).

• Kuinka alkuperäisille apostoleille annetut voimat ja tehtävät ovat verrattavissa
myöhempien aikojen apostoleille annettuihin? (Ks. LK 107:23, 33, 35; 112:14, 19–22,
30–31.) Kuinka te olette nähneet myöhempien aikojen apostoleiden täyttävän näitä
tehtäviä?

• Mitä siunauksia luvataan niille, jotka seuraavat apostoleita? (Ks. Matt. 10:40–42; ks.
myös LK 124:45–46.)

Vanhin Spencer W. Kimball on sanonut: ”Yksikään sellainen tässä kirkossa ei ikinä
eksy kovin kauaksi, joka sitoo itsensä turvallisesti kirkon auktoriteetteihin, jotka
Herra on kirkkoonsa asettanut. Kirkko ei koskaan kulje harhaan, kahdentoista koo-
rumi ei johda teitä koskaan syrjäteille. Niin ei ole koskaan tapahtunut eikä koskaan
tapahdu.” (julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1951, s. 104)

Oppiaiheen päätös Todista, että Jeesus Kristus on tosi Messias ja että kaksitoista apostolia ovat Hänen eri-
tyisiä todistajiaan. Voit halutessasi kertoa tapauksesta, jolloin apostolin neuvon nou-
dattaminen on ollut siunauksena elämässäsi.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.
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1. Nykyiset kaksitoista apostolia

Aseta näkyville kuva nykyisistä kahdestatoista apostolista ja auta luokan jäseniä opet-
telemaan heidän nimensä. Haluat ehkä käyttää seuraavaa tehtävää:

Anna jokaiselle luokan jäsenelle kynä ja paperia ja pyydä heitä kirjoittamaan paperiin
numerot 1–12. Näytä kunkin apostolin kuva sanomatta hänen nimeään, ja pyydä luo-
kan jäseniä kirjoittamaan hänen nimensä paperiinsa asianomaisen numeron kohdalle.
Kun olet näyttänyt kaikki kuvat, ilmoita oikeat vastaukset.

2. Alkuperäiset kaksitoista apostolia

Auta luokan jäseniä opettelemaan alkuperäisten kahdentoista apostolin nimet (Matt.
10:2–4). Anna omin sanoin seuraavat tiedot, jotta luokan jäsenet ymmärtäisivät,
kuinka eri apostoleihin viitataan pyhissä kirjoituksissa.

Apostoleista kaksi oli Jaakob-nimistä: Jaakob Sebedeuksen poika ja Jaakob Alfeuksen
poika. Kahden nimi oli Simon: Simon Pietarin ja Simon Kananeuksen, jota kutsuttiin
myös Kiivailijaksi. Se, joka kavalsi Kristuksen, oli Juudas Iskariot, ja myös Taddeusta
sanottiin Juudakseksi. Matteusta sanotaan Leeviksi kohdassa Luuk. 5:27–28. Tuomasta
sanottiin myös Didymokseksi, mikä tarkoittaa ”kaksonen”. Apostolin, jota Matteuk-
sen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa sanotaan Bartolomeukseksi, uskotaan ole-
van sama henkilö kuin Johanneksen evankeliumissa esiintyvä Natanael.

3. ”Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle.”
(Matt. 10:37)

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Matt. 10:35–38.

• Kuinka jakeet 35 ja 36 käyvät joskus toteen, kun ihminen liittyy kirkkoon? Kun
tiedämme, että Herra haluaa perheittemme olevan rauhassa ja yhdessä, niin miksi
luulette Hänen sanoneen näin? Ketä kohtaan meidän pitäisi tuntea ensisijaista ja
voimakkainta uskollisuutta? (Ks. jakeet 37–38; ks. myös Luuk. 14:33.)

4. Videoesitys

Ensimmäinen jakso videon Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914130) osiosta
”Uuden testamentin tapoja” voi olla käyttökelpoinen tämän oppiaiheen yhteydessä.
Tämä jakso sisältää tietoja siitä, mitä Jeesukselle merkitsi julistautua Voidelluksi eli
Messiaaksi (Luuk. 4:18); tietoa jumalanpalveluksesta synagogassa ja siitä, mitä merkit-
see saarnata evankeliumia ilman kukkaroa tai laukkua, kuten Jeesus neuvoi apostolei-
taan tekemään (Matt. 10:9–10).
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään joitakin syitä siihen, miksi Vapahtaja teki tun-
nustekoja.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Mark. 1:14–15, 21–45. Jeesus kulkee Galilean halki opettaen evankeliumia, ajaen
ulos pahoja henkiä ja parantaen sairaita. Hän ajaa saastaiset henget eräästä mie-
hestä, parantaa Simon Pietarin anopin ja erään spitaalisen.

b. Mark. 2:1–12. Jeesus antaa halvaantuneen synnit anteeksi ja parantaa hänet.
c. Mark. 4:35–41; 5:1–20; Luuk. 7:11–17. Jeesus tyynnyttää myrskyävän meren, ajaa

pois monta saastaista henkeä ja herättää kuolleista lesken pojan Nainissa.
d. Mark. 5:21–43. Jeesus parantaa verenvuodosta kärsivän naisen ja herättää kuol-

leista Jairoksen tyttären.

2. Lisälukemista: Matt. 8–9; Luuk. 4:33–44; 5:12–32; 8:22–56; Al. 7:11–12; Morm. 9:7–20;
Moro. 7:27–29, 33–37.

3. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla: Myrskyn tyyn-
nyttäminen (62139; Evankeliumiaiheinen kuvasto 214) ja Jeesus antaa siunauksen
Jairoksen tyttärelle (62231; Evankeliumiaiheinen kuvasto 215).

4. Opetusehdotus: Luokan jäsenten on tarpeen tietää, miksi pyhissä kirjoituksissa ole-
vat opetukset ovat tärkeitä nykyaikana. Mieti kutakin oppiaihetta valmistaessasi
rukoillen sitä, mitä voit tehdä rohkaistaksesi luokan jäseniä noudattamaan elämäs-
sään evankeliumin periaatteita. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 111,
116–117.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

• Mikä on tunnusteko? (Jumalallisella tai hengellisellä voimalla aikaansaatu epätaval-
linen tapahtuma, ihme.)

• Mitä Vapahtajan tunnustekoa olisitte halunneet olla todistamassa? Miksi? (Haluat
ehkä kirjoittaa tauluun joitakin Kristuksen tunnustekoja auttaaksesi luokan jäseniä
vastaamaan tähän kysymykseen.)

Selitä, että tällä oppitunnilla puhutaan muutamista Vapahtajan tunnusteoista ja siitä,
miksi Hän ne teki.

Kun opetat seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia, keskustelkaa siitä, miten ne soveltu-
vat jokapäiväiseen elämään. Tähdennä sitä, että Jeesus suorittaa edelleen ihmeitä elä-
mässämme. Pyydä luokan jäseniä kertomaan kokemistaan ihmeistä, mikäli soveliasta.
(Haluat ehkä muistuttaa luokan jäseniä siitä, että jotkin kokemukset ovat liian pyhiä
kerrottaviksi muille. Pyhä Henki voi auttaa heitä tietämään, onko jostakin kokemuk-
sesta sopivaa puhua.)

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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7
”Hän kantoi meidän tautimme, otti

taakakseen meidän sairautemme”
Mark. 1–2; 4:35– 41; 5; Luuk. 7:11–17



1. Jeesus kulkee Galilean halki opettaen evankeliumia ja tehden tunnustekoja.

Keskustelkaa kohdasta Mark. 1:14–15, 21–45. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen
valittuja jakeita.

• Kun Jeesus vaelsi Galilean halki opettaen evankeliumia, Hän teki monia tunnuste-
koja, muun muassa paransi sairaita ja ajoi pois pahoja henkiä (Mark. 1:34, 39).
Miksi Jeesus teki palvelutyönsä aikana nämä ja muita tunnustekoja? (Mahdollisia
vastauksia on lueteltu seuraavassa.)

a. Osoittaakseen rakkautta ja sääliä (ks. Mark. 5:19; ks. myös 3. Ne. 17:6–7)
b. Rakentaakseen ja lujittaakseen uskoa (ks. Matt. 9:27–30)
c. Osoittaakseen jumalallisuutensa ja voimansa (ks. Mark. 1:27; 2:10–11)

Kirjoita luokan jäsenten vastaukset tauluun, ja anna niiden olla taulussa koko oppi-
tunnin ajan. Kun keskustelette Jeesuksen tekemistä tunnusteoista, keskustelkaa
niistä tarkoitusperistä, jotka kunkin tunnusteon myötä toteutuivat. Lisää luetteloon
kaikki oppitunnilla mainittavat tarkoitukset.

• Miksi Kapernaumin synagogassa olevat ihmiset joutuivat ymmälle Jeesuksen ope-
tuksista ja Hänen kyvystään ajaa ulos saastaisia henkiä? (Ks. Mark. 1:22, 27.) Millä
valtuudella Jeesus opetti ja teki tunnustekoja? (Pappeuden valtuudella, jota lain-
opettajilla ei ollut.) Kuinka meillä on oikeus tuohon voimaan ja valtuuteen nykyai-
kana?

• Mikä oli kohdan Mark. 1:41 mukaan yksi syy siihen, että Jeesus paransi spitaalisen?
Tuo esille se, että Jeesus teki monia tunnustekoja, jotka olivat suoranaisesti siunauk-
seksi vain yhdelle ihmiselle. Mitä nämä tapaukset osoittavat siitä, mitä Jeesus tun-
tee meitä kohtaan henkilökohtaisesti? Kuinka Hän on osoittanut rakkautta ja sääliä
teitä kohtaan?

• Kuinka me voimme osoittaa Kristuksen kaltaista rakkautta ja myötätuntoa ympäril-
lämme olevia kohtaan? Kuinka toiset ihmiset ovat osoittaneet teille rakkautta ja
myötätuntoa?

2. Jeesus antaa halvaantuneen synnit anteeksi ja parantaa hänet.

Lukekaa kohta Mark. 2:1–12 ja keskustelkaa siitä.

• Keiden usko vaikutti osaltaan halvaantuneen miehen paranemiseen? (Ks. Mark. 2:3,
5.) Kuinka nämä ihmiset osoittivat uskoaan? (Ks. Mark. 2:1–4.) Kuinka meidän
uskomme voi koitua toisten hyväksi? Kuinka toisten usko on auttanut teitä tai jota-
kuta, jonka tunnette?

• Mitä muutamat lainopettajat ajattelivat, kun Jeesus sanoi halvaantuneelle, että
tämän synnit oli annettu anteeksi? (Ks. Mark. 2:5–7.) Kuinka Jeesus vastasi näille
lainopettajille? (Ks. Mark. 2:8–11.) Tuo esille, että aivan samoin kuin tuolle miehelle
oli ihme se, että hän parani halvauksestaan, hänelle oli ihme myös se, että hän sai
syntinsä anteeksi. Tähdennä sitä, että se ihme on meidän kaikkien ulottuvilla, kun
teemme parannuksen.

• Mistä suuremmasta parantavasta voimasta Vapahtajan suorittamat ruumiillisten
sairauksien parantamiset saattoivat olla vertauskuvana? (Ks. Jes. 53:5; 2. Ne. 25:13;
3. Ne. 9:13.) Kuinka Jeesuksen parantava voima on ollut teille siunauksena hengelli-
sesti? Kuinka me voimme tavoitella hengellistä parantumista?
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3. Jeesus tyynnyttää meren, ajaa pois saastaisia henkiä ja herättää kuolleista
lesken pojan Nainissa.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Mark. 4:35–41; 5:1–20 ja Luuk. 7:11–17 ja keskustel-
kaa niistä. Näytä kuvaa, jossa Jeesus tyynnyttää myrskyn.

• Vapahtajan tunnustekojen fyysiset muodot olivat usein vertauskuvia hengellisistä
totuuksista. Mitä hengellisiä totuuksia voimme oppia seuraavista tunnusteoista?
(Suluissa mahdollisia vastauksia.)

a. Mark. 4:35–41. Jeesus tyynnytti meren. (Hän voi antaa meille rauhaa.)
b. Mark. 5:1–20. Jeesus ajoi ulos monta saastaista henkeä. (Hän voi karkottaa

elämästämme Paholaisen ja hänen vaikutuksensa.)
c. Luuk. 7:11–17. Jeesus herätti nuorukaisen kuolleista. (Me nousemme kuolleista

ylösnousemuksessa Hänen sovituksensa tähden.)

Pyydä luokan jäseniä mainitsemaan muita Vapahtajan suorittamia tunnustekoja
ja hengellisiä totuuksia, joita noista tunnusteoista voimme oppia.

• Mitä muita näkemyksiä olette saaneet tutkimalla näitä kolmea tunnustekoa?

4. Jeesus parantaa verenvuodosta kärsivän naisen ja herättää kuolleista Jairoksen
tyttären.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Mark. 5:21–43 ja keskustelkaa niistä.

• Kuinka verenvuodosta kärsivä nainen osoitti uskonsa? (Ks. Mark. 5:25–29.) Mikä sai
aikaan hänen paranemisensa? (Ks. Mark. 5:34. Tähdennä sitä, että nainen parani
uskonsa tähden Jeesuksen voimaan, eikä siksi, että hän kosketti Hänen viittaansa.)

• Aseta näkyville kuva, jossa Jeesus antaa siunauksen Jairoksen tyttärelle. Kuinka Jai-
ros osoitti uskonsa Vapahtajaan? (Ks. Mark. 5:22–23.) Mitä Jeesus sanoi vahvistaak-
seen Jairoksen uskoa, kun tämä kuuli tyttärensä kuolleen? (Ks. Mark. 5:36.) Kuinka
te voitte soveltaa näitä sanoja elämäänne?

• Miksi teidän mielestänne uskon täytyy edeltää ihmettä? (Ks. Et. 12:12, 18; Moro. 7:37
ja seuraava lainaus.) Miksi ihmeet eivät yksinään muodosta vahvaa perustaa uskolle?

Brigham Young on sanonut: ”Ihmeet eli nämä epätavalliset Jumalan voiman ilme-
nemiset eivät ole epäuskoisia varten. Ne ovat pyhien lohduksi ja niiden uskon,
jotka rakastavat, pelkäävät ja palvelevat Jumalaa, lujittamiseksi ja vahvistamiseksi.”
(Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young [1997], s. 254)

• Miksi ne tunnusteot, jotka Jeesus teki kuolevaisen elämänsä aikana, ovat tärkeitä
teille? Miksi on tärkeää tietää, että Hän tekee edelleen ihmeitä tänäkin päivänä?
Mainitkaa joitakin esimerkkejä nykypäivän ihmeistä.

Oppiaiheen päätös Todista, että Vapahtaja voi parantaa sekä hengellisiä että ruumiillisia heikkouksia.
Ilmaise kiitollisuutesi kaikesta, mitä Hän on tehnyt puolestamme. Mikäli soveliasta,
haluat ehkä kertoa jostakin ihmeestä, joka on ollut siunauksena elämässäsi.

Pyydä luokan jäseniä pohtimaan itsekseen kokemiaan ihmeitä. Pyydä heitä tunnista-
maan ihmeitä elämässään ja kiittämään niistä.

Lisäopetus- 
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.
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1. Vanhan testamentin tunnustekoja

Selitä, että tunnusteot ja ihmeet eivät olleet juutalaisille mitään uutta. Tunnustekoja
olivat aikaisemmin tehneet Vanhan testamentin profeetat, joita juutalaiset kunnioitti-
vat. Käykää lyhyesti läpi seuraavat esimerkit:

a. Profeetta Elia herättää pojan kuolleista (1. Kun. 17:17–24).
b. Profeetta Elisa ruokkii väkijoukon pienellä ruokamäärällä (2. Kun. 4:42–44).
c. Profeetta Elisa parantaa spitaalisen Naamanin (2. Kun. 5:1–19).

• Millä voimalla nämä profeetat tekivät tunnustekoja? (Pappeuden voimalla, taivaal-
lisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen heille antamalla jumalallisella voimalla.)

2. ”Eivät terveet tarvitse parantajaa.” (Mark. 2:17)

• Kuinka lainopettajat ja fariseukset reagoivat nähdessään Jeesuksen syövän sellaisten
ihmisten seurassa, joita he pitivät syntisinä? (Ks. Mark. 2:15–16.) Mitä Jeesus sanoi
heille? (Ks. Mark. 2:17.) Mitä se tarkoittaa? Millä tavoin me kaikki ”tarvitse[mme]
parantajaa”?
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Tavoite Rohkaista luokan jäseniä tulemaan Kristuksen luo noudattamalla niitä periaatteita,
joita Hän opetti vuorisaarnassa.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Matt. 5:1–12. Jeesus opettaa vuorella Galileassa opetuslapsilleen, ketkä ovat
autuaita.

b. Matt. 5:13–16. Jeesus julistaa, että Hänen opetuslapsensa ovat ”maan suola” ja
”maailman valo”.

c. Matt. 5:17–48. Jeesus julistaa tulleensa toteuttamaan Mooseksen lain ja julistaa
korkeampaa lakia.

2. Lisälukemista: Luuk. 6:17–36; Moosia 13:28–35; Al. 34:13–16; 3. Ne. 12; Et. 12:11.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin varaa jokaiselle luokan jäse-
nelle kynä ja paperia.

4. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla:

a. Kuva Vuorisaarna (62166; Evankeliumiaiheinen kuvasto 212)
b. Suola-astia ja lamppu

5. Opetusehdotus: Jeesus Kristus on Mestariopettaja. Kun tutkit Vuorisaarnaa, pane
merkille Hänen opetusmenetelmänsä ja etsi tapoja, joilla voit jäljitellä Häntä
opettajana. (julkaisussa Opettaminen – ei suurempaa kusumusta, s. 14 on muita ehdo-
tuksia siitä, kuinka voit noudattaa opettajana Jeesuksen esimerkkiä.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Anna jokaiselle luokan jäsenelle kynä ja paperia. Selitä, että pyhissä kirjoituksissa on
monta Vapahtajan esittämää kutsua. Haluat ehkä pyytää luokan jäseniä lukemaan
Vapahtajan kohdissa Matt. 11:28–29 ja 3. Ne. 27:27 esittämät kutsut. Pyydä luokan
jäseniä kirjoittamaan paperinsa ylälaitaan sanat Vapahtaja kutsuu minua. Selitä sitten,
että tämä oppiaihe keskittyy vuorisaarnaan, jossa on monia Vapahtajan kutsuja. Pyydä
luokan jäseniä panemaan kutsut merkille oppitunnilla ja kirjoittamaan ne paperiin.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin. Koska on vaikeaa esittää kaikkia
kysymyksiä tai käsitellä kaikkia oppiaiheen kohtia, valitse rukoillen ne, jotka parhai-
ten vastaavat luokan jäsenten tarpeita.

1. Jeesus opettaa opetuslapsilleen, ketkä ovat autuaita.

Selitä, että monen sadan vuoden kuluttua siitä, kun Kristus oli ennen kuolevaisuuteen
tuloaan antanut Moosekselle lain Siinainvuorella, nousi kuolevainen Messias toiselle

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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vuorelle julistamaan korkeamman lain saarnassa, joka tunnetaan vuorisaarnana.
Aseta näkyville kuva Vuorisaarna.

Tämän saarnan ensimmäiset opetukset koskevat sitä, ketkä ovat autuaita (Matt.
5:1–12). Lukekaa nämä kohdat ja keskustelkaa niistä kuten seuraavassa on esitetty.

• Matt. 5:3. Mitä ”hengessään köyhät” tarkoittaa? (Nöyriä. Ks. myös 3. Ne. 12:3.)
Miksi meidän on tärkeää olla nöyriä? Kuinka voimme tulla nöyremmiksi?

• Matt. 5:4. Millä tavoin Herra huolehtii siitä, että saamme lohdutuksen? (Kohdissa
Joh. 14:26–27 ja Moosia 18:8–9 on muutamia esimerkkejä.) Kuinka te olette saaneet
lohdutusta, kun teillä on ollut suruja?

• Matt. 5:5. Mitä merkitsee se, että on kärsivällinen? (Sitä, että on lempeä, anteek-
siantavainen tai hyväntahtoinen.) Kuinka voimme kehittyä kärsivällisemmiksi?
(Ks. Moosia 3:19; Al. 7:23; 13:28.)

• Matt. 5:6. Mitä Jeesus lupasi niille, joilla ”on vanhurskauden nälkä ja jano”? (Ks.
Matt. 5:6; 3. Ne. 12:6.) Mitä voimme tehdä, jotta nälkämme ja janomme ei kohdis-
tuisi enää maallisiin asioihin vaan vanhurskauteen?

• Matt. 5:7. Kuinka me voimme armahtaa toisia? Miksi tarvitsemme armoa Jumalalta?
(Ks. Al. 42:13–15.)

• Matt. 5:8. Mitä se, että on puhdassydäminen, mielestänne tarkoittaa? Kuinka
voimme puhdistaa sydämemme? (Ks. He. 3:35.) Miksi meidän täytyy olla puhdas-
sydämisiä, jos haluamme nähdä Jumalan ja asua Hänen luonaan? (Ks. KH Moos.
6:57.)

• Matt. 5:9. Kuinka me voimme olla rauhantekijöitä kodissamme ja asuinpaikkakun-
nallamme?

• Matt. 5:10–12. Miksi vanhurskaita joskus vainotaan? Kuinka meidän tulisi reagoida
vainoon? (Ks. Matt. 5:44; Luuk. 6:35.)

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen” , niin pyydä luokan jäseniä tekemään
luettelo niistä autuudenlupauksissa olevista kutsuista, joiden he tuntevat olevan itsel-
leen erityisen suureksi avuksi.

2. Jeesus julistaa, että Hänen opetuslapsensa ovat ”maan suola” ja ”maailman
valo”.

Lukekaa kohta Matt. 5:13–16 ja keskustelkaa siitä. Kun näistä jakeista keskustellaan,
haluat ehkä asettaa näkyville suola-astian ja lampun.

• Jeesus sanoi, että Hänen opetuslapsensa ovat ”maan suola” (Matt. 5:13; LK 101:39).
Mihin suolaa käytetään? (Mahdollisia vastauksia: maustamiseen ja säilöntään.)
Kuinka myöhempien aikojen pyhät voivat olla ”maan suola”?

• Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta LK 103:9–10. Mitä uusia näkökulmia
nämä jakeet avaavat siihen, mitä on olla ”maan suola”? Kuinka me voimme olla
”ihmisten pelastajia”? (Mahdollisia vastauksia: kertomalla toisille evankeliumista ja
tekemällä temppelityötä.)

• Kuinka myöhempien aikojen pyhät voivat olla ”maailman valo” (Matt. 5:14;
ks. myös jae 16)? Mitä tapahtuu, kun lamppu pannaan ”vakan alle” (Matt. 5:15)?
Kuinka me kirkon jäsenet panemme joskus lamppumme vakan alle? Kuinka
voimme antaa valomme loistaa niin, että se saa toiset ”ylistä[mään] Isää[mme],
joka on taivaissa”? (Ks. Matt. 5:16; 3. Ne. 18:24.)
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3. Jeesus opettaa korkeampaa lakia kuin Mooseksen laki.

Keskustelkaa kohdasta Matt. 5:17–48. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen valittuja
jakeita.

• Jeesus sanoi tulleensa toteuttamaan Mooseksen lain, ei kumoamaan sitä (Matt.
5:17–18). Kuinka Hän toteutti Mooseksen lain?

Selitä, että Mooseksen laki oli annettu ”Israelin lapsille – – sillä he olivat niskuri-
kansaa, kärkkäät syntiin ja hitaat muistamaan Herraa Jumalaansa”. Se oli ”määräyk-
siä ja säädöksiä sisältävä laki, jota [israelilaisten] oli tiukasti noudatettava päivästä
päivään, etteivät unohtaisi Jumalaa ja velvollisuuttansa häntä kohtaan” (Moosia
13:29–30). Ne, jotka ymmärsivät lain, ”odot[tivat] kestävinä Kristusta, kunnes laki
tul[i] täytetyksi. Sillä tätä varten [oli] laki annettu” (2. Ne. 25:24–25).

Vapahtaja toteutti Mooseksen lain, kun Hän sovitti syntimme (Al. 34:13–16). Sovi-
tuksen jälkeen ei ihmisiä enää käsketty uhraamaan eläimiä, kuten osana Mooseksen
lakia oli vaadittu Jeesuksen Kristuksen sovitusuhriin viittaamiseksi. Sen sijaan ihmi-
siä käskettiin antamaan uhriksi ”särjetty sydän ja murtunut mieli” (3. Ne. 9:20; ks.
myös jae 19).

• Jeesus sanoi, että Hänen opetuslastensa tulisi noudattaa ”Jumalan tahtoa paljon
paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset” (Matt. 5:20). Missä asiassa lainopettajat
ja fariseukset eivät noudattaneet Jumalan tahtoa? (He keskittyivät ainoastaan lain
ulkoisiin muotoihin ja jättivät sisäisen uskollisuuden vaille huomiota. Jos he olisi-
vat noudattaneet lakia sellaisena kuin se oli annettu, he olisivat tunteneet Jeesuksen
Messiaaksi.)

Kirjoita taulun vasempaan yläkulmaan Teille on opetettu. Selitä, että Jeesus käytti näitä
sanoja vuorisaarnassa viitatessaan käskyihin, jotka olivat osa Mooseksen lakia. Kirjoita
taulun oikeaan yläkulmaan Mutta minä sanon teille. Huomauta, että Jeesus käytti näitä
sanoja opettaessaan opetuslapsilleen korkeampaa lakiaan.

• Mihin vanhaan lakiin Jeesus viittasi kohdassa Matt. 5:21? (Kirjoita sanojen Teille
on opetettu alle Älä tapa.) Minkä korkeamman tähän käskyyn liittyvän lain Jeesus
antoi? (Ks. Matt. 5:22. Kirjoita sanojen Mutta minä sanon teille alle Älä vihastu.)
Kuinka käsky olla vihastumatta on korkeampi laki kuin käsky olla murhaamatta?
Kuinka vihan tunteet vaikuttavat suhteeseemme Jumalaan? Mitä voimme tehdä
kontrolloidaksemme vihan tunteita ja pyrkiäksemme poistamaan ne elämäs-
tämme?

• Vapahtaja puhui uhrilahjan viemisestä alttarille viitaten ikivanhaan käytäntöön
(Matt. 5:23). Mitä Jeesus käski opetuslastensa tehdä, jos heillä oli vihamielisiä tun-
teita kun he valmistautuivat viemään uhrilahjaa alttarille? (Ks. Matt. 5:23–24.)
Kuinka tämä voisi soveltua meihin?

• Mitä meidän pitäisi tehdä, kun joku on loukannut meitä? (Ks. Matt. 5:24; 18:15; LK
64:8–11.) Mitä vaaroja piilee siinä, että odottaa meitä loukanneen henkilön pyytä-
vän meiltä anteeksi?

• Mihin vanhaan lakiin Jeesus viittasi kohdassa Matt. 5:27? (Kirjoita sanojen Teille on
opetettu alle Älä tee aviorikosta.) Minkä tätä käskyä korkeamman lain Jeesus antoi?
(Ks. Matt. 5:28. Kirjoita sanojen Mutta minä sanon teille alle Vältä himokkaita ajatuk-
sia.) Mitä seurauksia on epäpuhtaista ajatuksista? (Ks. Moosia 4:30; Al. 12:14; LK
63:16.) Mitä voimme tehdä pitääksemme ajatuksemme puhtaina?

• Joseph Smithin raamatunkäännöksessä sanotaan, että kohdassa Matt. 5:29–30
mainitut silmä ja käsi tarkoittavat syntejä. Mitä nämä jakeet opettavat meille siitä,
kuinka meidän tulisi menetellä syntiemme suhteen?
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• Kuinka Vanhan testamentin ajan ihmiset vakuuttivat kohdan Matt. 5:33 mukaan
puhuvansa totta? (Kirjoita sanojen Teille on opetettu alle Vanno Herralle valalla.)
Minkä tätä käytäntöä korkeamman lain Jeesus antoi? (Ks. Matt. 5:34–37. Lue seu-
raava vanhin Bruce R. McConkien lausunto. Kirjoita sen jälkeen sanojen Mutta
minä sanon teille alle Pidä sanasi.)

Vanhin Bruce R. McConkie on sanonut: ”Mooseksen lain ollessa voimassa oli valo-
jen vannominen niin yleistä ja se kattoi niin monenlaisia olosuhteita, että käytän-
nössä lausuntoihin, joita ei vahvistettu valalla, ei sisältynyt paljoakaan totuutta – –
Kristuksen täydellisen lain alaisuudessa jokainen on sanansa mittainen ja kaikki,
mitä on sanottu, on yhtä totta kuin jos jokainen lausuttu sana olisi vahvistettu
valalla.” (The Mortal Messiah, 4 osaa [1979–1981], osa 2, s. 140)

• Mihin vanhaan lakiin Jeesus viittasi kohdassa Matt. 5:38? (Kirjoita sanojen Teille on
opetettu alle Silmä silmästä. Selitä, että ”silmä silmästä” merkitsi sitä, että henkilö,
joka oli vahingoittanut toista, saattoi saada rangaistukseksi saman vamman, jonka
oli toiselle aiheuttanut; ks. 3. Moos. 24:17–21.) Mikä korkeampi käsky tuli tämän
lain tilalle? (Ks. Matt. 5:39–40. Kirjoita sanojen Mutta minä sanon teille alle Käännä
toinenkin poski.) Mitä periaatteita Jeesus opetti puhuessaan vasemman posken kään-
tämisestä sille, joka lyö meitä oikealle, ja viitan antamisesta sille, joka vie meiltä
paidan?

• Mihin vanhaan käytäntöön Jeesus viittaa kohdassa Matt. 5:43? (Kirjoita sanojen
Teille on opetettu alle Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.) Mikä käsky syr-
jäytti tämän käytännön? (Ks. Matt. 5:44–47. Kirjoita sanojen Mutta minä sanon teille
alle Rakastakaa vihamiehiänne.) Kuinka voimme oppia rakastamaan vihamiehiäm-
me? (Yksi esimerkki on kohdassa Moro. 7:47–48.) Kuinka elämämme muuttuu, kun
rakastamme vihamiehiämme? Kuinka heidän elämänsä saattaa muuttua?

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin pyydä luokan jäseniä katsomaan
taulua ja tekemään luettelo kohdassa Matt. 5:17–47 olevista kutsuista, joista on heille
erityisen paljon apua.

• Kuinka meidän pitäisi ymmärtää Jeesuksen käsky olla täydellisiä? (Kreikankielisen
sanan, joka tässä on käännetty ”täydellinen”, voi kääntää myös sanoilla loppuun
suoritettu, valmis, täysin kehittynyt.) Kuinka käsky olla täydellinen voi innoittaa
meitä sen sijaan että se lannistaisi?

Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut:

”Uskon, että Herra tarkoitti juuri sitä mitä Hän sanoi: että meidän tulisi olla täydel-
lisiä, niin kuin meidän taivaallinen Isämme on täydellinen. Se ei tule yhtäkkiä,
vaan rivi rivin päälle, käsky käskyn päälle, esimerkki esimerkin päälle, eikä silloin-
kaan niin kauan kuin me elämme tätä kuolevaista elämää, sillä meidän täytyy
mennä haudan tuolle puolen, ennen kuin me saavutamme tuon täydellisyyden ja
olemme Jumalan kaltaisia.

Mutta täällä me laskemme perustuksen. Täällä meille opetetaan näitä Jeesuksen
Kristuksen evankeliumin yksinkertaisia totuuksia, tässä koetustilassa, jotta me
valmistautuisimme tuota täydellisyyttä varten. Meidän velvollisuutemme on olla
tänään parempia kuin olimme eilen, ja huomenna parempia kuin me olemme
tänään. – – Jos me pidämme Herran käskyt, me olemme tuolla tiellä täydellisyy-
teen.” (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa [1977–1983], osa 2, s. 27)

• Kuinka Vapahtajan sovitus auttaa meitä saavuttamaan täydellisyyden? (Ks. Moro.
10:32–33; LK 76:68–70.) Kuinka vuorisaarnan opetukset auttavat meitä ”tulemaan
Kristuksen tykö ja tulemaan täydellisiksi hänessä”?
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Oppiaiheen päätös Todista, että vuorisaarnan opetukset auttavat meitä ”tulemaan Kristuksen tykö ja tule-
maan täydellisiksi hänessä” (Moro. 10:32). Rohkaise luokan jäseniä soveltamaan noita
opetuksia elämässään. Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin pyydä luo-
kan jäseniä katsomaan luettelossaan olevia kutsuja ja valitsemaan niistä yksi tai kaksi,
joihin he keskittyvät tulevan viikon aikana.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. ”Verraton tie” (Et. 12:11)

Pyydä muutamia luokan jäseniä tulemaan oppitunnille valmistautuneina kertomaan
ajatuksiaan siitä, kuinka Matteuksen 5. luvun opetukset voivat auttaa heitä kotona,
koulussa ja työssä.

2. Vapahtajan opetus avioerosta

Jos luokkasi jäsenillä on kysymyksiä kohdasta Matt. 5:31–32, ks. oppiaiheen 14 viides
lisäopetusehdotus (ks. s. 60).

3. Videoesitys

Toinen jakso videon Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130) osio ”Uuden testa-
mentin tapoja” selittää sanaa valvoja, jota käytetään kohdassa Gal. 3:24–25 kuvaa-
maan Mooseksen lakia. Jos näytät tämän jakson, keskustelkaa siitä, kuinka Mooseksen
laki oli valvoja, joka toi ihmiset Kristuksen luo.
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Tavoite Rohkaista luokan jäseniä tulemaan entistä kokosydämisemmiksi Jeesuksen Kristuksen
opetuslapsiksi.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta. Ne
ovat jatkoa vuorisaarnaan.

a. Matt. 6:1–6, 16–21. Jeesus opettaa opetuslapsiaan antamaan almuja, rukoilemaan
ja paastoamaan salassa sekä kokoamaan aarteita taivaaseen eikä maan päälle.

b. Matt. 6:7–13; 7:7–11. Hän näyttää opetuslapsilleen, kuinka pitää rukoilla, ja opet-
taa, että taivaallinen Isä siunaa niitä, jotka pyytävät Häneltä sitä, mitä tarvitsevat.

c. Matt. 6:14–15; 7:1–6, 12. Jeesus opettaa opetuslapsiaan antamaan toisille anteeksi,
tuomitsemaan vanhurskaasti ja kohtelemaan toisiaan siten kuin he haluaisivat
itseään kohdeltavan.

d. Matt. 6:22–34; 7:13–29. Hän opettaa opetuslapsilleen, että heitä siunataan, kun
he palvelevat taivaallista Isää ja tekevät Hänen tahtonsa.

2. Lisälukemista: Luuk. 6:37–49; 11:1–13, 34–36; 12:22–34; 16:13; 3. Ne. 13–14.

3. Jos kuva Vuorisaarna (62166; Evankeliumiaiheinen kuvasto 212) on saatavissa,
niin käytä sitä oppitunnilla.

4. Haluat ehkä varautua laulamaan luokan jäsenten kanssa laulun ”Viisas mies ja
tyhmä mies”, Lasten laulukirja, s. 132.

5. Opetusehdotus: Kertomukset voivat havainnollistaa evankeliumin periaatteita ja
säilyttää luokan jäsenten mielenkiinnon paremmin kuin monet muut opetusmene-
telmät. Jeesus käytti usein kertomuksia opettaessaan tärkeitä asioita tai selventääk-
seen käsitteellisiä ajatuksia. Mieti oppiaiheita valmistaessasi, kuinka voisit käyttää
kertomuksia auttaaksesi luokan jäseniä ymmärtämään evankeliumin periaatteita.
Kun esität kertomuksen, pidä huolta siitä, että luokan jäsenet ymmärtävät, onko
kertomus tosi vai oletko sepittänyt sen selventääksesi jotakin asiaa. (Ks. Opettaminen –
ei suurempaa kutsumusta, s. 98–100, 127.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esitä seuraava kertomus omin sanoin:

Vanhin William R. Bradford seitsemänkymmenen koorumista puhui kerran piispan
kanssa, jonka seurakunnan nuoret olivat tehneet työtä ansaitakseen rahaa jotakin toi-
mintaa varten. Piispa kysyi vanhin Bradfordilta, voisiko tämä auttaa nuoria saamaan
tunnustusta tekemästään työstä. Piispan yllätykseksi vanhin Bradford sanoi, ettei hän
tekisi sitä. Hän sanoi olevansa iloinen siitä, että nuoret olivat työskennelleet ahkerasti
mutta että heidän ei ollut tärkeää saada työstään julkista tunnustusta.

Kun nuoret päättivät lahjoittaa rahansa kirkon yleiseen lähetystyörahastoon sen sijaan
että olisivat käyttäneet ne toimintaan, he halusivat päästä valokuvaan vanhin Brad-
fordin kanssa tehdessään lahjoitustaan, ja he halusivat, että valokuva ja siihen liittyvä

Huomion
herättäminen
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artikkeli julkaistaisiin sanomalehdessä. Jälleen vanhin Bradford yllätti heidät sano-
malla ei. Hän sanoi piispalle: ”Voisit ehkä auttaa nuoriasi oppimaan korkeamman tun-
nustuksen lain. Ylhäältä tuleva tunnustus on hiljaista. Se merkitään siellä muistiin
tarkkaan ja suurta melua pitämättä. Anna heidän tuntea sitä iloa ja saada sydämeensä
ja sieluunsa se aarre, joka tulee hiljaisesta, epäitsekkäästä palvelemisesta.” (Ks. ”Epäit-
sekäs palvelu”, Valkeus, tammikuu 1988, s. 70.)

• Mitä opetuksia me voimme saada vanhin Bradfordin nuorille antamasta vastauk-
sesta?

Tuo esille, että yksi opetus, jonka voimme saada, on se, että meidän pitäisi tehdä
hyvää siksi, että rakastamme Jumalaa ja haluamme olla Hänelle mieliksi, ei siksi, että
haluamme saada tunnustusta toisilta ihmisiltä. Tämä on yksi Jeesuksen Kristuksen
todellisen opetuslapsen tuntomerkeistä.

Kirjoita tauluun Todelliset opetuslapset. Kun keskustelette vuorisaarnasta, tee luettelo
niistä todellisen opetuslapsen ominaisuuksista, jotka Vapahtaja tässä saarnassa opetti.

Pyydä seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia opettaessasi jokaista luokan jäsentä mietti-
mään, mitä hänen on tarpeen tehdä tullakseen kokosydämisemmäksi ja vilpittömäm-
mäksi Kristuksen opetuslapseksi. Pyydä luokan jäseniä kertomaan omakohtaisia koke-
muksiaan, jotka liittyvät todellisena opetuslapsena olemisen periaatteisiin.

1. Todelliset opetuslapset tekevät oikeita asioita oikeista syistä.

Lukekaa kohdat Matt. 6:1–6, 16–21 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi Jeesus tuomitsi joitakuita ihmisiä siitä, että he tekivät hyviä tekoja, kuten
antoivat almuja, rukoilivat ja paastosivat? (Ks. Matt. 6:1–2, 5, 16. He tekivät niitä
vääristä syistä.) Jeesus sanoi näitä ihmisiä tekopyhiksi. Millainen on tekopyhä?
(Ihminen, joka teeskentelee, että hänellä on tiettyjä ominaisuuksia vaikka ei ole-
kaan, ihminen, joka yrittää näyttää vanhurskaalta vaikka ei olekaan. Kreikan-
kielinen sana, joka on käännetty tekopyhäksi, voidaan kääntää myös sanalla
”teeskentelijä”. Ks. Matt. 15:8; Luuk. 11:39.)

• Minkä palkan saavat sellaiset ihmiset, jotka tekevät hyvää siksi, että toiset näkisi-
vät? (Ks. Matt. 6:2, 5, 16.) Mitä me kenties teemme siksi, että toiset näkisivät, eikä
siksi, että olisimme mieliksi Jumalalle? Kuinka voimme puhdistaa palvelemisemme
ja muiden hyvien tekojemme motiivit?

• Mitä Jeesus opetti tässä saarnassa meitä arvostamaan eniten? (Ks. Matt. 6:19–21.)
Mitä tarkoittaa se, että kokoaa ”aarteita taivaaseen”? Mitä taivaallisia aarteita me
voimme tavoitella? (Kohdissa LK 18:14–16 ja 130:18–19 on kaksi esimerkkiä.)

• Mitä tarkoittaa lause: ”Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi”? Mistä me
voimme päätellä, mitä me pidämme arvossa? (Yksi tapa on tutkia, minkä verran
aikaa, rahaa ja ajatuksia me omistamme jollekin asialle.) Mitä nykypäivän ihmiset
pitävät arvossa? Pyydä luokan jäseniä miettimään, mitä he pitävät aarteinaan, ja
pohtimaan mielessään sitä, mitä nämä aarteet kertovat siitä, missä heidän sydä-
mensä on.

2. Todelliset opetuslapset noudattavat Vapahtajan esimerkkiä rukouksesta.

Lukekaa kohta Matt. 6:7–13; 7:7–11. Tuo esille, että kohta Matt. 6:9–13 tunnetaan
Isä meidän -rukouksena.

• Mitä Isä meidän -rukous opettaa meille siitä, kuinka meidän pitäisi rukoilla?
(Ks. Matt. 6:9–13.)

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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• Kuinka Isä meidän -rukous ilmentää Jeesuksen kunnioitusta ja arvonantoa taivaal-
lista Isää kohtaan? Kuinka me voimme rukoillessamme osoittaa kunnioitusta ja
arvonantoa taivaallista Isää kohtaan?

Vanhin Dallin H. Oaks on puhunut siitä, millaista kieltä meidän tulisi käyttää
rukoillessamme: ”Rukouksen erityiskieli saa eri muotoja eri kielissä, mutta periaate
on aina sama. Meidän tulee osoittaa rukouksemme taivaalliselle Isällemme käyttäen
sanoja, jotka kieltä taitavat mieltävät rakkauteen, kunnioitukseen, arvonantoon ja
läheisyyteen liittyviksi sanoiksi. – – Miehet ja naiset, jotka haluavat osoittaa kunni-
oitusta, ovat kyllä valmiit käyttämään aikaa oppiakseen käyttämään erityistä ruko-
uskieltä.” (”Rukouksen kieli”, Valkeus, heinäkuu 1993, s. 14, 16)

• Kuinka voimme rukoillessamme olla ”hokematta tyhjää”? (Ks. Matt. 6:7.)

• Kun kerran taivaallinen Isä tietää, mitä me tarvitsemme, jo ennen kuin rukoilem-
me, (Matt. 6:8) niin miksi meidän on tarpeen rukoilla? Miksi pyytäminen, etsimi-
nen ja kolkuttaminen (Matt. 7:7) on välttämätöntä hengelliselle kehityksellemme?
Kuinka voimme etsiä ahkerammin taivaallisen Isän apua?

• Kuinka meidän tulisi ymmärtää Vapahtajan lupaus, että ”jokainen pyytävä saa”?
(Matt. 7:8) Miksi emme joskus saa pyytämäämme silloin kun sitä pyydämme tai
sillä tavoin kuin haluaisimme? (Ks. 3. Ne. 18:20.) Kuinka te olette tulleet tietämään,
että Jumala tietää, mikä on teille parasta?

3. Todelliset opetuslapset kohtelevat toisia ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti.

Lukekaa kohta Matt. 6:14–15; 7:1–6, 12.

• Miksi luulette Vapahtajan käskeneen meitä antamaan toisillemme anteeksi? Kuinka
meistä voi tulla anteeksiantavaisempia?

• Joseph Smithin raamatunkäännöksessä kohtaa Matt. 7:1 on muutettu niin, ettei
meidän pidä tuomita epävanhurskaasti, ettei meitä tuomittaisi, vaan meidän on
annettava vanhurskas tuomio (ks. JST Matt. 7:2). Millainen on vanhurskas tuomio?
Mitä vahinkoa voi aiheutua meille itsellemme ja niille, joita tuomitsemme, jos tuo-
mitsemme epävanhurskaasti? Kuinka voimme olla varmoja siitä, että tuomitsemme
vanhurskaasti? (Ks. Matt. 7:3–5; Moro. 7:14–18.)

• Jeesus sanoi, että ihminen, joka yrittää ojentaa toisia epävanhurskaasti, on teko-
pyhä (Matt. 7:4–5). Kuinka epävanhurskaasti tuomitseminen on tekopyhyyden
merkki?

• Kohdassa Matt. 7:12 olevaa opetusta sanotaan usein kultaiseksi säännöksi. Millaiset
kokemukset ovat osoittaneet teille tämän periaatteen arvon? Millä tavoin kultaisen
säännön noudattaminen tekee meistä parempia Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia?

Vanhin Marvin J. Ashton on kuvaillut kokousta, jossa joukko kirkon jäseniä pohti
kysymystä: ”Mistä voitte tietää, että joku on kääntynyt Jeesukseen Kristukseen?”

”Kolmen neljännestunnin ajan läsnäolijat tekivät lukuisia ehdotuksia vastaukseksi
tähän kysymykseen ja keskustelunjohtaja kirjoitti kunkin vastauksen tarkoin muis-
tiin suureen tauluun. Kaikki vastaukset olivat ajatuksia herättäviä ja soveliaita. Mutta
jonkin ajan kuluttua tämä suuri opettaja pyyhki pois kaiken kirjoittamansa. Huo-
mautettuaan sitten, että kaikki vastaukset olivat olleet arvokkaita ja hyviä, hän opetti
elintärkeän periaatteen: ’Paras ja selvin osoitus, että me edistymme hengellisesti ja
olemme tulossa Kristuksen tykö, on se tapa, jolla me kohtelemme muita ihmisiä.’”

Vanhin Ashton lisäsi: ”Se tapa, jolla me kohtelemme perheemme jäseniä, ystäviäm-
me, työtovereitamme joka päivä, on yhtä tärkeää kuin jotkin huomattavammat
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evankeliumin periaatteet, joita toisinaan tähdennämme.” (”Kieli voi olla terävä
miekka”, Valkeus, heinäkuu 1992, s. 20)

4. Todelliset opetuslapset palvelevat Jumalaa ja tekevät Hänen tahtonsa.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Matt. 6:22–34; 7:13–29 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi on mahdotonta palvella sekä Jumalaa että mammonaa eli maailmallisuutta?
(Ks. Matt. 6:24.) Mitä siunauksia Jumala lupaa niille, jotka palvelevat Häntä? (Ks.
Matt. 6:25–33; LK 11:7.)

• Jeesus lupasi, että jos me etsimme ”ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa”, niin
meille annetaan kaikki muu mitä tarvitsemme (Matt. 6:33). Millaiset kokemukset
ovat auttaneet teitä saamaan todistuksen tästä lupauksesta?

• Kuinka maailmallisuus kääntää uskollisuutemme ja palvelemisemme pois Juma-
lasta? Millä tavoin meitä saatetaan houkutella etsimään sitä, mikä on maailmasta,
ennen sitä, mikä on Jumalasta? (Mahdollisia vastauksia: Kymmenysten maksami-
sen siirtäminen siihen asti että olemme ostaneet tarvitsemamme tai haluamamme
tavarat tai päätös olla menemättä lähetystyöhön, koska haluamme maallisia asi-
oita.)

• Mitä Jeesus opetti taivasten valtakuntaan pääsemisestä saarnansa lähestyessä lop-
puaan? (Ks. Matt. 7:13–14, 21–23.) Miksi on merkityksellistä, että tie iankaikkiseen
elämään on kapea, kun taas tie kadotukseen on lavea?

• Jeesus kertoi vuorisaarnan lopuksi vertauksen järkevästä miehestä ja tyhmästä mie-
hestä (Matt. 7:24– 27). Kuinka tämä vertaus soveltuu meihin? Mikä on se ”kallio”,
jolle meidän tulee rakentaa? (Ks. He. 5:12.) Miksi jotkut ihmiset rakentavat elämänsä
perustalle, jota voi verrata hiekkaan?

Haluat ehkä luokan jäsenten laulavan laulun ”Viisas mies ja tyhmä mies”, Lasten
laulukirja, s. 132.

Oppiaiheen päätös Todista Jeesuksen Kristuksen seuraamisen tärkeydestä. Pyydä luokan jäseniä mietti-
mään, mitä heidän on tarpeen tehdä tullakseen paremmiksi Kristuksen opetuslapsiksi.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. ”Hedelmistä te siis tunnette heidät.” (Matt. 7:20)

• Jeesus varoitti seuraajiaan vääristä profeetoista – ihmisistä, jotka opettavat vääriä
oppeja tai yrittävät johdattaa ihmisiä pois Kristuksen luota (Matt. 7:15). Kuinka me
voimme erottaa, ketkä ovat vääriä ja ketkä oikeita profeettoja? (Ks. Matt. 7:16–20;
ks. myös Moro. 7:5, 10–11.) Kuinka kohta Matt. 7:20 voi sopia meihin yhtä hyvin
kuin profeettoihin?

2. Videoesitys

Toinen jakso videon Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130) osio ”Uuden testa-
mentin tapoja” selittää juutalaisten raamatunlausekoteloiden ja tupsujen käyttöä.
Jos näytät tämän jakson, keskustelkaa siitä, kuinka näistä esineistä, joita aikoinaan
käytettiin osoittamaan kuuliaisuutta Jumalalle, tuli vertauskuva fariseusten halusta
olla ”ihmisten näkyvissä” Jumalaa palvellessaan (Matt. 6:5).
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3. Omassa silmässä olevan hirren huomaaminen

Kerro seuraava tapaus siitä, kuinka profeetta Joseph Smith opetti kerran erästä sisarta
etsimään hirttä omasta silmästään jouduttuaan kokemaan loukkauksen:

Eräs nainen meni profeetta Joseph Smithin puheille tuohtuneena jostakin, mitä joku
toinen kirkon jäsen oli hänestä sanonut. Profeetta sanoi hänelle, että jos se, mitä mies
oli sanonut, ei ollut totta, ei naisen pitäisi piitata koko asiasta, koska totuus säilyy
mutta valheet eivät. Naisen mielestä puheet eivät olleet totta, mutta hän ei tyytynyt
siihen, että asia jätettäisiin sikseen. Silloin profeetta kertoi, miten hän hoiti sellaiset
puheet.

”Kun vihamies oli kertonut hänestä skandaalinkäryisen tarinan, mitä tapahtui usein,
hän pysähtyi ennen tuomion langettamista ja palasi mielessään tapauksen ajankoh-
taan ja paikkaan ja tilanteeseen nähdäkseen, oliko hän jollakin varomattomalla
sanalla tai teolla laskenut perustan, jolle kertomus oli rakennettu. Jos hän huomasi
tehneensä niin, hän sanoi antavansa silloin sydämessään anteeksi vihamiehelleen
ja olevansa kiitollinen siitä, että oli saanut varoituksen heikkoudesta, jota ei ollut
tiennyt itsellään olevan.”

Profeetta kehotti sisarta ajattelemaan tarkoin, oliko hän antanut tiedostamattaan mie-
helle pienintäkään syytä sanoa sitä, mitä tämä oli sanonut. Sisar tuli paljon miettimi-
sen jälkeen siihen tulokseen että oli, kiitti profeettaa ja poistui. (Ks. Jesse W. Crosby
julkaisussa They Knew the Prophet, toim. Hyrum L. Andrus ja Helen Mae Andrus [1974],
s. 144.)

4. Nuorten toiminta

Kirjoita kukin seuraavista kohdissa Matt. 6 ja 7 olevista ilmaisuista erillisiin kortteihin:

Älköön vasen kätesi tietäkö (6:3) mitä oikea tekee (6:3)
Isäsi, joka näkee – – salassa (6:6) palkitsee sinut (6:6)
Älkää hokeko (6:7) tyhjää (6:7)
Annatte toisille ihmisille anteeksi (6:14) heidän rikkomuksensa (6:14)
Kootkaa itsellenne (6:20) aarteita taivaaseen (6:20)
Te ette voi palvella (6:24) sekä Jumalaa että mammonaa (6:24)
Etsikää ennen kaikkea (6:33) Jumalan valtakuntaa (6:33)
Ota ensin hirsi (7:5) omasta silmästäsi (7:5)
Pyytäkää (7:7) niin teille annetaan (7:7)
Etsikää (7:7) niin te löydätte (7:7)
Varokaa (7:15) vääriä profeettoja (7:15)
Hedelmistä (7:20) te siis tunnette heidät (7:20)

Aseta kortit tekstipuoli alaspäin pöydälle tai lattialle. Jaa luokan jäsenet kahdeksi jouk-
kueeksi, ja anna joukkueiden valita vuorotellen kaksi korttia. Jos kortit kuuluvat yhteen,
ottaa joukkue ne pois pöydältä tai lattialta ja saa toisen vuoron. Jos kortit eivät kuulu
yhteen, panee joukkue ne takaisin entisille paikoilleen ja toinen joukkue saa vuoron.
Jatkakaa, kunnes kaikille korteille on löytynyt pari.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että kun otamme Vapahtajan ikeen harteillem-
me ja teemme Hänen tahtonsa mukaan, me löydämme Hänen lupaamansa rauhan ja
ilon.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Matt. 11:28–30. Jeesus kutsuu kaikkia työn ja kuormien uuvuttamia tulemaan
luokseen, ottamaan Hänen ikeensä harteilleen ja katsomaan Häntä.

b. Matt. 12:1–13; Luuk. 13:10–17. Jeesus julistaa olevansa sapatin herra. Jeesus paran-
taa sairaan sapattina ja saa siitä moitteita.

c. Luuk. 7:36–50. Anteeksiantoa toivova nainen pesee Herran jalat kyynelillään.
Simon-niminen fariseus moittii Jeesusta siitä, että tämä antaa syntisen naisen
koskea itseensä. Jeesus kertoo Simonille vertauksen kahdesta velallisesta ja antaa
naiselle anteeksi.

2. Lisälukemista: Jes. 58:13–14; Matt. 11:16–19; 12:14–50; 26:6–13; Mark. 2:23–3:12;
14:3–9; Luuk. 6:1–11; LK 59:9–19.

3. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla.

a. ”Tulkaa minun luokseni”, seitsemän minuutin pituinen osio videosta Uusi testa-
mentti – Kuvanauhoitteita (56914 130)

b. Kuva Mary Fielding ja Joseph F. Smith ylittävät tasangot (62608; Evankeliumiai-
heinen kuvasto 412), jossa näkyy ikeeseen kiinnitetty härkäpari

4. Opetusehdotus: Mieti kutakin oppiaihetta valmistaessasi rukoillen sitä, kuinka
voisit rohkaista jokaista luokan jäsentä osallistumaan. Havaintoesitykset, pienryh-
mäkeskustelut, rooliesitykset ja muut sopivat toiminnat voivat auttaa luokan jäse-
niä tulemaan aktiivisemmin mukaan. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta,
s. 133, 135, 141–142, 143–144.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä yhtä luokan jäsentä tulemaan luokan eteen ja ojentamaan molemmat kätensä.
Pane hänen käsiinsä kirjoja tai muita painavia esineitä. Pane jäsenen käsiin lisää tava-
roita kunnes hän tuntee taakan melko painavaksi. Kysy sitten:

• Kuinka pitkälle pystyisit kantamaan tätä kuormaa ennen kuin joutuisit pysähtymään
lepäämään? Millaisia järjestelyjä joutuisit tekemään kantaaksesi tätä kuormaa pit-
kän matkan?

Sano, että on olemassa monenlaisia kuormia tai taakkoja. Jotkin ovat fyysisiä, kun taas
toiset ovat hengellisiä tai emotionaalisia, eikä niitä näe helposti. Monet näkymättömät
taakat voivat olla liian raskaita meidän yksin kannettaviksemme ja me väsymme. Tässä
oppiaiheessa kerrotaan siitä, kuinka Herra voi keventää taakkamme ja tuoda meille
levon.

Huomion
herättäminen
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Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

1. Jeesus kutsuu meitä ottamaan Hänen ikeensä harteillemme ja katsomaan Häntä.

Lukekaa kohta Matt. 11:28–30 ja keskustelkaa siitä.

• Mitä ”työn ja kuormien uuvuttamat” tarkoittaa? (Matt. 11:28) Millaisia kuormia me
kannamme tässä elämässä? Kuinka Herra voi antaa ”levon” näistä kuormista?

• Mikäs on ies? (Aseta näkyville kuva Mary Fielding ja Joseph F. Smithistä ja näytä
kuvassa olevia härkiä, joilla on ies. Selitä, että ies on vetohärkäparin, joskus yksinäi-
sen härän tai muidenkin juhtien valjastuslaite, jonka avulla ne vetävät raskasta
taakkaa. Ies tasapainottaa kuormaa ja tekee sen helpommaksi kantaa. Kirjaimellisen
merkityksensä ohella ies esiintyy myös monissa pyhien kirjoitusten kohdissa kuvaa-
massa orjuutta tai pakkotyötä; ks. Jer. 28:2; Al. 44:2.) Mitä Kristuksen ikeen ottami-
nen harteillemme tarkoittaa? (Sitä, että toteutamme nöyrästi Hänen tahtonsa ja
annamme Hänen opastaa ja ohjata elämäämme.)

Jos käytät videoesitystä ”Tulkaa minun luokseni”, niin näytä nyt sen ensimmäinen
osa. Pysäytä videonauha presidentti Howard W. Hunterin lakattua puhumasta.

• Herra sanoo: ”Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” (Matt.
11:30) Missä mielessä Vapahtajan ies on hyvä kantaa? Miksi jotkut ihmiset ajat-
televat, että Herran opetukset rajoittavat liiaksi? Kuinka Herran totteleminen ja
palveleminen tekee kuormamme kevyiksi?

2. Jeesus julistaa olevansa sapatin herra.

Keskustelkaa kohdista Matt. 12:1–13 ja Luuk. 13:10–17. Pyydä luokan jäseniä lukemaan
valittuja jakeita ääneen.

• Mitä fariseukset tekivät nähdessään Jeesuksen opetuslasten katkovan tähkäpäitä
sapattina? (Ks. Matt. 12:1–2. Selitä, että fariseusten tulkinta Mooseksen laista jätti
sapatin todellisen hengen ja tarkoituksen vaille huomiota ja keskittyi sen sijaan
perimätietoihin, jotka rajoittivat suuresti sapattina tapahtuvaa toimintaa.) Mitä
Herra opetti vastatessaan heidän syytöksiinsä? (Ks. Matt. 12:3–8.)

• Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan: ”Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja”?
(Matt. 12:7. Hän halusi ihmisten keskittyvän toisten ihmisten rakastamiseen eikä
pelkästään julkisten uskonnollisten menojen suorittamiseen.) Kuinka me voimme
käyttää tätä periaatetta ohjaamassa toimintaamme sapattina?

• Mitä Jeesus opetti sapatin tarkoituksesta parantaessaan miehen, jonka käsi oli sur-
kastunut, ja naisen, jota vaivasi sairauden henki? (Ks. Matt. 12:10–13; Luuk. 13:10–17.)
Mitä hän opetti sapatista kohdassa Mark. 2:27–28? (Sano, että Joseph Smithin kään-
nös kohdasta Mark. 2:26 selittää, että sapatti annettiin lepopäiväksi ja Jumalan
ylistämisen päiväksi.) Mitä me voimme tehdä lepopäivänä ylistääksemme Jumalaa?
Kuinka lepopäivän pyhittäminen keventää kuormamme ja tuo meille lepoa?

3. Jeesus antaa anteeksi naiselle Simon-nimisen fariseuksen talossa.

Jos käytät videoesitystä ”Tulkaa minun luokseni”, niin näytä nyt loppuosa siitä.
Lukekaa sen jälkeen valittuja jakeita kohdasta Luuk. 7:36–50 ja keskustelkaa niistä.

• Nainen, joka tuli Simon-nimisen fariseuksen taloon, kantoi synnin kuormaa (Luuk.
7:37). Mitä sellaista nainen teki, minkä takia Jeesus saattoi ottaa hänen kuormansa

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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pois? (Ks. Luuk. 7:38, 44–50.) Mitä me voimme tehdä, jotta Vapahtaja poistaisi
elämästämme synnin kuorman?

• Kuinka syntiä tehneen naisen ja Simon–nimisen fariseuksen asenteet Jeesusta
kohtaan erosivat toisistaan? (Vertaa naisen parannusta, kunnioitusta, nöyryyttä ja
rakkautta Simonin ylpeyteen, epäkohteliaisuuteen ja tuomitsevaan asenteeseen.
Katso myös seuraavassa kappaleessa olevaa viitettä.) Miksi naisella olleet asenteet
ovat tärkeitä tehdessämme parannusta ja pyrkiessämme saamaan anteeksiannon?
Kuinka Simonilla olleet asenteet estävät meitä tekemästä parannusta?

Vanhin James E. Talmage on opettanut: ”Tuon ajan tapoihin kuului kohdella kun-
nioitettavaa vierasta erittäin huomaavaisesti; hänelle annettiin tervetuliaissuu-
delma, annettiin vettä pölyn huuhtomiseksi jaloista ja öljyä hiusten ja parran voite-
lemiseksi. Simon laiminlöi kaikki nämä kohteliaisuudet.” (Jeesus Kristus [1982],
s. 182)

• Kuinka Simonin asennoituminen naista kohtaan saattoi saada tämän taakan tuntu-
maan raskaammalta? Kuinka me voisimme joskus saada toisen ihmisen syntitaakan
tuntumaan raskaammalta? Mitä me voimme oppia Vapahtajan vastauksesta
naiselle?

• Vaikka naista ei ollut kutsuttu ja oli olemassa riski, että Simon ja hänen talonvä-
kensä kohtelisivat häntä huonosti, hän meni suoraan Kristuksen luo heti kun sai
tietää, mistä Hänet löytäisi (Luuk. 7:37). Mitä voimme oppia hänen esimerkistään?
Mitkä asiat saattaisivat estää meitä tekemästä parannusta ja tulemasta Kristuksen
luo? Kuinka me voimme voittaa nämä esteet?

• Mitä voimme oppia vertauksesta kahdesta velallisesta? (Ks. Luuk 7:41–50.) Kuinka
syntiä voi verrata velkaan? (Ks. Luuk. 7:44–50.) Kuinka se, että Kristus on ”lainan-
antajamme”, voi tehdä kuormamme kevyiksi?

Oppiaiheen päätös Todista, että saamme valita, otammeko kantaaksemme maailman kuormat vai Jeesuk-
sen ikeen. Todista, että Kristuksen opetukset ovat totta ja että löydämme rauhan, kun
seuraamme Häntä. Kehota luokan jäseniä oppimaan Kristuksesta ja noudattamaan
Hänen opetuksiaan, jotta he voisivat löytää levon ja rauhan.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Ykseyden tärkeys

Lukekaa kohta Matt. 12:22–30 ja keskustelkaa siitä.

• Kuinka me joskus jakaannumme perheessämme, kodissamme tai seurakunnas-
samme? Mitä voimme tehdä, jotta meistä tulisi yhtenäisempiä?

• Jeesus sanoi fariseuksille: ”Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan.”
(Matt. 12:30) Miksi on näin?

2. ”Jokaisesta turhasta sanasta” (Matt. 12:36)

Lukekaa kohta Matt. 12:33–37 ja keskustelkaa siitä.

• Mitä lausumamme sanat paljastavat meistä? Miksi Jeesus piti lausumiamme sanoja
niin tärkeinä? Sanokaa joitakin esimerkkejä ”turhista sanoista”? (Mahdollisia vas-
tauksia: iva, juoruilu, valheet, kiroilu, epäkohteliaisuudet.) Kuinka voimme vahvis-
taa päätöstämme puhua vain sellaista, mikä on hyvää?
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3. Nuorten toiminta

Valmista jokaista luokan jäsentä varten paperi, jossa on seuraava sanasokkelo. Kun
olette lukeneet annetut kohdat ja keskustelleet niistä, jaa sokkelot luokan jäsenille.
Pyydä luokan jäseniä etsimään sokkeloon piilotettuja sanoja, jotka liittyvät oppiaihee-
seen. Sanat voivat olla vaaka- tai pystysuorassa tai vinottain. Jos luokan jäsenet tarvit-
sevat apua, anna heidän lukea muutaman minuutin kuluttua jakeet, joissa piilotetut
sanat ovat (Matt. 11:28–30: kuormien, uuvuttamat, ikeeni; Matt. 12: 1–13: sapattina,
parantaa; Luuk. 7:36–50: aterialla, velkaa, anteeksi).
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä saamaan ”kuulevat korvat”, niin että he voivat ymmärtää, kuinka
Jeesuksen vertaukset soveltuvat heihin (Matt. 13:9).

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Matt. 13:1–17. Jeesus kertoo vertauksen kylväjästä ja selittää, miksi Hän puhuu
vertauksin.

b. Matt. 13:18–23. Jeesus selittää kylväjävertauksen.
c. Matt. 13:24–53. Jeesus opettaa taivasten valtakunnasta maan päällä (Jeesuksen

Kristuksen kirkosta) vertauksilla vehnästä ja rikkaviljasta, sinapinsiemenestä,
hapatteesta, peltoon kätketystä aarteesta, kallisarvoisesta helmestä ja mereen
laskettavasta verkosta.

2. Lisälukemista: Mark. 4:1–34; Luuk. 8:4–18; 13:18–21; LK 86:1–7.

3. Opetusehdotus: Vanhin Boyd K. Packer on sanonut: ”Mikään opetusväline ei ylitä
liitutaulua ja vain harvat vetävät sille vertoja – – . Voit vangita sillä oppilaittesi kat-
seen, vaikka oppiaiheen pääosa esitetäänkin suullisesti. Voit puhuessasi kirjoittaa
tauluun juuri sen verran, että heidän huomionsa kiintyy ja he saavat idean, mutta
ei koskaan niin paljoa, että opetusväline itsessään häiritsee heitä ja tulee kiinnosta-
vammaksi kuin oppiaiheesi.” (Teach Ye Diligently [1975], s. 224–225; ks. myös Opetta-
minen – ei suurempaa kutsumusta, s. 151–153.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan olevansa linja-autossa. Matkan taittuessa he
katsovat ulos ikkunoista ja tekevät havaintoja maisemasta.

• Kun olet matkustanut samassa linja-autossa muiden matkustajien kanssa, oletko
pannut merkille samat asiat kuin muutkin matkustajat? Miksi tai miksi et?

Sano, että samassa tilanteessa olevat ihmiset eivät aina pane merkille samoja asioita.
Samoin eivät kaikki ihmiset, jotka kuulivat Jeesuksen opettavan vertauksin, ymmärtä-
neet, miten vertaukset soveltuivat heihin. Tällä oppitunnilla keskustellaan siitä, kuinka
me voimme ymmärtää ja soveltaa Jeesuksen vertauksia.

Kun keskustelette seuraavista vertauksista, pitäkää huoli siitä, että luokan jäsenet
ymmärtävät, mitä eri henkilöt, esineet ja teot kuvaavat. Se auttaa heitä ymmärtämään
vertauksia ja soveltamaan niitä elämäänsä.

1. Jeesus kertoo vertauksen kylväjästä ja selittää, miksi Hän puhuu vertauksin.

Lukekaa kohta Matt. 13:1–17 ja keskustelkaa siitä.

• Kun väkijoukko kokoontui järven rantaan, Jeesus ”puhui heille pitkään vertauksin”
(Matt. 13:3). Mikä on vertaus? (Vertauskuvallinen kertomus, joka opettaa evankeliu-
min totuuksia vertaamalla niitä maallisiin asioihin.) Minkä Jeesus sanoi olevan

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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syynä siihen, että Hän opetti vertauksin? (Opettaa sanomansa opetuslapsilleen ja
samanaikaisesti kätkeä se epäuskoisilta. Ks. Matt. 13:10–13.)

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan ääneen vertaus kylväjästä (Matt. 13:3–8).
Pyydä muita luokan jäseniä seuraamaan lukemista ja muistamaan, että vertauksessa
esiintyvät esineet ja teot edustavat evankeliumin totuuksia.

• Mikä estää tien oheen putoavia siemeniä nousemasta oraalle? (Ks. Matt. 13:4. Kir-
joita tauluun: Tien oheen putoavat siemenet – linnut syövät.)

• Miksi kallioiseen paikkaan putoavat siemenet kuivettuvat? (Ks. Matt. 13:5–6; Luuk.
8:6. Kirjoita tauluun: Kallioiseen paikkaan putoavat siemenet – ei juurta.)

• Mitä tapahtuu, kun siemeniä putoaa ohdakkeisiin? (Ks. Matt. 13:7. Kirjoita tauluun:
Ohdakkeisiin putoavat siemenet – ohdakkeet tukahduttavat.)

• Mitä tapahtuu siemenille, jotka putoavat hyvään maahan? (Ks. Matt. 13:8. Kirjoita
tauluun: Hyvään maahan putoavat siemenet – antavat sadon.)

Jätä kirjoittamasi sanat tauluun ja sano, että hetken kuluttua keskustelette totuuksista,
joita ne esittävät.

• Kuinka ihmiset saattavat reagoida, jos he kuulevat tämän vertauksen eikä sen tar-
koitusta selitetä heille? (Jotkut saattavat turhautua, koska he eivät ymmärrä sitä.
Jotkut saattavat ymmärtää sen, mutta eivät usko sen koskevan itseään. Jotkut taas
saattavat pohdiskella ja kysellä, kunnes he ymmärtävät sen ja osaavat soveltaa sitä
elämäänsä.)

• Millaisen kutsun Jeesus esitti kerrottuaan vertauksen kylväjästä? (Ks. Matt. 13:9.)
Mitä sana kuulla tarkoittaa tässä kutsussa? Mitä tarkoittaa, että näkee eikä kuiten-
kaan näe ja kuulee eikä kuitenkaan kuule? (Ks. Matt. 13:13–15.)

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Kansanjouk[ko] – – ei vastaanottanut Hänen
sanojaan – – [koska se ei] halunnut nähdä silmillään eikä kuulla korvillaan; ei
[siksi], ettei se olisi voinut eikä saanut etuoikeutta nähdä ja kuulla, vaan koska sen
sydän oli täynnä pahuutta ja iljetystä – – Epäusko oli varsinainen syy siihen, miksi
kansanjoukko – – ei saanut selitystä Hänen vertaukselleen.” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith [1985], s. 94–95)

2. Jeesus selittää kylväjävertauksen.

Lukekaa kohta Matt. 13:18–23 ja keskustelkaa kylväjävertauksessa esiintyvien esineiden
ja tekojen merkityksestä.

Siemen

• Minkä vertauskuva kylväjävertauksessa on siemen? (Ks. Matt. 13:19; Luuk. 8:11.
Kirjoita tauluun: Siemen = sanoma valtakunnasta.)

Tien oheen

• Minkä vertauskuva on tien oheen? (Ks. Matt. 13:19.) Kirjoita tauluun: Tien oheen =
ihmiset, jotka kuulevat sanoman valtakunnasta eivätkä ymmärrä sitä (lyhennä tekstiä
tarvittaessa).

• Mitä sellaista me saatamme tehdä, mikä estää meitä ymmärtämästä sanomaa valta-
kunnasta eli Jumalan sanaa? (Yksi mahdollinen vastaus on kohdassa Moosia 26:1–3.)
Mitä meidän on tehtävä, jotta ymmärtäisimme Jumalan sanaa? (Ks. Al. 32:27.)
Kuinka ymmärryksen puute tekee sanan ottamisen pois sydämestämme helpom-
maksi Paholaiselle? (Ks. Matt. 13:19.)
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Kallioinen paikka

• Minkä vertauskuvia ovat kallioiset paikat? (Ks. Matt. 13:20–21.) Kirjoita tauluun:
Kallioiset paikat = ihmiset, jotka kuulevat Jumalan sanan ja ottavat sen vastaan mutta
joilta puuttuvat juuret (lyhennä tarvittaessa).

• Miksi joiltakuilta ihmisiltä puuttuu juuret? (Ks. Matt. 13:21; Mark. 4:5.) Mitä voimme
tehdä, jotta sana juurtuisi syvälle meihin? (Ks. Al. 32:41–43.) Kuinka se auttaa meitä
kestämään koettelemusten, vainon ja loukkausten helteen?

Ohdakkeet

• Minkä vertauskuvia ovat ohdakkeet? (Ks. Matt. 13:22; Mark. 4:19; Luuk. 8:14.) Kir-
joita tauluun: Kylvö ohdakkeisiin = ihmiset, jotka kuulevat Jumalan sanan, mutta maail-
man huolet tukahduttavat sen (lyhennä tarvittaessa).

• Mitä tarkoittaa se, että ihminen ei tuota satoa? Mitkä ”ohdakkeet” saavat aikaan
sen, että ihmiset eivät tuota satoa? (Ks. Matt. 13:22; Mark. 4:19; Luuk. 8:14.) Kuinka
nämä ohdakkeet ilmenevät nykymaailmassa? Mitä voimme tehdä estääksemme
näitä ohdakkeita tukahduttamasta meissä olevaa Jumalan sanaa?

Hyvä maa

• Minkä vertauskuva on hyvä maa? (Ks. Matt. 13:23.) Kirjoita tauluun: Hyvä maa =
ihminen, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen (lyhennä tarvittaessa).

• Mitä voisi tehdä, että saisi hedelmättömän maan tuottamaan satoa? (Tien varren
voisi kyntää ja lannoittaa, kivet voisi poistaa ja ohdakkeet kitkeä.) Kuinka tämä
soveltuu pyrkimyksiimme olla vastaanottavaisempia Jumalan sanalle?

• Miksi arvelette kylväjävertauksen keskittyvän enemmän maaperään kuin kylväjään
tai siemeneen?

3. Jeesus opettaa taivasten valtakunnasta maan päällä (Jeesuksen Kristuksen
kirkosta) vertauksilla.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Matt. 13:24–53 ja keskustelkaa niistä. Sano, että
näissä jakeissa esiintyvä ilmaisu ”taivasten valtakunta” viittaa Jeesuksen Kristuksen
kirkkoon, joka on taivasten valtakunta maan päällä.

• Mitä vertaus vehnästä ja rikkaviljasta tarkoittaa? (Ks. Matt.13:24–30, 36–43; LK 86:1–7.
Voit tehdä tauluun samanlaisen luettelon kuin kylväjävertauksesta. Kirjoita, mistä
isäntä, pelto, hyvä siemen, rikkavilja, vihamies, elonkorjuu ja työmiehet ovat ver-
tauskuvia.)

• Miksi isäntä kielsi työmiehiään kitkemästä rikkaviljaa heti pois vertauksessa
vehnästä ja rikkaviljasta? (Ks. Matt. 13:27–30; ks. myös LK 86:5–7, joka selventää
kohtaa Matt. 13:30.)

• Profeetta Joseph Smith opetti, että vertauksissa sinapinsiemenestä ja hapatteesta
puhutaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, s. 96–99). Mitä me voimme oppia palautetusta kirkosta sen
perusteella, että Vapahtaja vertasi sitä sinapinsiemeneen? (Ks. Matt. 13:31–32.) Entä
hapatteeseen? (Ks. Matt. 13:33. Selitä, että hapate on hiivan tai leivinjauheen tapai-
nen aine, joka saa leivän nousemaan.) Millä tavoin te olette nähneet Herran työn
kasvavan, kuten näissä vertauksissa kuvataan?

