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Johdanto

Jeesus sanoi: ”Oppikaa minusta.”
(Matt. 11:29, v:n 1938 raamatunkäännös)
Vapahtajasta ja Hänen totuuksistaan
oppiminen on olennainen osa Hänen
evankeliuminsa mukaan elämistä. Kun
pyrit tutkimaan pyhiä kirjoituksia päivit-
täin, sinun on helpompi lähestyä Häntä,
sillä ”tämä on kirjoitettu siksi, että te
uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus,
Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte,
olisi elämä hänen nimensä tähden”
(Joh. 20:31).

Tämä opiskeluopas on jaettu samoihin
lukuihin kuin Uusi testamentti — Evan-
keliumin oppi -luokan opettajan opas-
kin. Jokaisessa luvussa on esitetty viikon
lukutehtävä sekä kysymyksiä, joiden
tarkoituksena on tehostaa opiskeluasi.
Kysymysten avulla voit paremmin sovel-
taa pyhiä kirjoituksia itseesi, virittää
evankeliumikeskeisiä keskusteluja per-
heesi jäsenten kanssa sekä valmistautua
osallistumaan mielekkäästi oppitun-
neilla käytävään keskusteluun.

Tämä opiskeluopas on arvokas apuväline
perheille. Jokaisessa luvussa esitetään
toimintaehdotus tai keskustelun aihe,
jonka tavoitteena on tehdä evankeliu-
min oppimisesta kotona kiinnostavam-
paa ja monipuolisempaa.

Jokaisessa luvussa on myös pyhien kir-
joitusten viiteketju — luettelo pyhien
kirjoitusten kohdista, jotka liittyvät lu-
kutehtävään. Halutessasi voit kirjoittaa
nämä luettelot pyhien kirjoitustesi lop-
pusivuille. Voit myös itse laatia omia
pyhien kirjoitusten viiteketjuja.

Tehdäksesi jostakin pyhien kirjoitusten
viiteketjusta vieläkin toimivamman,
merkitse luettelon ensimmäinen pyhien

kirjoitusten kohta pyhiin kirjoituksiisi.
Kirjoita tämän ensimmäisen kohdan
viereen toinen luettelossa mainittu viite.
Etsi sitten tämä toinen pyhien kirjoitus-
ten kohta, merkitse se ja kirjoita sen
viereen kolmas viite. Jatka, kunnes olet
merkinnyt viimeisen luettelossa maini-
tun kohdan, ja tee ketju valmiiksi kir-
joittamalla viimeisen kohdan viereen
luettelossa ensimmäiseksi mainittu
pyhien kirjoitusten viite. Näiden pyhien
kirjoitusten viiteketjujen avulla pystyt
löytämään nopeasti tiettyyn evankeliu-
min periaatteeseen liittyviä pyhien kir-
joitusten kohtia.

Tämän opiskeluoppaan lopussa on lisäk-
si eräiden myöhempien aikojen profeet-
tojen lainauksia pyhien kirjoitusten
tutkimisen mukanaan tuomista siunauk-
sista.

Sinulla on yhdessä Evankeliumin oppi
-luokan opettajan kanssa vastuu auttaa
luokan onnistumisessa. Herra on sano-
nut, että opettajien tulee saarnata
”totuuden Hengessä” ja että niiden,
jotka ottavat vastaan ”totuuden sanan”,
tulisi ottaa se ”vastaan totuuden Hengen
kautta” (LK 50:17, 19). Tule luokkaan
valmistautuneena esittämään näkemyk-
siä ja kysymyksiä, kertomaan kokemuk-
sista, lausumaan todistuksesi sekä kuun-
telemaan tarkkaavaisesti opettajaa ja
muita luokan jäseniä. Kun olet tutkinut
kulloisenkin lukutehtävän ja pohtinut
tässä oppaassa annettuja kysymyksiä,
olet paremmin valmistautunut koke-
maan Herran sanojen täyttymisen
Hänen sanoessaan: ”Sekä se, joka julis-
taa, että se, joka ottaa vastaan, ymmärtä-
vät toisiansa, ja molemmat rakentuvat
ja iloitsevat yhdessä.” (LK 50:22)
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”Minun sieluni ylistää Herran suuruutta”
Luuk. 1; Matt. 1

2
• Mitä saat tietää Mariasta hänen enkeli

Gabrielin ja Elisabetin kanssa käymi-
ensä keskustelujen perusteella? (Ks.
Luuk. 1:26–38, 45–49; ks. myös Al.
7:10.) Mitä sinä voit tehdä seurataksesi
hänen esimerkkiään?

• Kuinka Elisabetin, Sakariaan, Johannes
Kastajan, Marian ja Joosefin esimerkki
auttaa sinua näkemään Vapahtajan
suuruuden ja lisää uskoasi Häneen?
Kuinka voit auttaa toisia ihmisiä saa-
maan suuremman uskon Jeesukseen
Kristukseen?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohta Luuk. 1:16 ja keskustelkaa
siitä, kuinka tärkeää on auttaa ihmisiä

kääntymään Herran puoleen kertomalla
heille evankeliumista. Tehkää luettelo
sukulaisista ja ystävistä, jotka eivät ole
kirkon jäseniä tai jotka ovat vähemmän
aktiivisia kirkon jäseniä. Rukoilkaa
yhdessä perheenä ohjausta päättäes-
sänne, kenelle voitte kertoa evankeliu-
mista ja miten.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Profetioita Johannes Kastajasta

Jes. 40:3 Luuk. 1:13–17
1. Ne. 10:7–10 Luuk. 1:67, 76–79

”Että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus”
Jes. 61:1–3; JST Luuk. 3:4–11; Joh. 1:1–14; 20:31

1
• Mitä saat tietää Jeesuksesta Kristuk-

sesta kohdasta Joh. 1:1–3, 14? (Huo-
maa, että kohdassa Joh. 1:1, 14 mai-
nittu ”Sana” viittaa Vapahtajaan.)

• Apostoli Johannes sanoi, että ”[Jeesuk-
sessa] 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?

• Mitkä Uuden testamentin kertomuk-
set ja opetukset ovat erityisesti innoit-
taneet tai auttaneet sinua? Kuinka
Uuden testamentin tutkiminen tänä
vuonna voi auttaa sinua vahvista-
maan todistustasi Jeesuksesta Kristuk-
sesta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa Joh. 1:1–3. Selitä, että Jeesus
(kohdan Joh. 1:1–3 ”Sana”) loi maailman
taivaallisen Isän johdolla. Käykää koko
perhe yhdessä kävelyllä ja katselkaa
tarkasti niitä monia kauniita asioita,
joita Hän on luonut.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Tehtävä, johon Jeesus Kristus oli
ennalta-asetettu

Joh. 1:1–5 Moosia 3:5–10
Joh. 1:9–17 Jes. 61:1–2
KH Aabr. 3:22–27 Luuk. 4:16–21
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”Raivatkaa Herralle tie”
Matt. 3–4; Joh. 1:35–51

4
• Mitä sanomaa Johannes Kastaja julisti

valmistaakseen kansaa Vapahtajan
tulemista varten? (Ks. Matt. 3:1–2.)
Mitä parannuksen tekeminen merkit-
see? (Ks. 2. Kor. 7:9–10; Luuk. 19:8;
Moosia 7:33; LK 1:31–32; 58:42–43.)

• Mitä saat tietää kiusausten vastustami-
sesta lukiessasi siitä, kuinka Vapahtaja
kohtasi Paholaisen autiomaassa?
(Ks. Matt. 4:1–11.)

• Kuinka Filippus vastasi Natanaelin
epäilyyn saatuaan todistuksen siitä,
että Jeesus oli Messias? (Ks. Joh.
1:43–46.) Mitä sinä voit tehdä kutsu-
aksesi muita tulemaan ja näkemään
Vapahtajan?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Valmista oppiaihe auttaaksenne niitä

perheenjäseniä, jotka ovat valmistautu-
massa kasteelle menoa varten, tai kes-
kustellaksenne tavoista auttaa pian
kasteelle meneviä käännynnäisiä.
Keskustelkaa siitä, miksi Jeesus tarvitsi
kasteen (Matt. 3:13–15; 2. Ne. 31:6–9) ja
miksi me tarvitsemme kasteen (2. Ne.
31:5, 10–12; LK 20:71–73; 49:13–14).
Pyydä niitä perheenjäseniä, jotka on
kastettu, kertomaan siitä, kun heidät
kastettiin, sekä ilmaisemaan tunteitaan
niistä siunauksista, joita he ovat saaneet
sen vuoksi että heidät on kastettu.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Parannus

Luuk. 15:3–10 1. Joh. 1:8–9
2. Kor. 7:9–10 Matt. 3:1–2
Al. 34:31–34 LK 58:42–43

”Tänään on teille – – syntynyt Vapahtaja”
Luuk. 2; Matt. 2

3
• Missä oloissa Jeesus syntyi? (Ks. Luuk.

2:7.) Millä tavoin nykypäivän ihmiset
kieltäytyvät antamasta elämässään
tilaa Vapahtajalle? Mitä sinä voit teh-
dä antaaksesi Hänelle tilaa elämässäsi?

• Miksi Jeesus tuli maan päälle? (Ks.
3. Ne. 27:13–16.)

• Mitä ”idän tietäjät” tekivät löytäes-
sään Jeesus-lapsen? (Ks. Matt. 2:11.)
Mitä lahjoja sinä voit antaa Herralle?

• 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
nimenomaisia asioita sinä voit tehdä 

kasvaaksesi älyllisesti, fyysisesti,
hengellisesti ja sosiaalisesti?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lue säkeitä muutamista kirkon lauluista
tai Alkeisyhdistyksen lauluista, jotka
kertovat Jeesuksen syntymästä, ja pyydä
perheenjäseniä tunnistamaan laulut.
Laulakaa yksi näistä lauluista yhdessä
koko perhe ja keskustelkaa siitä, kuinka
tärkeää on muistella Jeesuksen Kristuk-
sen syntymää ympäri vuoden sen sijaan
että muistamme Häntä vain joulun
aikaan.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Jeesuksen syntymä

Jes. 9:5 1. Ne. 11:13–21
He. 14:1–8 Luuk. 2:7–14
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”Syntyä uudesti”
Joh. 3–4

5
• Jeesus sanoi Nikodemokselle, että ”jos

ihminen ei synny uudesti, ylhäältä,
hän ei pääse näkemään Jumalan valta-
kuntaa” (Joh. 3:3). Mitä tarkoittaa syn-
tyä uudesti? (Ks. tämän luvun pyhien
kirjoitusten viiteketju.)

• Lue kohta Al. 5:14–31 ja pohdi sitä
kuvitellen Alman puhuvan sinulle.
Mitä sinun tulee tehdä, jotta sinä itse
”hengellisesti synty[isit] Jumalasta”
(Al. 5:14)?

• Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle,
että Hän antaisi tälle ”elävää vettä”
(Joh. 4:10). Mitä luulet ”elävän veden”
tarkoittavan? (Ks. 1. Ne. 11:25; LK
63:23.) Kuinka me voimme saada
elävää vettä? Kuinka tämä elävä vesi
on ollut sinulle siunaukseksi?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Anna jokaiselle perheenjäsenelle juoma-
lasi. Kaada jokaiseen lasiin vettä ja pyy-
dä perheenjäseniä juomaan vesi. Kysy
heiltä, arvelevatko he koskaan enää
tarvitsevansa vettä juodakseen. Lukekaa
sitten kohta Joh. 4:1–15 ja keskustelkaa
tämän luvun kolmannessa kappaleessa
mainituista kysymyksistä. Todista, että
jos me tulemme Kristuksen tykö ja eläm-
me Hänen evankeliuminsa mukaan, me
tulemme saamaan ”ikuisen elämän”
(Joh. 4:14).

Pyhien kirjoitusten viiteketju: 
”Syntyä uudesti”

Joh. 3:3–5 Moosia 27:25–26
Joh. 3:16–17 Al. 5:14–16
Moosia 5:1–7 Al. 22:15–18

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

6
• 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.) Miksi on tärkeää, että Herra
on kutsunut apostoleita nykyaikana?

