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III

Tietoa tästä oppikirjasta
Oppiaiheet tässä oppikirjassa on järjestetty osioiksi, 
jotka käsittelevät Jeesuksen Kristuksen palaute
tun evankeliumin perusoppeja. Jokainen oppiaihe 
keskittyy kysymyksiin, joita nuorilla saattaa olla, 
ja opillisiin periaatteisiin, jotka voivat auttaa heitä 
löytämään vastauksia noihin kysymyksiin. Oppi
aiheiden tarkoituksena on auttaa sinua valmistautu
maan hengellisesti oppimalla oppi itse ja suunnittele
maan sitten, kuinka saat nuoret mukaan voimallisiin 
oppimiskokemuksiin.

Oppimisehdotukset
Jokaisesta sisällysluettelossa mainitusta opillisesta 
aiheesta on useampia oppimisehdotuksia kuin ehdit 
opettaa kuukauden aikana. Anna Hengen innoi
tuksen sekä nuorten kysymysten ja kiinnostuksen 
ohjata, kun valitset, mitä ehdotuksia opetat ja kuinka 
paljon aikaa käytät kuhunkin aiheeseen.

Näiden oppimisehdotusten tarkoituksena ei ole 
määrätä, mitä tulet sanomaan ja tekemään luokassa. 
Niiden tarkoituksena on auttaa sinua oppimaan oppi 
itse ja valmistamaan oppimiskokemuksia, jotka on 
mukautettu opettamiesi nuorten tarpeisiin.

Valmistaudu hengellisesti
Auttaaksesi nuoria ymmärtämään näissä oppimis
ehdotuksissa olevat periaatteet sinun täytyy ymmär
tää ne itse ja toteuttaa niitä käytännössä. Tutki pyhiä 
kirjoituksia ja muuta annettua lähdeaineistoa ja etsi 
lausuntoja, kertomuksia tai esimerkkejä, jotka voivat 
olla nuorille erityisen merkityksellisiä tai innoittavia. 
Suunnittele, millä tavoin autat nuoria löytämään 
nämä periaatteet itse, saamaan niistä todistuksen ja 
käyttämään niitä omissa pyrkimyksissään oppia ja 
opettaa evankeliumia.

Neuvotelkaa yhdessä
Neuvottele muiden opettajien ja johtohenkilöiden 
kanssa luokassasi olevista nuorista. Mitä he oppi
vat muualla – kotona, seminaarissa, muissa kirkon 
luokissa? Mitä tilaisuuksia opettamiseen heillä voisi 
olla? (Jos näissä keskusteluissa käsitellään arkaluon
teisia tietoja, pidäthän ne luottamuksellisina.)

Lisää internetissä
Lisää lähdeaineistoa ja opetusideoita näihin kaikkiin 
oppiaiheisiin on osoitteessa lds.org/youth/learn. 
Internetissä olevissa oppiaiheissa on

• linkkejä elävien profeettojen, apostolien ja muiden 
kirkon johtohenkilöiden viimeisimpiin opetuksiin. 
Näitä linkkejä päivitetään säännöllisesti, joten 
palaa niihin usein.

• linkkejä videoihin, kuviin ja muuhun media 
aineistoon, joita voit käyttää valmistautuaksesi 
hengellisesti ja opettaaksesi nuoria

• videoita, joissa havainnollistetaan tehokasta opet
tamista, jotta pystyt paremmin auttamaan nuoria 
kokemaan kääntymyksen. 
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja 
Pyhään Henkeen” (UK 1).

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria oppimaan, kuinka he voivat vah
vistaa uskoaan jumaluuden jäseniin, kun he tutkivat pyhiä kirjoituksia ja lausuvat 
todistuksensa muille. He saavat kokemusta noudattaessaan Pyhän Hengen johdatusta 
pyrkimyksissään oppia ja opettaa evankeliumia. Kannusta heitä esittämään kysymyk
siä siitä, mitä he oppivat, etsimään lisää tietoa ja kertomaan muille, mitä he löytävät.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Kuinka Pyhä Henki auttaa minua oppimaan?
Kuinka pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa minua saamaan tietoa taivaallisesta Isästä?
Kuinka voin auttaa muita saamaan tietoa taivaallisesta Isästä?
Kuinka voin oppia näkemään taivaallisen Isän käden jäljen kaikessa?
Kuinka Pyhä Henki auttaa minua opettamaan evankeliumia?

Huomautus opettajalle

Koko tämän osion ajan haluat kenties muistuttaa nuo
ria siitä, että jumaluuden jäsenten nimet ovat pyhiä 
(ks. OL 63:61). Kannusta heitä käyttämään näitä nimiä 
kunnioittaen ja arvostaen. 

 
 

Tammikuu: Jumaluus
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TAMMIKUU: JUMALUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka Pyhä Henki auttaa 
minua oppimaan?
Vapahtaja lupasi, että Pyhä Henki opettaa meille kaiken ja palauttaa mie
leemme kaiken (ks. Joh. 14:26). Tehtäväämme evankeliumin oppijoina kuu
luu se, että etsimme Pyhän Hengen kumppanuutta innoittamaan meitä, kun 
opiskelemme evankeliumia – luokassa, henkilökohtaisessa tutkimisessamme ja 
muissa evankeliumiin liittyvissä tilanteissa. Oppimiseen Hengen avulla kuu
luu se, että rukoilemme Hänen vaikutustaan ja kuuntelemme kehotuksia, jotta 
ymmärryksemme valaistuisi (ks. Alma 32:28).