• Mitä voimme oppia vertauksista aarteesta ja kallisarvoisesta helmestä? (Ks. Matt.
13:44–46.) Mitä uhrauksia meidän pitäisi olla valmiita tekemään saadaksemme
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evankeliumin aarteen? Mitä uhrauksia te tai tuntemanne ihmiset ovat tehneet
evankeliumin takia? Mitä siunauksia noista uhrauksista on koitunut?

• Minkä vertauskuva nuotta on vertauksessa mereen lasketusta nuotasta? (Ks. Matt.
13:47.) Mitä verkkoon jääminen tarkoittaa? Mitä kuvaa se, että hyvät kalat lajiteltiin
koreihin mutta huonot viskattiin pois? (Ks. Matt. 13:48–50. Haluat ehkä käyttää
kohtaa KH J. S. Matt. 1:4 selittääksesi, että jakeessa 49 mainittu ”maailman loppu”
tarkoittaa ”jumalattomain tuhoa”.) Mitä sellaista me voimme tehdä, mikä auttaa
meitä ja muita pysymään uskollisina kirkossa.)

Oppiaiheen päätös Totea, että Jeesus selitti vertauksensa niille, jotka halusivat ymmärtää. Todista, että kun
tutkimme Jeesuksen vertauksia haluten vilpittömästi ymmärtää, me näemme, miten
ne soveltuvat meidän aikaamme.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa
yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

Havaintoesitys

Näytä joitakin oppiaiheessa käsitellyissä vertauksissa esiintyviä esineitä auttaaksesi
luokan jäseniä ymmärtämään vertauksia ja muistamaan ne. Voit esimerkiksi näyttää,
kuinka hiiva reagoi veteen ja sokeriin yhdistettynä. Voit leipoa yhden leivän käyttäen
hiivaa ja toisen ilman hiivaa ja antaa luokan jäsenten katsoa ja maistaa, mikä ero niillä
on. Voit näyttää myös sinapinsiemeniä. Kirjassa Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta,
s. 94–95 on ehdotuksia havainto-oppiaiheiden esittämiseksi.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä näkemään Jeesus Kristus ”elämän leipänä”, iankaikkisen elämän
lähteenä (Joh. 6:47–48).

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Joh. 5. Jeesus parantaa miehen sapattina. Juutalaisten johtajat yrittävät surmata
Jeesuksen, koska Hän julistaa olevansa Jumalan Poika.

b. Joh. 6:1–14; Mark. 6:30–44. Jeesus ruokkii ihmeellisellä tavalla yli 5 000 ihmistä.
c. Joh. 6:15–21; Matt. 14:22–33. Jeesus kävelee veden päällä, kutsuu Pietaria tule-

maan luokseen ja tyynnyttää tuulen.
d. Joh. 6:22–71. Jeesus julistaa, että Hän on ”elämän leipä” ja että ne, jotka uskovat

Häneen, saavat iankaikkisen elämän. Monet eivät hyväksy tätä opetusta, mutta
Pietari ja muut apostolit jäävät Jeesuksen luo.

2. Lisälukemista: Matt. 14:1–21; Mark. 6:1–29, 45–52; Luuk. 9:10–17.

3. Pyydä jotakuta luokan jäsentä tulemaan oppitunnille valmistautuneena esittämään
lyhyen yhteenvedon siitä, kuinka Jeesus paransi miehen Betesdan lammikolla (Joh.
5:1–9).

4. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla: Jeesus ruokkii
viisituhatta ihmistä (62143) ja Kristus kävelee vettä pitkin (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 249).

5. Opetusehdotus: Vapahtaja opetti usein evankeliumin periaatteita käyttämällä apu-
naan jokapäiväisiä tavaroita ja esineitä kuten leipää tai siemeniä. Mieti kutakin
oppiaihetta valmistaessasi sitä, kuinka voisit käyttää esineitä luokan jäsenten mie-
lenkiinnon herättämiseksi tai jonkin tärkeän asian havainnollistamiseksi. (Ks.
Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 94–95.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Piirrä tauluun seuraavat kuvat:

Kallio                      Valo                    Leipä

Huomion
herättäminen

48

Oppiaihe

12
”Minä olen elämän leipä”

Joh. 5–6; Mark. 6:30– 44; Matt. 14:22–33



• Mitä yhteistä näillä kolmella on?

Anna luokan jäsenten keskustella lyhyesti mahdollisista vastauksista. Pyydä heitä sitten
lukemaan kohdat He. 5:12, jossa Helaman puhuu Jeesuksesta Kristuksesta ”kalliona”,
ja Joh. 8:12, jossa Jeesus julistaa olevansa ”maailman valo”. Sano, että myöhemmin
oppitunnin aikana keskustellaan siitä, kuinka Jeesus on ”elämän leipä” (Joh. 6:35).

Auta tätä oppiaihetta opettaessasi luokan jäseniä ”tutkimaan kirjoituksia” (Joh. 5:39).
Pyydä heitä kertomaan kokemuksia, jotka liittyvät periaatteisiin, joista he keskustele-
vat.

1. Jeesus parantaa miehen sapattina ja julistaa olevansa Jumalan Poika.

Keskustelkaa kohdasta Joh. 5. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen valittuja jakeita.

• Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään yhteenveto kertomuksesta,
jossa Jeesus paransi miehen Betesdan lammikolla (Joh. 5:1–9). Mitä ohjeita Jeesus
antoi miehelle nähdessään tämän temppelissä myöhemmin päivällä? (Ks. Joh.
5:14.) Miksi synnin vaikutukset ovat pahempia kuin fyysiset heikkoudet?

• Miksi juutalaisten johtajat yrittivät surmata Jeesuksen? (Ks. Joh. 5:16–18.) Mitä
Jeesus paljasti suhteestaan Isään vastatessaan vihastuneille juutalaisille? (Ks. Joh.
5:19–23, 30.)

• Jeesus sanoi ihmisille, että Hän tekisi pian ”suurempiakin tekoja” kuin sairaiden
parantaminen (Joh. 5:20). Mitä Hän sanoi näiden suurempien tekojen olevan? (Ks.
Joh. 5:21–29. Hän toteuttaisi ylösnousemuksen, tuomitsisi kaikki ihmiset ja antaisi
uskollisille iankaikkisen elämän.)

• Minkä ja keiden todistajien Vapahtaja sanoi todistavan Hänestä? (Ks. Joh. 5:32–39,
45–47.) Miksi on tärkeää, että nämä todistajat ovat olemassa? (Ks. MK Jaak. 4:6.)
Kuinka me voimme olla Vapahtajan todistajia?

• Jeesus haastoi juutalaiset johtajat ”tutkimaan kirjoituksia” (Joh. 5:39). Mitä eroa on
pyhien kirjoitusten tutkimisella ja niiden lukemisella? (Haluat ehkä käyttää ensim-
mäistä luvun lopussa olevaa lisäopetusehdotusta keskustellessanne tästä kysymyk-
sestä.) Kuinka te olette tehneet omasta henkilökohtaisesta ja perheenne yhteisestä
pyhien kirjoitusten tutkimisesta merkityksellisempää? Kuinka teitä on siunattu kun
olette tutkineet pyhiä kirjoituksia?

• Mitä juutalaisten johtajat olisivat kohdan Joh. 5:39 mukaan tienneet, jos he olisi-
vat tutkineet pyhiä kirjoituksia ja uskoneet niihin? (He olisivat tienneet, että pyhät
kirjoitukset todistavat Jeesuksesta Kristuksesta. Ks. myös Joh. 5:40, 46–47.) Kuinka
pyhät kirjoitukset ovat vahvistaneet uskoanne Kristukseen?

2. Jeesus ruokkii ihmeellisellä tavalla yli 5 000 ihmistä.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Joh. 6:1–14 ja Mark. 6:30–44 ja keskustelkaa niistä.
Asettakaa näkyville kuva, jossa Jeesus ruokki väkijoukon.

• Miksi Jeesus ja Hänen opetuslapsensa nousivat vuorenrinteelle? (Ks. Joh. 6:1–3.
Kohdassa JST Mark. 6:31 sanotaan, että Jeesus ja Hänen opetuslapsensa menivät
yksinäiseen paikkaan.) Miten Jeesus reagoi, kun ihmisjoukko tuli Hänen luokseen?
(Ks. Mark. 6:33–34; Matt. 14:14.) Kuinka me voimme noudattaa Hänen esimerkki-
ään myötätunnosta?

• Kuinka Jeesus ruokki ihmisjoukon? (Ks. Joh. 6:5–13; ks. myös Matt. 14:21.) Kuinka
me voimme noudattaa sen pojan esimerkkiä, joka antoi leipänsä ja kalansa Jeesuk-

Keskustelua ja
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selle? Kuinka Herra siunaa meitä, kun me tuon pojan tavoin annamme Hänen pal-
velukseensa sen, mitä meillä on?

Vanhin James E. Faust on sanonut:

”Monet nimettömät ihmiset, joiden lahjat vastaavat vain viittä leipää ja kahta
kalaa, pitävät kutsumuksensa kunniassa ja palvelevat huomiotta ja tunnustuksetta,
kirjaimellisesti ruokkien tuhansia. – – Näitä ovat sadattuhannet johtajat ja opettajat
kaikissa apujärjestöissä ja pappeuskoorumeissa, kotiopettajat ja Apuyhdistyksen
kotikäyntiopettajat. Heitä ovat monet nöyrät kirkon piispat, jotkut kouluja käymät-
tömiä, jotka pitävät kutsumuksensa suuressa kunniassa, oppivat jatkuvasti ja osoit-
tavat nöyrän halunsa palvella Herraa ja seurakuntansa jäseniä. – –

Suurimpia syitä siihen, että tämä kirkko on kasvanut vaatimattomasta alustaan
nykyiseen voimaansa, on miljoonien nöyrien ja uskollisten ihmisten uskollisuus ja
vihkiytyneisyys – ihmisten, joilla on vain viisi leipää ja kaksi kalaa tarjottavana
Mestarin palvelukseen. He ovat suurelta osin luopuneet oman edun tavoittelustaan,
ja niin tehdessään he ovat löytäneet Jumalan rauhan, ’joka on kaikkea ymmärrystä
ylempi’. (Fil. 4:7)” (”Viisi leipää ja kaksi kalaa”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 4–5)

• Millaisia esimerkkejä te olette nähneet siitä, kuinka Herra on saanut ihmiset ylittä-
mään omat kykynsä, kun he ovat palvelleet Häntä?

• Kuinka ihmeelliset pidot viidellä leivällä ja kahdella kalalla ovat vertauskuva niistä
hengellisistä pidoista, joita Vapahtaja meille tarjoaa?

3. Jeesus kävelee veden päällä, kutsuu Pietaria tulemaan luokseen ja tyynnyttää
tuulen.

Lukekaa kohdat Joh. 6:15–21 ja Matt. 14:22–23 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että kun
Jeesus oli ruokkinut ihmisjoukon, Hän neuvoi opetuslapsiaan nousemaan veneeseen
ja lähtemään toiselle puolen järveä. Sitten Hän lähetti ihmiset pois ja meni vuorelle
rukoilemaan. Hänen opetuslapsensa joutuivat järveä ylittäessään ankaran tuulen kou-
riin.

• Kuinka opetuslapset reagoivat, kun he näkivät Jeesuksen kävelevän heitä kohti
vettä pitkin? (Ks. Matt. 14:26; Joh. 6:19.) Kuinka Jeesus vastasi heidän pelkoihinsa?
(Ks. Matt. 14:27; Joh. 6:20.)

Asettakaa näkyville kuva, jossa Kristus kävelee vettä pitkin. 

• Mitä Pietari pyysi kuullessaan Vapahtajan äänen? (Ks. Matt. 14:28–29.) Miksi Pieta-
rin usko horjui hänen kävellessään vettä pitkin? (Ks. Matt. 14:30.) Kuinka me
teemme joskus vaikeuksien kohdatessa samanlaisia virheitä?

• Mitä Pietari teki, kun hän alkoi vajota? (Ks. Matt. 14:30.) Mitä Jeesus teki? (Ks. Matt.
14:31–32.) Mitä tämä paljastaa suhteestamme Herraan? Kuinka te olette tunteneet
Vapahtajan vahvistavan teitä ja tyynnyttävän pelkojanne?

4. Jeesus julistaa, että Hän on ”elämän leipä”.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Joh. 6:22–71 ja keskustelkaa niistä.

• Leipien ja kalojen ihmettä seuraavana päivänä ihmiset seurasivat Jeesusta Kaper-
naumiin. Miksi he seurasivat Häntä? (Ks. Joh. 6:26.) Kuinka Jeesus käytti hyväkseen
ihmisten edellispäiväisen ihmeen herättämää intoa todistaakseen tehtävästään?
(Ks. Joh. 6:27–35.)

Vanhin Jeffrey R. Holland on todennut: ”Palvelustyönsä aikana Galileassa Vapah-
taja moitti niitä, jotka olivat kuulleet Hänen ravinneen 5 000 ainoastaan viidellä
ohraleivällä ja kahdella kalalla ja jotka nyt parveilivat Hänen ympärillään ilmaisen
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lounaan toivossa. Se ruoka, vaikkakin tärkeää, oli vain hetkellistä verrattuna siihen
ravintoon, jota Hän yritti heille antaa.” (”Nälkäiset hän on ruokkinut runsain mää-
rin”, Valkeus, tammikuu 1998, s. 66)

• Millä tavoin ”elämän leipä” on osuva kuvaus Vapahtajasta ja niistä siunauksista,
joita Hän meille tarjoaa? (Ks. Joh. 6:35, 47–51.) Mitä tarkoittaa se, että ”ei koskaan
ole nälissään” ja ”ei enää koskaan ole janoissaan”? Kuinka me voimme nauttia
”elämän leipää” (Ks. Joh. 6:47, 51–54; Matt. 26:26–28; Al. 5:33–35; LK 20:77.)

Presidentti Howard W. Hunter on antanut seuraavan neuvon: ”Meidän täytyy tun-
tea Kristus paremmin kuin me Hänet tunnemme; meidän täytyy muistaa Hänet
useammin kuin me Hänet muistamme; meidän täytyy palvella Häntä urheammin
kuin me Häntä palvelemme. Silloin me juomme vettä, joka kumpuaa iankaikkiseen
elämään, ja syömme elämän leipää.” (”Millaisia miehiä teidän tulisi olla”, Valkeus,
heinäkuu 1994, s. 62)

Sano, että jotkut ihmiset eivät uskoneet Jeesukseen, koska he näkivät Hänet ainoas-
taan ”Joosefin poikana” (Joh. 6:42). Jotkut, jotka olivat väittäneet olevansa Jeesuksen
opetuslapsia, napisivat ja kääntyivät Hänestä pois sanoen, etteivät ymmärtäneet sen
Hänen julistuksensa hengellistä merkitystä, että Hän oli elämän leipä, eivätkä Hänen
opetustaan siitä, että oli tarpeen syödä Hänen lihaansa ja juoda Hänen vertaan (Joh.
6:51–66).

• Mitä Jeesus kysyi kahdeltatoista apostoliltaan, kun jotkut ihmiset torjuivat Hänen
saarnansa? (Ks. Joh. 6:67.) Mitä Pietari vastasi? (Ks. Joh. 6:68.) Mitä sellaista Pietari
ja muut apostolit ymmärsivät Jeesuksesta, mitä ne, jotka vetäytyivät pois, eivät
ymmärtäneet? (Ks. Joh. 6:69.)

Oppiaiheen päätös Todista, että Jeesus Kristus on ”elämän leipä” ja että Hänellä on ”ikuisen elämän sanat”
(Joh. 6:35, 68). Pyydä luokan jäseniä soveltamaan käytäntöön Hänen lupauksiaan,
jotka ovat saarnassa elämän leivästä: ”Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälis-
sään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan – – sillä, joka uskoo, on
ikuinen elämä.” (Joh. 6:35, 47)

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. ”Tutkitte kirjoituksia” (Joh. 5:39)

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Joh. 5:20–30 itsekseen samalla kun sinä luet
sen ääneen. Lue se nopeasti pysähtymättä selittämään mitään jakeita tai keskustele-
maan niistä.

Sano, että olet juuri lukenut kohdan Joh. 5:20–30 mutta että nyt tutkitte kohdan
yhdessä. Jaa luokan jäsenet kolmen tai neljän hengen ryhmiin. Anna kullekin ryh-
mälle ainakin yksi seuraavista kohdan Joh. 5:20–30 otteista: jakeet 20–22, 23–24,
25–27 ja 28–30. Anna ryhmille aikaa muutamia minuutteja työskennellä yhdessä.
Anna heidän lukea saamansa jakeet, valita jakeista pari kolme tärkeintä sanaa ja
valmistautua kertomaan siitä, miksi ne sanat ovat tärkeitä.

• Mitä sellaista näitte tutkiessanne pyhiä kirjoituksia mitä ette nähneet, kun luimme
ne nopeasti? Mitä voimme tehdä tutkiessamme pyhiä kirjoituksia omin päin?

Sano, että profeetta Joseph Smith sai näyn kirkkauden valtakunnista pohdittuaan
kohtaa Joh. 5:29. Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta LK 76:15–20.
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• Millä tiedolla meitä on siunattu sen ansiosta, että Joseph Smith tutki kohtaa
Joh. 5:29?

2. ”Meidän on huolehdittava niistä, jotka odottavat Betesdan lammikolla”

Vanhin Boyd K. Packer käytti kohdassa Joh. 5:1–9 olevaa kertomusta tähdentääkseen
sitä, että meidän tulee auttaa vammaisia. Hän sanoi, että vammaiset ruumiit ja mielet
”tehdään täydellisiksi. Sillä välin meidän on huolehdittava niistä, jotka odottavat
Betesdan lammikolla.” (”Veden liikuttaminen”, Valkeus, heinäkuu 1991. s. 8)

• Mitä me voimme tehdä auttaaksemme fyysisesti tai henkisesti vammaisia?
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Tavoite Vahvistaa luokan jäsenten todistusta siitä, että Jeesus on Kristus ja että Kirkastusvuo-
rella annetut pappeuden avaimet on palautettu.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Matt. 15:21–39. Jeesus parantaa kanaanilaisen naisen tyttären ja ruokkii ihmeelli-
sellä tavalla yli 4 000 ihmistä, joista monet muita kuin israelilaisia.

b. Matt. 16:13–19. Pietari todistaa, että Jeesus on Kristus. Jeesus opettaa, että Hänen
kirkkonsa rakennetaan ilmoituksen kalliolle, ja lupaa antaa Pietarille taivasten
valtakunnan avaimet.

c. Matt. 17:1–9. Jeesus kirkastuu Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen edessä.

2. Lisälukemista: Mark. 7:24–9:10; Luuk. 9:18–36; 12:54–57.

3. Jos kartta Palestiinasta Uuden testamentin aikana on saatavissa, niin käytä sitä
oppitunnilla. Haluat ehkä tehdä siitä suurennetun kopion, niin että luokan jäsenet
näkevät sen paremmin.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kerro seuraava tapaus:

Vuosia sitten presidentti Spencer W. Kimball ja muutamat muut kirkon johtajat vierai-
livat Kööpenhaminan pienessä katedraalissa, jossa on Bertel Thorvaldsenin kuuluisat
veistokset Jeesus Kristus ja kaksitoista apostolia. Puhuessaan tästä kokemuksesta vanhin
Rex D. Pinegar sanoi: ”Katsellessamme noita kauniita taideteoksia panimme merkille,
että Pietarin käsiin oli veistetty suuret avaimet. – – Ollessamme lähdössä katedraalista
tanskalainen vahtimestari – – seisoi lähellä ovea odottaen lähtöämme. Presidentti
Kimball kätteli häntä ja kiitti häntä hänen ystävällisyydestään hänen salliessaan meidän
käydä katedraalissa. Sitten presidentti Kimball alkoi selittää, että Jeesus Kristus perusti
kirkon ja että se on meille tärkeä. – – Pyytäen presidentti Tannerin, vanhin Monsonin
ja vanhin Packerin lähelleen presidentti jatkoi: ’Me olemme Herran Jeesuksen Kristuk-
sen eläviä apostoleita. Apostoleita on kaksitoista, ja lisäksi on kolme muuta, jotka ovat
kirkon presidenttikunta. Meillä on todelliset avaimet kuten oli Pietarilla, ja me käy-
tämme niitä joka päivä. Niitä käytetään jatkuvasti.’” (julkaisussa Conference Report,
lokakuu 1976, s. 104)

Sano, että tässä oppiaiheessa keskustellaan pappeuden avaimista ja siitä, kuinka Pietari
sai ne Kirkastusvuorella.

Aseta näkyville kartta Palestiinasta Uuden testamentin aikana, mikäli sellainen on saa-
tavissa. Sano, että tällä oppitunnilla käsiteltävät asiat tapahtuivat Tyroksessa, Sidonissa,
Dekapoliissa ja Filippoksen Kesareassa. Auta luokan jäseniä etsimään nämä paikkakun-
nat kartasta. Selitä, että Jeesuksen matkat tällä seudulla saattoivat Hänet tekemisiin
monien muiden kuin israelilaisten kanssa.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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1. Jeesus parantaa kanaanilaisen naisen tyttären ja ruokkii ihmeellisesti yli
4 000 ihmistä.

Keskustelkaa kohdasta Matt. 15:21–39. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen valittuja
jakeita.

• Mitä kanaanilainen nainen pyysi Jeesusta tekemään? (Ks. Matt. 15:22.) Miksi Jeesus
ei suostunut heti hänen pyyntöönsä? (Ks. Matt. 15:24. Nainen ei ollut juutalainen,
ja evankeliumin siunauksia oli määrä tarjota juutalaisille ennen kuin muille.) Miksi
Jeesus paransi lopulta naisen tyttären? (Ks. Matt. 15:28.) Mitä voimme oppia tältä
naiselta? (Mahdollisia vastauksia: Niillä, joilla ei ole evankeliumin täyteyttä, voi silti
olla suuri usko, ja me emme saa menettää uskoamme, kun siunauksia ei suoda niin
nopeasti kuin haluaisimme. )

• Jeesus lähti Galileanjärvelle ja kulki Dekapoliin kautta (Mark. 7:31). Dekapolis oli
Galileanjärven itäpuolella sijaitseva seutu, missä asui paljon muita kuin juutalaisia.
Kuinka Herra osoitti myötätuntoa sikäläisiä ihmisiä kohtaan? (Ks. Matt. 15:29–31.)
Kuinka ihmiset suhtautuivat siihen? (Ks. Matt. 15:31.) Mitkä nykyajan ihmeet ovat
saaneet teidät ylistämään Jumalaa?

• Ihmiset olivat Jeesuksen luona kolme päivää, ja kun heidän oli aika lähteä, ei Jeesus
halunnut lähettää heitä pois nälkäisinä. Minkä tunnusteon Hän teki heidän hyväk-
seen? (Ks. Matt. 15:32–38.)

Sano, että tämä tunnusteko oli sikäli erilainen kuin aikaisempi 5 000:n ruokkimi-
nen (Matt. 14:15– 21), että monet näistä ihmisistä eivät olleet juutalaisia. Vanhin
Bruce R. McConkie selitti, että ruokkimalla 5 000 Jeesus ”laski perustan vertaansa
vailla olevalle saarnalleen elämän leivästä” (Joh. 6:22–69; ks. oppiaihe 12). Myö-
hemmin Jeesus ruokkimalla 4 000 opetti vertauskuvallisesti, että tulevaisuudessa
elämän leipää tarjottaisiin muillekin kuin juutalaisille. (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 osaa [1966–1973], osa 1, s. 375)

2. Pietarille luvataan valtakunnan avaimet.

Lukekaa kohta Matt. 16:13–19 ja keskustelkaa siitä.

• Jeesus lähti Dekapoliista ja meni Filippoksen Kesarean seudulle, missä Hän kysyi
opetuslapsiltaan: ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” (Matt. 16:15) Miten Pietari
vastasi? (Ks. Matt. 16:16.) Mikä oli Pietarin todistuksen lähde? (Ks. Matt. 16:17.) Mitä
todistukseemme liittyvää me voimme oppia tästä kertomuksesta?

• Jeesus sanoi Pietarille: ”Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni.” (Matt. 16:18) Pro-
feetta Joseph Smith opetti, että se kallio, johon Jeesus viittasi, on ilmoitus (Profeetta
Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith [1985], s. 272). Millä tavoin
ilmoitus on Herran kirkon perustus?

• Vapahtaja lupasi antaa Pietarille ”taivasten valtakunnan avaimet” (Matt. 16:19).
Mitkä nämä avaimet ovat? Miksi ne ovat välttämättömät? (Ks. LK 128:9–10; 132:46.)
Kenellä ne ovat nykyään?

Presidentti Joseph F. Smith on opettanut:

”Pappeus on yleisesti ottaen ihmiselle annettu valtuus toimia Jumalan puolesta.
Tämä valtuus on annettu jokaiselle, joka on asetettu johonkin pappeuteen.

Mutta on välttämätöntä, että jokainen tällä valtuudella suoritettu teko tapahtuu
oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä. Valta
ohjata näitä toimia on sama kuin pappeuden avaimet. Täydellisinä näitä avaimia
pitää hallussaan vain yksi henkilö kerrallaan, kirkon profeetta ja presidentti. Hän
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voi siirtää minkä tahansa osan tästä vallasta toiselle, missä tapauksessa tuo henkilö
pitää hallussaan juuri sen tehtävän avaimia.” (Evankeliumin oppi [1980], s. 129)

• Miksi vakaumus siitä, että nämä avaimet ovat profeetalla, on oleellinen osa todis-
tustamme?

3. Jeesus kirkastuu Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen edessä.

Lukekaa kohta Matt. 17:1–9 ja keskustelkaa siitä. Selitä, että noin viikon kuluttua
siitä, kun Pietarille oli luvattu taivasten valtakunnan avaimet, olivat hän, Jaakob ja
Johannes todistamassa Vapahtajan kirkastamista ja saivat tärkeitä tietoja ja avai-
mia. Tämä oli yksi merkityksellisimmistä tapahtumista Uudessa testamentissa. Se
auttoi Jeesusta valmistautumaan sovitukseensa ja vahvisti kolmea apostolia niitä
uusia tehtäviä varten, joita he pian saisivat kirkon johtajina.

• Mitä kirkastaminen merkitsee? (Henkilön ulkomuodon ja luonteen väliaikaista
muuttumista, siirtymistä korkeampaan tilaan. Se tapahtuu Jumalan voimalla.
Ks. LK 67:11; KH Moos. 1:11.)

• Mitä kohdan Matt. 17:1–5 mukaan tapahtui, kun Jeesus, Pietari, Jaakob ja Johannes
olivat Kirkastusvuorella? (Voit halutessasi kirjoittaa luokan jäsenten vastaukset tau-
luun.)

a. Jeesuksen kasvot loistivat kuin aurinko ja Hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin
valo.

b. Mooses ja Elia ilmestyivät.
c. ”Loistava pilvi verhosi heidät” ja he kuulivat Isän äänen todistavan Pojastaan.

Sano, että myöhempien aikojen profeetat ovat opettaneet enemmän Kirkastusvuo-
ren tapahtumista. Käy seuraavat opetukset läpi luokan jäsenten kanssa ja tee niistä
yhteenveto tauluun, jos haluat.

a. Pietari, Jaakob ja Johannes näkivät näyn maan kirkastamisesta Jeesuksen tullessa
toisen kerran (LK 63:20–21).

b. Heidän ”muotonsa muuttui hänen [Kristuksen] edessään (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 156).

c. Heille opetettiin Vapahtajan kuolemasta ja ylösnousemuksesta (JST Luuk. 9:31).
d. He saivat Jeesukselta, Moosekselta ja Elialta pappeuden avaimet, joita he tarvitsi-

sivat johtaessaan kirkkoa Vapahtajan kuoleman jälkeen (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, s. 156; Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, 3 osaa [1977–1982],
osa 2, s. 109).

• Mooses ja Elia tulivat maan päälle jälleen vuonna 1836. He panivat kätensä Joseph
Smithin ja Oliver Cowderyn pään päälle palauttaakseen samat avaimet, jotka an-
nettiin Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Mitä avaimia Mooses palautti? (Ks. LK
110:11. Israelin kokoamisen avaimet.) Mitä avaimia Elia palautti? (Ks. LK 110:13–16.
Sinetöimisvoiman avaimet.) Kuinka näitä avaimia käytetään nykyään? (Lähetys-
työssä ja temppelityössä, jotka suoritetaan kirkon presidentin johdolla.)

• Vanhin David B. Haight on opettanut Jeesuksen kirkastumisen ”olleen tarkoitetun
yhtä paljon meidän hengelliseksi valaisuksemme kuin niidenkin, jotka olivat sen
henkilökohtaisia todistajia”. (”Me katselimme Hänen kirkkauttansa”, Valkeus, loka-
kuu 1977, s. 5) Mitä sellaista me voimme oppia kirkastamisesta, mikä auttaa meitä,
kun me tarvitsemme hengellistä voimaa?

Haluat ehkä käydä läpi seuraavat vanhin Haightin ajatukset (”Me katselimme
Hänen kirkkauttansa”, s. 5–7):
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a. Meidän tulisi noudattaa Vapahtajan esimerkkiä rukoilemalla hartaasti, kun tar-
vitsemme hengellistä voimaa (Luuk. 9:28). Kirkastamisesta puhuessaan vanhin
Haight sanoi: ”Kenties Jeesus ei kokenut ainoastaan taivaallisen rauhan tunnetta,
jonka ainutlaatuinen tilaisuus kanssakäymiseen Hänen Isänsä kanssa sai aikaan,
vaan vielä enemmän, tunteen siitä, että Hän lähihetkinään saisi osakseen palve-
lusta, joka ei olisi tästä maailmasta. – – Hänet ylennettiin Isää rukoillessaan ylä-
puolelle Hänet hylänneen maailman epäilyksen ja pahuuden.”

b. Voimme saada varmuuden siitä, että Jeesus vahvistaa meitä kuten Pietaria,
Jaakobia ja Johannesta. Vanhin Haight sanoi: ”Hän otti kolme apostoliansa
mukaansa siinä uskossa, että he nähtyään Hänen kirkkautensa – – vahvistui-
sivat ja heidän uskonsa kasvaisi kestämään loukkaukset ja nöyryytyksen hetket,
jotka olivat tulossa.”

c. Me voimme saada vahvistusta Vapahtajan todistuksesta (Matt. 17:5) ja evankeliu-
min opeista. Vanhin Haight sanoi: ”Kolmelle valitulle apostolille opetettiin Hänen
tulossa olevaa kuolemaansa ja myös Hänen ylösnousemustaan koskevia asioita,
ja ne opetukset olivat omiaan vahvistamaan kutakin heistä edessä olevina tapah-
tumarikkaina päivinä.”

Oppiaiheen päätös Tähdennä sitä, että meillä myöhempien aikojen pyhillä on tietoja, jotka auttavat meitä
ymmärtämään, mitä Kirkastusvuorella tapahtui. Todista ilmoituksen merkityksestä
kirkolle nykyaikana ja pappeuden avainten välttämättömyydestä. Vakuuta luokan
jäsenille, että me voimme Pietarin tavoin tietää Pyhän Hengen kautta, että Jeesus on
Kristus, elävän Jumalan Poika.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa
tätä ehdotusta.

Tilanteita, jolloin Isä on todistanut Pojasta

Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan neljästä tapauksesta, jolloin Isä on esitellyt Poikansa
ja todistanut Hänestä. Tässä oppiaiheessa keskustellaan yhdestä niistä. Pyydä luokan
jäseniä palauttamaan mieleensä muut kolme.

1. Jeesuksen kaste (Matt. 3:13–17)
2. Kirkastaminen (Matt. 17:1–9)
3. Jeesuksen ilmestyminen nefiläisille (3. Ne. 11:1–7)
4. Joseph Smithin ensimmäinen näky (KH J. S. Hist. 1:13–17)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä nöyrtymään, antamaan toisille anteeksi ja osoittamaan rakkautta
toisiaan kohtaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Matt. 18:1–6, 10–11, 14. Jeesus opettaa, että meidän täytyy kääntyä ja tulla lasten
kaltaisiksi päästäksemme taivasten valtakuntaan.

b. Matt. 18:15, 21–35. Jeesus opettaa anteeksiantamista vertauksella armottomasta
palvelijasta.

c. Luuk. 10:25–37. Jeesus opettaa rakkautta vertauksella laupiaasta samarialaisesta.

2. Lisälukemista: Mark. 9:33–50; Moosia 3:17–21; 4:16–19, 26.

3. Jos kuvat Kristus ja lapset (62467; Evankeliumiaiheinen kuvasto 216) ja Laupias
samarialainen (62156; Evankeliumiaiheinen kuvasto 218) ovat saatavissa, niin käytä
niitä oppitunnilla.

4. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin pyydä jotakuta vanhempaa
puhumaan oppitunnilla toiminnassa annettujen ohjeiden mukaan.

5. Opetusehdotus: Pyydä silloin tällöin luokan jäseniä (tai muita seurakunnan jäseniä)
auttamaan oppitunnilla esittämällä selostuksen tai kertomuksen, todistamalla ja
auttamalla jollakin muulla tavalla. Kun pyydät henkilöä tehtävään, kerro selvästi,
mitä haluat hänen tekevän ja kuinka paljon aikaa toivoisit hänen käyttävän. (Ks.
Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 136, 139.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä pienen lapsen (3–5-vuotiaan) vanhempaa tuomaan lapsi luokkaan, esittele-
mään hänet ja kuvailemaan lyhyesti joitakin lapsen ihailtavia ominaisuuksia.
Vanhemman lopetettua pyydä luokan jäseniä miettimään lapsen kaltaisia ominai-
suuksia, joita Jeesus haluaisi meillä olevan. Kirjoita vastaukset tauluun.

Sano, että tällä oppitunnilla käsitellään sitä, miten tärkeää on kehittää lapsen kaltaisia
ominaisuuksia ja kohdella kaikkia ihmisiä nöyrästi ja ystävällisesti.

Kun opetat seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia, keskustelkaa siitä, kuinka voimme
noudattaa Vapahtajan opetuksia nöyryydestä, anteeksiannosta ja rakkaudesta.

1. Jeesus opettaa, että meidän täytyy tulla lasten kaltaisiksi.

Lukekaa kohdat Matt. 18:1–6, 10–11, 14 ja keskustelkaa niistä.

• Miksi arvelette opetuslasten kantaneen huolta siitä, kuka olisi suurin taivasten val-
takunnassa? (Matt. 18:1; Mark. 9:33–34) Kuinka me voimme tehdä joskus samanlai-
sia virheitä? Kuinka voimme siirtää sellaiset huolet syrjään?

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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• Aseta näkyville kuva Kristus ja lapset. Minkä neuvon Jeesus antaa niille, jotka halua-
vat olla todella suuria Hänen valtakunnassaan? (Ks. Matt. 18:2–4; Mark. 9:35.) Miksi
tätä neuvoa on joskus vaikea noudattaa? Mikä on tämän neuvon suhde siihen, mitä
maailma opettaa suuruuteen pyrkimisestä?

• Mitä lasten kaltaisiksi tuleminen tarkoittaa? (Ks. Moosia 3:19. Selitä, että vaikka
lapset eivät olekaan täydellisiä, heillä on monia ominaisuuksia, joita meidänkin on
saatava periäksemme taivasten valtakunnan. Näitä ominaisuuksia ovat nöyryys,
sävyisyys ja halu uskoa.) Mitä te olette oppineet lapsilta? Miten meistä voi tulla
enemmän lasten kaltaisia ja alistuvaisempia taivaallisen Isämme tahtoon?

• Mitä tarkoittaa ”johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä”? Millä
tavoin ihmiset saavat lapset lankeamaan? (Mahdollisia vastauksia: olemalla heille
huonona esimerkkinä, moittimalla heitä epäystävällisesti, jättämällä heidät vaille
opetusta ja pahoinpitelemällä heitä.) Miten Herra suhtautuu tällaisiin loukkauk-
siin? (Ks. Matt. 18:6.)

Vanhin M. Russell Ballard on sanonut: ”Me kuulemme hälyttäviä raportteja van-
hemmista tai huoltajista, jotka ovat niin kaukana Kristuksen hengestä, että he
pahoinpitelevät lapsia. Olipa tämä pahoinpitely fyysistä, sanallista tai vähemmän
ilmeistä mutta yhtä vakavaa emotionaalista pahoinpitelyä, se on kauhistus ja
vakava rikkomus Jumalaa kohtaan.” (”Opettakaa lapsia”, Valkeus, heinäkuu 1991,
s. 77)

• Kuinka se, että olemme itse lasten kaltaisia, auttaa meitä huolehtimaan lapsista?
Mitä voimme tehdä toteuttaaksemme Jumalan tahdon, ettei ”yksikään näistä
vähäisistä joutuisi hukkaan”? (Matt. 18:14)

2. Jeesus opettaa anteeksiantamista vertauksella armottomasta palvelijasta.

Lukekaa kohta Matt. 18:15, 21–35 ja keskustelkaa siitä.

• Mitä Herra neuvoo meitä kohdassa Matt. 18:15 tekemään, jos meitä on loukattu?
Miksi tämä on paras tapa sopia riidat?

• Kuinka Jeesus vastasi, kun Pietari kysyi, kuinka monta kertaa hänen pitäisi antaa
anteeksi? (Ks. Matt. 18:22. Sano, että Jeesus käytti tätä suurta lukua opettaakseen,
että meidän pitäisi antaa aina anteeksi toisille.) Miksi joskus on vaikea antaa
anteeksi? Kuinka teitä on siunattu, kun olette antaneet anteeksi toisille tai saaneet
heiltä anteeksi?

• Tähdentääkseen entisestään toisille anteeksi antamisen tärkeyttä Jeesus esitti ver-
tauksen armottomasta palvelijasta (Matt. 18:23–35). Ketä kuningas ja palvelijat
edustavat? (Ks. Matt. 18:35. Kuningas edustaa taivaallista Isää ja palvelijat edustavat
meitä.) Kuinka me olemme ikään kuin kuninkaan palvelijoita velassamme Herralle?
(Ks. Matt. 18:24–27.) Mitä meidän täytyy tehdä, jotta saamme ”velkamme”
anteeksi?

• Mitä me voimme oppia kuninkaan esimerkistä toisille anteeksi antamisesta?
(Ks. Matt. 18:33.) Mitä vaaroja piilee siinä, että emme anna anteeksi toisille? (Ks.
Matt. 18:34–35.)

3. Jeesus opettaa rakkautta vertauksella laupiaasta samarialaisesta.

Lukekaa kohta Luuk. 10:25–37 ja keskustelkaa siitä. Aseta näkyville kuva laupiaasta
samarialaisesta.

• Mitä Jeesus vastasi lainopettajalle, joka kysyi, mitä hänen pitäisi tehdä saadakseen
omakseen iankaikkisen elämän? (Ks. Luuk. 10:25–28.) Kuinka käskyt rakastaa Juma-
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laa ja lähimmäisiä pitävät sisällään koko evankeliumin? Kuinka voimme noudattaa
täydellisemmin näitä kahta käskyä?

• Mitä Jeesus vastasi, kun lainopettaja kysyi: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?”
(Ks. Luuk. 10:29–37.) Mitä tämä vertaus opettaa siitä, ketkä ovat lähimmäisiämme?

Presidentti Howard W. Hunter on sanonut: ”Meidän täytyy muistaa, että Jumala
on luonut meidän lähimmäisemme, aivan jokaisen. Rakkaudella ei saa olla rajoja;
uskollisuutemme ei pidä olla ahdasrajaista.” (”Herran koetinkivi”, Valkeus, tammi-
kuu 1987, s. 27)

• Mitä pappi ja leeviläinen tekivät nähdessään ryöstetyn ja piestyn miehen? (Ks.
Luuk. 10:31–32.) Millaista apua ihmiset tarvitsevat nykyään? Mitä syitä on siihen,
ettemme me auta avun tarpeessa olevia? (Yksi mahdollinen vastaus on kohdassa
Moosia 4:16–19.)

• Kuinka laupias samarialainen auttoi miestä, joka oli ryöstetty ja piesty? (Ks. Luuk.
10:33–35.) Mitä hyvän lähimmäisen ominaisuuksia samarialaisella oli? Kuinka
”laupiaat samarialaiset” ovat olleet teille siunauksena? Kuinka me voimme olla
”laupiaita samarialaisia”? (Ks. Moosia 4:26.)

Oppiaiheen päätös Todista siitä, miten tärkeää on noudattaa Vapahtajan esimerkkiä nöyrtymällä, anta-
malla muille ihmisille anteeksi ja osoittamalla rakkautta toinen toistamme kohtaan.
Anna luokan jäsenille haaste elää näiden opetusten mukaan.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Martta ja Maria

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Luuk. 10:38–42.

• Kuinka Martta palveli Herraa? Mikä oli se ”hyvä osa”, jonka Maria oli valinnut?
Kuinka meillä on joskus ”kädet täynnä työtä”, niin että emme ota Jeesusta vastaan
niin kuin meidän pitäisi? Mitä voimme oppia näistä jakeista?

2. ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni” (Mark. 10:14)

Kun keskustelette siitä Vapahtajan opetuksesta, että meidän pitäisi tulla lasten
kaltaisiksi, haluatte ehkä keskustella myös siitä tapauksesta, jolloin Hän siunasi
lapsia (Mark. 10:13–16).

• Kuinka Jeesuksen opetuslapset reagoivat, kun Hänen luokseen tuotiin lapsia? (Ks.
Mark. 10:13.) Mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen? (Ks. Mark. 10:14–15.) Mitä Jeesus
teki lapsille? (Ks. Mark. 10:16.) Mitä me saamme tietää Jeesuksesta tämän tapauksen
perusteella? Kuinka voimme paremmin noudattaa sitä esimerkkiä, jonka Hän antoi
tässä kertomuksessa?

3. Enemmän keskustelua luvusta Matt. 18

• Keskustelkaa kohdista Matt. 18:8–9 ja Mark. 9:43–48 (ks. myös Matt. 5:29–30). Mitä
nämä jakeet tarkoittavat? (Joseph Smithin käännöksessä nämä vahingolliset tekijät
määritellään ihmisiksi, jotka johtavat meitä harhaan. On parempi katkaista suhteet
ihmisiin kuin antaa heidän johdattaa itsemme syntiin.)

• Kohdassa JST Matt. 18:11 kerrotaan Jeesuksen sanoneen, että pienet lapset eivät tar-
vitse parannusta. Miksi niin on? (Ks. Moro. 8:11–12.) Millä tavoin pienillä lapsilla on
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”elämä Kristuksessa”? (Ks. Moro. 8:12; LK 29:46–47.) Mitä meidän täytyy tehdä,
jotta meillä olisi ”elämä Kristuksessa”? (Ks. Matt. 18:4; Moosia 3:19; Moro. 8:10.)

• Lukekaa kohta Matt. 18:11–14. Kuinka me voimme soveltaa vertausta eksyneestä
lampaasta omaan elämäämme? Kuinka joku, joka on noudattanut tämän ver-
tauksen periaatetta, on ollut siunauksena teidän tai jonkun tuntemanne ihmisen
elämässä?

4. ”Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta” (Luuk. 10:1)

• Keskustelkaa kohdasta Luuk. 10:1–24. Millaisia Herran ohjeet seitsemällekymme-
nelle [kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä seitsemänkymmentä, suom. huom.]
olivat verrattuina niihin ohjeisiin, joita Hän antoi niille kahdelletoista luvussa
Matt. 10? Mitä tehtäviä seitsemälläkymmenellä on nykyään? (Ks. LK 107:25, 34, 38,
93–97.)

5. Aviosuhteen pyhyys

Sano, että kohdassa Matt. 19:1–12 on kuvaus siitä, kuinka fariseukset yrittivät saada
Jeesuksen ansaan kyselemällä Häneltä avioeron laillisuudesta (ks. myös Mark. 10:1–12).
Juutalaiset oppineet ja johtajat keskustelivat paljon avioerosta, ja fariseukset toivoivat,
että Jeesuksen vastaus heidän kysymykseensä antaisi heille aihetta lietsoa vihaa juuta-
laisten keskuudessa. Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan ääneen kohta Matt. 19:3–9.

• Mitä Jeesus vastasi fariseusten kysymykseen jakeessa 3? (Ks. Matt. 19:4–6. Hän sanoi
heille, ettei avioero ollut Jumalan säätämä.) Miksi Mooses salli avioerot israelilaisten
keskuudessa? (Ks. Matt. 19:7–8.)

Selitä, että muinaisessa Israelissa mies voi erota vaimostaan vähäpätöisistä syistä. Jeesus
opetti, ettei täydellisessä maailmassa, kuten selestisessä valtakunnassa, esiinny avio-
eroja. Koska maa ei ole vielä täydellinen, sallitaan avioerot, mutta sitä ei pitäisi ottaa
muuten kuin mitä vakavimmista syistä. Kohta Matt. 19:9 viittaa siihen, että mies, joka
on ottanut eron vaimostaan turhanpäiväisestä syystä, on Jumalan silmissä yhä naimi-
sissa vaimonsa kanssa, ja tekee siis aviorikoksen, jos menee naimisiin toisen naisen
kanssa. (Ks. James E. Talmage, Jeesus Kristus [1986], s. 331–332.)

• Mikä on nöyryyden, anteeksiannon ja rakkauden osuus onnellisessa avioliitossa?
Kuinka pyrkimys Kristuksen kaltaisuuteen voi auttaa meitä avioliitossa ja muissa
ihmissuhteissa?

• Kuinka voimme auttaa ihmisiä, jotka ovat kokeneet avioeron aiheuttaman trau-
man?

6. Nuorten toiminta

Kirjoita (tai pyydä luokan jäseniä kirjoittamaan) pieniin papereihin kysymyksiä oppi-
aiheesta. (Voit myös kertaukseksi valita todellisia kysymyksiä kustakin oppiaiheen
osasta.) Pane paperit pussiin tai laatikkoon. Pyydä luokan jäseniä järjestämään tuo-
linsa ympyrän muotoon, ja pane pussi tai laatikko tuolille ympyrän keskelle. Pyydä
luokan jäseniä ottamaan vuorollaan pussista tai laatikosta kysymyksiä ja vastaamaan
niihin. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 124–125.)
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Tavoite Vahvistaa luokan jäsenten todistusta siitä, että Jeesus Kristus on Vapahtajamme ja että
me voimme Häntä seuraamalla saada todellisen vapauden.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Joh. 7. Jeesus käy lehtimajanjuhlassa ja opettaa temppelissä. Jotkut ihmiset usko-
vat, että Hän on Kristus, ja muut puolestaan luulevat Häntä petkuttajaksi.

b. Joh. 8:1–11. Jeesuksen luo tuodaan aviorikoksesta tavattu nainen. Jeesus osoittaa
häntä kohtaan myötätuntoa.

c. Joh. 8:12–36. Jeesus julistaa: ”Minä olen maailman valo.” Hän opettaa uskoville
juutalaisille, että Hänen seuraamisensa vapauttaa heidät hengellisestä orjuudesta.

2. Opetusehdotus: Lue oppiaiheesi läpi aina vähintään viikkoa etukäteen. Kun luet
valitut pyhien kirjoitusten kohdat ajoissa, saat viikon aikana ajatuksia ja vaikutel-
mia, jotka auttavat sinua opettamaan oppiaiheen. Kun pohdit oppiaihetta viikon
aikana, niin rukoile Henkeä johdattamaan sinua ja usko, että Herra siunaa sinua.
(Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 45–46.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pimennä huone mahdollisimman hyvin sammuttamalla kaikki valot ja vetämällä
verhot ja kaihtimet eteen. Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta LK 93:1–2.
Kun luokan jäsen on lukenut (tai yrittänyt lukea) nämä jakeet, kysy häneltä:

• Oliko vaikea lukea nuo jakeet? Mikä olisi helpottanut sitä? (Lisävalo.)

Sytytä valot ja avaa verhot ja kaihtimet. Pyydä luokan jäsentä lukemaan uudestaan
kohta LK 93:1–2. Selitä, että kaikkialla pyhissä kirjoituksissa käytetään valoa Jeesuksen
Kristuksen vertauskuvana. Jeesus itse käytti tätä vertauskuvaa opettaessaan temppelissä.
Tässä oppiaiheessa keskustellaan siitä, millä tavoin Jeesus Kristus on meille valona.

Jos et saa huonetta kovin pimeäksi, piirrä tauluun majakka (tai näytä majakan kuvaa).
Sano, että majakan tarkoituksena on varoittaa laivoja vaarasta ja ohjata ne turvaan.
Selitä sitten, että valo on yksi vertauskuva, jota Jeesus käytti opettaessaan meille tehtä-
väänsä ja suhdettaan meihin. Tällä oppitunnilla keskustellaan siitä, kuinka Jeesus on
valo, joka näyttää meille tien hengelliseen turvaan.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, todista Jeesuksesta Kristuksesta sil-
loin kun tunnet sen sopivaksi. Rohkaise myös luokan jäseniä lausumaan todistuksensa
Jeesuksesta Kristuksesta, mikäli he tuntevat halua tehdä niin.

1. Jeesus käy lehtimajanjuhlassa ja opettaa temppelissä.

Keskustelkaa kohdasta Joh. 7. Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen valittuja kohtia.
Selitä, että lehtimajanjuhla oli juutalaisten vuosittainen juhla, jota vietettiin puoli
vuotta pääsiäisen jälkeen. Se kesti kahdeksan päivää, ja sitä vietettiin niiden siunaus-
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sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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ten muistoksi, joita Herra soi Israelin lapsille heidän erämaavaelluksensa aikana. Sil-
loin juhlittiin myös vuoden satoa, ja se merkitsi sadonkorjuun päättymistä. Juutalaiset
pitivät tätä juhlaa suurimpana ja riemukkaimpana kaikista juhlistaan. (Ks. 3. Moos.
23:33–43.)

Sano, että Jeesus kulki Galileasta Jerusalemiin osallistuakseen tähän juhlaan temppe-
lissä (Joh. 7:1–10).

• Mitä juhlilla olijat sanoivat Jeesuksesta odottaessaan Häntä saapuvaksi? (Ks. Joh.
7:12.) Miksi ihmiset olivat ihmeissään, kun Jeesus alkoi opettaa? (Ks. Joh. 7:14–15.)

• Mitä Jeesus kertoi temppelissä ihmisille opetuksistaan? (Ks. Joh. 7:16.) Mitä Hän
neuvoi ihmisiä tekemään, jotta he saisivat todistuksen Hänen opetuksistaan? (Ks.
Joh. 7:17.) Kuinka me voimme soveltaa tätä opetusta elämäämme?

Vanhin John K. Carmack seitsemänkymmenen koorumista on sanonut: ”Jeesus
selitti: ’Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä
oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.’ (Joh. 7:17) Toisin sanoen kokeilemalla
voi tietää, että se on totta. Kokeileminen vaatii uskoa, mutta se antaa hengellisen
todisteen. Opetuslapsi, joka tekee kokeen, saa varmuuden, tietoa ja valkeutta.”
(”Todistuksen maaperä ja juuret”, Valkeus, tammikuu 1989, s. 22)

Pyydä luokan jäseniä kertomaan, kuinka heidän todistuksensa jostakin evankeliu-
min periaatteesta on vahvistunut, kun he ovat eläneet sen mukaan (voit halutessasi
kertoa oman kokemuksesi). Sano, että kohta Joh. 7:17 on totta myös toisin päin: Jos
me emme elä evankeliumin periaatteiden mukaan, todistuksemme heikkenee.

• Jeesuksen opettaessa ihmisten mielipiteet Hänestä jakaantuivat edelleen. Mistä
syistä ihmiset uskoivat, että Hän oli Kristus? (Ks. Joh. 7:31, 37–41.) Mistä syistä ihmi-
set eivät uskoneet, että Hän oli Kristus? (Ks. Joh. 7:27, 41–42, 52.) Missä mielessä
ihmiset tiesivät, mistä Jeesus oli tullut? (He tiesivät Hänen perheensä ja kotikaupun-
kinsa.) Missä mielessä he eivät tienneet, mistä Hän oli tullut? (Ks. Joh. 7:28–29; 8:14,
19, 23–29. He eivät ymmärtäneet, että taivaallinen Isä oli lähettänyt Hänet.)

• Kuinka me voimme vahvistaa todistustamme Jeesuksen Kristuksen tehtävästä?

2. Jeesuksen luo tuodaan aviorikoksesta tavattu nainen.

Lukekaa kohta Joh. 8:1–11 ja keskustelkaa siitä.

• Miksi lainopettajat ja fariseukset toivat aviorikoksesta tavatun naisen Jeesuksen luo?
(Ks. Joh. 8:4–6. He halusivat panna Jeesuksen tilanteeseen, jossa Hän joko tuomit-
sisi naisen kuolemaan tai toimisi vastoin Mooseksen lakia.) Mitä Jeesus sanoi lain-
opettajille ja fariseuksille? (Ks. Joh. 8:7.) Miksi he eivät kivittäneet naista? (Ks. Joh. 8:9.)

• Vaikka Jeesus ei hyväksynytkään naisen syntiä, Hän ei tuominnut tätä siitä (Joh.
8:10–11). Mitä me voimme oppia Vapahtajan esimerkistä siitä, kuinka meidän tulisi
suhtautua henkilöihin, jotka ovat tehneet vakavia syntejä?

Vanhin Marvin J. Ashton on selittänyt: ”Kirjanoppineet ja fariseukset toivat Vapah-
tajan eteen aviorikoksesta syytetyn naisen. He eivät aikoneet osoittaa rakkautta
enempää naiselle kuin Vapahtajallekaan, vaan he yrittivät saada Jeesuksen kiusalli-
seen tilanteeseen ja ansaan – – Jeesus ei suvainnut aviorikosta; Hänen asenteestaan
moraaliin ei ole epäilystäkään. [Mutta] Hän halusi opettaa rakkaudella – Hän halusi
osoittaa kirjanoppineille ja fariseuksille, että ihmistä täytyy palvella hänen parhaak-
seen, ja Hän halusi paljastaa juonittelun ja nolaamisen tuhoavat voimat.” (”Palve-
lemme sitä mitä rakastamme”, Valkeus, lokakuu 1981, s. 41)
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3. Jeesus julistaa: ”Minä olen maailman valo.”

Lukekaa kohta Joh. 8:12–36 ja keskustelkaa siitä.

• Lehtimajanjuhlan aikana Jerusalemin temppeliä valaisivat neljän valtaisan kyntteli-
kön liekit. Nämä liekit näkyivät kaikkialle kaupunkiin. Miksi tämä oli sopiva tausta
Jeesuksen julistukselle: ”Minä olen maailman valo.” (Joh. 8:12) Mitä tarkoittaa, että
Jeesus on maailman valo? (Ks. Joh. 8:12; Al. 38:9; 3. Ne. 15:9; LK 88:6–13.)

• Kun ihmiset pyrkivät olemaan Jeesuksen kaltaisia, tulee heistäkin maailman valo,
joka heijastaa Hänen valoaan (Matt. 5:14; 3. Ne. 18:24). Kuinka me voimme auttaa
toisia näkemään sen valon, jonka Kristus tarjoaa? (Ks. Matt. 5:16; 28:18–20; Fil.
2:14–15.)

• Jeesus sanoi temppelissä ihmisille, että Hän teki kaiken Isänsä mielen mukaan
(Joh. 8:29). Kuinka me voimme sitoutua lujemmin tekemään sellaista, mikä on
taivaallisen Isän mielen mukaista?

• ”Monet uskoivat Jeesukseen” (Joh. 8:30) kun Hän todisti taivaallisesta Isästään.
Mitä Jeesus lupasi näille ihmisille, jos he edelleenkin seuraisivat Häntä? (Ks. Joh.
8:31–32.) Mistä totuus tekee meidät vapaiksi? (Ks. Joh. 8:33–34.) Kuinka synnin
tekeminen orjuuttaa meitä? (Ks. Al. 12:11; 34:35.) Kuinka totuuden tunteminen on
tehnyt teidät vapaiksi?

• Jeesus sanoi myöhemmin olevansa ”totuus” (Joh. 14:6). Miten tämä vaikuttaa sii-
hen, kuinka ymmärrätte kohdassa Joh. 8:32 olevan lupauksen? Kuinka Vapahtajan
tunteminen tekee meidät vapaiksi? Kuinka voimme tulla tuntemaan Hänet?

Oppiaiheen päätös Todista, että Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme ja että Hän yksin voi vapauttaa
meidät synnin orjuudesta. Kehota luokan jäseniä seuraamaan Kristusta, ”maailman
valoa”, niin että Hän voi johdattaa heidät hengelliseen turvaan.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. Elävä vesi

Eräässä lehtimajanjuhlan aikana suoritettavassa juhlamenossa pappi pani alttarille
Siloan altaan vettä. Tämän uhrin tarkoituksena oli pyytää sadetta ja menestystä seu-
raavan vuoden sadolle. Kun Jeesus opetti temppelissä juhlan viimeisenä päivänä,
Hän kutsui ihmisiä juomaan elävää vettä (Joh. 7:37–38).

• Missä toisessa yhteydessä Jeesus mainitsi elävän veden? (Ks. Joh. 4:5–15.) Mitä ”elävä
vesi” on? Kuinka me voimme juoda sitä?

2. Jeesus Kristus on Jehova

Lukekaa kohta Joh. 8:37–59 ja keskustelkaa siitä.

• Miksi Jeesus sanoi epäuskoisille juutalaisille, etteivät nämä olleet Abrahamin lapsia?
(Ks. Joh. 8:39–40. Vaikka he olivatkin Abrahamin kirjaimellisia jälkeläisiä, he eivät
tehneet vanhurskaita tekoja kuten Abraham.) Miksi Jeesus sanoi heille, etteivät he
olleet Jumalan lapsia? (Ks. Joh. 8:41–44.) Kuinka me voimme osoittaa teoillamme
olevamme taivaallisen Isän lapsia?
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• Miksi juutalaiset tuohtuivat siitä, mitä Jeesus sanoi Abrahamista? (Ks. Joh. 8:51–53,
56–57. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui kyvystään voittaa hengellinen kuo-
lema [jae 51] ja elämästään ennen kuolevaisuutta [jakeet 56–57].) Mitä Jeesuksen
sanat ”jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olin” auttavat meitä ymmärtämään
Hänestä? (Ks. 2. Moos. 3:13–14. Jeesus on Jehova, suuri ”Minä olen”, Abrahamin,
Iisakin ja Jaakobin Jumala.) Miksi on tärkeätä tietää, että Jeesus oli Jehova ennen
syntymistään kuolevaisuuteen?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään ja arvostamaan enemmän Jeesusta Kristusta,
maailman valoa ja hyvää paimenta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Joh. 9. Jeesus vahvistaa olevansa maailman valo ja parantaa sokeana syntyneen
miehen. Parantunut mies todistaa fariseuksille ja kumartaa Jeesusta.

b. Joh. 10:1–15, 25–28. Jeesus opettaa, että Hän on hyvä paimen ja että Hän panee
henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Ne, jotka kuulevat Herran äänen ja seu-
raavat Häntä, ovat Hänen lampaitaan.

2. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla:

a. Kuva: Jeesus parantaa sokean (62145; Evankeliumiaiheinen kuvasto 213)
b. Kolmas jakso Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130) osiosta 3,

”Uuden testamentin tapoja”

3. Opetusehdotus: ”Nöyryys Jumalan edessä on yksi menestyksen avain. Opettaja,
joka on nöyrä Herran edessä, käyttää hyväkseen kaiken tiedon ja voiman lähdettä
ja ammentaa siitä jatkuvasti. Opettaja, joka tuntee olevansa itseriittoinen, kadottaa
Hengen. Ilman Jumalaa [me emme] voi tehdä mitään. Hänen avullaan kaikki on
mahdollista.” (Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 5)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan muutamia sellaisia fyysisiä heikkouksia, jotka
Jeesus paransi kuolevaisen palvelutyönsä aikana. Kirjoita heidän vastauksensa tau-
luun. Sano sitten, että osa tästä oppiaiheesta käsittelee sitä, kuinka Jeesus paransi
sokean miehen – tunnusteko, jonka Hän teki usein.

• Miksi arvelette sokean parantamisen olleen niin merkittävä tunnusteko Jeesuksen
palvelutyössä? Mistä sokean parantaminen saattaisi olla hengellisenä vertausku-
vana? (Vapahtajan voimasta auttaa meitä voittamaan hengellinen sokeus ja ”näke-
mään” eli ymmärtämään hengellisiä totuuksia.)

Sano, että tällä oppitunnilla tutkittavat pyhien kirjoitusten kohdat keskittyvät Vapah-
tajan näkemiseen ja kuulemiseen ja velvollisuuteemme auttaa toisia tekemään samoin.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka
liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

1. Jeesus antaa näön sokeana syntyneelle miehelle.

Keskustelkaa kohdasta Joh. 9. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita. Aseta
näkyville kuva Jeesus parantaa sokean.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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• Ennen kuin Jeesus paransi sokeana syntyneen miehen, Hän julisti: ”Minä olen
maailman valo.” (Joh. 9:5) Millä tavoin Jeesus toi sokealle miehelle valon? (Ks. Joh.
9:6–7, 35–38.)

• Mies, joka oli ollut sokea, todisti monta kertaa, että Jeesus oli parantanut hänet
(Joh. 9:10–11, 15, 17, 24–25, 27, 30–33. Voit pyytää luokan jäseniä alleviivaamaan
nämä kohdat Raamattuunsa.) Mitä voimme oppia tämän miehen esimerkistä?
(Mahdollinen vastaus: Meillä on velvollisuus todistaa muille. Sano, että mies todisti
rohkeasti monille ihmisille, jopa sellaisille, jotka torjuivat hänen todistuksensa ja
uhkasivat häntä.)

• Kuinka tämän miehen todistus kasvoi, kun hän kertoi siitä jatkuvasti muille?
(Vertaa jakeita 11, 17, 33 ja 38.) Kuinka teidän todistuksenne on kasvanut, kun olette
kertoneet siitä muille?

• Kuinka fariseukset reagoivat, kun he kuulivat tästä tunnusteosta? (Ks. Joh. 9:16.)
Miksi arvelette heidän kieltäytyneen tunnustamasta sitä, että Jeesus oli suorittanut
tämän tunnusteon Jumalan voimalla? (Mahdollisia vastauksia: Ylpeyden vuoksi,
koska he olivat vihoissaan siitä, että Jeesus oli parantanut sapattina; vallan tai suo-
sion menettämisen pelosta jne.) Kuinka fariseukset yrittivät saattaa Jeesuksen huo-
noon huutoon? (Ks. Joh. 9:16, 18–20, 24, 28–29, 34.) Kuinka jotkut ihmiset yrittävät
nykyään kieltää Jumalan voiman?

• Kuinka sokeana syntyneen vanhemmat vastasivat, kun fariseukset kyselivät heiltä
tunnusteosta? (Ks. Joh. 9:18–23.) Miksi vanhemmat vastasivat sillä tavoin? (Ks.
Joh. 9:22.) Kuinka me olemme joskus samanlaisia kuin tämän miehen vanhemmat?
Kuinka voimme olla rohkeampia todistuksessamme?

• Kuinka fariseukset rankaisivat miestä, kun hän todisti jatkuvasti Jeesuksen paran-
taneen hänet? (Ks. Joh. 9:34. Sano, että ”ajaa ulos” merkitsee synagogasta erotta-
mista.) Mitä Jeesus teki kuultuaan, että mies oli ajettu ulos todistuksensa vuoksi?
(Ks. Joh. 9:35–37.) Kuinka Herra on siunannut teitä, kun olette pysyneet uskollisina
vastoinkäymisten kohdatessa?

Jos käytät videoesitystä, näytä nyt osa ”Synagoga”.

• Millä tavoin fariseukset olivat näkeviä ja millä lailla he olivat sokeita? (Ks. Joh.
9:39–41. He tunsivat lain erittäin hyvin, mutta he olivat sokeita sen todelliselle tar-
koitukselle. He kieltäytyivät näkemästä, että Jeesus oli tullut toteuttamaan lain.)
Mitä eroa on sillä, että näkee silmillään, ja sillä, että ”näkee” eli ymmärtää hengelli-
sesti? Mitä hengellisen sokeuden syitä on olemassa? Mitä me voimme oppia tästä
kertomuksesta siitä, kuinka hengellisen sokeuden voi voittaa?

2. Jeesus opettaa, että Hän on hyvä paimen.

Lukekaa kohta Joh. 10:1–15, 25–28 ja keskustelkaa siitä. Näissä jakeissa Jeesus kertoo,
kuinka hyvä paimen suojelee lampaitaan ja huolehtii niistä. Selitä, että Jeesuksen
aikana lampaat vietiin yöksi aitaukseen, jota sanottiin lammastarhaksi. Yksi paime-
nista vartioi portilla ja muut menivät kotiin nukkumaan. Jos lammastarhaan pääsi vil-
lieläin, antoi paimen henkensä, jos se oli tarpeen lampaiden suojelemiseksi. Aamulla
kaikki paimenet tulivat takaisin ja kutsuivat lampaitaan: ne tunsivat oman paime-
nensa ja seurasivat häntä laitumelle.

• Ketä lampaat kuvaavat Jeesuksen kertomuksessa paimenesta ja hänen lampaistaan?
(Ks. Joh. 10:4, 27.) Kuka on paimen? (Ks. Joh. 10:11.) Millaisia ominaisuuksia on
hyvällä paimenella? (Voit halutessasi kirjoittaa ominaisuudet tauluun kuten seuraa-
valla sivulla on esitetty.)
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a. Hän tuntee lampaansa, kutsuu niitä nimeltä ja johdattaa niitä (Joh. 10:3–4, 14).
b. Hän on lampaiden portti, jonka kautta he pääsevät sisälle, pelastuvat ja löytävät

laitumen (Joh. 10:7, 9).
c. Hän antaa lampaille ”yltäkylläisen elämän” (Joh. 10:10).
d. Hän panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta (Joh. 10:11, 15).

• Mikä ero on paimenella ja palkkarengillä? (Ks. Joh. 10:11–14.) Millä tavoin Jeesus on
täydellinen esimerkki paimenesta? (Keskustelkaa tauluun kirjoittamaasi luetteloa
apuna käyttäen siitä, kuinka Jeesus oli esimerkki kustakin näistä ominaisuuksista.
Ks. 2. Ne. 9:41–42 puhuessanne siitä, kuinka Jeesus on lampaiden portti. Keskustel-
lessanne Jeesuksen halusta antaa henkensä puolestamme, ks. Joh. 10:17–18.)

• Kuinka lampaat tunnistavat paimenensa? (Ks. Joh. 10:3–4.) Kuinka me voimme
kuulla Herran äänen? (Ks. LK 1:37–38; 18:33–36; 97:1.) Kuinka meitä suojellaan, kun
tunnemme hyvän paimenen äänen ja seuraamme sitä?

Jos käytät videoesitystä, näytä nyt osat ”Paimen” ja ”Lammastarha”.

• Keitä ovat ne varkaat ja rosvot, jotka yrittävät päästä lammastarhaan? (Ks. Joh. 10:1.
He ovat ihmisiä, jotka yrittävät vahingoittaa Herran seuraajia tai johdattaa heitä
harhaan. ) Kuinka me voimme erottaa toisistaan oikeat paimenet ja ne, jotka yrittä-
vät johdattaa meitä harhaan? (Ks. Joh. 10:10.)

• Minkä palkan lampaat saavat siitä, että seuraavat hyvää paimenta? (Ks. Joh.
10:9–10, 28.) Kuinka teitä on siunattu sen vuoksi, että olette seuranneet Vapahtajaa?

Oppiaiheen päätös Todista, että Jeesus on maailman valo ja hyvä paimen. Mikäli soveliasta, kerro luokan
jäsenille, kuinka Herra on auttanut sinua näkemään hengellisesti ja seuraamaan Häntä.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Velvollisuutemme paimenina

• Kuinka myös me olemme Herran lampaiden paimenia? Mitä voimme tehdä aut-
taaksemme muita kuulemaan hyvän paimenen äänen ja seuraamaan sitä?

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut: ”Jokainen, joka palvelee kirkossa missä
tahansa tehtävässä, jossa hän on vastuussa yhdenkään Herran lapsen hengellisestä
tai aineellisesta hyvinvoinnista, on noiden lampaiden paimen. Herra pitää paime-
niaan vastuullisina lampaittensa turvallisuudesta (pelastuksesta).” (Mormon Doc-
trine, 2. laitos [1966], s. 710)

2. ”Minulla on myös muita lampaita” (Joh. 10:16)

• Keihin Jeesus viittaa kohdassa Joh. 10:16? (Ks. 3. Ne. 15:21–24.) Milloin nämä ”muut
lampaat” kuulivat Vapahtajan äänen? Kuinka tämä jae voisi auttaa jotakuta kirkkoa
tutkivaa henkilöä ymmärtämään paremmin Mormonin Kirjaa?

Vanhin Howard W. Hunter on opettanut: ”Niitä, jotka tuntevat Mestarin elämänta-
rinan ja opetukset Raamatun kirjoista, kiinnostaa varmasti tietää, että on olemassa
aikakirja, joka kertoo Hänen käynnistään läntisellä pallonpuoliskolla – niiden tois-
ten lampaiden tykönä, joihin Hän viittasi. Kirjan nimi on Mormonin Kirja sen pro-
feetan mukaan, joka kokosi ja lyhensi Amerikan mantereitten asukkaiden aikakir-
jat. Mormonin Kirja on toinen todistus Kristuksesta, ja siihen on merkitty muistiin
Hänen opetuksensa toiselle laumalle uudessa maailmassa.” (”Todisteita ylösnouse-
muksesta”, Valkeus, lokakuu 1983, s. 27)
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3. Eri tapoja nähdä

Auttaaksesi luokan jäseniä arvostamaan täydellisemmin niitä tapoja, joilla Vapahtaja
auttaa meitä näkemään, tee sanaliuska muutamista nähdä-sanan eri merkityksistä
(seuraavassa määritelmäehdotuksia). Pane sanaliuskat hattuun tai laatikkoon ja anna
luokan jäsenten ottaa vuorotellen sanaliuska ja selittää, kuinka Vapahtaja auttaa meitä
näkemään siinä kuvatulla tavalla. Tämä idea toimii erityisen hyvin nuorten luokissa.

katsoa jtk tietystä näkökulmasta

suunnata huomio jhnk

huomata, oivaltaa

kokea, tuta, kuvitella mahdollisena

olla tietoinen

ymmärtää

havaita silmillään
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että meidän täytyy olla halukkaita uhraamaan
se, mikä on tästä maailmasta, saadaksemme paikan taivasten valtakunnassa.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Mark. 10:17–30; 12:41–44. Rikas mies kysyy, mitä hänen on tehtävä, jotta hän
saisi iankaikkisen elämän, ja Jeesus opettaa, että rikkauksiin turvaaminen voi
jättää ihmisen Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Jeesus lausuu tunnustuksen
sanoja köyhästä leskivaimosta, joka pani uhriarkkuun kaksi pientä lanttia.

b. Luuk. 12:13–21. Jeesus opettaa ahneuden vaaroja vertauksella hullusta rikkaasta.
Hän kehottaa seuraajiaan keräämään taivaallisia eikä maallisia aarteita.

c. Luuk. 14:15–33. Jeesus opettaa vertauksella suurista pidoista, että niiden, jotka
seuraavat Häntä, on oltava valmiita luopumaan kaikesta muusta.

d. Luuk. 16:1–12. Jeesus opettaa vertauksella epärehellisestä taloudenhoitajasta
seuraajiaan tavoittelemaan hengellistä rikkautta samalla innolla kuin ne, jotka
tavoittelevat maallista rikkautta.

2. Lisälukemista: Matt. 19:16–30; Luuk. 18:18–30; 21:1–4; MK Jaak. 2:18–19.

3. Jos kuva Kristus ja rikas mies (Evankeliumiaiheinen kuvasto 244) on saatavissa, niin
käytä sitä oppitunnilla.

4. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tee apina-ansa tai piirrä sellai-
sen kuva tauluun (ks. kuvaa jäljempänä). Hanki apina-ansaa varten kannellinen
laatikko. Kiinnitä kansi laatikkoon ja leikkaa laatikon yhteen sivuun aukko, josta
mahtuu käsi sormet suorina mutta ei nyrkissä. Pane laatikon sisälle hedelmänpala
tai pähkinöitä.

5. Opetusehdotus: Nefi sanoi: ”Minä sovelsin kaikkia kirjoituksia meihin, jotta se, mitä
luimme, olisi ollut meille hyödyksi ja opiksi.” (1. Ne. 19:23) Tutki kirjan Opettaminen
– ei suurempaa kutsumusta sivuja 85–86 ja 116–117 saadaksesi selville, kuinka voit
auttaa luokan jäseniä soveltamaan pyhiä kirjoituksia elämäänsä.
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Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Aseta näkyville tekemäsi tai piirtämäsi ansa (ks. osa ”Valmistelut”). Selitä, että sellai-
sella ansalla voi pyydystää apinoita. Laatikko kiinnitetään maahan ja sen sisälle pan-
naan syötti (kuten pähkinöitä tai hedelmä). Laatikossa oleva aukko on niin iso, että
apinan tyhjä käsi mahtuu vaivattomasti sisään, mutta niin pieni, ettei käsi, jossa on
syötti, mahdu siitä ulos (haluat ehkä näyttää, mitä tapahtuu). Apina näkee syötin ja
kurottaa ottamaan sitä. Saatuaan syötin käteensä apina jää vangiksi mieluummin kuin
hellittää syötistä. Se ei uhraa tätä palkintoa saadakseen suuremman – vapautensa.

Sano, että me teemme joskus samanlaisia virheitä kuin apina. Kun me saamme jotakin
mieluista, saatamme olla vastahakoisia luopumaan siitä, vaikka se voi aiheuttaa sen,
että menetämme jotakin parempaa. Tässä oppiaiheessa puhutaan joistakin sellaisista
asioista, joista saatamme joutua luopumaan saadaksemme suurimman siunauksen:
iankaikkisen elämän taivaallisen Isämme ja Jeesuksen Kristuksen luona.

Kun opetat seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia, niin auta luokan jäseniä ymmärtä-
mään, että meitä jokaista voidaan pyytää uhraamaan eri asioita Jumalan valtakunnan
takia. Meidän tulisi olla halukkaita uhraamaan mitä tahansa, mitä Jumala meiltä
pyytää.

1. Rikkauksiin turvautuminen voi jättää ihmisen Jumalan valtakunnan
ulkopuolelle.

Lukekaa kohta Mark. 10:17–30; 12:41–44 ja keskustelkaa siitä. Aseta näkyville kuva
Kristus ja rikas mies.

• Mitä Jeesus sanoi rikkaalle miehelle, joka kysyi, kuinka voi saada iankaikkisen elä-
män? (Ks. Mark. 10:17–21.) Miksi mies synkistyi näistä sanoista? (Ks. Mark. 10:22.)
Miksi arvelette Herran pyytäneen häntä luopumaan kaikesta omaisuudestaan?
Kuinka Herran opetus rikkaalle miehelle soveltuu meihin?