• Mitä Jeesuksen opetukset kohdassa
Matt. 10 kertovat sinulle apostolien
valtuuksista ja velvollisuuksista?
Kuinka olet nähnyt myöhempien
aikojen apostolien täyttävän näitä
tehtäviä?

• Kuinka sinua on siunattu seuratessasi
apostolien neuvoja?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Näytä Valkeuden viimeisimmässä konfe-
renssiraportissa olevaa johtavien aukto-

riteettien valokuva-aukeamaa. Auta
perheenjäseniä tunnistamaan ja oppi-
maan ensimmäisen presidenttikunnan
ja kahdentoista apostolin koorumin
jäsenten nimet. Kerro, kuinka suuri
siunaus mielestäsi on, että meitä johta-
vat profeetat ja apostolit.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Apostolin kutsuminen

Luuk. 6:13 LK 107:33, 35
Matt. 10:5–8 LK 112:14
Ef. 4:11–15 LK 112:19–22
LK 107:23
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”Hän kantoi meidän tautimme, otti 
taakakseen meidän sairautemme”
Mark. 1–2; 4:35–41; 5; Luuk. 7:11–17

7

• Ihme on erikoinen tapahtuma, jonka
saa aikaan jumalallinen tai hengel-
linen voima. Miksi Jeesus teki kuole-
vaisen palvelutyönsä aikana tunnuste-
koja? (Kohdissa Matt. 9:27–30; Mark.
1:27; 2:10–11; 5:19 on joitakin vastauk-
sia tähän kysymykseen.)

• Miksi sinun mielestäsi uskon täytyy
edeltää ihmeitä? Miksi ihmeet eivät
yksinään muodosta lujaa perustaa
uskolle?

• Miksi ne tunnusteot, jotka Jeesus teki
kuolevaisen elämänsä aikana, ovat
tärkeitä sinulle? Miksi on tärkeää
tietää, että Hän tekee edelleen ihmeitä

tänäkin päivänä? Mitä esimerkkejä on
olemassa nykypäivän ihmeistä?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Pyydä perheenjäseniä kertomaan niistä
ihmeistä, joita on tapahtunut heidän
elämässään tai heidän tuntemiensa
ihmisten elämässä.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Ihmeet
ja usko Jeesukseen Kristukseen

2. Ne. 27:23 Et. 12:12
Mark. 1:34 Morm. 9:15–21
3. Ne. 17:5–10

Vuorisaarna: ”Tie, joka on 
verrattomasti muita parempi”
Matt. 5

8

• Kuinka myöhempien aikojen pyhät
voivat olla ”maailman valo”? (Matt.
5:14; ks. myös jae 16.)

• Millä tavoin Vapahtajan opetukset
kohdissa Matt. 5:22–24, 28, 34–37,
39–40 ja 44–48 ovat korkeampia
lakeja kuin kohdissa Matt. 5:21, 27,
33, 38 ja 43 mainitut lait?

• Kuinka vuorisaarnan opetukset autta-
vat meitä ”tul[emaan] Kristuksen tykö
ja tul[emaan] täydellisiksi hänessä”
(Moro. 10:32)?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Kirjoita liitutauluun, kartonkiin tai
paperiin seuraava lause (tai jokin toinen
lause, joka soveltuu paremmin teidän
perheenne jäsenille): Vuorisaarnan
opetukset voivat auttaa minua koulussa.
Pyydä perheenjäseniä lukemaan muuta-
mia kohtia Matteuksen 5. luvusta ja
keskustelkaa siitä, miten nuo kohdat
liittyvät kirjoittamaasi lauseeseen.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Täydellisyys Jeesuksen Kristuksen
sovituksen kautta

Matt. 5:48 Moro. 10:32–33
Et. 12:27 LK 76:68–70
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”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa”
Matt. 6–7

9
• Mikä on niiden ihmisten palkka, jotka

tekevät hyviä tekoja muiden ihmisten
nähtäväksi? (Ks. Matt. 6:2, 5, 16.) Mitä
me kenties teemme siksi, että toiset
näkisivät, eikä siksi, että olisimme
mieliksi Jumalalle? Kuinka voimme
muuttaa puhtaammiksi vaikutti-
miamme palvella ja tehdä muita hyviä
tekoja?

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

• Jeesus lupasi, että jos me etsimme
”ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa”,
niin meille annetaan kaikki muut,
mitä tarvitsemme (Matt. 6:33). Mitkä
kokemukset ovat auttaneet sinua
saamaan todistuksen tästä lupauk-
sesta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

1. Näytä kiveä ja pientä hiekkakasaa.

Kysy perheenjäseniltä, kumpaa mate-
riaalia he käyttäisivät talon perustuk-
sena. Lukekaa Matt. 7:24–27 ja keskus-
telkaa siitä, millä tavoin elämämme
rakentamista Vapahtajan opetusten
varaan voi verrata talon rakentami-
seen lujalle kallioperustalle.

2. Näytä karttaa. Kysy perheenjäseniltä,
kuinka kartta voisi auttaa heitä mat-
kan suunnittelemisessa. Jos perheenne
on hiljattain käynyt jollakin matkalla
tai aikoo pian lähteä, niin keskustel-
kaa siitä, kuinka karttaa käytettiin tai
tullaan käyttämään matkan aikana.
Selitä, että matkallamme kohti ian-
kaikkista elämää pyhät kirjoitukset ja
elävien profeettojen opetukset ovat
kuin kartta, ja ne auttavat meitä niin,
että osaamme palata taivaallisen
Isämme luo.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Eläminen Kristuksen opetuslapsina

Matt. 16:24–25 Joh. 13:35
Matt. 7:21 2. Ne. 31:10–13
Joh. 8:31 Moro. 7:48

”Ottakaa minun ikeeni harteillenne 
ja katsokaa minua”
Matt. 11:28–30; 12:1–13; Luuk. 7:36–50; 13:10–17

10

• Mitä erilaisia kuormia me kannamme
tässä elämässä? Kuinka Herra voi
antaa meille levon näistä kuormista?
(Ks. Matt. 11:28–30.) Mitä Kristuksen
ikeen ottaminen harteillemme tarkoit-
taa? (Ks. tämän luvun pyhien kirjoi-
tusten viiteketju.)

• Fariseus Simonin taloon tulleella
naisella oli kannettavanaan synnin
kuorma (Luuk. 7:37). Mitä sellaista
nainen teki, minkä takia Jeesus saattoi
ottaa hänen kuormansa pois? (Ks.
Luuk 7:38, 44–50.) Mitä me voimme
tehdä, jotta Vapahtaja poistaisi
elämästämme synnin kuormaa?
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Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Pyydä jotakuta perheenjäsentä pitele-
mään käsissään esimerkiksi avonaista
tyhjää laukkua tai laatikkoa, ja pyydä
muita perheenjäseniä laittamaan siihen
tavaroita yksi kerrallaan. Kun tämä
laukku tai laatikko alkaa painaa, pyydä
jotakuta toista perheenjäsentä autta-
maan ensimmäistä sen kantamisessa.
Selitä, että laukun tai laatikon sisällä
olevat tavarat kuvaavat kantamiamme
kuormia kuten vastoinkäymisiä ja surua.
Toisen perheenjäsenen tarjoama apu
kuvaa sitä lepoa, jonka Vapahtaja tarjoaa

meille tullessamme Hänen luokseen
”työn ja kuormien uuvuttam[ina]”
(Matt. 11:28). Lukekaa Matt. 11:28–30 ja
Moosia 24:8–15, ja auta perheenjäseniä
ymmärtämään, että kun seuraamme
Vapahtajaa, Hän huojentaa taakko-
jamme ja tekee niistä kevyitä.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
”Ottakaa minun ikeeni harteil-
lenne – –. Näin teidän sielunne
löytää levon”

Matt. 11:28–30 LK 54:10
Moosia 24:8–15 LK 59:23
Al. 12:33–35

”Hän puhui heille pitkään vertauksin”
Matt. 13

11
• Mikä on kylväjävertauksen merkitys?

(Ks. Matt. 13:3–8, 18–23.) Miksi arvelet
vertauksen keskittyvän enemmän
maaperään kuin kylväjään tai sieme-
neen?

• Minkä kehotuksen Jeesus esitti kerrot-
tuaan vertauksen kylväjästä? (Ks.
Matt. 13:9.) Mitä sinun mielestäsi sana
kuulla tarkoittaa tässä kehotuksessa?
Mitä tarkoittaa, että näkee eikä kuiten-
kaan näe ja kuulee eikä kuitenkaan
kuule? (Ks. Matt. 13:13–15.)

• Profeetta Joseph Smith opetti, että
vertauksissa sinapinsiemenestä ja
hapatteesta puhutaan Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkosta (Profeetta Joseph Smithin
opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith
[1985], s. 96–99). Millä tavoin sinä
olet nähnyt Jumalan työn kasvavan,
kuten näissä vertauksissa kuvataan?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Ota 14 pientä paperinpalaa ja kirjoita
kuhunkin niistä yksi seuraavista vehnä-
ja rikkaviljavertaukseen liittyvistä
asioista: 1) kylväjä, 2) Herra ja Hänen
apostolinsa, 3) hyvä siemen, 4) kirkon
vanhurskaat jäsenet, 5) pelto, 6) maailma,
7) rikkavilja, 8) jumalattomat, 9) vihamies,
10) Paholainen, 11) elonkorjuu, 12) maail-
man loppu, 13) korjuuväki ja 14) enkelit.
Sekoittakaa paperinpalaset kerratak-
senne vertausta vehnästä ja rikkaviljasta.
Pyydä perheenjäseniä etsimään jokai-
selle vertauksessa mainitulle henkilölle
ja asialle oikea merkitys. Halutessasi
voit lukea kohdat Matt. 13:24–30,
36–43 ja LK 86:1–7 samalla kun ohjaat
keskustelua.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
”Korvat kuulla”

Matt. 13:9–16 Al. 10:2–6
Moosia 2:9 Al. 12:9–11
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”Minä olen antava sinulle taivasten 
valtakunnan avaimet”
Matt. 15:21–17:9

13

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

• Vanhin David B. Haight opetti Jeesuk-
sen kirkastumisen ”olleen tarkoitetun
yhtä paljon meidän hengelliseksi valai-
stukseksemme kuin niidenkin, jotka
olivat sen henkilökohtaisia todistajia”
(ks. ”Me katselimme hänen kirkkaut-
tansa”, Valkeus, lokakuu 1977, s. 5).
Mitä sellaista voit oppia kirkastumi-

sesta, mikä voi auttaa sinua, kun
tarvitset hengellistä voimaa? (Ks.
Matt. 17:1–5.)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa Matt. 16:13–17. Selitä, että
Pietari sai todistuksen Jeesuksesta Kris-
tuksesta ilmoituksen kautta, ja että me
voimme saada todistuksen Vapahtajasta
samalla tavalla. Kerro perheenjäsenille,
kuinka sinä olet saanut todistuksen
Jeesuksesta Kristuksesta ja mitä edelleen
teet vahvistaaksesi todistustasi. Jos
sinusta tuntuu sopivalta, pyydä perheen-
jäseniä lausumaan oma todistuksensa.
Rohkaise heitä vahvistamaan omaa 

”Minä olen elämän leipä”
Joh. 5–6; Mark. 6:30–44; Matt. 14:22–33

12
• Jeesus kehotti juutalaisten johtajia

tutkimaan kirjoituksia (Ks. Joh. 5:39).
Mitä eroa on pyhien kirjoitusten tutki-
misella ja niiden lukemisella? Kuinka
sinä olet tehnyt omasta henkilökoh-
taisesta ja perheen yhteisestä pyhien
kirjoitusten tutkimisesta merkityksel-
lisempää? Kuinka sinua on siunattu,
kun olet tutkinut pyhiä kirjoituksia?

• Miksi Pietarin usko horjui hänen
kävellessään veden päällä? (Ks. Matt.
14:30.) Millä tavoin me joskus teemme
samanlaisia virheitä vaikeuksien
kohdatessa?

