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Organisaatio Oppikirjat ja lähdeaineisto

Melkisedekin  
pappeus ja 
Apuyhdistys

1. SUNNUNTAI
Vanhinten koorumin, ylipappien ryhmän ja Apuyhdistyksen johtohenkilöiden valitsemia aiheita; mahdollisia lähdeteoksia ovat pyhät 
kirjoitukset, Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa (08702 130), kirkon lehdet, Tyttäriä minun valtakunnassani –  Apuyhdistyksen 
historiaa ja työtä (06500 130), maailmanlaajuisten johtajien koulutuskokousten aineistot, Perheen opas (31180 130) ja muu kirkon hyväk-
symä lähdeaineisto.

2. JA 3. SUNNUNTAI
Kirkon presidenttien opetuksia: Howard W. Hunter (08861 130)
Ellei tätä kirjaa ole saatavana kielellänne, käyttäkää julkaisua Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa A (31111 130) tai Nainen 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A (31113 130).

4. SUNNUNTAI
Opetuksia aikaamme varten: Liahona-lehden viimeisimmän konferenssinumeron puheita
Ellei tätä lehteä ole saatavana kielellänne, voitte käyttää ensimmäisen presidenttikunnan sanomia ja kotikäyntiopetussanomia.

5. SUNNUNTAI
Piispakunnan tai seurakunnan johtokunnan valitsemia aiheita (ks. mahdollista lähdeaineistoa kohdasta ”1. sunnuntai”)

Aaronin pappeus ja 
Nuoret Naiset

Tule ja seuraa minua – oppiaineistoa nuorille, verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn
Ellei tätä aineistoa ole saatavana kielellänne, käyttäkää sen sijaan seuraavaa lähdeaineistoa:
1., 4. JA 5. SUNNUNTAI
Käyttäkää julkaisua Aaronin pappeus – oppikirja 1 (34820 130) tai Nuoret Naiset – oppikirja 1 (34823 130). Ellei näitä oppikirjoja 
ole saatavana kielellänne, käyttäkää julkaisua Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa B (31112 130) tai Nainen Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B (31114 130).
2. JA 3. SUNNUNTAI
Käyttäkää julkaisua Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset, osa A (31111 130) tai Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkossa, osa A (31113 130)

Seuraavassa on lueteltu sunnuntain opetusohjelman aineisto vuodelle 2016. Kaikki aineisto ei ole saatavana kaikilla kielillä. Seurakuntien olisi pitänyt jo saada 
suuri osa tästä aineistosta. Uudet julkaisut vuodelle 2016 on korostettu.

VUODEN 2016 
OPETUSOHJELMAA 
KOSKEVIA OHJEITA
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Alkeisyhdistys LASTENHUONE (1½–2-VUOTIAAT)
Katsokaa pienokaisianne, lastenhuoneen oppikirja (37108 130)

YHTEINEN TUOKIO (3–11-VUOTIAAT)
Vuoden 2016 yhteisten tuokioiden ohjelma: Minä tiedän, että pyhät kirjoitukset ovat totta (12061 130)

PÄIVÄNSÄTEIDEN LUOKKA (3-VUOTIAAT)
Alkeisyhdistys 1: Minä olen Jumalan lapsi (34969 130)

VO-LUOKAT (4–7-VUOTIAAT)
Alkeisyhdistys 2: Valitse oikein A (34484 130)

USKOLLISTEN LUOKAT (8–11-VUOTIAAT)
Alkeisyhdistys 4: Mormonin Kirja (34594 130)

Pyhäkoulu NUORET (12–18-VUOTIAAT)
Tule ja seuraa minua – oppiaineistoa nuorille, verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn
Ellei tätä aineistoa ole saatavana kielellänne, käyttäkää julkaisuja Uusi testamentti, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas 
(35683 130) ja Uusi testamentti, oppilaan opiskeluopas (35684 130).

AIKUISET
Mormonin Kirja, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas (35683 130) ja Mormonin Kirja, oppilaan opiskeluopas (35684 130)
Evankeliumin periaatteet, uusi laitos (06195 130), kurssi tutkijoille, uusille jäsenille sekä aktiivisuuteen palaaville jäsenille
Ellei tätä vuoden 2009 laitosta julkaisusta Evankeliumin periaatteet ole saatavana kielellänne, käyttäkää aiempaa laitosta (31110 130), 
tai jos kumpaakaan ei ole saatavana, käyttäkää julkaisua Evankeliumin perusperiaatteet (31129 130).

Vapaavalintaisia 
kursseja 
(jos oppikirjoja 
on saatavana)

Oppikirjat ja lähdeaineisto

Evankeliumin 
opettaminen

Opettaminen, kutsumuksista suurin (36123 130), sivut 185–239
Ellei tätä kirjaa ole saatavana kielellänne, käyttäkää julkaisua Opettamisen opas (34595 130).

Temppeliin 
valmistautuminen

Teille annetaan voima korkeudesta – temppeliseminaari, opettajan opas (36854 130) ja Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin 
(36793 130)

Avioliitto ja 
perhesuhteet

Avioliitto ja perhesuhteet, opettajan opas (35865 130) ja Avioliitto ja perhesuhteet, osallistujan opiskeluopas (36357 130)

Lisätietoja sunnuntain opetusohjelmasta sekä koorumien ja luokkien järjestämisestä on julkaisussa Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 7.8.1 
(Melkisedekin pappeus); 9.4.1 (Apuyhdistys); 8.11 (Aaronin pappeus); 10.6 (Nuoret Naiset); 11.4 (Alkeisyhdistys); 12.4 (pyhäkoulu).
Tietoa evankeliumin oppimisen ja opettamisen kehittämisestä on julkaisussa Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 5.5, 12.5.
Aineistoa äänitteinä, sokeainkirjoituksella, suuritekstisenä tai tekstityksin voi tilata osoitteessa store.lds.org napsauttamalla kohtaa Materials for Those with 
Disabilities [Toimintarajoitteisille tarkoitettu aineisto]. Ellei kohtaa näy, vaihda maaksi United States.
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