Presidentti Joseph F. Smith on sanonut: ”Tämä vaikeus oli nuorukaisellakin. Hänellä
oli paljon omaisuutta, ja hän piti parempana luottaa rikkauteensa kuin hylätä kaikki
ja seurata Kristusta. – – [Ei] kukaan voi saada iankaikkisen elämän lahjaa, ellei hän
ole altis uhraamaan kaikkea maallista sen saadakseen.” (Evankeliumin oppi [1980],
s. 249–250)

• Mitä Jeesus opetti siitä, kuinka rikkauksien omistaminen ja Jumalan valtakuntaan
pääseminen liittyvät toisiinsa? (Ks. Mark. 10:23–25.) Mitä eroa on rikkauksien omis-
tamisella ja niihin turvaamisella? Kuinka voimme säilyttää oikean suhtautumisen
maalliseen omaisuuteen? (Ks. Moosia 4:19, 21.)

Presidentti Smith opetti myös: ”Jumala ei katso henkilöön. Rikas voi päästä taivas-
ten valtakuntaan yhtä esteettömästi kuin köyhäkin, jos hän taivuttaa sydämensä
ja tunteensa Jumalan lakiin ja totuuden periaatteeseen, jos hän kiinnittää tunteensa
Jumalaan, sydämensä totuuteen ja sielunsa Jumalan aivoitusten toteuttamiseen
eikä kohdista tunteitaan ja toiveitaan maailmalliseen.” (Evankeliumin oppi, s. 249)

• Vertaa toisiinsa rikasta miestä ja köyhää leskivaimoa kohdassa Mark. 12:41–44. Mitä
sellaista leskivaimo oli valmis tekemään, mitä rikas mies ei ollut? (Ks. Mark. 12:44.
Hän oli valmis antamaan kaiken, mitä hänellä oli, Jumalan valtakunnan hyväksi.)
Kuinka me voimme omaksua samanlaisen asenteen, joka köyhällä leskivaimolla oli?

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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2. Kerätkää taivaallisia älkääkä maallisia aarteita.

Lukekaa kohta Luuk. 12:13–21 ja keskustelkaa siitä.

• Mitä Jeesus sanoi miehelle, joka oli huolissaan perinnöstään? (Ks. Luuk. 12:13–15.)
Mitä ahneus on? (Himoa saada rikkautta tai toisen ihmisen omaisuutta.) Mitä
ihmiset nykyään himoitsevat? Miksi on vaarallista himoita?

• Kuinka me voimme muistaa maailmassa, jossa annetaan usein suuri arvo aineel-
liselle omaisuudelle, että arvoamme yksilöinä ei määrää se, kuinka paljon me
omistamme? (Ks. Luuk. 12:15.) Mitkä siunaukset ovat tärkeämpiä kuin aineellinen
omaisuus? (Muutamia esimerkkejä on kohdissa Luuk. 12:31–34; LK 6:7.)

• Kuinka vertauksen hullua rikasta miestä oli siunattu? (Ks. Luuk. 12:16.) Mitä hän
päätti tehdä kaikella rikkaudellaan? (Ks. Luuk. 12:18.) Mitä hänen toimensa osoitti-
vat? (Ks. Luuk. 12:19–21. Hän oli kiinnittänyt sydämensä rikkauksiinsa.) Mitä hän
olisi saattanut tehdä yltäkylläisyydellään, jos hän olisi tavoitellut taivaallisia eikä
maallisia rikkauksia? (Ks. Moosia 4:26; LK 52:40.)

• Miksi monet ihmiset kiinnittävät sydämensä maalliseen rikkauteen, vaikka he tietä-
vät, että se on vain väliaikaista? Mistä voimme tietää, olemmeko liian kiinnostu-
neita maallisesta omaisuudestamme? Kuinka voimme olla anteliaampia aineellisen
varallisuutemme ja muiden siunausten, kuten ajan ja lahjojen, suhteen? (Haluat
ehkä pyytää luokan jäseniä miettimään näitä kysymyksiä enemmän oppitunnin jäl-
keen, itsekseen tai muiden perheenjäsenten kanssa.)

3. Jeesuksen seuraajien täytyy olla valmiita luopumaan kaikesta ollakseen todel-
lisia opetuslapsia.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Luuk. 14:15–33 ja keskustelkaa niistä.

• Tulkitessaan vertausta suurista pidoista vanhin James E. Talmage opetti, että kutsu-
tut edustivat liittokansaa eli Israelia. Kun palvelija (Jeesus) pyysi heitä tulemaan
pitoihin (ottamaan vastaan evankeliumin), he esittivät verukkeita ja kieltäytyivät
tulemasta (Jeesus Kristus [1982], s. 316–317). Miksi israelilaiset eivät tulleet pitoihin?
Keitä ovat ”köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat”, jotka tulivat pitoihin? (Luuk.
14:21)

• Kuinka vertaus suurista pidoista soveltuu meihin? Mitä verukkeita me esitämme
sille, ettemme ole Herran pitopöydässä – emme esimerkiksi lue pyhiä kirjoituksia tai
käy temppelissä? Kuinka voimme osoittaa ottavamme vastaan Herran kutsun pitoi-
hin?

• Jeesus opetti, että Hänen opetuslastensa on oltava halukkaita uhraamaan mitä
tahansa, mitä Hän pyytää heiltä (Luuk. 14:26–33). Mitä alkuaikojen opetuslapsia
pyydettiin uhraamaan? Mitä opetuslapsia pyydetään nykyään uhraamaan? Mitä
Hera on pyytänyt teitä uhraamaan? Kuinka teitä on siunattu näiden uhrausten
johdosta?

4. Tavoitelkaa hengellistä rikkautta innokkaasti ja tarmokkaasti.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Luuk. 16:1–12 ja keskustelkaa niistä. Kerro seuraavaa
auttaaksesi luokan jäseniä ymmärtämään vertausta epärehellisestä taloudenhoitajasta.

Vanhin James E. Talmage on selittänyt, että Herra esitti tämän vertauksen tarkoitukse-
naan ”osoittaa jyrkkä ero, joka vallitsee maallisista rahanansaitsemispuuhista kiinnos-
tuneiden ihmisten varovaisuuden, huolehtivaisuuden ja antaumuksen sekä monien
muka hengellisiä rikkauksia tavoittelevien ihmisten innottomien toimien välillä”. Herra
ei vihjannut, että meidän olisi jäljiteltävä epärehellisen taloudenhoitajan paheellisia
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toimia, vaan että meidän tulisi tavoitella hengellistä rikkautta samalla innolla ja vai-
vannäöllä, jota taloudenhoitaja osoitti tavoitellessaan aineellista rikkautta.

Vanhin Talmage jatkoi: ”Maailmanmieliset eivät jätä huolehtimatta tulevista vuosista
ja ovat useinkin synnillisen innokkaita kokoamaan yltäkylläisyyttä, kun taas ’valkeu-
den lapset’ eli ne, jotka uskovat hengellisen vaurauden olevan kaikkea maallista omai-
suutta arvokkaampaa, ovat vähemmän tarmokkaita, ymmärtäväisiä tai viisaita.” (Jeesus
Kristus, s. 324)

• Pyydä luokan jäseniä vertaamaan itsekseen sitä ajan, ajattelun ja energian määrää,
jota he käyttävät rahan ja omaisuuden kartuttamiseen, sen ajan, ajattelun ja ener-
gian määrään, jota he käyttävät hengellisten aarteiden tavoitteluun. Kuinka me
voimme paneutua innokkaammin hengellisten aarteiden etsimiseen?

Oppiaiheen päätös Todista, että meidän on iankaikkisen elämän saadaksemme oltava valmiit luopumaan
maallisesta ja palvelemaan Herraa kaikesta sydämestämme, väkevyydestämme, mieles-
tämme ja voimastamme. Kehota luokan jäseniä olemaan kiitollisia maallisista siunauk-
sista mutta pyrkimään näkemään ne oikeissa mittasuhteissa.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Vaatimattomuus

Lukekaa kohta Luuk. 14:7–11 ja keskustelkaa siitä.

• Kuinka olette nähneet todeksi Jeesuksen sanat kohdassa Luuk. 14:11?

2. Todellinen lähimmäisenrakkaus

• Mitä voimme oppia kohdasta Luuk. 14:12–14 siitä, kuinka tulisi palvella? (Mahdolli-
sia vastauksia: Me emme saisi palvella tavoitteenamme saada jotakin vastineeksi,
emmekä saisi rajoittaa palvelemistamme niihin, jotka maksavat takaisin tai edes
kiittävät meitä.) Minkä pitäisi olla palvelemisemme motiivi?

• Kuinka todellinen lähimmäisenrakkaus auttaa meitä kasvamaan lähemmäs Herraa?

3. Vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta

Pyydä luokan jäseniä lukemaan vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta kohdassa
Luuk. 16:19–31 ja keskustelemaan siitä.

• Mitä rikas mies pyysi kuoltuaan Isä Abrahamia tekemään veljiensä puolesta? (Ks.
Luuk. 16:27–28.) Kuinka Abraham vastasi? (Ks. Luuk. 16:29–31.) Mitä tämä opettaa
meille profeetan kuuntelemisesta?

• Mitä tämä vertaus opettaa meille siitä, kuinka tärkeää on pitää huolta köyhistä?
(Ks. LK 104:18.)

Nuorista voi olla hauskaa esittää tämä vertaus näytellen. Sijoita kaksi luokan jäsentä
(Abraham ja Lasarus) jonkin esteen kuten tuolirivin (ylipääsemätön kuilu) toiselle
puolelle ja yksi luokan jäsen (rikas mies) toiselle puolelle. Pyydä neljättä luokan jäsentä
toimimaan kertojana. Pyydä luokan jäseniä lukemaan vuorosanansa suoraan kohdasta
Luuk. 16:19–31, ja kertojaa lukemaan kaikki ne kohdat, jotka eivät ole muiden esiinty-
jien vuorosanoja. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 141–142.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään iloa, joka koituu siitä, kun teemme parannuksen
ja kun autamme muita tekemään parannuksen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Luuk. 15:1–10. Jeesus opettaa sielujen arvoa vertauksella eksyneestä lampaasta ja
vertauksella kadonneesta hopearahasta.

b. Luuk. 15:11–32. Jeesus opettaa vertauksella tuhlaajapojasta, että taivaallinen
Isä saa suurta iloa antamalla anteeksi sille, joka tekee parannuksen. Vapahtaja
opettaa myös seuraajiaan olemaan anteeksiantavaisia.

c. Luuk. 17:11–19. Mies, jonka Jeesus on parantanut spitaalista, palaa kiittämään
Häntä.

2. Lisälukemista: Matt. 18:11–14.

3. Jos kuvat Tuhlaajapoika (62155; Evankeliumiaiheinen kuvasto 220) ja Kymmenen
spitaalista (62150; Evankeliumiaiheinen kuvasto 221) ovat saatavissa, niin käytä
niitä oppitunnilla.

4. Opetusehdotus: Jeesus esitti usein kysymyksiä saadakseen kuulijansa soveltamaan
opettamiaan ajatuksia (ks. Matt. 16:13–16; Luuk. 7:41–42). Laadi rukoillen kysymyk-
siä, jotka rohkaisevat luokan jäseniä ottamaan osaa keskusteluun ja auttavat heitä
ymmärtämään ja soveltamaan opetettuja periaatteita. (Ks. Opettaminen – ei suurem-
paa kutsumusta, s. 105–106, 130–131.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta ja jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä kertomaan tilanteesta, jolloin he kadottivat jotakin, mikä oli
heille arvokasta, tai jolloin joku perheenjäsen katosi. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Miltä teistä tuntui, kun esine tai henkilö katosi? Miltä teistä tuntui, kun esine tai
henkilö löytyi?

Voit myös pyytää luokan jäseniä kertomaan tapauksista, jolloin he eksyivät ja löysivät
myöhemmin kotiin.

Selitä, että Jeesus opetti usein hengellisiä asioita vertaamalla niitä ihmisten tavanomai-
siin kokemuksiin. Tällä oppitunnilla puhutaan muutamista vertauksista, jotka opetta-
vat, miten tärkeätä on etsiä ja löytää sitä, mikä on kadonnut.

Kun keskustelette seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista, auta luokan jäseniä ym-
märtämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakastavat meitä jokaista ja haluavat
meidän palaavan luokseen asumaan.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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”Hän oli kadoksissa, mutta 
nyt hän on löytynyt”



1. Vapahtaja opettaa sielujen arvoa.

Lukekaa kohta Luuk. 15:1–10 ja keskustelkaa siitä. Sano, että Jeesus kertoi vertauksen
eksyneestä lampaasta ja vertauksen kadonneesta hopearahasta, kun fariseukset ja
lainopettajat sanoivat paheksuen: ”Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö hei-
dän kanssaan.” (Luuk. 15:2)

• Vertauksessa eksyneestä lampaasta paimen jätti yhdeksänkymmentäyhdeksän lam-
masta ja lähti etsimään yhtä kadonnutta (Luuk. 15:4). Vertauksessa kadonneesta
hopearahasta nainen etsi ahkerasti yhtä kadonnutta rahaa (Luuk. 15:8). Mitä me
voimme oppia paimenen ja naisen menettelystä? (Ks. LK 18:10–13.)

• Millä tavoin ihminen saattaisi ”kadota”? Mikä on velvollisuutemme kadonneita
kohtaan? (Ks. Luuk. 15:4–5, 8; Al. 31:34–35.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:

”Meillä on joitakin omaan uskoomme kuuluvia, jotka rukoilevat tuskassa ja kärsi-
myksessä ja yksinäisyydessä ja pelossa. Meidän suuri ja pyhä velvollisuutemme on
ojentaa kätemme ja auttaa heitä, kohottaa heitä, antaa heille ruokaa, jos he ovat
nälkäisiä, hoivata heidän henkeään, jos he janoavat totuutta ja vanhurskautta. – –

On niitä, jotka olivat joskus palavia uskossaan mutta joiden usko on kylmennyt.
Monet heistä haluavat tulla takaisin mutta eivät oikein tiedä miten. He tarvitsevat
ystävällisiä käsiä, jotka auttavat. Monet heistä voidaan tuoda pienellä vaivannäöllä
takaisin nauttimaan jälleen Herran pöydän antimia.

Veljeni ja sisareni, minä toivon, minä rukoilen, että jokainen meistä – – päättäisi
etsiä apua tarvitsevia, jotka ovat epätoivoisissa ja vaikeissa olosuhteissa, ja nostaisi
heidät rakkauden hengessä kirkon syliin, missä voimakkaat kädet ja rakastavat
sydämet lämmittävät heitä, lohduttavat heitä, tukevat heitä ja saattavat heidät
onnellisen ja yritteliään elämän tielle.” (”Ojenna auttava käsi”, Valkeus, tammikuu
1997, s. 83)

• Kuinka meidän olisi suhtauduttava kadoksissa olleen henkilön paluuseen? (Pyydä
luokan jäseniä etsimään ajatus, joka toistuu kohdissa Luuk. 15:5, 6 ja 9. Ks. myös
jakeet 7 ja 10 sekä LK 18:15–16.)

2. Jeesus opettaa, että taivaallinen Isä iloitsee antaessaan anteeksi sille, joka tekee
parannuksen.

Lukekaa kohta Luuk. 15:11–32 ja keskustelkaa siitä. Aseta näkyville kuva tuhlaajapo-
jasta.

• Mitä nuorempi poika teki perinnöllään vertauksessa tuhlaajapojasta? (Ks. Luuk.
15:13.) Mitä samanlaisia erehdyksiä ihmiset tekevät nykyään kuin mitä tuhlaaja-
poika teki?

• Mitä tuhlaajapojalle tapahtui, kun hän oli pannut koko perintönsä menemään?
(Ks. Luuk. 15:14–16.) Miten tämä soveltuu nykypäivään?

• Kuka välitti tuhlaajapojasta vierailla mailla, kun hän kärsi puutetta? (Ks. Luuk.
15:16.) Mitä me voimme oppia siitä?

• Ketä poika ajatteli, kun hän huomasi, ettei kukaan vierailla mailla välittänyt hänestä?
(Ks. Luuk. 15:17.) Mitä me voimme pojan asenteesta oppia parannuksesta? (Ks. Luuk.
15:18–19.)

• Mitä isä teki, kun hän näki poikansa tulevan takaisin? (Ks. Luuk. 15:20.) Kuinka isä
suhtautui poikansa tunnustukseen? (Ks. Luuk. 15:21–24.) Kuinka isän suhtautumi-
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nen on samanlaista kuin Herran suhtautuminen meidän tehdessämme parannuk-
sen? (Ks. Luuk. 15:7; Moosia 26:30; LK 58:42.)

• Millä tavoin me olemme tuhlaajapojan kaltaisia? (Ks. seuraavana oleva viite.) Mil-
laista toivoa vertaus tuhlaajapojasta suo meille?

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut viitaten vertaukseen tuhlaajapojasta:
”Pyydän teitä lukemaan tämän kertomuksen. Jokaisen isän ja äidin pitäisi lukea se
yhä uudelleen. Se on riittävän suuri käsittääkseen jokaisen kodin. Se on niin suuri,
että se käsittää koko ihmiskunnan, sillä emmekö me kaikki ole tuhlaajapoikia ja
-tyttäriä, joiden on tehtävä parannus ja päästävä osallisiksi taivaallisen Isämme
anteeksiantavasta armosta ja sitten noudatettava Hänen esimerkkiään?” (”’Teiltä
vaaditaan, että te annatte anteeksi’”, Valkeus, marraskuu 1991, s. 5)

• Miksi vanhempi poika suuttui siitä, kuinka hänen isänsä otti nuoremman pojan
vastaan? (Ks. Luuk. 15:25–30.) Kuinka isä vastasi vanhemman pojan nurkumiseen?
(Ks. Luuk. 15:31–32.) Miksi joskus on vaikea toivottaa tervetulleeksi ”tuhlaaja-
poika”, joka on tehnyt parannuksen? Mitä voimme oppia siitä, kuinka tämä mies
otti palaavan poikansa vastaan? (Ks. Luuk. 15:32.)

3. Mies, jonka Jeesus on parantanut spitaalista, palaa kiittämään Häntä.

Lukekaa kohta Luuk. 17:11–19 ja keskustelkaa siitä. Aseta näkyville kuva kymmenestä
spitaalisesta.

• Matkallaan Jerusalemiin Jeesus paransi kymmenen spitaalista. (Luuk. 17:11–14)
Kuinka moni noista kymmenestä spitaalisesta palasi osoittamaan kiitollisuutta?
(Ks. Luuk. 17:15–16.) Mitä syitä on siihen, että me yhdeksän kiittämättömän
spitaalisten tavoin, emme aina ilmaise kiitollisuuttamme siunauksista, joita
saamme? Miksi meidän on tärkeää ilmaista kiitollisuutta Herralle?

• Vaikka kaikki kymmenen spitaalista puhdistuivat, niin vain se mies, joka palasi,
pelastui (Luuk. 17:14, 19). Mitä eroa on puhdistumisella ja pelastumisella? (Ks. seu-
raava lainaus.) Kuinka kiitollisuutemme ja uskomme auttaa meitä pelastumaan?

Piispa Merrill J. Bateman opetti: ”Kiitollinen spitaalinen pelastui niin, että hänet
parannettiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sinä päivänä yhdeksän spitaalista parani
ihon syvyydeltä, mutta vain yhdellä oli uskoa pelastua.” (”Voima parantaa sisäi-
sesti”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 13)

Oppiaiheen päätös Todista, että me tunnemme suurta iloa, kun teemme parannuksen ja palaamme
Herran luo ja kun autamme toisia palaamaan. Haluat ehkä ilmaista kiitollisuutesi
Jeesuksen vertauksista ja muista opetuksista, jotka osoittavat Jumalan rakkautta
lapsiaan kohtaan ja Hänen toivettaan, että me rakastamme toisiamme.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Vertaus arvottomasta palvelijasta

Lukekaa vertaus arvottomasta palvelijasta ja keskustelkaa siitä (Luuk. 17:5–10).

• Jeesus esitti tämän vertauksen sen jälkeen kun apostolit olivat pyytäneet Häneltä:
”Anna meille vahvempi usko!” (Luuk. 17:5) Mitä opimme tästä vertauksesta siitä,
kuinka voimme saada vahvemman uskon? (Mahdollinen vastaus: Uskomme kasvaa,
kun palvelemme ahkerasti Herraa.)
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• Miksi me olemme arvottomia palvelijoita silloinkin, kun teemme kaiken, mitä Herra
käskee meidän tehdä? (Ks. Moosia 2:20–25.) Mitä tämä kertoo Herran rakkaudesta
meitä kohtaan?

2. Vertaus viinitarhan työmiehistä

Lukekaa vertaus viinitarhan työmiehistä (Matt. 20:1–16) ja keskustelkaa siitä.

• Mitä kaikki viinitarhan työmiehet saivat tässä vertauksessa?

Tähdennä sitä, että ne, jotka tekivät työtä yhden tunnin, saivat saman palkan kuin ne,
jotka tekivät työtä koko päivän. Meidän ei pitäisi huolehtia siitä, kuka saa eniten tai
kuka tekee eniten Herran palveluksessa. Kaikkien täydellinen tuomari, joka tuntee
sydämemme, tuomitsee meidät armollisesti ja suo meille sen, ”mitä kuuluu maksaa”
(Matt. 20:4, 7).

3. Videoesitys

Neljäs jakso videon Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130) osiosta ”Uuden tes-
tamentin tapoja” saattaa olla hyödyllinen selitettäessä, miten spitaalisiin suhtaudut-
tiin Uuden testamentin aikoina ja mikä suuri, käänteentekevä siunaus kymmenelle
spitaaliselle oli se, että Kristus paransi heidät.

Tämä jakso sisältää tietoja myös siitä, kuinka Uuden testamentin juutalaiset mitta-
sivat aikaa. Voit näyttää tämän jakson, jos keskustelette vertauksesta viinitarhan
työmiehistä (ks. toinen lisäopetusehdotus) auttaaksesi luokan jäseniä ymmärtämään
paremmin isäntää, joka ”päivän kolmannella tunnilla – – lähti taas ulos” ja samoin
kuudennella, yhdeksännellä ja yhdennellätoista tunnilla (Matt. 20:3, 5–6).
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä saamaan suurempi usko taivaalliseen Isään ja Jeesukseen
Kristukseen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Luuk. 18:1–8. Jeesus opettaa vertauksella leskestä ja väärämielisestä tuomarista,
miten tärkeää on rukoilla hellittämättä.

b. Luuk. 18:35–43. Sokea mies osoittaa uskonsa, ja Jeesus parantaa hänet.
c. Luuk. 19:1–10. Jeesus otetaan vieraaksi Sakkeuksen kotiin.
d. Joh. 11:1–54. Jeesus todistaa jumaluutensa herättämällä Lasaruksen kuolleista.

2. Lisälukemista: Mark. 10:46–52; Luuk. 11:5–13.

3. Jos kuvat Jeesus parantaa sokean (62145; Evankeliumiaiheinen kuvasto 213) ja
Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista (62148; Evankeliumiaiheinen kuvasto 222)
ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla.

4. Opetusehdotus: Presidentti David O. McKay on sanonut: ”Ei kukaan voi opettaa sitä,
mitä hän ei itse tiedä.” (David O. McKay, Evankeliumin ihanteita [1961], s. 122) Pyri
vahvistamaan todistustasi opettamistasi periaatteista tutkimisen, rukouksen ja kuu-
liaisuuden kautta. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 11–12.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Ennen kuin vanhin Hugh B. Brown lähti lähetystyöhön, hänen äitinsä sanoi näin:

”Hugh, muistatko, kun olit pieni poika ja olit nähnyt pahaa unta tai herännyt yöllä
peloissasi? Huusit huoneestasi: ’Äiti, oletko sinä siellä?’, ja minä vastasin ja yritin
lohduttaa sinua ja haihduttaa pelkosi. Nyt kun lähdet lähetystyöhön ja maailmalle,
tulee hetkiä, jolloin olet peloissasi, jolloin tunnet olevasi heikko, riittämätön, yksin,
ja sinulla on ongelmia. Haluan sinun tietävän, että voit huutaa taivaallista Isääsi niin
kuin ennen huusit minua ja sanoa: ’Isä, oletko sinä siellä? Minä tarvitsen apuasi.’ Tee
niin tietäen, että Hän on siellä ja että Hän on valmis auttamaan sinua, jos teet oman
osuutesi ja elät siunaustesi arvoisesti. Haluan vakuuttaa sinulle, että Hän on ja että
Hän vastaa rukouksiisi ja täyttää tarpeesi niin kuin sinulle on parhaaksi.” (Kertonut
Marvin J. Ashton, ”Know He Is There”, Ensign, helmikuu 1994, s. 50.)

Sano, että tällä oppitunnilla käsittelemme pyhien kirjoitusten kertomuksia, jotka
voivat auttaa meitä uskomaan lujemmin siihen, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus
tuntevat meidät jokaisen ja rakastavat meitä.

Valitse rukoillen sellaisia pyhien kirjoitusten kohtia, kysymyksiä ja muuta oppiai-
heessa olevaa aineistoa, joka parhaiten vastaa luokan jäsenten tarpeita. Keskustelkaa
siitä, kuinka valitut pyhien kirjoitusten kohdat soveltuvat jokapäiväiseen elämään.
Pyydä luokan jäseniä kertomaan tapauksista, jotka liittyvät kohdissa oleviin periaat-
teisiin.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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Luuk. 18:1–8, 35– 43; 19:1–10; Joh. 11

”Uskosi on parantanut sinut”



1. Jeesus kertoo vertauksen leskestä ja väärämielisestä tuomarista.

Lukekaa kohta Luuk. 18:1–8 ja keskustelkaa siitä. Sano, että Jeesus kertoi tämän
vertauksen fariseuksille.

• Miksi Jeesus kohdan Luuk. 18:1 mukaan kertoi vertauksen leskestä ja väärämielisestä
tuomarista? Kuinka tämä vertaus osoittaa, että ”aina tulee rukoilla”? (Ks. Luuk.
18:1–8.)

Vanhin James E. Talmage on opettanut: ”Jeesus ei osoittanut, että samoin kuin
jumalaton tuomari lopulta suostui anomukseen, niin Jumalakin tekisi, vaan Hän
todisti, että jos sellainenkin henkilö kuin tämä tuomari, joka ’ei peljännyt Jumalaa
eikä hävennyt ihmisiä’, lopulta kuulisi ja suostuisi lesken pyyntöön, niin kenen-
kään ei pitänyt epäillä, ettei Jumala, Oikeudenmukainen ja Armollinen, kuule ja
vastaa.” (Jeesus Kristus [1982], s. 305)

• Mitä se, että rukoilee aina, tarkoittaa? (Ks. Luuk. 18:7; Al. 34:27.) Mitä siunauksia me
voimme saada, kun rukoilemme aina? (Ks. Luuk. 18:7–8; 2. Ne. 32:9; LK 90:24.)

• Kuinka lakkaamaton rukoileminen on uskon teko? Mitä meidän pitäisi tehdä, kun
olemme rukoilleet lakkaamatta ja meistä tuntuu, ettemme ole saaneet vastausta?

Vanhin Richard G. Scott on sanonut:

”On virhe olettaa, että jokaiseen rukoukseemme vastattaisiin heti. Jotkut rukoukset
vaativat huomattavasti omia ponnistelujamme. – –

Kun selitämme ongelmamme ja ehdotamme siihen ratkaisua, Hän vastaa joskus
myöntävästi, joskus kieltävästi. Usein Hän jättää vastaamatta, ei siksi, ettei Hän
välittäisi, vaan siksi, että Hän rakastaa meitä – täydellisesti. Hän haluaa meidän
soveltavan totuuksia, jotka Hän on meille antanut. Kasvaaksemme meidän tulee
luottaa kykyymme tehdä oikeita ratkaisuja. Meidän on tehtävä se, mikä meistä
tuntuu oikealta. Ajallaan Hän vastaa. Hän ei petä meitä.” (”Miten opimme huo-
maamaan vastaukset rukouksiimme”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 28–29)

• Mitä te olette oppineet, kun olette rukoilleet hellittämättä?

2. Sokea mies osoittaa uskonsa, ja Jeesus parantaa hänet.

Lukekaa kohta Luuk. 18:35–43 ja keskustelkaa siitä. Aseta näkyville kuva, jossa Jeesus
parantaa sokean.

• Miten sokea mies Jerikon lähellä osoitti uskovansa Herraan? (Ks. Luuk. 18:38–42.)
Kuinka teitä on siunattu, kun olette uskoneet Jeesukseen Kristukseen?

• Kuinka tämä mies osoitti kiitollisuutta saatuaan näkönsä? (Ks. Luuk. 18:43; ks. myös
Mark. 10:52.) Kuinka me voimme osoittaa kiitollisuutemme Herraa kohtaan?

3. Jeesus otetaan vieraaksi Sakkeuksen kotiin.

Lukekaa kohta Luuk. 19:1–10 ja keskustelkaa siitä.

• Kuka oli Sakkeus? (Ks. Luuk. 19:2. Selitä, että publikaanit olivat juutalaisia, jotka
toimivat Rooman valtakunnan veronkantajina. Juutalaiset inhosivat yleensä publi-
kaaneja ja pitivät heitä pettureina ja syntisinä.)

• Kuinka Sakkeus osoitti todella haluavansa nähdä Jeesuksen? (Ks. Luuk. 19:3–4.)
Mitä Jeesus sanoi Sakkeukselle nähtyään tämän puussa? (Ks. Luuk. 19:5.) Kuinka
Sakkeus reagoi Jeesuksen sanoihin? (Ks. Luuk. 19:6.) Mitä me voimme tehdä
ottaaksemme Vapahtajan iloiten vieraaksi kotiimme?
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• Miten ihmiset suhtautuivat siihen, että Jeesus meni Sakkeuksen kotiin? (Ks. Luuk.
19:7.) Miten Jeesuksen vastaus Sakkeukselle erosi toisten suhtautumisesta? (Ks.
Luuk. 19:5.) Mitä voimme oppia tässä kertomuksessa olevasta Jeesuksen esimerkistä?

• Monet ihmiset karttelivat Sakkeusta, koska hän oli ammatiltaan publikaani (Luuk.
19:2, 7). Millä tavoin me tuomitsemme joskus vastaavasti muita ihmisiä? Miksi
meidän on tärkeää olla syrjimättä toisia tai pitämättä itseämme heitä parempina?
(Ks. Al. 5:54–56; 38:13–14.) Kuinka voimme voittaa epäystävälliset tunteet toisia
kohtaan?

Vanhin Joe J. Christensen on sanonut: ”On sellaisia oppilaita, jotka aamulla herä-
tessään pelkäävät mennä kouluun tai edes kirkon toimintaan, koska he ovat
huolissaan siitä, kuinka heitä kohdellaan. Teillä on valta tehdä heidän elämästään
siedettävämpää. – – Herra luottaa siihen, että te vahvistatte heitä ja kannustatte
heitä. Ajatelkaa vähemmän itseänne ja enemmän sitä voimaa, joka teillä on auttaa
toisia, jopa omassa perheessänne.” (”Vapahtaja luottaa teihin”, Valkeus, tammikuu
1997, s. 37)

4. Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Joh. 11:1–54 ja keskustelkaa niistä. Sano, että pian
sen jälkeen kun Jeesus oli käynyt Sakkeuksen kodissa, hän sai ystäviltään Marialta ja
Martalta viestin, että heidän veljensä Lasarus, joka myös oli Jeesuksen rakas ystävä,
oli sairaana (Joh. 11:1–5). Kaksi päivää myöhemmin Jeesus pyysi opetuslapsiaan lähte-
mään kanssaan Betaniaan, Juudean kaupunkiin, missä Maria, Martta ja Lasarus asuivat
(Joh. 11:6–7).

• Kun Jeesus palasi Betaniaan, oli Lasarus ollut kuolleena neljä päivää (Joh. 11:17).
Mitä Martta teki, kun hän kuuli Jeesuksen olevan tulossa? (Ks. Joh. 11:20.) Mikä
Martan todistuksessa Vapahtajan jumalallisesta tehtävästä tekee teihin vaikutuk-
sen? (Ks. Joh. 11:21–27.)

• Mitä Jeesus teki, kun Hän näki Marian ja muiden itkevän? (Ks. Joh. 11:33–35.)
Kuinka tämä kertomus vaikuttaa tunteisiinne Jeesusta kohtaan?

• Vaikka Martalla oli vahva todistus, hänen uskonsa tuntui heikolta, kun Jeesus pyysi
ottamaan kiven pois Lasaruksen haudan suulta (Joh. 11:39). Kuinka Jeesus auttoi
häntä? (Ks. Joh. 11:40.) Mitä me voimme oppia tästä kertomuksesta siitä, mitä Herra
meiltä odottaa?

• Mitä Jeesuksen rukous, jonka Hän lausui ennen kuin herätti Lasaruksen, opettaa
meille Hänen suhteestaan Isäänsä? (Ks. Joh. 11:41–42.) Kuinka me voimme noudat-
taa Jeesuksen esimerkkiä henkilökohtaisissa rukouksissamme ja perherukouksis-
samme?

Aseta näkyville kuva, jossa Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista, ja pyydä jotakuta luo-
kan jäsentä lukemaan kohta Joh. 11:43–44.

• Jeesus oli herättänyt jo aikaisemmin kaksi ihmistä kuolleista (Mark. 5:22–24, 35–43;
Luuk. 7:11–17). Millä tavoin Lasaruksen herättäminen kuolleista erosi kahdesta
aikaisemmasta tapauksesta? (Jairoksen tytär ja Nainin lesken poika herätettiin kuol-
leista pian sen jälkeen kun heidän henkensä ja ruumiinsa olivat eronneet. Heitä
ei ollut pantu hautaan. Lasarus oli ollut kuolleena neljä päivää, ja hänen ruumiinsa
oli jo hautaluolassa.)

• Kuinka Lasaruksen herättäminen kuolleista oli todiste Vapahtajan jumalallisesta
tehtävästä? Millainen vaikutus tällä tunnusteolla oli ihmisiin, jotka näkivät sen?
(Ks. Joh. 11:45–46.) Kuinka tämä tunnusteko vahvistaa teidän uskoanne Vapahta-
jaan?
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Oppiaiheen päätös Sano, että periaatteet, joita äsken tutkituissa kertomuksissa opetettiin, voivat vahvistaa
uskoamme taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen. Kerrattuanne nopeasti kerto-
mukset lukekaa seuraavat vanhin Thomas S. Monsonin sanat:

”Ajan kuluminen ei ole muuttanut Lunastajan kykyä muuttaa ihmisten elämää. Niin
kuin Hän sanoi kuolleelle Lasarukselle, samoin Hän sanoo teille ja minulle: ’ – – tule
ulos.’ (Joh. 11:43) Tule ulos epäilyksen epätoivosta. Tule ulos synnin murheesta. Tule
ulos epäuskon kuolemasta. Tule ulos uuteen elämään. Tule ulos.” (”Polut, joita Jeesus
vaelsi”, Valkeus, lokakuu 1974, s. 434)

Kehota luokan jäseniä etsimään tapoja, joilla he voivat vahvistaa uskoaan taivaalliseen
Isään ja Jeesukseen Kristukseen.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa
tätä ehdotusta.

Vertaus fariseuksesta ja publikaanista

Lukekaa vertaus fariseuksesta ja publikaanista (Luuk. 18:9–14) ja keskustelkaa siitä.

• Kuinka kuvailisitte tässä vertauksessa esitettyä fariseuksen rukousta? Kuinka
kuvailisitte publikaanin rukousta?

• Mitä tarkoittaa sanonta ”jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka
itsensä alentaa, se korotetaan”? (Ks. Luuk. 18:14; Et. 12:27.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä tunnistamaan tekopyhyys ja välttämään sitä ja siten vahvista-
maan sitoutumistaan Jeesukseen Kristukseen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Joh. 12:1–8. Jeesus tulee Betaniaan, missä Maria voitelee Hänen jalkansa. Juudas
moittii Mariaa kalliin voiteen käyttämisestä.

b. Matt. 21:1–11. Jeesus palaa Jerusalemiin pääsiäiseksi. Hän saapuu kaupunkiin
riemusaatossa ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla.

c. Matt. 21:23–46. Ylipapit ja vanhimmat tulevat Jeesuksen luo temppelissä ja
kyseenalaistavat Hänen valtuutensa. Jeesus ei vastaa heidän kysymyksiinsä, vaan
kertoo sen sijaan heille vertauksen kahdesta pojasta ja vertauksen viinitarhan
isännästä.

d. Matt. 22:15–46. Fariseukset yrittävät saada Jeesuksen sanomaan jotakin sellaista,
mikä antaa heille aiheen halventaa Häntä ja tuomita Hänet.

e. Matt. 23. Jeesus tuomitsee lainopettajat ja fariseukset heidän teeskentelynsä takia.

2. Lisälukemista: Matt. 26:6–13; Mark. 11–12; 14:3–9; Luuk. 11:37–51; 19:29–48; 20;
Joh. 12:12–18.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tuo oppitunnille astia, joka
on puhdas sisä- ja ulkopuolelta, ja toinen samanlainen astia, joka on puhdas ulko-
puolelta mutta likainen sisäpuolelta.

4. Jos kuva Jeesus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin (62173; Evankeliumiaiheinen
kuvasto 223) on saatavissa, niin käytä sitä oppitunnilla. 

5. Opetusehdotus: Sinun pitäisi oppitunnille valmistautuessasi tehdä muutakin kuin
vain lukea annetut pyhien kirjoitusten kohdat. Tutki jokainen pyhien kirjoitusten
kohta ainakin kolmeen kertaan. Lue se ensimmäisellä kerralla ymmärtääksesi, mitä
se sisältää. Lue se sitten huolellisemmin, etsien periaatteita, oppeja ja tärkeitä
tapahtumia. Lue se sitten vielä uudestaan päättääksesi, mitkä kappaleet vastaavat
parhaiten luokan jäsenten tarpeita ja suunnitellen tapoja keskustella kappaleista.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Aseta näkyville kaksi astiaa (ks. osaa ”Valmistelut”). Huolehdi, että luokan jäsenet
näkevät kummastakin astiasta vain ulkopuolen.

• Kummasta näistä astiasta joisitte mieluummin?

Näytä luokan jäsenille kummankin astian sisäpuoli.

• Kummasta astiasta te nyt joisitte mieluummin? Miksi?

Sano, että Jeesus vertasi fariseuksia astiaan, joka on ulkopuolelta puhdas mutta sisältä
likainen (Matt. 23:25–26). Fariseukset kiinnittivät suurta huomiota ulkoisiin toimituk-
siin ja tekoihin, jotka saivat heidät näyttämään vanhurskailta, mutta eivät olleet niin-

Huomion
herättäminen
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”Voi teitä – – te teeskentelijät!”



kään kiinnostuneita olemaan todella vanhurskaita sydämessään. Tästä syystä Jeesus
sanoi heitä teeskentelijöiksi. Tässä oppiaiheessa puhutaan siitä, kuinka Jeesus tuomitsi
teeskentelijät – ihmiset, jotka yrittivät näyttää vanhurskailta mutta eivät yrittäneet
elää vanhurskaasti.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, mitä ne opettavat
teeskentelyn välttämisestä. Kehota luokan jäseniä keskittymään teeskentelyn havaitse-
miseen ja korjaamiseen omassa elämässään sen sijaan että etsivät sitä muista.

1. Maria voitelee Jeesuksen jalat.

Lukekaa kohta Joh. 12:1–8 ja keskustelkaa siitä. Sano, että Jeesus vietti viisi päivää ennen
ristiinnaulitsemistaan ystäviensä kanssa iltaa Betaniassa. Maria, Martan ja Lasaruksen
sisar, voiteli Vapahtajan jalat nardusöljyllä, kalliilla voiteella (Joh. 12:1–3). Vanhin
James E. Talmage on selittänyt, miksi hän teki niin:

”Vieraan pään voiteleminen tavallisella öljyllä merkitsi tälle kunnianosoitusta; hänen
jalkojensakin voiteleminen merkitsi aivan epätavallisen ja merkittävän arvonannon
osoitusta; mutta pään ja jalkojen voiteleminen narduksella ja niin ylenpalttisesti oli
kuninkaillekin harvinaisen suuri kunnianosoitus. Marian teko oli syvän kunnioituk-
sen ilmaus; se oli sulotuoksuinen tulvahdus sydämestä, joka uhkui hartautta ja rak-
kautta.” (Jeesus Kristus [1982], s. 358–359)

• Maria voiteli Herran jalat osoittaakseen Hänelle rakkauttaan. Kuinka me osoitamme
rakkautemme Herraa kohtaan?

• Juudas arvosteli Marian tekoja. Mitä hänen sanojensa mukaan voiteella olisi pitänyt
tehdä? (Ks. Joh. 12:4–5.) Kuinka Juudas oli teeskentelijä? (Ks. Joh. 12:6. Ellet käyttä-
nyt ”Huomion herättäminen” – toimintaa, kerro tässä siinä annettujen tietojen
perusteella, mitä teeskentelijä tarkoittaa. Sano, että myöhemmin oppiaiheessa kes-
kustellaan siitä, mitä Vapahtaja ajatteli teeskentelijöistä.)

2. Jeesus saapuu riemusaatossa Jerusalemiin.

Lukekaa kohta Matt. 21:1–11 ja keskustelkaa siitä. Aseta näkyville kuva, jossa Jeesus
saapuu riemusaatossa. Sano, että kun Jeesus palasi Jerusalemiin pääsiäiseksi, tulivat
monet ihmiset katsomaan häntä, koska he olivat kuulleet, että Hän oli herättänyt
Lasaruksen kuolleista (Joh. 12:17–18). Kun Jeesus lähestyi kaupunkia, Häntä tuli vas-
taan suuri joukko ihmisiä, jotka levittivät Hänen tielleen vaatteitaan ja tervehtivät
Häntä palmunoksilla, mikä kunnianosoitus varattiin tavallisesti kuninkaille ja valloit-
tajille. Tämä täytti Sakarjan ennustuksen (Sak. 9:9) ja oli jälleen yksi todiste siitä, että
Jeesus oli luvattu Messias.

• Mikä tekee teihin vaikutuksen kertomuksessa siitä, kuinka Jeesus ratsasti nöyränä ja
silti voitokkaana Jerusalemiin? Mitä arvelette, miltä teistä olisi tuntunut, jos olisitte
olleet siellä sinä päivänä?

• Ihmiset, jotka tervehtivät Jeesusta palmunoksilla, tunnistivat hänet profeetaksi ja
kuninkaaksi (Matt. 21:9, 11; Luuk. 19:38), mutta toiset käsittivät väärin Hänen tehtä-
vänsä ja torjuivat Hänet. Millä tavoin ihmiset käsittävät väärin tai torjuvat Vapahta-
jan nykyään? Kuinka me voimme ottaa Hänet täydellisemmin vastaan elämäämme
ja toivottaa Hänet tervetulleeksi?

3. Jeesus kertoo vertauksen kahdesta pojasta ja vertauksen viinitarhan isännästä.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Matt. 21:23–46 ja keskustelkaa niistä.

• Kuinka ensimmäinen poika osoittautui vertauksessa kahdesta pojasta kuuliaisem-
maksi kuin toinen poika? (Ks. Matt. 21:28–30.) Kuinka Jeesus sovelsi tätä vertausta

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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kuulijoihinsa? (Ks. Matt. 21:31–32.) Kuinka portot ja publikaanit olivat ensimmäi-
sen pojan kaltaisia? (Aluksi he torjuivat Jumalan käskyt, mutta kun Johannes
saarnasi heille, he ottivat vastaan Kristuksen ja tekivät parannuksen synneistään.)
Kuinka ylipapit ja vanhimmat olivat toisen pojan kaltaisia? (He väittivät seuraa-
vansa Jumalaa mutta torjuivat Johanneksen opetukset ja torjuivat Jeesuksen
vielä sittenkin, kun olivat nähneet Hänet henkilökohtaisesti.) Millä tavoin toinen
poika oli teeskentelijä?

• Mitä lupauksia me olemme tehneet Herralle? (Haluatte ehkä keskustella sellaisista
lupauksista, joita teemme kasteessa, nauttiessamme sakramentin ja saadessamme
pappeuden.) Kuinka me olemme joskus toisen pojan kaltaisia? Kuinka voimme
sitoutua vahvemmin Herraan? Kuinka voimme auttaa toisiamme pitämään lupauk-
set, jotka olemme antaneet Herralle?

• Ketä vertauksessa viinitarhan isännästä (Matt. 21:33–41) viinitarhan isäntä edustaa?
(Isäämme taivaassa.) Entä vuokraajat? (Jeesuksen ajan uskonnollisia johtajia.) Entä
palvelijat? (Profeettoja.) Entä poika, jonka vuokraajat tappoivat? (Jeesusta Kristusta.)

• Kuinka juutalaiset uskonnolliset johtajat olivat vuokraajien kaltaisia? Mitä ylipapit
ja vanhimmat totesivat tapahtuvan vuokraajille viinitarhan isännän tullessa? (Ks.
Matt. 21:41.)

• Kuka oli ”kivi, jonka rakentajat hylkäsivät”? (Ks. Matt. 21:42; Ap. t. 4:10–12.) Keitä
rakentajat olivat? Mitä Jeesus sanoi tapahtuvan rakentajille, jotka hylkäsivät kulma-
kiven? (Ks. Matt. 21:43–44.) Kuinka Jeesuksen sanat jakeessa 43 voisivat soveltua
meihin?

• Kuinka ylipapit ja fariseukset reagoivat käsittäessään, että Jeesus puhui näissä
vertauksissa heistä? (Ks. Matt. 21:45–46.) Kuinka voimme voittaa kaiken ylpeyden
ja suuttumuksen, jota saatamme tuntea, kun meitä kutsutaan parannukseen?

4. Lainopettajat ja fariseukset yrittävät saada Jeesuksen ansaan.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Matt. 22:15–46 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
näissä jakeissa on kolme mainintaa siitä, kuinka fariseukset ja saddukeukset yrittivät
saada Jeesuksen sanomaan jotakin sellaista, mikä antaisi heille aihetta halventaa
Häntä ja tuomita Hänet.

• Kuinka fariseukset yrittivät saada Jeesuksen ansaan ensimmäisen kerran? (Ks. Matt.
22:15–17. Sano, että jos Jeesus olisi vastannut kysymykseen kyllä, he olisivat syyttä-
neet Häntä vihatun roomalaishallinnon kannattamisesta. Jos Hän olisi sanonut
ei, he olisivat syyttäneet Häntä kapinasta valtiovaltaa vastaan.) Mitä Jeesus huomasi
niistä, jotka esittivät Hänelle kysymyksiä? (Ks. Matt. 22:18. Sano, että Herra tuntee
sydämemme ja ajatuksemme. Emme voi kätkeä Häneltä mitään.) Kuinka Jeesus vas-
tasi kysymykseen? (Ks. Matt. 22:19–21.) Kuinka tämä vastaus ohjaa meitä osoitta-
maan uskollisuutta Jumalaa ja maallista hallitusvaltaa kohtaan? (Ks. myös 12.
uskonkappale.)

• Kuinka saddukeukset yrittivät saada Jeesuksen ansaan? (Ks. Matt. 22:23–28.) Kuinka
saddukeukset teeskentelivät esittäessään kysymyksiä? (Ks. Matt. 22:23. He teesken-
telivät, että heitä kiinnosti naimisissa oleminen ylösnousemuksessa, mutta he eivät
uskoneet ylösnousemukseen.) Kuinka Jeesus vastasi heidän kysymykseensä? (Ks.
Mat. 22:29–30. Sano, että kohta LK 132:15–16, 19 selventää Jeesuksen opetusta. Ne,
jotka eivät tee ja pidä temppeliavioliiton liittoja, ovat taivaassa naimattomia. Nii-
den kohdalla, jotka tekevät ja pitävät nämä liitot, avioliitto kestää ikuisesti.)

• Mikä oli kolmas yritys saada Jeesus ansaan? (Ks. Matt. 22:34–36.) Kuinka Jeesuksen
vastaus ratkaisi tämän kysymyksen? (Ks. Matt. 22:37–40.) Miksi teidän mielestänne
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nämä kaksi käskyä ovat niin tärkeitä? Mitä voimme tehdä elääksemme täydellisem-
min näiden kahden käskyn mukaan?

Vanhin Howard W. Hunter on sanonut: ”Se rakastaa Herraa koko sydämestään, joka
on valmis luopumaan mistä tahansa, tekemään mitä tahansa tai kärsimään mitä
tahansa ollakseen Hänelle mieliksi ja kunniaksi. Se rakastaa Jumalaa koko sielus-
taan, joka on valmis antamaan henkensä Hänen tähtensä ja antamaan pois maail-
man mukavuudet ollakseen hänelle kunniaksi. Se rakastaa Jumalaa koko voimas-
taan, joka ponnistaa kaikki ruumiinsa ja sielunsa voimat Jumalan palveluksessa. Se
rakastaa Jumalaa koko mielestään, joka syventyy tuntemaan vain Jumalan ja Hänen
tahtonsa ja joka näkee Jumalan kaikessa ja tunnustaa Hänet kaikin tavoin.” (julkai-
sussa Conference Report, huhtikuu 1965, s. 58)

5. Jeesus tuomitsee teeskentelyn synnin.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Matt. 23 ja keskustelkaa niistä.

• Lainopettajat ja fariseukset maksoivat kymmenykset, antoivat almuja köyhille,
kävivät jumalanpalveluksissa ja kävivät säännöllisesti temppelissä. Mikä sai Herran
tuomitsemaan heidät? (Ks. Matt. 23:5, 14, 23–28. He eivät tehneet tätä kaikkea
uskosta, vaan halusta näyttää toisille olevansa vanhurskaita.) Mitä sellaista, ”mikä
laissa on tärkeintä”, Herra sanoi heidän lyöneen laimin? (Ks. Matt. 23:23.) Kuinka
me voimme varmistaa sen, ettemme laiminlyö omassa elämässämme sitä, ”mikä
laissa on tärkeintä”?

• Kuinka me kirkon jäsenet saatamme joskus olla teeskentelijöitä? (Me voimme esi-
merkiksi kirkossa käydessämme välittää enemmän siitä, että muut näkevät meidät,
kuin Jumalan palvelemisesta. Saatamme nurkua kirkon tehtäviemme takia, ellemme
saa palveluksestamme paljoa huomiota. Voimme hyväksyä kirkon johtajat äänestä-
mällä ja arvostella sitten heidän ratkaisujaan.)

• Mitä voimme tehdä välttääksemme teeskentelyä? Pyydä luokan jäseniä miettimään
itsekseen näitä kysymyksiä: Maksanko kymmenykset, annanko köyhille, käynkö
kokouksissa ja palvelenko muita omaksi kunniakseni vai Jumalan kunniaksi? Pyrinkö
kaikissa teoissani pääsemään lähemmäksi taivaallista Isääni ja Jeesusta Kristusta?

Oppiaiheen päätös Pyydä luokan jäseniä tutkimaan, onko heidän elämässään teeskentelyä, ja pyrkimään
poistamaan se. Todista, että vilpitön halu palvella Jeesusta Kristusta ja olla Hänelle
kuuliainen Häntä kohtaan tuntemamme rakkauden ja uskon innoittamana vie meidät
lähemmäksi Häntä ja lisää rakkauttamme ja uskoamme.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Jeesus kiroaa hedelmättömän viikunapuun, teeskentelyn vertauskuvan.

Lukekaa kohta Matt. 21:17–22 ja keskustelkaa siitä. Sano, että viikunapuu, jonka Jeesus
näki matkallaan Jerusalemiin, oli vertauskuva teeskentelystä.

• Mitä Jeesus teki huomatessaan, että puussa oli paljon lehtiä muta ei yhtään hedel-
mää? (Ks. Matt. 21:19.) Millä tavoin viikunapuu oli teeskentelijän kaltainen?

Vanhin James E. Talmage selitti: ”[Puusta] tuli kirouksen kohde ja Herran opettavai-
sen saarnan aihe siksi, että se lehtiä kasvavana oli hedelmätön valheellisella tavalla.
Jos olisi järjellistä tarkastella puuta ikään kuin sillä olisi kyky tehdä valintoja, mei-
dän olisi sanottava sitä hurskastelijaksi; sen täydellinen hedelmättömyys yhdessä
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sen runsaslehtisyyden kanssa teki siitä ihmisten tekopyhyyden vertauskuvan.”
(Jeesus Kristus [1982], s. 370)

2. Videoesitys

Toinen jakso videon Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130) osiosta ”Uuden tes-
tamentin tapoja” selittää raamatunlausekoteloiden ja tupsujen käyttöä juutalaisten
keskuudessa. Ellet näyttänyt tätä osiota oppiaiheen 9 yhteydessä, voit näyttää sen nyt
auttaaksesi luokan jäseniä ymmärtämään kohtaa Matt. 23:5 (”he käyttävät leveitä raa-
matunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut”). Keskustelkaa siitä, kuinka
nämä esineet olivat vertauskuvia lainopettajien ja fariseusten teeskentelystä.

3. ”Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi” (Joh. 12:43)

• Johannes kirjoitti, että monet ihmiset, jotka uskoivat Jeesukseen, eivät tunnusta-
neet uskoaan, koska ”ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan
antama” (Joh. 12:42–43). Kuinka me välitämme joskus liiaksi ”ihmisten antamasta
kunniasta? Mitä seuraa siitä, että etsimme ”ihmisten antamaa kunniaa”? Kuinka
voimme voittaa halun saada kiitosta ja kunniaa muilta ihmisiltä? (Ks. LK 82:19;
88:67.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä tunnistamaan merkit, jotka edeltävät Vapahtajan toista tulemista,
ja rohkaista jäseniä valmistautumaan tähän suureen tapahtumaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. KH J. S. Matt. 1:1–20 (Matt. 24:1–5, 9–13, 15–22). Jeesus ennustaa Jerusalemin
tulevan hävityksen.

b. KH J. S. Matt. 1:21–55 (Matt. 24:6–8, 14, 23–51). Jeesus kuvailee merkkejä, jotka
edeltävät Hänen toista tulemistaan, ja opettaa, kuinka Hänen valittunsa voivat
valmistautua Hänen tulemiseensa.

2. Lisälukemista: Mark. 13; Luuk. 21:5–38; LK 45:15–55.

3. Jos seuraava kuva on saatavissa, niin käytä sitä oppitunnilla: Toinen tuleminen
(62562; Evankeliumiaiheinen kuvasto 238).

4. Opetusehdotus: Kutsu opettamaan ei edellytä sitä, että tiedät kaiken evankeliumista,
joten sinun ei pitäisikään joutua hämillesi, jos joku luokan jäsen esittää kysymyk-
sen, johon et osaa vastata. Älä yritä keksiä vastausta, vaan myönnä sen sijaan, että
et tiedä, ja tarjoudu yrittämään löytää vastaus.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä katsomaan ikkunasta ulos ja tarkkailemaan taivasta. Jos luokka-
huoneessa ei ole ikkunaa, kysy luokan jäseniltä, millainen sää oli heidän tullessaan
kirkkoon. Esitä sitten epätodennäköinen sääennuste. Jos esimerkiksi taivas on kirkas ja
on kuumaa, ennusta, että muutaman tunnin kuluttua sataa lunta. Jos taas on kylmää
ja sateista ja sade näyttää jatkuvan vielä jonkin aikaa, ennusta, että ulkona on viiden
minuutin kuluttua kuumaa ja kuivaa.

Kysy luokan jäseniltä, mitä mieltä he ovat ennusteestasi. Kun he ovat esittäneet mieli-
piteensä, kysy seuraavaa:

• Millainen teidän sääennusteenne on muutamaksi lähitunniksi? Mikä auttaa teitä
ennusteen laatimisessa?

• Kuinka tulevan säätilan merkit saattavat vaikuttaa siihen, mitä me teemme? (Mah-
dollinen vastaus: Me teemme usein näiden merkkien perusteella valmisteluja.
Teemme esimerkiksi suunnitelmia ulkoilmatoimintaa varten, kun ilmasta näyttää
tulevan hyvä, tai teemme erityisvalmisteluja kovan myrskyn varalta.)

Totea, että sään ennustaminen on yksi sellainen tilanne, jossa luotamme merkkeihin
valmistautuessamme tuleviin tapahtumiin. Jos tarkkailemme merkkejä, vähenee se
mahdollisuus, että emme ole valmistautuneita. Samoin Jeesuksen Kristuksen toisen
tulemisen merkkien tarkkaileminen voi auttaa meitä valmistautumaan tuohon suu-
reen tapahtumaan. Tässä oppiaiheessa käsitellään muutamia merkkejä, joiden Jeesus
profetoi edeltävän toista tulemistaan. (Haluat ehkä tuoda esille sen, että ennustus ker-
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too jotakin, mikä saattaa tapahtua, kun taas profetia kertoo jostakin, mikä tapahtuu.
Sääennuste voi osoittautua vääräksi, mutta kaikki toista tulemista koskevat profetiat
täyttyvät.)

Kun opetat seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia, auta luokan jäseniä ymmärtämään,
että Herra on antanut tietoa auttaakseen meitä valmistautumaan Hänen toiseen tule-
miseensa. Viimeisten päivien ahdistuksista huolimatta me voimme odottaa ilolla
tuota suurta tapahtumaa.

Sano, että kohdassa Matt. 24 on Vapahtajan profetioita Jerusalemin hävityksestä ja
Hänen toisesta tulemisestaan. Tämän luvun jakeita on aikojen kuluessa muutettu ja
järjestetty uudestaan, minkä takia on joskus vaikea ymmärtää, kumpaa tapahtumaa
jokin tietty jae kuvaa. Onneksi Joseph Smith selvensi osana innoitettua raamatun-
käännöstään näitä kahta profetiaa ja palautti lisätietoa. Hänen innoitettu käännök-
sensä Matteuksen 24. luvusta on Kallisarvoisen Helmen Matteuksen kirjassa.

Käytä Kallisarvoisessa Helmessä olevaa Joseph Smithin käännöstä keskustellessanne
tämän oppiaiheen opeista ja periaatteista. Pidä toista tulemista esittävä kuva näkyvillä
koko oppiaiheen ajan.

1. Jeesus ennustaa Jerusalemin tulevan hävityksen.

Keskustelkaa kohdasta KH J. S. Matt. 1:1–20 (ks. myös Matt. 24:1–5, 9–13, 15–22).
Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita.

• Muutamia päiviä ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista muutamat Hänen opetuslap-
sensa menivät Hänen kanssaan Öljymäelle. Mitkä kaksi kysymystä opetuslapset
esittivät Jeesukselle? (Ks. KH J. S. Matt. 1:4. Sano, että kohta KH J. S. Matt. 1:5–20 on
vastaus heidän ensimmäiseen, Jerusalemin hävitystä koskevaan, kysymykseensä.
Kohta KH J. S. Matt. 1:21–55 on Vapahtajan vastaus heidän toiseen kysymykseensä,
joka koski Hänen toista tulemistaan.)

• Mitä Jeesus profetoi Jerusalemin temppelistä ja itse kaupungista? (Ks. KH J. S. Matt.
1:2–3, 12.) Minkä merkkien Vapahtaja profetoi edeltävän Jerusalemin hävitystä?
(Ks. KH J. S. Matt. 1:5–10.)

• Mitä Jeesus käski seuraajiensa tehdä välttyäkseen hävitykseltä? (Ks. KH J. S. Matt.
1:11–15.) Miksi oli niin tärkeää, etteivät he palaisi kotiinsa sen jälkeen kun olivat
lähteneet pakoon? (Ks. Luuk. 9:62; LK 133:14–15.)

Sano, että vaikka monet juutalaiset eivät uskoneet, että heidän suuri kaupunkinsa ja
temppelinsä voisi tuhoutua, Herran profetiat täyttyivät v. 70 jKr. Juutalaiset nousivat
v. 66 jKr. roomalaisia vastaan uskoen, että Messias tulisi auttamaan heitä taistelussa.
Neljän vuoden kuluttua roomalaiset olivat hävittäneet koko kaupungin. Ne, jotka
kuuntelivat Vapahtajaa ja pakenivat vuorille, säästyivät. Ne, jotka eivät ottaneet vaarin
tästä neuvosta, hajotettiin ja tuhottiin.

2. Jeesus kuvailee merkkejä, jotka edeltävät Hänen toista tulemistaan.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta KH J. S. Matt. 1:21–55 (ks. myös Matt. 24:6–8, 14,
23–51). Muistuta luokan jäseniä siitä, että toinen opetuslasten esittämä kysymys koski
Vapahtajan toista tulemista ja siihen liittyvää jumalattomien tuhoa (jota toisinaan
sanotaan ”maailman lopuksi”). Kun keskustelette toista tulemista edeltävistä mer-
keistä ja koettelemuksista, kirjoita niitä tauluun.

• Mitä Jeesuksen toisen tulemisen merkkiä kuvataan kohdassa KH J. S. Matt. 1:22?
Mitä osoituksia näette siitä, että tämä profetia on täyttymässä? Kuinka me voimme
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välttyä joutumasta väärien profeettojen harhaan johtamiksi? (Ks. Matt. 7:15–20;
LK 45:57; 46:7–8.)

• Mikä toisen tulemisen merkki mainitaan kohdassa KH J. S. Matt. 1:23, 28? Mitä
osoituksia näette siitä, että tämä profetia on täyttymässä? Herra opetti, ettei meidän
pidä ”peljästyä”sodista ja sanomista sodista. Kuinka voimme saada rauhaa niin
levottomina aikoina? (Ks. 1. Joh. 4:16–18; LK 6:34–36; 45:34–35; 59:23.)

Vanhin M. Russell Ballard on antanut seuraavan toivoa herättävän ja rohkaisevan
neuvon:

”Vaikka profetiat sanovat meille, että näiden asioiden tulee tapahtua, niin yhä
useammat ihmiset ovat ilmaisseet suuren levottomuutensa siitä, että maailmanlaa-
juinen tuho näyttää kiihtyvän. – – On myönnettävä, että meillä on aihetta olla
vakavasti huolissamme, koska emme näe mitään välittömiä vastauksia niihin kai-
kesta päättäen ratkaisemattomiin ongelmiin, joita ihmissuvulla on edessään.
Mutta vaikka näkymät ovat synkät ja lopulta pahenevat, me emme saa koskaan
suostua luopumaan toivosta! – –

Herralla on ohjat käsissään. Hän tietää lopun alusta asti. Hän on antanut meille
riittävät ohjeet, jotka opastavat meidät turvallisesti minkä tahansa kriisin läpi, jos
seuraamme niitä. Hänen tarkoituksensa toteutuvat, ja jonakin päivänä me ymmär-
rämme kaikkien näiden tapahtumien iankaikkiset syyt. Sen vuoksi meidän täytyy
nyt varoa reagoimasta liian voimakkaasti tai intoutumasta äärimmäisiin valmistau-
tumistoimiin. Sen sijaan meidän täytyy pitää Jumalan käskyt ja olla milloinkaan
menettämättä toivoamme!

Mutta mistä me löydämme toivoa tällaisten mullistusten ja onnettomuuksien kes-
kellä? Meidän ainoa toivomme saada hengellistä turvallisuutta näinä kuohuvina
aikoina on aivan yksinkertaisesti kääntää mielemme ja sydämemme Jeesuksen Kris-
tuksen puoleen. – – Ottamalla uskon kilven me voimme selviytyä monista päivittäi-
sistä haasteistamme ja voittaa suurimmat heikkoutemme ja pelkomme ja tietää,
että jos teemme parhaamme pitääksemme Jumalan käskyt, niin kaikki tulee olemaan
hyvin – – tapahtuipa mitä tahansa.” (”Toteutuneen toivon ilo”, Valkeus, tammikuu
1993, s. 31–32)

• Mitä toisen tulemisen merkkejä kuvaillaan kohdassa KH J. S. Matt. 1:27, 31? Kuinka
nämä profetiat toteutuvat nykyään? (Lähetystyö lisääntyy, ja evankeliumia opete-
taan ja se vastaanotetaan yhä useammissa paikoissa maailmassa.) Mitä jokainen
meistä voi tehdä auttaakseen näitä profetioita toteutumaan?

• Mitä toisen tulemisen merkkejä kuvaillaan kohdassa KH J. S. Matt. 1:29–30? Mitä
osoituksia näette siitä, että nämä profetiat ovat täyttymässä? Mitä myöhempien
aikojen profeetat ovat neuvoneet meitä tekemään valmistautuaksemme toista tule-
mista edeltäviin luonnonmullistuksiin?

• Mitä toisen tulemisen merkkejä mainitaan kohdassa KH J. S. Matt. 1:32–33?

• Herra kehotti Jerusalemissa asuvia seuraajiaan ”seisomaan pyhässä paikassa” (KH
J. S. Matt. 1:12), ja Hän on antanut omana aikanamme saman neuvon (LK 87:8;
101:22). Mitä sellaisia pyhiä paikkoja on olemassa, joissa meidän pitäisi seistä?
Kuinka nämä paikat auttavat suojelemaan meitä viimeisten päivien vaikeuksissa?

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Pyhät miehet ja pyhät naiset seisovat
pyhissä paikoissa, ja näitä pyhiä paikkoja ovat temppelimme, kappelimme, kotimme
ja Siionin vaarnat, jotka ovat, kuten Herra julistaa, ’linnana ja pakopaikkana myrs-
kyltä ja vihalta, kun se tullaan sekoittamattomana vuodattamaan koko maan yli’

88



(LK 115:6).” (”Prepare Yourselves for the Great Day of the Lord”, Brigham Young
University 1981 Fireside and Devotional Speeches [1981], s. 68)

• Millaisia ohjeita Jeesus antoi auttaakseen meitä, ettemme joutuisi johdetuiksi har-
haan viimeisinä päivinä ennen Hänen toista tulemistaan? (Ks. KH J. S. Matt. 1:37.)
Kuinka me voimme säilyttää tarkoin Herran sanan? Kuinka Herran sanan tarkoin
säilyttäminen on varjellut teitä joutumasta johdetuksi harhaan?

• Mitä sellaista Jeesus opetti seuraavissa kohdissa, mikä auttaa meitä valmistautumaan
Hänen toiseen tulemiseensa?

a. Vertaus viikunapuusta (KH J. S. Matt. 1:38–40)
b. Toisen tulemisen rinnastaminen Nooan päiviin (jakeet 41–43)
c. Profetia kahdesta pellolla olevasta ja kahdesta käsikivillä jauhavasta (jakeet 44–46)
d. Vertaus perheenisästä ja varkaasta (jakeet 47–48)
e. Vertaus herrasta ja hänen palvelijoistaan (jakeet 49–54)

• Miksi on tärkeää, että me jatkuvasti valvomme ja valmistaudumme Herran tulemi-
seen? Kuinka me voimme valvoa ja valmistautua kohtaamaan Herran?

• Mitä vanhurskaille tapahtuu, kun Vapahtaja tulee uudelleen? (Ks. KH J. S. Matt. 1:37,
44–45, 50; 1. Tess. 4:16–18; LK 88:96–98.)

Oppiaiheen päätös Todista, että kaikki pyhissä kirjoituksissa olevat profetiat Jeesuksen Kristuksen toisesta
tulemisesta toteutuvat. Tähdennä sitä, että tutkimalla Vapahtajan opetuksia ja noudat-
tamalla elävien profeettojen neuvoja me voimme valmistautua kohtaamaan Kristuk-
sen. Jos olemme valmistautuneet, on toinen tuleminen meille ihana päivä.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa
tätä ehdotusta.

Myöhempinä aikoina ilmoitettuja toisen tulemisen merkkejä

Sano, että profeetta Joseph Smith sai ilmoituksen, jossa toistettiin ja selvennettiin
Jeesuksen muinaisille opetuslapsille annettuja profetioita. Tämä ilmoitus on kohdassa
LK 45. Pyydä luokan jäseniä vertaamaan kohtaa LK 45:15–55 kohtaan KH J. S. Matt. 1.

Haluat ehkä tuoda esille sen, että Herra käski kohdassa LK 45:60–61 Joseph Smithiä
aloittamaan Uuden testamentin kääntämisen. Joseph Smithin käännös Matteuksen
evankeliumista on osa tätä innoitettua käännöstä.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä valmistautumaan toiseen tulemiseen elämällä vanhurskaasti,
kehittämällä lahjojaan ja palvelemalla toisia.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.

a. Matt. 25:1–13. Jeesus opettaa vertauksella kymmenestä morsiusneidosta, että
meidän täytyy valmistautua toiseen tulemiseen.

b. Matt. 25:14–30. Jeesus opettaa vertauksella talenteista, että meidän tulisi kehittää
Jumalan meille antamia lahjoja.

c. Matt. 25:31–46. Jeesus opettaa vertauksella lampaista ja vuohista, että meidän
pitäisi palvella toisiamme mielellämme.

2. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tuo mukanasi pieni lasipurkki,
astia, jossa on öljyä tai värjättyä vettä, ja mikäli mahdollista, kuva Toinen tuleminen
(62562; Evankeliumiaiheinen kuvasto 238).

3. Varaa paperia ja kynä jokaiselle luokan jäsenelle.

4. Opetusehdotus: Käytä silloin tällöin tässä oppikirjassa ja kirkon lehdissä olevia
myöhempien aikojen profeettojen lausuntoja ohjataksesi ja selventääksesi oppitun-
nilla käytävää keskustelua ja tähdentääksesi sitä, että Herra ilmoittaa tahtonsa yhä
tänäkin päivänä. Älä käytä näitä lainauksia korvaamaan vaan tukemaan pyhien kir-
joitusten lukemista ja luokan keskustelua.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Ota esille pieni lasipurkki, astia, jossa on öljyä tai värjättyä vettä, sekä kuva toisesta
tulemisesta.

Sano, että tämä oppiaihe keskittyy kolmeen vertaukseen, jotka Vapahtaja opetti vas-
tauksena apostoliensa esittämiin toista tulemista koskeviin kysymyksiin. Sano luokan
jäsenille, että käytät purkkia ja öljyä tai värjättyä vettä kuvaamaan valmistautumis-
tamme toiseen tulemiseen.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

1. Jeesus esittää vertauksen kymmenestä morsiusneidosta.

Lukekaa kohta Matt. 25:1–13 ja keskustelkaa siitä. Sano, että vertaus kymmenestä mor-
siusneidosta perustuu juutalaisiin häätapoihin. Jeesuksen aikana sulhanen ja hänen
ystävänsä saattoivat morsiamen hänen kotoaan sulhasen kotiin. Morsiamen ystävät
odottivat matkan varrella liittyäkseen heidän mukaansa. Kun he saapuivat sulhasen
kotiin, he menivät kaikki sisälle häihin. Häät pidettiin tavallisesti illalla, joten niillä,
jotka odottivat morsianta ja sulhasta, oli pienet öljylamput.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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• Ketä sulhanen kuvaa vertauksessa kymmenestä morsiusneidosta? (Vapahtajaa.) Ketä
morsiusneidot kuvaavat? (Kirkon jäseniä.) Mitä häät edustavat? (Vapahtajan toista
tulemista.) Mitä lampuissa oleva öljy edustaa? (Valmistautumista toiseen tulemiseen.)

• Mitä viisi tyhmää morsiusneitoa teki? (Ks. Matt. 25:3.) Mitä seurasi siitä, etteivät
he valmistautuneet? (Ks. Matt. 25:8–12.) Kuinka me teemme joskus saman virheen
kuin tyhmät morsiusneidot?

• Mitä viisi viisasta morsiusneitoa teki? (Matt. 25:4) Mitä heidän valmistautumisestaan
seurasi? (Ks. Matt. 25:10.) Mitä me voimme oppia viiden viisaan morsiusneidon
menettelystä? (Ks. LK 45:56–57. Meidän on valmistauduttava Jeesuksen Kristuksen
toiseen tulemiseen.)

• Kun muistamme, että öljy edustaa vertauksessa valmistautumista toiseen tulemiseen,
niin millä tavoin me voimme lisätä ”öljyä lamppuihimme”? (Mahdollisia vastauk-
sia ovat vanhurskaan elämän yksityiskohdat kuten usko, toimitusten saaminen, liit-
tojen pitäminen tai palveleminen.)

Jos käytät lasipurkkia ja öljyä tai värjättyä vettä (ks. toiminta ”Huomion herättämi-
nen”), niin selitä, että purkki esittää vertauksessa mainittuja lamppuja. Kaada purk-
kiin pisara öljyä tai vettä joka kerta, kun joku luokan jäsen ehdottaa, mitä voimme
tehdä valmistautuaksemme. Haluat ehkä esittää seuraavat presidentti Spencer W.
Kimballin ajatukset:

”Vertauksessa öljyä voi hankkia torilta. Meidän elämässämme valmistautumisen
öljy kertyy pisara pisaralta elämällä vanhurskaasti. Sakramenttikokouksissa käymi-
nen lisää öljyä lamppuihimme pisara pisaralta vuosien mittaan. Paastoaminen, per-
herukous, kotiopetus, ruumiillisten halujen hillitseminen, evankeliumin saarnaa-
minen, pyhien kirjoitusten tutkiminen – jokainen sitoutumisen ja kuuliaisuuden
teko on varastoomme lisätty pisara. Ystävälliset teot, uhrien ja kymmenysten mak-
saminen, siveät ajatukset ja teot, avioituminen liitossa iankaikkisuudeksi – myös ne
antavat tärkeältä osaltaan öljyä, joilla me voimme keskiyöllä täyttää sammuneet
lamppumme.” (Faith Precedes the Miracle [1972], s. 256)

Pyydä luokan jäseniä miettimään itsekseen seuraavia kysymyksiä:

• Mitä olet tehnyt kuluneella viikolla lisätäksesi öljyä lamppuusi? Mitä aiot tehdä tällä
alkavalla viikolla lisätäksesi öljyä lamppuusi?

2. Jeesus esittää vertauksen talenteista.

Lukekaa kohta Matt. 25:14–30 ja keskustelkaa siitä. Sano, että Uuden testamentin
aikoina talentti oli tietty rahasumma.

• Ketä maasta pois muuttava mies edustaa vertauksessa talenteista? (Herraa.) Keitä
palvelijat edustavat? (Meitä jokaista.) Mitä talentit edustavat? (Jumalalta saatuja
lahjoja.)

• Mitä ne palvelijat, joille annettiin viisi ja kaksi talenttia, tekivät rahoilla? (Ks. Matt.
25:16–17.) Minkä palkkion he kumpikin saivat? (Ks. Matt. 25:21, 23.) Mitä tämä ver-
taus opettaa siitä iankaikkisesta palkinnosta, jolla taivaallinen Isämme on meitä siu-
naava? (Mahdollisia vastauksia: Ihmiset, joilla näyttää olevan vähemmän Jumalalta
saatuja lahjoja, saavat kaikki siunaukset, jos he käyttävät lahjojaan täysin mitoin.)