• Millä tavoin ”elämän leipä” on osuva
kuvaus Vapahtajasta ja niistä siunauk-
sista, joita Hän meille tarjoaa? (Ks.
Joh. 6:35, 47–51.) Kuinka me voimme
nauttia ”elämän leipää”? (Ks. Joh.
6:47, 51–54; Matt. 26:26–28; Al.
5:33–35; LK 20:77.)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohta Matt. 14:22–32. Korosta,
että Pietari osoitti suurta uskoa kävel-
lessään veden päällä, mutta hän alkoi
vajota alkaessaan pelätä. Näytä kuvaa
Jeesuksesta Kristuksesta ja vakuuta, että
vaikka toisinaan vaikeudet ympäröivät-
kin heitä, he voivat voittaa pelon muis-
tamalla Vapahtajaa ja seuraamalla Hän-
tä. Pyydä perheenjäseniä kertomaan
tilanteista, jolloin he ovat voittaneet
pelon muistamalla Jeesusta Kristusta ja
Hänen opetuksiaan.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Pyhät
kirjoitukset todistavat Kristuksesta

Joh. 5:39 Ap. t. 18:28
Joh. 20:31 2. Ne. 25:26
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”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?”
Matt. 18; Luuk. 10

14
• Mikä on Jeesuksen neuvo niille, jotka

haluavat saavuttaa todellista suuruutta
Hänen valtakunnassaan? (Ks. Matt.
18:2–4; Mark. 9:35.) Kuinka meistä
voi tulla enemmän lasten kaltaisia ja
alistuvaisempia taivaallisen Isämme
tahtoon?

• Opettaessaan vertauksen armotto-
masta palvelijasta Jeesus tähdensi sitä,
kuinka tärkeää on antaa anteeksi
toisille (Matt. 18:23–35). Millä tavoin
meidän velkamme Herralle tekee
meistä tuon kuninkaan palvelijan kal-
taisia? Mitä voit oppia kuninkaan
esimerkistä antaa anteeksi toisille?
Mitä vaaroja piilee siinä, ettei anna
anteeksi toisille? (Ks. Matt. 18:34–35.)

• Mitä voit oppia vertauksesta laupi-
aasta samarialaisesta? (Ks. Luuk.
10:25–37.) Kuinka ”laupiaat sama-
rialaiset” ovat olleet sinulle siunauk-
sena? Kuinka sinä itse voit olla ”lau-
pias samarialainen”? (Ks. Moosia 4:26.)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa vertaus laupiaasta samarialai-
sesta (Luuk. 10:25–37). Kiinnittäkää
erityistä huomiota Vapahtajan keho-
tukseen ”mene ja tee sinä samoin”
(Luuk. 10:37). Tehkää sitten luettelo
ystävistänne, sukulaisistanne ja muista
tuttavistanne. Pyydä jokaista perheenjä-
sentä liittämään luetteloon ainakin yksi
nimi. Tehkää suunnitelma, jonka mukai-
sesti palvelette yhtä tai kahta luettelossa
mainittua henkilöä alkavalla viikolla.

Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä laulun ”Tänään olenko
hyvää mä tehnyt lain” (MAP-lauluja, 144).

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
”Rakasta lähimmäistäsi”

Luuk. 10:25–37 Joh. 13:34–35
3. Moos. 19:18 Moosia 2:17
Matt. 22:35–40 LK 38:24–25

”Minä olen maailman valo”
Joh. 7–8

15
• Mitä Jeesus kehotti ihmisiä tekemään,

jotta he saisivat todistuksen Hänen
opetuksistaan? (Ks. Joh. 7:17.) Kuinka
sinä voit soveltaa tätä ohjetta omaan
elämääsi?

• Mitä tarkoittaa, että Jeesus on maail-
man valo? (Ks. tämän luvun pyhien
kirjoitusten viiteketju.) Kuinka sinä
voit auttaa muita näkemään sen
valon, jonka Kristus tarjoaa? (Ks.
Matt. 5:16; 28:18–20; Fil. 2:14–15.)

todistustaan päivittäin rukoilemalla ja
lukemalla pyhiä kirjoituksia sekä ole-
malla kuuliaisia Jumalan käskyille.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Ilmoitus

Sananl. 29:18 2. Piet. 1:20–21
Aam. 3:7 Al. 5:46
1. Kor. 2:9–12 Moro. 10:5
Gal. 1:11–12
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• Mitä Jeesus lupasi niille, jotka uskol-
lisesti 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 sinut vapaaksi?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Sammuta huoneesta valot ja sulje verhot
tai kaihtimet. Pyydä jotakuta perheenjä-
sentä suorittamaan jokin yksinkertainen
tehtävä, joka edellyttää näkemistä,
kuten pyhien kirjoitusten kohdan luke-

minen tai jonkin kuvan kuvaileminen.
Sytytä sitten valot, avaa verhot tai kaih-
timet ja pyydä uudestaan samaa hen-
kilöä suorittamaan tehtävä. Keskustelkaa
siitä, miksi on helpompaa suoriutua teh-
tävästä valossa. Lukekaa kohta Joh. 8:12,
ja miettikää yhdessä, millä eri tavoin
Jeesus Kristus on maailman valo.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Jeesus
Kristus — ”Maailman valo”

Joh. 8:12 Al. 38:9
Ps. 27:1 3. Ne. 15:9
Jes. 2:5 LK 88:6–13

”Minä, joka olin sokea, nyt näen”
Joh. 9–10

16
• Jeesus paransi miehen, joka oli synty-

nyt sokeana (Joh. 9:1–7). Millä tavoin
parantuneen miehen todistus kasvoi,
kun hän kertoi siitä jatkuvasti muille?
(Ks. Joh. 9:11, 17, 33, 38.) Kuinka sinun
todistuksesi on kasvanut, kun olet
kertonut siitä muille?

• Mitä sokeana syntyneen vanhemmat
vastasivat, kun fariseukset kyselivät
heiltä tunnusteosta? (Ks. Joh.
9:18–23.) Miksi vanhemmat vastasivat
niin? (Ks. Joh. 9:22.) Millä tavalla me
olemme joskus tämän miehen van-
hempien kaltaisia? Kuinka sinä voit
olla rohkeampi todistuksessasi?

• Ketä lampaat edustavat Jeesuksen
opetuksessa paimenesta ja lampaista?
(Ks. Joh. 10:4, 27.) Kuka on paimen?
(Ks. Joh. 10:11.) Mitkä ovat hyvän
paimenen ominaisuuksia? (Ks. Joh. 

10:3–4, 7, 9–15.) Millä tavoin Jeesus
on täydellinen esimerkki paimenesta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohta Joh. 9:1–38 ja pyydä per-
heenjäseniä samalla miettimään, millä
tavoin Vapahtaja auttoi sokeaa miestä
näkemään sekä fyysisesti että hengelli-
sesti. Keskustelkaa siitä, millä tavalla
hengellinen ja fyysinen näkökyky ovat
samanlaisia ja millä tavoin ne eroavat
toisistaan. Pyydä perheenjäseniä mietti-
mään, millä tavoin he voivat kasvattaa
kykyään ”nähdä” evankeliumin totuuk-
sia.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Jeesus
Kristus — ”Hyvä paimen”

Ps. 23:1–6 Joh. 10:11
Jes. 40:11 Moosia 26:21
Hes. 34:11–12 Al. 5:60
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”Mitä minun pitää tehdä, jotta 
perisin iankaikkisen elämän?”
Mark. 10:17–30; 12:41–44; Luuk. 12:13–21; 14; 16

17

• Mitkä siunaukset ovat tärkeämpiä
kuin aineellinen omaisuus? (Muu-
tamia esimerkkejä on kohdissa
Luuk. 12:31–34 ja LK 6:7.)

• Miksi monet ihmiset kiinnittävät
sydämensä maalliseen rikkauteen,
vaikka he tietävät, että se on vain
väliaikaista? Mistä me voimme tie-
tää, olemmeko liian kiinnostuneita
aineellisesta omaisuudesta?

• Mitä Herra on pyytänyt sinua uhraa-
maan? Kuinka sinua on siunattu näi-
den uhrausten johdosta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Aseta huoneen toiseen päähän pyhät
kirjoitukset ja toiseen päähän kolikko tai
seteli. Pyydä yhtä perheenjäsentä kävele-
mään suoraa linjaa pitkin pyhien kirjoi-
tusten luo katsoen samalla rahaa. Jos

hänellä on vaikeuksia päästä pyhien
kirjoitusten luo, kysy, miksi se on
vaikeaa. Jos hän onnistuu pääsemään
pyhien kirjoitusten luo, kysy kuinka
kauan hän pystyisi jatkamaan poikkea-
matta suoralta linjalta. Lukekaa kohta
Mark. 10:17–24, ja selitä, ettemme voi
päästä Jumalan valtakuntaan (jota pyhät
kirjoitukset kuvaavat), jos me kiinni-
tämme huomiomme aineelliseen omai-
suuteen (jota raha kuvaa). Keskustelkaa
siitä, kuinka voimme kehittää oikean-
laisen asenteen aineellista omaisuutta
kohtaan ja kuinka ylläpitää tätä asen-
netta.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Jumalan valtakunnan etsiminen

Matt. 6:19–21 MK Jaak. 2:18–19
Matt. 6:33 LK 6:6–7
Mark. 10:28–30

”Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt”
Luuk. 15; 17

18
• Mitä voit oppia siitä, miten paimen

menetteli vertauksessa eksyneestä
lampaasta ja miten nainen toimi
vertauksessa kadonneesta hopeara-
hasta? (Ks. LK 18:10–13.) Millä tavoin
ihminen saattaa ”kadota”? Mikä
on velvollisuutemme kadonneita
kohtaan? (Ks. Luuk. 15:4–5, 8; Al.
31:34–35.)

• Mitä isä teki vertauksessa tuhlaajapo-
jasta nähdessään poikansa tulevan
takaisin? (Ks. Luuk. 15:20.) Kuinka isä
suhtautui poikansa tunnustukseen?
(Ks. Luuk. 15:21–24.) Millä tavoin isän

suhtautuminen on samanlaista kuin
Herran suhtautuminen meidän
tehdessämme parannuksen? (Ks.
Luuk. 15:7; Moosia 26:30; LK 58:42.)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Tarkastelkaa kertomusta siitä, kuinka
Jeesus paransi kymmenen spitaalista
(Luuk. 17:11–19). Miettikää, miksi me
yhdeksän spitaalisen tavoin emme aina
osoita kiitollisuuttamme Herralle. Kes-
kustelkaa siitä, mitä me voimme tehdä
osoittaaksemme paremmin kiitollisuut-
tamme Herralle päivittäin.
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Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä laulun ”Oi Jeesuksen
laupeus” (MAP-lauluja, 116).

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Iloitseminen Herran kanssa
parannusta tekevistä

Luuk. 15:4–10 Al. 26:11–16
Luuk. 15:11–24 LK 18:10–16

”Voi teitä – – te teeskentelijät!”
Matt. 21–23; Joh. 12:1–8

20
• Mikä sinuun tekee vaikutuksen kerto-

muksessa siitä, miten Jeesus ratsasti
nöyränä ja silti voitokkaana Jerusale-
miin? (Ks. Matt. 21:1–11.) Mitä arvelet,
miltä sinusta olisi tuntunut, jos olisit
ollut siellä sinä päivänä?

• Miksi sinun mielestäsi kohdassa Matt.
22:37–40 mainitut käskyt ovat niin
tärkeitä? Mitä sinä voit tehdä elääksesi
täydellisemmin näiden käskyjen
mukaisesti?