Vanhin James E. Faust on sanonut niistä, jotka näyttävät saaneen vähemmän lahjoja:
”Jos heidän lahjojaan käytetään Jumalan valtakunnan rakentamiseen ja muitten
palvelemiseen, he voivat täysin nauttia Vapahtajan lupauksista. Vapahtajan suuri
lupaus on, että he saavat ’palkkansa, rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elä-
män tulevassa’. (LK 59:23)” (”Viisi leipää ja kaksi kalaa”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 5)
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• Mitä se palvelija, jolle annettiin yksi talentti, teki rahallaan? (Ks. Matt. 25:24–25.)
Mitä isäntä sanoi hänelle? (Ks. Matt. 25:26–30.) Miksi me emme aina käytä niitä
lahjoja, joita Jumala on meille antanut? Kuinka voimme voittaa näiden lahjojen
kehittämisen tiellä olevat esteet?

• Vanhin Marvin J. Ashton on opettanut, että ”meillä on oikeus ja velvollisuus ottaa
vastaan lahjamme ja käyttää niitä” (”Lahjat ovat moninaiset”, Valkeus, tammikuu
1988, s. 17). Kuinka me voimme huomata ja ottaa vastaan Herran meille uskomat
lahjat? Miksi mielestänne on tärkeää käyttää lahjojamme toisten hyväksi? Mitä siu-
nauksia elämäänne on tullut sen ansiosta, että olette kehittäneet ja käyttäneet
lahjojanne? Kuinka teitä on siunattu sen ansiosta, että toiset ovat käyttäneet lahjo-
jaan?

• Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle ainakin yhden lahjan (LK 46:11–12), mutta
toiset lahjat huomaa helpommin kuin jotkin toiset. Mitä sellaisia lahjoja on ole-
massa, joita voi olla vaikea huomata mutta joita voi käyttää toisten palvelemiseksi
ja Jumalan kunniaksi?

Vanhin Marvin J. Ashton on sanonut:

”Haluan mainita sieltä täältä muutamia lahjoja, jotka eivät aina ole ilmeisiä tai
huomattavia mutta ovat hyvin tärkeitä. Sinunkin lahjasi saattavat olla tällaisia –
eivät kovin huomattavia, mutta silti todellisia ja arvokkaita.

Mainitkaamme joitakin tällaisia vähemmän näkyviä lahjoja: pyytämisen lahja,
kuuntelemisen lahja, lahja kuulla ja käyttää hiljaista ääntä, itkemisen taidon lahja,
riidan välttämisen lahja, sopuisuuden lahja, lahja välttää turhaa hokemista, lahja
etsiä vanhurskautta, lahja olla tuomitsematta, lahja etsiä opastusta Jumalalta, ope-
tuslapseuden lahja, muista välittämisen lahja, tutkistelun lahja, rukoilemisen
lahja, voimallisen todistamisen lahja ja Pyhän Hengen vastaanottamisen lahja.”
(”Lahjat ovat moninaiset”, s. 17)

Anna jokaiselle luokan jäsenelle kynä ja paperia. Pyydä heitä kirjoittamaan paperiin
yksi tai kaksi lahjaansa ja ainakin yksi tarkoin määritelty asia, jonka he tekevät seuraa-
van parin viikon kuluessa käyttääkseen näitä lahjojaan toisten palvelemiseen.

Jos käytät purkkia ja öljyä tai värjättyä vettä, niin lisää tölkkiin muutamia pisaroita.
Sano, että kun me kehitämme Jumalan meille antamia lahjoja, me lisäämme lamp-
puumme öljyä.

3. Jeesus esittää vertauksen lampaista ja vuohista.

Lukekaa kohta Matt. 25:31–46 ja keskustelkaa siitä.

• Jeesus opetti, että Hän erottaa toisessa tulemisessaan meidät toisistamme niin kuin
paimen erottaa lampaat vuohista (Matt. 25:31–32). Keitä lampaat edustavat ver-
tauksessa lampaista ja vuohista? (Ks. Matt. 25:33–34.) Keitä vuohet edustavat? (Ks.
Matt. 25:33, 41.)

• Mitä tämä vertaus opettaa siitä, mitä meidän on tehtävä valmistautuaksemme
toiseen tulemiseen ja viimeiseen tuomioon? (Ks. Matt. 25:35–46.)

Vanhin Marion D. Hanks on sanonut:

”Jeesus opetti seuraajilleen vertauksen lampaista ja vuohista, joka kertoo tulevasta
tuomiosta ja jossa Hän selvästi erotti ne, jotka perivät iankaikkisen elämän, ja ne,
jotka ’menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen’ (Matt. 25:46). Tärkein ero oli,
että ne, jotka perivät valtakunnan Hänen kanssaan, ovat omaksuneet tavan auttaa,
ovat kokeneet antamisen iloa ja palvelemisen tuomaa tyydytystä – he ovat vastan-
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neet nälkäisten, janoisten, kodittomien, alastomien, sairaiden ja vankeudessa ole-
vien tarpeisiin. – –

Mikään ei näytä selvemmältä kuin se, kuinka suuren arvon Vapahtaja antaa mui-
den epäitsekkäälle palvelemiselle korvaamattomana osana kristillistä elämää ja
pelastusta. Auttaminen, antaminen ja uhraaminen ovat, tai niiden pitäisi olla, yhtä
luonnollisia kuin kasvaminen ja hengittäminen.” (”Kuninkaallinen laki”, Valkeus,
heinäkuu 1992, s. 9)

Jos käytät purkkia ja öljyä tai värjättyä vettä, niin lisää purkkiin muutamia pisaroita.
Sano, että kun me palvelemme muita, me lisäämme öljyä lamppuumme. Voimme
myös auttaa muita lisäämään öljyä omiin lamppuihinsa. Kerro merkille panemiasi esi-
merkkejä palvelemisesta, ja pyydä luokan jäseniä kertomaan näkemiään esimerkkejä.

• Kuinka voimme siunata muita palvelemisellamme? Kuinka toisen ihmisen palvele-
minen on ollut teille siunauksena? Kuinka voimme oppia huomaamaan herkem-
min toisten tarpeet? Kuinka voimme palvella ahkerammin toisia?

• Mitä arvelette Vapahtajan tarkoittaneen sanoessaan: ”Kaiken, minkä te olette teh-
neet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle”? (Matt.
25:40; ks. myös Moosia 2:17)

Oppiaiheen päätös Todista, että meidän pitäisi valmistautua Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen.
Meidän pitäisi kehittää Jumalan meille antamia lahjoja ja noudattaa Vapahtajan
esimerkkiä omistamalla elämämme toisten palvelemiseen. Tähdennä sitä, että me
kaikki voimme tehdä sen olosuhteistamme riippumatta.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. ”On tielleni mies murheiden”

Lue tai laula luokan jäsenten kanssa laulu ”On tielleni mies murheiden” (MAP-lauluja,
16) sanat. Lue sitten kohta Matt. 25:40. Pyydä luokan jäseniä kertomaan laulun ja
pyhien kirjoitusten kohdan sanoman heissä herättämistä tunteista.

2. Videoesitys

Haluat ehkä näyttää viidennen jakson videon Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita
(56914 130) osiosta ”Uuden testamentin tapoja” selittääksesi joitakin Uuden testa-
mentin aikaisia häätapoja.
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä rakastamalla ja palvele-
malla muita.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Luuk. 22:7–30. Jeesus viettää kahdentoista apostolinsa kanssa pääsiäistä. Hän
asettaa sakramentin ja opettaa apostoleille, että heidän tulee palvella muita.

b. Joh. 13. Jeesus pesee apostolien jalat ja käskee heitä rakastamaan toinen toistaan.
c. Joh. 14:1–15; 15. Jeesus opettaa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Hän vertaa itse-

ään viinipuuhun ja apostoleitaan viinipuun oksiin. (Huom. Niistä lukujen 14 ja
15 jakeista, joissa puhutaan puolustajasta, keskustellaan oppiaiheessa 24.)

2. Lisälukemista: Matt. 26:1–5, 14–35; Mark. 14:1–2, 10–31.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin pyydä solistia tai pientä aikuis-
ten tai lasten ryhmää laulamaan oppitunnin alussa laulu ”Rakastakaa toisianne”,
(MAP-lauluja, 192). Ellei tämä ole mahdollista, niin tuo oppitunnille äänite tästä
laulusta tai laulakaa se yhdessä.

4. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla:

a. Kuvat Viimeinen ehtoollinen (62174; Evankeliumiaiheinen kuvasto 225) ja
Jeesus pesee apostoleiden jalat (62550; Evankeliumiaiheinen kuvasto 226)

b. Pieni viherkasvi havainnollistamaan keskusteluanne kohdasta Joh. 15:1–8

5. Opetusehdotus: Oppitunnin aiheeseen liittyvän kirkon laulun tai Alkeisyhdistyksen
laulun laulaminen tai soittaminen on hyvä keino saada Henki oppitunnille. Herra
sanoi: ”Sieluni iloitsee laulusta, joka tulee sydämestä; vanhurskaiden laulu merkit-
see minulle rukousta, ja siihen tulee vastauksena siunaus heidän päänsä päälle”
(LK 25:12; ks. myös Kol. 3:16). Kirkon laulut ja Alkeisyhdistyksen laulut voivat myös
auttaa luokan jäseniä oppimaan evankeliumin oppeja. (Ks. Opettaminen – ei suurem-
paa kutsumusta, s. 137–138.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä solistia tai pientä ryhmää laulamaan laulu ”Rakastakaa toisianne” tai soita se
äänitteeltä tai laulakaa laulu yhdessä (ks. kohta ”Valmistelut”).

Sano, että tämän laulun sanat ovat kohdasta Joh. 13:34–35. Pyydä luokan jäseniä otta-
maan esille tämä pyhien kirjoitusten kohta ja pyydä jotakuta lukemaan se ääneen.
Huomauta, että Jeesus lausui nämä sanat viimeisellä aterialla. Tällä oppitunnilla kes-
kustellaan tästä käskystä ja muista asioista, joita Jeesus sanoi ja teki tämän yhdessä-
olon aikana apostoliensa kanssa.

Huomion
herättäminen
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Oppiaihe

23
”Niin kuin minä olen 

rakastanut teitä, rakastakaa 
tekin toinen toistanne”

Luuk. 22:1–38; Joh. 13–15



Kun opetat seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia, niin keskustelkaa siitä, kuinka Vapah-
tajan sanat ja teot viimeisen aterian aikana osoittivat Hänen rakkauttaan Hänen apos-
toleitaan ja meitä kohtaan. Auta luokan jäseniä ymmärtämään, että Jeesus haluaa mei-
dän seuraavan Hänen esimerkkiään toisten rakastamisesta ja palvelemisesta.

1. Jeesus asettaa sakramentin.

Keskustelkaa kohdasta Luuk. 22:7–30. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita ääneen. Sano, että tätä pääsiäisateriaa, jonka Jeesus ja Hänen apostolinsa naut-
tivat päivää ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin, kutsutaan usein viimeiseksi ehtoolli-
seksi. Aseta esille kuva Viimeinen ehtoollinen.

• Kun Jeesus ja Hänen apostolinsa kokoontuivat syömään pääsiäisateriaa, Jeesus
asetti sakramenttitoimituksen. Mitä Hän sanoi apostoleille sakramentin tarkoituk-
sesta? (Ks. Luuk. 22:19–20. Sen tarkoitus oli auttaa heitä muistamaan Hänet ja Hänen
sovitusuhrinsa.) Kuinka sakramentin nauttiminen auttaa teitä muistamaan Vapah-
tajan?

Vanhin Jeffrey R. Holland on sanonut: ”Getsemanea ja Golgataa edeltävän illan ja
ylähuoneen tapahtumista lähtien lupauksen lapset ovat olleet sen liiton alaisia,
että he muistavat Kristuksen uhrin tällä uudemmalla, korkeammalla, pyhemmällä
ja henkilökohtaisella tavalla. – – Jos päätehtävänämme on muistaminen, niin mitä
me mahdamme muistaa, kun nuo yksinkertaiset ja kallisarvoiset vertauskuvat
annetaan meille?” (”Tehkää tämä minun muistokseni”, Valkeus, tammikuu 1996,
s. 67–68)

Keskustelkaa vastauksista vanhin Hollandin kysymykseen, muun muassa seuraa-
vista asioista, joita meidän vanhin Hollandin mukaan tulee muistaa Vapahtajasta
(”Tehkää tämä minun muistokseni”, s. 68–69):

a. Hänen rakkautensa ja voimansa taivaan suuressa neuvostossa.
b. Hän on taivaan ja maan Luoja.
c. Kaikki, mitä Hän teki kuolevaisuutta edeltävässä elämässään Jehovana.
d. Hänen syntymänsä vaatimaton suuruus.
e. Hänen opetuksensa.
f. Hänen ihmeensä ja parantamisensa.
g. ”Kaikki, mikä on hyvää, tulee Kristuksesta” (Moro. 7:24).
h. Hänen kärsimänsä epäystävällisyys, hyljeksintä ja epäoikeudenmukaisuus.
i. Hän laskeutui kaiken alapuolelle noustakseen sen yläpuolelle.
j. Hän antoi uhrinsa ja kesti murheensa meidän jokaisen puolesta.

• Miksi on tärkeätä, että me nautimme sakramentin joka viikko? Kuinka me voimme
valmistautua hengellisesti ennen sakramentin nauttimista?

• Viimeisellä aterialla apostolit kiistelivät jälleen siitä, ”ketä heistä olisi pidettävä suu-
rimpana” (Luuk. 22:24; ks. myös Matt. 18:1; Luuk. 9:46). Millä tavoin me joskus
toivomme meitä pidettävän suurempana kuin jotakuta toista? Kuinka me voimme
voittaa nämä tunteet?

• Mitä Herra opetti todellisesta suuruudesta? (Ks. Luuk. 22:25–27; ks. myös Matt.
20:25–28.) Kuinka Hän itse on esimerkkinä tästä opetuksesta? Kuinka me voimme
seurata Hänen esimerkkiään?

2. Pestyään apostolien jalat Jeesus käskee heitä rakastamaan toinen toistaan.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Joh. 13 ja keskustelkaa niistä. Aseta esille kuva Jeesus
pesee apostoleiden jalat. Sano, että kun Jeesus ja Hänen apostolinsa olivat syöneet vii-
meisen aterian, Jeesus pesi jokaisen apostolin jalat (Joh. 13:4–5). Tämän tehtävän suo-

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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ritti tavallisesti vieraan saapuessa joku palvelija. Yksi syy siihen, että Jeesus teki tämän,
oli se, että Hän halusi opettaa apostoleilleen nöyryyttä ja palvelemista.

• Minkähän vuoksi Simon Pietari vastusti, kun Jeesus alkoi pestä hänen jalkojaan?
(Ks. Joh. 13:6, 8. Hänestä tuntui, ettei ollut oikein, että Herra toimi palvelijana.)
Kuinka Jeesus vastasi? (Ks. Joh. 13:8.)

• Mitä Jeesus sanoi apostoleille siitä, että Hän oli pessyt heidän jalkansa? (Ks. Joh.
13:12–17. Hän sanoi heille, että heidän tulee seurata Hänen esimerkkiään palvelemi-
sesta.) Kuinka toisten palveleminen on tuonut teille onnea?

• Mitä me voimme Jeesuksen sanojen ja tekojen perusteella oppia hyvien johtajien
ominaisuuksista? Kuinka me voimme seurata Hänen esimerkkiään ollessamme joh-
tajan tehtävissä?

• Viimeisellä aterialla Jeesus käski toistamiseen opetuslapsiaan rakastamaan toisiaan
(Joh. 13:34–35; 15:12, 17). Mitä konkreettisia asioita me voimme tehdä seuratak-
semme Kristuksen esimerkkiä rakkaudesta?

3. Jeesus opettaa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä” ja ”Minä olen tosi viinipuu”.

Keskustelkaa kohdasta Joh. 14:1–15; 15. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita ääneen.

• Miksi Tuomas oli huolestunut, kun Jeesus sanoi apostoleille: ”Te tiedätte kyllä tien
sinne minne minä menen.” (Ks. Joh. 14:4–5.) Mitä Jeesus sanoi Tuomaalle? (Ks. Joh.
14:6.) Miksi Jeesus on ainoa tie, jonka kautta me voimme päästä taivaallisen Isän
luokse?

• Jeesus opetti opetuslapsiaan osoittamaan rakkauttaan muita kohtaan palvelemalla.
Mitä Hän käski heitä tekemään osoittaakseen rakkautensa Häntä kohtaan? (Ks. Joh.
14:15.) Kuinka meidän kuuliaisuutemme osoittaa meidän rakkauttamme Herraa
kohtaan?

• Opettaessaan apostoleitaan Jeesus käytti vertauskuvana viinipuuta (Joh. 15:1–8).
Ketä viinipuu esittää? Entä viinitarhuri? Entä oksat? (Ks. Joh. 15:1, 5.)

Jos olet tuonut luokkaan viherkasvin, niin näytä sitä tässä yhteydessä.

• Mitä tapahtuu lehdelle tai oksalle, joka leikataan pois muusta kasvista? Kuinka tei-
dän suhteenne Vapahtajaan muistuttaa lehden tai oksan suhdetta itse kasviin?

• Mitä viinitarhuri Vapahtajan vertauksessa tekee viinipuun oksille, jotka eivät tuota
hedelmää? (Ks. Joh. 15:2.) Mitä hän tekee niille oksille, jotka tuottavat hedelmää?
Miten tämä voisi soveltua meihin?

• Jeesus opetti: ”Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää.
Ilman minua te ette saa aikaan mitään.” (Joh. 15:5) Kuinka olette havainneet tämän
olevan totta?

• Mikä kohdan Joh. 15:13 mukaan on yksi suurimmista rakkauden osoituksista? Mitä
se kertoo meille Vapahtajan rakkaudesta meitä kohtaan?

Oppiaiheen päätös Todista siitä, että Jeesus Kristus rakastaa meitä ja haluaa meidän rakastavan ja palve-
levan toisiamme. Kehota luokan jäseniä muistamaan joka viikko sakramentin aikana
Kristuksen sovitus ja Hänen rakkautensa meitä kohtaan.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.
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1. Kristuksen nimen päällemme ottaminen

Keskustellessanne sakramentista voitte keskustella seuraavista kysymyksistä, jotka
koskevat Kristuksen nimen päällemme ottamista. Jotkut ehdotetuista vastauksista on
mukailtu vanhin Dallin H. Oaksin puheesta, jonka hän piti huhtikuun 1985 yleiskon-
ferenssissa (ks. ”Mitä merkitsee, että otamme Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme”,
Valkeus, 1985, konferenssiraporttii 155. vuosikonferenssista, s. 74–77).

• Milloin me otamme päällemme Kristuksen nimen?

a. Kun meidät kastetaan kirkon jäseniksi (2. Ne. 31:13; Moosia 25:23; Moro. 6:3;
LK 18:22–25; 20:37).

b. Kun me uudistamme kasteenliittomme nauttimalla sakramentin (Moro. 4:3;
5:2; LK 20:77, 79).

c. Kun me tuomme julki uskomme Häneen.
d. Kun me otamme päällemme valtuuden toimia Hänen nimessään ja käytämme

tuota valtuutta.
e. Kun me osallistumme pyhiin toimituksiin temppelissä.

• Mitä me lupaamme, kun otamme päällemme Kristuksen nimen?

a. Me ilmaisemme halukkuutemme tehdä Hänen valtakuntansa työtä ja päät-
täväisyytemme palvella Häntä loppuun asti (LK 20:37; Moro. 6:3).

b. Me lupaamme seurata Häntä vakain aikein, olemalla kuuliaisia Hänelle ja
tekemällä parannuksen synneistämme (2. Ne. 31:13; Moosia 5:8).

• Mitä Jeesus Kristus lupaa meille, kun me otamme Hänen nimensä päällemme?
(Meistä tulee Hänen poikiaan ja tyttäriään ja me kannamme Hänen nimeään. Ne,
joita kutsutaan viimeisenä päivänä Hänen nimellään, korotetaan; ks. Moosia 5:7–9;
15:12; Al. 5:14; 3. Ne. 27:5–6; LK 76:55, 58, 62).

2. Videoesitys

Videon Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130) viides jakso osiosta ”Uuden tes-
tamentin tapoja”  sisältää tietoa Uuden testamentin ajan juhlista. Tämä esitys voi aut-
taa luokan jäseniä kuvittelemaan mielessään viimeisen aterian puitteet ja ymmärtä-
mään maininnan siitä, kuinka yksi opetuslapsi ”oli aterialla Hänen vieressään” (Joh.
13:23).

3. Luokan jäsenen esitys

Sellaiset vertaukset kuin ”Minä olen tosi viinipuu” voivat joistakin ihmisistä, varsinkin
nuorista, olla vaikeita ymmärtää. Antaaksesi henkilökohtaisemman esimerkin Jeesuk-
sen Kristuksen rakkaudesta meitä kohtaan pyydä yhtä tai kahta luokan jäsentä kerto-
maan jokin esimerkki siitä, kuinka he ovat tunteneet Vapahtajan rakkauden antavan
heille voimaa, kuten viinipuu antaa voimaa lehdilleen tai oksilleen. Anna tämä teh-
tävä vähintään viikkoa aikaisemmin ja kehota luokan jäseniä etsimään Pyhän Hengen
innoitusta valitessaan kokemusta, joka on sopiva kerrottavaksi.
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä olemaan vastaanottavaisia Pyhän Hengen vaikutukselle ja
pääsemään lähemmäksi taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Joh. 16:1–15. Jeesus valmistaa apostoleitaan Hänen ristiinnaulitsemistaan seuraa-
via vaikeita aikoja varten. Hän opettaa heille Pyhän Hengen tehtävään liittyviä
asioita ja lupaa, että he saavat Pyhän Hengen lahjan.

b. Joh. 16:16–33. Jeesus ennustaa kuolemansa ja ylösnousemuksensa ja neuvoo
apostoleita ”pysymään rohkeina”.

c. Joh. 17. Jeesus pitää suuren jäähyväisrukouksen apostoleidensa ja kaikkien niiden
puolesta, jotka uskovat Häneen.

2. Lisälukemista: Joh. 14:16–31; 15:18–27; 3. Ne. 19:19–36; LK 132:21–24.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tuo luokkaan kaksi lahjapaket-
tia (tai piirrä tauluun kuva kahdesta lahjapaketista). Valmista kaksi sanaliuskaa pan-
taviksi pakettien päälle oppitunnilla. Kirjoita toiseen Pyhän Hengen lahja ja toiseen
Iankaikkinen elämä.

4. Opetusehdotus: Paitsi että rukoilet voidaksesi opettaa Hengen avulla, rukoile myös,
että luokan jäsenet oppisivat Hengen avulla ja saisivat Hengen vahvistuksen opetet-
tavista totuuksista (ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta s. 13–14).

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä kahta lahjapakettia (tai piirrä tauluun kuva kahdesta lahjapaketista). Pyydä
luokan jäseniä kertomaan lyhyesti lahjoista, joita he haluaisivat saada.

Selitä, että toinen näyttämistäsi lahjapaketeista edustaa yhtä suurimmista lahjoista,
mitä voimme saada tässä elämässä. Toinen paketti edustaa sitä, minkä Herra on sano-
nut olevan ”suurin kaikista Jumalan lahjoista” (LK 14:7).

Sano, että tässä oppiaiheessa luokan jäsenet tulevat tietämään, mitkä nämä kaksi
lahjaa ovat ja kuinka he saavat ne.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka Vapah-
tajan sanat Hänen apostoleilleen soveltuvat meihin jokaiseen. Kehota luokan jäseniä
kertomaan sellaisista kokemuksistaan, jotka liittyvät tähän oppiaiheeseen.

1. Jeesus lupaa apostoleilleen, että he saavat Pyhän Hengen lahjan.

Keskustelkaa kohdasta Joh. 16:1–15. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita
ääneen.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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Oppiaihe

24
”Ja ikuinen elämä on sitä, 

että he tuntevat sinut”
Joh. 16–17



• Palvelutehtävänsä viimeisinä tunteina kuolevaisuudessa Jeesus opetti ja vahvisti
apostoleitaan. Miksi apostoleita oli tässä tilanteessa vahvistettava? (Ks. Joh. 16:1–6;
ks. myös Joh. 15:18–20.)

• Vapahtaja sanoi apostoleilleen, että Hän lähettäisi heille puolustajan (Pyhän
Hengen) (Joh. 16:7). Mikä Pyhän Hengen tehtävä on? (Ks. Joh. 14:26; 15:26;
16:7–14. Kirjoita vastauksia tauluun seuraavan esimerkin mukaan.)

Pyhä Henki

a. on puolustaja (Joh. 14:26);
b. opettaa (Joh. 14:26);
c. palauttaa mieleen, mitä Jeesus on puhunut (Joh. 14:26);
d. todistaa Vapahtajasta (Joh. 15:26);
e. johdattaa meidät tuntemaan koko totuuden (Joh. 16:13);
f. ilmoittaa meille, mitä on tuleva (Joh. 16:13);
g. kirkastaa Vapahtajan (Joh. 16:14).

• Kaksitoista apostolia kokivat Pyhän Hengen ilmenemisiä Jeesuksen palvelutehtävän
aikana kuolevaisuudessa, mutta he saivat Pyhän Hengen lahjan vasta Hänen kuole-
mansa ja ylösnousemuksensa jälkeen (Joh. 20:22). Mitä eroa on Pyhän Hengen
ilmenemisen ja Pyhän Hengen lahjan välillä? (Ks. seuraava lainaus.) Miten Pyhän
Hengen lahjan saaminen on auttanut teitä?

Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut:

”Pyhän Hengen ilmeneminen suodaan vilpittömien etsijöiden johdattamiseksi
evankeliumin totuuksiin, jotta he tekisivät parannuksen ja ottaisivat kasteen. Pyhän
Hengen lahja on kattavampi. – – [Se] on oikeus jatkuvaan toveruuteen, jotta ’hänen
henkensä aina olisi [meidän kanssamme]’ (LK 20:77).

Eräs äskettäin kastettu jäsen kertoi minulle, miltä hänestä tuntui, kun hän sai tuon
lahjan. Hän oli uskollinen kristitty nainen, joka oli käyttänyt elämänsä muiden pal-
velemiseen. Hän tunsi Herran ja rakasti Häntä, ja hän oli tuntenut Hänen henkensä
ilmentymiä. Kun hän otti vastaan enemmän valkeutta palautetun evankeliumin
kautta, hänet kastettiin ja vanhimmat panivat kätensä hänen päänsä päälle ja
antoivat hänelle Pyhän Hengen lahjan. Hän muisteli jälkeenpäin: ’Tunsin Pyhän
Hengen vaikutuksen asettuvan ylleni voimakkaampana kuin olin koskaan aikai-
semmin kokenut. Hän oli kuin vanha ystävä, joka oli aikaisemmin ohjannut minua
mutta oli nyt tullut jäädäkseen.’” (”Jotta hänen Henkensä aina olisi heidän kans-
sansa”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 57–58)

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin aseta toisen lahjapaketin päälle
sanaliuska, jossa lukee Pyhän Hengen lahja.

• Sen jälkeen kun olemme saaneet Pyhän Hengen lahjan, niin kuinka voimme tulla
kelvollisiksi saamaan Pyhän Hengen olemaan jatkuvasti kanssamme? (Ks. Ap. t. 5:32;
LK 6:14; 20:77, 79; 76:116; 121:45–46.) Kuinka me voimme huomata Pyhän Hengen
vaikutuksen? (Ks. Gal. 5:22–23; LK 6:15, 23; 11:13.)

Presidentti Boyd K. Packer on opettanut: ”Pyhä Henki puhuu äänellä, jonka tunnette
pikemminkin kuin kuulette. Sitä kuvataan hiljaiseksi ääneksi. Vaikka me puhumme
Hengen kuiskausten ’kuuntelemisesta’, niin useimmiten hengellistä ohjausta kuva-
taan sanomalla ’Minulla oli tunne’. – – Ilmoitus tulee sanoina, jotka me tunnemme
pikemminkin kuin kuulemme.” (”Henkilökohtainen ilmoitus – lahja, koe ja lupaus”,
Valkeus, tammikuu 1995, s. 58)

Presidentti Brigham Young näki unen, jossa profeetta Joseph Smith neuvoi häntä
opettamaan pyhille, että ”Pyhä Henki – – kuiskaa rauhaa ja iloa heidän sielulleen, se
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ottaa pois kaunan, vihan, kiistan ja kaiken pahan heidän sydämestään, ja heillä
on ainoastaan halu tehdä hyvää, tuoda esiin vanhurskautta ja rakentaa Jumalan
valtakuntaa.” (Ks. James E. Faust, ”Pyhän Hengen lahja – varma kompassi”, Valkeus,
heinäkuu 1989, s. 29.)

2. Jeesus ennustaa kuolemansa ja ylösnousemuksensa.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Joh. 16:16–33 ja keskustelkaa niistä.

• Sen jälkeen kun Jeesus oli opettanut apostoleille Pyhän Hengen tehtävää, Hän ker-
toi heille, että Hän kuolisi pian ja että Hän nousisi ylös (Joh. 16:16–20). Sitten Hän
sanoi: ”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha.” (Joh. 16:33)
Mitä arvelette sen tarkoittavan, että on rauha Jeesuksessa? Mitä sellaista me
voimme oppia Jeesuksen opetuksista kohdassa Joh. 16, mikä voi auttaa meitä
saamaan rauhan Hänessä? (Ks. myös Fil. 4:7–9; LK 59:23.)

• Jeesus sanoi apostoleilleen: ”Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina:
minä olen voittanut maailman.” (Joh. 16:33) Kuinka tieto siitä, että Jeesus on voit-
tanut maailman, voi auttaa meitä pysymään rohkeina, kun me joudumme ahtaalle?
Miksi on tärkeätä pysyä rohkeana?

3. Jeesus pitää suuren jäähyväisrukouksen.

Lukekaa kohta Joh. 17 ja keskustelkaa siitä. Tässä luvussa on rukous, jonka Jeesus piti
juuri ennen kärsimystään Getsemane-nimisessä paikassa ja ristillä. Tätä rukousta
sanotaan usein suureksi esirukoukseksi, koska Jeesus rukoillessaan puhui meidän puo-
lestamme eli oli välittäjänä meidän ja taivaallisen Isän välillä anoen meidän pelastus-
tamme. Etsi Hengen johdatusta valitessasi jakeita, joita luette ja joista keskustelette.

• Kuinka Jeesus rukouksensa aloittaessaan kuvaili tehtäväänsä maan päällä? (Ks. Joh.
17:1–2; ks. myös KH Moos. 1:39.) Kuinka Hän täytti tämän tehtävän?

• Vapahtaja sanoi rukouksessaan: ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut,
ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”
(Joh. 17:3) Kuinka taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen tunteminen, eroaa siitä,
että vain tietää heistä? Kuinka me voimme tulla tuntemaan heidät? (Ks. 1. Joh.
4:7–8; Moosia 5:10–13; Al. 22:18; LK 18:33–36; 132:21–24.)

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin aseta toisen lahjapaketin päälle
sanaliuska, jossa lukee Iankaikkinen elämä. Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta LK 14:7.

• Rukouksessaan Jeesus kuvaili aluksi sitä, mitä Hän oli tehnyt täyttääkseen tehtä-
vänsä (Joh. 17:4–8). Kuinka me ilmoitamme omat toimemme taivaalliselle Isälle?
Kuinka tekoihimme voisi vaikuttaa, jos me joka ilta sisällyttäisimme rukouk-
seemme selonteon pyrkimyksestämme palvella Häntä sinä päivänä?

• Vaikka Jeesus tiesi, että Hän joutuisi kohta kärsimään suurta tuskaa, niin kenen
puolesta Hän rukoili? (Ks. Joh. 17:6–9, 20.) Mitä me voimme tästä oppia?

• Kuinka me voimme Jeesuksen ja Hänen apostoliensa tavoin elää maailmassa
”kuulumatta maailmaan” (Joh. 17:14; ks. myös jakeet 15–16).

Vanhin M. Russell Ballard on sanonut:

”Me sanomme kirkossa usein: ’Olkaa maailmassa mutta älkää maailmasta’. Kun
katsomme televisio-ohjelmia, joissa rienaus, väkivalta ja uskottomuus tehdään
tavanomaiseksi ja jopa kiehtovaksi, toivomme usein, että voisimme jotenkin sul-
kea maailman ja eristää perheemme siitä kaikesta. – –

Kenties meidän pitäisi toistaa edellä mainittu lausuma kahtena erillisenä kehotuk-
sena. Ensiksi: Olkaa maailmassa. Osallistukaa, olkaa perillä asioista. Yrittäkää olla
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ymmärtäväisiä ja suvaitsevaisia ja arvostaa erilaisuutta. Vaikuttakaa yhteiskuntaan
merkittävästi palvelemalla ja osallistumalla. Toiseksi: Älkää olko maailmasta. Älkää
kulkeko vääriä polkuja älkääkä taipuko siihen, mikä ei ole oikein, älkääkä hyväk-
sykö sellaista.

Meidän pitäisi pyrkiä muuttamaan turmeltuneita ja moraalittomia suuntauksia
televisiossa ja yhteiskunnassa pitämällä loukkaavat ja alentavat asiat poissa kodeis-
tamme. Kaikesta maailman jumalattomuudesta huolimatta ja kaikesta siitä hyvän
vastustuksesta huolimatta, jota näemme kaikkialla, meidän ei pidä yrittää ottaa
itseämme eikä lapsiamme pois maailmasta. Jeesus sanoi: ’Taivasten valtakunta on
kuin hapate’ (Matt. 13:33). Meidän tulee kohottaa maailmaa ja auttaa kaikkia nou-
semaan meitä ympäröivän jumalattomuuden yläpuolelle. Vapahtaja rukoili Isää:

’En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit hei-
dät pahalta.’ (Joh. 17:15)” (”Television vaikutukset”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 74)

• Kuinka taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat yhtä, kuten kohdassa Joh. 17:21–22
sanotaan?

Puhuessaan taivaallisesta Isästä, Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä pre-
sidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”He ovat erillisiä olentoja, mutta he ovat yhtä
tarkoituksessa ja pyrkimyksissä. He ovat yhtä toteuttaessaan suurta jumalallista
suunnitelmaa Jumalan lasten pelastukseksi ja korotukseksi. – – Juuri tuo täydelli-
nen ykseys Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä sitoo nuo kolme jumaluuden
ykseydeksi.” (”Isä, Poika ja Pyhä Henki”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 46)

• Miksi apostolien oli tärkeätä olla yhtä? (Ks. Joh. 17:22–23.) Miksi me tarvitsemme
ykseyttä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa? Entä muiden kirkon jäsen-
ten kanssa? Entä perheessämme? Kuinka me voimme omalta osaltamme lisätä
ykseyttä näissä suhteissa? (Ks. Joh. 17:26; Moosia 18:21; LK 35:2.)

Oppiaiheen päätös Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan, miltä heistä tuntuu, kun he tietävät jonkun rukoi-
levan heidän puolestaan. Pyydä heitä pohtimaan, miltä heistä olisi mahtanut tuntua,
jos he olisivat olleet Jeesuksen kanssa silloin kun Hän rukoili esirukouksen. Sano, että
tämä esirukous voi auttaa meitä ymmärtämään iankaikkisen elämän kallisarvoista lah-
jaa, jonka Vapahtaja meille tarjoaa. Todista siitä, että me tulemme olemaan siunattuja
pyrkiessämme seuraamaan Pyhän Hengen kehotuksia ja tulemaan yhdeksi taivaallisen
Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa
yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

Hengen johdatuksen saaminen

Jotta voisit auttaa luokan jäseniä tuntemaan ja huomaamaan Pyhän Hengen vaikutuk-
sen, puhu etukäteen muutamien heidän kanssaan ja pyydä heitä kutakin valitsemaan
yksi seuraavista esityksistä esitettäväksi oppitunnilla:

a. Lukemaan jonkin lempikohtansa pyhistä kirjoituksista.
b. Lausumaan todistuksensa.
c. Laulamaan jonkin Vapahtajasta kertovan Alkeisyhdistyksen laulun tai muun kirkon

laulun.
d. Kertomaan rakkaudestaan taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan.
e. Kertomaan jonkin hengellisen kokemuksen (jos se tuntuu sopivalta).
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Pyydä luokan jäseniä esitysten jälkeen luokassa kuvailemaan, miltä heistä niiden
aikana tuntui. Lue sivulla 99 olevat presidentti Boyd K. Packerin sanat ja auta luokan
jäseniä huomaamaan ne tunteet, jotka Pyhä Henki saa aikaan. Kerro siitä, miltä
sinusta tuntuu, kun saat Pyhän Hengen johdatusta.
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Tavoite Vahvistaa luokan jäsenten todistusta siitä, että he voivat Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ansiosta saada anteeksiannon, rauhan ja iankaikkisen elämän.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta.
Ne sisältävät kertomuksen Vapahtajan kokemuksesta Getsemanen puutarhassa:
Matt. 26:36–46, Mark. 14:32–42 ja Luuk. 22:39–46.

2. Lisälukemista: 2. Ne. 2:5–8; Al. 7:11–14; 34:8–16; 42:1–31; LK 19:15–24.

3. Jos kuva Jeesus rukoilee Getsemanessa (62175; Evankeliumiaiheinen kuvasto 227)
on saatavissa, niin käytä sitä oppitunnilla.

4. Pyydä muutamia luokan jäseniä tulemaan luokkaan valmistautuneina kertomaan
lyhyesti ajatuksistaan Jeesuksen Kristuksen sovituksesta lukemalla jonkin sovitusta
koskevan lempikohtansa pyhistä kirjoituksista tai lukemalla muutamia säkeitä jos-
takin sakramenttilaulusta, josta he pitävät.

5. Opetusehdotus: Herra on sanonut: ”Älä pyri julistamaan sanaani, vaan pyri ensin
saamaan itsellesi minun sanani.” (LK 11:21) Voidaksesi tehokkaasti opettaa pyhiä
kirjoituksia sinun tulee tutkia ja pohtia niitä päivittäin. Vahvista jatkuvasti todistus-
tasi niiden voimasta ja totuudesta. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 10,
85–86.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Muutamia vuosia ennen asettamistaan apostoliksi vanhin Orson F. Whitney sai näyn
Vapahtajasta Getsemanessa. Lukekaa seuraava lainaus, joka on vanhin Whitneyn
kuvaus näystään:

”Näytti siltä kuin olisin ollut Getsemanen puutarhassa todistamassa Vapahtajan kärsi-
mystä. Näin hänet yhtä selvästi kuin olen nähnyt kenet tahansa ihmisen. Seisoen
etualalla erään puun takana katsoin Jeesusta, jonka seurassa olivat Pietari, Jaakob ja
Johannes, heidän kulkiessaan pienestä portista oikealta puoleltani. Jättäen ne kolme
apostolia siihen sen jälkeen, kun oli kehottanut heitä polvistumaan ja rukoilemaan,
Jumalan Poika jatkoi puutarhan toiselle puolen, missä Hänkin polvistui rukoilemaan.
Rukous oli sama, jonka kaikki Raamatun lukijat tuntevat: ’Isä, jos se on mahdollista,
niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin
kuin sinä.’

Hänen rukoillessaan kyyneleet vierivät pitkin Hänen kasvojaan, jotka olivat minuun
päin kääntyneinä. Olin näkemästäni niin liikuttunut, että myös minä itkin pelkästä
myötätunnosta. Olin koko sydämestäni Hänen puolellaan; rakastin Häntä kaikesta sie-
lustani, enkä ole kaivannut mitään niin suuresti kuin kaipasin saada olla Hänen luo-
naan.

Sitten Hän nousi ja meni sinne, missä apostolit olivat polvistuneina – sikeässä unessa!
Hän ravisteli heitä ystävällisesti, herätti heidät ja lempeästi nuhtelevalla äänellä, jossa

Huomion
herättäminen
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ei ollut jälkeäkään vihasta tai kärsimättömyydestä, Hän kysyi heiltä valittaen, eivätkö
he jaksaneet valvoa Hänen kanssaan yhtä hetkeä. Siinä Hän oli, maailman syntien ras-
kas taakka harteillaan, jokaisen miehen, naisen ja lapsen tuskan käydessä läpi Hänen
herkän sielunsa – eivätkä nämä jaksaneet valvoa edes yhtä hetkeä Hänen kanssaan!

Palaten paikalleen Hän lausui saman rukouksen kuin edellisellä kerralla; sen jälkeen
Hän palasi ja tapasi miehet taas nukkumasta. Jälleen Hän herätti heidät, antoi heille
uuden kehotuksen ja palasi vielä kerran rukoilemaan. Tämä tapahtui kolme kertaa.”
(”Poikkeuksellisia kertomuksia apostoleittemme elämästä – Vanhin Orson F. Whitney”,
Valkeus, syyskuu 1974, s. 372)

Aseta esille kuva Jeesus rukoilee Getsemanessa. Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan
rakkauttaan Vapahtajaa kohtaan ja sitä, miltä heistä tuntuisi, jos he näkisivät Hänet
rukoilemassa Getsemanessa Hänen ristiinnaulitsemistaan edeltävänä iltana. Pyydä
muutamia luokan jäseniä kertomaan ajatuksistaan.

Tämä oppiaihe ja oppiaihe 26 käsittelevät sovitusta – Jeesuksen Kristuksen vapaaeh-
toista tekoa, jossa Hän otti päälleen kuoleman ja koko ihmiskunnan synnit ja taudit.
Tämä oppiaihe keskittyy Vapahtajan kokemukseen Getsemanen puutarhassa, ja oppi-
aiheessa 26 puhutaan Hänen ristiinnaulitsemisestaan. On tärkeätä muistaa, että sovi-
tukseen kuului Vapahtajan kärsimys sekä puutarhassa että ristillä.

Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut: ”Getsemanessa ja Golgatalla Hän suoritti
loppuun äärettömän ja iankaikkisen sovituksen. Se oli suurin yksittäinen rakkauden
teko muistiin merkityssä historiassa. Näin Hänestä tuli meidän Lunastajamme, joka
lunastaa meidät kaikki fyysisestä kuolemasta ja lunastaa hengellisestä kuolemasta ne
meistä, jotka ovat kuuliaisia evankeliumin laeille ja toimituksille.” (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], s. 14)

1. Vapahtaja kantaa meidän syntimme ja tautimme.

Keskustelkaa kohdista Matt. 26:36–46; Mark. 14:32–42 ja Luuk. 22:39–46. Pyydä luo-
kan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita ääneen.

• Mitä Jeesus Getsemanen puutarhassa pyysi apostoleitaan tekemään? (Ks. Luuk.
22:39–40.) Miksi Jeesus pyysi apostoleita rukoilemaan? (Ks. Luuk. 22:40.) Kuinka
rukous vahvistaa meitä kiusausta vastaan?

• Mitä Jeesus Getsemanen puutarhassa pyysi Pietaria, Jaakobia ja Johannesta teke-
mään? (Ks. Matt. 26:38, 41.) Kuinka käsky valvoa eli pysyä hereillä voisi koskea
meitä meidän pyrkiessämme elämään evankeliumin mukaan? (Ks. 2. Ne. 4:28;
Al. 7:22; 32:26–27.)

• Miksi Jeesus oli halukas alistumaan siihen suureen kärsimykseen, jonka Hän tiesi
joutuvansa kokemaan Getsemanen puutarhassa? (Ks. Matt. 26:39, 42, 44.) Mitä me
voimme oppia Vapahtajan rukouksesta Getsemanessa? Kuinka teitä on siunattu,
kun olette taipuneet taivaallisen Isän tahtoon?

• Kun Jeesus oli sanonut, että Hän tekisi taivaallisen Isän tahdon, ”taivaasta ilmestyi
hänelle enkeli, joka vahvisti Häntä” (Luuk. 22:43). Mitä tämä voi opettaa meille
taivaallisesta Isästämme? (Vastauksissa voidaan mainita, että Hän vahvistaa meitä,
kun me teemme nöyrästi Hänen tahtonsa.)

• Mitä Vapahtaja koki Getsemanessa? (Ks. LK 19:16–19; Luuk. 22:44; Moosia 3:7;
Al. 7:11–13.)

Vanhin James E. Talmage on opettanut: ”Kristuksen puutarhassa kärsimä tuska on
rajalliselle mielelle käsittämätön sekä ankaruutensa että syynsä puolesta. – – Hän

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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kamppaili ja huokasi taakan alla, jonka kaltaista ei kukaan muu maan päällä elänyt
saattaisi edes kuvitella mahdolliseksi. Ei ruumiillinen tuska eikä pelkästään henki-
nen ahdistus saanut Häntä kärsimään sellaista piinaa, että verikin tunkeutui jokai-
sesta huokosesta, vaan kysymyksessä oli hengellinen sielunhätä, jollaista vain
Jumala kykeni tuntemaan. – – Tuona ahdistuksen hetkenä Kristus kohtasi ja voitti
kaikki ne kauhut, jotka saatana, maailman ruhtinas, saattoi aiheuttaa. – – Jollakin
tavalla, kirjaimellisella ja pelottavan todellisella, joskin ihmiselle käsittämättömällä
tavalla, Vapahtaja otti päälleen ihmiskunnan syntien taakan Aadamista aina maail-
man loppuun asti.” (Jeesus Kristus [1982], s. 429)

Vanhin Neal A. Maxwell on sanonut: ”Osana rajatonta sovitustaan Jeesus tietää
’lihan mukaan’ kaiken, mitä meidän täytyy käydä läpi (ks. Al. 7:11–12). – – jokaisen
miehen, naisen ja lapsen synnit, kärsimykset, murheet ja tuskat – – (ks. 2. Ne. 9:21).”
(”Joka voittaa . . . niin kuin minäkin olen voittanut”, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 64)

2. Me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen sovitusta.

• Miksi me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen sovitusta? (Ks. Al. 34:9.)

a. Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden me joudumme kokemaan fyysisen
kuoleman, joka on ruumiin ja hengen ero (KH Moos. 6:48).

b. Kun me teemme syntiä, me tuotamme itsellemme hengellisen kuoleman, koska
me erotamme itsemme Jumalasta. Syntimme tekevät meistä epäpuhtaita ja
kyvyttömiä asumaan Jumalan luona (1. Ne. 10:21).

c. Koska emme voi itse voittaa fyysistä emmekä hengellistä kuolemaa, taivaallinen
Isämme lähetti ainoan Poikansa tarjoamaan sovituksen (Joh. 3:16; 2. Ne. 2:5–9).

• Mitä siunauksia me voimme saada Vapahtajan sovitusuhrin ansiosta? Kuinka me
voimme saada nämä siunaukset?

a. Koska Vapahtaja alistui kuolemaan ja nousi ylös, me nousemme kaikki ylös ja
voitamme fyysisen kuoleman (Moosia 16:7–8).

b. Koska Hän otti päälleen syntimme, me voimme tehdä parannuksen synneis-
tämme ja saada anteeksi, mikä tekee meidät puhtaiksi ja kelvollisiksi asumaan
Jumalan luona (Al. 7:13–14; 3. uskonkappale).

c. Koska Hän kantoi meidän tautimme, Hän ymmärtää meidän vaikeutemme ja
osaa auttaa meitä (Al. 7:11–12). Me saamme rauhan Hänessä, kun seuraamme
Häntä nöyrästi (LK 19:23).

Vanhin Marion G. Romney on selittänyt, että sovituksen kautta kaikki ihmiset
pelastuvat fyysisestä kuolemasta ja parannuksen tehneet ja kuuliaiset pelastuvat
myös synnistä:

”Jeesuksen Kristuksen sovitus oli tarpeen ihmisten ruumiin ja hengen yhdistämi-
seksi ylösnousemuksessa. Niinpä kaikki maailma, uskovat ja ei-uskovat, ovat var-
masta ylösnousemuksestaan kiitollisuuden velassa Lunastajalle, koska ylösnouse-
mus tulee olemaan yhtä kauaskantoinen kuin oli lankeemus, joka toi kuoleman
jokaisen ihmisen osaksi.

Sovituksessa on toinenkin puoli, joka saa minut rakastamaan Vapahtajaa entistä
enemmän ja täyttää sieluni sanoin kuvaamattomalla kiitollisuudella. Sen lisäksi,
että Vapahtaja sovitti Aadamin rikkomuksen ja sai siten aikaan ylösnousemuksen,
Hän maksoi kärsimyksellään minun henkilökohtaisen syntivelkani. Hän maksoi
sinun henkilökohtaisen syntivelkasi ja jokaisen elävän sielun syntivelan, joka on
ollut maan päällä tai joka tulee olemaan kuolevaisuudessa maan päällä. Mutta tämän
Hän teki ehdollisesti. Tästä meidän henkilökohtaisten rikkomustemme tähden
tapahtuneesta kärsimyksestä ei tule meille hyötyä ilman ehtoja samalla tavoin kuin
ylösnousemus tulee riippumatta siitä, mitä me teemme. Jotta saisimme osaksemme
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sovituksen siunaukset, kun on kysymys henkilökohtaisista rikkomuksistamme,
meidän täytyy olla kuuliaisia laille.

– – Kun me teemme syntiä, me vieraannumme Jumalasta ja meistä tulee kelvotto-
mia pääsemään Hänen kasvojensa eteen. Mikään epäpuhdas ei voi päästä Hänen
kasvojensa eteen. Vaikka kuinka yrittäisimme, me emme kykene itse vapautumaan
siitä tahrasta, joka meissä on omien rikkomustemme seurauksena. Se tahra on
pestävä pois Lunastajan verellä, ja Hän on säätänyt keinon, jolla tuo tahra voidaan
poistaa. Se keino on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Evankeliumi vaatii meitä
uskomaan Lunastajaan, ottamaan vastaan Hänen sovituksensa, tekemään paran-
nuksen synneistämme, ottamaan upotuskasteen syntien anteeksisaamiseksi,
vastaanottamaan Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanolla ja noudattamaan
edelleenkin uskollisesti evankeliumin periaatteita tai tekemään parhaamme nou-
dattaaksemme niitä koko elämämme ajan.” (julkaisussa Conference Report, loka-
kuu 1953, s. 35– 36)

Pyydä ennalta tehtävän saaneita luokan jäseniä esittämään valmistamansa esitykset
(ks. kohta ”Valmistelut”).

Oppiaiheen päätös Todista Jeesuksesta Kristuksesta ja kerro kiitollisuudestasi Hänen sovituksestaan. Mikäli
mahdollista, pyydä luokan jäseniä tekemään samoin.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. Videoesitys

Viidennessä jaksossa osiosta ”Uuden testamentin tapoja” videossa Uusi testamentti –
Kuvanauhoitteita (56914 130) selitetään, että Getsemane tarkoittaa öljypuristinta. Jos
näytät tämän jakson, niin keskustelkaa siitä, kuinka Getsemane on sopiva nimi sille
puutarhalle, jossa Vapahtaja otti kantaakseen meidän syntimme.

2. ”Välimies”

Vanhin Boyd K. Packer opetti vertauksen avulla, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus
vapauttaa meidät synnistä, kun me teemme parannuksen ja olemme kuuliaisia
käskyille. Voit esittää tämän vertauksen auttaaksesi luokan jäseniä ymmärtämään
sovituksen tarpeen. Vertaus on seuraavissa lähteissä:

a. Evankeliumin periaatteet [1991], s. 57–60
b. ”Välimies”, Mormonin Kirja (56911 130), kuvanauhoitteita nuorten ja aikuisten

evankeliumin oppi -luokkia varten
c. ”Välimies”, Valkeus, lokakuu 1977, s. 59–61
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä tuntemaan Vapahtajan rakkaus heitä kohtaan ja lujittamaan
rakkauttaan Häntä kohtaan sekä kiitollisuuttaan Hänen sovitusuhristaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Matt. 26:47–75; Mark. 14:43–72; Luuk. 22:47–71; Joh. 18:1–27. Pian Jeesuksen kär-
simyksen jälkeen Getsemanessa Juudas tulee paikalle ylipappien, fariseusten ja
sotilaiden kanssa ja kavaltaa Jeesuksen. Jeesus antautuu vangitsijoilleen, jotka
vievät Hänet pois puutarhasta ja vievät Hänet juutalaisen oikeuden eteen. Ensiksi
Häntä kuulustelee Hannas, entinen ylipappi, ja sitten Kaifas, Hannaksen seuraaja
ja vävy. Läsnä olevat ylipapit ja vanhimmat sylkevät Jeesusta, pilkkaavat Häntä ja
sitovat Hänet sekä syyttävät Häntä jumalanpilkasta, rikoksesta, josta oli seurauk-
sena kuolemanrangaistus. Kaifaksen palatsin ulkopuolella Pietari kieltää tunte-
vansa Jeesusta.

b. Matt. 27:1–26; Mark. 15:1–15; Luuk. 23:1–25; Joh. 18:28–19:16. Koska ylipapeilla
ja vanhimmilla ei ole valtaa määrätä Jeesusta kuolemaan, he lähettävät Hänet
Pontius Pilatuksen, Juudeassa olevan roomalaisen maaherran, kuulusteltavaksi.
Pilatuksen edessä Jeesusta syytetään siitä, että Hän on keisarin vihollinen. Kuul-
lessaan, että Jeesus on Galileasta, Pilatus lähettää Hänet Herodeksen, Galilean
neljännesruhtinaan, luokse. Herodes kieltäytyy tuomitsemasta Jeesusta ja lähet-
tää Hänet takaisin Pilatuksen luo, joka antaa periksi kansanjoukon vaatimuksille,
että Jeesus ristiinnaulittaisiin.

c. Matt. 27:27–66; Mark. 15:16–39; Luuk. 23:26–56; Joh. 19:17–42. Jeesus ruoskitaan
ja ristiinnaulitaan. Ristillä Hän kärsii suurta tuskaa antaessaan itsensä uhriksi
kaikkien ihmisten edestä.

2. Lisälukemista: Jes. 53; Mark. 15:39–47; Joh. 3:16; 15:13; 1. Ne. 11:32–33; 19:7–9;
2. Ne. 9:21–22.

3. Valmista seitsemän sanaliuskaa sivulla 109–110 olevien ohjeiden mukaan (tai val-
mistaudu kirjoittamaan lauseet tauluun).

4. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla:

a. Kuvat Jeesuksen kavaltaminen (62468; Evankeliumiaiheinen kuvasto 228);
Pietari kieltää Jeesuksen (62177; Evankeliumiaiheinen kuvasto 229); Ristiinnau-
litseminen (62505; Evankeliumiaiheinen kuvasto 230)

b. ”Sitä varten minä olen syntynyt”, 16 minuutin pituinen osio videosta Uusi testa-
mentti – Kuvanauhoitteita (56914 130)

5. Opetusehdotus: Kun opettaja ja luokan jäsenet ovat kunnioittavia, he saavat Hen-
gen olemaan läsnä. Luokan jäsenten tulee tuntea voivansa ”vapaasti keskustella,
puhua ja osallistua luokan toimintaan, mutta kenelläkään luokan jäsenellä ei ole
oikeutta häiritä jotakuta toista oppilasta kilpailemalla tai tekemällä kevytmielisiä ja
joutavia huomautuksia” (David O. McKay, Gospel Ideals [1954], s. 224). Ole esimerk-
kinä kunnioituksesta Jumalaa kohtaan ja kunnioituksesta jokaista luokan jäsentä
kohtaan.
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Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä ottamaan esille tai näytä Jerusalemin kartta.

Selitä, että tällä oppitunnilla keskitytään Vapahtajan ristiinnaulitsemiseen ja sitä edel-
tävien hetkien tapahtumiin. Niiden tapahtumapaikat näkyvät kartassa. Auta luokan
jäseniä etsimään seuraavat paikat: 1) Getsemanen puutarha, 2) Kaifaksen palatsi, 
3) Ulompi esipiha, 4) Antonian linnoitus (Pilatuksen palatsi) sekä 5) Golgata (Pääkal-
lonpaikka).

Kun olette löytäneet Golgatan, sano, että Jeesus ristiinnaulittiin siellä. Näytä kuva Ris-
tiinnaulitseminen. Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan pientä lasta, joka katsoo kuvaa
ja kysyy: ”Miksi Jeesuksen täytyi kuolla?” Pyydä luokan jäseniä miettimään oppitun-
nin aikana kaikessa rauhassa, mitä he sanoisivat lapselle. Sano heille, että te keskuste-
lette kysymyksestä oppitunnin loppupuolella.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, auta luokan jäseniä ymmärtämään
Vapahtajan heitä kohtaan osoittamaa rakkautta, kun Hän alistui piinattavaksi ja ris-
tiinnaulittavaksi.

1. Jeesus kavalletaan ja vangitaan ja Häntä syytetään jumalanpilkasta. Pietari
kieltää Jeesuksen kolme kertaa.

Keskustelkaa kohdista Matt. 26:47–75; Mark. 14:43–72: Luuk. 22:47–71 ja Joh. 18:1–27.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita ääneen. Voit tehdä yhteenvedon
tästä kertomuksesta osan ”Valmistelut” kohdan 1a mukaan. Näytä kuva, joka esittää
Jeesuksen kavaltamista Getsemanessa.

• Kuinka Pietari vastasi miehille, jotka tulivat Getsemanen puutarhaan viemään
Jeesuksen pois? (Ks. Joh. 18:10.) Kuinka Jeesus vastasi näille miehille? (Ks. Luuk.
22:51–53; Joh. 18:11–12.) Miksi Jeesus antautui vangittavaksi? (Ks. Matt. 26:53–54;
Joh. 10:17–18. Selitä, että oli taivaallisen Isän tahto, että Jeesus antaa henkensä
meidän edestämme.)

• Ylipapit ja juutalaisten vanhimmat syyttivät Jeesusta jumalanpilkasta, rikoksesta,
josta oli seurauksena kuolemanrangaistus (Mark. 14:64). Mitä jumalanpilkka on?
(Kunnioituksen puutetta Jumalaa kohtaan tai väite, että on Jumalan vertainen.)
Mitä sellaista Jeesus sanoi, jota ylipapit ja vanhimmat pitivät jumalanpilkkana?
(Ks. Mark. 14:60–63.)

• Kun Jeesus vietiin pois puutarhasta, useimmat Hänen opetuslapsistaan ”jättivät
hänet ja pakenivat” (Matt. 26:56). Mutta Pietari ja Johannes seurasivat edelleenkin
Häntä (Matt. 26:58; Joh. 18:15; nimeltä mainitsemattoman opetuslapsen kohdassa
Joh. 18:15 oletetaan olleen Johannes). Mitä Pietari teki, kun Kaifaksen palatsin ulko-
puolella olevat ihmiset sanoivat hänen tuntevan Jeesuksen? (Ks. Matt. 26:69–74.)
Mitä Pietari teki, kun hän huomasi kieltäneensä Jeesuksen kolme kertaa? (Ks. Matt.
26:75; ks. myös jakeet 33–35.)

Aseta esille kuva Pietari kieltää Jeesuksen.

• Kuinka jotkut meistä Pietarin tavoin joskus kieltävät uskonsa? Mitä me voimme
oppia Pietarin elämästä sen jälkeen kun hän kielsi Herran?

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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”Tunnen myötätuntoa Pietaria kohtaan lukiessani tätä kertomusta. Niin monet
meistä ovat niin paljon hänen kaltaisiaan. Me vakuutamme uskollisuuttamme; me
todistamme päätöksestämme olla lujia; me julistamme joskus jopa julkisesti, että
tuli mitä tahansa, me teemme sen, mikä on oikein, että me puolustamme oikeata
asiaa ja että me olemme uskollisia itsellemme ja muille.

Sitten alkaa kasautua paineita. Joskus ne ovat sosiaalisia paineita. Joskus ne ovat
henkilökohtaisia mieltymyksiä. Joskus ne ovat väärää kunnianhimoa. Tahto heikke-
nee. Kurinalaisuus höltyy. Annetaan periksi. Ja sitten tulee katumus ja sen jälkeen
itsesyytöksiä ja katkeria katumuksen kyyneliä. – –

Jos kirkon piirissä on niitä, jotka joko sanoin tai teoin ovat kieltäneet uskon, rukoi-
len, että saisitte lohtua ja päättäväisyyttä Pietarin esimerkistä. Vaikka Pietari oli
päivästä toiseen vaeltanut Jeesuksen seurassa, niin äärimmäisessä hädässä hän kielsi
hetkellisesti sekä Herran että omassa sydämessään olevan todistuksen. Mutta hän
pääsi tämän yli, ja hänestä tuli voimakas puolustaja ja puolestapuhuja. Samoin on
jokaisen mahdollista tehdä täyskäännös ja liittää voimansa ja uskonsa muiden voi-
maan ja uskoon Jumalan valtakunnan rakentamisessa.” (”Ja Pietari meni ulos ja itki
katkerasti”, Valkeus, elokuu 1994 s. 4, 7)

2. Jeesus tuomitaan ristiinnaulittavaksi.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Matt. 27:1–26; Mark. 15:1–15; Luuk. 23:1–25 ja
Joh. 18:28– 19:16 ja keskustelkaa niistä. Voit tehdä yhteenvetoa tästä kertomuksesta
kohdassa ”Valmistelut” 1b olevien ohjeiden mukaan.

• Kun Pilatus kuuli, että Jeesus oli Galileasta, hän lähetti Hänet Herodeksen luokse,
joka oli Galilean neljännesruhtinas (Luuk. 23:6–7). Miksi Herodes ”ilahtui kovin”
nähdessään Jeesuksen? (Ks. Luuk 23:8.) Kuinka Vapahtaja vastasi Herodeksen kysy-
myksiin? (Ks. Luuk. 23:9; vertaa tätä jaetta kohdassa Jes. 53:7 olevaan profetiaan.)

• Kun Herodes ja hänen miehensä olivat syyttäneet ja pilkanneet Jeesusta, he
lähettivät Hänet takaisin Pilatuksen luokse (Luuk. 23:11). Mikä oli Pilatuksen
arvio Jeesuksesta? (Ks. Luuk. 23:13–17; ks. myös Luuk. 23:4.) Miksi Pilatus tuo-
mitsi Jeesuksen ristiinnaulittavaksi? (Ks. Matt. 27:15–24; Mark. 15:6–15; Luuk.
23:18–25; Joh. 19:1–16.) Kuinka me saatamme joskus Pilatuksen tavoin yrittää
välttää vastuuta vaikeista päätöksistä?

• Pilatuksen kysymykseen siitä, oliko Jeesus kuningas, Jeesus vastasi: ”Sitä varten
minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden
puolesta.” (Joh. 18:37) Millä tavoin Jeesus on kuningas? (Ks. Ps. 24:10; Jes. 44:6;
Ilm. 11:15; 15:3; 2. Ne. 10:14.) Mitä se tarkoittaa, että Hänen kuninkuutensa ”ei ole
tästä maailmasta”? (Joh. 18:36)

3. Jeesus ruoskitaan ja ristiinnaulitaan.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Matt. 27:27–66; Mark. 15:16–39; Luuk. 23:26–56
ja Joh. 19:17– 42 ja keskustelkaa niistä. Aseta esille kuva Ristiinnaulitseminen.

• Mitä ihmiset tekivät Jeesukselle, kun Hänet oli tuomittu ristiinnaulittavaksi?
(Ks. Matt. 27:27–44; Luuk. 23:34–39.) Miksi Jeesus salli ihmisten piinata Häntä?
(Ks. 1. Ne. 19:9.)

Pyhissä kirjoituksissa on muistiin merkittynä seitsemän repliikkiä, jotka Jeesus puhui
ristillä ollessaan. Lukekaa seuraavat kohdat ja keskustelkaa niistä. Aseta samalla esille
lauseista tekemäsi sanaliuskat tai kirjoita lauseet tauluun.

1. Luuk. 23:34. ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.”

109

Oppiaihe 26



• Joseph Smithin raamatunkäännöksestä saamme tietää, että kun Jeesus sanoi tämän,
Hän rukoili roomalaisten sotilaiden puolesta, jotka olivat ristiinnaulinneet Hänet
(ks. JST Luuk. 23:35). Mitä tämä kertoo Hänestä? Mikä on maailman tapa reagoida
ihmisiin, jotka vahingoittavat tai loukkaavat meitä? Kuinka meitä siunataan, kun
me noudatamme Jeesuksen esimerkkiä?

2. Luuk. 23:43. Katuvalle pahantekijälle: ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratii-
sissa.”

3. Joh. 19:26–27. Äidilleen Marialle: ”Nainen, tämä on poikasi!” Johannekselle: ”Tämä on
äitisi!”

• Kenen tarpeita Jeesus ajatteli tuskallisen kärsimyksensä aikana? (Ks. Luuk. 23:43;
Joh. 19:26–27.) Mitä me voimme tästä oppia? (Jos kohdassa Luuk. 23:43 olevasta
Jeesuksen lupauksesta herää kysymyksiä, niin katso kolmatta lisäopetusehdotusta.)

4. Matt. 27:46; Mark. 15:34. ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”

• Mitä sellaista Jeesus koki ristillä, joka auttoi Häntä ymmärtämään ja auttamaan
meitä, kun me tunnemme itsemme yksinäisiksi? Miksi on tärkeätä tietää, että
Vapahtaja pystyy kantamaan paitsi meidän syntimme myös meidän yksinäisyy-
temme, murheemme ja pelkomme?

Vanhin Jeffrey R. Holland on sanonut: ”Hänen oli lopulta poljettava tämä sovituk-
sen viinikuurna ilman apua. Pystyikö Hän kestämään kaikkein synkimmän hetken,
kaikkein suurimman tuskan järkytyksen? Se ei johtunut orjantappurapiikeistä tai
nauloista vaan kauhusta, jonka aiheuttaa täydellinen yksinäisyys: – – ’Jumalani,
Jumalani, miksi hylkäsit minut?’ (Mark. 15:34). Voiko Hän kantaa kaikki syntimme
ja myös pelkomme ja yksinäisyytemme? Hän voi silloin, nyt ja aina.” (”Hän rakasti
heitä loppuun saakka”, Valkeus, tammikuu 1990, s. 24)

5. Joh. 19:28. ”Minun on jano.”

• Kaikesta Jeesuksen kärsimyksestä huolimatta tämä oli Hänen ainoa mainintansa
fyysisestä epämukavuudesta. Mitä Hänelle annettiin, kun Hän sanoi, että Hänen oli
jano? (Ks. Joh. 19:29.)

6. Joh. 19:30. ”Se on täytetty.”

• Joseph Smithin raamatunkäännöksen mukaan Jeesus sanoi, että se oli täytetty;
Hänen Isänsä tahto oli tehty (ks. JST Matt. 27:54). Miksi Vapahtajan täytyi kuolla
täyttääkseen taivaallisen Isänsä tahdon? (Ks. 2. Ne. 9:5; 3. Ne. 27:13–16. Jos käytit
toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin pyydä luokan jäseniä kertomaan, kuinka
he vastaisivat lapsen kysymykseen.)

Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut: ”Hänen on kuoltava, että Hän voisi
avata kaikkien ihmisten haudat, kun Hänen oma hautansa aukenisi. Ilman ristiin-
naulitsemisen synkkää hetkeä ei olisi voinut olla haudastanousemisen kevättä.”
(Konferenssiraportit 1973–1975 [1979], s. 221)

7. Luuk. 23:46. ”Isä sinun käsiisi minä uskon henkeni.”

Jos käytät videoesitystä ”Sitä varten minä olen syntynyt”, niin näytä se tässä yhtey-
dessä.

Oppiaiheen päätös Sano, että Vapahtajan ensimmäiset muistiin merkityt sanat ennen kuolevaisuutta oli-
vat: ”Tässä olen, lähetä minut” (KH Aabr. 3:27). Hänen ensimmäisiä muistiin merkit-
tyjä sanojaan kuolevaisuudessa olivat: ”Minun tulee olla Isäni luona” (Luuk. 2:49).
Hänen viimeisiä kuolevaisuudessa puhumiaan sanoja olivat ne, kun Hän sanoi Isälle,
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että Hänen työnsä oli tehty: ”Se on täytetty.” (Joh. 19:30; ks. JST Matt. 27:54) Jeesus ei
kadottanut koskaan näkemystä Isänsä tahdosta tai omasta palvelutehtävästään. Hän
olisi voinut kutsua lukemattomia enkeleitä pelastamaan Hänet, mutta Hän ei tehnyt
niin (Matt. 26:53–54). Kärsimyksistään huolimatta Hän ei koskaan horjunut nöyryy-
dessään ja halukkuudessaan saattaa päätökseen ääretön sovitustyö.

Todista tässä oppiaiheessa keskustelluista totuuksista. Mikäli mahdollista, pyydä luo-
kan jäseniä lausumaan todistuksensa.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Vapahtajan esimerkin seuraaminen vaikeuksien kohdatessa

Vapahtajan teot Hänen kuolevaisen elämänsä viimeisenä päivänä osoittavat Hänen
luonteensa suuruutta. Kerratkaa joitakin koettelemuksia, joita Jeesus sinä päivänä
kärsi. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitkä luonteenominaisuudet olivat ilmeisiä Jeesuksessa tänä vaikeana aikana? (Vas-
tauksissa voidaan mainita, että hän oli enemmän huolissaan muista kuin itsestään,
että Hän antoi anteeksi, että Hän alistui taivaallisen Isän tahtoon, että Hän ei tuo-
minnut muita heidän heikkouksistaan ja että Hän ei valittanut. Kirjoita luokan
jäsenten vastauksia tauluun. Pyydä luokan jäseniä mainitsemaan tiettyjä tilanteita,
jolloin nämä ominaisuudet ilmenivät.)

• Mitkä ominaisuudet ovat usein meissä ilmeisiä meidän vaikeimpina hetkinämme?
Kuinka me voimme seurata Vapahtajan esimerkkiä vaikeuksien hetkellä?

2. ”Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren” (Matt. 27:4)

• Millä tavoin Juudas yritti tehdä parannusta siitä, että oli kavaltanut Vapahtajan?
(Ks. Matt. 27:3–5.) Mitä me voimme Hänen kokemuksestaan oppia siitä, kuinka
maailma ”maksaa” meille meidän synneistämme?

3. ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa (Luuk. 23:43)”

Viittaa seuraaviin tietoihin, jos sinun täytyy selittää kohdassa Luuk. 23:43 olevia
Vapahtajan sanoja.

Profeetta Joseph Smithin mukaan Jeesus sanoi pahantekijälle: ”Tänä päivänä pitää
sinun oleman minun kanssani henkimaailmassa.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia,
toim. Joseph Fielding Smith [1976], s. 308)

Kohdasta LK 138:36–37 saamme tietää, että Jeesus meni henkimaailmaan kuolemansa
ja ylösnousemuksensa välisenä aikana ja että Hän valmisti siellä uskollisia henkiä
saarnaamaan Hänen evankeliumiaan niille hengille, jotka eivät olleet vastaanottaneet
sitä maan päällä.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä tuntemaan kiitollisuutta Vapahtajan ylösnousemuksesta ja sen
meille tuomista siunauksista.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Matt. 28:1–15; Luuk. 24:1–12; Joh. 20:1–10. Magdalan Maria ja muut naiset tule-
vat Jeesuksen haudalle ja havaitsevat sen olevan tyhjä. Enkelit ilmoittavat, että
Jeesus on noussut kuolleista. Pietari ja Johannes tulevat katsomaan tyhjää hau-
taa. Ylösnoussut Herra ilmestyy naisille.

b. Luuk. 24:13–35. Jeesus kävelee ja keskustelee kahden opetuslapsen kanssa
Emmauksen tiellä. He eivät tunne Häntä ennen kuin Hän murtaa heille leipää.

c. Matt. 28:16–20; Luuk. 24:33–53; Joh. 20:19–31. Jeesus ilmestyy apostoleilleen,
osoittaa heille, että Hän on ylösnoussut, ja käskee heitä opettamaan evankeliu-
mia kaikille kansoille. Tuomas tunnustelee Jeesuksen käsissä, jaloissa ja kyljessä
olevia haavoja.

d. Joh. 21. Jeesus ilmestyy jälleen joillekin apostoleista Tiberiaanjärvellä (Galilean-
järvellä). Hän käskee Pietaria: ”Ruoki minun lampaitani.”

2. Lisälukemista: Mark. 16.

3. Pyydä jotakuta luokan jäsentä laatimaan yhteenveto kertomuksesta, jossa kuvataan
Jeesuksen ja kahden opetuslapsen kohtaamista Emmauksen tiellä (Luuk. 24:13–32).

4. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla: Jeesuksen hautaa-
minen (62180; Evankeliumiaiheinen kuvasto 231); Jeesuksen hauta (62111; Evanke-
liumiaiheinen kuvasto 232) tai Tyhjä hauta (Evankeliumiaiheinen kuvasto 245);
Maria ja ylösnoussut Herra (62186; Evankeliumiaiheinen kuvasto 233); Jeesus näyt-
tää haavansa (62503; Evankeliumiaiheinen kuvasto 234) ja Ylösnoussut Jeesus
Kristus (62187; Evankeliumiaiheinen kuvasto 239).

5. Opetusehdotus: Herran käsky Pietarille ”Ruoki minun lampaitani” (Joh. 21:16–17)
koskee kaikkia opettajia. Etsi rukoillen keinoja saada pyhien kirjoitusten hengelli-
nen ravinto niin houkuttelevaksi luokan jäsenille, että he haluavat nauttia siitä.
(Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 3.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kerro seuraava vanhin James M. Paramoren esittämä kertomus:

”Monta vuotta sitten – – eräälle sanomalehtimiehelle esitettiin tärkeä kysymys: ’Mikä
olisi tärkein uutinen, minkä maailma voisi saada?’”

• Kuinka vastaisitte tähän kysymykseen?

Vanhin Paramore jatkoi: ”[Toimittaja] pohti kysymystä pitkään, puhui monen ihmi-
sen kanssa ja luki kaiken, mitä käsiinsä sai, löytääkseen vastauksen. Lopulta hän
kirjoitti vastauksensa: ’Tieto siitä, että Jeesus Kristus elää tänä päivänä, olisi tärkein

Huomion
herättäminen
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27
”Ei hän ole täällä, hän 
on noussut kuolleista”

Matt. 28; Luuk. 24; Joh. 20–21



uutinen, minkä maailma voisi saada. Itse asiassa, jos Hän elää tänä päivänä, niin
mekin elämme iankaikkisesti, kuten Hän sanoi.’” (”Jeesuksen Kristuksen ja Hänen
työnsä monet todistajat”, Valkeus, tammikuu 1991, s. 60)

Aseta esille kuvat, jotka on mainittu kohdassa ”Valmistelut”. Selitä, että opetuslasten
murhe Kristuksen kuolemasta vaihtui sanoin kuvaamattomaksi iloksi Hänen ylösnou-
semuksestaan. Mekin voimme riemuita siitä tiedosta, että Kristus nousi kuolleista.

Jätä kuvat esille. Viittaa niihin sopivissa kohdin oppituntia.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, niin keskustele luokan jäsenten
kanssa siitä, kuinka heidän tietonsa ylösnousemuksesta vaikuttaa heidän jokapäiväi-
seen elämäänsä. Sen sijaan että yrittäisitte päätellä ylösnousemukseen liittyvien
tapahtumien tarkkaa järjestystä (jokainen evankeliumien kirjoittaja esittää hieman
erilaisen järjestyksen), kiinnitä huomiota kussakin evankeliumissa esitettyihin
todistuksiin ylösnousemuksesta.

1. Magdalan Maria ja muut naiset näkevät ylösnousseen Herran.

Keskustelkaa kohdista Matt. 28:1–15; Luuk. 24:1–12 ja Joh. 20:1–10. Pyydä luokan jäse-
niä lukemaan valitsemiasi jakeita ääneen. Selitä, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisen
jälkeen Hänen ruumiinsa käärittiin puhtaaseen liinavaatteeseen ja asetettiin hautaan,
joka kuului Arimatiasta kotoisin olevalle Joosefille. Joosef oli Jeesuksen opetuslapsia
(Matt. 27:57–60; Luuk. 23:50–53; Joh. 19:38–42). Kaikki tämä tehtiin ripeästi, sillä
kohta alkaisi sapatti. Sapatin jälkeisenä aamuna Magdalan Maria ja muut naiset palasi-
vat haudalle mukanaan tuoksuvia öljyjä ja voiteita voidellakseen Jeesuksen ruumiin
huolellisemmin ja palsamoidakseen sen.

• Mitä Magdalan Maria ja muut naiset havaitsivat, kun he tulivat Jeesuksen haudalle?
(Ks. Matt. 28:1–4; Luuk. 24:1–4. Huomatkaa, että Joseph Smithin raamatunkään-
nöksen luvussa Matt. 28 sanotaan kuten Luukkaan evankeliumissakin, että enke-
leitä oli kaksi. Ks. Matt. 28:2.) Mitä enkelit sanoivat naisille? (Ks. Matt. 28:5–7;
Luuk. 24:5–8.)

• Mitä enkelit tarkoittivat sanoessaan: ”Hän on noussut kuolleista”? (Jeesus oli nous-
sut ylös.) Mitä ylösnousemus tarkoittaa? (Ks. Al. 11:42–45.) Mitä siunauksia me
saamme sen ansiosta, että Jeesus on noussut kuolleista? (Ks. 1. Kor. 15:22, 50–58; Al.
11:42–45. Me nousemme kaikki kuolleista ja saamme kuolemattoman ruumiin.)

• Presidentti Howard W. Hunter on sanonut, että sanoihin ”Ei hän ole täällä, hän on
noussut kuolleista” (Luuk. 24:6) ”sisältyy kaikki se toivo, varmuus ja usko, jota me
tarvitsemme tueksemme haasteita tuovassa ja joskus murheen täyttämässä elämäs-
sämme.” (”Apostolin todistus ylösnousemuksesta”, Valkeus, 1986, konferenssira-
portti 156. vuosikonferenssista, s. 13) Kuinka teidän todistuksenne sovituksesta ja
ylösnousemuksesta on auttanut teitä selviytymään vaikeina aikoina?

• Mitä naiset tekivät sen jälkeen kun enkelit olivat sanoneet sanottavansa? (Ks. Matt.
28:8; Luuk 24:8–9.) Mitä me voimme heidän esimerkistään oppia?

• Maria ja toiset naiset olivat ensimmäiset niistä monista ihmisistä, jotka näkivät
Jeesuksen Kristuksen sen jälkeen kun Hän oli noussut kuolleista (ks. myös toinen
ja kolmas lisäopetusehdotus). Minkähän vuoksi oli tärkeätä, että ylösnoussut
Herra ilmestyi maanpäällisille todistajille? (Ks. 2. Kor. 13:1.)

2. Kaksi opetuslasta näkee ylösnousseen Herran Emmauksen tiellä.

Keskustelkaa kohdasta Luuk. 24:13–35. Pyydä tehtävän saaneita luokan jäseniä
tekemään yhteenveto pyhien kirjoitusten kohdasta.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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• Miksi Kleopas ja hänen toverinsa olivat surullisia, kun he kulkivat pitkin Emmauk-
sen tietä? (Ks. Luuk. 24:13–24.) Mitä ylösnoussut Herra opetti heille heidän kävelles-
sään? (Ks. Luuk. 24:25–27.)

• Miltä kahdesta opetuslapsesta tuntui, kun Jeesus opetti heitä? (Ks. Luuk. 24:32.)
Mistä sellainen tunne oli peräisin? (Pyhän Hengen vaikutuksesta.) Pyydä luokan
jäseniä kertomaan sellaisista tapauksista, jolloin he ovat saaneet Hengen todis-
tuksen tutkiessaan evankeliumia tai kuullessaan jonkun opettavan sitä.

3. Apostolit näkevät ylösnousseen Herran.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Matt. 28:16–20; Luuk. 24:33–53 ja Joh. 20:19–31.

• Mitä apostolit luulivat näkevänsä, kun Vapahtaja ilmestyi heille ylösnousemus-
päivänsä iltana? (Ks. Luuk. 24:36–37.) Kuinka Jeesus vakuutti heille, että Hän oli
ylösnoussut olento eikä aave? (Ks. Luuk. 24:38–43.)

• Kuinka Tuomas vastasi muiden apostolien todistukseen siitä, että Herra oli noussut
kuolleista? (Ks. Joh. 20:24–25.) Kuinka hän tuli tietämään, että Herra oli noussut
kuolleista? (Ks. Joh. 20:26–29.) Kuinka me joskus osoitamme samaa heikkoutta kuin
Tuomas?

Vanhin Gordon B. Hinckley on sanonut:

”Oletteko kuulleet muiden puhuvan kuten Tuomas? ’Antakaa meille’, he sanovat,
’kokemusperäinen todiste. Osoittakaa se todeksi niin, että voimme nähdä silmil-
lämme ja kuulla korvillamme ja tuntea käsin, muuten me emme usko.’ Tämä on
sen ajan kieltä, jota me elämme. Epäilevästä Tuomaksesta on tullut kaikkina aika-
kausina niiden ihmisten esimerkki, jotka kieltäytyvät hyväksymästä mitään muuta
kuin sen, minkä he voivat fyysisin keinoin todistaa oikeaksi ja selittää – ikään kuin
he voisivat osoittaa todeksi rakkautta tai uskoa tai edes sellaista fyysistä ilmiötä kuin
sähköä. – –

Kaikille niille ääneni ulottuvilla oleville, joilla kenties on epäilyksiä, toistan Tuo-
maalle lausutut sanat hänen tunnustellessaan Herran haavoitettuja käsiä: ’Älä ole
epäuskoinen, vaan usko!’” (”Äläkä ole epäuskoinen”, Valkeus, lokakuu 1978, s. 111)

• Kuinka me voimme täydellisemmin noudattaa Herran kehotusta ”Älä ole epäuskoi-
nen, vaan usko”? (Joh. 20:27)

4. Muutamat apostoleista näkevät Jeesuksen jälleen Tiberiaanjärvellä
(Galileanjärvellä).

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Joh. 21 ja keskustelkaa niistä.

• Ylösnoussut Herra näyttäytyi jälleen seitsemälle apostolilleen näiden ollessa kalas-
tamassa. Kuinka he tulivat tietämään, että rannalla olija oli Jeesus? (Ks. Joh. 21:4–7.)
Mitä Jeesus heidän syötyään pyysi Pietaria ja muita apostoleita tekemään? (Ks. Joh.
21:15–17.) Kuinka me voimme ruokkia Herran lampaita?

• Mistä syystä Johannes kirjoitti muistiin jotakin siitä, mitä ylösnoussut Jeesus sanoi
ja teki? (Ks. Joh. 20:30–31.) Kuinka te olette hyötyneet Jeesuksen ylösnousemusta
käsittelevien pyhien kirjoitusten kertomusten tutkimisesta?

Oppiaiheen päätös Todista siitä, että Jeesus Kristus nousi kuolleista ja että Hänen ansiostaan mekin
nousemme ylös. Todista siitä voimasta ja lohdusta, jonka tieto ylösnousemuksesta
on sinulle antanut.
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Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. ”Hän on noussut kuolleista” (Matt. 28:6)

Pyydä pientä ryhmää laulamaan oppitunnin lopuksi laulu ”Hän on noussut” (MAP-
lauluja, 123) tai ”Kristus ylösnoussut on” (MAP-lauluja, 124) tai pyydä lasten ryhmää
laulamaan laulu ”Kai Jeesus elää vieläkin”, (Lasten laulukirja, s. 45).

2. ”Mitä itket, nainen?” (Joh. 20:15)

Huomauta, että Johanneksen evankeliumi on ainoa evankeliumi, joka sisältää kerto-
muksen Herran ilmestymisestä Magdalan Marialle heti ylösnousemuksensa jälkeen.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan ääneen tämä kertomus kohdasta Joh. 20:11–18. Pyydä
luokan jäseniä kertomaan ajatuksiaan ja vaikutelmiaan tästä tapahtumasta.

3. Muita ylösnousseen Herran silminnäkijöitä

• Ketkä muut ovat nähneet ylösnousseen Herran niiden monien silminnäkijöiden
lisäksi, jotka mainitaan evankeliumeissa? (Seuraavana on muutamia vastauksia.)

Stefanos (Ap. t. 7:55)
Yli 500 veljeä (1. Kor. 15:6)
Apostoli Jaakob (1. Kor. 15:7)
Apostoli Paavali (1. Kor. 15:8)
2 500 pyhää muinaisessa Amerikassa (3. Ne. 11:8–15; 17:25)
Profeetta Joseph Smith (KH J. S. Hist. 1:17; LK 76:22–24)
Sidney Rigdon (LK 76:22–24)

4. Ylösnousemuksesta kertovia pyhien kirjoitusten kohtia

Muutamat pyhien kirjoitusten kohdat Mormonin Kirjassa ja Opin ja Liittojen Kirjassa
auttavat paremmin ymmärtämään ylösnousemusta. Keskustelkaa niin monista seuraa-
vista kohdista kuin ehditte:

a. Jeesus oli ensimmäinen ylösnoussut (2. Ne. 2:8), ja Hänen ylösnousemuksensa
ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista (2. Ne. 9:22; Al. 11:42, 44).

b. Jeesuksen Kristuksen jälkeen ensiksi nousevat kuolleista ne, jotka saavat selestisen
kirkkauden, sitten ne, jotka saavat terrestrisen kirkkauden, sitten ne, jotka saavat
telestisen kirkkauden, ja lopuksi kadotuksen lapset (LK 88:96–102).

c. Kun me nousemme kuolleista, meidän henkemme yhdistyy erottamattomasti
meidän täydelliseksi tehtyyn ruumiiseemme (Al. 11:43, 45).

d. Se tieto ja äly, jonka me saavutamme maan päällä, ”on nouseva meidän kans-
samme ylösnousemuksessa (LK 130:18–19).

e. Kuolleiden henget pitävät eroa ruumiista vankeutena; ylösnousemuksen kautta
me koemme ilon täyteyden (LK 138:12–17, 50).
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Tavoite Muistuttaa luokan jäseniä heidän vastuustaan olla Jeesuksen Kristuksen todistajia ja
saada heidät huomaamaan, kuinka Pyhän Hengen lahja auttaa heitä siinä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ap. t. 1. Ylösnoussut Herra nousee taivaaseen palveltuaan opetuslastensa keskuu-
dessa 40 päivää. Mattias valitaan täyttämään Juudaksen jälkeen kahdentoista
apostolin koorumissa vapaaksi jäänyt paikka.

b. Ap. t. 2. Apostolit täyttyvät helluntaipäivänä Pyhällä Hengellä ja puhuvat monia
kieliä. Monet, jotka kuulevat heitä, kääntyvät.

c. Ap. t. 3–4. Pietari ja Johannes parantavat ramman miehen ja todistavat, että
mies parani Jeesuksen Kristuksen voimasta. Apostolit rukoilevat pyytäen Pyhää
Henkeä ja saavat suuren voiman Pyhän Hengen kautta.

d. Ap. t. 5:12–42. Apostolit saarnaavat ja parantavat edelleenkin suurella voimalla.
Heidät otetaan kiinni ja pannaan vankilaan, mutta enkeli vapauttaa heidät van-
kilasta. He ilmoittavat ylipapeille, että he tottelevat mieluummin Jumalaa kuin
ihmisiä. Gamaliel varoittaa fariseuksia tappamasta apostoleita.

2. Lisälukemista: Mark. 16:19–20; Luuk. 24:49–53; J. S. Hist. 1:21–25.

3. Jos seuraava kuva on saatavissa, niin käytä sitä oppitunnilla: Jeesuksen taivaa-
seenastuminen (62497; Evankeliumiaiheinen kuvasto 236).

4. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin pyydä kahta henkilöä tule-
maan luokkahuoneeseen ennen oppitunnin alkua luokan jäsenten asettuessa pai-
koilleen. (Mikäli mahdollista, näiden pitäisi olla sellaisia, jotka eivät yleensä ole
luokassanne.) Pyydä heitä tulemaan huoneeseen, tekemään jotakin hetken aikaa
(esimerkiksi puhumaan kanssasi tai tuomaan jotakin huoneeseen) ja sitten lähte-
mään. He eivät saa puhua luokan jäsenille eivätkä vetää huomiota puoleensa.

5. Opetusehdotus: Opettajien täytyy todistaa, että se, mitä he opettavat, on totta.
Todista Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan aina kun Henki kehot-
taa sinua niin tekemään eikä ainoastaan oppitunnin lopussa. Todistuksen lausumi-
nen antaa voimaa opetukseesi. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 11–12,
111–112.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä, huomasivatko he ne kaksi ihmistä, jotka tulivat huoneeseen ja
sitten lähtivät ennen kuin oppitunti alkoi (ks. kohta ”Valmistelut”). Jos luokan jäsenet
huomasivat heidät, niin pyydä heitä kertomaan, mitä he heistä panivat merkille, kuten
keitä he olivat, mitä heillä oli yllään ja mitä he tekivät. Huomauta, että ne luokan jäse-
net, jotka näkivät nämä vierailijat, ovat todistajia. (Ellei kukaan huomannut vieraili-
joita, niin kerro, mitä he tekivät, ja selitä, että sinä olet todistaja.) Henkilö, joka näkee
tai kokee jonkin tapahtuman ja kertoo siitä muille, on todistaja.

Huomion
herättäminen
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Kysy niiltä luokan jäseniltä, jotka eivät nähneet vierailijoita:

• Uskotteko te sen, mitä nämä todistajat ovat kertoneet teille? Miksi tai miksi ei?

Selitä, että tämänpäiväinen oppiaihe käsittelee varhaisia apostoleita, jotka olivat ylös-
nousseen Jeesuksen Kristuksen todistajia. Kun he todistivat Hänestä, niin monet ihmi-
set uskoivat heihin ja heidät kastettiin kirkon jäseniksi.

Kun opetat seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia, niin korosta sitä uskoa ja voimaa,
jolla apostolit todistivat ylösnousseesta Herrasta. Keskustele luokan jäsenten kanssa
siitä, kuinka hekin voivat olla Jeesuksen Kristuksen todistajia.

Selitä, että Apostolien teot ovat Luukkaan kertomus tärkeistä tapahtumista kirkossa
Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeisten noin 30 vuoden ajalta. Luukas kertoo ylös-
nousseen Herran 40 päivää kestäneestä palvelutyöstä ja Hänen taivaaseenastumises-
taan. Sitten hän kuvailee helluntaipäivän suurta Hengen vuodatusta, Pietarin johto-
tehtävää kirkossa, apostolien varhaisia lähetystyöpyrkimyksiä ja Paavalin dramaattista
kääntymystä. Kirjan jälkipuolisko keskittyy Paavalin lähetystyöhön pakanoiden kes-
kuudessa.

1. Herra nousee taivaaseen. Mattias kutsutaan apostoliksi.

Keskustelkaa kohdasta Ap. t. 1. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita
ääneen. Aseta esille kuva Jeesuksen taivaaseenastumisesta.

• Kun Jeesus oli noussut ylös, Hän oli opetuslastensa kanssa vielä 40 päivää ja ”puhui
Jumalan valtakunnasta” (Ap. t. 1:3). Mitä Hän sanoi apostoleittensa pian saavan
juuri ennen kuin Hän palasi taivaallisen Isänsä luokse? (Ks. Ap. t. 1:4–5; ks. myös
Luuk. 24:49. Huomauta, että vaikka apostolit olivat kokeneet Pyhän Hengen ilmene-
misiä, niin he eivät olleet vielä saaneet Pyhän Hengen lahjaa.)

• Mitä apostolien oli Jeesuksen sanojen mukaan määrä tehdä sen jälkeen kun he saivat
Pyhän Hengen? (Ks. Ap. t. 1:8.) Kuinka tämä opetus on verrattavissa siihen vastuu-
seen, joka on annettu tämän ajan apostoleille? (Ks. LK 107:23, 35.) Kuinka apostolit
täyttivät tämän velvollisuuden aivan Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisenä aikana?
(Pankaa merkille esimerkiksi Apostolien tekojen luvuissa 2–5 muistiin merkityt voi-
malliset todistukset.) Kuinka apostolit täyttävät tämän velvollisuuden tänä aikana?

• Kuinka Pyhän Hengen lahja auttoi apostoleita heidän tehtävässään olla Jeesuksen
Kristuksen todistajia? (Ks. Joh. 15:26–27; 1. Kor. 12:3.) Mikä Pyhän Hengen tehtävä
on meidän opettaessamme evankeliumia? (Ks. 2. Ne. 33:1; LK 42:14.)

• Kun apostolit katselivat Jeesuksen nousevan taivaaseen, heidän vieressään seisoi
kaksi valkopukuista miestä. Mitä nämä miehet sanoivat apostoleille? (Ks. Ap. t.
1:10–11.) Todista, että Kristuksen toinen tuleminen tapahtuu kirjaimellisesti. Kristus
palaa maan päälle aloittamaan tuhatvuotisen valtakunnan ja hallitsemaan maata.

• Herran taivaaseenastumisen jälkeen valittiin uusi apostoli täyttämään Juudaksen
jälkeen koorumiin vapaaksi jäänyt paikka. Kuinka Mattias valittiin uudeksi aposto-
liksi? (Ks. Ap. t. 1:21–26.) Kuinka apostolit ja muut kirkon johtajat valitaan tänä
päivänä? (Ks. 5. uskonkappale.)

2. Apostolit täyttyvät helluntaipäivänä Pyhällä Hengellä.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 2 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että helluntai
oli elonleikkuujuhla, jota vietettiin 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Tähän juhlaan Jerusa-
lemiin tuli juutalaisia monista kansakunnista.

Keskustelua ja
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kirjoitusten kohdista
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• Mikä merkittävä tapahtuma sattui helluntaipäivänä, viikko Vapahtajan taivaa-
seenastumisen jälkeen? (Ks. Ap. t. 2:1–4. Selitä, kuinka tämä täytti kohdissa Joh.
14:26; 15:26 ja 16:7–14 sekä Ap. t. 1:5 olevat Herran lupaukset.)

• Mitä apostolit tekivät, kun he saivat Pyhän Hengen? (Ks. Ap. t. 2:4.) Miten ihmiset
reagoivat, kun he kuulivat apostolien puhuvan eri kieliä? (Ks. Ap. t. 2:5–13.) Kuinka
evankeliumin saarnaaminen tänä päivänä muistuttaa helluntaipäivän saarnaa-
mista? (Ks. LK 90:11; 100:5–8.)

• Kuinka Pietari vastasi niille, jotka pilkkasivat apostoleita kielillä puhumisesta? (Ks.
Ap. t. 2:14–24, 36.) Mikä teihin tekee vaikutuksen Pietarin vastauksessa? Miksi on
tärkeätä omistaa todistus Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen jumalallisesta lähetys-
tehtävästään? Miksi meidän on tärkeätä kertoa todistuksestamme muille? Kuinka
Pyhä Henki voi auttaa meitä kertomaan todistuksestamme?

• Kuinka Pietarin todistus vaikutti niihin, jotka kuulivat sen? (Ks. Ap. t. 2:37.) Mitä
Pietari opetti niille ihmisille, jotka uskoivat hänen todistuksensa? (Ks. Ap. t. 2:38.)
Pyydä luokan jäseniä vertaamaan kohtaa Ap. t. 2:38 neljänteen uskonkappaleeseen
ja kohtaan 3. Ne. 27:19–20. Huomauta, että evankeliumin perusperiaatteet ja toimi-
tukset ovat samat kaikissa armotalouksissa.

• Noin 3 000 ihmistä uskoi Pietarin sanat ja heidät kastettiin. Kuinka nämä ihmiset
osoittivat, että he olivat kääntyneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin? (Ks. Ap. t.
2:41–47. Kirjoita luokan jäsenten vastauksia tauluun.) Mitä me voimme oppia hei-
dän esimerkistään?

3. Pietari ja Johannes parantavat ramman miehen Jeesuksen Kristuksen voimalla.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Ap. t. 3–4 ja keskustelkaa niistä. Voit pyytää jota-
kuta luokan jäsentä lukemaan kohdan Ap. t. 3:1–11 ääneen.

• Vaikka Pietarilla ja Johanneksella ei ollut antaa rahaa temppelin portilla olevalle
rammalle miehelle, niin mitä heillä oli tarjota hänelle? Millä voimalla mies teh-
tiin terveeksi? (Ks. Ap. t. 3:6, 12–13, 16; 4:10.) Kuinka te olette tunteneet Jeesuksen
Kristuksen parantavan voiman elämässänne?

• Pietari käytti tätä tunnustekoa tilaisuutena todistaa Jeesuksesta Kristuksesta (Ap. t.
3:12–26; 4:5–12). Mitä tilaisuuksia meillä on todistaa Kristuksesta? Kuinka teitä
on siunattu, kun olette todistaneet (tai olette kuulleet toisten olevan todistajina)
Jeesuksesta Kristuksesta?

• Kuinka papit ja saddukeukset reagoivat Pietarin saarnaan? (Ks. Ap. t. 4:1–3. He
vangituttivat Pietarin ja Johanneksen.) Kuinka kansanjoukko suhtautui saarnaan?
(Ks. Ap. t. 4:4.) Minkähän vuoksi nämä kaksi ryhmää reagoivat niin eri lailla
samaan saarnaan? Mitä meidän suhtautumisemme kirkon johtajien sanoihin
paljastaa meidän sydämemme tilasta?

• Kun parannettu mies seisoi vieressä, eivät papit ja saddukeukset pystyneet kieltä-
mään ihmettä (Ap. t. 4:13–14, 16). Koska heillä ei ollut mitään syytä vangita Pietaria
ja Johannesta, niin mitä he sen sijaan tekivät? (Ks. Ap. t. 4:15–18. Selitä, että juuta-
laiset uskonnolliset johtajat olivat toivoneet, että Jeesus ja Hänen opetuksensa unoh-
tuisivat ristiinnaulitsemisen jälkeen. Kun apostolit jatkoivat Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin saarnaamista, juutalaiset johtajat yrittivät estää sen.)

• Kuinka Pietari ja Johannes vastasivat pappien ja saddukeusten vaatimukseen,
että he lopettaisivat evankeliumin opettamisen? (Ks. Ap. t. 4:19–20.) Mitä sellaisia
tilateita teidän elämässänne on, jotka saattavat vaatia samanlaista rohkeutta olla
Jeesuksen Kristuksen todistaja?
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• Kun Pietari ja Johannes pääsivät vapaaksi, he palasivat kirkon jäsenten luokse ja
rukoilivat heidän kanssaan (Ap. t. 4:23–30). Mitä he pyysivät rukouksessa? (Ks. Ap.
t. 4:29–30.) Mitä tämän rukouksen ja apostolien toimien seurauksena sen jälkeen
tapahtui? (Ks. Ap. t. 4:31–35; 5:12–16.)

4. Apostolit saarnaavat ja parantavat edelleenkin suurella voimalla.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 5:12–42 ja keskustelkaa niistä.

• Kun apostolit jatkuvasti saarnasivat ja tekivät tunnustekoja, papit ja saddukeukset
panivat heidät vankilaan (Ap. t. 5:17–18). Kuinka he pääsivät pois vankilasta? (Ks.
Ap. t. 5:19–20.) Mitä he tekivät sen jälkeen kun heidät oli vapautettu? (Ks. Ap. t.
5:21, 25.) Miksi apostolit jatkoivat evankeliumin saarnaamista vielä vankilaan
jouduttuaankin? (Ks. Ap. t. 5:29–32.)

• Minkä neuvon Gamaliel antoi niille juutalaisille johtajille, jotka halusivat tappaa
apostolit? (Ks. Ap. t. 5:33–39.) Mitkä kokemukset ovat osoittaneet teille Gamalielin
sanojen olleen totta?

• Minkä muutoksen Pyhän Hengen lahja sai aikaan apostoleissa? (Vertaa kohtia
Matt. 26:47–56, 69–75 ja Ap. t. 4:5–21; 5:17–18, 26–42.) Kuinka apostolien esimerkki
innoittaa meitä olemaan todistajina totuudesta?

Oppiaiheen päätös Selitä, että kun apostolit saivat Pyhän Hengen lahjan, heistä tuli Jeesuksen Kristuksen
voimallisia todistajia. Apostoleilla on erityinen kutsumus olla Kristuksen todistajia,
mutta myös jokaisella kirkon jäsenellä on vastuu todistaa Hänestä. Todista, että Pyhä
Henki voi auttaa meitä tietämään, milloin ja kuinka todistaa Kristuksesta. Kun nouda-
tamme Hengen kehotuksia, meidän uskomme vahvistuu, meidän herkkyytemme
Hengelle kasvaa ja meistä tulee tehokkaampia Herran Jeesuksen Kristuksen todistajia.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Pyhän Hengen ilmeneminen Kirtlandin temppelin vihkiäisissä

Kerro, että Kirtlandin temppelin vihkiäisissä 27. maaliskuuta 1836 tapahtui samanlai-
nen Hengen vuodattaminen kuin kohdassa Ap. t. 2:1–4 kerrottu. Pyydä jotakuta luo-
kan jäsentä lukemaan ääneen kohdasta LK 109:36–37 osa vihkimisrukouksesta, jossa
profeetta Joseph Smith pyysi sellaista Hengen vuodattamista. Pyydä sitten jotakuta
toista luokan jäsentä lukemaan seuraavat sanat, jotka kertovat, kuinka pyyntöön vas-
tattiin:

Profeetta Joseph Smith sanoi, että Kirtlandin temppelin vihkimispäivänä pidetyssä
iltakokouksessa ”veli George A. Smith nousi ja alkoi profetoida, jolloin kuulimme kuin
mahtavan tuulen pauhinan, joka täytti temppelin, ja koko seurakunta nousi samanai-
kaisesti kuin näkymättömän voiman nostamana; monet alkoivat puhua kielillä ja pro-
fetoida; toiset saivat kirkkauden näkyjä; ja minä näin, että temppeli oli täynnä enke-
leitä, minkä julistin seurakunnalle. Naapuristosta ihmiset kerääntyivät juosten yhteen
(kuultuaan merkillisen äänen temppelin sisältä ja nähtyään kirkkaan valon, ikään
kuin tulipatsaan temppelin yllä) ja olivat ymmällään siitä, mitä oli tekeillä.” (James E.
Talmage, Herran huone [1975], s. 103)

2. Aika, jolloin kaikki pannaan kohdalleen (Ap. t. 3:21)

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Ap. t. 3:20–21.
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• Mitä Pietari ennalta näki profetoidessaan kaiken kohdalleen panemisesta? (Hän
näki ennalta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palauttamisen myöhempinä
aikoina profeetta Joseph Smithin kautta.)

3. ”Kaikki oli heille yhteistä” (Ap. t. 4:32)

Keskustelkaa kohdasta Ap. t. 4:32–5:11. Sano, että alkukirkon jäsenille kaikki oli yhteistä
(Ap. t. 2:44; ks. myös Ap. t. 4:32, 34–37). He pyhittivät kaiken, mitä heillä oli, niin että
jokaisen tarpeet tulivat täytetyiksi. (Voit verrata tätä Eenokin kaupunkiin [KH Moos.
7:18], Lehin jälkeläisiin [4. Ne. 1:1–3] sekä kirkon varhaisiin jäseniin tässä armotalou-
dessa [LK 42:30–34].)

• Kuinka Barnabas suhtautui tähän omaisuuden pyhittämisen järjestelmään? (Ks.
Ap. t. 4:36–37.) Kuinka Ananias ja Safira rikkoivat sitä? (Ks. Ap. t. 5:1–2.) Mitä Pietari
sanoi Ananiaalle ja Safiralle heidän teoistaan? (Ks. Ap. t. 5:3–4, 8–9.) Kuinka me
voimme huolehtia siitä, että olemme rehellisiä Jumalalle?

• Vaikka emme eläkään virallisen pyhityksen lain mukaan, niin mitä meitä pyyde-
tään antamaan Jumalalle tai jakamaan muiden ihmisten kanssa? (Ks. esimerkiksi
Om. 1:26; Moosia 4:16; LK 4:2; 119:4.) Kuinka mekin saatamme joskus ”panna osan
syrjään”?

Vanhin Neal A. Maxwell on sanonut:

”Ananias ja Safiira – – ’[kätkivät] osan hinnasta’ sen sijaan että olisivat pyhittäneet
kaiken. (Ap. t. 5:1–11) Jotkut eivät koskaan myisi Jeesusta 30 hopearahasta mutta
eivät myöskään antaisi Hänelle kaikkeaan!

– – Meillä on taipumusta ajatella, että pyhittäytyminen liittyy ainoastaan rahaan
ja omaisuuteen. Mutta on olemassa monia muita tapoja ”kätkeä osa”. Joku saattaa
antaa rahastaan ja ajastaan mutta pitää itse kuitenkin suuren osan itsestään. Joku
saattaa julkisesti käyttää lahjojaan toisten hyväksi mutta kuitenkin yksityisesti säi-
lyttää tietyn ylpeyden. Joku ei ehkä halua polvistua Jumalan eteen mutta kumartaa
kuitenkin tietylle yleisölle. Joku saattaa ottaa vastaan tehtävän kirkossa, mutta
hänen sydämensä on enemmän kiinni tietyn roolin säilyttämisessä maailmassa.”
(”Painakaa tämä sydämeenne”, Valkeus, tammikuu 1993, s. 63)

• Kuinka me voitamme taipumuksen ”panna syrjään osa”? Mitä siunauksia voimme
saada siitä, että annamme kaiken Herralle?

4. Nuorten toiminta

Nuorten opettajat voivat tässä oppiaiheessa osittain käyttää kyselemällä oppimisen
menetelmää (tätä menetelmää kuvataan kirjassa Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta
sivuilla 147–148). Voit esimerkiksi pyytää luokan jäseniä koettamaan saada selville
oppitunnin aiheen esittämällä kysymyksiä, joihin voit vastata vain ”kyllä” tai ”ei”.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että kirkon työssä on paljon ihmisiä, jotka
kaikki antavat lahjansa ja todistuksensa kirkon vahvistamiseksi.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ap. t. 6:1–7. Kaksitoista apostolia asettavat seitsemän miestä valvomaan kirkon
ajallista työtä.

b. Ap. t. 6:8–7:60. Stefanos, yksi seitsemästä, todistaa Suuren neuvoston edessä.
Hänen sanansa raivostuttavat hänen kuulijoitaan, ja he vievät hänet ulos kau-
pungista ja kivittävät hänet kuoliaaksi.

c. Ap. t. 8:4–40. Filippos, toinen seitsemästä, saarnaa ja tekee tunnustekoja Sama-
riassa. Hän opettaa etiopialaista hoviherraa ja kastaa hänet.

d. Ap. t. 8:1–3; 9:1–31. Saul vainoaa kirkkoa, kunnes hän näkee näyssä Jeesuksen
Kristuksen. Saul kääntyy ja saa kasteen ja alkaa saarnata evankeliumia.

2. Lisälukemista: Ap. t. 22:1–16; 26:1–5, 9–18.

3. Opetusehdotus: Muista, että opetat ryhmää, joka koostuu yksilöistä. He saattavat
olla hyvinkin erilaisia, mitä tulee heidän elämänkokemuksiinsa, heidän jäsenyy-
tensä pituuteen kirkossa, heidän ymmärrykseensä evankeliumin opista ja periaat-
teista, heidän lahjoihinsa ja kykyihinsä sekä heidän mahdollisuuksiinsa saada
koulutusta. Yritä ymmärtää luokan jäsenten eroavaisuuksia ja auta jokaista ymmär-
tämään opetettavia totuuksia. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 25–31;
ks. myös s. 39–42.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä:

• Mikä ruumiinjäsenenne on mielestänne kaikkein tärkein? Miksi?

Kun muutamat luokan jäsenet ovat vastanneet, kysy:

• Kuka kirkon jäsenistä on mielestänne kaikkein tärkein? Miksi?

Anna jälleen muutaman luokan jäsenen vastata. Pyydä sitten jotakuta luokan jäsentä
lukemaan kohta1. Kor.12:14–21 ja pyydä toista luokan jäsentä lukemaan1. Kor.12:12–13.
Selitä, että näissä jakeissa apostoli Paavali vertaa kirkon jäseniä ruumiinjäseniin. Aivan
kuten jalka, käsi, korva ja silmä ovat tärkeitä erilaisilta toiminnoiltaan, niin kaikki kir-
kon jäsenet ovat tärkeitä erilaisine taitoineen ja lahjoineen.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka
liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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1. Seitsemän miestä asetetaan valvomaan kirkon ajallista työtä.

Lukekaa Ap. t. 6:1–7 ja keskustelkaa siitä. Selitä, että apostolien johdolla kirkko kasvoi
nopeasti ja siihen liittyi käännynnäisiä monissa kansakunnissa. Tämä antoi aihetta
suureen riemuun, mutta se antoi myös joitakin haasteita. Kun kirkko kasvoi, apostolit
tarvitsivat muita jäseniä avuksi johtamaan kirkkoa ja vahvistamaan Jumalan valta-
kuntaa.

• Kun kirkko kasvoi, oli siihen kuuluvilla ryhmillä silloin tällöin keskenään erimieli-
syyksiä. (Ks. Ap. t. 6:1.) Kuinka me kirkon jäseninä voimme voittaa erimielisyydet ja
epäsovun keskuudessamme, olivatpa ne lähtöisin etnisistä, taloudellisista, kulttuu-
risista tai muista eroavuuksista? Miksi meidän on tärkeätä estää sellainen hajaan-
nus? (Ks. 2. Ne. 26:33; LK 38:26–27.)

Presidentti Howard W. Hunter on sanonut: ”Juuri ymmärtämällä ja hyväksymällä
tämän Jumalan yleisen isyyden kaikki ihmisolennot voivat parhaiten ymmärtää
Jumalan huolta heistä ja suhdettaan toisiinsa. Tämä on elämän ja rakkauden
sanoma, joka iskee suoraan niitä tukahduttavia perinteitä vastaan, jotka perustuvat
rotuun, kieleen, taloudelliseen tai poliittiseen asemaan, oppiarvoon tai kulttuuri-
taustaan, sillä me olemme kaikki samaa hengellistä alkua. Meillä on jumalallinen
sukupuu; jokainen ihminen on Jumalan henkilapsi.” (”Evankeliumi – maailmanus-
konto”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 21)

• Kuinka erilaisuus jäsenten keskuudessa rikastuttaa ja vahvistaa kirkkoa? Kuinka me
voimme olla keskenämme erilaisia ja silti olla yhtä?

• Apostoleista tuntui, ettei heidän pitänyt ottaa evankeliumin opettamisesta aikaa
riitojen sovitteluun ja muista ajallisista asioista huolehtimiseen (Ap. t. 6:2). Kuinka
he ratkaisivat tämän ongelman? (Ks. Ap. t. 6:3–6.) Miksi on tärkeätä, että kirkon työ
jaetaan monien ihmisten kesken? Kuinka teitä on siunattu mahdollisuuksilla pal-
vella kirkossa?

• Mitä organisatorisia muutoksia Herra on innoittanut myöhempien aikojen kirkon
johtajat tekemään, kun kirkko on kasvanut? (Vastauksiin saattaa kuulua seitsemän-
kymmenen koorumien lisääminen tai kirkon järjestäminen vyöhykkeiksi, joita
johtavat vyöhykkeiden johtokunnat.) Kuinka nämä muutokset ovat auttaneet huo-
lehtimaan kirkon jäsenten tarpeista kautta maailman?

2. Stefanos todistaa Suuren neuvoston edessä, ja hänet kivitetään kuoliaaksi.

Keskustelkaa kohdasta Ap. t. 6:8–7:60. Kehota luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita ääneen.

• Stefanos, yksi niistä seitsemästä miehestä, jotka oli kutsuttu auttamaan kahtatoista
apostolia, vangittiin väärien syytösten perusteella herjaamisesta ja tuotiin juutalais-
ten Suuren neuvoston eteen (Ap. t. 6:11–15. Selitä tarvittaessa, että herjaaminen on
epäkunnioittavaa käytöstä Jumalaa ja pyhiä asioita kohtaan.) Mitä Stefanos teki jou-
tuessaan Suuren neuvoston eteen? (Ks. Ap. t. 7:1–53. Hän selitti osan israelilaisten
historiaa.)

• Minkähän vuoksi Stefanos korosti Herran voimallisia tekoja Israelin historiassa?
Kuinka me voimme huolehtia siitä, ettemme unohda Herran vaikutusta elämäs-
sämme? Kuinka menneiden Herran siunausten muistaminen auttaa meitä pysy-
mään uskollisina tällä hetkellä?

• Minkähän vuoksi Stefanos korosti myös sitä, että Israel oli usein unohtanut Jumalan
ja ollut Hänelle tottelematon? Kuinka Stefanos vertasi kuulijoitaan ja israelilaisia,
jotka olivat aikaisemmin olleet niskuroivia? (Ks. Ap. t. 7:51–53.) Kuinka ihmiset
suhtautuivat tähän vertailuun? (Ks. Ap. t. 7:54.)
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• Minkä näyn Stefanos sai lakattuaan puhumasta? (Ks. Ap. t. 7:55–56.) Mitä ihmi-
set tekivät, kun hän kertoi heille näystään? (Ks. Ap. t. 7:57–58.) Mitä Stefanoksen
viimeiset sanat kertovat hänestä opetuslapsena? (Ks. Ap. t. 7:59–60.)

3. Filippos saarnaa ja tekee tunnustekoja Samariassa.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 8:4–40 ja keskustelkaa niistä.

• Filippos, yksi niistä seitsemästä miehestä, jotka oli valittu auttamaan apostoleita,
saarnasi ja teki tunnustekoja Samariassa. Kuinka samarialaiset suhtautuivat Filip-
poksen sanomaan? (Ks. Ap. t. 8:6–8, 12.) Kuinka nämä ihmiset saivat Pyhän Hengen?
(Ks. Ap. t. 8:14–17.)

• Yksi samarialaisista käännynnäisistä oli noituutta harjoittanut Simon. Kenelle
Simon antoi kunnian niistä teoista, joita hän teki noituuden avulla? (Ks. Ap. t.
8:9–11.) Kenelle apostolit antoivat kunnian tekemistään tunnusteoista? (Ks. Ap. t.
4:7–10.) Miksi tämä on merkittävä ero? (Selitä, että monet ihmiset, jotka kilpailevat
meidän huomiostamme ja uskollisuudestamme, tekevät niin saadakseen kunniaa
itselleen. Sitä vastoin Jumalan palvelijat antavat kunnian Jumalalle. Tämän eron
ymmärtäminen voi auttaa meitä arvioimaan monia asioita, jotka vaikuttavat mei-
dän elämäämme.)

• Mitä Simon teki, kun hän näki apostolien antavan Pyhän Hengen lahjan? (Ks. Ap. t.
8:18–19.) Kuinka Pietari vastasi Simonin pyyntöön? (Ks. Ap. t. 8:20–23.) Kuinka
ihminen tulee kelvolliseksi saamaan pappeuden voiman? (Ks. Hepr. 5:4; LK 121:36.)

Presidentti James E. Faust on sanonut: ”Tämä suurin kaikista voimista, pappeuden
voima, ei ole saatavissa samalla tavalla kuin voimaa saadaan maailmassa. Sitä ei
voi ostaa eikä myydä. – – Maallista valtaa käytetään usein häikäilemättömästi. Sen
sijaan pappeuden voimaa voidaan käyttää ainoastaan niiden vanhurskauden
periaatteiden mukaan, joiden mukaan pappeutta hallitaan.” (”Pappeuden voima”,
Valkeus, heinäkuu 1997, s. 43)

• Kuinka Filippos tapasi etiopialaisen hoviherran? (Ks. Ap. t. 8:25–29.) Mitä siunauk-
sia Filippos ja etiopialainen saivat sen seurauksena, että Filippos noudatti Hengen
kehotusta? (Ks. Ap. t. 8:30–38.) Mitä siunauksia te (tai joku tuntemanne) olette saa-
neet sen ansiosta, että olette noudattaneet Hengen kehotuksia?

• Kuinka etiopialainen hoviherra osoitti nöyryyttä? (Ks. Ap. t. 8:30–39.) Kuinka nöy-
ryys auttaa meitä ymmärtämään Jumalan sanaa ja ottamaan sen vastaan?

4. Saul kääntyy ja saa kasteen ja alkaa saarnata evankeliumia.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Ap. t. 8:1–3 ja 9:1–31 ja keskustelkaa niistä. Selitä,
että Saul oli fariseus, joka aktiivisesti vainosi varhaisia pyhiä. Hän oli läsnä kun
Stefanos kivitettiin (Ap. t. 7:58) ja oli vastuussa monien kirkon jäsenten vangitsemi-
sesta ja kuolemasta (Ap. t. 8:3; 22:4). Hän koki kuitenkin ihmeellisen kääntymyksen
ja hänestä tuli suuri lähetyssaarnaaja.

• Mikä sai Saulin muuttumaan pyhien vainoojasta suureksi Herran palvelijaksi? (Ks.
Ap. t. 9:1–9, 17.) Huomauta, että Saul koki kääntymyksen, kun hän kuuli Herran
äänen. Kuinka me voimme kuulla Herran äänen? (Ks. LK 1:38; 6:23; 8:2; 18:34–36.)
Kuinka Hänen äänensä kuuleminen auttaa meitä kokemaan kääntymyksen?

Muistuta luokan jäseniä siitä, että kääntymys on usein hiljainen, vähitellen tapah-
tuva kokemus eikä äkillinen, ihmeellinen kokemus kuten Saulin kohdalla. Vanhin
Robert D. Hales sanoi: ”Joskus ihmiset voivat saada tämänkaltaisia kokemuksia,
mutta useimmiten kääntymys tapahtuu pidemmän ajan kuluessa, kun tutkiminen,
rukous, kokemus ja usko kasvattavat todistustamme ja auttavat kääntymykses-
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sämme.” (”Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi”, Valkeus, heinäkuu 1997,
s. 79)

• Vanhin Ezra Taft Benson sanoi, että Paavalin kysymys ”Herra, mitä tahdot minun
tekevän?” on kaikkein tärkein kysymys, mitä voimme esittää tässä elämässä. (Ks.
”Kuunnelkaa profeetan ääntä”, Konferenssiraportit 1970–1972, s. 218.) Miksi on niin
tärkeätä, että esitämme tämän kysymyksen? Kuinka teitä on siunattu, kun olette
taipuneet Jumalan tahtoon teitä kohtaan?

• Miksi Ananias epäröi mennä tapaamaan Saulia? (Ks. Ap. t. 9:10–14.) Miksi Ananias
epäilyksistään huolimatta kuitenkin meni? (Ks. Ap. t. 9:15–16.) Mitä me voimme
oppia Ananiaan menettelystä? (Vastauksiin voi kuulua, että Jumala voi antaa meille
rohkeutta tehdä kaiken, mitä Hän meiltä pyytää, ja että meidän ei pidä koskaan
menettää toivoa kenenkään suhteen, vaikka hän näyttäisikin olevan hengellisen
avun ulottumattomissa.)

• Mitä Ananias teki Saulin hyväksi? (Ks. Ap. t. 9:17–18.) Mitä Saul teki sen jälkeen kun
hänet oli kastettu? (Ks. Ap. t. 9:19–22, 26–29.) Mikä meidän vastuumme on, kun
me olemme kääntyneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin? (Ks. Luuk. 22:32; Joh.
8:31; Moosia 18:8–10; LK 88:81.)

Oppiaiheen päätös Huomauta, että me elämme Stefanoksen, Filippoksen ja Saulin tavoin aikaa, jolloin
kirkko kasvaa nopeasti. Todista siitä, että Herra haluaa meidän jokaisen palvelevan
Hänen valtakunnassaan sen kasvaessa. Kehota luokan jäseniä panemaan merkille ja
arvostamaan niitä erilaisia luonteenpiirteitä, lahjoja ja kokemuksia, joita kukin seura-
kunnan jäsen tuo Herran palvelukseen.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. ”Paha sinun on potkia pistintä vastaan” (Ap. t. 26:14)

• Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Ap. t. 26:14. Mitä tarkoittaa ”potkia pistintä
vastaan”? (Vastustaa opetusta tai ohjeita. Karjan ajossa käytetään joskus terävää
keppiä, jolla pistetään eläimiä, jotta ne saataisiin liikkumaan nopeammin tai tiet-
tyyn suuntaan. Jos eläin potkii vastaan, kun sitä pistetään, pistäminen satuttaa
sitä enemmän.) Kuinka Saulin teot ennen hänen näkyään vahingoittivat häntä?
Kuinka me vahingoitamme itseämme taistellessamme totuutta vastaan?

2. Nuorten toiminta

Kirjoita seuraavat sanat sanaliuskoihin tai tauluun: Ananias, valtuuttamana, pahaa,
silmistä, Pyhästä Hengestä, valo, julistaa, suomut, sanattomina, aseekseni, äänen.

Pyydä luokan jäseniä tutkimaan kohtaa Ap. t. 9:1–22 ja päättelemään näiden Saulin
kääntymyskertomuksessa olevien sanojen merkitystä ja järjestystä. Pyydä heitä sitten
esittämään kertomus käyttämällä kaikkia mainittuja sanoja.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että evankeliumi on kaikkia ihmisiä varten ja
että kirkkoa ohjaa jatkuva ilmoitus.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ap. t. 10:1–11:18. Enkeli ilmestyy Corneliukselle näyssä ja käskee tätä lähettämään
miehiä noutamaan apostoli Pietaria. Pietari saa tietää näyssä, että evankeliumia
tulee saarnata muillekin kuin juutalaisille. Hän lähtee Kesareaan opettamaan
Corneliusta ja hänen perhettään ja ystäviään. Pyhä Henki laskeutuu Corneliuk-
seen ja muihin, ja heidät kastetaan. Jotkut kirkon jäsenet arvostelevat Pietaria
pakanoiden opettamisesta, mutta kun hän kertoo näystään, he hyväksyvät sen
ilmoituksena kirkolle.

b. Ap. t. 12. Kuningas Herodes mestauttaa Jaakobin ja vangituttaa Pietarin. Pyhät
rukoilevat, että Pietari pääsisi vankilasta, ja Herran enkeli vapauttaa hänet. Her-
ran enkeli lyö Herodesta, ja tämä kuolee.

c. Ap. t. 13–14. Saul (joka nyt tunnetaan Paavalina) ja Barnabas tekevät ensimmäisen
lähetystyömatkansa ja perustavat seurakuntia muutamiin kaupunkeihin paka-
noiden keskuuteen.

d. Ap. t. 15:1–35. Jotkut juutalaiset pyhät opettavat, että kirkkoon liittyvien paka-
noiden täytyy pitää Mooseksen laki, miesten ympärileikkaus mukaan luettuna.
Apostolit ilmoittavat, että Herra ei vaadi sitä.

2. Jos kartta Paavalin ensimmäisestä lähetysmatkasta on saatavissa, voit käyttää sitä
oppitunnin aikana.

3. Opetusehdotus: Vanhin Gordon B. Hinckley on sanonut: ”Oppilaanne ansaitsevat
enemmän kuin teidän tietonne. He ansaitsevat teidän innoituksenne ja kaipaavat
sitä. He haluavat henkilökohtaisten suhteiden lämpöä. Tämä on aina ollut suuren
opettajan tuntomerkki.” (julkaisussa Conference Report, lokakuu 1965, s. 52 tai
Improvement Era, joulukuu 1965, s. 1124) Mieti rukoillen sitä, kuinka voit oppia tun-
temaan jokaisen luokan jäsenen ja osoittaa rakkautta heitä kohtaan. (Ks. Opettami-
nen – ei suurempaa kutsumusta, s. 6–7, 29, 167.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Anna seuraavat vihjeet yksi kerrallaan ja pyydä luokan jäseniä päättelemään, mihin
merkittävään tapahtumaan kirkon historiassa ne viittaavat:

1. Ilmoitus
2. 8. kesäkuuta 1978
3. Presidentti Spencer W. Kimball
4. Pappeus
5. Virallinen julistus N:o 2

Pyydä luokan jäseniä ottamaan esiin Virallinen julistus N:o 2 (Opin ja Liittojen Kirjan
lopussa) ja lukemaan itsekseen toinen kappale (alkaa sanoilla ”Tämän vuoden kesä-
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kuun alkupuolella”). Huomauta, että Virallinen julistus N:o 2 sisältää ilmoituksen,
jonka perusteella pappeus voitiin antaa kaikille kelvollisille kirkon miespuolisille jäse-
nille.

Jos luokan jäsenissä on sellaisia, jotka muistavat päivän, jona ilmoituksesta tuli tieto,
niin pyydä heitä kuvailemaan, miltä heistä tuntui, kun he kuulivat siitä.

• Kuka teki pappeuden saamisen mahdolliseksi kaikille kelvollisille kirkon miespuoli-
sille jäsenille? (Herra.) Kuinka Herra teki tahtonsa tiettäväksi kirkolle? (Hän ilmoitti
sen profeetalle, joka sitten ilmoitti sen kirkon jäsenille.) Kuinka tämä ilmoitus
vaikutti kirkkoon?

Selitä, että tämä ilmoitus on esimerkki siitä, kuinka Herra johtaa jatkuvasti kirkkoaan
ilmoituksen kautta. Tässä oppiaiheessa käsitellään erästä samankaltaista ilmoitusta,
joka annettiin kirkon jäsenille pian Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, korosta sitä, kuinka tärkeätä on
saada jatkuvasti ilmoitusta Herralta Hänen kirkolleen. Kehota luokan jäseniä kerto-
maan omasta todistuksestaan jatkuvasta ilmoituksesta.

1. Pietari saa tietää näyssä, että evankeliumia tulee saarnata muillekin kuin
juutalaisille.

Keskustelkaa kohdasta Ap. t. 10:1–11:18. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita.

• Minkälainen mies Cornelius oli? (Ks. Ap. t. 10:1–2, 30–31. Hän oli vanhurskas mies,
joka uskoi Jumalaan, mutta hän ei ollut juutalainen.) Mikä oli enkelin sanoma Cor-
neliukselle? (Ks. Ap. t. 10:3–6.) Miksi on tärkeätä välittömästi noudattaa Jumalalta
tulevia ohjeita tai kehotuksia?

• Corneliuksen miesten ollessa matkalla Joppeen Pietari sai näyn (Ap. t. 10:9–16).
Mitä Pietari näyssään näki? (Ks. Ap. t. 10:11–12.) Mitä Pietaria käskettiin tekemään?
(Ks. Ap. t. 10:13.) Miksi Pietari vastusti? (Ks. Ap. t. 10:14. Hän ei halunnut syödä eläi-
miä, joita Mooseksen lain mukaan pidettiin epäpuhtaina.) Kuinka Herra vastasi Pie-
tarin huoleen? (Ks. Ap. t. 10:15–16.)

• Kun Pietari tapasi Corneliuksen, hän ymmärsi unensa. Mitä se tarkoitti? (Ks. Ap. t.
10:28, 34–35. Evankeliumi oli kaikkia ihmisiä eikä ainoastaan juutalaisia varten.
Selitä, että sanonta ”Jumala [ei] erottele ihmisiä” tarkoittaa, että Jumala antaa jokai-
selle ihmiselle tilaisuuden vastaanottaa pelastussuunnitelman kautta saatavat siu-
naukset.) Miksi pakanoita edustivat unessa epäpuhtaat eläimet? (Juutalaiset luulivat
pakanoiden olevan hengellisesti kelvottomia eli epäpuhtaita kuten ne eläimet, joita
Mooseksen laki kielsi juutalaisia syömästä. Sanoessaan, että unessa olevat eläimet
oli nyt puhdistettu, Herra ilmoitti Pietarille, että evankeliumia tuli nyt saarnata kai-
kille ihmisille.)

• Kun Pietari oli selittänyt untaan, hän alkoi opettaa Corneliusta ja tämän ystäviä.
Mitä hän opetti ensimmäisessä saarnassaan heille? (Ks. Ap. t. 10:36–43.) Mitä tapah-
tui, kun Pietari saarnasi? (Ks. Ap. t. 10:44, 46.) Miksi tämä sai Pietarin vakuuttu-
neeksi siitä, että Cornelius ja hänen ystävänsä tuli kastaa? (Ks. Ap. t. 10:47–48; ks.
myös Ap. t. 11:15–17.)

• Kuinka jotkut kirkon jäsenet suhtautuivat kuullessaan, että Pietari oli opettanut
evankeliumia muillekin kuin juutalaisille? (Ks. Ap. t. 11:1–3.) Miksi nämä jäsenet oli-
vat vihaisia? (Heidän mielestään muut kuin juutalaiset eivät kuuluneet Jumalan
valittuun kansaan.)

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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• Kuinka kirkon jäsenten mielipiteet muuttuivat sen jälkeen kun Pietari kertoi heille
näystään ja kokemuksistaan Corneliuksen kanssa? (Ks. Ap. t. 11:4–18.) Mitä meidän
pitäisi tehdä, kun me saamme uusia ohjeita johtajiltamme kirkossa, vaikka me
emme aluksi pitäisikään noista ohjeista tai vaikka ne olisivat mielestämme vaikeita
ymmärtää? (Ks. Joh. 7:17; 2. Ne. 28:30; LK 6:11, 14–15.)

• Miksi juuri Pietari sai ilmoituksen, että pakanoillekin tulee opettaa evankeliumia?
(Hän oli siihen aikaan kirkon johtaja.) Kuka nykyään saa ilmoitusta koko kirkkoa
varten? Miksi on tärkeätä, että on vain yksi henkilö, joka saa ilmoitusta koko kirk-
koa varten? (Ks. LK 43:2–6.)

2. Pietari vapautetaan vankilasta ihmeellisellä tavalla.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 12 ja keskustelkaa niistä.

• Kuningas Herodes mestautti apostoli Jaakobin ja käski vangita Pietarin sekä mää-
räsi hänelle tiukan vartioinnin (Ap. t. 12:1–4). Kuinka kirkon jäsenet suhtautuivat
Pietarin vangitsemiseen? (Ks. Ap. t. 12:5.) Kuinka meidän rukouksemme voivat
auttaa profeettaa ja muita kirkon johtajia tänä päivänä? (Ks. LK 43:12; 93:51; 107:22.)

Presidentti Joseph F. Smith on sanonut: ”Ei koskaan saisi kulua päivääkään niin,
etteivät kaikki kirkon jäsenet kohottaisi ääntään rukouksessa Herran puoleen tuke-
akseen Hänen palvelijoitaan, jotka on pantu heitä johtamaan.” (Evankeliumin oppi
[1980], s. 213)

• Kuinka Pietari pääsi pois vankilasta? (Ks. Ap. t. 12:6–10.) Missä muissa tilanteissa
Herra on ihmeellisellä tavalla säästänyt jonkun ihmisen hengen, kunnes tämä on
täyttänyt maanpäällisen palvelutehtävänsä? (Pyhissä kirjoituksissa olevia esimerk-
kejä ovat Daniel, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, Abinadi, Alma ja Amulek sekä
Joseph Smith.)

• Mitä tapahtui kuningas Herodekselle sen jälkeen kun Pietari oli pelastunut vanki-
lasta? (Ks. Ap. t. 12:21–23.) Vertaa Herodeksen kohtaloa siihen, mitä tapahtui
kirkolle, kuten seuraavassa jakeessa kuvataan (Ap. t. 12:24). Kuinka olet nähnyt
kirkon kukoistavan siitä huolimatta, että jotkut ovat yrittäneet tuhota sen?

3. Saul (joka nyt tunnetaan Paavalina) ja Barnabas saarnaavat evankeliumia
pakanoille.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Ap. t. 13–14 ja keskustelkaa niistä. Jos käytät karttaa,
näytä keskustelun kuluessa ne paikat, joissa Paavali ja Barnabas kävivät.

• Mitä Saulin ja Barnabaksen kutsumiset kertovat siitä, kuinka kirkon jäseniä kutsu-
taan Jumalan palvelukseen? (Ks. Ap. t. 13:1–3. Keskustelkaa rukouksen, paastoami-
sen, ilmoituksen ja pappeuden valtuuden tarpeesta kutsuttaessa jäseniä palvele-
maan kirkossa.) Mitkä kokemukset ovat auttaneet teitä tietämään, että kirkon
kutsumukset ovat Hengen innoittamia?

• Synagogan esimiehet Antiokiassa pyysivät Paavalia puhumaan sapatin jumalan-
palveluksessa (Ap. t. 13:14–15). Mikä oli Paavalin keskeisin sanoma? (Ks. Ap. t.
13:23–31; 38–41.) Kuinka pakanat Antiokiassa suhtautuivat lähetyssaarnaajiin ja
heidän sanomaansa? (Ks. Ap. t. 13:42–44.) Miksi jotkut juutalaisista vainosivat
Paavalia ja Barnabasta? (Ks. Ap. t. 13:45–47.)

• Kuinka Lystran asukkaat suhtautuivat siihen, että Paavali paransi ramman miehen?
(Ks. Ap. t. 14:8–13. Selitä, että Jupiter ja Merkurius, joita ihmiset palvelivat, olivat
vääriä jumalia.) Kuinka Paavali ja Barnabas reagoivat tähän ylistykseen ja huomion
saamiseen? (Ks. Ap. t. 14:14–18.) Huomauta, että todelliset Jumalan sanan opettajat

127

Oppiaihe 30



pyrkivät antamaan aina kunnian Jumalalle ja kääntävät huomion pois itsestään.
Kuinka te olette nähneet tämän asenteen ilmenevän nykyisissä kirkon johtajissa?

• Jokaisessa kaupungissa, jossa Paavali ja Barnabas kävivät, he tapasivat ihmisiä, jotka
olivat innokkaita vastaanottamaan evankeliumin, mutta he tapasivat myös ihmisiä,
jotka vainosivat heitä ja villitsivät muita kirkkoa vastaan (Ap. t. 13:43–45, 50;
14:1–6, 19). Miksi Paavali ja Barnabas palasivat kuhunkin kaupunkiin, vaikka heitä
oli vainottu niissä? (Ks. Ap. t. 14:21–23. He olivat perustaneet niihin kaupunkeihin
kirkon seurakuntia, ja he palasivat rohkaisemaan ja opettamaan näiden seurakun-
tien uusia jäseniä.) Mitä me voimme tehdä tukeaksemme seurakuntamme uusia
jäseniä?

Presidentti Gordon B. Hinckley on todennut: ”Kasvavan käännynnäismäärän
myötä meidän täytyy yhä voimakkaammin ponnistella auttaaksemme heitä, kun
he etsivät tietään. Jokainen heistä tarvitsee kolmea asiaa: ystävää, tehtävää ja sitä,
että heitä ravitaan ’Jumalan hyvällä sanalla’ (Moro. 6:4). Näiden asioiden tarjoami-
nen on meidän velvollisuutemme ja oikeutemme.” (”Käännynnäisiä ja nuoria
miehiä”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 47)

4. Apostolit tekevät päätöksen, että pakanoiden ei tarvitse pitää Mooseksen lakia.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 15:1–35 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä kiistaa Paavali ja Barnabas menivät ratkaisemaan Jerusalemiin? (Ks. Ap. t.
15:1–2. Selitä, että ympärileikkaus oli vertauskuva koko Mooseksen laista. Ympä-
rileikattu mies oli sellainen, joka piti lain. Vaikka Jeesus Kristus oli täyttänyt
Mooseksen lain, niin jotkut juutalaiset kristityt harjoittivat sitä yhä ja halusivat
myös pakanakäännynnäisten harjoittavan sitä.) Kuinka kiista ratkaistiin?
(Perinpohjaisen keskustelun jälkeen apostolit päättivät innoituksen kautta olla
vaatimatta ympärileikkausta.)

• Kuinka Apostolien teoissa kohdassa 15:6–31 kuvatut tapahtumat osoittavat, minkä
mallin mukaan päätöksiä kirkon menettelytavoista ja käytännöistä tehdään?

a. Kirkon johtajat kokoontuvat käsittelemään asioita (jae 6).
b. He keskustelevat asiasta perinpohjaisesti (jakeet 7–21).
c. He tekevät päätöksen Herran tahdon mukaan (jakeet 19–21).
d. Pyhä Henki vahvistaa, että päätös on oikea (jae 28).
e. Päätös ilmoitetaan pyhien hyväksyttäväksi (jakeet 22–31).

Oppiaiheen päätös Todista siitä, että kirkkoa on aina ohjannut jumalallinen ilmoitus ja että ilmoitus jat-
kuu tänäkin aikana. Kehota luokan jäseniä noudattamaan elävän profeetan ja muiden
kirkon johtajien neuvoja.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit halutessasi liittää
sen oppiaiheeseen.

Maailmanlaajuinen kirkko

Näyttääksesi luokan jäsenille, kuinka kirkko on kasvanut, ota esille maailmankartta.
Näytä ne paikat, joissa kirkon jäseniä asui Corneliuksen aikana (nykyinen Israel, Turkki,
Kreikka ja niitä ympäröivät alueet). Pyydä sitten luokan jäseniä näyttämään paikkoja,
joissa tänä päivänä asuu kirkon jäseniä. Selitä, että vuoden 1998 alussa kirkossa oli yli
kymmenen miljoonaa jäsentä 162 maassa ja territoriossa. Lähetyssaarnaajia oli 116
maassa yhteensä yli 57 000, ja he puhuivat 45 pääkieltä ja lisäksi useita murteita. (Kir-
kon julkaisemissa lehdissä saattaa olla ajankohtaisempia tietoja.)
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä Paavalin opetusten perusteella oppimaan, kuinka kertoa evan-
keliumista ja elää pyhinä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ap. t. 15:36–41; 16; 17:1–15; 18:1–22. Kun pakanakäännynnäisiä ja Mooseksen
lakia koskeva kiista on ratkaistu, Paavali ja Barnabas valmistautuvat toiseen
lähetystyömatkaansa. He ovat eri mieltä eräästä lähetystyötoverista ja päättävät
lähteä eri teitä. Paavali ottaa mukaansa Silaksen ja Timoteuksen ja aloittaa lähe-
tystyön Makedoniassa ja Kreikassa. Heitä vainotaan usein, mutta he käännyttä-
vät monia ihmisiä.

b. Ap. t. 17:16–34. Paavali käy Ateenassa ja näkee koko kaupungin olevan epäjuma-
lanpalveluksen vallassa. Hän todistaa Ateenan filosofeille ja saarnaa Areiopagilla
Jumalan luonteesta, ihmisten ykseydestä Jumalan sukuna sekä ylösnousemuk-
sesta.

c. 1. ja 2. Tess. Paavali kirjoittaa kaksi kirjettä Tessalonikan, Makedoniassa sijaitse-
van kaupungin, pyhille. Hän neuvoo heitä kertomaan evankeliumista, valmis-
tautumaan toiseen tulemiseen ja elämään kuten pyhien tulee.

2. Lisälukemista: 1. Kor. 2:4–5, 10–13.

3. Jos seuraavaa aineistoa on saatavissa, voit käyttää sitä oppitunnilla:

a. Kartta Paavalin toisesta lähetystyömatkasta
b. ”Toinen tulemus”, kolmen minuutin pituinen osio videosta Uusi testamentti –

Kuvanauhoitteita (56914 130)

4. Opetusehdotus: Luokan jäsenten tehtävänä on tulla oppitunnille valmiina esit-
tämään kysymyksiä, antamaan näkemyksiä, kertomaan kokemuksistaan ja todis-
tamaan. Kehota luokan jäseniä valmistautumaan oppitunnille tutkimalla pyhiä
kirjoituksia ja rukoilemalla päivittäin. Osoita kiinnostusta luokan jäsenten osal-
listumista kohtaan oppitunnilla ja anna siitä kiitosta.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esitä seuraava kertomus:

Asuessaan Heywoodin perheessä Salt Lake Cityssä 1800-luvun lopulla John Morgan
näki eräänä yönä unta, että hän matkusti erästä tietä pitkin Georgiassa. Hän tunsi tien,
koska hän oli usein kulkenut sitä pitkin ollessaan sotilaana Yhdysvaltain sisällisso-
dassa. Hän tuli tienristeykseen ja näki Brigham Youngin seisovan siinä. Presidentti
Young käski häntä kulkemaan vasemmalle vievää tietä, vaikka oikeanpuoleinen tie
johti seuraavaan kaupunkiin.

Herra Morgan, joka ei ollut siihen aikaan kirkon jäsen, kertoi sisar Heywoodille unes-
taan ja kysyi, mitä tämä arveli siitä. Sisar Heywood sanoi uskovansa, että John liittyisi
kirkkoon ja palvelisi lähetystyössä etelävaltioissa ja että jonakin päivänä hän huomaisi
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kulkevansa tietä, jonka hän oli unessaan nähnyt. Kun se tapahtuisi, hänen tulisi muis-
taa Brigham Youngin neuvo ja lähteä kulkemaan vasemmalle vievää tietä.

Vuosia myöhemmin kun John Morgan oli kastettu ja hänet oli kutsuttu lähetystyöhön
etelävaltioihin, hän tuli tienristeykseen, jonka hän oli unessaan nähnyt. Hän muisti
kehotuksen kulkea vasemmalle vievää tietä, joten hän teki niin. Tuntia myöhemmin
hän tuli Heywoodinlaaksoon, kauniiseen paikkaan, jolla oli sama nimi kuin perheellä,
jossa hän oli asunut vuosia sitten siihen aikaan kun hän näki unen.

Kulkiessaan laaksoa ristiin rastiin samalla saarnaten hän huomasi, että ihmiset olivat
hyvin valmistautuneita kuulemaan evankeliumia. Kuultuaan hänen saarnaavan muu-
tamat perheet mainitsivat, että laakson halki oli kymmenen päivää aikaisemmin kul-
kenut muukalainen, joka pyysi saada merkitä heidän Raamattujaan. Muukalainen oli
sanonut heille, että eräs toinen sanansaattaja tulisi ja selittäisi heille merkityt kohdat.
John Morgan oli selittänyt nuo merkityt kohdat opettaessaan evankeliumia. Seuraa-
vien viikkojen aikana vanhin Morgan opetti kolmea perhettä lukuun ottamatta kaik-
kia laaksossa asuvia kahtakymmentäkolmea perhettä ja kastoi ne. (Bryant S. Hinckley,
The Faith of Our Pioneer Fathers [1956], s. 242–244)

• Mikä vaikutti John Morganin menestykseen lähetyssaarnaajana? (Mahdollisia
vastauksia: hän oli halukas tekemään ahkerasti työtä, hän kuunteli Henkeä, ja
ihmisten sydämiä oli valmistettu vastaanottamaan evankeliumi.)

Selitä, että tämä oppitunti käsittelee apostoli Paavalia, joka John Morganin lailla kuun-
teli Henkeä ja oli menestyvä lähetyssaarnaaja. Toisella lähetystyömatkallaan Paavali
kärsi paljon vainoa mutta löysi myös paljon ihmisiä, jotka olivat valmiita vastaanotta-
maan evankeliumin eli Jeesuksen Kristuksen.

Kun opetat Paavalin toista lähetystyömatkaa, keskustelkaa siitä, mitä me voimme
oppia Paavalilta evankeliumin opettamisesta, valmistautumisesta oppimaan evanke-
liumia ja todistuksemme vahvistamisesta.

1. Paavali, Silas ja Timoteus saarnaavat kaikkialla Makedoniassa ja Kreikassa.

Keskustelkaa kohdista Ap. t. 15:36–41; 16; 17:1–15; 18:1–22. Pyydä luokan jäseniä luke-
maan valitsemiasi jakeita. Voit muistuttaa luokan jäseniä, että Apostolien teot kirjoitti
Luukas. Hän matkusti ilmeisesti Paavalin mukana joillakin Paavalin lähetystyömat-
koilla, koska hän käyttää usein sanaa me viitatessaan Paavalin ja hänen lähetyssaar-
naajatoveriensa tekemisiin (Ap. t. 16:10).

• Toisen lähetystyömatkansa aikana Paavali saarnaa monissa Makedonian ja Kreikan
kaupungeissa, esimerkiksi Filippissä, Tessalonikassa, Beroiassa, Korintissa ja Atee-
nassa. (Näytä nämä kaupungit kartasta.) Kuinka Henki johti Paavalia ja hänen tove-
reitaan matkan aikana? (Ks. Ap. t. 16:6–10; 18:9–11.) Kuinka Henki on johtanut
teidän pyrkimyksiänne palvella Herraa?

• Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että Lyydia kuuli Paavalin sanat ja uskoi ne siksi,
että Herra oli avannut hänen sydämensä (Ap. t. 16:14–15). Miksi ”avoin sydän” on
välttämätön kääntymyksessä evankeliumiin? (Ks. Moosia 2:9; LK 64:34.) Pyydä
luokan jäseniä kertomaan tapauksista, jolloin Herra on avannut heidän sydämensä
(tai jonkun heidän tuntemansa ihmisen sydämen) evankeliumille.

• Miksi Paavali ja hänen toverinsa vangittiin Tyatirassa? (Ks. Ap. t. 16:16–24.) Kuinka
he pääsivät vapaiksi? (Ks. Ap. t. 16:25–26.) Kuinka he käyttivät tätä kokemusta lähe-
tystyötilaisuutena? (Ks. Ap. t. 16:27–34.) Mitä muita esimerkkejä voitte mainita kir-
kon historiasta tai omasta elämästänne siitä, että vainosta on koitunut jotakin
hyvää?

Keskustelua ja
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kirjoitusten kohdista
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• Mitä Paavali opetti tessalonikalaisille, kun hän vietti sapatin synagogassa heidän
kanssaan? (Ks. Ap. t. 17:1–3.) Mitä Paavalin opetuksista Tessalonikassa seurasi? (Ks.
Ap. t. 17:4–10.)

• Kuinka Beroian synagogassa olevat ihmiset vastaanottivat Paavalin opetukset?
(Ks. Ap. t. 17:10– 12.) Kuinka me voimme saada ”avarakatseisuutta” evankeliumin
oppimista kohtaan?

2. Paavali saarnaa Ateenan filosofeille Areiopagilla.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 17:16–34 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että kun
Paavali lähti Beroiasta, hän meni Ateenaan, joka oli silloin maailman kulttuurin kes-
kus. Siellä olevat filosofit pitivät Jumalaa abstraktina olentona tai voimana eikä kirjai-
mellisena henkiemme Isänä. He palvelivat Jumalan luomakuntaa eikä itse Jumalaa.
He korvasivat ilmoituksen järjellä ja väittelyllä ja arvostivat ihmisviisautta enemmän
kuin Jumalan totuuksia.

• Ateenalaiset filosofit ”olivat – – tavattoman kiinnostuneita kaikista uusista asioista
ja puheenaiheista” (Ap. t. 17:21). Kuinka tämä suuntaus ilmenee tänä päivänä? Mitä
vaaroja voi piillä siinä, että aina etsii ”uusia asioita”?

• Mitä Paavali opetti ateenalaisille Jumalasta? (Ks. Ap. t. 17:22–31.) Miksi on tärkeätä
tietää, että ”me olemme Jumalan sukua” (Ap. t. 17:28)? Kuinka se, että ymmär-
rämme, Jumalan todellisen luonteen ja Hänen tehtävänsä Isänämme, auttaa meitä
rakastamaan ja palvelemaan Häntä?

• Paavali esitti filosofien järkeilyn ja logiikan vastapainoksi vilpittömän todistuksen
Jumalasta, Isästämme. Miksi vilpitön todistus on evankeliumin opettamisessa
vakuuttavampaa kuin logiikka ja järki? (Ks. 1. Kor. 2:4–5, 10–13.)

• Miksi filosofit kuuntelivat Paavalia? (Ks. Ap. t. 17:18–21.) Kuinka arvelette tämän
motiivin vaikuttaneen heidän suhtautumiseensa Paavalin sanomaan? (Ks. Ap. t.
17:32–33.) Kuinka me voimme valmistautua kuulemaan ja ymmärtämään kirkon
johtajien sanoja?

3. Paavali kirjoittaa Tessalonikan pyhille kirjeitä neuvoen heitä.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista 1. ja 2. Tess. ja keskustelkaa niistä.

• Paavali oli huolissaan Tessalonikan pyhistä mutta ei pystynyt enää palaamaan hei-
dän luokseen, joten hän lähetti sinne Timoteuksen (1. Tess. 2:17–18; 3:1–2, 5–7).
Timoteuksen paluun jälkeen Paavali kirjoitti kaksi kirjettä antaen Tessalonikan
pyhille neuvoja ja rohkaisua. Mitä me voimme oppia siitä, mitä Paavali teki uusien
kirkon jäsenten puolesta?

• Mitä Paavali opettaa kohdissa 1. Tess. 1:5 ja 2:2–12 siitä, kuinka meidän tulee opet-
taa evankeliumia muille? (Kirjoita luokan jäsenten vastauksia tauluun.) Kuinka
näiden periaatteiden noudattaminen on auttanut teitä opettamaan evankeliumia?

• Mitkä tessalonikalaisten pyhien huolet kuvastuvat Paavalin selityksissä toisesta
tulemisesta? (Ks. 1. Tess. 4:13–18; 5:1–3.) Mitä Paavali kertoi tapahtuvan ennen
toista tulemista? (Ks. 2. Tess. 2:1–4.) Kuinka tämä profetia täyttyi? (Ks. LK 1:15–16;
112:23; KH J. S. Hist. 1:19.)

• Miten Tessalonikan pyhien tuli Paavalin mukaan valmistautua toiseen tulemiseen?
(Ks. 1. Tess. 5:4–8.) Mitä meidän tulee tehdä valmistautuaksemme toiseen tulemi-
seen?
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Jos käytät videoesitystä ”Toinen tulemus”, niin näytä se tässä yhteydessä. Keskustelkaa
lyhyesti vanhin Packerin ja vanhin Maxwellin neuvoista valmistautua toiseen tulemi-
seen murehtimatta silti sitä, milloin se tapahtuu.

• Mitä neuvoja Paavali antoi tessalonikalaisille siitä, kuinka heidän tuli pyhinä elää?
(Ks. 1. Tess. 4:9–12; 5:11–22.) Kirjoita luokan jäsenten vastauksia tauluun. Keskustel-
kaa Hengen johdatuksen mukaan joistakin kirjoittamistasi neuvoista. Keskustelu
voi käsitellä muun muassa sitä, kuinka me voimme entistä täydellisemmin noudat-
taa neuvoja ja kuinka meitä siunataan niin tehdessämme.