• Vapahtaja toisti useaan kertaan ”Voi
teitä” moittiessaan lainopettajia ja
fariseuksia teeskentelystä. He kiinnitti-
vät suurta huomiota ulkoisiin toimi-

tuksiin ja tekoihin, jotka saisivat hei-
dät näyttämään vanhurskailta, mutta
he eivät olleet niinkään kiinnostu-
neita olemaan todella vanhurskaita
sydämessään (Matt. 23:13–33). Mitä
voit tehdä välttääksesi teeskentelyä?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Piirrä paperiin kuva puusta, jossa on
lehtiä muttei yhtään hedelmää. Piirrä
paperin toiselle puolelle kuva puusta,
jossa on sekä lehtiä että hedelmiä. Näytä
perheenjäsenille kuvaa puusta, jossa ei
ole hedelmiä, ja pyydä jotakuta perheen-
jäsentä lukemaan kohta Matt. 21:17–20.

”Uskosi on parantanut sinut”
Luuk. 18:1–8, 35–43; 19:1–10; Joh. 11

19
• Kuinka sokea mies lähellä Jerikoa

osoitti, että hän uskoi Herraan? (Ks.
Luuk. 18:38–42.) Kuinka sinua on
siunattu, kun olet harjoittanut uskoa
Jeesukseen Kristukseen?

• Millä tavoin Sakkeus osoitti suuren
halunsa nähdä Jeesus? (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 Vapah-
tajan iloiten vieraaksi kotiimme?

• Mikä Martan todistuksessa kohdassa
Joh. 11:21–27 tekee sinuun vaikutuk-
sen?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohta Joh. 11:1–46. Kysy per-
heenjäseniltä, mitä tunteita tämä
kertomus herättää heissä Vapahtajaa
kohtaan. Tarkastelkaa uudelleen tämän
kertomuksen niitä jakeita, jotka osoitta-
vat sen uskon, joka Marialla ja Martalla
oli Jeesukseen Kristukseen. Pyydä per-
heenjäseniä valitsemaan yksi asia, jonka
he voivat tehdä osoittaakseen suurem-
paa uskoa Vapahtajaan.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Järkähtämätön usko

Matt. 8:5–10, 13 2. Tim. 4:7
Mark. 10:46–52 Et. 3:3–13
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Selitä, että kun me teeskentelemme
olevamme vanhurskaita muttemme elä
vanhurskaasti, me olemme kuin hedel-
mäpuu, jossa on paljon lehtiä muttei
yhtään hedelmää. Näytä perheenjäsenille
kuvaa puusta, jossa on hedelmiä, ja kan-
nusta heitä elämään vanhurskaasti — 

tekemään enemmän kuin vain näyttä-
mään vanhurskaalta.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Vilpitön sitoutuminen

Matt. 22:37 Om. 1:26
Joos. 24:15 LK 4:1–2
1. Ne. 3:7 LK 20:37

”Te saatte nyt periä valtakunnan, 
joka on ollut valmiina teitä varten”
Matt. 25

22

• Vertaus kymmenestä morsiusneidosta
(Matt. 25:1–13) kuvaa Vapahtajan
toista tulemista. Sulhanen kuvaa Va-
pahtajaa, kymmenen morsiusneitoa
kuvaavat kirkon jäseniä, ja öljy lam-
puissa kuvaa valmistautumista toista
tulemista varten. Millä tavoin me

voimme lisätä ”öljyä lamppuihim-
me”?

• Kohdassa Matt. 25:14–30 talentit
edustavat lahjoja Jumalalta. Jumala on
antanut jokaiselle ihmiselle ainakin
yhden lahjan (LK 46:11–12), mutta toi-
set lahjat huomaa helpommin kuin

”Mikä on sinun tulemuksesi – – merkki?”
KH J. S. Matt. (Matt. 24)

21
• Mitä Vapahtajan toisen tulemisen

merkkiä kuvataan kohdassa KH J. S.
Matt. 1:22? Mitä osoituksia näet siitä,
että tämä profetia on täyttymässä?
Kuinka me voimme välttyä joutumas-
ta väärien profeettojen harhaan joh-
tamiksi? (Ks. Matt. 7:15–20; LK 45:57;
46:7–8.)

• Herra opetti, ettei meidän tule ”peljäs-
tyä” sodista ja sanomista sodista (KH
J. S. Matt. 1:23). Kuinka voimme saada
rauhaa niin levottomina aikoina? (Ks.
1. Joh. 4:16–18; LK 6:34–36; 45:34–35;
59:23.)

• Herra kehotti Jerusalemissa asuvia seu-
raajiaan ”seisoma[an] pyhässä paikas-
sa” (KH J. S. Matt. 1:12), ja Hän on an-
tanut samanlaisen neuvon meidän
päivinämme (LK 87:8; 101:22). Mitkä
ovat niitä pyhiä paikkoja, joissa mei-
dän tulisi seistä?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Keskustelkaa joistakin niistä merkeistä,
jotka edeltävät Vapahtajan toista tule-
mista ja joista kerrotaan tämän luvun
pyhien kirjoitusten viiteketjun kohdissa.
Ottakaa esille viime päivien sanomaleh-
tiä ja uusimpia kirkon julkaisuja. Pyydä
perheenjäseniä etsimään joko yksin tai
pareittain sanomalehdistä ja kirkon jul-
kaisuista merkkejä toisesta tulemisesta.
Samalla kun jokainen kertoo löytämis-
tään merkeistä, miettikää yhdessä,
kuinka voimme valmistautua Vapahtajan
toista tulemista varten.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Toisen
tulemisen merkkejä

Jes. 2:2–3 Dan. 2:44
KH J. S. Matt. LK 45:16–35

1:21–37
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”Niin kuin minä olen rakastanut teitä, 
rakastakaa tekin toinen toistanne”
Luuk. 22:1–38; Joh. 13–15

23

• Kun Jeesus ja Hänen apostolinsa ko-
koontuivat syömään pääsiäisateriaa,
Jeesus asetti sakramenttitoimituksen
(Luuk. 22:19–20). Miksi on tärkeää
nauttia sakramentti joka viikko?
Kuinka sinä voit valmistautua hen-
gellisesti ennen sakramentin naut-
timista?

• Mitä Jeesus kertoi apostoleille siitä,
miksi Hän oli pessyt heidän jalkansa?
(Ks. Joh. 13:12–17.) Millä tavoin mui-
den palveleminen on tuonut sinulle
onnea?

• Jeesus sanoi: ”Kaikki tuntevat teidät
minun opetuslapsikseni, jos te rakas-
tatte toisianne.” (Joh. 13:35) Osoit-
taako se, kuinka sinä kohtelet muita,
että olet Kristuksen opetuslapsi eli
seuraaja? Mitä konkreettisia asioita
sinä voit tehdä seurataksesi Kristuksen
esimerkkiä rakkaudesta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Pyydä jotakuta perheenjäsentä luke-
maan LK 20:77. Keskustelkaa sakrament-
tileivän merkityksestä. Pyydä jotakuta
toista lukemaan LK 20:79. Keskustelkaa
sakramenttiveden merkityksestä, ja huo-
mauta, että nykyään käytämme viinin
sijasta vettä. Selitä, että kun me nau-
timme sakramentin, me lupaamme aina
muistaa Jeesuksen. Keskustelkaa siitä,
mitä sellaista perheenjäsenet voivat
tehdä, mikä auttaa heitä muistamaan
Jeesuksen.

Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä jonkin sakramenttilaulun
tai Alkeisyhdistyksen laulun ”Nyt istun
niin hiljaa” (Laula kanssani, B–55).

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Sakramentti

Matt. 26:26–28 3. Ne. 18:5–12
Luuk. 22:19–20 LK 20:77, 79

jotkin toiset. Mitä sellaisia lahjoja on
olemassa, joita on kenties vaikea huo-
mata mutta joita voi käyttää toisten
palvelemiseksi ja Jumalan kunniaksi?

• Mitä arvelet Vapahtajan tarkoittaneen
sanoessaan: ”Kaiken, minkä te olette
tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä
veljistäni, sen te olette tehneet minul-
le”? (Matt. 25:40; ks. myös Moosia 2:17)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa vertaus palvelijoille uskotuista
rahoista (Matt. 25:14–30), ja selitä, että

talentit kuvaavat lahjoja Jumalalta. Pyy-
dä jokaista perheenjäsentä kertomaan
yhdestä tai kahdesta lahjasta, jolla häntä
on siunattu. Pyydä sitten jokaista kerto-
maan niistä lahjoista, joilla perheen
muita jäseniä on siunattu. Keskustelkaa
siitä, millä tavoin perheenjäsenet voivat
käyttää näitä lahjoja auttaakseen Juma-
lan valtakunnan rakentamisessa maan
päällä.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Valmistautuminen toiseen tulemiseen

Matt. 25:1–13 LK 45:36–39
LK 38:29–30 LK 88:123–126
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”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut”
Joh. 16–17

24
• Mikä on Pyhän Hengen tehtävä? (Ks.

Joh. 14:26; 15:26; 16:7–14.) Kuinka
me voimme tunnistaa Pyhän Hengen
vaikutuksen? (Ks. Gal. 5:22–23;
LK 6:15, 23; 11:13.) Millä tavalla Pyhän
Hengen lahjan saaminen on auttanut
sinua?

• Jeesus sanoi apostoleilleen: ”Maail-
massa te olette ahtaalla, mutta pysy-
kää rohkeina: minä olen voittanut
maailman.” (Joh. 16:33) Millä tavoin
tieto siitä, että Jeesus on voittanut
maailman, voi auttaa meitä pysymään
rohkeina, kun kohtaamme koettele-
muksia? Miksi on tärkeätä pysyä
rohkeana?

• Rukoillessaan Vapahtaja sanoi: ”Ja
ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat
sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja
hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuk-
sen Kristuksen.” (Joh. 17:3) Millä
tavoin taivaallisen Isän ja Jeesuksen
Kristuksen tunteminen eroaa siitä, että
ainoastaan tietää heistä? Kuinka me
voimme tulla tuntemaan heidät?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Pane yhteen laatikkoon paperi, jossa
lukee Pyhän Hengen lahja, ja toiseen
laatikkoon paperi, jossa lukee Iankaikki-
nen elämä. Kääri laatikot lahjapaperiin,
niin että ne näyttävät lahjoilta. Selitä,
että kohdassa Joh. 16–17 Jeesus mainit-
see kaksi suurimmista lahjoista, mitä me
voimme saada. Pyydä jotakuta perheen-
jäsentä avaamaan ensimmäinen laatik-
ko ja lukemaan sen sisällä olevaan pape-
riin kirjoitettu teksti. Lukekaa kohta
Joh. 16:13 ja selitä, että tässä jakeessa
mainittu ”Totuuden Henki” viittaa
Pyhään Henkeen. Pyydä jotakuta toista
avaamaan toinen laatikko ja lukemaan
sen sisällä olevaan paperiin kirjoitettu
teksti. Lukekaa kohta Joh. 17:1–3. Ilmaise
kiitollisuutesi Pyhän Hengen lahjasta ja
mahdollisuudesta vastaanottaa iankaik-
kinen elämä.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: ”Jotta
he olisivat yhtä, niin kuin me olemme
yhtä”

Joh. 17:20–26 4. Ne. 1:15–17
Fil. 1:27 LK 35:2
Moosia 18:21 LK 38:24–27

”Älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun”
Matt. 26:36–46; Mark. 14:32–42; Luuk. 22:39–46

25
• Miksi Jeesus oli halukas alistumaan

siihen suureen kärsimykseen, jonka
Hän tiesi joutuvansa kokemaan Getse-
manen puutarhassa? (Ks. Matt. 26:39,
42, 44.) Mitä sinä voit oppia Vapahta-
jan rukouksesta Getsemanessa? Millä
tavoin sinua on siunattu, kun olet
taipunut taivaallisen Isän tahtoon?

• Mitä Vapahtaja koki Getsemanessa?
(Ks. LK 19:16–19; Luuk. 22:44; Moosia
3:7; Al. 7:11–13.)