Oppiaiheen päätös Todista totuuksista, joita Paavali opetti puhuessaan niistä ominaisuuksista, joita
menestyvillä lähetyssaarnaajilla ja rakkautta osoittavilla myöhempien aikojen pyhillä
tulee olla. Kehota luokan jäseniä tavoittelemaan näitä ominaisuuksia, jotta he voisivat
valmistautua ja valmistaa muita Herran toiseen tulemiseen.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit halutessasi liittää
sen oppiaiheeseen.

Evankeliumin opettaminen oikealla asenteella

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta 1. Tess. 2:2–3. Muistuta, että Paavalin mukaan
evankeliumia tulee opettaa rohkeasti ja ilman harha-ajatuksia tai vilpillisyyttä. Vanhin
James E. Talmage lisäsi, että meidän tulee rohkeasti opettaa totuutta arvostelematta
muiden uskomuksia tai hyökkäämättä niitä vastaan. Esitä seuraava kertomus havain-
nollistaaksesi tätä:

Opiskeluvuosinaan vanhin Talmage tapasi kerran miehen, joka tarjoutui myymään
hänelle erinomaisen öljylampun. Vanhin Talmagella oli jo lamppu, johon hän oli tyy-
tyväinen, mutta hän antoi silti lampunmyyjän tulla asuntoonsa esittelemään lamp-
pua.

”Me astuimme huoneeseeni, ja tuikkasin tulen hyvin hoidettuun lamppuuni. Vieraani
kiitteli lamppua kovasti. Se oli paras lamppu laatuaan, hän sanoi, eikä hän ollut kos-
kaan nähnyt paremmin pidettyä lamppua. Hän väänsi sydäntä ylös ja alas ja myönsi
sen olevan täydellisen hyvin trimmattu.

’No niin’, hän sanoi, ’sallinette minun sytyttää lamppuni’, ottaen sen laukustaan. – –
Sen valo valaisi kirkkaasti huoneeni sopukoitaan myöten. Sen kirkas loiste sai minun
lamppuni liekin näyttämään heikolta ja kalpealta. Ennen tuota vakuuttavaa esitystä
en ollut koskaan tiennyt, kuinka himmeässä hämärässä olin elänyt ja tehnyt työtä,
opiskellut ja ponnistellut.”

Vanhin Talmage osti uuden lampun, ja myöhemmin hän selitti, mitä me voimme
oppia lampunmyyjältä opettaessamme evankeliumia: ”Lamppua myyvä mies ei
väheksynyt minun lamppuani. Hän asetti oman paremman valonsa minun heikom-
man liekkini rinnalle, ja minä hankin sen kiireesti itselleni.

Jeesuksen Kristuksen kirkon tämän päivän lähetystyöpalvelijat lähetetään työhön, ei
hyökkäämään ihmisten uskomusten kimppuun eikä pilkkaamaan niitä, vaan näyttä-
mään maailmalle parempaa valoa, jonka rinnalla ihmisten tekoa olevien uskontun-
nustusten lepattavien liekkien savuinen himmeys käy ilmeiseksi. Kirkon työ on raken-
tavaa eikä tuhoavaa.” (julkaisussa Albert L. Zobell jr, Story Gems [1953], s. 45–48; ks.
myös The Parables of James E. Talmage, toim. Albert L. Zobell jr [1973], s. 1–6)
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä tavoittelemaan Hengen kehotuksia ja karttamaan sellaisia
asenteita ja tekoja, jotka estävät heitä vastaanottamasta näitä kehotuksia.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ap. t. 18:23–19:41. Paavali aloittaa kolmannen lähetysmatkansa. Aquila ja
Priscilla opettavat evankeliumia Apollokselle. Paavali opettaa ja kastaa uskovia
Efesoksessa ja antaa heille Pyhän Hengen lahjan. Demetrios ja muut hopeasepät
yllyttävät Efesoksen asukkaat Paavalia vastaan.

b. Ap. t. 20. Paavali lähtee Efesoksesta ja saarnaa Makedoniassa ja Kreikassa. Paluu-
matkallaan Jerusalemiin hän pitää jäähyväispuheen efesolaisille kirkon johtajille
varoittaen luopumuksesta.

c. Gal. Paavali kirjoittaa kirjeen, jossa hän nuhtelee galatalaisia palaamisesta
Mooseksen lakiin. Hän muistuttaa heitä siitä, kuinka välttämätön on usko
Jeesukseen Kristukseen, ja kehottaa heitä etsimään Hengen hedelmiä.

2. Jos kartta Paavalin kolmannesta lähetysmatkasta on saatavissa, voit käyttää sitä
oppitunnilla.

3. Opetusehdotus: Parhaita kertomuksia ja esimerkkejä ovat ne, jotka liittyvät omaan
elämääsi. Luota Henkeen, joka auttaa sinua tietämään, mitkä kokemuksesi ovat
sopivia ja hyödyllisiä kerrottaviksi luokassa. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsu-
musta, s. 87, 127.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan jotakin lahjaa tai taitoa (kuten jonkin instrumentin
soittamista, ompelemista, kirjoittamista tai urheilulajia), jota he ovat joskus kehittä-
neet mutta eivät ole käyttäneet pitkään aikaan. Kysy:

• Tuntuisiko teistä mukavalta käyttää tätä kykyä tänään? Kuinka se teiltä onnistuisi?
Mitä teidän olisi tehtävä voidaksenne käyttää tätä lahjaa tai taitoa yhtä hyvin kuin
aikaisemmin? (Ellei kenelläkään luokan jäsenistä ole mielessään sellaista lahjaa tai
taitoa, niin kerro jostakin oman elämäsi esimerkistä.)

Sano, että Pyhän Hengen kehotusten huomaamista voidaan pitää hengellisenä lah-
jana tai kykynä. Mitä enemmän me käytämme tätä lahjaa, sitä taitavammiksi me siinä
tulemme.

• Kuinka me voimme kehittää kykyä huomata Pyhän Hengen kehotukset? (Mahdolli-
sia vastauksia: elämällä vanhurskaasti, etsimällä innoitusta Pyhän Hengen kautta
ja noudattamalla Pyhän Hengen kehotuksia niitä saadessamme.) Mitä tapahtuu, jos
kehitämme tätä lahjaa ja sitten laiminlyömme sen?

Selitä, että tämänpäiväinen aihe – Paavalin kolmannesta lähetysmatkasta ja hänen kir-
jeensä galatalaisille – sisältää keskustelua tilanteista, joissa meidän on tarpeen noudat-

Huomion
herättäminen
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taa Pyhän Hengen kehotuksia, ja siitä, kuinka me voimme saada siunausta tekemällä
niin.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat ja kysymykset, jotka parhaiten vastaa-
vat luokan jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä, kuinka nämä pyhien kirjoitusten
kohdat soveltuvat päivittäiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuk-
sistaan, jotka liittyvät pyhien kirjoitusten periaatteisiin.

1. Paavali opettaa, kastaa ja antaa Pyhän Hengen lahjan uskoville Efesoksessa.

Keskustelkaa kohdasta Ap. t. 18:23–19:41. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita. Selitä, että palattuaan toiselta lähetysmatkaltaan Paavali vietti jonkin aikaa
Antiokiassa ja lähti sitten kolmannelle lähetysmatkalle (Ap. t. 18:22–23). Tämän kol-
mannen lähetysmatkan aikana hän vietti suurimman osan ajastaan – lähes kolme
vuotta – saarnaten Efesoksessa. (Jos käytät karttaa, näytä Paavalin olinpaikka kunakin
ajankohtana keskustellessanne hänen kolmannesta lähetysmatkastaan.)

• Apollos oli juutalainen, joka tiesi kasteesta, jota Johannes Kastaja opetti, mutta hän
ei tiennyt Pyhän Hengen lahjasta. Kun Aquila ja Priscilla, kaksi Efesoksessa olevaa
kirkon jäsentä, kuulivat Apolloksen saarnaavan, he ”perehdyttivät hänet tarkem-
min Jumalan tiehen” (Ap. t. 18:26). Minkä ominaisuuksiensa ansiosta Apollos pys-
tyi ottamaan vastaan opetusta? (Ks. Ap. t. 18:24–28.) Kuinka nämä ominaisuudet
tekivät hänestä myös tehokkaan opettajan? Kuinka me voimme saada näitä ominai-
suuksia?

• Mikä Hengen ilmeneminen tapahtui, kun jotkut efesolaisista saivat Pyhän Hengen
lahjan? (Ks. Ap. t. 19:6.) Missä muissa tilanteissa oli tapahtunut tällainen Hengen
ilmeneminen? (Ks. Ap. t. 2:1–4; 10:44–46. Apostolit puhuivat kielillä saadessaan
Pyhän Hengen lahjan helluntaipäivänä. Muutamat pakanat Kesareassa puhuivat
myös kielillä, kun Pietari oli saanut näyn, että evankeliumia tuli opettaa pakanoille-
kin.) Mitä Pyhän Hengen ilmenemisiä tapahtuu usein tänä aikana? (Ks. esimerkiksi
kohdat LK 6:15, 23; 8:2; ks. myös 1. Kun. 19:12.)

• Miksi Paavali lähti synagogasta Efesossa ja alkoi opettaa Tyrannoksen koulussa? (Ks.
Ap. t. 19:8– 9.) Kuinka meidän tulee suhtautua ihmisiin, jotka arvostelevat evanke-
liumia ja vastustavat sitä? (Ks. 3. Ne. 11:29–30.)

Vanhin Marvin J. Ashton on opettanut: ”Kun muut ovat eri mieltä kanssamme mei-
dän kannastamme, niin meidän ei pidä väitellä, hautoa kostoa eikä kiistellä heidän
kanssaan. – – Meidän tehtävämme on selittää kantamme vetoamalla järkeen, käyt-
tämällä ystävällistä taivuttelua ja esittämällä tarkkoja tosiasioita. Meidän vastuumme
on pysyä lujana ja peräänantamattomana, kun on kysymys tämän päivän siveellisistä
kysymyksistä ja evankeliumin iankaikkisista periaatteista, mutta me emme kiistele
kenenkään ihmisen emmekä minkään järjestön kanssa. Kiistely rakentaa muureja ja
kohottaa esteitä. Rakkaus avaa ovet. – – Riitely ei ole koskaan ollut eikä koskaan tule
olemaan edistyksen liittolainen.” (”Ei aikaa kiistelyyn”, Valkeus, lokakuu 1978, s. 12)

• Miksi Demetrios ja muut hopeasepät vimmastuivat Paavalin saarnaamisesta? (Ks.
Ap. t. 19:23– 28. He valmistivat ja möivät hopeisia epäjumala Artemiin temppelin
kuvia ja olivat huolissaan siitä, että he menettäisivät asiakkaita, kun Paavali kään-
nytti ihmisiä Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.) Kuinka huolet aineellisesta rik-
kaudesta tai muusta maailmallisesta kiinnostuksen kohteesta vaikuttaa uskollisuu-
teemme Jumalaa kohtaan? Kuinka sellaiset huolet vaikuttavat meidän kykyymme
kuulla Hengen kehotuksia?

• Vertaa Demetrioksen ja muiden hopeaseppien asennetta siihen asenteeseen, joka
efesolaisilla oli, kun he tuhosivat taikuutta käsittelevät kirjansa alkaessaan seurata

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

134



Jeesusta Kristusta (Ap. t. 19:18–19). Kuinka me voimme säilyttää oikean näkökulman
maalliseen omaisuuteen?

2. Paavali pitää jäähyväispuheen efesolaisille kirkon johtajille.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 20 ja keskustelkaa niistä. Sano, että Paavali
lähti Efesoksesta ja matkusti kaikkialla Makedoniassa ja Kreikassa saarnaten evankeliu-
mia. Hän suunnitteli palaavansa Jerusalemiin helluntaiksi. Paluumatkallaan Jerusale-
miin hän lähetti sananviejän pyytämään Efesoksessa olevia kirkon johtajia tulemaan
hänen luokseen Miletokseen. Hän piti koskettavan jäähyväispuheen ja jatkoi sitten
matkaansa.

• Mitä Paavali korosti jäähyväispuheessaan, kun hän uskoi tämän olevan viimeinen
kerta, jolloin hän puhuisi efesolaisille vanhimmille? (Ks. Ap. t. 20:28–35.) Ketkä oli-
vat niitä ”julmia susia”, joista Paavali varoitti? (Ks. Ap. t. 20:29. Kirkon vihollisia.)
Keistä muista Paavali varoitti? (Ks. Ap. t. 20:30. Kirkon jäsenistä, jotka luopuisivat ja
yrittäisivät johtaa muita jäseniä pois kirkosta.) Miten me voimme omassa elämäs-
sämme varjeltua luopumukselta?

• Mitä efesolaisten vanhimpien tuli Paavalin sanojen mukaan tehdä suojellakseen
kirkon jäseniä niiltä, jotka yrittäisivät johtaa heidät pois kirkosta? (Ks. Ap. t. 20:28;
ks. myös Joh. 21:15–17.) Kuinka me voimme olla avuksi Jumalan lauman suojelemi-
sessa ”julmilta susilta”?

• Paavali päätti puheensa efesolaisille veljille muistuttaen heitä Herran opetuksesta,
että ”Autuaampi on antaa kuin ottaa” (Ap. t. 20:35). Kuinka te olette huomanneet
tämän olevan totta omassa elämässänne?

3. Paavali nuhtelee ja neuvoo galatalaisia pyhiä.

Lukekaa valittuja jakeita Paavalin kirjeestä galatalaisille ja keskustelkaa niistä. Selitä,
että Paavali kirjoitti kolmannella lähetysmatkallaan ollessaan kirjeen galatalaisille
pyhille, joista monet olivat ryhtyneet uudelleen pitämään Mooseksen lain. Hän nuh-
teli niitä, jotka uskoivat, että pelastus voi tulla Mooseksen lain vaatimien tekojen
kautta eikä uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen.

• Mikä Mooseksen lain tarkoitus oli? (Ks. Gal. 3:23–26; MK Jaak. 4:4–5; Moosia
13:29–30. Herra antoi israelilaisille tämän lain auttaakseen heitä muistamaan Häntä
ja valmistaakseen heitä vastaanottamaan pelastuksen Hänen sovituksensa kautta.)
Kuinka Mooseksen laki täytettiin? (Ks. 3. Ne. 15:2–5; Al. 34:10; 3. Ne. 9:19. Jeesus
täytti Mooseksen lain sovituksensa kautta, josta monet lain toimitukset olivat ver-
tauskuvana.)

• Paavali hämmästyi sitä, että galatalaiset pyhät olivat palanneet Mooseksen lakiin
niin pian opittuaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin (Gal. 1:6; 4:9). Miksi tämä
paluu Mooseksen lakiin osoitti uskon puutetta Herraan? (Ks. Gal. 2:16; 3:1–5; 5:1–6.)

• Paavalin aikana jotkut ihmiset yrittivät vääristää tai muuttaa Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia (Gal. 1:7–8). Mitä osoituksia tällaisesta on nykyaikana? Kuinka mei-
dän tulee suhtautua yrityksiin vääristää evankeliumia?

• Mitä me voimme oppia kohdasta Gal. 1:11–12 siitä, kuinka me saamme todistuksen
evankeliumista? Miksi on tärkeätä, että todistuksemme perustuu ilmoitukseen
Jeesukselta Kristukselta? (Voitte keskustella siitä, kuinka todistukset, jotka rakentu-
vat muille perustoille, kuten sosiaaliseen kanssakäymiseen tai älylliseen analysoin-
tiin, eivät aina kestä uskon koetuksia.)

• Paavali varoitti galatalaisia ”lihan aikaansaannoksista” (Gal. 5:19). Mitä ovat lihan
aikaansaannokset? (Ks. Gal. 5:19–21.) Mitä ovat näiden aikaansaannosten tekemi-
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sestä tulevat seuraukset? (Ks. Gal. 5:21.) Huolimatta lihan aikaansaannosten yleisyy-
destä maailmassa tänä päivänä, mitä te voitte tehdä tällä viikolla parantaaksenne
sitä hengellistä ympäristöä, jossa elätte?

• Paavali kehotti galatalaisia etsimään Hengen mukaan elämisen hedelmiä eli seu-
rauksia (Gal. 5:16, 25). Mitkä ovat tällaisia hedelmiä? (Ks. Gal. 5:22–23.) Kuinka
nämä hedelmät ovat ilmenneet teidän elämässänne? Mitä meidän tulee tehdä, jos
me tunnemme näiden hedelmien puuttuvan elämästämme?

• Mitä Paavali opetti galatalaisille pyhille siitä, kuinka heidän tuli kohdella lähimmäi-
siään? (Ks. Gal. 5:14; 6:2; ks. myös Moosia 18:8–10.) Kuinka me voimme ”kantaa
toistemme taakkoja”? Kuinka sen tekeminen auttaa meitä pääsemään lähemmäksi
Jeesusta Kristusta?

• Mitä Paavali tarkoitti sanoessaan, että ”Jumala ei salli itseään pilkattavan” (Ks. Gal.
6:7; ks. myös LK 63:58. Yksi selitys on, että ne, jotka eivät ole kuuliaisia Jumalalle
eivätkä tee parannusta, pilkkaavat Häntä ja saavat rangaistuksen.) Kuinka ihmiset
pilkkaavat Jumalaa tänä päivänä?

• Mitä tarkoittaa, että ”mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää”? (Ks. Gal. 6:7–9.)
Kuinka tämä periaate sopii meidän kykyymme kuulla Pyhän Hengen kehotuksia ja
noudattaa niitä? Kuinka se sopii meidän suhteisiimme muiden ihmisten kanssa?
Kuinka se sopii muihin tilanteisiin meidän elämässämme?

Oppiaiheen päätös Todista siitä, että epävanhurskaat asenteet ja teot, kuten riidat, maailmallisuus ja luo-
pumus, estävät meitä vastaanottamasta Pyhän Hengen kehotuksia. Mutta jos me
pyrimme elämään vanhurskaasti ja noudattamaan saamiamme kehotuksia, meidän
kykymme huomata ja noudattaa niitä lisääntyy. Kehota luokan jäseniä etsimään ja
noudattamaan Pyhän Hengen kehotuksia.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit halutessasi liittää
sen oppiaiheeseen.

Evankeliumin opettaminen Paavalin tavoin

• Mitä me voimme oppia Paavalilta evankeliumin opettamisesta? (Ks. Ap. t. 19:8–10,
21; 20:7–12, 18–24, 27, 31, 35–36. Ks. myös kohtia 1. Tess. 1:5 ja 2:2–12 koskeva kes-
kustelu oppiaiheessa 31.)

Kirjoita luokan jäsenten vastauksia tauluun ja keskustelkaa siitä, kuinka me voimme
noudattaa opetuksessamme Paavalin esimerkkiä.
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä etsimään niitä siunauksia, jotka tulevat ykseydestä Kristuk-
sessa, Hengen seuraamisesta ja siveellisestä puhtaudesta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 1. Kor. 1:10–31; 3:1–11. Paavali kehottaa pyhiä välttämään riitaa, olemaan keske-
nään yhtä ja elämään yksimielisinä.

b. 1. Kor. 1:17–31; 2:1–16. Paavali neuvoo pyhiä luottamaan Henkeen eikä maailman
viisauteen ja sen filosofioihin.

c. 1. Kor. 3:16–17; 5; 6:9–20. Paavali kehottaa pyhiä olemaan siveellisesti puhtaita.

2. Lisälukemista: 1. Kor. 7–10.

3. Opetusehdotus: Vanhin Boyd K. Packer on neuvonut: ”Opettajan on tärkeätä
ymmärtää, että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä. On tärkeätä tietää, että he ovat
taipuvaisia tekemään sitä, mikä on oikein. Sellainen ylevä ajatus saa aikaan uskoa.
Siitä riippuu paljon, kun seisomme omien lastemme edessä tai menemme nuorten
luokan eteen opettamaan heitä.” (Teach Ye Diligently [1975], s. 73)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Piirrä tauluun tie ja tielle auto tai jokin muu kulkuneuvo. Kerro sitten seuraava vanhin
Joseph B. Wirthlinin kokemus:

”Sisar Wirthlin ja minä matkasimme autolla eräänä iltana pitkin vuoristotietä anka-
rassa sateessa, johon liittyi tiheitä ukkosenjyrähdyksiä ja salaman leimahduksia. Ero-
timme vain vaivoin tien edestämme, vasemmalta tai oikealta. Seurasin tuon tien mer-
kintöjä tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Kun pysyttelimme valkoisten viivojen
välissä, vältyimme toisaalta ajamasta pientareelle ja siitä jyrkkään kanjoniin ja toi-
saalta törmäämästä vastaantuleviin ajoneuvoihin. Olisi ollut hyvin vaarallista ylittää
kumpaakaan viivaa. Sitten ajattelin: ’Poikkeaisiko selvästi ajatteleva ihminen vasem-
malle tai oikealle kaistaltaan, jos hän tietäisi, että sen tulokset voisivat olla kohtalok-
kaita? Jos hän arvostaisi kuolevaista elämäänsä, hän varmaankin haluaisi pysyä noit-
ten viivojen välissä.’

Tuo vuoristotiellä matkaaminen muistuttaa suuresti meidän elämäämme. Jos me
pysymme Jumalan merkitsemien viivojen välissä, Hän varjelee meitä, ja me voimme
saapua turvallisesti päämääräämme.” (”Ahdas ja kaita tie”, Valkeus, tammikuu 1991,
s. 60)

Kerro, että siihen aikaan kun Paavali kirjoitti ensimmäisen kirjeensä korinttilaisille
pyhille, jotkut heistä olivat alkaneet joutua harhaan evankeliumista. Tässä oppiai-
heessa puhutaan siitä, kuinka Paavali kehotti pyhiä tekemään parannuksen kolmesta
harha-askeleestaan. Piirrä tauluun kolme viivaa, jotka näyttävät, kuinka ajoneuvo suis-
tuu tieltä. Kirjoita ensimmäisen viivan loppuun Riita ja eripuraisuus, toisen viivan lop-
puun Luottaminen maailmaan viisauteen ja kolmannen viivan loppuun Siveettömyys.

Huomion
herättäminen
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Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka Paavalin
neuvot sopivat meidän aikaamme ja kuinka me voimme omaksua hänen opetuksensa
omaan elämäämme.

1. Välttäkää riitaa ja olkaa yhtä.

Lukekaa kohdat 1. Kor. 1:10–13; 3:1–11 ja keskustelkaa niistä.

• Mistä ongelmista Paavali puhui kohdassa 1. Kor. 1:10–13? Mitä se tarkoitti, että jot-
kut pyhistä väittivät olevansa ”Paavalin puolella”, jotkut ”Apolloksen”, jotkut
”Keefaksen [Pietarin]” ja jotkut ”Kristuksen”? (Jotkut pyhistä jakaantuivat ryhmiksi
tai ryhmäkunniksi kirkon piirissä.) Kuinka me teemme joskus saman virheen? Mitä
seurauksia tällaisesta hajaannuksesta voi olla? Kuinka erimielisyydet ja riidat vaikut-
tavat meidän yhteenkuuluvuuteemme Kristuksen opetuslapsina? (Ks. Moosia
18:21–22; 3. Ne. 11:29–30; LK 38:27.)

• Mitä Paavali neuvoi pyhiä tekemään, jotta he olisivat enemmän yhtä? (Ks. 1. Kor.
1:10. Kun joku luokan jäsen lukee tämän jakeen, kirjoita kukin osa Paavalin neu-
vosta tauluun seuraavan mallin mukaan.) Kuinka me voimme soveltaa tätä neuvoa
kotona ja kirkossa?

a. ”Pitäkää keskenänne yhtä.”
b. ”Välttäkää hajaannusta.”
c. ”Eläkää yksimielisinä.”

• Miksi korinttilaiset pyhät saivat vain evankeliumin ”maitoa”? (Ks. 1. Kor. 3:1–4.)
Miksi riitely estää meitä saamasta evankeliumin ”vahvaa ruokaa”? Kuinka me
voimme valmistautua saamaan ravinnoksi evankeliumin ”vahvaa ruokaa”?

• Paavali opetti, että evankeliumin palvelijoita on monia mutta että Jeesus Kristus on
ainoa varma perustus (1. Kor. 3:5–11). Miksi on tärkeätä, että meillä on Vapahtaja
uskomme perustuksena? (Ks. He. 5:12.)

2. Luottakaa Henkeen älkääkä maailman viisauteen.

Keskustelkaa kohdasta 1. Kor. 1:17–31; 2:1–16. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitse-
miasi jakeita.

• Paavali opetti, että Jumalan viisaus tekee maailman viisauden ”hulluudeksi” (1. Kor.
1:18–21). Kuinka Jumalan viisaus eroaa maailman viisaudesta? (Ks. Jes. 55:8–9; LK
38:1–2.) Mitä esimerkkejä on siitä, että Jumalan viisaus on tehnyt maailman viisau-
den hulluudeksi?

• Millä tavoin ajallinen oppiminen voi olla meille siunaus? Millä tavoin se voi olla
meille kompastuskivi? Kuinka me voimme pitää ajallisen ja hengellisen oppimisen
tasapainossa? (Ks. 2. Ne. 9:28–29.)

Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut: ”On mahdollista saada sekä [ajallista
että hengellistä oppia] samanaikaisesti. – – Jos käytämme aikamme kuolevaisuu-
dessa kooten vain ajallista tietoa ja hylkäämme hengellisen, me olemme umpiku-
jassa, sillä tämä on aika, jolloin ihmisen on valmistauduttava kohtaamaan Jumala.
Tämä on aika, jolloin on vahvistettava uskoa, mentävä kasteelle, vastaanotettava
Pyhä Henki, suoritettava toimitukset. Ajallinen tieto voidaan hankkia samanaikai-
sesti tämän ohjelman kanssa, sillä vielä kuoleman jälkeen henkimaailmassa meidän
henkemme voi edelleenkin oppia.” (The Teachings of Spencer W. Kimball, toim.
Edward L. Kimball [1982], s. 390)

• Mitä Paavali tarkoitti sanoessaan, että ”mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala
valitsi saattaakseen viisaat häpeään” ja ”mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta” (1. Kor. 1:27). Miksi Jumala
usein valitsee sen, ”mikä maailmassa on heikkoa” täyttääkseen tarkoituksensa?

• Mitä heikkouksia Paavali kohtasi opettaessaan evankeliumia? (Ks. 1. Kor. 2:1–3.)
Kuinka hänen heikkouksistaan tehtiin väkevyyksiä? (Ks. 1. Kor. 2:2, 4–5.) Kuinka
Herra on auttanut teitä, kun olette tunteneet riittämättömyyttä tai teitä on pelotta-
nut tehdä Hänen työtään?

• Kuinka me Paavalin mukaan voimme tietää sen, ”mitä Jumalassa on”? (Ks. 1. Kor.
2:10–13.) Miksi me joskus luotamme enemmän omaan viisauteemme ja älyymme
kuin Hengen kautta tulevaan ilmoitukseen? Mitä eroa olette huomanneet Hengen
kautta tulevan oppimisen ja pelkästään älyllisen oppimisen välillä?

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut: ”Puhdas uskonto on Hengen eikä aino-
astaan järjen asia, ja sen totuuksien täytyy tulla kuulijoiden sydämeen Hengen
voimasta, muutoin ihmissielu ei muutu – – eikä pelastuksen etsijä tule eläväksi
Kristuksessa.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa [1966–1973], osa 2,
s. 318)

• Paavali opetti, että ”luonnollisen ihmisen” on mahdotonta vastaanottaa Jumalan
Hengen puhetta (1. Kor. 2:14). Miksi on näin? Mitä meidän on tehtävä voittaak-
semme luonnollisen ihmisen? (Ks. Moosia 3:19.)

3. Olkaa siveellisesti puhtaita.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta 1. Kor. 3:16–17; 5; 6:9–20 ja keskustelkaa niistä.

• Mihin Paavali vertasi ruumistamme? (Ks. 1. Kor. 3:16–17; 6:19–20.) Miksi tämä on
mielestänne sopiva vertaus? Mitkä asiat voivat turmella ruumiimme? Mitä meidän
tulee tehdä kohdellaksemme ruumistamme temppelinä?

• Varoittaessaan monista aikansa vakavista synneistä Paavali mainitsi muutamia
sukupuolisyntejä (1. Kor. 6:9). Mikä on sukupuolimoraalia koskeva Jumalan laki?
(Ks. LK 42:23; 59:6.)

Vanhin Richard G. Scott on sanonut: ”Mikä tahansa sukupuolinen intiimisuhde
avioliiton ulkopuolella – tarkoitan kaikki tahallinen toisen henkilön pyhien intii-
mialueitten koskettelu, olipa tällä vaatteet päällä tai ei, on syntiä, ja Jumala on kiel-
tänyt sen. Näitten tunteitten tahallinen kiihottaminen omassa ruumiissa on myös
syntiä.” (”Oikeiden valintojen tekeminen”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 36)

• Miksi sukupuolisynnit ovat niin vakavia? (Ks. seuraavat lainaukset.) Mitkä ovat
moraalisen puhtauden siunaukset?

Vanhin Joseph B. Wirthlin on opettanut: ”Yksi yleisimmistä viime vuosien petok-
sista on ollut ajatus, että moraalittomuus on normaalia ja hyväksyttävää ja ettei
sillä ole mitään kielteisiä seurauksia. Tosiasiassa moraalittomuus on syynä moneen
kärsimykseen ja moniin muihin ongelmiin, jotka ovat vallitsevia tänä päivänä,
mukaan luettuina valtoimenaan rehottavat taudit, abortit, särkyneet perheet, isät-
tömät perheet sekä äidit, jotka ovat itse lapsia.” (”Syvällä olevat juuret”, Valkeus,
tammikuu 1995, s. 74)

Vanhin Boyd K. Packer on opettanut: ”[Saatana] tietää, ettei tämä luomisen voima
ole ainoastaan suunnitelmaan kuuluva satunnainen osa, vaan sen avain. Hän
tietää, että jos hän voi viekoitella teidät käyttämään tätä voimaa ennenaikaisesti,
käyttämään sitä liian pian tai jollakin tavoin väärin, te saatatte menettää mah-
dollisuutenne iankaikkiseen kehitykseen.” (”Miksi pysyä moraalisesti puhtaana”,
Konferenssiraportit 1970–1972, s. 198)
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• Paavali neuvoi pyhiä, ettei heidän ”pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien
kanssa” (1. Kor. 5:9). Kuinka tämä neuvo voisi koskea meitä? (Keskustelkaa siitä,
kuinka valitsemamme ystävät ja huvittelumuodot voivat vaikuttaa meidän
haluumme ja kykyymme olla siveellisesti puhtaita.) Kuinka me voimme karttaa
siveettömiä vaikutteita?

• Mitä menetelmiä Saatana käyttää yrittäessään saada meidät vakuuttuneiksi siitä,
että Jumalan antamiin siveyden lakeihin on olemassa poikkeuksia? (Ks. seuraava
lainaus.) Kuinka me voimme vastustaa näitä kiusauksia? Millaista varmuutta kohta
1. Kor. 10:13 antaa meille, kun pyrimme vastustamaan kiusausta langeta sukupuoli-
syntiin? Kuinka teitä on siunattu, kun olette etsineet Herralta apua vastustaaksenne
kiusausta?

Vanhin Richard G. Scott on sanonut: ”Saatana yrittää saada ihmisen uskomaan,
että on olemassa tietty hyväksyttävä fyysisen kontaktin taso tätä kontaktia halua-
vien osapuolten välillä, jotka tavoittelevat voimakasta tunnekiihotusta, jonka
se saa aikaan, ja että jos se pidetään tietyissä rajoissa, siitä ei ole mitään vahinkoa.
Jeesuksen Kristuksen todistajana minä todistan, että se on täysin väärin. – –
Päättäkää, mitä te teette ja mitä te ette tee. Kun kiusauksia tulee, älkää muuttako
mittapuitanne.” (”Oikeiden valintojen tekeminen”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 36)

• Minkä lupauksen Jeesuksen Kristuksen sovitus antaa niille, jotka tekevät parannuk-
sen sukupuolisynnistä? (Ks. 1. Kor. 6:11; Jes. 1:18; LK 58:42.)

Oppiaiheen päätös Todista, että Paavalin tavoin meidän aikamme apostolit ja profeetat opettavat meille
edelleenkin, mitä meidän pitäisi tehdä pysyäksemme Herran asettamissa rajoissa.
Voitte keskustella lyhyesti jostakin äskettäin pidetystä konferenssipuheesta, jossa
profeetta tai joku apostoleista on puhunut samasta aiheesta, jota Paavali käsitteli
kirjeessään korinttilaisille, kuten riita, luottaminen Henkeen tai pysyminen siveelli-
sesti puhtaana. Kerro sopivan tilaisuuden tullen, kuinka sinua on siunattu, kun
olet noudattanut Paavalin tai jonkun myöhempien aikojen apostolin tai profeetan
neuvoa.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. ”Minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat” (1. Kor. 2:9)

• Mikä on ihaninta tai kauneinta, mitä olette koskaan nähneet tai kokeneet?

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta 1. Kor. 2:9. Todista, että ne siunaukset, jotka
Jumala on valmistanut meitä varten, jos me rakastamme Häntä ja pidämme Hänen
käskynsä, ovat ihanampia kuin mikään, mitä me voimme kuvitella.

2. ”Veli siis käy oikeutta veljeään vastaan” (1. Kor. 6:6)

Lukekaa kohta 1. Kor. 6:1–8 ja keskustelkaa siitä.

• Millä tavoin monet Korintin pyhistä ratkaisivat riita-asiansa? (Ks. 1. Kor. 6:1–8.)
Kuinka tämä aiheutti entistä enemmän eripuraisuutta? Kuinka tämä ongelma
ilmenee tänä päivänä? Mitä me voimme oppia Paavalin neuvosta?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, kuinka tärkeätä on elää evankeliumin oppien
mukaisesti ja vastaanottaa pappeuden siunaukset.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 1. Kor. 11:1–3, 11–12. Paavali antaa opetuksia miehen ja vaimon keskinäisestä
suhteesta ja heidän suhteestaan Herraan.

b. 1. Kor. 11:17–29. Paavali opettaa, että sakramentti on vertauskuva Vapahtajan
uhrista ja että se tulee nauttia Hänen muistokseen.

c. 1. Kor. 12–14. Paavali opettaa, että on monia hengellisiä lahjoja ja että ne ovat
kaikki tärkeitä kirkolle. Hän opettaa, että rakkaus on tärkeämpi kuin mikään
muu lahja tai ominaisuus. Hän opettaa, että hengellisiä lahjoja tulee käyttää
kaikkien hyväksi.

d. 1. Kor. 15. Paavali opettaa, että Jeesuksen Kristuksen ansiosta me nousemme ylös.
Hän puhuu myös kasteesta kuolleiden puolesta ja kolmesta kirkkauden asteesta.

2. Lisälukemista: 3. Ne. 18:1–14; Moro. 7:44–48; 10:8–18; LK 46:1–26; 76:50–119;
88:27–32, 95–102.

3. Jos seuraavat kuvat ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla havainnollista-
maan rakkautta: Odotamme vuoroamme (62316); Lainaan kolmipyöräistä (62317);
Perhe pitää hauskaa (62384); Sairaiden siunaaminen (62342; Evankeliumiaiheinen
kuvasto 613); Kotiopetus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 614); Toisten palveleminen
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 615).

4. Opetusehdotus: Opettaakseen evankeliumia tehokkaasti opettajat tarvitsevat
ymmärtäväisen sydämen lahjan. Ymmärtääkseen luokan jäsenten tarpeita opetta-
jilla tulee olla rakkautta ja heidän tulee saada Pyhän Hengen ohjausta. Opettajien
tulee rukoillen miettiä kunkin luokan jäsenen tarpeita ja sitä, kuinka auttaa noiden
tarpeiden täyttämisessä. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 25–26.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kysy luokan jäseniltä, tietävätkö he, mikä on rautatien vaihde. Piirrä sellainen tau-
luun (seuraavalla sivulla olevan mallin mukaan) ja selitä, että vaihde on rautatien
raiteen kohta, jossa juna voidaan vaihteenkielien avulla johtaa raiteelta toiselle.

Huomion
herättäminen
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”Noudatatte niitä opetuksia, 
jotka olen välittänyt teille”



Esitä seuraava vanhin Gordon B. Hinckleyn kertoma kokemus:

”Monia vuosia sitten työskentelin erään rautatieyhtiön pääkonttorissa. Eräänä päivänä
sain puhelinsoiton virkaveljeltäni Newarkista New Jerseystä. Hän sanoi, että matkusta-
jajuna oli saapunut sinne ilman matkatavaravaunua ja että matkustajat olivat vihaisia.

Saimme selville, että junanvaunut oli koottu oikein Oaklandissa Kaliforniassa, ja edel-
leen lähetetty oikein St. Louisiin, josta junan oli määrä jatkaa matkaa määränpäähänsä
itärannikolle. Mutta St. Louisin ratapihalla hajamielinen vaihdemies oli siirtänyt pientä
teräspalaa kolmen tuuman [7,5 cm] verran. Tuo teräksenpala oli ratavaihteen kieli, ja
niin New Jerseyn Newarkiin matkalla ollut vaunu joutuikin Lousianassa sijaitsevaan
New Orleansiin, 2 000 kilometrin päähän määräpaikasta.” (Ks. ”Varokaa vääriä vaihteita
elämässänne”, Konferenssiraportit 1970–1972, s. 221.)

Kun olet lopettanut kertomuksen, viittaa tauluun piirtämääsi rautatien vaihteeseen ja
esitä seuraavat kysymykset:

• Kuinka näennäisesti niin pienellä muutoksella voi olla niin merkittävä vaikutus sii-
hen, minne juna päätyy? Mitä mahdollisia vaihteita meidän elämässämme on?
(Vastauksissa voidaan mainita tapahtumat, päätökset, uusi tieto tai mikä tahansa,
mikä muuttaa elämämme suunnan. Vaihteet voivat olla kielteisiä, jos ne vievät
meidät pois totuudesta, tai myönteisiä, jos ne johtavat meidät takaisin oikealle rai-
teelle.)

Viimeiset luvut Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille käsittelevät neljää
opillista vaihdetta, joissa korinttilaiset olivat poikenneet totuudesta. Sano, että luke-
malla näissä luvuissa olevia Paavalin opetuksia me voimme lujittaa päätöstämme
kulkea vanhurskauden tietä, joka johtaa taivaallisen Isämme luokse.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

1. Miehen ja vaimon keskinäinen suhde ja heidän suhteensa Herraan.

Lukekaa kohdat 1. Kor. 11:1–3, 11–12 ja keskustelkaa niistä.

• Mistä kolmesta suhteesta Paavali puhuu kohdassa 1. Kor. 11:3? Minkähän takia
Paavali puhui näistä kaikista kolmesta suhteesta yhdessä? Mitä ominaisuuksia on
Jeesuksen Kristuksen suhteessa Hänen Isäänsä? (Ks. Joh. 5:20; 8:29; 17:21–22.)
Kuinka me voimme saada näitä ominaisuuksia suhteeseemme Jeesukseen Kristuk-
seen? Kuinka mies ja vaimo voivat saada näitä ominaisuuksia omaan suhteeseensa?

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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• Mitä tarkoittaa, että ”Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä
miestä ilman naista” (1. Kor. 11:11)? Miksi miehen ja vaimon suhde on niin tärkeä
Jumalan valtakunnassa? Mitä tämä opettaa meille siitä, kuinka miehen ja vaimon
tulee kohdella toisiaan?

Presidentti Marion G. Romney on opettanut: ”[Miehen ja vaimon] tulee olla yhtä
sopusoinnussa, kunnioituksessa ja keskinäisessä huomaavaisuudessa. Kummankaan
ei pidä suunnitella tai toteuttaa toisesta riippumatonta toimintaa. Heidän tulee
neuvotella, rukoilla ja päättää yhdessä. – – Muistakaa, ettei vaimo eikä mies ole
kumpikaan toisen orja. Mies ja vaimo ovat tasavertaisia kumppaneita.” (”In the
Image of God”, Ensign, maaliskuu 1978, s. 2, 4)

Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin keskustelkaa siitä, kuinka nämä
suhteet voivat toimia myönteisinä tai kielteisinä vaihteina elämässämme.

2. Sakramentin tarkoitus.

Lukekaa kohta 1. Kor. 11:17–29 ja keskustelkaa siitä. Sano, että monet korinttilaisista
pyhistä eivät noudattaneet sakramenttipalveluksen tarkoitusta. Sen sijaan että he olisi-
vat keskittyneet sakramenttitoimitukseen he väittelivät keskenään ja söivät ja joivat
ylettömästi (1. Kor. 11:18–22).

• Mikä on sakramenttikokouksen ensisijainen tarkoitus? (Ks. Joseph Smithin raama-
tunkäännöksen kohta 1. Kor. 11:20, jossa sanotaan, että sen tarkoitus on nauttia
Herran ateria.)

Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut: ”Koska kysymys on näin paljosta, meidän
tulisi suhtautua tähän toimitukseen [sakramenttiin], – – paljon vakavammin kuin
joskus suhtaudumme. Sakramentin tulisi olla vaikuttava, harras ja ajatuksia herät-
tävä tuokio. Sen tulisi herättää hengellisiä tunteita ja vaikutelmia. Tämän takia kii-
rehtiminen ei ole paikallaan. Se ei ole mitään sellaista, minkä yli pitäisi päästä
nopeasti, niin että päästäisiin sakramenttikokouksen varsinaiseen tarkoitukseen.
Tämä on kokouksen varsinainen tarkoitus.” (”Tehkää tämä minun muistokseni”,
Valkeus, tammikuu 1996, s. 67–68)

• Mitkä Paavalin mukaan ovat sakramentin tarkoitukset? (Ks. 1. Kor. 11:23–26;
ks. myös Luuk. 22:19–20.) Kuinka me voimme paremmin pitää mielemme ja
sydämemme kiinnittyneinä Jeesukseen nauttiessamme sakramentin?

• Mitä Paavali opetti siitä, kuinka tärkeätä on nauttia sakramentti kelvollisesti? (Ks.
1. Kor. 11:27– 29.) Mitä tarkoittaa sakramentin nauttiminen kelvollisesti? Miksi
oman kelvollisuutemme tutkiminen on tärkeä osa sakramenttia?

• Kuinka sakramentin nauttiminen on tuonut teille siunausta? Kuinka me voimme
tehdä tästä toimituksesta merkityksellisemmän elämässämme?

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin keskustelkaa siitä, kuinka meidän
asenteemme sakramenttiin voi olla ikään kuin vaihde elämässämme.

3. Kaikki hengelliset lahjat ovat tärkeitä.

Keskustelkaa kohdasta 1. Kor. 12–14. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita ääneen. Huomauta, että Paavalin kirjeet antavat ymmärtää, että korinttilaiset
pyhät ovat ehkä pitäneet kielillä puhumisen lahjaa liian tärkeänä (1. Kor. 14:2–14;
27–28). Luvuissa 12–14 Paavali selittää, että kaikki Hengen lahjat ovat tärkeitä mutta
että pyhien tulee etsiä niitä lahjoja, jotka ovat kaikkien hyödyksi.

• Mitä ovat hengelliset lahjat? (Hengellisiä siunauksia tai kykyjä, jotka annetaan
Pyhän Hengen kautta. Ks. 1. Kor. 12:7–11; LK 46:11.) Miksi Jumala antaa hengellisiä
lahjoja? (Ks. LK 46:26.)
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• Mitä Hengen lahjoja te olette kokeneet tai nähneet? (Voit kirjoittaa tauluun ja ottaa
keskustelun aiheiksi joitakin niistä hengellisistä lahjoista, jotka ilmoitetaan kohdissa
1. Kor. 12:8–10, Moro. 10:8–17 ja LK 46:13–25.) Kuinka nämä lahjat ovat tuoneet siu-
nausta teille tai muille?

• Minkähän vuoksi Paavali vertasi kirkon jäseniä ruumiinjäseniin? (1. Kor. 12:12–25.
Osoittaakseen, että jokainen jäsen on tärkeä muille jäsenille ja kirkolle kokonaisuu-
tena.) Kuinka me voimme soveltaa tätä vertailua erilaisiin Hengen lahjoihin?

• Pyhissä kirjoituksissa meitä neuvotaan tavoittelemaan hengellisiä lahjoja (1. Kor.
12:31; LK 46:8). Mistä syistä meidän pitäisi etsiä hengellisiä lahjoja? (Ks. 1. Kor. 14:12;
LK 46:9.)

• Mikä Paavalin opetusten mukaan on suurin kaikista hengellisistä lahjoista? (Ks.
1. Kor. 13. Määritelkää kukin jakeissa 4–7 oleva rakkauden ominaisuus ja keskustelkaa
siitä, kuinka me voimme toteuttaa niitä elämässämme. Voit kirjoittaa ominaisuu-
det tauluun.) Miksi rakkaus on tärkeämpi kuin mikään muu hengellinen lahja? (Ks.
1. Kor. 13:1–3, 8–13.)

• Kuinka te olette saaneet siunausta jonkun toisen henkilön ansiosta, joka on osoit-
tanut teille rakkautta? Kuinka me voimme saada suuremman kyvyn rakastaa? (Ks.
Moro. 7:44–48.)

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin keskustelkaa siitä, kuinka rakkaus
voi toimia elämässämme ikään kuin vaihde.

4. Ylösnousemus ja kirkkauden asteet.

Lukekaa valittuja jakeita 1. korinttilaiskirjeen luvusta 15 ja keskustelkaa niistä. Sano,
että monet korinttilaisista olivat alkaneet väitellä ylösnousemuksen todellisuudesta
(1. Kor. 15:12).

• Mitä todistuksia ylösnousemuksesta Paavali mainitsi? (Ks. 1. Kor. 15:5–8.) Minkähän
vuoksi Paavali mainitsi niin monia todisteita ylösnousemuksesta? (Ks. 2. Kor. 13:1.)
Miksi todistukset ylösnousemuksesta ovat teille tärkeitä?

• Mitä Paavali opetti Aadamin lankeemuksen ja ylösnousemuksen suhteesta toisiinsa?
(Ks. 1. Kor. 15:20–23.)

• Kuinka Paavali käytti oppia kasteesta kuolleiden puolesta opettaakseen ylösnouse-
musta? (Ks. 1. Kor. 15:29. Kastetoimitus kuolleiden puolesta olisi merkityksetön
ilman ylösnousemusta.)

• Mitä Paavali opetti kirkkauden valtakunnista? (Ks. 1. Kor. 15:35–44. Me nousemme
ylös erilaisiin kirkkauden valtakuntiin – selestiseen, terrestriseen tai telestiseen. Ks.
myös LK 88:27–32.) Kuinka teidän tietonne ylösnousemuksesta ja kirkkauden valta-
kunnista vaikuttaa siihen, kuinka te elätte?

Oppiaiheen päätös Todista siitä, kuinka tärkeätä on noudattaa niitä oppeja, jotka johtavat meidät takaisin
taivaallisen Isämme luokse. Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin pyydä
luokan jäseniä tutkimaan oman elämänsä vaihteita – niitä asenteita ja tekoja, jotka
voisivat muuttaa heidän elämänsä suuntaa, jos niitä noudatettaisiin. Kehota heitä
valitsemaan ne suunnat, jotka vaikuttavat myönteisesti heidän elämäänsä.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.
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1. ”Jumala ei ole epäjärjestyksen – – Jumala” (1. Kor. 14:33)

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta 1. Kor. 14:33. Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitkä ovat sellaisia asioita, joista maailmassa on paljon hämminkiä ja kiistaa? Min-
kähän vuoksi maailmassa on niin paljon hämminkiä? Kuinka Jumala on ”rauhan
Jumala”?

2. Nuorten toiminta

Mieti ennen oppituntia muutamia jokapäiväisiä nuorten elämän tilanteita, joissa
heillä on mahdollisuus osoittaa rakkautta (esimerkiksi koulussa joku avun tarpeessa
oleva, erimielisyys veljen tai sisaren kanssa tai ystävä, joka tuntee itsensä yksinäiseksi
tai väheksytyksi). Esitä nuorille nämä tilanteet ja kysy, kuinka he voisivat tilannetta
parantaakseen osoittaa niitä rakkauden ominaisuuksia, joita Paavali opettaa kohdassa
1. Kor. 13.
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Tavoite Rohkaista luokan jäseniä olemaan Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia nou-
dattamalla Paavalin neuvoa toisessa kirjeessä korinttilaisille.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 2. Kor. 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10. Paavali opettaa koettelemusten
kestämistä.

b. 2. Kor. 2:5–11. Paavali kehottaa pyhiä antamaan anteeksi toisilleen.
c. 2. Kor. 7:8–10. Paavali opettaa, mitä on Jumalan mielen mukainen murhe

synneistä.
d. 2. Kor. 5:17–21. Paavali kehottaa pyhiä suostumaan sovintoon Jumalan kanssa.

2. Jos käytössäsi on video Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130), niin näytä
siitä oppitunnilla 11 minuutin pituinen osio ”Jumalan mielen mukainen murhe”.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tuo luokkaan pieni erä hiekkaa.

4. Opetusehdotus: Jätä oppitunnin lopussa aikaa yhteenvetoon opettamistasi asioista.
Huolellisesti suunniteltu yhteenveto voi auttaa luokan jäseniä hahmottamaan
ja selkeyttämään oppimaansa ja miettimään, kuinka soveltaisivat sitä elämäänsä.
(Ks. yhteenvedon menetelmiä kirjasta Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 81.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä oppitunnille tuomaasi hiekkaa luokan jäsenille.

• Jos joku, johon luotatte, ojentaisi teille hiekkaa luvaten, että siinä on kultaa, niin
mitä tekisitte?

Anna luokan jäsenten vastata kysymykseen. Lukekaa sitten seuraavat vanhin Henry B.
Eyringin sanat profeettojen neuvojen vastaanottamisesta:

”Älkää hylätkö neuvoa, vaan pitäkää se mielessänne. Jos joku, johon luotatte, ojentaisi
teille jotakin, mikä näyttää pelkältä hiekalta, ja lupaisi, että siinä on kultaa, teidän olisi
viisasta pitää sitä vähän aikaa käsissänne ja ravistella sitä varovaisesti. Aina kun olen
tehnyt niin profeetan neuvoille, on kultahippuja ruvennut ilmestymään jonkin ajan
kuluttua, ja olen ollut kiitollinen.” (”Turvalliset neuvot”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 25)

• Mikä vanhin Eyringin sanoman tarkoitus on?

Selitä, että Paavalin toinen kirje korinttilaisille sisältää neuvoja, jotka soveltuvat mei-
dän aikaamme. Paavalin opetukset tässä kirjeessä ovat samankaltaisia kuin ne opetuk-
set, joita kuulemme usein yleiskonferensseissa. Vanhin Eyring on todennut: ”Kun
profeettojen sanat näyttävät toistuvan, sen pitäisi kiinnittää meidän huomiomme
[niihin].” (”Turvalliset neuvot”, s. 24) Kehota luokan jäseniä vastaanottamaan tässä
oppiaiheessa olevat neuvot ja ”pitämään ne mielessään”.

Huomion
herättäminen
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Tämä oppiaihe on jaettu neljään osaan, jotka keskittyvät Paavalin toisen korinttilais-
kirjeen tärkeisiin aiheisiin. Päätä rukoillen, mistä aiheista keskustelet luokan jäsenten
kanssa.

1. Koettelemusten kestäminen.

Lukekaa kohdat 2. Kor. 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10 ja keskustelkaa niistä. Pyydä
luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita ääneen.

• Paavalin kirje korinttilaisille kirjoitettiin suuren vainon jälkeen, josta Paavali ja
Timoteus eivät ”enää uskoneet selviävä[nsä] hengissä” (2. Kor. 1:8). Miksi Paavali ja
Timoteus pystyivät välttämään epätoivon siitä huolimatta, että he olivat ahtaalla,
neuvottomia, vainottuja ja maahan lyötyjä? (Ks. 2. Kor. 1:3–5; 4:5–15.) Miksi tai-
vaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat meidän parhaat lohdun lähteemme?

Vanhin Neal A. Maxwell on vakuuttanut meille, että Jeesus Kristus auttaa meidät
läpi koettelemustemme:

”Kun me otamme Jeesuksen ikeen harteillemme, me pääsemme lopulta osallistu-
maan Kristuksen kärsimyksiin ja kuolemaan (ks. Fil. 3:10). Olipa suhteellisen
pienimuotoinen kärsimyksemme sairautta tai yksinäisyyttä, epäoikeudenmukaisuut-
ta tai hylkäämistä – – ne painuvat meidän sielumme sopukoihin asti, jos olemme
nöyriä. Silloin pidämme suuremmassa arvossa paitsi Jeesuksen kärsimyksiä meidän
edestämme myös Hänen verratonta luonnettaan, ja se saa meidät palvomaan
Häntä entistä enemmän ja pyrkimään tulemaan Hänen kaltaisekseen.

Alma osoitti, että Jeesus osaa auttaa meitä meidän murheissamme ja sairauksis-
samme juuri sen vuoksi, että Hän on jo ottanut päällensä meidän murheemme ja
sairautemme. (ks. Al. 7:11–12). Hän tuntee ne omasta kokemuksestaan, joten
Hänen myötätuntonsa on ansaittua. Me emme tietenkään käsitä sitä täysin sen
enempää kuin me ymmärrämme, kuinka Hän otti päällensä kaikki kuolevaisuu-
den synnit, mutta Hänen sovituksensa pysyy pelastavana ja varmana tosiasiana.”
(”Jumala, lahjain antaja”, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 11)

• Kuinka taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat auttaneet teitä vastoinkäymisissä?

• Paavali ilmaisi halua auttaa muita saamaan saman lohdutuksen, jonka hän oli saa-
nut Jumalalta (2. Kor. 1:4). Kuinka me voimme auttaa muita saamaan lohdutusta
Jumalalta?

• Paavali kiitti pyhiä, jotka olivat rukoilleet hänen ja Timoteuksen puolesta heidän
vastoinkäymisissään (2. Kor. 1:11). Miksi meidän on tärkeätä rukoilla toinen
toisemme puolesta? Kuinka toisten rukoukset ovat olleet siunauksena sinulle tai
jollekulle tuntemallesi henkilölle? Kuinka meitä siunataan, kun me rukoilemme
muiden puolesta?

• Kuinka kohdan 2. Kor. 4:17–18 opetukset auttavat meitä koettelemuksissa? (Ks. myös
LK 121:7– 8.) Miksi on hyödyllistä nähdä koettelemuksemme iankaikkisesta näkö-
kulmasta? Kuinka me voimme oppia katsomaan koettelemuksiamme iankaikkisesta
näkökulmasta?

• Paavali kertoi korinttilaisille niistä koettelemuksista, joita hän ja monet pyhistä
olivat kestäneet uskonsa ansiosta Jeesukseen Kristukseen (2. Kor. 6:4–5; 11:23–33).
Mitä ominaisuuksia meidän pitäisi Paavalin opetusten mukaan saada kestääk-
semme koettelemukset? (Ks. 2. Kor. 6:4, 6–7.) Kuinka yksi tai useampi näistä omi-
naisuuksista on auttanut teitä koettelemuksissa?

• Paavali sanoi, että Herra antoi hänelle heikkouden – ”pistävän piikin ruumiiseen”
(2. Kor. 12:7). Miksi Herra antoi Paavalille tämän heikkouden? (Ks. 2. Kor. 12:7.) Mitä

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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Paavali oppi, kun Herra ei ottanut pois tätä ”pistävää piikkiä” hänen ruumiistaan,
kuten hän oli pyytänyt? (Ks. 2. Kor. 12:8– 10.) Kuinka meidän heikkoutemme voi
auttaa meitä saamaan voimaa Jeesukselta Kristukselta? (Ks. Et. 12:27.) Kuinka te olette
havainneet todeksi Paavalin toteamuksen, että ”juuri heikkona olen voimakas”?

2. Anteeksi antaminen muille.

Lukekaa kohta 2. Kor. 2:5–11 ja keskustelkaa siitä.

• Paavali kehotti pyhiä antamaan anteeksi toisilleen (2. Kor. 2:5–8). Miksi on tär-
keätä, että annamme anteeksi muille? (Ks. Matt. 6:14–15; 2. Kor. 2:7–8; LK 64:9–10.
Keskustelkaa siitä, kuinka meihin – ja muihin – vaikuttaa se, että annamme anteeksi
ja että emme anna anteeksi.)

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:

”Me näemme [anteeksiannon] puutteen ihmisten kodeissa, joissa pienet väärinkäsi-
tysten kukkulat kasvavat suuriksi riitojen vuoriksi. Me näemme sitä naapureiden
kesken, kun vähäpätöiset erimielisyydet johtavat loputtomaan katkeruuteen. Me
näemme sitä liikekumppaneiden välillä heidän riidellessään ja kieltäytyessään
sovittelemasta ja antamasta anteeksi. Useimmissa tapauksissa neuvottelunhalu ja
rauhallinen keskustelu voisivat ratkaista asian kaikkien siunaukseksi. Sen sijaan he
kuluttavat päivänsä kantaen kaunaa ja hautoen kostoa. – –

Jos on niitä, jotka sydämessään hautovat vihamielisyyden myrkkyä jotakuta koh-
taan, niin vetoan teihin, että pyytäisitte Herralta voimaa antaa anteeksi. Tämän
halun ilmaiseminen on olennaista parannuksessanne. Se ei ehkä ole helppoa eikä
tapahdu nopeasti. Mutta jos vilpittömästi etsitte sitä ja vaalitte sitä, se tapahtuu. – –

Vanhojen vammojen aiheuttaman kivun muisteleminen ei tuo rauhaa. Rauha on
vain parannuksenteossa ja anteeksiantamisessa. Se on Kristuksen suloista rauhaa,
Hänen, joka sanoi: ’Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi
kutsuttaman.’ (Matt. 5:9)” (”Teiltä vaaditaan, että te annatte anteeksi”, Valkeus,
marraskuu 1991, s. 3–4, 5, 6)

• Mitä me voimme tehdä, että meistä tulisi anteeksiantavaisempia?

3. Jumalan mielen mukainen murhe synnistä.

Lukekaa kohta 2. Kor. 7:8–10 ja keskustelkaa siitä.

• Kun Paavali kuuli, että yksi hänen kirjeistään oli tuottanut korinttilaisille mielipa-
haa, hän oli iloinen siitä (2. Kor. 7:8–9). Miksi Paavali suhtautui tällä tavalla korint-
tilaisten murheeseen? (Ks. 2. Kor. 7:9–10.) Mitä se tarkoittaa, että tuntee ”Jumalan
mielen mukaista murhetta” synneistään?

Jos käytät videoesitystä ”Jumalan mielen mukainen murhe”, niin näytä se tässä yhtey-
dessä.

• Mitä eroa on Jumalan mielen mukaisella murheella ja ”maallisella murheella”?
Miksi Jumalan mielen mukainen murhe on tärkeä osa parannusta?

Presidentti Spencer W. Kimball on selittänyt: ”Jos ihminen on pahoillaan vain siksi,
että joku on saanut tietää hänen synnistään, ei hänen parannuksensa ole täydelli-
nen. Jumalan mielen mukainen murhe saa ihmisen haluamaan parannusta, vaikka
muut eivät olisikaan tavanneet häntä synnistä, ja saa hänet päättämään tehdä
oikein, tapahtuipa mitä tahansa. Tällainen murhe saa aikaan vanhurskautta ja tuo
anteeksiannon.” (Repentance Brings Forgiveness [lehtinen, 1984], s. 8)
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4. Sovintoon Jumalan kanssa.

Lukekaa kohta 2. Kor. 5:17–21 ja keskustelkaa siitä.

• Paavali ja Timoteus neuvoivat korinttilaisia ”suostumaan sovintoon Jumalan
kanssa” (2. Kor. 5:20). Mitä tarkoittaa suostua sovintoon Jumalan kanssa?

Vanhin Bruce R. McConkie on opettanut: ”Sovinto on ihmisen vapauttamisprosessi
hänen synnin ja hengellisen pimeyden tilastaan ja hänen palauttamisensa sopu-
soinnun ja ykseyden tilaan Jumalan kanssa. – – Ihmisestä, joka oli kerran lihallinen
ja paha, joka eli lihan tavan mukaan, tulee Pyhän Hengen uusi luomus; hän on
syntynyt uudesti, ja pienen lapsen tavoin hän on elävä Kristuksessa.” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 osaa [1965–1973], osa 2, s. 422–423)

• Kuinka me voimme päästä sovintoon Jumalan kanssa? (Ks. 2. Kor. 5:17–19, 21;
2. Ne. 25:23; Jaak. 4:10–11.)

Oppiaiheen päätös Todista niistä totuuksista, joista olette keskustelleet. Kehota luokan jäseniä muista-
maan Paavalin 2. korinttilaiskirjeessä antama neuvo ja noudattamaan sitä.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. ”Ulkonainen ihminen” ja ”sisäinen ihminen” (2. Kor. 4:16)

• Paavali puhui ”ulkonaisesta ihmisestä” ja ”sisäisestä ihmisestä” (2. Kor. 4:16). Mitä
nämä kaksi ilmaisua mahtavat tarkoittaa? Kuinka ”sisäinen ihminen” voisi ”uudis-
tua päivä päivältä”? (2. Kor. 4:16)

2. ”Kristuksen lähettiläitä” (2. Kor. 5:20)

• Paavali sanoi, että hän ja Timoteus olivat ”Kristuksen lähettiläitä” (2. Kor. 5:20).
Mikä lähettiläs on? (Lähettiläs on virallinen edustaja, joka puhuu maan tai järjestön
johdon puolesta. Lähettiläs pyrkii luomaan hyviä suhteita edustamiensa ihmisten
ja muiden ihmisten välille.) Kuinka Paavali ja Timoteus olivat Jeesuksen Kristuksen
lähettiläitä? Kuinka jokainen meistä voi olla Jeesuksen Kristuksen lähettiläs?
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Oppiaihe 35



Tavoite Muistuttaa luokan jäseniä siitä, että he ovat Jumalan lapsia, ja kehottaa heitä elämään
jumalallisen perintönsä arvoisina.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Room. 2–5. Paavali opettaa, että kaikki ihmiset tulevat vanhurskaiksi uskosta
Jeesukseen Kristukseen. Tällainen usko näkyy vanhurskaina tekoina.

b. Room. 6; 8. Paavali opettaa, että Jumalan lapset voivat syntyä uudesti ja heistä
voi tulla Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa.

c. Room. 12–13; 15:1–7. Paavali neuvoo roomalaisia elämään niin kuin pyhien tulee.

2. Voit kutsua yhden henkilön tai pienen ryhmän laulamaan tai leikkimään laulun
”Oon lapsi Jumalan” (MAP-lauluja, 187 tai Lasten laulukirja, s. 2) tai ”Mua Jeesus
rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 42). Ellei tämä ole toteutettavissa, voit valmistautua lau-
lamaan toisen tai kummankin näistä lauluista luokan jäsenten kanssa.

3. Opetusehdotus: Kirjeessään roomalaisille Paavali muistutti opettajia siitä, kuinka
tärkeätä on elää opettamiensa periaatteiden mukaan (Room. 2:21–22). Esimerkkisi
voi opettaa luokan jäsenille enemmän kuin sanasi. Osoita luokan jäsenille, että
todistuksesi evankeliumin periaatteista kumpuaa siitä, että elät noiden periaattei-
den mukaan joka päivä (Joh. 7:17). (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 9,
89.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Room. 3:10. Selitä, ettei Paavali tässä
tarkoittanut sitä, ettei kukaan koskaan tee vanhurskaita tekoja, vaan hän huomautti,
ettei kukaan maan päällä ole täysin vanhurskas. Kristus oli ainoa ihminen, joka on
koskaan elänyt täysin synnittömän elämän. Kaikki muut ovat tehneet jotakin syntiä
(ks. myös Room. 3:23).

• Kun olemme tehneet syntiä, niin mitä meidän on tehtävä tullaksemme jälleen
puhtaiksi? (Osoittaa uskoa Kristukseen ja tehdä parannus synneistämme, niin että
voimme saada osaksemme Hänen sovituksensa puhdistavan voiman.)

Sano, että kun olemme tehneet syntiä, me emme pysty omin voimin tulemaan jäl-
leen täysin puhtaiksi. Tässä oppiaiheessa keskustellaan siitä, kuinka me voimme tulla
puhtaiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Paavali nimitti tätä prosessia van-
hurskauttamiseksi.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat ja kysymykset, jotka parhaiten vastaa-
vat luokan jäsenten tarpeita. Rohkaise luokan jäseniä kertomaan todistuksensa oppi-
tunnilla keskusteltavista opeista ja periaatteista.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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Oppiaihe

36
”Jumalalle rakkaita ja hänen 

kutsumiaan pyhiä”
Room.



1. Me tulemme vanhurskaiksi uskosta Jeesukseen Kristukseen.

Lukekaa roomalaiskirjeen luvut 2–5 ja keskustelkaa niistä. Pyydä luokan jäseniä luke-
maan valitsemiasi jakeita ääneen. Sano, että Paavali oli kirjoittanut muutamissa pai-
koissa asuville kirkon jäsenille, jotka olivat uudelleen ryhtyneet noudattamaan
Mooseksen lakia uskoen, että tämän lain tarkka noudattaminen oli välttämätöntä pelas-
tukselle. Vaikka roomalaiset pyhät olivat lujia evankeliumissa (Room. 1:8), niin Paavali
kirjoitti tämän kirjeen korostaakseen sitä, että vanhurskauttaminen ja pelastus tulevat
uskon kautta Kristukseen eivätkä Mooseksen lain tekojen kautta.

• Paavali yritti kirjeessään auttaa roomalaisia pyhiä ymmärtämään vanhurskauttami-
sen oppia. Mitä vanhurskaaksi tuleminen tarkoittaa? (Suostua sovintoon Jumalan
kanssa, saada armahdus synnistä tulevasta rangaistuksesta ja tulla julistetuksi van-
hurskaaksi ja syyttömäksi.)

• Miksi meidän on tarpeellista tulla vanhurskaiksi? (Ks. Room. 3:10–12, 23; ks. myös
Al. 7:21. Me olemme kaikki rikkoneet Jumalaa vastaan ja tulleet synnin kautta epä-
puhtaiksi. Koska mikään epäpuhdas ei voi asua Jumalan luona, meidän täytyy tulla
vanhurskaiksi voidaksemme palata Hänen luokseen.)

• Mitä Paavali opetti siitä, kuinka meistä tulee vanhurskaita? (Ks. Room. 3:24, 28;
5:1–2; ks. myös 2. Ne. 2:6. Meistä tulee vanhurskaita Jeesuksen Kristuksen armon
kautta ja uskomme kautta Häneen.) Mitä armo on? (Jumalallista apua ja voimaa.)
Kuinka tämä jumalallinen apu on tullut meidän ulottuvillemme? (Ks. Room. 5:8–11;
2. Ne. 2:7–8. Jeesuksen Kristuksen armo on tullut meidän ulottuvillemme Hänen
sovituksensa kautta.) Miksi meidän on välttämätöntä uskoa saadaksemme Vapahta-
jan täyden armon?

• Paavali selitti, että vanhurskaaksi tuleminen tapahtuu Jeesuksen Kristuksen armon
kautta eikä ”lain vaatimien tekojen” kautta (Room. 3:20, 24, 28). Miksi me emme
voi ansaita vanhurskauttamista ja pelastusta yksistään tekojen kautta? (Ks. Moosia
2:20–21; Al. 22:14.)

• Monet ihmiset ovat tulkinneet Paavalin kirjoitusten tarkoittavan sitä, että me
voimme tulla vanhurskaiksi yksistään uskon kautta ilman hyviä tekoja. Miten
meidän tekomme ja vanhurskaaksi tuleminen Kristuksen armon kautta liitty-
vät toisiinsa? (Ks. Room. 3:31; Jaak. 2:14–18, 24; 2. Ne. 25:23; LK 88:38–39.)

Profeetta Joseph Smith on sanonut: ”Ollaksemme vanhurskaita Jumalan edessä
meidän täytyy rakastaa toisiamme, meidän täytyy voittaa paha, meidän on käytävä
katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjeltava itsemme niin, ettei
maailma saastuta, sillä sellaiset hyveet virtaavat puhtaan uskonnon suuresta läh-
teestä ja vahvistavat uskoamme antamalla lisäksi kaikki ne hyvät ominaisuudet,
jotka kaunistavat siunatun Jeesuksen lapsia. Me voimme rukoilla, kun on aika
rukoilla, me voimme rakastaa lähimmäisiämme niin kuin itseämme ja olla uskolli-
sia ahdistuksessa, sillä me tiedämme, että sellaisten palkka on suurempi taivaan
valtakunnassa. Mikä lohtu! Mikä ilo!” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim.
Joseph Fielding Smith [1985], s. 75)

2. Me voimme syntyä uudesti ja tulla Jumalan perillisiksi yhdessä Kristuksen
kanssa.

Lukekaa valittuja jakeita roomalaiskirjeen luvuista 6 ja 8 ja keskustelkaa niistä.

• Paavali vertasi kastetta kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen. Kuinka
kaste kuvaa kuolemaa, hautaamista ja ylösnousemusta (uutta syntymää)? (Ks. Room.
6:3–4; LK 76:50–52.) Kuinka kaste oli sinulle uusi syntymä?
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Selitä, että upotuskaste on hengellisen uudestisyntymisemme vertauskuva. Se, että
meidät upotetaan veteen, on vertauskuva siitä, että me hautaamme vanhan itsemme
hautaan. Kun me nousemme ylös vedestä, meidät on vertauskuvallisesti pesty puh-
taaksi. Meistä on tullut uusi ihminen, joka on lupautunut seuraamaan Kristusta.

• Kuinka me voimme säilyttää sen puhtauden ja ”uuden elämän” (Room. 6:4), jonka
koimme kasteessa? (Vastauksissa voidaan mainita kasteenliittomme uudistaminen
nauttiessamme sakramentin viikoittain, parannus ja anteeksiannon pyytäminen
Herralta sekä kunkin päivän alkaminen uudella päättäväisyydellä palvella Jumalaa.)

• Mitä tarkoittaa ”lihan mukaan eläminen”? (Ks. Room. 8:5–6.) Mitä seurauksia
on lihan pyrkimyksistä? (Ks. Room. 8:6–8, 13.) Kuinka me voimme poistaa lihalli-
suuden mielestämme ja sydämestämme? Kuinka teitä on siunattu, kun olette
päättäneet elää Hengen mukaan?

• Paavali todisti, että me ”olemme Jumalan lapsia” (Room. 8:16). Kuinka teihin
vaikuttaa tieto siitä, että olette Jumalan lapsia? Mitä se kertoo teidän kyvyistänne
ja mahdollisuuksistanne?

Vanhin Dallin H. Oaks on sanonut: ”Ajatelkaapa sen ajatuksen voimaa, jota opete-
taan rakastetussa laulussamme ’Oon lapsi Jumalan’ (MAP-lauluja, 187). – – Tässä on
vastaus yhteen elämän suurista kysymyksistä: ’Kuka minä olen?’ Minä olen Juma-
lan lapsi, jonka hengellä on taivaalliset vanhemmat. Se, että meillä on taivaalliset
vanhemmat, määrää meidän iankaikkiset mahdollisuutemme. Tuo voimallinen
ajatus ehkäisee tehokkaasti masennusta. Se voi vahvistaa jokaista meistä niin että
teemme vanhurskaita valintoja ja tavoittelemme parasta, mitä meissä on. Vahvista-
kaa nuoren mielessä sitä voimallista ajatusta, että hän on Jumalan lapsi, niin annatte
hänelle itsekunnioitusta ja kannustatte häntä voittamaan elämän ongelmia.”
(”Voimalliset ajatukset”, Valkeus, tammikuu 1996, s. 26)

Jos olet järjestänyt musiikkiesitykseksi laulun ”Oon lapsi Jumalan”, niin pyydä
solistia tai pientä ryhmää esittämään se tässä yhteydessä. Vaihtoehtoisesti voit
laulaa sen luokan jäsenten kanssa (ks. kohta ”Valmistelut”).

• Minkä suuren lupauksen Paavali sanoi Jumalan lasten saavan? (Ks. Room. 8:17.)
Mitä tarkoittaa olla Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa? (Ks. LK 76:50,
54–70.) Mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme tämän suuren perinnön? (Ks.
LK 76:51–53.)

• Kuinka se, että tiedämme olevamme Jumalan lapsia ja mahdollisia Jumalan perilli-
siä yhdessä Kristuksen kanssa, auttaa meitä kestämään tämän maailman koettele-
mukset? (Ks. Room. 8:18, 28, 31; ks. myös Room. 5:3–5.) Kuinka te olette nähneet
kaiken koituvan ”niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa”? (Ks. Room. 8:28.)

• Mitä Paavali opetti kohdassa Room. 8:35–39 Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta?
Kuinka te olette tunteneet Vapahtajan rakkauden elämässänne? Mikä merkitys
Hänen rakkaudellaan on ollut teidän elämässänne?

Jos olet järjestänyt musiikkiesitykseksi laulun ”Mua Jeesus rakastaa”, Lasten laulukirja,
s. 42, niin pyydä solistia tai pientä ryhmää esittämään se tässä yhteydessä. Vaihto-
ehtoisesti voit laulaa sen yhdessä luokan jäsenten kanssa (ks. ”Valmistelut”).

3. Meidän tulee elää niin kuin pyhien.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Room. 12–13; 15:1–7 ja keskustelkaa niistä.

• Paavali kehotti roomalaisia pyhiä antamaan itsensä ”pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle
mieluisaksi uhriksi” (Room. 12:1). Kuinka me voimme antaa itsemme eläväksi uhriksi
Jumalalle? (Ks. 3. Ne. 9:20; LK 59:8.)
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Vanhin Bruce R. McConkie on selittänyt: ”[Itsensä] eläväksi uhriksi antaminen on
sitä, että tulee esiin särkynein sydämin ja murtunein mielin kuuliaisuuden kautta”.
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa [1966–1973], osa 2, s. 292)

• Paavali neuvoi roomalaisia pyhiä olemaan mukautumatta ”tämän maailman
menoon” (Room. 12:2). Millä tavoin me yritämme mukautua maailman menoon
tänä aikana? Kuinka me voimme voittaa tämän taipumuksen? (Ks. Room. 12:2.)

• Roomalaiskirjeen luvuissa 12 ja 13 esitetään monia todellisten pyhien ominaisuuk-
sia. Pyydä luokan jäseniä mainitsemaan näitä ominaisuuksia ja kirjoita niitä tau-
luun. (Voit jakaa luokan pieniin ryhmiin ja antaa kullekin ryhmälle tehtäväksi tut-
kia osan luvusta.) Keskustelkaa sitten seuraavista kysymyksistä, jotka koskevat
muutamia näistä ominaisuuksista: Miksi on tärkeätä kehittää tätä ominaisuutta?
Mitä me voimme tehdä tällä viikolla kehittääksemme lisää tätä ominaisuutta?

• Kuinka Paavali neuvoo meitä kohtelemaan vihollisiamme? (Ks. Room. 12:19–21.)
Mitä siunauksia elämäämme voi tulla, jos kohtelemme vihollisiamme tällä tavoin?
Mitä esimerkkejä olette nähneet siitä, että joku on ystävällisyydellä voittanut
pahuuden tai pahansuopaisuuden?

• Minkä käskyn Paavali sanoo sisältävän kaikki muut käskyt? (Ks. Room. 13:8–9.)
Kuinka tämä käsky sisältää kaikki muut? (Ks. Room. 13:10.)

• Mitä Paavali opetti siitä, kuinka jäsenten, jotka ovat vahvoja uskossa, tulee suhtau-
tua jäseniin, jotka ovat heikkoja uskossa? (Ks. Room. 15:1–7.) Kuinka sellainen, joka
on vahva uskossa, voi auttaa sellaista, joka on heikko?

Oppiaiheen päätös Korosta sitä, että vanhurskaan elämän ja uskon kautta Jeesukseen Kristukseen meidät
voidaan vanhurskauttaa – julistaa vanhurskaiksi ja saattaa sovintoon Jumalan kanssa.
Todista siitä, että me olemme Jumalan lapsia ja meillä on mahdollisuus tulla Jumalan
perillisiksi yhdessä Kristuksen kanssa, jos meillä on uskoa Häneen ja jos me elämme
niin kuin Hän on meitä käskenyt.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. ”Minä en häpeä evankeliumia” (Room. 1:16)

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Room. 1:16.

• Kuinka me voimme osoittaa, että me emme häpeä Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mia? (Ks. esim. 1. Piet. 3:15. Kirjoita luokan jäsenten vastauksia tauluun ja kehota
jokaista luokan jäsentä tekemään vähintään yksi näistä asioista tulevalla viikolla.)

2. Nuorten toiminta

Anna kaikille luokan jäsenille pala paperia ja kynä. Pyydä heitä kirjoittamaan paperiinsa
seuraava kysymys kohdasta Room. 8:31:

”Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? (Voit käyttää
Joseph Smithin raamatunkäännöksen sanamuotoa, jossa lauseen loppuosa kuuluu
”kuka voi päästä meistä voitolle”?)

Keskustelkaa siitä, kuinka tämä toteamus voi vahvistaa luokan jäseniä heidän päivit-
täisessä elämässään. Kehota luokan jäseniä asettamaan paperi sellaiseen paikkaan,
josta he näkevät sen usein.
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Oppiaihe 36



Tavoite Muistuttaa luokan jäseniä siitä, että pelastus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen
ja kuuliaisuudesta Hänen käskyilleen.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Hepr. 1–4. Paavali todistaa, että Jeesus Kristus, taivaallisen Isän ainoa Poika, on
meidän Vapahtajamme.

b. Hepr. 5; 6:20; 7. Paavali selittää, että Melkisedekin pappeus kuuluu evankeliumin
täyteyteen.

c. Hepr. 8:1–10:18. Paavali opettaa, että Mooseksen laki oli vanha liitto Jumalan ja
Hänen lastensa välillä, kun taas Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on uusi liitto.
Vanha liitto oli uuden liiton vertauskuva tai esikuva, mutta vain uudella liitolla
on voima pelastaa.

d. Hepr. 10:19–11:40. Paavali kehottaa pyhiä osoittamaan uskoa Jeesukseen Kristuk-
seen, jotta he perisivät paikan Jumalan valtakunnassa.

2. Lisälukemista: Hepr. 6:12–13.

3. Opetusehdotus: Varo luennoimista. Joskus täytyy luennoida aivan lyhyesti, kun
haluaa jakaa tietoa, mutta luennointi menettää tehokkuutensa, kun se on ainoa
käytetty opetusmenetelmä. Kun annat tietoa tai selität jonkin periaatteen, muista
antaa luokan jäsenille tilaisuuksia vastata ja osallistua oppituntiin. (Ks. Opettaminen –
ei suurempaa kutsumusta, s. 126.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kuvaile seuraavat tilanteet ja pyydä luokan jäseniä etsimään jokin pyhien kirjoitusten
kohta, jota voitaisiin käyttää jossakin näistä tilanteista. (Suluissa ehdotetaan muutamia
pyhien kirjoitusten kohtia.)

1. Joku tuntemasi lapsi on juuri oppinut Alkeisyhdistyksessä, että Jeesus Kristus loi
maailman, ja hän haluaa tietää, missä kohdassa pyhiä kirjoituksia siitä kerrotaan.
(Hepr. 1:2; Joh. 1:1–3, 10; Ef. 3:9; Moosia 3:8)

2. Eräällä ystävällä on ongelmia, ja hän miettii, kuinka Vapahtaja voi välittää hänestä
henkilökohtaisesti tai ymmärtää, mitä hän kokee. (Hepr. 2:6–8, 18; 2. Ne. 1:15; Al.
7:11–12)

3. Eräs kirkkoon kuulumaton ystävä miettii, onko ihmisellä tosiaan välttämättä
oltava pappeus, jotta hän voisi suorittaa kasteita ja muita toimituksia. (Hepr. 5:1,
4; 2. Moos. 28:41; Joh. 15:16)

Pyydä yhtä tai kahta luokan jäsentä lukemaan ne pyhien kirjoitusten kohdat, jotka
he ovat valinneet kuhunkin tilanteeseen. Huomauta, että Paavalin kirje heprealaisille
sisältää pyhien kirjoitusten kohtia, joista voisi olla hyötyä kussakin kolmessa tilanteessa.
Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan tarkkaan näitä pyhien kirjoitusten kohtia keskus-
tellessanne heprealaiskirjeestä.

Huomion
herättäminen
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Oppiaihe

37
Jeesus Kristus – ”uskomme 

perustaja ja täydelliseksi tekijä”
Hepr.



Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

Selitä, että Paavali yritti kaikilla lähetysmatkoillaan saada kirkon jäsenet vakuuttu-
neiksi siitä, että heidän ei pitänyt enää harjoittaa Mooseksen lakia. Vaikka juutalais-
kristityille oli opetettu, että pelastus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin
monet heistä uskoivat yhä, että kuuliaisuus Mooseksen laille oli välttämätön heidän
pelastukselleen. Paavali kirjoitti kirjeen heprealaisille korostaakseen jälleen sitä, että
Mooseksen laki oli täytetty Kristuksessa.

1. Jeesus Kristus, taivaallisen Isän ainoa Poika, on meidän Vapahtajamme.

Keskustelkaa heprealaiskirjeen luvuista 1–4. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitse-
miasi jakeita.

• Mitä me opimme Jeesuksesta Kristuksesta heprealaiskirjeen luvusta 1? (Kirjoita luo-
kan jäsenten vastaukset tauluun. Vastauksissa voidaan mainita seuraavia asioita.)

a. Hän loi maailman (jakeet 2, 10).
b. Hän on Isän Jumalan olemuksen kuva (jae 3).
c. Hän sovitti meidän syntimme (jae 3).
d. Hän on Isän Jumalan Poika, Hänen Esikoisensa (jakeet 5–6).
e. Hänen kirkkautensa ja voimansa ovat iankaikkiset ja muuttumattomat (jakeet

8, 12).

• Paavali sanoi, että Jumalan Poika, jonka ”nimi on enkelien nimiä ylhäisempi”
(Hepr. 1:4), oli myös ”lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu” (Hepr. 2:9).
Millä tavoin Jeesus oli ”lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu”? (Ks. Moosia
13:34–35. Hän tuli maan päälle kuolevaisena ja joutui kokemaan tuskaa ja kuole-
man.) Miksi tämä oli välttämätöntä? (Ks. Hepr. 2:9–10, 16–18; 4:15–16; ks. myös
Matt. 23:10–11.)

• Paavali kehotti pyhiä elämään vanhurskaasti, jotta he pääsisivät Jumalan lepopaik-
kaan (Hepr. 3:7– 19; 4:1–11). Mitä Jumalan lepopaikkaan pääseminen tarkoittaa?
(Ks. LK 84:23–24; 3. Ne. 27:19.) Mitä Paavali selitti siitä, miksi jotkut Israelin lapsista
Mooseksen aikana eivät voineet päästä Jumalan lepopaikkaan? (Ks. Hepr. 3:7–11,
16–19; 4:1–2.) Kuinka me voimme auttaa toinen toistamme tulemaan kelvollisiksi
pääsemään Jumalan lepopaikkaan? (Ks. Hepr. 3:13–14; 4:11; Al. 13:12–13, 16.)

2. Melkisedekin pappeus kuuluu evankeliumin täyteyteen.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Hepr. 5; 6:20; 7 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Paavali opetti siitä, kuinka miehen täytyy saada pappeuden valtuus ja käyttää
sitä? (Ks. Hepr. 5:1–4.) Miksi pappeudenhaltijan ”kutsuu Jumala” eikä hän ”ota tätä
arvoa itselleen”?

• Mikä pappeuden valtuus kuului Mooseksen lakiin? (Aaronin pappeus, jota sanottiin
myös Leevin heimon pappisviraksi eli valmistavaksi pappeudeksi. Ks. LK 84:25–27.)
Mikä pappeuden valtuus on Jeesuksella Kristuksella? (Ks. Hepr. 5:5–6; 6:20.) Selitä,
että kun Jeesus tuli ja täytti Mooseksen lain, Hän palautti myös Melkisedekin pap-
peuden. Miksi tämä oli välttämätöntä? (Ks. Hepr. 7:11. Aaronin pappeudella ei ole
valtuutta suorittaa kaikkia toimituksia, jotka ovat välttämättömiä pelastukselle.)

”Ei Mooseksen laki eikä Aaronin pappeus, joka sitä toteutti, kyennyt saattamaan
Jumalan lapsia täydellisyyteen. Aaronin pappeus on vähäisempi valtuus, ja se
toteuttaa vain valmistavaa evankeliumia. Melkisedekin pappeus puolestaan on kor-
keampi pappeus, jonka tehtävänä on suorittaa evankeliumin toimituksia niiden

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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täyteydessä ja kyetä puhdistamaan meidän elämämme niin, että me voimme jälleen
astua Herran kasvojen eteen.” (Te tulette olemaan minun todistajani [Uskonto 212,
oppilaan kirja 1980], s. 184)

• Miksi me kutsumme suurempaa pappeutta Melkisedekin pappeudeksi? (Ks. LK
107:2–4.) Kuinka kirkon jäseniä tänä päivänä siunataan Melkisedekin pappeudella
samoin kuin Aaronin pappeudellakin? Kuinka pappeus on siunannut sinun elä-
määsi?

3. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on uusi liitto Jumalan ja Hänen lastensa
välillä.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Hepr. 8:1–10:18 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että
Paavali muistutti kirkon jäseniä siitä, että Mooseksen lain mukainen jumalanpalvelus
oli viitannut Herraan Jeesukseen Kristukseen.

• Mitä Herra kohdan Hepr. 8:5 mukaan käski Moosesta tekemään tämän valmistaessa
telttaa, jota israelilaisten oli määrä käyttää jumalanpalvelukseen? (Selitä, että teltta-
majassa pidetyt seremoniat olivat vertauskuvana ”taivaallisesta palveluksesta”, kuten
seuraavassa osoitetaan.)

• Paavali selitti, että Mooseksen laki oli vanha liitto Jumalan ja Hänen kansansa
välillä (Hepr. 8:9; ks. myös Gal. 3:24–25). Mikä on se uusi liitto, jonka Jeesus Kristus
toi? (Ks. Hepr. 8:6–8, 10–13. Evankeliumin täyteys.) Huomauta, että vanhaa liittoa
kuvataan Vanhassa testamentissa, kun taas uutta liittoa kuvataan Uudessa testa-
mentissa.

• Miksi vanha liitto ei pystynyt tekemään siitä osallisia täydellisiksi? (Ks. Hepr. 10:1–4.)
Miksi uusi liitto antaa meille suuremman toivon täydellisyydestä? (Ks. Hepr. 10:9–18.)

4. Ne, jotka osoittavat uskoa Jeesukseen Kristukseen, perivät paikan Jumalan
valtakunnassa.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Hepr. 10:19–11:40 ja keskustelkaa niistä. Sano, että
kun Paavali oli selittänyt, millä tavoin evankeliumin täyteys on korkeampi, täydelli-
sempi laki, joka korvaa Mooseksen lain, hän kehotti vakavasti pyhiä kulkemaan tätä
”uutta, elämään vievää” tietä panemalla uskonsa Jeesukseen Kristukseen (Hepr.10:19–22).

• Mikä on ensimmäinen eli perustavinta laatua oleva evankeliumin periaate? (Ks.
4. uskonkappale.) Mitä on usko? (Ks. Hepr. 11:1; Al. 32:21; Et. 12:6.) Kuinka usko
on enemmän kuin uskomus? Miksi usko Jeesukseen Kristukseen on välttämätön
pelastuksellemme?

Toimitus telttamajassa:

a. Papit uhrasivat eläimiä uhreina
Jumalalle (Hepr. 10:1–4, 11).

b. Papit asettivat uhrattujen eläin-
ten veren alttarille vertauskuvana
ihmisten puhdistamisesta ja puh-
taaksi pesemisestä (Hepr. 9:6–7,
19–23).

c. Ylipappi meni verhon läpi kaik-
keinpyhimpään (Hepr. 9:1–7).

Mistä se oli vertauskuvana:

Jeesus uhrasi itsensä uhrina mei-
dän synneistämme (Hepr. 9:26–28;
10:4–12).

Jeesuksen veri, joka vuodatettiin
sovituksessa, puhdistaa ja pesee
meidät puhtaiksi synnistä (Hepr.
9:11–15).

Jeesus, suuri ylipappi, meni verhon
läpi taivaaseen (Hepr. 9:24).
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• Paavali antoi monta esimerkkiä ihmisistä, jotka uskon kautta Jeesukseen Kristuk-
seen saivat aikaan suuria. Keitä hän mainitsi? (Ks. Hepr. 11:4–12, 17–34.) Kirjoita tau-
luun niiden nimet, jotka mainittiin, ja keskustelkaa siitä, kuinka kunkin henkilön
teot vaativat uskoa.

Voit jakaa luokan jäsenet pieniin ryhmiin tätä keskustelua varten. Anna kullekin
ryhmälle tehtäväksi miettiä muutamia heprealaiskirjeen luvussa 11 mainittuja hen-
kilöitä. Anna ryhmille muutama minuutti aikaa keskustella siitä, kuinka näiden
ihmisten teot vaativat uskoa, ja anna sitten kunkin ryhmän lyhyesti esittää johto-
päätöksensä luokalle.

• Paavali opetti myös, että usko voi auttaa meitä vastoinkäymisissä ja vaikeuksissa
(Hepr. 11:32–38). Kuinka usko on auttanut teitä selviytymään vastoinkäymisistä?
Mitä muita siunauksia olette saaneet (tai joku tuntemanne on saanut) osoittamalla
uskoa Jeesukseen Kristukseen?

Oppiaiheen päätös Totea, että me olemme siunattuja saadessamme elää aikana, jolloin on mahdollista
vastaanottaa evankeliumin täyteys. Todista siitä, että pelastus tulee uskon kautta
Jeesukseen Kristukseen ja kuuliaisuudesta Hänen käskyilleen. Kehota luokan jäseniä
pitämään palautetun evankeliumin liitot ja käskyt.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. Jumala pitää lupauksensa

• Mitä kohta Hepr. 6:10–19 opettaa Jumalan lupauksista Hänen lapsilleen? Mitä jae
15 opettaa siitä, miten koettelemusten kestäminen ja lupausten saaminen Jumalalta
liittyvät toisiinsa? (Ks. myös LK 82:10.) Mitä kokemuksia teillä on ollut siitä, että
Jumala on täyttänyt lupauksensa teille?

2. ”Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa” (Hepr. 12:6)

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Hepr. 12:5–11.

• Kuinka Herra kurittaa meitä? Kuinka Herran antama kuritus on ”meidän todelli-
seksi parhaaksemme”? (Ks. Hepr. 12:10; LK 61:8; 95:1; 101:5.) Kuinka me voimme
käyttää kuritusta mahdollisuutena oppia ja kasvaa? Pyydä luokan jäseniä kerto-
maan sellaisista tilanteista, jolloin Herra on kurittanut heitä, ja siitä, mitä he ovat
oppineet kokemastaan.
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Tavoite Rohkaista luokan jäseniä seuraamaan Paavalin esimerkkiä ja olemaan todistajina
Jeesuksesta Kristuksesta jopa koettelemusten ja kärsimysten keskellä.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ap. t. 21:1–22:21. Paavali matkustaa Jerusalemiin huolimatta hänen henkensä
puolesta pelkäävien lähetystyötovereittensa vastustuksesta. Hän tekee siellä ole-
ville veljille selkoa lähetysmatkoistaan. Hän menee temppeliin, ja vihainen
väkijoukko käy hänen kimppuunsa. Sotaväenosaston komentaja pidättää hänet
mutta antaa hänen puhua kansalle. Paavali kertoo ihmisille kääntymyksestään
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.

b. Ap. t. 22:22–23:35. Väkijoukko torjuu Paavalin ja haluaa ottaa hänet hengiltä.
Sotaväenosaston komentaja siirtää Paavalin pois väkijoukon keskeltä ja pitää
häntä kasarmissa. Seuraavana päivänä komentaja vie Paavalin Suuren neuvoston
eteen. Syntyy jälleen ankara kiista, ja jälleen komentaja siirtää Paavalin pois ja
käskee viedä hänet kasarmiin. Sinä yönä Herra ilmestyy Paavalille ja kertoo
hänelle, että hänet on kutsuttu todistamaan Roomaan ja Jerusalemiin. Yli 40
juutalaista järjestää väijytyksen surmatakseen Paavalin, ja hänet viedään maa-
herra Felixin luo turvaan.

c. Ap. t. 26. Muutaman vuoden vainon ja vankeuden jälkeen Paavali tuodaan
kuningas Agrippan eteen kuultavaksi. Agrippa hylkää Paavalin todistuksen ja
lähettää hänet Roomaan keisarin luo.

d. Ap. t. 27–28. Paavali joutuu haaksirikkoon matkallaan Roomaan sen jälkeen
kun aluksen laivuri hylkää hänen neuvonsa. Kun hän lopulta saapuu Roomaan,
hänet vangitaan, mutta hän saarnaa kaikille, jotka kuuntelevat häntä.

2. Jos seuraavat aineistot ovat saatavissa, niin käytä niitä oppitunnilla:

a. ”Paavali – valittu ase”, 11 minuutin pituinen osio videosta Uusi testamentti –
Kuvanauhoitteita (56914 130). Mikäli mahdollista, katso tämä osio etukäteen,
jotta tietäisit, milloin pysäytät videon keskustelua varten

b. Kartta Paavalin matkasta Roomaan

3. Opetusehdotus: ”On välttämätöntä, että ruokit niitä, joita opetat, että opetat heille
jotakin. Joka kerta, kun he ovat mukana luokassa, heidän tulee saada itselleen aina-
kin yksi ajatus, yksi idea tai yksi innoittava esimerkki sen vuoksi, että he tulivat
luokkaan. Se voi olla vaikkapa vain jokin pieni tavallinen ajatus, ja mitä keskeisem-
piä asioita se on, sitä enemmän itse asiassa olet saanut aikaan.” (Boyd K. Packer,
Teach Ye Diligently [1975], s. 154)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

• Onko pyhissä kirjoituksissa joku sellainen henkilö, johon tunnet voivasi samastua
samankaltaisten ajatusten, kokemusten tai tilanteiden vuoksi? Miksi tunnet tietyn-
laista läheisyyttä tätä henkilöä kohtaan?

Huomion
herättäminen
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Oppiaihe

38
”Sinä olet todistanut minusta”

Ap. t. 21–28



Anna muutamien luokan jäsenten vastata. Huomauta sitten, että kun Joseph Smith
ajatteli, mitä hän oli ensimmäisen näyn jälkeen kokenut, hänestä tuntui, että hänen
kokemuksensa olivat samankaltaisia kuin apostoli Paavalin. Pyydä luokan jäseniä
lukemaan kohta KH J. S. Hist. 1:23–25 nähdäkseen, miksi näin oli.

Selitä, että apostoli Paavalin puolustuspuhe kuningas Agrippan edessä on yksi niistä
tapahtumista, joista keskustellaan tässä oppiaiheessa. Torjunnasta ja vainosta huoli-
matta Paavali pysyi tässä tilanteessa ja kaikilla lähetysmatkoillaan lujana uskossa ja
todisti rohkeasti Jeesuksesta Kristuksesta.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, niin keskustelkaa siitä, kuinka me
voimme saada yhtä vahvan rohkeuden ja uskon kuin Paavalilla oli. Kehota luokan
jäseniä kertomaan sellaisista hetkistä, jolloin he ovat rohkeasti todistaneet sanoillaan
tai teoillaan.

1. Paavali tekee selkoa lähetysmatkoistaan ja kohtaa vihaisen väkijoukon
Jerusalemissa.

Jos käytät videoesitystä ”Paavali – valittu ase”, niin näytä ensimmäinen osa tässä
yhteydessä. Pysäytä kuvanauha sen jälkeen kun kertoja sanoo: ”Hän täytti Herran
sanat ja vei Hänen nimeänsä kuninkaiden ja hallitsijoiden eteen.” (Näiden sanojen
aikana muutamat sotilaat saattavat Paavalia pitkin käytävää.)

Keskustelkaa jakeista Ap. t. 21:1–22:21. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita. Selitä, että kolmen menestyksellisen lähetysmatkan jälkeen, jotka veivät hänet
kaikkialle Rooman valtakuntaan, Paavali palasi Jerusalemiin, vaikka hän tiesi sen ole-
van vaarallista.

• Miksi ystävät yrittivät estää Paavalia palaamasta Jerusalemiin? (Ks. Ap. t. 21:10–12.)
Kuinka Paavali vastasi ystäviensä huoliin? (Ks. Ap. t. 21:13.) Kuinka tämä osoitti Paa-
valin uskollisuutta Kristukselle?

• Mitä Paavali teki Jerusalemiin tuloaan seuraavana päivänä? (Ks. Ap. t. 21:17–19.)
Kuinka tämä muistuttaa sitä, mitä lähetyssaarnaajat nykyään tekevät lähetystyöstä
palattuaan? (He tekevät lähetystyöstään selkoa vaarnanjohtajalle ja korkealle neu-
vostolle ja usein seurakunnan jäsenille sakramenttikokouksissa.) Kuinka te olette
hyötyneet toisten lähetystyökokemusten kuulemisesta?

• Monet juutalaiskristityt loukkaantuivat, kun Paavali opetti, että pelastus tulee Jee-
suksen Kristuksen kautta eikä Mooseksen lain kautta (Ap. t. 15:1–35). Jerusalemissa
olevat veljet pyysivät näitä ihmisiä miellyttääkseen Paavalia menemään temppeliin
ja osallistumaan seremonialliseen puhdistautumiseen merkkinä siitä, että hän nou-
datti yhä lakia (Ap. t. 21:20–25). Mitä tapahtui, kun Paavali oli temppelissä? (Ks.
Ap. t. 21:26–30. Väkijoukko ryntäsi Paavalin kimppuun ja syytti häntä Mooseksen
lain vastaisesta opetuksesta ja temppelin saastuttamisesta tuomalla sinne ei-juuta-
laisen.) Kuinka Paavali pääsi tämän väkijoukon käsistä? (Ks. Ap. t. 21:31–36.) Mitä
Paavali teki, kun sotaväenosaston komentaja antoi hänen puhua ihmisille? (Ks.
Ap. t. 21:37–22:21.) Miksi tämä vaati rohkeutta?

Voit kirjoittaa tauluun kaikki ne kerrat Apostolien tekojen luvuissa 21–28, jolloin
Paavali osoitti suurta rohkeutta Jeesuksen Kristuksen todistajana. Jatka luetteloa tar-
vittaessa oppitunnin aikana.

• Milloin olette lausuneet todistuksenne jossakin sellaisessa tilanteessa, joka vaati
rohkeutta? Kuinka saitte rohkeutta tehdä sen? Kuinka Paavalin teoista oppiminen
auttaa meitä olemaan rohkeampia lausumaan todistuksemme muille?

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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2. Paavali viedään Suuren neuvoston eteen.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ap. t. 22:22–23:35 ja keskustelkaa niistä.

• Kuinka temppelin ulkopuolella oleva väkijoukko suhtautui Paavalin kertomukseen
omasta kääntymyksestään? (Ks. Ap. t. 22:22.) Mikä sotaväenosaston komentajan
tarkoitus oli hänen käskiessään viedä Paavalin pois väkijoukon käsistä? (Ks. Ap. t.
22:24.) Kuinka Paavali välttyi ruoskimiselta? (Ks. Ap. t. 22:25–26. Hän muistutti
olevansa Rooman kansalainen. Se antoi hänelle erityisiä oikeuksia ja vapauksia
Rooman valtakunnassa, johon Jerusalem kuului.)

• Mitä Paavali ensimmäiseksi sanoi, kun hänet tuotiin Suuren neuvoston (juutalaisen
neuvoston) eteen? (Ks. Ap. t. 23:1; ks. myös Ap. t. 24:16. Ks. kohdasta LK 135:4,
minkä samanlaisen lausunnon profeetta Joseph Smith esitti.) Kuinka se, että Paavali
oli elänyt ”Jumalan edessä vilpittömästi, omaatuntoa[an] loukkaamatta”, auttoi
häntä sillä hetkellä? Pyydä luokan jäseniä miettimään, mitä muutoksia heidän täy-
tyy omassa elämässään tehdä voidakseen olla loukkaamatta omaatuntoaan.

• Mitä Herra sanoi ilmestyessään Paavalille, kun tämä oli ollut Suuren neuvoston tut-
kittavana? (Ks. Ap. t. 23:11.) Kuinka Herra on auttanut teitä ”pysymään rohkeana”
vaikeina aikoina?

• Kun Herra oli ilmestynyt Paavalille, yli 40 juutalaista teki seuraavana päivänä sala-
liiton, ja he vannoivat, etteivät syö eivätkä juo ennen kuin onnistuvat tappamaan
Paavalin (Ap. t. 23:12–15). Kuinka Paavalia suojeltiin heidän suunnitelmaltaan? (Ks.
Ap. t. 23:16–35. Voit huomauttaa, että tämä oli jo kolmas kerta muutaman päivän
aikana, kun Paavalin henki säästyi.)

3. Paavali pitää puolustuspuheensa Agrippalle, mutta hänen todistuksensa
hylätään.

Lukekaa valittuja jakeita Apostolien tekojen luvusta 26 ja keskustelkaa niistä. Voit
tehdä yhteenvedon seuraavista asioista Apostolien tekojen luvuista 24–25: Paavali
lähetettiin maaherra Felixin luo, ja hän todisti rohkeasti tämän edessä. Paavali oli
vankina kaksi vuotta, jona aikana Felix toivoi voivansa saada rahaa vapauttaakseen
hänet. Kun Festus tuli Felixin jälkeen maaherraksi, juutalaiset pyysivät Festusta lähet-
tämään Paavalin Jerusalemiin tuomioistuimen eteen. Paavali kieltäytyi lähtemästä,
sillä hän tiesi, ettei hän saisi siellä oikeudenmukaista tutkintaa. Sen sijaan Paavali
vetosi keisariin, mikä oli hänen oikeutensa Rooman kansalaisena. Festus suostui
lähettämään Paavalin Roomaan, mutta Paavalin oli ensin tultava kuningas
Agrippan, Rooman nimittämän Juudan hallitsijan, kuultavaksi.

Jos käytät videoesitystä, näytä toinen osa siitä tässä yhteydessä. Pysäytä kuvanauha
sen jälkeen kun Paavali on sanonut: ”Suokoon Jumala, että kaikista minua tänään
kuulevista, tulisi sellaisia kuin minä olen – näitä kahleita lukuun ottamatta” (juuri
ennen kuin Paavali saatetaan pois kuningas Agrippan salista).

• Mikä Paavalin sanoissa kuningas Agrippalle tekee teihin vaikutuksen? (Ks. Ap. t.
26:2–27.) Kuinka Agrippa suhtautui Paavalin sanoihin? (Ks. Ap. t. 26:28.) Mikä oli
mahtanut estää Agrippaa tulemasta kristityksi? Mitkä asenteet tai muut ongelmat
estävät ihmisiä nykyään vastaanottamasta Jeesuksen Kristuksen evankeliumia?

• Kuinka Festuksen ja Agrippan suhtautuminen Paavaliin erosivat toisistaan? Missä
mielessä ne olivat samanlaiset? (Ks. Ap. t. 26:24, 28. Huomauta, ettei mikään vähäi-
sempi kuin täydellinen omistautuminen ole otollista Herralle. Vaikka Paavalin
sanoma oli Agrippan mielestä miltei uskottavaa, kun taas Festus hylkäsi sen suoralta
kädeltä, niin kumpikaan ei selviytynyt Paavalin heille esittämästä uskon koetuksesta.)

160



4. Paavali joutuu haaksirikkoon matkallaan Roomaan.

Lukekaa valittuja jakeita Apostolien tekojen luvuista 27–28 ja keskustelkaa niistä.
Selitä, että Agrippa olisi ollut halukas vapauttamaan Paavalin (Ap. t. 26:32), mutta
Paavali oli vedonnut keisariin, ja hänet lähetettiin sen vuoksi Roomaan. Kun kes-
kustelette Paavalin matkasta Roomaan, näytä karttaa ja osoita merkittäviä paikkoja,
kuten Hyvätsatamat, missä Paavali neuvoi miehiä jäämään sinne talveksi, ja Malta,
missä haaksirikkoon joutuneet matkustajat uivat rantaan.

• Mitä tapahtui, kun aluksen laivuri ei uskonut Paavalin varoitusta, että oli liian vaa-
rallista purjehtia pois Hyvätsatamat-nimisestä paikasta? (Ks. Ap. t. 27:7–20.) Mikä
sai sadanpäällikön olemaan piittaamatta Paavalin neuvosta? (Ks. Ap. t. 27:11–12.)
Miksi jotkut meistä eivät toisinaan piittaa kirkon johtajien neuvoista? Kuinka te
olette oppineet pitämään kirkon johtajien neuvojen noudattamista tärkeänä?

• Kuinka Paavali tiesi, että kaikki matkustajat pääsisivät turvallisesti maihin, vaikka
laiva oli hajonnut myrskyssä? (Ks. Ap. t. 27:21–26.) Kuinka tämä profetia täyttyi?
(Ks. Ap. t. 27:27–44.)

• Kuinka Paavali käytti pappeuden voimaa Maltan saarella? (Ks. Ap. t. 28:7–9.) Mitä
tämä tapahtuma kertoo pappeuden voiman tarkoituksesta? Kuinka pappeuden kun-
nioittaminen auttaa meitä palvelemaan Kristuksen todistajina?

• Muutaman kuukauden kuluttua Paavali saapui lopulta Roomaan, missä hän joutui
jälleen vankeuteen. Kuinka hän käänsi tämän näennäisen vastoinkäymisen omaksi
edukseen? (Ks. Ap. t. 28:16–31. Hänelle annettiin kohtalaisen paljon vapautta, joten
hän vietti aikansa opettaen evankeliumia ja todistaen Kristuksesta.) Mitä me voim-
me oppia Paavalilta siitä, mitä on olla Jeesuksen Kristuksen uskollinen todistaja?
(Jos olet kirjoittanut tauluun ne kerrat, jolloin Paavali osoitti rohkeutta olemalla
uskollinen todistaja, niin viittaa siihen.)

Jos käytät videoesitystä, niin näytä loppuosa siitä tässä yhteydessä.

Oppiaiheen päätös Selitä, että historioitsijat olettavat Paavalin kuolleen marttyyrina Roomassa noin 65 jKr.
Koko elämänsä ajan hän täytti tehtävänsä apostolina: ”menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni” (Matt. 28:19). Hän toteutti myös Herran profetian,
että hän saarnaisi evankeliumia ”maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin
kansan edessä” (Ap. t. 9:15). Hän oli uskollinen Kristuksen todistaja huolimatta sanalli-
sista ja fyysisistä hyökkäyksistä, epäoikeudenmukaisista vangitsemisista ja luonnon-
mullistuksista.

Todista, että kun me noudatamme Paavalin esimerkkiä olemalla uskollisia Jeesuksen
Kristuksen todistajia kaikissa tilanteissa, niin Hän antaa meille voimaa kestää koettele-
muksemme.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit halutessasi liittää
sen oppiaiheeseen.

Katsaus Paavalin elämään

Auttaaksesi luokan jäseniä ymmärtämään, kuinka Paavali täytti elämäntehtävänsä
todistaa Kristuksesta, pyydä jokaista luokan jäsentä valitsemaan Paavalin elämästä yksi
tapahtuma, jolloin tämä todisti Kristuksesta. Pyydä jokaista luokan jäsentä kertomaan
valitsemastaan tapahtumasta luokalle, ja kirjoita kaikki tapahtumat tauluun. Näytä sit-
ten karttaa Paavalin lähetysmatkoista. Auta luokan jäseniä tarvittaessa katsomaan vas-
taavia kohtia Raamatusta selvittääkseen tapahtumapaikan.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että pyhien varustaminen palvelutyöhön (Ef. 4:12)
vaatii meitä lujittamaan uskoamme Kristukseen, noudattamaan apostolien ja profeet-
tojen opetuksia ja varjelemaan itsemme maailman pahuudelta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ef. 1:9–10. Paavali opettaa, että aikojen täyttymisen armotalouden tarkoitus on
”yhdistää Kristuksessa yhdeksi kaikki”.

b. Ef. 2:12–22; 4:1–16. Paavali opettaa, että Jeesus Kristus on meidän kulmakivemme.
Hän opettaa, että Herra antoi meille apostolit ja profeetat auttamaan meitä
varustamaan kaikki palvelutyöhön ja pääsemään ”yhteen ja samaan uskoon”.

c. Ef. 5:22–29; 6:1–4. Paavali opettaa ykseyden tarvetta miehen ja vaimon sekä van-
hempien ja lasten välillä.

d. Ef. 4:21–32; 6:10–18. Paavali opettaa, että meidän tulee ”pukea yllemme uusi
ihminen” ja ”pukea yllemme Jumalan taisteluvarustus” varjellaksemme itsemme
maailman pahuudelta.

2. Lisälukemista: Joh. 17:11; Moosia 18:21–22; LK 27:15–18; 38:25–27.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tuo luokkaan langanpätkä
(30–90 cm pitkä) ja suunnilleen samanpituinen köydenpätkä.

4. Opetusehdotus: Pyhien kirjoitusten merkitseminen auttaa opettajia ja luokan jäse-
niä panemaan merkille tärkeitä sanoja, ajatuksia, ihmisiä ja tapahtumia. Voit innos-
taa luokan jäseniä merkitsemään omia pyhiä kirjoituksiaan mainitsemalla tärkeitä
periaatteita, antamalla ristiviitteitä tai kertomalla, mitä reunahuomautuksia olet
itse kirjoittanut omiin pyhiin kirjoituksiisi.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä luokan jäsenille lankaa ja köyttä (ks. ”Valmistelut”).

• Mitä yhteistä langalla ja köydellä on? (Molemmat on tehty säikeistä.) Kuinka ne
eroavat toisistaan? (Lanka on yksi säie, kun taas köysi on tehty monista yhteen
punotuista säikeistä.) Kumpi niistä on lujempi?

Selitä, että olemme heikkoja niin kuin lanka, kun luotamme vain itseemme. Mutta me
voimme köyden tavoin olla vahvempia, kun olemme yhtä uskossa ja vanhurskaudessa.
Tässä kirjeessä efesolaisille Paavali korosti sitä, kuinka tärkeätä on ”varustaa – – seura-
kunnan jäsenet palvelutyöhön” ja päästä ”yhteen ja samaan uskoon” (Ef. 4:12–13).
Tässä oppiaiheessa keskustellaan siitä, kuinka me voimme perheinä ja kirkkona pyrkiä
täydellisyyteen ja ykseyteen luottamalla Vapahtajaan, seuraamalla apostoleita ja pro-
feettoja, luomalla lujia perheitä ja pukemalla yllemme Jumalan taisteluvarustuksen.

Huomion
herättäminen
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Oppiaihe

39
”Varustaakseen kaikki seurakunnan

jäsenet palvelutyöhön”
Ef.



Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat ja kysymykset, jotka parhaiten vastaa-
vat luokan jäsenten tarpeita. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksiaan, jotka
liittyvät pyhien kirjoitusten sisältämiin periaatteisiin.

1. Aikojen täyttymisen armotalous.

Lukekaa kohta Ef. 1:9–10 (ks. myös vuoden 1938 raamatunkäännös) ja keskustelkaa siitä.

• Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali puhui määräajan täyttymisestä,
aikojen täyttymisen armotaloudesta (Ef. 1:10). Mikä on evankeliumin armotalous?
(Ajanjakso, jolloin Herralla on maan päällä vähintään yksi palvelija, jolla on hal-
lussaan pappeuden avaimet ja joka on valtuutettu saarnaamaan evankeliumia.)

• Mikä on aikojen täyttymisen armotalous? (Armotalous, joka alkoi evankeliumin
palauttamisella ja kirkon järjestämisellä Joseph Smithin kautta.) Miksi meidän
armotalouttamme sanotaan aikojen täyttymiseksi?

Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut: ”Te ja minä saamme kokea aikojen
täyttymisen armotalouden syvällisiä ja ihania siunauksia. Tänä aikana maan päälle
on palautettu kaikki aikaisempiin armotalouksiin kuuluvat periaatteet, voimat,
siunaukset ja avaimet.” (”Valittu sukupolvi”, Valkeus, heinäkuu 1992, s. 66–67)

• Mitä taivaallinen Isämme Paavalin sanojen mukaan oli tekevä tässä armotaloudessa?
(Ks. Ef. 1:9–10.) Mitähän tarkoittavat sanat ”yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken”?
Mitä asioita meidän aikanamme yhdistetään yhdeksi? (Vastauksissa voidaan mai-
nita pyhät kirjoitukset, kirkon jäsenet, edesmenneitä koskevat tiedot sekä perheet,
jotka sinetöidään temppelissä.) Kuinka me voimme auttaa tässä yhdistämisproses-
sissa?

2. Jeesus Kristus on meidän kulmakivemme.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Ef. 2:12–22 ja 4:1–16 ja keskustelkaa niistä.

• Vertaa kohtia Ef 2:12 ja 2:19. Kuinka Paavali kuvaili niitä muutoksia, jotka tapahtui-
vat niissä, jotka olivat vastaanottaneet Vapahtajan ja seuranneet Häntä? Kuinka te
olette nähneet näitä samoja muutoksia itsessänne tai muissa? Kuinka teidän kanssa-
käymisenne muiden kirkon jäsenten kanssa ja ”kuulumisenne Jumalan perheeseen”
on siunannut teidän elämäänne?

• Mitä Paavali tarkoitti opettaessaan, että Jeesus Kristus on kirkon ”kulmakivi”? (Ef.
2:20) (Selitä tarvittaessa, että kulmakivi on rakennuksen nurkkaan kahden seinän
yhtymäkohtaan asetettava perustuskivi. Kulmakivi on rakennuksen lujuuden ja
yhtenäisyyden kannalta välttämätön.) Kuinka Jeesus Kristus on ollut teidän
uskonne kulmakivenä?

• Mitä Paavali opetti efesolaiskirjeen kohdissa 2:20 ja 4:11–14 apostolien ja profeetto-
jen tärkeydestä? Miksi elävät apostolit ja profeetat ovat välttämättömiä tosi kirkolle?
Mitä sellaista myöhempien aikojen apostolit ja profeetat ovat opettaneet, mikä aut-
taa meitä edistymään kohti täydellisyyttä ja ykseyttä? (Voit kirjoittaa luokan jäsen-
ten vastauksia tauluun.)

Presidentti Boyd K. Packer on opettanut: ”Profeettojen ja apostoleiden palvelutyö
johtaa heidät aina kotiin ja perheeseen. – – Kaiken opetuksemme lopullisena tarkoi-
tuksena on yhdistää vanhemmat ja lapset uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen,
niin että he ovat onnellisia kotona, sinetöityjä iankaikkiseen avioliittoon, yhdistet-
tyjä sukupolviinsa ja varmoja korotuksesta taivaallisen Isämme edessä.” (”Uskon
kilpi”, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 7)

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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• Mitä Paavali tarkoitti opettaessaan, että ”yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!” (Ef. 4:5)?
Miksi on tärkeätä, että me olemme yhtä ymmärryksessämme kirkon perusopetuk-
sista ja niiden opettamisesta?

3. Ykseys miehen ja vaimon sekä vanhempien ja lasten välillä.

Lukekaa kohdat Ef. 5:22–29; 6:1–4 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä vertausta Paavali käytti kuvaillessaan miehen ja vaimon suhdetta? (Ks. Ef.
5:22–29.) Mitä miehet ja vaimot voivat oppia tästä vertauksesta voidakseen kokea
suurempaa rakkautta ja ykseyttä avioliitossaan? (Keskustelkaa siitä, millä tavoin
Jeesus on osoittanut rakkauttaan kirkkoa kohtaan ja kuinka se soveltuu myös avio-
liittoon. Voit kirjoittaa luokan jäsenten vastauksia tauluun.)

Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut: ”Voitteko mistään pyhistä kirjoituk-
sista löytää kohtaa, jossa Herra Jeesus Kristus koskaan petti seurakuntaansa? – –
Oliko Hän uskollinen? Oliko Hän vilpitön? Onko mitään hyvää ja arvokasta, mitä
Hän ei antanut? Sitä me siis pyydämme, ja sitä Hän pyytää jokaiselta aviomieheltä.

Voitteko ymmärtää, kuinka Hän rakasti kirkkoaan? Sen jokainen hengenveto oli
Hänelle rakas. Sen jokainen kasvu, sen jokainen yksilö oli Hänelle kallisarvoinen.
Hän antoi noille ihmisille kaiken voimansa, kaiken valtansa, kaiken huomionsa.
Hän antoi henkensä – – mitä muuta voisi vielä antaa?” (Men of Example [uskonnon-
opettajille pidetty puhe 12. syyskuuta 1975], s. 4–5)

• Minkä neuvon Paavali antoi lapsille kohdassa Ef. 6:1–3? Miksi tämä neuvo on
tärkeä tänä päivänä? Kuinka teitä on siunattu vanhempienne kunnioittamisesta?

• Mitä Paavali tarkoitti, kun hän neuvoi vanhempia kasvattamaan lasta ”Herran
tahdon mukaan”? (Ef. 6:4) Kuinka vanhemmat voivat hoivata lapsia hengellisesti?
Kuinka vanhemmat voivat noudattaa Herran esimerkkiä kasvattaakseen lapsensa
Herran tahdon mukaan?

• Kuinka Paavalin neuvot vanhemmille ja lapsille vahvistavat perhesuhteita ja ylläpi-
tävät ykseyttä kodissa? Mitä perheitä koskevia neuvoja myöhempien aikojen apos-
tolit ja profeetat ovat antaneet meille? Pyydä luokan jäseniä keskustelemaan niistä
neuvoista, joita on hiljattain annettu yleiskonferensseissa, muissa kokouksissa tai
takkavalkeailloissa ja kirkon lehtien artikkeleissa.

Julkaisussa ”Perhe – julistus maailmalle” ensimmäinen presidenttikunta ja kahden-
toista apostolin koorumi opettavat:

”Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat
Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat
uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myö-
tätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä
periaatteita noudattamalla.” (Valkeus, kesäkuu 1996, s. 10–11)

4. ”Uuden ihmisen” ja ”Jumalan taisteluvarustuksen” pukeminen ylle.

Lukekaa kohdat Ef. 4:21–32 ja 6:10–18 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Paavali tarkoitti kehottaessaan efesolaisia ”pukemaan ylleen uuden ihmisen”?
(Ef. 4:24) Mitä piirteitä sellaisilla ihmisillä on, joista on tullut ”uusia” Jeesuksen
Kristuksen sovituksen kautta? (Ks. Ef. 4:21–32.)

• Kehottaessaan pyhiä pukemaan ylleen Jumalan taisteluvarustuksen Paavali varoitti
heitä monista pahoista vaikutuksista (Ef. 6:10–12). Mitä pahoja vaikutuksia tässä
elämässä on?
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• Mistä osista koostuu se, mitä Paavali nimittää Jumalan taisteluvarustukseksi? Mitä
kukin osa edustaa? (Ks. Ef. 6:13–18; LK 27:15–18. Voit kirjoittaa vastauksia tauluun
otsikolla Varustus ja Tulkinta.) Kuinka kukin Jumalan taisteluvarustuksen osa voi
suojella meitä Saatanan vaikutuksia vastaan? Millä tavoin me voimme pukea tämän
taisteluvarustuksen yllemme joka päivä?

Oppiaiheen päätös Todista siitä, että Herra perusti kirkkonsa apostoleineen ja profeettoineen auttaakseen
meitä tulemaan Hänen kaltaisekseen ja palaamaan asumaan Hänen luoksensa. Kehota
luokan jäseniä pyrkimään yhdessä pyhien varustamiseen palvelutyöhön noudattamalla
efesolaiskirjeessä olevia Paavalin opetuksia.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. ”Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus” (Ef. 6:11)

Näytä ”Jumalan taisteluvarustus”, 13 minuutin pituinen osio videosta Uusi testamentti –
Kuvanauhoitteita (56914 130). Esitä sitten seuraavat kysymykset:

• Mitä vaaroja videoesityksessä olevat sotilaat kohtasivat? Mitä vaaroja nuoret koh-
tasivat? Kuinka kummankin ryhmän jäseniä siunattiin sen ansiosta, että heillä oli
yllään taisteluvarustuksensa?

2. Rukoileminen kirkon johtajien puolesta

• Lukekaa kohta Ef. 6:18–20. Miksi arvelette Paavalin pyytäneen efesolaisia rukoile-
maan hänen puolestaan? Milloin muiden rukoukset ovat vahvistaneet teitä? Miksi
on tärkeätä, että me rukoilemme toinen toisemme ja kirkon johtajien puolesta?

3. ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon” (Ef. 2:8)

• Mitä Paavali opetti kohdassa Ef. 2:8–9 siitä, kuinka ihminen saa pelastuksen? Miksi
meidän on mahdotonta pelastaa itseämme teoillamme? (Ks. Room. 3:23; Moosia
3:17; Al. 22:14. Voit huomauttaa, että Paavalin oli usein muistutettava juutalaisia
pyhiä siitä, että Mooseksen lain teot eivät voineet pelastaa heitä. Jos haluatte kes-
kustella seikkaperäisemmin armosta ja teoista, niin katso oppiaihe 36.)
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Tavoite Herättää luokan jäsenissä halu saada Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajien ominaisuuksia.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Fil. Paavali kiittää Filippissä olevia pyhiä heidän hänelle lähettämästään avusta
ja kehottaa heitä olemaan Kristuksen uskollisia seuraajia ja keskenään yhtä.

b. Kol. 1. Paavali muistuttaa Kolossassa olevia pyhiä siitä, että lunastus tulee ainoas-
taan Jeesuksen Kristuksen kautta.

c. Kol. 2:1–8, 16–23; 3; 4. Paavali opettaa kolossalaisille pyhille, mitä heidän Juma-
lan valittuina tulee tehdä ja mitä ominaisuuksia heidän tulisi saada.

d. Filem. Paavali kehottaa Filemonia antamaan anteeksi Onesimokselle, karan-
neelle orjalle.

2. Opetusehdotus: Oppiaiheessa ja pyhien kirjoitusten kohdissa voi olla enemmän
aineistoa kuin oppitunnilla pystyy käsittelemään. Kun valmistat oppiaihetta, päätä
rukoillen, mistä opeista ja periaatteista on luokallesi eniten hyötyä. Suunnittele
niin, että opetat ne ensin ja lisäät muita oppiaiheen osia sen mukaan kuin aika sal-
lii. Etsi kuitenkin opettaessasi Hengen johdatusta ja ole kyllin joustava voidaksesi
muuttaa suunnitelmaasi, jos tunnet innoitusta siihen. (Ks. Opettaminen – ei suurem-
paa kutsumusta, s. 113.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun muutamia avainsanoja 13. uskonkappaleesta, kuten totuudellinen,
vilpitön, puhdas ja kiitettävä.

• Mikä uskonkappale sisältää nämä sanat? (Elleivät luokan jäsenet tiedä, pyydä heitä
katsomaan Uskonkappaleita, jotka löytyvät Kallisarvoisen Helmen lopusta.)

Kun luokan jäsenet ovat vastanneet oikein, pyydä heitä lausumaan ulkoa tai luke-
maan 13. uskonkappale. Pyydä sitten luokan jäseniä sanomaan uudelleen uskonkap-
paleen alkuosa kohtaan ”Paavalin kehotusta” saakka.

• Mitä tarkoittaa ”Paavalin kehotus”? Missä se on?

Pyydä luokan jäseniä ottamaan esiin kohta Fil. 4:8 ja vertaamaan sitä 13. uskonkappa-
leeseen. Sano, että kun Joseph Smith mainitsi 13. uskonkappaleessa Paavalin kehotuk-
sen, hän viittasi kohtaan Fil. 4:8, joka on osa Paavalin filippiläisille pyhille kirjoittamaa
kirjettä. Tämänpäiväinen oppiaihe kattaa tämän kirjeen ja Paavalin kirjeet kolossalai-
sille ja Filemonille, jotka kaikki on kirjoitettu Paavalin vankeuden aikana Roomassa.
Näissä kirjeissä puhutaan niistä ominaisuuksista, joita meidän tulisi etsiä, jotta meistä
tulisi uskollisia Jeesuksen Kristuksen seuraajia.

Huomion
herättäminen
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Oppiaihe

40
”Kestän kaiken 

hänen avullaan”
Fil.; Kol.; Filem.



Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka ne koske-
vat meitä tänä päivänä aivan kuten ne koskivat pyhiä Paavalin aikana. Kehota luokan
jäseniä kertomaan kokemuksistaan, jotka liittyvät pyhien kirjoitusten periaatteisiin.

1. Paavali kehottaa filippiläisiä pyhiä seuraamaan Jeesusta Kristusta.

Keskustelkaa Paavalin kirjeestä filippiläisille. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitse-
miasi jakeita ääneen.

• Paavali oli vangittuna Roomassa kirjoittaessaan filippiläisille. Kuinka muut kirkon
jäsenet suhtautuivat Paavalin vankeuteen? (Ks. Fil. 1:12–18.) Kuinka teitä on autta-
nut se, että olette nähneet muita, jotka ovat olleet rohkeita Herran palvelemisessa,
tai olette kuulleet heistä?

• Mitä Paavali kohdassa Fil. 2:2–3 kehotti filippiläisiä tekemään? Millä tavoin kirkon
jäsenten tulee olla ”yksimielisiä” (Ks. Fil. 1:27; 2:14–15.)? Miksi me joskus teemme
jotakin ”turhamaisuudesta”? Minkähän takia Paavali varoitti tästä? Miksi on tär-
keätä, ettemme luule olevamme parempia kuin muut? (Ks. LK 38:24–26.)

• Mitä Paavali opettaa Jeesuksesta kohdassa Fil. 2:5–8? Kuinka Jeesus antoi täydelli-
sen esimerkin nöyryydestä ja alistumisesta Isänsä tahtoon? (Ks. Joh. 8:29.) Kuinka
meistä voi tulla nöyrempiä ja alistuvampia taivaallisen Isän tahtoon?

• Mitähän Paavali tarkoitti sanoessaan filippiläisille: ”Tehkää peläten ja vavisten työtä
pelastuaksenne” (Fil. 2:12)?

Presidentti David O. McKay on selittänyt. ”’Tehkää työtä pelastuaksenne’ on keho-
tus osoittaa uskon todellisuus huolellisin, kuuliaisin ponnisteluin. Mutta tämä täy-
tyy tehdä tietoisena siitä, että ehdoton luottamus omaan itseen voi aiheuttaa ylpeyttä
ja heikkoutta, joka johtaa epäonnistumiseen. Meidän tulee ’peläten ja vavisten’
pyytää Jumalalta voimaa ja armoa saadaksemme lopullisen voiton.” (julkaisussa
Conference Report, huhtikuu 1957, s. 7)

• Paavali neuvoi yhä uudelleen filippiläisiä ”iloitsemaan Herrassa” (Fil. 3:1; 4:4). Kuinka
me voimme iloita Herrassa?

• Paavali kertoi filippiläisille, että hän oli uhrannut kaiken Kristuksen tähden (Fil.
3:7–8). Mitä Paavali oli uhrannut? Miksi on tärkeätä, että me teemme uhrauksia
Kristuksen tähden? (Ks. Fil. 3:9–12.)

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Uskonnolla, joka ei vaadi kaiken uhraamista,
ei ole milloinkaan riittävästi voimaa saada aikaan elämään ja pelastukseen johtavaa
uskoa, sillä ihmisen olemassaolon alusta asti elämän ja pelastuksen saamiseen joh-
tavaa uskoa ei ole voinut saada ilman kaiken maallisen uhraamista.” (Lectures on
Faith [1985], s. 69)

• Kuinka me voimme saada kohdassa Fil. 4:7 mainitun Jumalan rauhan? (Ks. Fil.
4:6–7.) Milloin te olette tunteneet Jumalan rauhan?

• Kuinka me voimme noudattaa kohdassa Fil. 4:8 olevaa Paavalin neuvoa? (Ks. myös
13. uskonkappale.) Kuinka meitä siunataan, kun me noudatamme tätä kehotusta?

• Paavali todisti: ”Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.” (Fil. 4:13)
Kuinkahan Paavali sai tämän todistuksen Kristuksesta? Kuinka te olette nähneet
voivanne ”kestää kaiken Kristuksen avulla”?

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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2. Paavali muistuttaa kolossalaisia siitä, että lunastus tulee ainoastaan Kristuksen
kautta.

Keskustelkaa kolossalaiskirjeen luvusta 1. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita ääneen. Selitä, että pienessä Efeson itäpuolella olevassa Kolossan kaupungissa
olevat pyhät saivat vaikutteita opetuksista, jotka vähättelivät Vapahtajan merkitystä ja
keskittyivät tavoittelemaan täydellisyyttä noudattamalla toimituksia ja palvomalla
enkeleitä. Kirjeessään kolossalaisille Paavali varoitti näistä opetuksista ja kehotti pyhiä
pysymään lujina ja horjumattomina (Kol. 1:23; ks. myös Kol. 2:5–7) siinä tiedossa,
että lunastus tulee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta.

• Mitä totuuksia Jeesuksesta Kristuksesta Paavali opetti kolossalaisille? (Ks. Kol. 1:12–22.
Kirjoita luokan jäsenten vastauksia tauluun.) Miksi kolossalaisten oli tärkeätä
ymmärtää nämä totuudet? Kuinka teidän tietonne ja todistuksenne Jeesuksesta
Kristuksesta vaikuttaa teidän elämäntapaanne?

• Mikä on se ”pyhille kuuluva perintöosa”, jonka me voimme saada taivaalliselta Isäl-
tämme? (Ks. Kol. 1:12; 2. Ne. 9:18; LK 50:5.) Kuka tämän perintöosan tekee mahdolli-
seksi? (Ks. Kol. 1:12–14.) Mitä meidän on tehtävä saadaksemme tämän perintöosan?
(Ks. Kol. 1:10–12; 2. Ne. 9:18; Al. 5:51; LK 50:5.)

• Mitä Paavali tarkoitti kehottaessaan kolossalaisia pysymään lujina ja horjumattomina
evankeliumissa (Ks. Kol. 1:23.)? Mikä saa aikaan sen, että jotkut ihmiset horjahtavat
”pois siitä toivosta, jonka – – evankeliumi antaa”? (Kol. 1:23) Mitä me voimme tehdä
lujittaaksemme todistustamme?

3. Paavali opettaa kolossalaisille, mitä heidän Jumalan valittuina tulee tehdä.

Keskustelkaa kohdista Kol. 2:1–8, 16–23; 3; 4. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitse-
miasi jakeita ääneen.

• Paavali halusi pyhien olevan ”rakkauden yhteen liittämiä” ja yhtä tiedossaan Isä
Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta (ks. Kol. 2:2–3). Kuinka me voimme päästä
tähän omassa seurakunnassamme?

• Mitä tarkoittaa olla juurtunut Kristukseen ja rakentunut Hänen varaansa (ks. Kol. 2:7)?
Kuinka me voimme juurtua Kristukseen? Kuinka juurtuminen ja rakentuminen
Kristukseen auttaa meitä koettelemuksen hetkinä? (Voit verrata kahta puuta, joista
toisessa on lyhyet, lähellä maanpintaa olevat juuret ja toisessa pitkät, syvälle ulottu-
vat juuret. Keskustelkaa siitä, kumpi puu todennäköisemmin kestää koettelemukset
kuten myrskyt tai kuivuuden.)

• Mitä ”Jumalan valittujen” ominaisuuksia mainitaan kohdassa Kol. 3:12–15? (Kirjoita
luokan jäsenten vastauksia tauluun.) Kuinka Jeesus Kristus oli esimerkkinä näistä
ominaisuuksista? (Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan tiettyjä tilanteita, joissa Jeesus
oli esimerkkinä kustakin ominaisuudesta.) Kuinka me voimme täydellisemmin
omaksua näitä ominaisuuksia?

• Kuinka me voimme antaa Kristuksen sanan asua meissä, kuten Paavali kehotti?
(Ks. Kol. 3:16–17; ks. myös LK 1:37; 18:34–36.) Kuinka kirkon laulut voivat vahvistaa
meidän ymmärrystämme ja todistustamme Kristuksen sanasta? Kuinka me
voimme entistä paremmin käyttää hyväksemme kirkon lauluja ja muuta hengellistä
musiikkia?

Vanhin Dallin H. Oaks on sanonut: ”Meidän on käytettävä enemmän laulujamme,
jotta ne auttaisivat meitä olemaan paremmin sopusoinnussa Herran Hengen kanssa,
olemaan yhtä ja oppimaan ja opettamaan meidän oppiamme. Meidän on käytet-
tävä laulujamme paremmin lähetystyöhön liittyvässä opetuksessa, evankeliumin
luokissa, koorumin kokouksissa, perheilloissa ja kotiopetuskäynneillä. Musiikki on
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tehokas tapa palvella taivaallista Isäämme ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta.
Meidän tulee käyttää lauluja, kun me tarvitsemme hengellistä voimaa ja innoi-
tusta.” (”Jumalanpalvelus musiikin välityksellä”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 10)

• Paavali korosti yhä uudelleen kiitollisuuden tärkeyttä (Kol. 2:7; 3:15, 17). Miksi
on tärkeätä, että me olemme kiitollisia? Kuinka me voimme osoittaa kiitollisuutta
taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle Kristukselle kaikissa olosuhteissa?

4. Paavali kehottaa Filemonia antamaan anteeksi Onesimokselle.

Keskustelkaa Paavalin kirjeestä Filemonille. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitse-
miasi jakeita ääneen. Selitä, että Paavali kirjoitti henkilökohtaisen kirjeen Filemonille,
Kolossassa asuvalle kirkon jäsenelle, Filemonin orjasta Onesimoksesta. Onesimos oli
ryöstänyt Filemonin ja paennut Roomaan, missä hän tapasi Paavalin ja kääntyi kirk-
koon. Paavali pyysi Filemonia antamaan anteeksi Onesimokselle ja pyysi häntä hyväk-
symään tämän veljenä evankeliumissa.

• Mitä me voimme oppia Paavalilta hänen kirjeestään Filemonille?

• Kuinka Paavali osoitti kunnioitusta Filemonin vapaata tahtoa kohtaan? (Ks. Filem.
1:14.) Kuinka Paavali osoitti huolehtivansa Onesimoksen hyvinvoinnista?

• Mitä me tämän kirjeen perusteella voimme oppia evankeliumin voimasta muuttaa
ihmissuhteita? (Ks. Filem. 1:16.) Kuinka evankeliumi vaikuttaa teidän suhteisiinne
läheistenne kanssa?

Oppiaiheen päätös Todista siitä, kuinka tärkeätä on saada ominaisuuksia, jotka tekevät meistä Jeesuksen
Kristuksen kaltaisia, kuten ne ominaisuudet, joita mainitaan Paavalin kirjeissä filippi-
läisille, kolossalaisille ja Filemonille. Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohdat Fil. 4:8 ja
Kol. 3:12–15 ja valitsemaan noista jakeista yksi ominaisuus, jonka eteen he tekevät
työtä tulevalla viikolla.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. Vanhempien ja lasten väliset suhteet

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Kol. 3:20–21.

• Mikä Paavalin mukaan on lapsen velvollisuus vanhempiaan kohtaan? Mikä on
vanhempien velvollisuus lasta kohtaan? Kuinka te voitte parantaa vanhempien ja
lasten suhteita omassa perheessänne?

2. ”Palvelkaa Herraa Kristusta” (Kol. 3:24)

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Kol. 3:23–24.

• Kuinka me voimme noudattaa näissä jakeissa olevia Paavalin opetuksia? (Ks. myös
Matt. 25:34–40.) Mikä vaikutus tällä asenteella voi olla siihen, kuinka me palve-
lemme?
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Tavoite Innoittaa luokan jäseniä oppimaan ja opettamaan tosi oppia ja olemaan vanhurskaita
esimerkkejä muille.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 1. Tim. 4; 2. Tim. 1–4; Tit. 1. Paavali kuvailee luopumuksen merkkejä. Hän opettaa,
että tosi opin oppiminen ja opettaminen auttaa varjeltumaan luopumukselta.

b. 1. Tim. 4:12. Paavali opettaa, että meidän tulee näyttää uskoville hyvää esimerkkiä.
c. 1. Tim. 6; Tit. 2–3. Paavali opettaa, että meidän tulee pyrkiä nuhteettomaan elä-

mään ja hylätä jumalattomuus.

2. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin valmista sanaliuskat seuraavista
toteamuksista tai valmistaudu kirjoittamaan ne tauluun:

Juostakseni perille minun täytyy
oppia ja opettaa tosi oppia;
näyttää uskoville hyvää esimerkkiä;
pyrkiä nuhteettomaan elämään ja hylätä jumalattomuus.

3. Opetusehdotus: Vaihtele opetuksessa käyttämiäsi välineitä ja menetelmiä. Voit esi-
merkiksi käyttää kuvia tai audiovisuaalista aineistoa, erilaisia keskustelutekniikoita
tai erilaista istumajärjestystä. Vaihtelu voi auttaa ylläpitämään luokan jäsenten mie-
lenkiintoa oppiaiheisiin. Ks. kirjasta Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. 56–57
ja 96–97, aineistoa ja menetelmiä, jotka sopisivat oppitunnillesi.

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

• Millaisessa kilpailussa olet viimeksi ollut mukana osallistujana tai katsojana? Miten
kilpailun voittaminen eroaa perillepääsystä kilpailussa? Kuinka monta voittajaa kil-
pailussa yleensä on? Mitä on tehtävä, jotta voittaisi kilpailun?

• Missä mielessä elämänkulkumme muistuttaa kilpailua? Missä mielessä se poikkeaa
kilpailusta? (Elämän ”kilpailun” voivat voittaa kaikki.) Mitä meidän on tehtävä
päästäksemme onnistuneesti perille elämän kilpajuoksussa?

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan 2. Tim. 4:7. (Voit todeta, että kilpailu voi tar-
koittaa myös perillepääsyä.) Selitä, että Paavali eli niin, että hän saattoi elämänsä lop-
pupuolella lausua tämän julistuksen. Tässä oppiaiheessa keskustellaan muutamista
Paavalin opetuksista, joista on meille apua pyrkiessämme onnistumaan juoksussamme
perille.

Aseta esille sanaliuska Juostakseni perille minun täytyy:

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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Selitä, että Timoteus ja Titus olivat Paavalin luotettuja työtovereita, jotka auttoivat
häntä evankeliumin saarnaamisessa. Oltuaan ensimmäisen kerran Roomassa vankeu-
dessa Paavali lähti jälleen lähetysmatkoilleen. Efesoksessa hän jätti Timoteuksen huo-
lehtimaan seurakunnasta, ja Kreetassa hän antoi Titukselle samanlaisen tehtävän. Jat-
kaessaan matkaansa Paavali kirjoitti kirjeitä vahvistaakseen näitä veljiä ja antaakseen
heille neuvoja heidän tehtävissään pyhien paimenina. Sen vuoksi näitä kirjeitä kutsu-
taan usein paimenkirjeiksi.

1. Oppikaa ja opettakaa tosi oppia.

Keskustelkaa kohdista 1. Tim. 4; 2. Tim. 1–4 ja Tit. 1. Pyydä luokan jäseniä lukemaan
valitsemiasi jakeita ääneen.

• Mitä merkkejä luopumuksesta Paavali kuvaili kirjeessään Timoteukselle ja Titukselle?
(Ks. 1. Tim. 4:1–3; 2. Tim. 3:1–7, 13; 4:3–4; Tit. 1:10–11.) Millä tavoin nämä luopu-
muksen merkit ilmenevät tänä päivänä? (Ks. 2. Ne. 28:3–9; LK 1:15–16.) Kuinka me
voimme varjella itsemme näiltä pahuuden muodoilta?

• Miksi jotkut ihmiset ”ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan
päästä selville totuudesta” (2. Tim. 3:7)? Kuinka me voimme huolehtia siitä, että
meidän oppimisemme johtaa meidät tietoon totuudesta?

• Mitä Paavali opetti Timoteukselle niiden ihmisten vastuusta, jotka opettavat evan-
keliumia? (Ks. 1. Tim. 4:6–7, 13–16; 2. Tim. 2:16, 23–25; 3:14–17; 4:2, 5. Voit kirjoit-
taa nämä ohjeet tauluun.) Mitä tilaisuuksia meillä on evankeliumin opettamiseen?
(Vastauksissa voidaan mainita perheenjäsenten opettaminen, kirkon tehtävien täyt-
täminen ja keskustelut evankeliumista ystävien ja tuttavien kanssa. Muistuta, että
jokainen meistä on jollakin tavoin evankeliumin opettaja.) Kuinka me voimme
opettaa evankeliumia tehokkaammin?

• Paavali korosti sitä, että on tärkeätä opettaa ja oppia tosi oppia (1. Tim. 1:3; 4:6, 13;
Tit. 2:1). Kuinka tosi opin oppiminen voi auttaa meitä varjeltumaan luopumukselta?
Mitä vaaroja on väärissä opetuksissa? Kuinka evankeliumin tosi oppien oppiminen
on tuonut siunausta elämäänne?

Vanhin Boyd K. Packer on sanonut tosi opin voimasta puhuessaan seuraavasti:
”Oikein ymmärrettynä oikea oppi voi muuttaa asenteita ja käyttäytymistä. Evan-
keliumin oppien tutkiminen parantaa käyttäytymistä nopeammin kuin käyt-
täytymisen tutkiminen. – – Siksi tähdennämme niin usein evankeliumin oppien
tutkimista. (”Pienet lapset”, Valkeus, tammikuu 1987, s. 13)

• Kuinka voimme olla varmoja, että se, mitä opetamme, on tosi oppia? (Ks. Moosia
18:19–20; LK 52:9.)

Vanhin Joseph B. Wirthlin on neuvonut: ”Jumala on ilmoittanut kaiken, mikä on
välttämätöntä pelastuksellemme. Meidän tulee opettaa ja puhua sitä, mikä on
ilmoitettu, ja välttää penkomasta niin sanottuja mysteereitä. Neuvoisin opettajia
kirkossa, opettivatpa he seurakunnissa ja vaarnoissa, kirkon korkeammissa oppilai-
toksissa, uskontoinstituuteissa ja seminaareissa tai jopa vanhempina kodissaan,
perustamaan opetuksensa pyhiin kirjoituksiin ja myöhempien aikojen profeettojen
sanoihin.” (”Syvällä olevat juuret”, Valkeus, tammikuu 1995, s. 75)

• Mitä Paavali neuvoi meitä tekemään, kun olemme vastaanottaneet tervettä opetusta?
(Ks. 2. Tim. 1:13; Tit. 1:9.) Mitähän ”kiinni pitäminen” tarkoittaa? (Ks. 1. Ne. 15:23–24.)

Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin aseta esille sanaliuska oppia ja
opettaa tosi oppia.
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2. Näyttäkää uskoville hyvää esimerkkiä.

Lukekaa kohta 1. Tim. 4:12 ja keskustelkaa siitä.

• Mitähän tarkoittaa ”hyvän esimerkin näyttäminen uskoville” (1. Tim. 4:12)? Kuinka
teihin on vaikuttanut joku, joka on ollut uskoville hyvä esimerkki?

Kirjoita tauluun, millä eri tavoilla Paavali kehotti Timoteusta olemaan hyvä esimerkki.
Pyydä luokan jäseniä kuvailemaan, kuinka me voimme olla esimerkkinä kussakin mai-
nitussa asiassa.

Puheet
Elämäntavat
Rakkaus
Usko
Puhtaus

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin aseta esille sanaliuska näyttää
uskoville hyvää esimerkkiä.

3. Pyrkikää nuhteettomaan elämään ja hylätkää jumalattomuus.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista 1. Tim. 6 ja Tit. 2–3 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä Paavali opetti rahanhimosta? (Ks. 1. Tim. 6:7–10.) Missä mielessä rahanhimo
on ”kaiken pahan alkujuuri”? Kuinka me voimme huolehtia siitä, ettemme kiinnitä
liian paljon huomiota rahaan ja muuhun aineelliseen rikkauteen? (Ks.1. Tim. 6:17–19;
MK Jaak. 2:18–19.)

Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut: ”Rahassa sinänsä ei ole mitään pahaa. Laupias
samarialainen käytti samanlaista rahaa lähimmäisensä palvelemiseen kuin Juudas
Mestarin kavaltamiseen. ’Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri.’ (1. Tim. 6:10, kur-
sivointi lisätty). Ratkaiseva ero on siinä, missä määrin me käytämme hengellisyyttä
tarkastellessamme, arvioidessamme ja hoitaessamme tämän maailman asioita.” (Ks.
”Hengellisyys”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 155. puolivuotiskonferenssista,
s. 48.)

• Kirjeissään Timoteukselle ja Titukselle Paavali antoi monia opetuksia vanhurskaasta
elämästä. Minkä neuvon Paavali antoi seuraavissa jakeissa: 1. Tim. 6:11–12; 2. Tim.
2:22; Tit. 2:1–8, 12; 3:1–2, 8? (Tee luokan jäsenten vastauksista yhteenveto tauluun.
Keskustelkaa siitä, mitä nämä opetukset tarkoittavat ja kuinka me voimme toteuttaa
niitä omassa elämässämme.)

Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin aseta esille sanaliuska pyrkiä nuh-
teettomaan elämään ja hylätä jumalattomuus.

Oppiaiheen päätös Selitä, että Paavali tiesi kärsivänsä pian marttyyrikuoleman todistuksensa tähden
Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta hän tiesi myös, että koska hän oli elänyt evankeliu-
min mukaan, häntä odotti ”vanhurskauden seppele” (2. Tim. 4:8). Todista siitä,
kuinka tärkeätä on toimia joka päivä oikein ja kestää loppuun saakka, jotta voimme
sanoa kuten Paavali: ”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyt-
tänyt uskoni.” (2. Tim. 4:7)

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.
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1. Lisäkeskustelu Ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle

• Minkä neuvon Paavali antoi rukouksesta kohdassa 1. Tim. 2:1–3? Miksi meidän
tulee rukoilla kaikkien ihmisten puolesta? Miten me voimme tehdä sen niin, että
sillä on merkitystä? Miksi meidän tulee rukoilla etenkin kansakuntien johtajien
puolesta?

• Kohdassa 1. Tim. 3:1–7 Paavali esitti edellytykset seurakunnan kaitsijan (piispan)
virkaan. Miksi nämä ominaisuudet ovat tärkeitä piispalle?

• Mitä Paavali opetti kohdassa 1. Tim. 5:8 vastuustamme huolehtia perheestämme?
Minkähän vuoksi Paavali puhui niin jyrkästi niistä, jotka eivät täytä tätä velvolli-
suutta?

2. ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä” (2. Tim. 1:7)

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta 2. Tim. 1:7.

• Millaisia asioita ihmiset nykyään maailmassa pelkäävät? Mitä Paavali vakuutti
Timoteukselle ”pelkuruuden hengestä”? Kuinka te olette todenneet tämän vakuu-
tuksen olevan totta omassa elämässänne?

3. Olkaa hyviä työntekijöitä

Lukekaa kohta Tit. 2:9–10 ja keskustelkaa siitä.

• Kuinka näissä jakeissa olevat Paavalin neuvot palvelijoille koskevat työntekijöitä?
Kuinka työntekijät joskus varastavat työnantajaltaan? (Vastauksissa voidaan
mainita kavallus, tavaroiden ottaminen omaan käyttöön tai se, ettei anna täyden
päivän työpanosta.)

• Mitä meidän Paavalin mukaan tulee tehdä varastelemisen asemesta? (Osoittautua
luotettavaksi eli olla uskollinen ja tunnollinen.) Mitä tuloksia te olette nähneet koi-
tuvan siitä, että olette osoittaneet luotettavuutta työpaikalla?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, mitä ominaisuuksia meidän tulisi saada elääk-
semme täydellisemmin uskontomme mukaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Jaak. 1:1–4; 5:10–11. Jaakob opettaa, että meidän tulee kestää koettelemukset
kärsivällisesti.

b. Jaak. 1:5–7; 4:8. Jaakob opettaa, että meidän tulee rukoilla Jumalaa uskossa.
c. Jaak. 1:19–20, 26; 3:2–18. Jaakob opettaa, että meidän tulee hillitä kielemme

ja olla ”hitaita vihaan”.
d. Jaak. 1:22–25, 27; 2:14–26; 4:17. Jaakob opettaa, että meidän tulee ”toteuttaa

sana tekoina” osoittaen uskomme teoillamme.

2. Opetusehdotus: ”Opettakaa, että henkilökohtainen yhteys ihmisen ja Jumalan
välillä on todellista. Auttakaa jokaista ymmärtämään, kuinka voi rukoilla kelvolli-
sena ja kuinka saada vastauksia Jumalalta ja huomata ne.” (Richard G. Scott, ”Four
Fundamentals for Those Who Teach and Inspire Youth” julkaisussa CES Old Testament
Symposium Speeches, 1987 [1987], s. 3)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Kirjoita tauluun Puhdasta palvelusta ja esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä sana puhdas tarkoittaa? (Vastauksissa voidaan mainita todellista, aitoa, koko-
naista, täydellistä.) Mitä puhdas palvelus tarkoittaa? (Vastauksissa voidaan mainita
Jumalan palvelemista, uskomusten ja tapojen järjestelmää ja sitoutumista tai omis-
tautumista tietynlaiseen elämäntapaan.)

• Kuinka määrittelisitte puhtaan jumalanpalveluksen?

Pyydä luokan jäseniä lukemaan kohta Jaak. 1:27. Sano, että tässä oppiaiheessa keskus-
tellaan siitä, kuinka me voimme Jaakobin opetusten mukaisesti ”palvella puhtaasti” ja
”Jumalan ja Isän silmissä tahrattomasti”.