• Miksi me tarvitsemme Jeesuksen Kris-
tuksen sovitusta? (Ks. 1. Ne. 10:21;
2. Ne. 2:5–9; Al. 34:9; KH Moos. 6:48.)
Mitä siunauksia me voimme saada
Vapahtajan sovitusuhrin ansiosta? (Ks.
Moosia 16:7–8; Al. 7:11–13; LK 19:23.)
Kuinka me voimme saada nämä siu-
naukset? (Ks. Al. 7:14; 3. uskonkap-
pale.)
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”Sitä varten minä olen syntynyt”
Matt. 26:47–27:66; Mark. 14:43–15:39; 
Luuk. 22:47–23:56; Joh. 18–19

26

• Mitä Pietari teki, kun Kaifaksen palat-
sin ulkopuolella olevat ihmiset väit-
tivät hänen tuntevan Jeesuksen? (Ks.
Matt. 26:69–75; ks. myös jae 34.)
Kuinka jotkut meistä Pietarin tavoin
joskus kieltävät uskonsa? Mitä me
voimme oppia Pietarin elämästä sen
jälkeen kun hän kielsi Herran?

• Miltä sinusta tuntuu, kun pohdit sitä,
miten Vapahtaja kärsi sinun puoles-
tasi? Kuinka voit osoittaa kiitollisuu-
tesi sovituksesta? (Pohtiessasi näitä
kysymyksiä voit halutessasi kirjoittaa
ajatuksiasi päiväkirjaan.)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Keskustelkaa seuraavista henkilöistä,
jotka mainitaan pyhien kirjoitusten

kertomuksessa Jeesuksen kuolemasta ja
hautaamisesta. Kysy perheenjäseniltä,
mitä he muistavat kustakin henkilöstä
tai ihmisryhmästä.

Jeesus Kristus Kaksi rosvoa
Pilatus Pilkkaajat
Kyreneläinen Simon Rakas opetuslapsi 

Johannes
Sotilaat Sadanpäällikkö
Arimatialainen Maria, 

Joosef Jeesuksen äiti

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
”Suurempaa rakkautta ei kukaan
voi osoittaa”

Luuk. 23:33–46 1. Ne. 19:9–10
Joh. 15:13 LK 34:1–4

”Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista”
Matt. 28; Luuk. 24; Joh. 20–21

27
• Miksi on tärkeää tietää, että Jeesus on

noussut kuolleista? Mikä vaikutus
tällä uutisella on ihmiskuntaan? Mikä
vaikutus sillä on sinuun?

• Ylösnoussut Herra näyttäytyi seitse-
mälle Hänen apostoleistaan näiden
ollessa kalastamassa ja järjesti näille
ihmeellisellä tavalla suuren määrän
kalaa (Joh. 21:4–7). Kun he olivat syö-
neet, mitä Jeesus kehotti Pietaria ja

muita apostoleita tekemään? (Ks.
Joh. 21:15–17.) Kuinka me voimme
ruokkia Herran lampaita?

• Mistä syystä Johannes kirjoitti muis-
tiin jotakin siitä, mitä ylösnoussut
Jeesus sanoi ja teki? (Ks. Joh. 20:30–31.)
Kuinka sinä olet hyötynyt tutkiessasi
pyhien kirjoitusten kertomuksia
Jeesuksen ylösnousemuksesta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Näytä kuvaa Jeesus rukoilee Getsema-
nessa (Evankeliumiaiheinen kuvasto
227). Lue kertomus Jeesuksesta Getse-
manessa joko kohdasta Matt. 26:36–46,
Luuk. 22:39–46 tai LK 19:16–19. Pyydä
jokaista perheenjäsentä kertomaan niistä

tunteista, joita Jeesuksen Kristuksen
sovitus hänessä herättää.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Jeesuksen Kristuksen sovitus

Luuk. 22:39–44 2. Ne. 9:5–8
LK 19:15–19 Al. 7:11–14
Moosia 3:7, 9 3. uskonkappale
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Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Pyydä jotakuta perheenjäsentä laitta-
maan hansikas käteensä ja liikuttelemaan
sormiaan. Selitä, että hansikas kuvaa
meidän ruumistamme ja käsi kuvaa mei-
dän henkeämme. Henki yhdistettynä
ruumiiseen saa aikaan elävän ihmisen.
Pyydä perheenjäsentä ottamaan hansi-
kas pois kädestään. Selitä, että kun kuo-
lemme, meidän henkemme erkanee
ruumiistamme. Silloin ruumiistamme
tulee kuollut, mutta henkemme on yhä
elossa. Pyydä perheenjäsentä laittamaan
hansikas takaisin käteensä. Selitä, että
ylösnousemus on hengen yhdistymistä
uudelleen ruumiiseen. Kun olemme
ylösnousseita, me emme enää koskaan

kuole emmekä ole enää alttiita sairauk-
sille. Todista, että Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen ansiosta kaikki ihmi-
set nousevat ylös. (Tämä havainnollinen
esimerkki on mukailtu vanhin Boyd K.
Packerin esityksestä [Valkeus, helmikuu
1974, s. 77–79].)

Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä laulun ”Hän on noussut!”
(MAP-lauluja, 123) tai ”Kai Jeesus elää
vieläkin” (Lasten laulukirja, s. 45).

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Ylösnousseen Herran ilmestymiset

Joh. 20:11–29 Ap. t. 9:1–6
Luuk. 24:36–51 3. Ne. 11:1–14
1. Kor. 15:3–8 KH J. S. 

Hist. 1:11–17

”Me olemme sen todistajia”
Ap. t. 1–5

28
• Kuinka Pyhän Hengen lahja auttoi

apostoleita näiden tehtävässä olla
Jeesuksen Kristuksen todistajia? (Ks.
Joh. 15:26–27; 1. Kor. 12:3.) Mikä
tehtävä Pyhällä Hengellä on silloin,
kun pyrimme opettamaan evanke-
liumia? (Ks. 2. Ne. 33:1; LK 42:14.)

• Kuinka Pietari vastasi niille, jotka pilk-
kasivat apostoleita sen vuoksi että
nämä puhuivat kielillä? (Ks. Ap. t.
2:14–24, 36.) Mikä Pietarin vastauk-
sessa tekee sinuun vaikutuksen? Miksi
on tärkeää omistaa todistus Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja Hänen jumalalli-
sesta tehtävästään? Kuinka Pyhä
Henki voi auttaa meitä kertomaan
todistuksestamme muille ihmisille?

• Pietari käytti tätä tunnustekoa tilai-
suutena todistaa Jeesuksesta Kristuk-
sesta (Ap. t. 3:12–26; 4:5–12). Mitä
tilaisuuksia sinulla on todistaa Kristuk-
sesta? Kuinka sinua on siunattu, kun
olet itse todistanut (tai kun olet kuul-

lut muiden todistavan) Jeesuksesta
Kristuksesta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohta Moosia 18:8–9 kiinnit-
täen erityistä huomiota kehotukseen
”olla Jumalan todistajina aina kaikessa
ja kaikkialla”. Kysy perheenjäseniltä,
kuinka he voivat seurata tätä kehotusta.
Pyydä jotakuta perheenjäsentä kerto-
maan kokemuksesta, joka hänellä on
ollut hänen todistaessaan Jeesuksesta
Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.
Rohkaise perheenjäseniä olemaan
Vapahtajan todistajina siinä, mitä he
alkavalla viikolla sanovat ja tekevät.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Apostolit – Kristuksen erityisiä
todistajia

Ap. t. 1:1–8 LK 27:12
Ap. t. 4:33 LK 107:23
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”Opetuslasten joukon yhä kasvaessa”
Ap. t. 6–9

29
• Varhaisen kirkon kasvaessa siihen

kuuluvilla ryhmillä oli toisinaan
erimielisyyksiä keskenään (Ap. t. 6:1).
Kuinka me kirkon jäseninä voimme
voittaa erimielisyydet ja epäsovun
keskuudessamme? Miksi on tärkeää,
että teemme niin?

• Kuinka Filippos tapasi etiopialaisen
hoviherran? (Ks. Ap. t. 8:25–29.) Mitä
siunauksia Filippos ja etiopialainen
hoviherra saivat sen vuoksi että Filip-
pos noudatti Hengen kehotusta? (Ks.
Ap. t. 8:30–38.) Mitä siunauksia sinä
olet saanut (tai joku tuntemasi on
saanut) sen ansiosta että sinä olet seu-
rannut Henkeä?

• Kuultuaan Herran äänen Saul muuttui
pyhien vainoojasta suureksi Herran
palvelijaksi (Ap. t. 9:1–9, 17). Kuinka
me voimme kuulla Herran äänen? (Ks.
LK 1:38; 6:23; 8:2; 18:34–36.) Kuinka
Hänen äänensä kuuleminen voi auttaa
meitä kääntymään?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Luettuanne ja merkittyänne koko perhe
yhdessä tämän luvun pyhien kirjoitus-
ten viiteketjun kohdat omiin pyhiin
kirjoituksiinne kysy seuraavat kysymyk-
set:

• Miksi teidän mielestänne on tärkeää
kuulua jäsenenä johonkin seurakun-
taan? Ketkä ovat meidän seurakun-
nassamme johtajia ja opettajia? Mitä
he tekevät auttaakseen ja tukeakseen
meitä? Mitä me voimme tehdä aut-
taaksemme ja tukeaksemme heitä?

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Jumalan valtakunnassa yhdessä
työskenteleminen

2. Moos. 18:13–26 LK 107:99
Ap. t. 6:1–3 1. Kor. 12:12–21
LK 64:33–34 Ef. 4:11–16

”Jumala [ei] erottele ihmisiä”
Ap. t. 10–14; 15:1–35

30
• Kuinka jotkut kirkon jäsenet reagoivat

kuullessaan Pietarin opettaneen evan-
keliumia muillekin kuin juutalaisille?
(Ks. Ap. t. 11:1–3.) Mitä meidän tulee
tehdä saadessamme uusia ohjeita kirk-
komme johtajilta, vaikka alussa emme
pitäisikään niistä ohjeista tai meidän
olisi vaikea ymmärtää niitä? (Ks. Joh.
7:17; 2. Ne. 28:30; LK 6:11, 14–15.)

• Mitä Saulin ja Barnabaksen kutsumi-
nen kertoo siitä, kuinka kirkon jäseniä
kutsutaan Jumalan palvelutyöhön?
(Ks. Ap. t. 13:1–3.) Mitkä kokemukset
ovat auttaneet sinua tietämään, että
kirkon tehtävät ovat Hengen innoitta-
mia?

• Paavali ja Barnabas palasivat niihin
kaupunkeihin, joissa he olivat perusta-
neet kirkon seurakuntia, auttaakseen
pyhiä ”pysymään uskossa” (Ap. t.
14:22; ks. myös jakeet 21 ja 23). Mitä
sinä voit tehdä tukeaksesi oman seu-
rakuntasi uusia jäseniä?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Keskustelkaa Saulin ja Barnabaksen
kokemuksista lähetyssaarnaajina (Ap. t.
13–14). Kerro omista kokemuksistasi
kokoaikaisena lähetyssaarnaajana tai
kutsu joku kotiin palannut lähetyssaar-
naaja kertomaan omista lähetystyökoke-
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muksistaan. Keskustelkaa siitä, millä
tavoin Saulin ja Barnabaksen kokemuk-
set ovat samanlaisia kuin nykypäivän
lähetyssaarnaajien kokemukset. Kirjoit-
takaa koko perhe yhdessä kirje jollekulle
lähetyssaarnaajalle. Pyytäkää perheru-

kouksessanne taivaallista Isää siunaa-
maan ja suojelemaan lähetyssaarnaajia.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: ”Jumala
[ei erottele ihmisiä”

Ap. t. 10:34–35 Room. 2:9–11
Ap. t. 15:7–11 2. Ne. 26:33

”Seurakunnat vahvistuivat uskossa”
Ap. t. 15:36–18:22; 1. ja 2. Tess.

31
• Kuinka ihmiset Beroian synagogassa

ottivat Paavalin opetuksen vastaan?
(Ks. Ap. t. 17:10–12.) Mitä sinä voit
tehdä ollaksesi aina halukas oppimaan
evankeliumia?