Kun keskustelette Jaakobin kirjeen opetuksista, kirjoita ne tauluun otsikolla Puhdasta
palvelusta. Keskustelkaa siitä, kuinka kukin Jaakobin opettama periaate voi auttaa meitä
palvelemaan Jumalaa puhtaasti.

Selitä, että Jaakobin kirjeen kirjoittajaksi ajatellaan yleensä Jeesuksen Kristuksen veljeä.
Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen Jaakob palveli apostolina ja oli merkittävä joh-
taja alkukirkossa (Ap. t. 12:17; 15:13–20).

1. Meidän tulee kestää koettelemukset kärsivällisesti.

Lukekaa kohdat Jaak. 1:1–4; 5:10–11 ja keskustelkaa niistä.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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• Mitä Jaakob opetti uskomme koetusten kestämisestä? Kuinka koettelemukset opet-
tavat meille kärsivällisyyttä? Kuinka meitä siunataan, kun kestämme koettelemuk-
set kärsivällisesti? (Ks. Jaak. 1:4; Room. 5:3–5: Al. 36:3.)

Vanhin Orson F. Whitney on kirjoittanut: ”Mikään kärsimämme tuska, mikään
kokemamme koettelemus ei ole turha. Se on meille kasvatukseksi ja kehittää sellai-
sia ominaisuuksia kuin kärsivällisyys, usko, rohkeus ja nöyryys. Kaikki, mitä kär-
simme, ja kaikki, mitä kestämme, etenkin kun kestämme sen kärsivällisesti, vahvis-
taa luonnettamme, puhdistaa sydäntämme, avartaa sieluamme ja tekee meistä
lempeämpiä ja rakastavampia, kelvollisempia kantamaan Jumalan lapsen nimeä.”
(lainaus teoksessa Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle [1972], s. 98)

• Ketkä Jaakob mainitsee hyvinä esimerkkeinä kärsivällisyydestä koettelemuksessa?
(Ks. Jaak. 5:10–11.) Kuinka olette nähneet myöhempien aikojen profeettojen osoit-
tavan tätä kärsivällisyyttä? Kuinka heidän esimerkkinsä on auttanut teitä?

2. Meidän tulee rukoilla Jumalaa uskossa.

Lukekaa kohdat Jaak. 1:5–7 ja 4:8 ja keskustelkaa niistä.

• Minkä neuvon Jaakob antoi niille, joilta ”puuttuu viisautta”? (Ks. Jaak. 1:5–6.) Mitä
taivaallinen Isä tekee, jos me pyydämme uskossa? Mitä kokemuksia teillä on ollut
vastausten saamisesta rukoukseen?

• Kuinka kohdassa Jaak. 1:5 oleva neuvo vaikutti profeetta Joseph Smithiin? (Ks. KH
J. S. Hist. 1:11–13.) Mitä me voimme oppia hänen kokemuksestaan? Kuinka Josephin
päätös noudattaa kohdassa Jaak. 1:5 olevaa neuvoa vaikuttaa meihin? (Ks. KH J. S.
Hist. 1:14–20.)

Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut: ”Sen ansiosta, että 14-vuotias poika
meni metsikköön rukoilemaan luettuaan pyhistä kirjoituksista – – sen ansiosta, että
hän eli korkeudesta saamansa ilmoitusten mukaan, meillä on Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Meillä on kaikki ne siunaukset, jotka voivat
tehdä meistä maailman onnellisimman kansan, koska 14-vuotias poika meni met-
sikköön rukoilemaan.” (julkaisussa Conference Report, Melbourne Australia Area
Conference 1976, s. 23)

Jos opetat nuoria, niin todista siitä, että ikä tai muut olosuhteet eivät rajoita Juma-
lalta pyytämistä uskossa ja viisauden saamista. Joseph Smith oli 14-vuotias, kun hän
pani Jaakobin sanat koetukselle ja sai ensimmäisen näyn. Hän oli 17-vuotias, kun
enkeli Moroni kävi hänen luonaan ja ilmoitti hänelle, missä kultalevyt olivat talle-
tettuina.

• Kuinka Jaakob kuvaili niitä, jotka rukoilevat ilman uskoa? (Ks. Jaak. 1:6–7.) Mitä me
voimme tehdä vahvistaaksemme uskoamme?

• Jaakob opetti: ”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.” (Jaak. 4:8) Kuinka vil-
pitön rukous vie meidät lähemmäksi Jumalaa?

3. Meidän tulee hillitä kielemme ja olla ”hitaita vihaan”.

Keskustelkaa kohdista Jaak. 1:19–20, 26; 3:2–18. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valit-
semiasi jakeita ääneen.

• Jaakob opetti, että meidän tulee olla ”herkkiä kuulemaan” mutta ”hitaita puhu-
maan” (Jaak. 1:19). Millaiset kokemukset teidän elämässänne ovat vahvistaneet
tämän neuvon viisauden? Kuinka meistä voi tulla parempia kuuntelijoita ja huo-
maavaisempia puhujia?
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• Jaakob opetti myös, että meidän tulee olla ”hitaita vihaan” (Jaak. 1:19). Mitä seu-
rauksia on siitä, että puhuu tai toimii vihan vallassa? Millaiset kokemukset teidän
elämässänne ovat vahvistaneet Jaakobin neuvon viisauden? Kuinka me voimme
voittaa vihan tunteet tai hallita niitä?

• Jaakob opetti, että meidän tulee hillitä kielemme (Jaak. 1:26). Kuinka me voimme
noudattaa Jaakobin neuvoa hillitä kielemme? (Ks. Jaak. 4:11. Vastauksissa voidaan
mainita juoruilemisen, riitelyn, kiroilun ja vihaisten sanojen välttäminen. Meidän
tulee sen sijaan käyttää kieltämme ystävällisten sanojen lausumiseen, toden puhu-
miseen, rukoilemiseen ja rauhan rakentamiseen.)

• Lukekaa kohta Jaak. 3:3–5. Mihin Jaakob näissä jakeissa vertasi kieltä? (Hevosen
suitsiin ja laivan peräsimeen.) Mitä me voimme oppia näistä vertauksista? Kuinka
se, että opimme hallitsemaan sanamme, auttaa meitä hallitsemaan muita elämämme
alueita?

• Lukekaa kohta Jaak. 3:9–13. Mitä Jaakob näissä jakeissa opettaa puheemme hallin-
nasta? (Keskustele luokan jäsenten kanssa tämän neuvon soveltamisesta. Jos esi-
merkiksi luokan jäsenten joukossa on pappeja, voit puhua siitä, kuinka tärkeätä hei-
dän on pitää puheensa puhtaana viikolla, jotta he voisivat kelvollisina siunata
sakramentin sunnuntaina. Sama periaate soveltuu niihin, jotka opettavat evanke-
liumia.)

• Kuinka kielemme hillitseminen rakentaa rauhaa? (Ks. Jaak. 3:16–18.) Miksi kielemme
hillitseminen on tärkeä osa puhdasta jumalanpalvelusta?

4. Meidän tulee ”toteuttaa sana tekoina” osoittaen uskomme teoillamme.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista Jaak. 1:22–25, 27; 2:14–26; 4:17 ja keskustelkaa
niistä.

• Mitä tarkoittaa ”toteuttaa sana tekoina”? (Jaak. 1:22) Missä mielessä ne, jotka ”pel-
kästään kuuntelevat”, pettävät itsensä? (Ks. Jaak. 1:22–25; 4:17.) Mitä siunauksia
tulee siitä, että ”toteuttaa sanan tekoina”?

• Mitä Jaakob opetti siitä, kuinka usko ja teot liittyvät toisiinsa? (Ks. Jaak. 2:14–26.)
Miksi usko ilman tekoja on kuollut? Kuinka hyvät teot vahvistavat uskoamme
Jeesukseen Kristukseen?

• Mitä meidän Jaakobin mukaan pitää tehdä, että palveluksemme olisi puhdasta? (Ks.
Jaak. 1:27 tai muistuta luokan jäseniä toiminnasta huomion herättämiseksi.) Minkä-
hän vuoksi puutteenalaisten luona käynti ja heidän auttamisensa on osa puhdasta
palvelusta?

• Mitä me voimme tehdä varjellaksemme itsemme ”niin, ettei maailma saastuta”?
(Jaak. 1:27; ks. LK 59:9) Kuinka kirkossa käyminen ja sakramentin nauttiminen joka
viikko auttaa meitä varjeltumaan maailman saastutukselta?

Oppiaiheen päätös Todista Jaakobin opetusten totuudesta. Korosta sitä, että me voimme palvella Jumalaa
puhtaammin olemalla kärsivällisiä koettelemuksissa, rukoilemalla Jumalaa uskossa,
hallitsemalla itsemme ja tekemällä hyviä tekoja.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.
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1. Luokan jäsenten esityksiä

Pyydä viikkoa ennen tämän oppiaiheen opettamista viittä luokan jäsentä kutakin tut-
kimaan eri luku Jaakobin kirjeestä. Anna heidän kertoa oppitunnin alussa (toiminnan
Huomion herättäminen jälkeen) ajatuksiaan tutkimastaan luvusta.

2. Videoesitys

Lukekaa kohta Jaak 1:27 ja näytä sitten ”Ruumis on temppeli”, kuuden minuutin pitui-
nen osio videosta Uusi testamentti – Kuvanauhoitteita (56914 130). Keskustelkaa siitä,
mitä tämä videoesitys opettaa itsemme varjelemisesta niin, ettei maailma saastuta.

3. Lisäkeskustelu Jaakobin kirjeestä

• Joseph Smithin raamatunkäännöksen kohdassa Jaak. 1:12 sana kestää on muutettu
sanaksi vastustaa. Mitä eroa on kiusauksen kestämisellä ja kiusauksen vastustamisella?
Mitä niille luvataan, jotka vastustavat kiusausta? (Ks. Jaak. 1:12; 4:7.)

• Mitä Jaakob opetti muiden ihmisten erottelemisesta? (Ks. Jaak. 2:1–9.) Miksi jotkut
ihmiset erottelevat muita näiden maallisen aseman tai aineellisen omaisuuden
perusteella? Kuinka me voimme oppia katsomaan ulkokuorta syvemmälle ja ihmis-
ten sydämeen, kuten Jumala tekee? (Ks. 1. Sam. 16:7; LK 38:24–27.)

• Mitä Jaakob opetti kateuden ja himojen vaikutuksista? (Ks. Jaak. 3:16; 4:1–6.)
Kuinka me voimme voittaa kateuden tai himon tunteet? (Ks. Jaak. 4:7–10.)

• Mitä Jaakob opetti sairaiden voitelemisesta ja siunaamisesta? (Ks. Jaak. 5:14–15.)
Kuinka teitä on siunattu tai kuinka olette nähneet muita siunattavan pappeuden
parantavalla voimalla?

• Jaakob korosti sitä, että on tärkeätä auttaa sitä, joka ”eksyy totuudesta” (Jaak.
5:19–20). Kuinka me voimme tehdä sen?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä elämään pyhyydessä ja olemaan valittu suku.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 1. Piet. 1; 2:1–10. Pietari opettaa, että meillä täytyy olla uskoa ja että meidän täytyy
elää pyhyydessä. Hän opettaa, että pyhät ovat valittu suku, joka on kutsuttu tuo-
maan julki Vapahtajan ylistystä.

b. 1. Piet. 2:19–24; 3:13–17; 4:12–19. Pietari opettaa, että meidän täytyy seurata
Vapahtajan esimerkkiä koettelemusten ja vainon kestämisessä.

c. 2. Piet. 1. Pietari kehottaa meitä tulemaan osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja
pyrkimään innokkaasti tekemään lujaksi kutsumuksemme ja valintamme.

d. 2. Piet. 2–3; Juud. Pietari ja Juudas varoittavat vääristä profeetoista ja niistä, jotka
kieltävät toisen tulemisen. He kehottavat Kristuksen seuraajia pysymään uskolli-
sina.

2. Lisälukemista: 1. Joh. 3:2–3; 3. Ne. 12:48; LK 122:7–8.

3. Opetusehdotus: Tutki jokainen oppiaihe niin hyvin, että voit opettaa sen katso-
matta kovin usein oppikirjaan. Kun tunnet aineistosi, voit opettaessasi ylläpitää
katsekontaktia luokan jäsenten kanssa. Katsekontakti edistää luokan jäsenten osal-
listumista ja parantaa heidän käyttäytymistään sekä tekee itsellesi helpommaksi
viestiä heille, että rakastat heitä ja välität heistä. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa
kutsumusta, s. 107–108.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Esitä seuraava kertomus, jonka on kertonut piispa Vaughn J. Featherstone:

”Vuosia sitten kuulin kertomuksen Ranskan kuningas Ludvig XVI:n pojasta. Kuningas
Ludvig oli syösty valtaistuimeltaan ja vangittu. Kuninkaan syrjäyttäneet ottivat huos-
taansa hänen nuoren poikansa, prinssin. He ajattelivat, että jos he voisivat murtaa
kuninkaan pojan, kruununperillisen, moraalin, hän ei tulisi koskaan käsittämään sitä
suurta ja ylevää päämäärää, jonka elämä oli suonut hänelle.

He veivät hänet kaukaiselle paikkakunnalle, ja siellä he saattoivat hänet alttiiksi kai-
kelle saastaiselle ja ruokottomalle, mitä elämä vain tarjosi. – – Nuorukainen koki tätä
kohtelua yli puoli vuotta, mutta kertaakaan hän ei langennut paineen alla. Lopulta
perinpohjaisten houkutusten jälkeen he kuulustelivat häntä. Miksi hän ei ollut
mukautunut näihin asioihin – – miksi hän ei ollut osallistunut niihin? Nämä asiat
antaisivat mielihyvää, tyydyttäisivät hänen himojaan ja olivat haluttavia; ne olivat
kaikki hänen. Poika sanoi: ’En voi tehdä sitä mitä pyydätte, sillä minä synnyin kunin-
kaaksi.’” (”The King’s Son”, New Era, marraskuu 1975, s. 35)

Piispa Featherstone sanoi:

”Meidän Isämme on kuningas, ja aivan kuten kuninkaan poika joutui tässä elämässä
kokemaan kaiken ruokottoman ja halpamaisen, niin tekin joudutte kokemaan paljon

Huomion
herättäminen
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tämän sukupolven saastaa ja rappiota. Mutta te – – olette myös syntyneet kuninkaiksi
ja kuningattariksi, papeiksi ja papittariksi.” (”The King’s Son”, s. 35)

• Mitkä meidän mahdollisuutemme ovat taivaallisen Isämme henkilapsina? Kuinka
tiedon meidän jumalallisista mahdollisuuksistamme pitäisi vaikuttaa siihen, kuinka
me elämme?

Korosta sitä, että taivaallisen Isämme lapsina meistä voi tulla Hänen kaltaisiaan ja me
voimme periä kaiken, mikä on Hänen. Pietarin ja Juudaksen kirjeet sisältävät arvokkaita
opetuksia, jotka auttavat meitä elämään kelvollisina Jumalan lapsina.

Valitse rukoillen ne pyhien kirjoitusten kohdat, kysymykset ja muu oppiaineisto, joka
parhaiten vastaa luokan jäsenten tarpeita. Keskustelkaa siitä, kuinka nämä pyhien kir-
joitusten kohdat soveltuvat jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan
kokemuksistaan, jotka liittyvät pyhien kirjoitusten periaatteisiin.

1. Eläkää uskossa ja pyhyydessä valittuna sukuna.

Keskustelkaa kohdista 1. Piet. 1 ja 2:1–10. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita.

• Mitä Pietari opetti luvussa 1 Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävästä? (Ks. 1. Piet.
1:3–4, 18–21.) Kuinka tiedon Vapahtajan tehtävästä ja uhrista pitäisi vaikuttaa
meidän päivittäisiin tekoihimme? (Ks. 1. Piet. 1:8, 13–16, 22–23; 2:5. Voit kirjoittaa
luokan jäsenten vastaukset tauluun.)

• Miksi usko on ”paljon arvokkaampaa kuin – – kulta”, kuten Pietari sanoi? (Ks.
1. Piet. 1:7; Hepr. 11:6; 1. Ne. 7:12.) Mitä se mielestänne tarkoittaa, että meidän
uskomme koetellaan tulessa? Mikä on uskomme päämäärä? (Ks. 1. Piet. 1:5, 9.)

• Pietari opetti, että profeetat, jotka todistavat Jeesuksesta Kristuksesta, ovat ”etsineet
ja tutkineet” (1. Piet. 1:10; ks. myös jae 11). Kuinka ahkera rukoileminen ja pyhien
kirjoitusten tutkiminen vahvistaa todistustamme Vapahtajasta?

• Ketkä ovat sitä valittua sukua, josta Pietari puhui? (Ks. 1. Piet. 2:9–10 ja seuraava lai-
naus.) Mikä meidän velvollisuutemme on valittuna sukuna? (Ks. 1. Piet. 2:9.) Kuinka
me voimme täyttää tämän velvollisuuden? (Ks. Matt. 5:16.)

Vanhin Bruce R. McConkie määritteli valittua sukua seuraavasti: ”Ei jonakin tiettynä
aikana tai aikakautena elävät vaan – – Israelin huone sekä muinaisina aikoina, aiko-
jen keskipäivänä että nyt myöhempinä aikoina. – – [Siihen kuuluu] uskollisia kirkon
jäseniä, jotka ovat ottaneet päällensä Kristuksen nimen ja jotka on otettu lapseksi
Hänen perheeseensä.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa [1966–1973],
osa 3, s. 294)

2. Seuratkaa Vapahtajan esimerkkiä koettelemusten ja vainon kestämisessä.

Lukekaa kohdat 1. Piet. 2:19–24; 3:13–17; 4:12–19 ja keskustelkaa niistä.

• Pietari kirjoitti: ”Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan.”
(1. Piet. 2:21) Mitä me voimme tehdä seurataksemme Vapahtajan esimerkkiä koette-
lemusten ja vainon kestämisessä? (Ks. 1. Piet. 2:19–23.) Mitä esimerkkejä te olette
nähneet ihmisistä, jotka ovat Kristuksen kaltaisia koettelemusten kestämisessä?
Kuinka meitä siunataan, kun me seuraamme Vapahtajan esimerkkiä koettelemus-
ten kestämisessä?

• Missä tilanteissa teitä (tai jotakuta tuntemaanne) on vainottu Herran tahdon teke-
misen tähden? Kuinka Pietari neuvoi meitä suhtautumaan sellaisiin tilanteisiin?
(Ks. 1. Piet. 3:13–17; 4:12–19. Voit kirjoittaa luokan jäsenten vastaukset tauluun.)

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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Millä tavoin koettelemukset antavat meille mahdollisuuden päästä lähemmäksi
Herraa ja ylistää Häntä?

3. Tulkaa osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pyrkikää tekemään lujaksi
kutsumuksenne ja valintanne.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta 2. Piet. 1 ja keskustelkaa niistä.

• Mitä ominaisuuksia Pietari kuvaili jumalalliseen luontoon kuuluviksi? (Ks. 2. Piet.
1:4–7. Kirjoita ominaisuudet tauluun.) Miksi on tärkeätä, että me kehitämme näitä
ominaisuuksia? (Ks. 2. Piet. 1:8.) Kuinka te olette nähneet näiden ominaisuuksien
ilmenevän muissa?

• Pietari kehotti pyhiä ”yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksensa ja
valintansa” (2. Piet. 1:10). Mitä kutsumuksensa ja valintansa lujaksi tekeminen tar-
koittaa? (Sitä, että saa Herralta varmuuden tai lupauksen korotuksesta selestisessä
valtakunnassa. Ihminen, jonka kutsumus ja valinta on tehty lujaksi, tietää ”ilmoi-
tuksen ja profetian kautta – – että hänet on sinetöity iankaikkiseen elämään” [LK
131:5]. Joseph Smith sai tämän lupauksen Herralta, kuten Opin ja Liittojen Kirjassa
kohdassa 132:49 sanotaan.)

• Mitä meidän täytyy tehdä, jotta kutsumuksemme ja valintamme tehtäisiin lujaksi?

Profeetta Joseph Smith on opettanut: ”Sen jälkeen kun jossakussa on herännyt usko
Kristukseen ja kun hän on tehnyt parannuksen synneistään ja hänet on kastettu
syntien anteeksisaamiseksi ja hän on saanut Pyhän Hengen (kätten päällepanon
kautta) – – niin hän nöyrtyköön edelleen Jumalan edessä isoten ja janoten vanhurs-
kautta ja eläen jokaisesta Jumalan sanasta, niin Herra on pian sanova hänelle: Poi-
kani, sinut korotetaan. Kun Herra on perin pohjin koetellut ihmisen ja havainnut,
että tämä on päättänyt kaiken uhalla palvella Häntä, niin ihminen saa huomata,
että hänen kutsumisensa ja valitsemisensa on tehty lujaksi.” (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith [1985], s. 147)

4. Karttakaa vääriä opettajia ja niitä, jotka kieltävät toisen tulemisen.

Lukekaa valittuja jakeita kohdista 2. Piet. 2–3 ja Juud. ja keskustelkaa niistä. Selitä,
että Juudas oli Joosefin ja Marian poika ja Jeesuksen veli.

• Pietari ja Juudas varoittivat, että kirkon jäsenten joukossa olisi vääriä opettajia. Mitä
väärien opettajien ominaisuuksia he mainitsivat? (Ks. 2. Piet. 2:1–3, 10, 12–19; Juud.
1:4, 8, 10–13, 16, 18–19.) Kuinka me voimme nykyään tunnistaa väärät opettajat?

• Mitä sellaisia neuvoja Pietari ja Juudas antoivat, jotka voivat auttaa meitä välttä-
mään vääriä opetuksia ja pysymään uskollisina, kun valmistaudumme toiseen tule-
miseen? (Ks. 2. Piet. 3:11–14, 17–18; Juud. 1:3, 20–21; ks. myös Moro. 7:12–17;
LK 45:57; 46:7–8.)

Oppiaiheen päätös Todista niistä totuuksista, joista olette keskustelleet. Kehota luokan jäseniä seuraa-
maan Pietarin ja Juudaksen opetuksia pyrkiessään elämään uskossa ja pyhyydessä.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai molempia näistä ehdotuksista.

1. Lisäkeskustelua kohdasta 1. Piet.

• Kuinka Pietari kohdassa 1. Piet. 1 vertailee sitä, mikä on katoavaista eli ajallista, ja
sitä, mikä on katoamatonta eli ikuista? (Ks. 1. Piet. 1:4, 7, 18–19, 23–25. Kirjoita luo-
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kan jäsenten vastauksia tauluun kahden otsikon alle: Katoavaista eli ajallista ja
Katoamatonta eli ikuista. Mitä me voimme oppia näistä vertailuista?

• Pietari opetti, että Jeesus oli ”valittu jo ennen maailman perustamista” Vapahtajaksi
(1. Piet. 1:20; ks. myös Ilm. 13:8). Miksi tämä totuus on tärkeä? Mitä lisävalaisua
myöhempinä aikoina esiin tulleet pyhät kirjoitukset antavat Vapahtajan ennalta
asettamisesta? (Ks. KH Moos. 4:1–4; KH Aabr. 3:27–28.)

• Mitä maan lakeja koskevia neuvoja Pietari antoi? (Ks. 1. Piet. 2:13–15.) Mitä maan
lakeja koskevia neuvoja Herra on antanut myöhempinä aikoina? (Ks. LK 58:21–22;
98:4–10; 134:5; 12. uskonkappale.)

• Mitä Pietari opetti evankeliumin julistamisesta kuolleille? (Ks. 1. Piet. 3:18–20; 4:6.)
Milloin Jeesus meni henkimaailmaan järjestämään evankeliumin saarnaamisen
kuolleiden keskuudessa? (Ks. LK 138:27.) Miksi Hän teki niin? (Ks. LK 138:29–37.)
Mitä Vapahtajan palvelutyö henkimaailmassa ilmaisee Jumalan työstä? (Vastauk-
sissa voidaan mainita, että Jumalan täydellisen oikeudenmukaisuuden ja armon
ansiosta kaikki ihmiset, jotka ovat eläneet maan päällä, saavat tilaisuuden vastaan-
ottaa evankeliumin ja saada sen täydet siunaukset osakseen.)

• Mitä neuvoja Pietari antoi kirkon johtajille kohdassa 1. Piet. 5:1–4? Kuinka kirkon
johtajat kaitsevat Jumalan laumaa? (Ks. 1. Piet. 5:2; 2. Piet. 1:12–15; LK 42:12–14.)
Kuinka te olette saaneet siunausta niiltä kirkon johtajilta, jotka ovat noudattaneet
tätä neuvoa?

2. ”Pyhien kirjoitusten ennustukset [eivät ole] kenenkään omin neuvoin selitet-
tävissä” (2. Piet. 1:20)

• Lukekaa kohta 2. Piet. 1:20–21. Mitä Pietari näissä jakeissa opetti pyhien kirjoitusten
lähteestä? Mitä Pietari opetti pyhien kirjoitusten selittämisestä? Kuinka me voimme
huolehtia siitä, että selitämme pyhiä kirjoituksia oikein? (Vastauksissa voidaan mai-
nita kirkon johtajien innoitettujen selitysten esille ottaminen ja Pyhän Hengen
johdatuksen etsiminen.) Kuinka kirkon johtajien opetukset tai Hengen johdatus
ovat auttaneet teitä ymmärtämään jotakin tiettyä pyhien kirjoitusten kohtaa?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, kuinka Isä ja Poika osoittavat rakkautensa meitä
kohtaan ja kuinka meidän tulee osoittaa rakkautemme heitä kohtaan.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. 1. Joh. 2:28–29; 3:1–2; 4:7–19; 5:1, 11–15. Johannes opettaa, että taivaallinen Isä
osoittaa rakkautensa meitä kohtaan valmistamalla meille mahdollisuuden tulla
Hänen kaltaisekseen ja periä iankaikkinen elämä.

b. 1. Joh. 1:7–9; 2:1–2; 3:5–8, 16; 5:11–13. Johannes opettaa, että Jeesus osoitti rak-
kautensa meitä kohtaan sovitusuhrinsa kautta, jonka ansiosta me voimme tulla
taivaallisen Isämme kaltaisiksi.

c. 1. Joh. 2:3–17; 3:9–24; 4:4–21; 5:1–10; 2. Joh.; 3. Joh. Johannes opettaa, että me
osoitamme rakkautemme taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan kuuliai-
suudellamme ja rakkaudellamme toinen toistamme kohtaan.

2. Lisälukemista: Moro. 7:48; LK 45:3–5.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin tuo luokkaan perhevalokuva
tai joku seuraavista kuvista: Perhe tekee yhdessä työtä (62313); Perhe pitää hauskaa
(62384) tai Perhe yhdessä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 616).

4. Opetusehdotus: ”Rakkaus, huolenpito, tehtävälle omistautuminen, epäitsekkyys,
pyhien kirjoitusten tutkiminen ja rukous antavat opetuksellesi hengellisen perus-
tan. Näiden ainesten yhdistäminen oppiaiheita valmistaessasi auttaa sinua luomaan
oppitunnit hengellisesti omassa mielessäsi ja sydämessäsi ennen kuin opetat ne
luokkasi jäsenille.” (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta, s. III.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä kuvaa perheestä.

• Millä tavoin vanhemmat osoittavat rakkautta lapsiaan kohtaan? Kuinka lapset
osoittavat rakkautta vanhempiaan, veljiään ja sisariaan kohtaan?

• Millä tavoin me olemme kaikki saman perheen jäseniä?

Muistuta luokan jäseniä, että sen lisäksi että kuulumme maanpäälliseen perheeseen,
jokainen meistä on taivaallisen Isämme henkipoika tai-tytär ja että taivaallinen
Isämme rakastaa meitä ja haluaa siunata meitä. Johannes korostaa kirjeissään yhä
uudelleen sitä, kuinka Isä ja Poika osoittavat rakkautensa meitä kohtaan ja kuinka
me voimme osoittaa rakkautemme heitä kohtaan.

Kun opetat seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, keskustelkaa siitä, kuinka niitä sovel-
letaan jokapäiväiseen elämään. Kehota luokan jäseniä kertomaan kokemuksistaan,
jotka liittyvät kohdissa esitettyihin periaatteisiin.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista
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1. Osoituksia taivaallisen Isän rakkaudesta meitä kohtaan.

Keskustelkaa alla olevista jakeista. Voit tehdä tauluun yhteenvetoa keskustelusta luet-
telemalla osoituksia Jumalan rakkaudesta.

• Jos teidän pitäisi kuvailla taivaallista Isää yhdellä sanalla, niin mikä se olisi? Mitä
sanaa Johannes käytti kuvaillessaan taivaallista Isää kohdassa 1. Joh. 4:8, 16? Miksi
tämä sana on niin sopiva?

• Lukekaa kohta 1. Joh. 3:1–2. Minkä osoituksen Jumalan rakkaudesta Johannes mai-
nitsi näissä jakeissa? (Jumala kutsuu meitä lapsikseen ja tekee meistä Kristuksen
kaltaisia – kirkastettuja, korotettuja ja perillisiä yhdessä Hänen kanssaan; ks. myös
Room. 8:14–17.) Mitä meidän on tehtävä, jotta meitä kutsuttaisiin Jumalan lapsiksi?
(Ks. 1. Joh. 2:28–29; 4:7; 5:1; Gal. 3:26–27; Moosia 5:5–9; Moro. 7:48. Sano, että
vaikka me olemme kaikki Jumalan henkilapsia, niin nimitys ”Jumalan lapsia” koh-
dassa 1. Joh. 3:1–2 viittaa niihin, jotka kasteen kautta ottavat päälleen Kristuksen
nimen ja uskon ja vanhurskauden kautta pitävät Hänen nimensä kunniassa.)

• Lukekaa kohta 1. Joh. 4:9–10. Minkä osoituksen Jumalan rakkaudesta Johannes mai-
nitsi näissä jakeissa? (Ks. myös Joh. 3:16; 1. Joh. 5:11; 2. Ne. 9:10.) Kuinka taivaallisen
Isän rakkautta meitä kohtaan osoittaa se, että Hän lähetti Poikansa sovittamaan
meidän syntimme?

• Lukekaa 1. Joh. 4:13. Minkä osoituksen Jumalan rakkaudesta Johannes mainitsi
näissä jakeissa? Kuinka Henki on ollut tärkeä lahja teidän elämässänne?

• Johannes opetti, että taivaallinen Isä vastaa meidän rukouksiimme, jos me pyy-
dämme Hänen tahtonsa mukaisesti (1. Joh. 5:14–15). Kuinka rukous on auttanut
teitä tuntemaan taivaallisen Isän rakkauden? Miksi rukous on meille välttämätön
tullaksemme taivaallisen Isämme kaltaisiksi?

• Johannes opetti, että ”me rakastamme [Jumalaa], koska Jumala on ensin rakastanut
meitä” (1. Joh. 4:19). Millä tavoin Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan?
Miltä teistä tuntuu, kun ajattelette sitä, kuinka Jumala on osoittanut rakkautensa
teitä kohtaan?

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Meidän taivaallisen Isämme suunni-
telma sisältää suurimman ilmaisun todellisesta rakkaudesta. Kaikki se, mikä meille
on rakasta, perheemme, ystävämme, ilomme, tietomme, todistuksemme – häviäisi-
vät, ellei olisi Isäämme ja Hänen Poikaansa, Jeesusta Kristusta. – – Maailma ei ole
nähnyt suurempaa lahjaa eikä tuntenut kestävämpää rakkautta.” (”Lahjat”, Valkeus,
heinäkuu 1993, s. 61)

2. Osoituksia Vapahtajan rakkaudesta meitä kohtaan.

Keskustelkaa alla olevista jakeista.

• Lukekaa kohta 1. Joh. 3:16. Minkä osoituksen Vapahtajan rakkaudesta Johannes
mainitsi tässä jakeessa? Minkä siunauksen me voimme saada Vapahtajan sovitusuh-
rin ansiosta? (Ks. 1. Joh. 1:7–9; 5:11–13; 2. Ne. 9:11–13; Al. 11:40–44. Voit kirjoittaa
luokan jäsenten vastaukset tauluun keskustellessanne näistä jakeista.)

• Lukekaa kohta 1. Joh. 2:1–2. Minkä osoituksen Vapahtajan rakkaudesta Johannes
mainitsi näissä jakeissa? Mitä Jeesus meidän puolustajanamme tekee meidän
hyväksemme? (Ks. LK 45:3–5.)

• Johannes opetti, että Jumalan Poika tuli tekemään tyhjäksi Paholaisen teot (1. Joh.
3:8). Kuinka Vapahtajan elämä ja opetukset tekevät tyhjäksi Paholaisen teot?
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3. Rakkautemme osoittaminen taivaallista Isää, Jeesusta Kristusta ja muita
kohtaan.

Keskustelkaa alla olevista jakeista. Voit tehdä keskustelusta yhteenvetoa tauluun luet-
telemalla niitä tapoja, joilla me voimme osoittaa rakkautta taivaallista Isää ja Jeesusta
Kristusta kohtaan.

• Lukekaa kohta 1. Joh. 2:3–6. Mitä me voimme näistä jakeista oppia siitä, kuinka
osoittaa rakkauttamme Jumalaa kohtaan? (Ks. myös Joh. 14:15; 1. Joh. 3:24; 5:3;
2. Joh. 1:6.) Kuinka kuuliaisuus osoittaa meidän rakkauttamme Jumalaa kohtaan?

• Lukekaa kohdat 2. Joh. 1:4 ja 3. Joh. 1:4. Kuinka meidän uskollisuutemme voi tuoda
iloa taivaalliselle Isällemme?

• Lukekaa kohta 1. Joh. 2:15–17. Mitä me näistä jakeista voimme oppia siitä, kuinka
osoittaa rakkauttamme Jumalaa kohtaan? Kuinka me joskus osoitamme rakkautta
maailmaa kohtaan emmekä rakkautta Jumalaa kohtaan? Kuinka meihin vaikuttaa
se, että osoitamme rakkautta maailmaa kohtaan? Kuinka me voimme voittaa rak-
kauden sitä kohtaan, mikä on maailmasta?

• Lukekaa 1. Joh. 4:7–8, 11. Mitä me voimme näistä jakeista oppia siitä, kuinka osoit-
taa rakkauttamme Jumalaa kohtaan? (Ks. myös 1. Joh. 3:11, 23; 4:21.) Kuinka Johan-
nes kuvaili niitä, jotka väittävät rakastavansa Jumalaa mutta eivät rakasta toinen
toistaan? (Ks. 1. Joh. 2:9, 11; 3:14–15, 17; 4:20.) Miksi rakkautemme muita kohtaan
osoittaa sen, kuinka paljon rakastamme Jumalaa? Kuinka me voimme oppia tunte-
maan ja osoittamaan suurempaa rakkautta toinen toistamme kohtaan? Kuinka te
olette saaneet siunausta jonkun toisen rakkaudesta teitä kohtaan?

Jos käytit toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin näytä jälleen kuvaa perheestä ja
esitä seuraavat kysymykset:

• Mitä siunauksia saa kuulumisesta perheeseen, jonka jäsenet rakastavat toisiaan ja
rakastavat Jumalaa? Kuinka me voimme auttaa muita Jumalan perheeseen kuulu-
vina saamaan nuo samat siunaukset?

Oppiaiheen päätös Todista siitä suuresta rakkaudesta, jota taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus tuntevat meitä
kohtaan. Kehota luokan jäseniä muistamaan Johanneksen opetukset, kun he pyrkivät
osoittamaan rakkautensa taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta sekä muita ihmisiä koh-
taan.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Vaeltakaa valossa (ks. 1. Joh. 1:7)

Lukekaa 1. Joh. 1:6–7.

• Mitä pimeässä vaeltaminen tarkoittaa? Mitä valossa vaeltaminen tarkoittaa? (Kes-
kustellessanne näistä kysymyksistä voit ehdottaa, että laulatte laulun ”Neuvo mua
valossa taivaltamaan”, MAP-lauluja, 193.)

2. Johannes varoittaa antikristuksen hengestä

• Johannes kehotti kirjeissään yhä uudelleen pyhiä karttamaan antikristuksia. Mitä
Johannes sanoo antikristusten yrittävän tehdä? (Ks. 1. Joh. 2:22–23; 4:1–3; 2. Joh. 1:7.)
Minkähän vuoksi vastustaja yrittää tehdä tyhjäksi todistuksemme Vapahtajasta?
Mitä me voimme tehdä pitääksemme todistuksemme lujana?
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Vanhin M. Russell Ballard on opettanut: ”Yksilöllinen ja henkilökohtainen todistus
evankeliumin totuudesta ja erityisesti Herramme Jeesuksen Kristuksen jumalalli-
sesta elämästä ja palvelutyöstä on välttämätöntä iankaikkisen elämän saavuttami-
seksi. – – Iankaikkinen elämä perustuu toisin sanoen yksilölliselle ja henkilökohtai-
selle tiedollemme taivaallisesta Isästä ja Hänen pyhästä Pojastaan. Pelkkä tieto siitä,
että he ovat olemassa, ei riitä. Meidän täytyy saada henkilökohtaisia hengellisiä
kokemuksia ankkuriksemme. Saamme niitä etsimällä niitä yhtä innokkaasti ja mää-
rätietoisesti kuin nälkäinen etsii ruokaa.” (”Juhla-aterialla Herran pöydässä”, Valkeus,
heinäkuu 1996, s. 81)

3. ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt” (1. Joh. 4:12).

Jos luokan jäsenet miettivät, mahtaako kohta 1. Joh. 4:12 tarkoittaa sitä, ettei ihminen
voi nähdä Jumalaa, niin viittaa Joseph Smithin raamatunkäännöksen vastaavaan jakee-
seen, jossa sanotaan, että Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, paitsi ne, jotka usko-
vat (ks. 1. Joh. 4:12). Huomauta, että monet profeetat ovat nähneet Jumalan. Ks.
2. Moos. 33:9–11; Joh. 6:46; Ap. t. 7:55–56; LK 67:10– 12; KH Moos. 1:1–2; KH Aabr.
3:11; KH J. S. Hist. 1:16–17.

4. Nuorten keskustelu

Käytä toimintaa ”Huomion herättäminen” ja keskustelkaa hieman seikkaperäisem-
min siitä, kuinka nuoret voivat osoittaa enemmän rakkautta vanhempiaan kohtaan.
Kehota luokan jäseniä toteuttamaan ideoitaan ja pyydä, että he valmistautuisivat
kertomaan kokemuksistaan ensi viikolla.

5. Lauluja rakkaudesta

Valitse jokin rakkaudesta kertova kirkon laulu (ks. MAP-lauluja, Aihehakemisto,
s. 273–274). Pyydä pientä ryhmää luokan jäseniä laulamaan tämä laulu tai vaihtoeh-
toisesti laulakaa se yhdessä, lukekaa sen sanat tai soittakaa se äänitteestä.
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä ymmärtämän niitä siunauksia, jotka kuuluvat niille, jotka voit-
tavat kuolevaisuuden koettelemukset todistuksensa kautta Jeesuksesta Kristuksesta.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ilm. 1:1–3, 9–20. Johannesta käsketään kirjoittamaan ilmoitus, jonka hän saa
Herralta enkelin kautta. Johannes näkee näyssä muutamia vertauskuvia, jotka
edustavat Jeesuksen Kristuksen kirkon osia.

b. Ilm. 2–3. Herra opettaa Johanneksen kautta seitsemälle Aasian seurakunnalle,
mitkä suuret siunaukset odottavat niitä, jotka voittavat kuolevaisuuden koettele-
mukset ja kiusaukset.

c. Ilm. 12. Johannes näkee näyn taivaan sodasta ja sen jatkumisesta maan päällä.
Hän oppii, että pyhät voittavat Saatanan Vapahtajan sovituksen ja todistuksensa
kautta.

2. Lisälukemista: Ilm. 21:7.

3. Jos käytät toimintaa ”Huomion herättäminen”, niin valmistaudu käyttämään
sivulla 191 olevia kuvia. Voit piirtää nämä kuvat suurempina tauluun tai suureen
paperiin, niin että kaikki luokan jäsenet näkevät ne.

4. Opetusehdotus: Hyvät opettajat ovat hyviä kuuntelijoita. Kuunteleminen ei ole
ainoastaan kuulemista, vaan se tarkoittaa myös sitä, että yrittää ymmärtää, mitä
sanotaan. Opettajat, jotka kuuntelevat tarkkaavaisesti, osoittavat ymmärtävänsä ja
arvostavansa jokaista luokan jäsentä. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta,
s. 168–170.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Pyydä luokan jäseniä ajattelemaan, mitä vertauskuvia Herra käytti opetuksessaan
maanpäällisen palvelutehtävänsä aikana. (Vastauksissa voidaan mainita suola, vehnä
ja rikkavilja, leipä ja oliivipuut.)

• Miksi nämä vertauskuvat ovat hyödyllisiä opetuksessa? (Ne vertaavat uutta ajatusta
tai asiaa tutumpaan ja voivat siten auttaa kuulijaa ymmärtämään ja muistamaan;
niissä voi olla erilaisia merkitystasoja; ne voivat saada kuulijan ajattelemaan syvälli-
semmin opetettavaa asiaa.)

Sano, että vertauskuvia käytetään kaikkialla pyhissä kirjoituksissa mutta etenkin
Johanneksen ilmestyksessä. Näytä sivulla 191 olevia kuvia ja mainitse, että nämä kuvat
esittävät vertauskuvia, joista keskustellaan kohdassa Ilm. 1. Tässä oppiaiheessa keskus-
tellaan kaikista näistä vertauskuvista.

Voit selittää, että apostoli Johannes, Johanneksen ilmestyksen kirjoittaja, edusti kult-
tuuria, jonka kielessä ja kirjallisuudessa käytettiin runsaasti vertauskuvia. Meidän
aikamme lukijoiden mielestä Johanneksen kirjoituksissa olevia vertauskuvia on usein
vaikea ymmärtää. Jos tulkitsemme kielikuvat kirjaimellisesti, niin Johanneksen ilmes-
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tys voi tuntua vieraalta ja hämmentävältä. Jos muistamme, että monet kielikuvista
ovat vertauskuvallisia ja edustavat ihmisiä, asioita tai käsitteitä, jotka ovat meille jo
tuttuja, niin kirja käy helpommaksi ymmärtää.

Mieti rukoillen, mitkä tässä oppiaiheessa olevat pyhien kirjoitusten kohdat ja kysy-
mykset parhaiten vastaavat luokan jäsenten tarpeita. Käytä suurin osa oppitunnista
keskusteluun niistä kohdista ja kysymyksistä. Auta luokan jäseniä näkemään, että
Johanneksen ilmestys on meille tärkeä ja hyödyllinen tänä päivänä.

1. Johannes näkee muutamia vertauskuvia, jotka edustavat Jeesuksen Kristuksen
kirkon osia.

Lukekaa kohta Ilm. 1:1–3, 9–20 ja keskustelkaa siitä.

Kertaa luokan kanssa seuraavat yleistiedot Johanneksen ilmestyksestä:

Johannes oli yksi Vapahtajan alkuperäisistä apostoleista. Rooman viranomaiset olivat
karkottaneet hänet Patmokseen, nykyisen Turkin länsirannikolla olevalle pienelle
saarelle, sen vuoksi että hän oli todistanut Jeesuksesta Kristuksesta. Kun Johannes oli
saarella, hänelle ilmestyi enkeli ja hän sai ilmoituksen, jonka hän merkitsi muistiin
kirjeissään seitsemälle Aasiassa olevalle kirkon seurakunnalle. (Ilm. 1:1, 9–11) Näistä
kirjeistä tuli Johanneksen ilmestys.

Johanneksen ilmestys on enimmäkseen kirjoitettu vertauskuvallisella kielellä. Sen tee-
mana on, että ”Jumala tulee lopulta voittamaan Paholaisen tämän maan päällä. Se on
pysyvä hyvän voitto pahasta, pyhien voitto heidän vainoojistaan, Jumalan valtakun-
nan voitto ihmisten ja Saatanan valtakunnista. – – Seikkaperäiset selonteot olennoista,
sodista, enkeleistä, ihmisistä jne. myötävaikuttavat tämän teeman etenemiseen. Tee-
man voi havaita vähäiselläkin tutkimisella, vaikka yksityiskohtia ei täysin tunnista-
kaan.” (Bible Dictionary, ”Revelation of John”, s. 762)

Johanneksen ilmestyksen kolme ensimmäistä lukua sisältävät Johanneksen todistuk-
sen ilmoituksen totuudesta, Johanneksen Herralta saamat ohjeet ja Johanneksen neu-
vot kirkon seitsemälle seurakunnalle Aasiassa. Neljäs luku sisältää Johanneksen näyn
taivaasta, ja luvut 5–20 sisältävät hänen näkynsä Jumalan valtakunnan voitokkaasta
päämäärästä. Tämä näky kuvaa taisteluja Saatanan valtakuntaa vastaan, Saatanan val-
takunnan tuhoa ja maailman historian viimeisiä tapahtumia. Tämän jälkeen on näky
uudesta taivaasta ja uudesta maasta – maailmasta selestisessä tilassaan (Ilm. 21:1–5).
Johanneksen ilmestys päättyy enkelin todistukseen ja Herran lisäneuvoihin.

• Mikä oli ensimmäinen kuva tai vertauskuva, jonka Johannes näki tässä ilmestyk-
sessä? (Ks. Ilm. 1:12.) Mitä kultajalkaiset lamput kuvasivat? (Ks. Ilm. 1:20.) Miksi
lamput ovat sopiva vertauskuva kirkon seurakunnista? (Ks. 3. Ne. 18:24 ja alla oleva
lainaus.) Kuinka seurakunnat nykyään voivat toimia lamppuina?

Vanhin Bruce R. McConkie on sanonut: ”Lamput antavat valoa, ne eivät luo sitä.
Niiden tehtävä on välittää sitä eikä saada sitä aikaan. Siispä käyttämällä seitsemää
lamppua kuvaamaan seitsemää seurakuntaa, joille Johannes antaa nyt neuvoja,
Herra osoittaa, että Hänen seurakuntiensa maan päällä on määrä viedä Hänen valo-
aan maailmalle.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa [1966–1973], osa 3,
s. 442)

• Missä Vapahtaja oli seitsemään kultajalkaiseen lamppuun nähden? (Ks. Ilm. 1:13.)
Kuinka Vapahtaja on kirkkonsa keskipisteessä tänä päivänä? Miksi meidän on tär-
keätä tietää, että Hän on kansansa keskellä?

• Mitä Vapahtaja piti oikeassa kädessään seistessään seitsemän kultaisen lampun kes-
kellä? (Ks. Ilm. 1:16.) Mitä seitsemän tähteä kuvasivat? (Ks. Ilm. 1:20; ks. myös Ilm.
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2:1 ja Ilm. 3:1.) Joseph Smithin raamatunkäännöksessä kohdissa Ilm. 1–3 sana enkeli
on muutettu sanaksi palvelija, mikä osoittaa, että tähdet edustivat kirkon seitsemän
seurakunnan johtajia.) Kuinka kirkon johtajat ovat tähtien kaltaisia? (Vastauksissa
voidaan mainita, että he ovat muuttumattomia ja antavat suuntaa niille, jotka sitä
etsivät.)

• Mikä tässä näyssä pisti esiin Vapahtajan suusta? (Ks. Ilm. 1:16.) Mitä tämä miekka
kuvasi? (Ks. LK 6:2.) Millä tavoin Herran sana on kuin miekka? (Ks. Hepr. 4:12; He.
3:29.)

• Mikä muu vertauskuva Herralla oli tässä ilmestyksessä? (Ks. Ilm. 1:18.) Mitä Vapah-
taja näillä avaimilla tekee? (Hän vapauttaa kaikki ihmiset fyysisestä kuolemasta, ja
Hän vapauttaa vanhurskaat hengellisestä kuolemasta. Ks. 2. Ne. 9:10–13.)

2. Herra ilmoittaa Aasian seitsemälle seurakunnalle, mitä siunauksia on luvattu
niille, jotka voittavat.

Keskustelkaa kohdista Ilm. 2–3. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi jakeita
ääneen. Selitä, että luvut 2 ja 3 sisältävät Herran sanoja jokaiselle kirkon seitsemälle
seurakunnalle Aasiassa. Herra mainitsi joitakin hyviä ja huonoja puolia kustakin seura-
kunnasta ja kehotti pyhiä korjaamaan puutteensa.

• Aivan kuten Herra kiitti ja oikaisi aasialaisia kirkon jäseniä, Hän kiittää ja oikaisee
meitä tänä päivänä. Mistä Herra mahtaa kiittää meitä? Mitä asioita Herra on käske-
nyt meitä oikaisemaan?

Selitä, että ohjeissaan kirkon seurakunnille Aasiassa Herra myös lupasi suuria siunauk-
sia niille, jotka voittaisivat kuolevaisuuden koettelemukset ja kiusaukset. Kirjoita tau-
luun otsikko Lupauksia niille, jotka voittavat. Kirjoita kukin lupaus tämän otsikon alle
keskustellessanne siitä.

Efesoksen seurakunnalle (Ilm. 2:1–7)

• Herra varoitti efesolaisia heidän tarpeestaan tehdä parannus, mutta Hän myös
lupasi: ”Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta.” Mitä elämän puu
tarkoittaa? (Ks. 1. Ne. 11:21–22.) Miksi tämä on ihanin kaikista siunauksista ?

Smyrnan seurakunnalle (Ilm. 2:8–11)

• Herra varoitti Smyrnan pyhiä, että he kärsisivät ahdinkoa, mutta Hän myös lupasi:
”Siihen, joka voittaa, ei toinen kuolema kajoa.” Mikä on toinen kuolema? (Ks. Al.
12:16, 32; He. 14:18.) Kuinka Herra lupaus Smyrnan pyhille auttaa meitä näkemään
ahdistuksemme oikeassa valossa?

Pergamonin seurakunnalle (Ilm. 2:12–17)

• Herra arvosteli joitakin pergamonilaisia Bileamin oppien noudattamisesta. Bileam
oli Vanhan testamentin profeetta, joka halusi maallista kunniaa ja tunnustusta
enemmän kuin halusi noudattaa Herran tahtoa. Mistä maallisesta kunniasta ja tun-
nustuksesta meidän ehkä pitäisi luopua ollaksemme kuuliaisia Herran tahdolle?

• Herra lupasi Pergamonin pyhille: ”Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä man-
naa.” (Sana kätkettyä tarkoittaa tässä yhteydessä pyhää tai sellaista, mikä ei ole
ilmeistä jokaiselle.) Mitä kätketty manna voisi tarkoittaa? (Ks. Joh. 6:35, 49–51.)

Tyatiran seurakunnalle (Ilm. 2:18–29)

• Mitä Herra sanoissaan Tyatiran pyhille lupasi niille, jotka voittavat? (Ks. Ilm. 2:26–28.
Selitä, että nämä lupaukset viittaavat lupauksiin korotuksesta ja iankaikkisesta elä-
mästä, jolloin vanhurskaat hallitsevat taivaallisia valtakuntia.) Mikä se rautainen
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sauva on, jolla vanhurskaat paimentavat kansakuntia? (Ks. 1. Ne. 11:25.) Kuinka me
voimme käyttää Jumalan sanaa oman elämämme hallitsemiseen?

• Kuka on kohdassa Ilm. 2:28 mainittu aamutähti? (Ks. Ilm. 22:16.) Mitä aamutähden
saaminen mahtaa tarkoittaa? (Vastauksissa voidaan mainita, että saamme Kristuk-
sen elämäämme ja saamme Hänen sovituksensa siunaukset.)

Sardeksen seurakunnalle (Ilm. 3:1–6)

• Mitä siunauksia Herra lupasi Sardeksen pyhille? (Ks. Ilm. 3:5.) Kuinka osallistumi-
nen temppelitoimituksiin valmistaa meitä olemaan ”valkeissa vaatteissa” iankaikki-
sesti? Mikä on elämän kirja? (Ks. LK 128:7; ks. myös 2. Moos. 32:33; Al. 5:58.) Mitä
tapahtuu niille, joiden nimet on kirjoitettu kirjaan eikä niitä ole pyyhitty pois
pahuuden tähden. (Ks. Ilm. 21:10, 23–27; Al. 5:58; LK 88:2.)

Filadelfian seurakunnalle (Ilm. 3:7–13)

• Mitä Herra sanoi tekevänsä Filadelfian pyhille sen vuoksi, että he olivat tarkoin
seuranneet Hänen sanaansa ja kestäneet? (Ks. Ilm. 3:10.) Kuinka vanhurskas elämä
tekee kiusauksen vastustamisen helpommaksi?

• Herra lupasi niille, jotka voittavat: ”Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja
Jumalani kaupungin nimen.” (Ks. Ilm. 3:12.) Mitä se tarkoittaa, että meihin on kir-
joitettu Jumalan nimi ja Jumalan kaupungin nimi? (Meistä tulee Jumalan kaltaisia
ja Hänen iankaikkisen valtakuntansa kansalaisia.)

Laodikean seurakunnalle (Ilm. 3:14–22)

• Herra tuomitsi ne Laodikean pyhät, jotka olivat haaleita, eivät kylmiä eivätkä kuu-
mia (ks. Ilm. 3:15–16). Kuinka me saatamme joskus olla hengellisesti haaleita?
Kuinka me voimme lujittaa sitoutumistamme Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin?

• Herra lupasi laodikealaisille: ”Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtais-
tuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen
valtaistuimelleen.” (Ilm. 3:21) Mitä siunauksia lupaus istua Herran kanssa Hänen
valtaistuimellaan vertauskuvallisesti esittää? (Ks. Room. 8:16–17.)

Viittaa taulussa olevaan luetteloon siunauksista ja selitä, että kun kaikkia näitä siu-
nauksia katsotaan yhdessä, ne kuvaavat vanhurskaiden iankaikkista päämäärää. Pyydä
luokan jäseniä lukemaan kohta LK 132:20 yhteenvetona näistä lupauksista.

3. Johannes saa tietää, että pyhät saavat voiton Saatanasta Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ja todistuksensa kautta.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ilm. 12 ja keskustelkaa niistä. Selitä, että Johannes
näki osana ilmestystään vertauskuvallisen näyn taivaan sodasta ja sen jatkumisesta
maan päällä.

Selitä, että kohdassa Ilm. 12:1–2, 5 kuvattu nainen tarkoittaa Jumalan kirkkoa. Hänen
synnyttämänsä lapsi tarkoittaa Jumalan valtakuntaa – hallitusta, joka on maan päällä
Jeesuksen Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden aikana. (Ks. Joseph Fielding Smith,
Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa [1977] osa 1, s. 219.)

• Mitä lohikäärme kohdassa Ilm. 12 tarkoittaa? (Ks. Ilm. 12:9.) Mitä lohikäärmeelle ja
hänen seuraajilleen tapahtui taivaassa käydyssä sodassa? (Ks. Ilm. 12:3–4, 7–9.) Mitä
lohikäärme teki sen jälkeen kun se oli heitetty alas? (Ks. Ilm. 12:17.) Ketä vastaan
Saatana taistelee tänä päivänä? (Ks. Ilm. 12:12.)

Presidentti Wilford Woodruff on sanonut: ”Maan päällä ja maan asukkaiden kes-
kuudessa on kaksi valtaa – Jumalan voima ja perkeleen voima. – – Kun Jumalalla on
ollut kansa maan päällä minä aikana tahansa, Lusifer, aamuruskon poika, ja miljoo-
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nat langenneet henget, jotka on karkotettu taivaasta, ovat sotineet Jumalaa vastaan,
Kristusta vastaan, Jumalan työtä vastaan ja Jumalan kansaa vastaan. Eivätkä he ole
ajastaan jäljessä siinä meidän aikanamme ja meidän sukupolvessamme. Aina kun
Herra on ryhtynyt johonkin työhön, nuo vallat ovat toimineet sen kukistamiseksi.”
(Gordon B. Hinckleyn lainaamana konferenssipuheessa ”Sota, jonka voitamme”,
Valkeus, tammikuu 1987, s. 35)

• Kuinka Jumalan kirkko ja valtakunta lopulta voittavat Saatanan? (Ks. Ilm. 12:11.)
Kuinka Kristuksen sovitus ja oma todistuksemme siitä voivat auttaa meitä omassa
kamppailussamme Saatanaa vastaan?

Oppiaiheen päätös Todista, että ne, jotka voittavat maailman kiusaukset ja koettelemukset, perivät ian-
kaikkisen elämän siunaukset. Muistuta luokan jäseniä siitä, että Vapahtajan sovitus
antaa meille mahdollisuuden voittaa, jos me teemme parannuksen ja olemme uskollisia.

Lisäopetusehdotus Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit halutessasi liittää
sen oppiaiheeseen.

”Minä seison ovella ja kolkutan” (Ilm. 3:20)

Aseta esille kuva Jeesus ovella (62170; Evankeliumiaiheinen kuvasto 237).

• Mitä kohta Ilm. 3:20 opettaa Herrasta? (Ks. myös Ilm. 22:17.) Kuinka te olette tulleet
tietämään, että se on totta?
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Tavoite Auttaa luokan jäseniä suhtautumaan tulevaisuuteen toiveikkaina, koska he tietävät,
että pahan voimat voitetaan ja Vapahtaja on hallitseva voittoisana.

Valmistelut 1. Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, mieti niitä ja rukoile niiden johdosta:

a. Ilm. 5:1–5, 6. Johannes näkee ilmestyksessä kirjakäärön, joka oli sinetöity seitse-
mällä sinetillä, ja katselee tapahtumia, jotka liittyvät kuuteen ensimmäiseen
sinettiin eli aikakauteen. Hän näkee, että Saatana on kaikkina aikakausina taistel-
lut vanhurskaita vastaan.

b. Ilm. 19:1–9; 20:1–11. Johannes näkee, että Saatana sidotaan ja Kristus hallitsee
voittoisana tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

c. Ilm. 20:12–22:21. Johannes saa tietää, että viimeisen tuomion jälkeen vanhurs-
kaat asuvat Jumalan luona.

2. Lisälukemista: LK 77.

3. Opetusehdotus: ”Ennen kaikkea on tärkeintä valmistautua itse. Valmistaudu niin,
että Pyhä Henki voi vaikuttaa sinuun.” (Boyd K. Packer, “Teach Ye Diligently” [1975],
s. 219) Jokaisen meistä tulee pyrkiä elämään niin kuin Vapahtaja eli ja opettamaan
niin kuin Hän opetti. Mieti rukoillen, mitä voit tehdä huolehtiaksesi siitä, että ope-
tat Pyhän Hengen vaikutuksen kera. (Ks. Opettaminen – ei suurempaa kutsumusta,
s. 9, 13.)

Oppiaiheen 
käsittelyehdotus

Voit käyttää seuraavaa toimintaehdotusta tai jotakin omaasi oppiaiheen alussa.

Näytä äskettäin ilmestynyttä sanomalehteä ja kiinnitä huomiota kahteen tai kolmeen
huolestuttavaan artikkeliin, jotka käsittelevät esimerkiksi rikoksia tai luonnonmullis-
tuksia.

• Miltä teistä tuntuu, kun luette tällaisista tapahtumista? (Älkää keskustelko yksittäi-
sistä tapahtumista seikkaperäisesti.)

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta 2. Tim. 3:1.

Huomauta, että me elämme viimeisiä aikoja, joita apostoli Paavali kuvaili vaikeiksi.
Selitä, että yksi viimeisinä aikoina elämisen haasteista on oppia voittamaan pelko ja
epätoivo voidaksemme voittaa koettelemukset ja kiusaukset. Tällä oppitunnilla kes-
kustellaan siitä, kuinka me voimme löytää toivoa ja rohkeutta, kun ymmärrämme
viimeisten aikojen tulevia tapahtumia.

Keskustelkaa siitä, kuinka seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat voivat auttaa meitä säi-
lyttämään toivon, kun kohtaamme viimeisten aikojen vaikeuksia. Auta luokan jäseniä
ymmärtämään, että vanhurskaiden ei tarvitse pelätä toista tulemista.

Keskustelua ja
sovelluksia pyhien
kirjoitusten kohdista

Huomion
herättäminen
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1. Saatana taistelee vanhurskaita vastaan.

Keskustelkaa kohdista Ilm. 5:1–5; 6. Pyydä luokan jäseniä lukemaan valitsemiasi
jakeita ääneen. Sano, että Johanneksen ilmestyksen kolme ensimmäistä lukua käsitte-
levät Johanneksen aikaa (ks. oppiaihe 45). Loppuosa käsittelee tapahtumia, jotka oli-
vat Johanneksen aikana tulevaisuutta – apostolien kuoleman jälkeen tapahtuneesta
luopumuksesta Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen ja viimeiseen tuomioon.

Selitä, että Johanneksen ilmestyksen luvuissa 5 ja 6 käytetään vertauskuvaa kirjasta,
joka oli ”sinetöity seitsemällä sinetillä” (Ilm. 5:1). Kukin sinetti edustaa tuhannen vuo-
den ajanjaksoa maan ajallisessa olemassaolossa (LK 77:6–7). Me elämme aikakautta,
jota edustaa kuudes sinetti. (Ks. kolmannesta lisäopetusaiheesta lisää tietoja seitse-
mästä sinetistä.) Luvussa 6 Karitsa (Jeesus Kristus) avaa kuusi ensimmäistä sinettiä ja
näyttää kuhunkin ajanjaksoon liittyviä tapahtumia.

• Luvusta 6 saamme tietää muun muassa sen, että Saatana on taistellut vanhurskaita
vastaan koko maan historian ajan. Millä keinoilla hän Johanneksen ilmestyksen
kohdan 6:4–11 mukaan on tehnyt sen? (Vastauksissa voidaan mainita esimerkiksi
alla olevat asiat.)

a. Väkivalta ja sota (Ilm. 6:4, 8)
b. Nälkä ja nälänhätä (Ilm. 6:5–6, 8. Selitä, että Rooman denaari oli keskimääräinen

päivän palkka ja mitta vehnää vastasi yhden henkilön yhden päivän ravintoa.
Jakeesta 6 käy ilmi, että päivän palkalla sai vain yhden henkilön päivän ruoan.)

c. Vaino (Ilm. 6:9–11)

• Mitä taktiikkaa Saatana käyttää tänä päivänä yrittäessään voittaa vanhurskaat?

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut:

”Tuo sota, niin katkera, niin kiivas, on jatkunut lakkaamatta milloinkaan. Se on
sotaa totuudesta ja erheestä, tahdonvapaudesta ja pakosta Kristuksen seuraajien ja
Hänen kieltäjiensä välillä. Hänen vihollisensa ovat käyttäneet kaikkia juonia tuossa
selkkauksessa. He ovat syyllistyneet valehtelemiseen ja petoksellisuuteen. He ovat
käyttäneet rahaa ja rikkautta. He ovat pettäneet ihmismieliä. He ovat murhanneet
ja hävittäneet ja ryhtyneet kaikkiin muihin epäpyhiin ja epäpuhtaisiin tekoihin
tehdäkseen tyhjäksi Kristuksen työn. – –

Vastustusta – – on tuntunut monien laantumattomissa pyrkimyksissä sekä kirkossa
että sen ulkopuolella hävittää uskoa, vähätellä, halventaa, esittää väärä todistus,
kiusata ja houkutella ja suostutella meidän kansamme sellaisiin tekoihin, jotka ovat
ristiriidassa tämän Jumalan työn opetusten ja vaatimusten kanssa. – –

Sota jatkuu. Sitä käydään joka puolella maailmaa tahdonvapauden ja pakon kysy-
myksistä. Sitä käy lähetyssaarnaajien sotajoukko totuuden ja erheen kysymyksistä.
Sitä käydään meidän omassa elämässämme päivät pääksytysten, meidän kodeis-
samme, meidän työssämme, koulutovereidemme keskuudessa. Se on sotaa rakkau-
den ja kunnioituksen, uskollisuuden, kuuliaisuuden ja vilpittömyyden kysymyk-
sistä. Me kaikki olemme siinä mukana.” (”Sota, jonka voitamme”, Valkeus,
tammikuu 1987, s. 34–36)

• Sanottuaan edellä lainatun presidentti Hinckley lisäsi: ”Me voitamme [sodan
Saatanaa vastaan], eikä tulevaisuus ole milloinkaan näyttänyt valoisammalta.”
(”Sota, jonka voitamme”, s. 36) Kuinka me voimme ylläpitää toivoa ja myönteistä
asennetta taistellessamme sodassa Saatanaa vastaan? Mitä voimavaroja meillä on
vahvistaaksemme itseämme Saatanan ja hänen seuraajiensa valtaa vastaan? (Vas-
tauksissa voidaan mainita pyhät kirjoitukset ja elävien profeettojen opetukset, pap-
peuden valtuus, temppelit ja kanssakäyminen muiden kirkon jäsenten kanssa.)
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2. Saatana sidotaan ja Kristus hallitsee voittoisana tuhatvuotisen valtakunnan
aikana.

Lukekaa kohdat Ilm. 19:1–9 ja 20:1–11 ja keskustelkaa niistä.

• Johannes mainitsi monia vitsauksia, sotia ja tuomioita, jotka tapahtuisivat ennen
Jeesuksen Kristuksen toista tulemista (Ilm. 8–16). Sitten hän kuvailee luvussa 19
Herran tulemista, jonka vertauskuvana on hääateria (Ilm. 19:7–9). Mitä Karitsan
vaimo tarkoittaa? (Jeesuksen Kristuksen kirkkoa.) Mitä vertauskuva hääateriasta,
jolla Kristus on sulhanen ja kirkko morsian, kertoo Herran ja Hänen kirkkonsa suh-
teesta?

• Mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme kutsun tälle hääaterialle?

Vanhin Bruce R. McConkie on selittänyt: ”Israelin vanhimmat lähettävät nyt kut-
suja Herran hääaterialle. Ne, jotka uskovat evankeliumin ja ovat sille kuuliaisia, vas-
taanottavat sillä tavoin kutsun ja istuvat aikanaan – – hääaterialla.” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 osaa [1966–1973], osa 3, s. 563–564)

• Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen aloittaa tuhatvuotisen valtakunnan, tuhan-
nen vuoden ajanjakson, jolloin Kristus hallitsee henkilökohtaisesti maan päällä.
Mitä Saatanalle tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan aikana? (Ks. Ilm. 20:1–3.)
Millaista elämä on silloin kun Saatana on sidottu? (Ks. 1. Ne. 22:26; LK 45:55, 58.)
Kuinka me voimme rajoittaa Saatanan valtaa omassa elämässämme juuri nyt?

• Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen Saatana päästetään irti joksikin aikaa, ja Juma-
lan joukkojen ja Saatanan joukkojen välillä taistellaan yksi viimeinen suuri taistelu.
(Ilm. 20:7–8; LK 88:111–113) Tätä sanotaan joskus Gogin ja Magogin taisteluksi.
Mikä tämän tuhatvuotisen valtakunnan lopussa käytävän suuren taistelun lopputu-
los on? (Ks. Ilm. 20:9–11; LK 88:114–115.) Koska taistelun lopputulos on jo tiedossa,
niin mikä on meidän vastuumme tästä voitosta?

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: ”Pahan voimat ja hyvän voimat saavat
joka päivä uusia seuraajia. Joka päivä me itse kukin teemme monia ratkaisuja, jotka
osoittavat, mitä asiaa me kannatamme. Lopputulos on varma – vanhurskauden
voimat voittavat. Mutta nähtäväksi jää, missä me itse kukin nyt ja tulevaisuudessa
olemme tässä taistelussa ja kuinka horjumattomia me olemme. Olemmeko me uskol-
lisia viimeiseen päiväämme asti ja täytämmekö ennalta-asetetut tehtävämme?”
(”Häntä seuraamassa”, Valkeus, helmikuu 1989, s. 3)

3. Viimeisen tuomion jälkeen vanhurskaat asuvat Jumalan luona.

Lukekaa valittuja jakeita kohdasta Ilm. 20:12–22:21 ja keskustelkaa niistä.

• Viimeisen suuren taistelun jälkeen tapahtuu lopullinen tuomio. Mitä me voimme
oppia kohdasta Ilm. 20:12 siitä, kuinka meidät tuomitaan? Mitä siunauksia saavat
ne, jotka katsotaan vanhurskaiksi? (Ks. Ilm. 21:3–7.) Kirjoita luokan jäsenten vas-
tauksia tauluun. Vastauksissa voidaan mainita seuraavia:

Vanhurskaat

a. asuvat Jumalan luona (Ilm. 21:3);
b. eivät koe enää kuolemaa, murhetta, valitusta eivätkä vaivaa (Ilm. 21:4);
c. saavat voittajan palkinnon Jumalan poikina ja tyttärinä (Ilm. 21:7).

• Kuinka tieto näistä suurista siunauksista auttaa meitä kohdatessamme vaikeuksia
kuolevaisuudessa?

• Kohdassa Ilm. 21:10–22:5 kuvaillaan maan päällä olevaa selestistä kirkkautta sekä
kaupunkia, jossa asuvat ne, jotka ovat saaneet selestisen kirkkauden. Miksi selesti-
sessä kirkkaudessa ei ole temppeleitä? (Ks. Ilm. 21:22. Temppelin tarkoitus on viedä
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meidät lähemmäksi Jumalaa ja opettaa meille Hänen suunnitelmaansa. Kun me
asumme jälleen Hänen luonaan, temppeleitä ei enää tarvita.) Mitä meille sanotaan
kohdassa Ilm. 22:14 siitä, mitä meidän on tehtävä päästäksemme sisään iankaikki-
sen kaupungin porteista?

Presidentti David O. McKay on kertonut näystä, jossa hän näki kauniin kaupungin,
paljon ihmisiä valkeissa vaatteissa sekä Vapahtajan:

”Ymmärsin, että kaupunki oli [Vapahtajan]. Se oli iankaikkinen kaupunki, ja siellä
olevat ihmiset asuisivat siellä rauhassa ja iankaikkisessa onnessa.

Mutta keitä he olivat?

Ikään kuin Vapahtaja olisi lukenut ajatukseni, Hän vastasi viitaten puoliympyrään,
joka silloin ilmaantui heidän ylleen ja johon oli kirjoitettu kultakirjaimin nämä
sanat: Nämä ovat ne, jotka ovat voittaneet maailman – jotka ovat totisesti uudestisynty-
neitä!” (Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, toim.
Clare Middlemiss [1976], s. 60)

Oppiaiheen päätös Huomauta, että Uusi testamentti päättyy suuren toivon sanomaan. Sellaiset profeetat
kuin Johannes Ilmestyksensaaja ovat nähneet sellaista, mikä on tuleva, ja ovat kerto-
neet meille niistä siunauksista, jotka me tulemme saamaan, jos pysymme vanhurs-
kaina ja vahvoina loppuun saakka. Todista siitä, että maailman lopussa vanhurskaat
voittavat. Kehota luokan jäseniä pysymään tämän tiedon turvin rohkeina ja toiveik-
kaina vastustaessaan pahuutta ja pyrkiessään voittamaan tämän elämän vastoinkäy-
miset.

Lisäopetus-
ehdotuksia Seuraava lisäaineisto täydentää oppiaiheen käsittelyehdotusta. Voit käyttää oppiaiheessa

yhtä tai useampaa näistä ehdotuksista.

1. Vaaroja, joita seuraa sydämemme kiinnittämisestä maalliseen omaisuuteen

• Kohdassa Ilm. 18:11–18 opetetaan, että syntiset tulevat murehtimaan maallisen
omaisuutensa menetystä ja hämmästymään sitä, että suuri maallinen valtakunta
voitiin tuhota lyhyessä ajassa. Milloin te olette nähneet maallisen omaisuuden
tuhoutuvan tai tulleen menetetyksi lyhyessä ajassa?

• Mitä vaaroja voi koitua siitä, että kiinnitämme sydämemme maallisiin asioihin?
Millä tavoin maalliset asiat siirtävät huomiomme pois hengellisistä asioista?

2. Ensimmäinen ylösnousemus

Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan kohta Ilm. 20:4–6. Auttaaksesi luokan jäseniä
ymmärtämään näitä jakeita anna seuraavat tiedot:

Ensimmäinen ylösnousemus eli vanhurskaiden ylösnousemus alkaa Vapahtajan toi-
sessa tulemisessa. Ne, jotka saavat selestisen tai terrestrisen palkan, tulevat esiin tässä
ylösnousemuksessa (LK 88:98–99). Toinen ylösnousemus eli jumalattomien ylösnou-
semus alkaa vasta tuhatvuotisen valtakunnan lopussa. Telestisen palkan saajat sekä
kadotuksen pojat tulevat esiin tässä ylösnousemuksessa (LK 88:100–102).

3. Johanneksen ilmestyksen seitsemän sinettiä

Seuraava taulukko antaa lisätietoa kustakin seitsemästä sinetistä. Taulukko voi myös
selventää Johanneksen ilmestyksen rakennetta.
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• Huomauta, että viidestä ensimmäisestä sinetistä puhutaan 11 jakeessa, kuudennesta
sinetistä 14 jakeessa ja seitsemännestä sinetistä 226 jakeessa. Mitä tämä painotus
meille opettaa?

Sano, että Johannes kiinnitti eniten huomiota meidän aikakautemme ja tulevan ajan
tapahtumiin. Johanneksen ilmestys kirjoitettiin meidän aikaamme varten, ja me
saamme siunausta elämäämme tutkiessamme sitä ja valmistautuessamme Vapahtajan
toiseen tulemiseen.
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Sinetti

Ensimmäi-
nen sinetti

Päätapahtumat

Aadamin ja Eevan luominen ja lankeemus; Henokin palvelutehtävä ja hänen kaupunkinsa 
ottaminen taivaaseen (Ilm. 6:1–2).

Toinen
sinetti

Nooa ja vedenpaisumus (Ilm. 6:3–4).

Kolmas
sinetti

Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja Joosefin palvelutehtävät (Ilm. 6:5–6).

Neljäs
sinetti

Mooseksen palvelutehtävä; lähtö Egyptistä; tuomarien hallituskausi; kuninkaiden hallituskausi;
valtakunnan jakaantuminen; valtakuntien valloittaminen (Ilm. 6:7–8).

Viides
sinetti

Jeesuksen Kristuksen syntymä, palvelutehtävä, ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus; Hänen
kirkkonsa perustaminen ja apostolien palvelutehtävä; apostolien marttyyrikuolema; luopumus
(Ilm. 6:9–11).

Kuudes
sinetti

Luopumuksen jatkuminen; evankeliumin palauttaminen profeetta Joseph Smithin kautta; aikojen
merkkien ilmeneminen (Ilm. 6:12–17; 7:1–8).

Seitsemäs
sinetti

Sotia, vitsauksia ja hävitystä; Herran toinen tuleminen (Ilm. 8:1–19:21). Rauhan tuhatvuotiskausi
(Ilm. 20:1–6). Saatana päästetään valloilleen joksikin aikaa, viimeinen suuri taistelu ja viimeinen
tuomio (Ilm. 20:7–15).

Seitsemän-
nen sinetin
jälkeen

Maa tehdään selestiseksi (Ilm. 21:1–22:6).
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