• Mitä Paavali opetti ateenalaisille Ju-
malasta? (Ks. Ap. t. 17:22–31; ks. myös
kohdan Ap. t. 17:27 Joseph Smithin
raamatunkäännös.) Miksi on tärkeää
tietää, että ”me – – olemme Jumalan
sukua”? (Ap. t. 17:28–29) Kuinka se,
että me ymmärrämme Jumalan todel-
lisen luonteen ja Hänen tehtävänsä
meidän Isänämme, auttaa meitä rakas-
tamaan ja palvelemaan Häntä?

• Mitä Paavali opettaa kohdassa 1. Tess.
1:5, 2:2–12 siitä, kuinka meidän tulee
opettaa evankeliumia muille? Kuinka
näiden periaatteiden noudattaminen
on auttanut sinua evankeliumin opet-
tamisessa?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Sopikaa alueellanne työskentelevien
kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kutsu-
misesta kotiinne syömään. Pyytäkää
heitä kertomaan, mitä he ajattelevat
lähetystyön tärkeydestä ja kuinka he
valmistautuivat palvelemaan kokoaikai-
sina lähetyssaarnaajina.

Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä laulun ”Herrasta ja Ku-
ninkaasta” (MAP-lauluja, 163; Lasten
laulukirja, s. 94) tai ”Kun vartun hiukan
vanhemmaksi” (Lasten laulukirja, s. 91).

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Menestyksekkäiden lähetyssaar-
naajien ominaisuuksia

1. Tess. 2:1–12 LK 38:41
2. Kor. 4:5 LK 88:81
LK 4:1–7 LK 123:12–14

”Jos me elämme Hengen varassa”
Ap. t. 18:23–20:38; Gal.

32
• Paavali päätti puheensa efesolaisille

veljille muistuttaen heitä Herran ope-
tuksesta, että ”autuaampi on antaa
kuin ottaa” (Ap. t. 20:35). Millä tavoin
sinä olet huomannut tämän olevan
totta omassa elämässäsi?

• Paavali kehotti galatalaisia tavoittele-
maan Hengen mukaisen elämän

hedelmiä eli seurauksia (Gal. 5:16, 25).
Mitkä ovat tällaisia hedelmiä? (Ks.
tämän luvun pyhien kirjoitusten viite-
ketju.) Millä tavoin nämä hedelmät
ovat ilmenneet sinun elämässäsi? Mitä
meidän tulee tehdä, jos meistä tuntuu,
etteivät nämä hedelmät vaikuta mei-
dän elämässämme?
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”Te olette Jumalan temppeli”
1. Kor. 1–6

33
• Mistä ongelmasta Paavali puhui koh-

dassa 1. Kor. 1:10–13? Kuinka hajaan-
nus ja riidat vaikuttavat yhteenkuulu-
vuuteenne Kristuksen opetuslapsina?
(Ks. Moosia 18:21–22; 3. Ne. 11:29–30;
LK 38:27.) Mitä Paavali neuvoi pyhiä
tekemään, jotta nämä olisivat enem-
män yhtä? (Ks. 1. Kor. 1:10.)

• Paavali opetti, että Jumalan viisaus
tekee maailman viisauden ”hulluu-
deksi” (1. Kor. 1:18–21). Kuinka Juma-
lan viisaus eroaa maailman viisau-
desta? (Ks. Jes. 55:8–9; LK 38:1–2.)
Mitä esimerkkejä on olemassa siitä,
että Jumalan viisaus tekee maailman
viisauden hulluudeksi? Kuinka me
voimme tietää mitä Jumalassa on?
(Ks. 1. Kor. 2:10–13.)

• Mihin Paavali vertasi ruumistamme?
(Ks. 1. Kor. 3:16–17; 6:19–20.) Mitä
me voimme tehdä kohdellaksemme

ruumistamme temppelinä? Mitkä ovat
moraalisen puhtauden siunaukset?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Sano, että Paavali piti usein yhteyttä
kirkon jäseniin lähettämällä kirjeitä.
Keskustelkaa joistakin niistä tavoista,
joilla profeetat, apostolit ja muut kirkon
johtajat nykyään pitävät yhteyttä mei-
hin. Lukekaa koko perhe yhdessä jokin
konferenssipuhe Valkeudesta tai jostakin
muusta kirkon julkaisusta. Keskustelkaa
siitä, kuinka te voitte soveltaa sen sano-
maa omaan elämäänne.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Moraalinen puhtaus

1. Kor. 3:16–17 3. Ne. 12:27–30
1. Kor. 6:19–20 LK 42:22
Gal. 5:16 LK 46:33

• Mitä tarkoittaa, että ”mitä ihminen
kylvää, sitä hän myös niittää”? (Ks.
Gal. 6:7–9.) Kuinka tämä periaate so-
veltuu kykyymme kuulla Pyhän
Hengen kuiskauksia ja noudattaa
niitä? Kuinka se soveltuu suhteisiim-
me muiden ihmisten kanssa sekä
muihin tilanteisiin elämässämme?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Kysy perheenjäseniltä, kuinka he voivat
tietää, milloin Pyhän Hengen vaikutus

on kotona läsnä. Keskustelkaa asioista,
joita te yhdessä voitte perheessä tehdä
kutsuaksenne Hengen vaikutuksen ko-
tiinne. Asettakaa koko perhe yhdessä
tavoitteita kutsuaksenne alkavalla vii-
kolla Hengen vaikutuksen kotiinne.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Hengen hedelmät

Gal. 5:22–23 Moro. 8:26
Joh. 14:26 Moro. 10:3–5
Joh. 15:26 LK 6:22–23
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”Noudatatte niitä opetuksia, 
jotka olen välittänyt teille”
1. Kor. 11–16

34

• Mitä tarkoittaa, että ”Herran edessä
ei kuitenkaan ole naista ilman miestä
eikä miestä ilman naista”? (1. Kor.
11:11) Miksi miehen ja vaimon välinen
suhde on niin tärkeä Jumalan valta-
kunnassa? Mitä tämä opettaa meille
siitä, kuinka aviomiehen ja vaimon
tulee kohdella toinen toistaan?

• Mitkä ovat Paavalin mukaan sakra-
mentin tarkoitukset? (Ks. 1. Kor.
11:23–26; ks. myös Luuk. 22:19–20.)
Miksi oman kelvollisuutemme tutkis-
teleminen on tärkeä osa sakramenttia?

• Pyhät kirjoitukset neuvovat meitä
tavoittelemaan hengellisiä lahjoja
(1. Kor. 12:31; LK 46:8). Mistä syistä
meidän tulisi tavoitella hengellisiä
lahjoja? (Ks. 1. Kor. 14:12; LK 46:9.)

• Mitä Paavali opetti kirkkauden val-
takunnista? (Ks. 1. Kor. 15:35–44;
ks. myös LK 88:27–32.) Millä tavoin

sinun tietosi ylösnousemuksesta ja
kirkkauden valtakunnista vaikuttaa
siihen, kuinka elät?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa joitakin tämän luvun pyhien
kirjoitusten viiteketjussa mainituista
kohdista. Keskustelkaa sitten tämän
luvun kolmannessa kappaleessa esite-
tyistä kysymyksistä. Pyydä perheenjäse-
niä lausumaan ajatuksiaan niistä hen-
gellisistä lahjoista, joita he näkevät
toisissaan ja jotka auttavat vahvista-
maan perhettä kokonaisuutena. Auta
jokaista perheenjäsentä tuntemaan,
että hän on tärkeä osa perhettä.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Hengen lahjat

1. Kor. 12:1–11 3. Ne. 29:5–6
1. Kor. 12:31 Moro. 10:8–19
Jaak. 1:17 LK 46:8–26

”Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa”
2. Kor.

35
• Miksi Paavali ja Timoteus kykenivät

välttämään epätoivon, vaikka he oli-
vat ahtaalla, neuvottomia, vainottuja
ja maahan lyötyjä? (Ks. 2. Kor. 1:3–5;
4:5–15.) Millä tavoin taivaallinen Isä
ja Jeesus Kristus ovat auttaneet sinua
vastoinkäymisten aikana?

• Paavali kehotti pyhiä antamaan
anteeksi toinen toiselleen (2. Kor.
2:5–8). Miksi on tärkeää, että me
annamme anteeksi toisille? (Ks. Matt.
6:14–15; 2. Kor. 2:7–8; LK 64:9–10.)

Mitä me voimme tehdä tullaksemme
anteeksiantavaisemmiksi?

• Mitä tarkoittaa tuntea ”Jumalan mie-
len mukaista [murhetta]” synneis-
tään? (2. Kor. 7:9–10) Miksi Jumalan
mielen mukainen murhe on tärkeä
osa parannusta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohta 2. Kor. 1:3–4 kiinnittäen
erityistä huomiota Paavalin pyrkimyk-
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seen lohduttaa toisia ”Häneltä saamam-
me lohdutuksen voimalla”. Sopikaa
vierailusta johonkin paikalliseen sairaa-
laan, kodittomien yömajaan tai hoitoko-
tiin. Auttakaa esimerkiksi syöttämisessä,
ulkoiluttamisessa ja muussa potilaiden
tarpeista huolehtimisessa sen mukaan
kuin henkilökunta katsoo asianmukai-
seksi.

Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä laulun ”Mä koska paljon
sain” (MAP-lauluja, 141).

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Kristuksen opetuslasten ominaisuuksia

2. Kor. 1:3–5 2. Kor. 4:5–10
2. Kor. 1:11 2. Kor. 5:17–21
2. Kor. 2:5–8 2. Kor. 7:9–10

”Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä”
Room.

36
• Meistä tulee vanhurskaita, kun suos-

tumme sovintoon Jumalan kanssa,
saamme armahduksen synnistä tule-
vasta rangaistuksesta ja meidät juliste-
taan vanhurskaiksi ja syyttömiksi.
Miksi meidän on tarpeellista tulla
vanhurskaiksi? (Ks. Room. 3:10–12, 23;
ks. myös Al. 7:21.) Mitä Paavali opetti
siitä, kuinka meistä tulee vanhurs-
kaita? (Ks. Room. 3:24, 28; 5:1–2; ks.
myös 2. Ne. 2:6.)

• Millä tavoin kaste kuvaa kuolemaa,
hautaamista ja ylösnousemusta (uutta
syntymää)? (Ks. Room. 6:3–4; LK
76:50–52.) Millä tavalla kaste oli sinul-
le uusi syntymä?

• Millä tavoin sinä olet nähnyt, että
”kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka
rakastavat Jumalaa”? (Room. 8:28)

• Mitä todellisten pyhien ominaisuuksia
luetellaan kohdassa Room. 12:9–21?

Mitä näistä ominaisuuksista sinun on
vaikeinta kehittää itsessäsi? Mitä sinä
voit tehdä tällä viikolla kehittääksesi
entisestään tätä ominaisuutta itses-
säsi?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa tämän luvun pyhien kirjoitus-
ten viiteketjun mainitsemat kohdat, ja
pyydä perheenjäseniä mainitsemaan
joitakin oman seurakuntanne jäseniä,
joilla on lukemissanne pyhien kirjoitus-
ten kohdissa mainittuja ominaisuuksia.
Haasta jokainen perheenjäsen tekemään
alkavalla viikolla jotakin seuratakseen
näiden ihmisten esimerkkiä.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Pyhien ominaisuuksia

Room. 1:7–8 Moosia 3:19
Room. 12:9–21 LK 4:5–6
Ef. 4:1–3 LK 88:74–77, 81

Jeesus Kristus – ”uskomme perustaja 
ja täydelliseksi tekijä”
Hepr.

37

• Mitä saat tietää Jeesuksesta Kristuk-
sesta kohdasta Hepr. 1?

• Miksi pappeudenhaltijan ”kutsuu
Jumala” eikä hän ”ota tätä arvoa itsel-
leen”? (Ks. Hepr. 5:4.)

• Paavali kertoi monia esimerkkejä
ihmisistä, jotka uskon kautta Jeesuk-
seen Kristukseen saivat aikaan suuria.
Keitä hän mainitsi? (Ks. Hepr. 11:4–12,
17–34.)
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”Sinä olet todistanut minusta”
Ap. t. 21–28

38
• Paavali osoitti suurta rohkeutta

kertoessaan Jerusalemissa olevalle
vihaiselle väkijoukolle kertomuksen
kääntymyksestään ja siitä, kuinka hän
oli nähnyt Jeesuksen Kristuksen (Ap.
t. 21:27–22:21). Milloin sinä olet lau-
sunut todistuksesi tilanteessa, joka on
vaatinut rohkeutta? Kuinka sait roh-
keutta tehdä sen? Millä tavoin Paava-
lin esimerkistä oppiminen voi auttaa
sinua saamaan lisää rohkeutta lausua
todistuksesi muille?

• Mitä tapahtui, kun sen aluksen laivuri,
jonka oli määrä purjehtia pois Hyvät-
satamat-nimisestä paikasta, ei usko-
nut Paavalin varoitusta, että oli liian
vaarallista purjehtia? (Ks. Ap. t.
27:7–20.) Mikä sai sadanpäällikön
jättämään Paavalin neuvon vaille

huomiota? (Ks. Ap. t. 27:11–12.) Miksi
jotkut meistä jättävät toisinaan kirk-
komme johtajien neuvot vaille huo-
miota? Kuinka sinä olet oppinut sen,
miten tärkeää on seurata kirkon johta-
jien opetusta?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Pyydä perheenjäseniä miettimään, ke-
nen esimerkki on innoittanut heitä tai
antanut heille rohkeutta. Pyydä heitä
sitten kertomaan, ketä he ajattelivat ja
miksi he ajattelivat juuri sitä henkilöä.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Jumalan todistajina oleminen

Ap. t. 26:22–23 LK 18:10–16
Ap. t. 28:30–31 LK 33:7–11
Room. 1:16

• Paavali sanoi, että usko voi auttaa
meitä vastoinkäymisten ja vaikeuksien
hetkellä (Hepr. 11:32–38). Kuinka usko
on auttanut sinua selviytymään vas-
toinkäymisissä? Mitä muita siunauksia
olet saanut (tai joku tuntemasi on saa-
nut) harjoittamalla uskoa Jeesukseen
Kristukseen?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Kylväkää siemen. Lukekaa kohdat Hepr.
11:1 ja Al. 32:21, ja kysy, kuinka sieme-
nen kylväminen osoittaa uskoa. Lukekaa
sitten kohta Jaak. 2:17. Kysy, mitkä teot

ovat välttämättömiä auttaaksenne sie-
mentä kasvamaan. Huolehtikaa tulevina
viikkoina kylvämästänne siemenestä ja
tarkistakaa säännöllisesti, kuinka uskon-
ne ja tekonne auttavat siementä kasva-
maan.

Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä laulun ”Usko” (Lasten
laulukirja, s. 50).

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Usko

Hepr. 11:1–6 Al. 32:21
Jaak. 2:14–18 Et. 12:6
1. Ne. 7:12 LK 63:10–11

”Varustaakseen kaikki seurakunnan 
jäsenet palvelutyöhön”
Ef.

39

• Mitä Paavali opetti kohdissa Ef. 2:20
ja 4:11–14 apostolien ja profeettojen
tärkeydestä? Miksi elävät apostolit ja

profeetat ovat välttämättömiä tosi
kirkolle? Mitä sellaista myöhempien
aikojen apostolit ja profeetat ovat
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”Kestän kaiken hänen avullaan”
Fil.; Kol.; Filem.

40
• Kuinka me voimme toteuttaa käytän-

nössä kohdassa Fil. 4:8 olevaa Paavalin
neuvoa? (Ks. myös 13. uskonkappale.)
Millä tavoin meitä siunataan, kun
noudatamme tätä kehotusta?

• Mitä tarkoittaa ”pysyä lujina” evanke-
liumissa? (Ks. Kol. 1:23.) Mikä saa jot-
kut ihmiset ”horjahtamaan pois siitä
toivosta, jonka – – evankeliumi an-
taa”? (Kol. 1:23) Mitä sinä voit tehdä
vahvistaaksesi todistustasi?

• Paavali korosti toistuvasti kiitollisuu-
den tärkeyttä (Kol. 2:7; 3:15, 17). Miksi
on tärkeää olla kiitollinen? Kuinka

sinä voit osoittaa kiitollisuutta taivaal-
lista Isää ja Vapahtajaa kohtaan?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Kirjoita 13. uskonkappale liitutauluun tai
paperiin. Lukekaa kohta yhdessä useita
kertoja. Kullakin kerralla pyyhi tai peitä
jokin avainsana. Jatkakaa kohdan toista-
mista, kunnes olette oppineet sen ulkoa.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
”Paavalin kehotus”

Fil. 4:8 13. uskonkappale

”Olen juossut perille”
1. ja 2. Tim.; Tit.

41
• 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 oppimi-
semme johtaa meidät pääsemään

opettaneet, mikä auttaa meitä edisty-
mään kohti täydellisyyttä ja ykseyttä?

• Kuinka Paavalin neuvot kohdassa
Ef. 6:1–4 auttavat vahvistamaan per-
hesuhteita ja ylläpitämään ykseyttä
kodissa? Mitä perheitä koskevia neu-
voja myöhempien aikojen apostolit
ja profeetat ovat antaneet meille?

• Mistä eri osista koostuu se, mitä Paa-
vali nimittää Jumalan taisteluvarus-
tukseksi? Mitä kukin osa kuvaa? (Ks.
Ef. 6:13–18; LK 27:15–18.) Millä tavoin
kukin Jumalan taisteluvarustuksen
osa voi suojella meitä Saatanan vaiku-
tusta vastaan? Millä tavoin me voim-
me pukea tämän taisteluvarustuksen
yllemme joka päivä?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Anna jokaiselle perheenjäsenelle paperi.
Pyydä jokaista repimään oma paperinsa.
Anna sitten jollekulle perheenjäsenelle
paksu kirja ja pyydä häntä yrittämään
repiä kaikki kirjan sivut samalla kertaa.
Selitä, että samalla tavalla kuin kirjan
sivut ovat vahvempia, kun ne ovat
yhdessä, myös me olemme vahvempia,
kun olemme yhtä perheenä ja kirkkona.
Keskustelkaa siitä, mitä te voitte tehdä
perheenä edistääksenne yksimielisyyttä
kodissanne ja seurakunnassanne.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Yksimielisyys

Ps. 133:1 2. Ne. 1:21
1. Kor. 1:10 KH Moos. 7:18
Ef. 4:11–16
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”Puhdasta – – palvelusta”
Jaak.

42
• Minkä neuvon Jaakob antoi niille,

joilta ”puuttuu viisautta”? (Ks. Jaak.
1:5–6.) Kuinka tämä neuvo vaikutti
profeetta Joseph Smithiin? (Ks. KH
J. S. Hist. 1:11–13.) Mitä kokemuksia
sinulla on vastausten saamisesta
rukouksiin?

• Jaakob opetti, että meidän tulisi olla
”herkkiä kuulemaan” mutta ”hitaita
puhumaan” (Jaak. 1:19). Mitkä koke-
mukset sinun elämässäsi ovat vahvis-
taneet tämän neuvon viisauden?

• Mitä meidän Jaakobin mukaan pitää
tehdä, jotta palveluksemme olisi puh-
dasta? (Ks. Jaak. 1:27.) Miksi arvelet
puutteenalaisten luona vierailemisen
ja heidän auttamisen kuuluvan puh-
taaseen jumalanpalvelukseen? Mitä
sinä voit tehdä varjellaksesi itsesi
”niin, ettei maailma saastuta”?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Jaakob sanoi, että osa ”puhdasta juma-
lanpalvelusta” on varjella itsemme
”niin, ettei maailma saastuta” (Jaak.
1:27). Keskustelkaa siitä, kuinka tämä
opetus voi vaikuttaa meidän päivittäi-
siin päätöksiimme. Keskustelunne aika-
na voit viitata lehtiseen Nuorten voimaksi
(34285 130), joka sisältää ensimmäisen
presidenttikunnan neuvoja siitä, kuinka
varjella itsemme ”niin, ettei maailma
saastuta”.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Vastausten saaminen rukouksiin

Jaak. 1:5–6 LK 112:10
Matt. 21:22 KH J. S. 
Al. 37:37 Hist. 1:11–19
3. Ne. 18:20–21

selville totuudesta? Kuinka evanke-
liumin totisten oppien oppiminen
on ollut siunauksena elämässäsi?

• Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa se,
että ”näyttää uskoville hyvää esimerk-
kiä”? (1. Tim. 4:12) Kuinka sinä voit
näyttää esimerkkiä kullakin kohdassa
1. Tim. 4:12 mainitulla tavalla? Millä
tavalla sinuun on vaikuttanut joku
henkilö, joka on ”näyttänyt uskoville
hyvää esimerkkiä”?

• Missä mielessä ”rahanhimo on kaiken
pahan alkujuuri”? (Ks. 1. Tim. 6:7–10.)
Kuinka me voimme huolehtia siitä,
ettemme keskity liian paljon rahaan ja
muihin aineellisiin rikkauksiin? (Ks.
1. Tim. 6:17–19; MK Jaak. 2:18–19.)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Näytä esim. Evankeliumiaiheisesta ku-
vastosta tai Valkeudesta muutamia kuvia,
joiden aiheena ovat tutut pyhien kirjoi-
tusten kertomukset. Laulakaa myös
muutamia kirkon lauluja tai Alkeisyhdis-
tyksen lauluja. Katseltuanne jokaista
kuvaa ja laulettuanne kunkin laulun
pyydä perheenjäseniä ehdottamaan,
mitä oppeja tai opetuksia kyseistä kuvaa
tai laulua apuna käyttäen voisi opettaa.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Totisen
opin voima

1. Tim. 4:16 3. Ne. 11:31–41
2. Tim. 3:16–17 LK 88:77–78
Joh. 8:31–32



26

”Jumala on rakkaus”
1., 2. ja 3. Joh.

44
• Mitä sanaa Johannes käytti kuvail-

lessaan taivaallista Isää kohdassa
1. Joh. 4:8, 16? Miksi tämä sana on
niin sopiva?

• Lue kohta 1. Joh. 4:9–10. Minkä osoi-
tuksen Jumalan rakkaudesta Johannes
mainitsi näissä jakeissa? (Ks. myös
Joh. 3:16; 1. Joh. 5:11; 2. Ne. 9:10.) Millä
tavoin se, että taivaallinen Isä lähetti
Poikansa sovittamaan meidän

syntimme, ilmaisee Hänen rakkauten-
sa meitä kohtaan?

• Johannes opetti, että taivaallinen Isä
vastaa rukouksiimme, jos me pyy-
dämme Hänen tahtonsa mukaisesti
(1. Joh. 5:14–15). Kuinka rukous on
auttanut sinua tuntemaan taivaallisen
Isän rakkauden?

• Kuinka Johannes kuvaili niitä, jotka
väittävät rakastavansa Jumalaa mutta

”Valittu suku”
1. ja 2. Piet.; Juud.

43
• Mitä me voimme tehdä seuratak-

semme Vapahtajan esimerkkiä siinä,
miten suhtautua koettelemuksiin ja
vainoon? (Ks. 1. Piet. 2:19–23.) Mitä
esimerkkejä sinä olet nähnyt ihmi-
sistä, jotka ovat Kristuksen kaltaisia
koettelemusten kestämisessä? Kuinka
meitä siunataan, kun me seuraamme
Vapahtajan esimerkkiä siinä, miten
suhtaudumme koettelemuksiin?

• Mitä ominaisuuksia Pietari kuvailee
osaksi jumalallista luontoa? (Ks.
2. Piet. 1:4–7.) Miksi on tärkeää, että
me kehitämme itsessämme näitä
ominaisuuksia? (Ks. 2. Piet. 1:8.) Millä
tavoin olet nähnyt näiden ominai-
suuksien ilmenevän toisissa?

• Pietari ja Juudas varoittivat, että kir-
kon jäsenten keskuudessa 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.) Mitä sellaisia neu-
voja Pietari ja Juudas antoivat meille,
jotka voivat auttaa meitä välttämään

vääriä oppeja ja pysymään uskollisina
valmistautuessamme toiseen tulemi-
seen? (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.)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Valitkaa jokin resepti, jonka mukaan val-
mistatte tarjoilun yhdessä. Kun perheen-
jäsenet seuraavat reseptin ohjeita, keskus-
telkaa siitä, miksi on tärkeää, että meillä
on kaikki reseptissä mainitut ainekset.
Kun olette valmiit, lukekaa kohta 2. Piet.
1:4–8. Keskustelkaa siitä, miksi jokainen
jumalallisen luonnon ominaisuus on
tärkeä, jotta meistä voisi tulla taivaallisen
Isän ja Jeesuksen Kristuksen kaltaisia.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
”Varokaa vääriä profeettoja”

2. Piet. 2:1–3 2. Ne. 28:7–9
Matt. 7:15–20 LK 45:57
Matt. 24:24
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eivät rakasta toinen toistaan? (Ks.
1. Joh. 2:9, 11; 3:14–15, 17; 4:20.) Miksi
meidän rakkautemme toisia kohtaan
kertoo sen, kuinka paljon rakastamme
Jumalaa?

• Miksi vanhemmat saavat suurta iloa,
kun he ”kuulevat lastensa elävän to-
tuudessa”? (3. Joh. 1:4)

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Kerro perheellenne, että te olette lähdös-
sä kaikki yhdessä tutkimusmatkalle. Läh-
tekää sitten joko kävelylle tai pyöräret-
kelle katselemaan asioita, jotka auttavat
perheenjäseniä huomaamaan, että

taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakasta-
vat heitä. Kun joku huomaa jotakin,
mikä osoittaa taivaallisen Isän ja Jeesuk-
sen Kristuksen rakkautta, kirjoittakaa
asia muistiin. Tutkimusretkenne jälkeen
lukekaa yhdessä laatimanne luettelo.

Tämän keskustelun yhteydessä voitte
laulaa yhdessä laulun ”Rakkaus” (Lasten
laulukirja, s. 76).

Pyhien kirjoitusten viiteketju: ”Joka
rakastaa veljeään, pysyy valossa”

1. Joh. 2:10–11 1. Joh. 4:20–21
1. Joh. 3:16–19 Joh. 21:15–17
1. Joh. 4:7–11 Moro. 7:45–48

”Tämä on voittajan palkinto”
Ilm. 1–3; 12

45
• Mikä Johanneksen 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.)

• Mitä Herra lupasi Johanneksen näyssä
niille, jotka voittavat kuolevaisuuden
koettelemukset ja kiusaukset? (Ks.
tämän luvun pyhien kirjoitusten viite-
ketju.)

• Kuinka kirkko ja Jumalan valtakunta
lopulta voittavat Saatanan? (Ks. Ilm.
12:11.) Kuinka Kristuksen sovitus ja
oma todistuksesi siitä voivat auttaa
sinua omassa kamppailussasi Saatanaa
vastaan?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohdat Ilm. 6:12–14 ja 16:18–21
ja selitä, että nämä kohdat kuvaavat nii-
tä asioita, joita Johannes näki viimeisiä
aikoja koskevassa näyssään. Selitä myös,
että vaikka toiset Ilmestyskirjan profeti-
oista voivat olla pelottavia, niin toiset
Ilmestyskirjan profetiat voivat puoles-
taan antaa meille toivoa ja auttaa meitä
olemaan pelkäämättä vaikeina aikoina.
Lukekaa joitakin tämän luvun pyhien
kirjoitusten viiteketjussa mainittuja koh-
tia löytääksenne joitakin näistä toivon
sanoista.

Pyhien kirjoitusten viiteketju:
Lupauksia niille, jotka voittavat

Ilm. 2:7 Ilm. 3:5
Ilm. 2:11 Ilm. 3:12
Ilm. 2:17 Ilm. 3:21
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”Hän asuu heidän luonaan, 
ja heistä tulee hänen kansansa”
Ilm. 5–6; 19–22

46

• Ilmestyskirjan luvusta 6 saamme tietää
muun muassa sen, että Saatana on
taistellut vanhurskaita vastaan koko
maapallon historian ajan. Millä eri
tavoin hän kohdan Ilm. 6:4–11 mu-
kaan on tehnyt sitä? Mitä menetelmiä
Saatana käyttää nykyään yrittäessään
voittaa vanhurskaat? Kuinka me voim-
me ylläpitää toivoa ja myönteistä
asennetta samalla kun käymme sotaa
Saatanaa vastaan?

• Jeesuksen Kristuksen toinen tulemi-
nen aloittaa tuhatvuotisen valtakun-
nan, tuhannen vuoden ajanjakson,
jolloin Kristus hallitsee henkilökohtai-
sesti maan päällä. Mitä Saatanalle
tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan
aikana? (Ks. Ilm. 20:1–3.) Millaista elä-
mä on silloin, kun Saatana on sidottu?
(Ks. 1. Ne. 22:26; LK 45:55, 58.) Millä

tavoin me voimme rajoittaa Saatanan
valtaa omassa elämässämme juuri nyt?

Ehdotus keskustelun aiheeksi
perheessä

Lukekaa kohta Ilm. 20:1–3, jossa kerro-
taan, että Saatana tullaan sitomaan
tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi. Anna
sitten perheenjäsenille viime päivien
sanomalehtiä tai aikakauslehtiä. Pyydä
heitä sitten selaamaan lehtiä ja mietti-
mään, mitä artikkeleita tuhatvuotisen
valtakunnan aikana lehdissä luultavasti
tulee olemaan ja mitä taas luultavasti
ei tule olemaan.

Pyhien kirjoitusten viiteketju: Toivon
ja lohdun sanoja Ilmestyskirjassa

Ilm. 3:20 Ilm. 22:1–7
Ilm. 7:13–17 Ilm. 22:17
Ilm. 21:3–7

Myöhempien aikojen profeettojen opetuksia 
pyhien kirjoitusten tutkimisen siunauksista 47
”Tutkikaa pyhiä kirjoituksia, tutkikaa
meidän julkaisemiamme ilmoituksia ja
pyytäkää taivaallista Isäänne Jeesuksen
Kristuksen, Hänen Poikansa, nimessä
ilmoittamaan teille totuus, ja jos teette
sen katse kiinnitettynä vain Hänen
kunniaansa lainkaan epäilemättä, Hän
vastaa teille Pyhän Henkensä voimalla.
Silloin tiedätte omasta kokemuksesta
eikä toisen. Silloin ette ole Jumalan tun-
temisessa ihmisestä riippuvaisia, eikä
arvailuille jää mitään sijaa. Ei, sillä kun
ihmiset saavat ohjeensa Häneltä, joka on
heidät luonut, he tietävät, millä tavoin
Hän heidät pelastaa.” (Profeetta Joseph
Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding
Smith [1985], s. 14)

”Olen kiitollinen tästä pyhien kirjoitus-
ten lukemisen korostamisesta. Toivon,
että siitä tulee teille paljon mieluisam-
paa kuin velvollisuus, että siitä tulee
pikemminkin rakkaussuhde Jumalan
sanaan. Lupaan teille, että kun luette,
teidän mielenne valistuu ja teidän hen-
kenne ylentyy. Aluksi lukeminen voi
tuntua pitkäveteiseltä, mutta se muuttuu
ihmeelliseksi kokemukseksi ajatusten ja
sanojen kera siitä, mikä on jumalallista.”
(Gordon B. Hinckley, ”Sisimmässänne
oleva valo”, Valkeus, heinäkuu 1995,
s. 101)

”Kun luette Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen elämästä ja opetuksista, pääsette
lähemmäksi Häntä, joka on pelastuk-
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semme aikaansaaja.” (Gordon B.
Hinckley, ”Kasvakaa sisimmässänne
olevan jumalallisuuden mittaisiksi”,
Valkeus, tammikuu 1990, s. 89)

”Kun noudatamme johtajiemme neu-
voaja luemme ja tutkimme pyhiä kirjoi-
tuksia, saamme monenlaista hyötyä ja
monenlaisia siunauksia. Tämä on kaik-
kein hyödyllisin tutkimuksen kohde, mi-
tä ajatella saattaa.” (Howard W. Hunter,
”Pyhien kirjoitusten lukeminen”,
Valkeus, toukokuu 1980, s. 102)

”Kun yksityiset jäsenet ja perheet up-
poutuvat pyhiin kirjoituksiin säännölli-
sesti ja johdonmukaisesti, nämä muut
toiminnan alueet hoituvat itsestään.
Ihmisten todistus vahvistuu. Heidän
omistautumisensa kasvaa. Perheet vah-
vistuvat. Henkilökohtainen ilmoitus on
runsasta.” (Ezra Taft Benson, ”Sanan
voima”, Valkeus, 1986, konferenssira-
portti 156. vuosikonferenssista, s. 83)

”Älkäämme suhtautuko väheksyen kaik-
keen siihen suureen, mitä olemme saa-
neet Herran kädestä! Hänen sanansa
on arvokkaimpia lahjoja, mitä Hän on
meille antanut. Kehotan teitä päättä-
mään jälleen, että tutkitte pyhiä kirjoi-
tuksia. Uppoutukaa niihin päivittäin,
niin teillä on Hengen voima apunanne
kutsumuksissanne. Lukekaa niitä per-
heenne parissa ja opettakaa lapsenne
rakastamaan ja arvostamaan niitä.”
(”Sanan voima”, s. 83)

”Huomaan, että kun tulen välinpitämät-
tömäksi suhteessani jumaluuteen ja kun
tuntuu siltä, että Hän ei kuuntele minua
eikä puhu minulle, olen kovin, kovin
kaukana. Jos syvennyn pyhiin kirjoituk-
siin, välimatka lyhenee ja hengellisyys
palautuu. Huomaan rakastavani voimak-
kaammin niitä, keitä minun tuleekin
rakastaa koko sydämestäni ja mielestäni
ja voimastani, ja rakastaessani heitä
enemmän huomaan, että minun on

helpompi noudattaa heidän neuvojaan.”
(Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, toim. Edward L.
Kimball [1982], s. 135)

”Olen vakuuttunut siitä, että meidän
jokaisen täytyy jossakin elämämme
vaiheessa löytää pyhät kirjoitukset
omakohtaisesti — eikä vain kerran vaan
yhä uudestaan.” (Spencer W. Kimball,
”Ainutlaatuinen aarre — pyhät kirjoi-
tukset”, Valkeus, joulukuu 1985, s. 3)

”Olen sitä mieltä, että ne, jotka tutkivat
pyhiä kirjoituksia, saavat elämäänsä sel-
laisen uuden ulottuvuuden, jota kukaan
muu ei saa ja jota ei voida hankkia mil-
lään muulla keinolla kuin tutkimalla
pyhiä kirjoituksia. Nämä ihmiset, jotka
tutkivat evankeliumia — tarkoittaen
nimenomaan kirkon ohjekirjoja — ja
pohtivat sen periaatteita, huomaavat,
että heidän uskonsa kasvaa ja he tunte-
vat suurempaa halua tehdä sitä, mikä
on oikein, ja he tuntevat saavansa in-
noitusta ja ymmärrystä, mikä ei voi
tulla millään muulla tavalla.” (Bruce R.
McConkie, julkaisussa Church News,
24. tammikuuta 1976, s. 4)

”Haastan jokaisen myöhempien aikojen
pyhän hankkimaan tietoa ja ymmärrys-
tä pyhistä kirjoituksista. Nämä pyhät
kirjoitukset ovat puolustuksemme
suojamuuri ovelaa vihollista vastaan.”
(Marvin J. Ashton, ”Arvosana kiitet-
tävä”, Valkeus, huhtikuu 1978, s. 115)

”Lupaan teille, että päivittäinen perhe-
rukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen
vahvistaa kotinne seinien sisäpuolella
turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta,
joka rikastuttaa elämäänne ja valmistaa
perhettänne kohtaamaan nykyajan ja
tulevien iankaikkisuuksien haasteet.”
(L. Tom. Perry, ”Takaisin evankeliumin
perusasioihin”, Valkeus, heinäkuu 1993,
s. 90)
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