Valmistaudu hengellisesti

Lue rukoillen nämä pyhien kirjoitusten kohdat ja tämä lähdeaineisto. Mitkä niistä ovat 
sellaisia, joiden tunnet innoittavan nuoria tavoittelemaan oppia Hengen avulla?

Joh. 16:13 (Pyhä Henki johtaa meitä 
totuuteen)

1. Kor. 2:9–14 (Sitä, mikä on Jumalan, 
ymmärtää vain Pyhän Hengen avulla)

1. Nefi 10:19 (Jos me etsimme uutte
rasti, Pyhä Henki paljastaa Jumalan 
salaisuudet)

Alma 5:45–46; Moroni 10:3–5 (Me 
voimme saada todistuksen totuudesta 
Pyhän Hengen kautta)

OL 11:12–14 (Henki valaisee 
mielemme)

Donald L. Hallstrom, ”Kääntymys 
Hänen evankeliumiinsa Hänen 
kirkkonsa avulla”,  Liahona, toukokuu 
2012, s. 13–15

A. Roger Merrill, ”Vastaanottaminen 
Hengen avulla”,  Liahona, marraskuu 
2006, s. 92–94

”Oppiminen Pyhän Hengen avulla”, 
Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, 
s. 18–19

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Kuinka Pyhä Henki on 
auttanut sinua oppimaan 
evankeliumia? Mistä 
kokemuksista voisit kertoa 
nuorille?

Tulevatko nuoret luokkaan 
hengellisesti valmistautu
neina oppimaan? Kuinka 
heidän oppimisensa tehos
tuu, kun he tavoittelevat 
Henkeä?
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• Kehota nuoria kertomaan jokin 
perheessään sattunut kokemus, joka 
on opettanut heille jotakin Jumalasta.

• Kehota nuoria lukemaan presi
dentti Spencer W. Kimballin vastaus 
kysymykseen: ”Mitä tehdä, jos huo
maa olevansa ikävystyttävässä sakra
menttikokouksessa?” (Se on vanhin 
Donald L. Hallstromin puheessa 
”Kääntymys Hänen evankeliumiinsa 

Hänen kirkkonsa avulla”.) Miksi 
presidentti Kimball sanoi, ettei hän 
ollut koskaan ollut ikävystyttävässä 
sakramenttikokouksessa? Pyydä 
nuoria kertomaan kokemuksista, 
joissa he ovat tunteneet Hengen 
sakramenttikokouksessa tai jossakin 
kirkon luokassa. Mitä he tekivät val
mistautuakseen hengellisesti näihin 
kokemuksiin? Kehota heitä tekemään 
vastauksistaan luettelo taululle.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, mitä oppiminen Hengen 
avulla tarkoittaa. Valitse Pyhän Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi kohta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä jokaista luokan jäsentä 
lukemaan yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista ja ottamaan selville, millä 
eri tavoin Pyhä Henki auttaa meitä 
oppimaan evankeliumia. Mitä mah
dollisia seurauksia on sillä, että yrittää 
opiskella evankeliumia ilman Hen
gen vaikutusta? Voisit kertoa jonkin 
henkilökohtaisen kokemuksen, jolloin 
olet tuntenut Pyhän Hengen vaiku
tuksen opiskellessasi evankeliumia. 
Kehota nuoria kertomaan samankal
taisista kokemuksista.

• Kehota nuoria lukemaan A. Roger 
Merrillin luettelo kolmesta asiasta, 
jotka meidän tulee tehdä, jotta 
saamme Hengen (hänen puheessaan 
”Vastaanottaminen Hengen avulla”). 
Pyydä jokaista luokan jäsentä valitse
maan yksi näistä kolmesta asiasta ja 
kertomaan jokin pyhien kirjoitusten 
kohta tai henkilökohtainen kokemus, 
joka liittyy siihen asiaan. Kehota nuo
ria kertomaan ideoitaan siitä, kuinka 
he voivat toteuttaa veli Merrillin 

neuvoja henkilökohtaisessa tutkimi
sessaan, pyhäkoulussa ja muissa tilan
teissa, joissa he oppivat evankeliumia.

• Kehota nuoria lukemaan kohta 
”Oppiminen Pyhän Hengen avulla” 
julkaisusta Saarnatkaa minun evanke-
liumiani (s. 18) ja panemaan merkille 
siunauksia, jotka tulevat, kun me 
opimme Hengen avulla. Kutsu piis
pan luvalla kokoaikaiset lähetyssaar
naajat (tai joku äskettäin lähetystyöstä 
palannut veli tai sisar) kertomaan 
luokalle, kuinka he ovat nähneet näi
den siunausten täyttyvän, kun he ovat 
pyrkineet oppimaan Hengen avulla. 
Pyydä nuoria kertomaan erityisistä 
keinoista, joita hyödyntämällä oppi
minen Hengen avulla voi siunata hei
dän elämäänsä nyt. Mitä he aikovat 
tehdä kutsuakseen Hengen mukaan 
opiskellessaan evankeliumia?

Opetusvinkki

”Hengen täytyy olla läsnä 
viedäkseen opettamasi 
evankeliumin sanoman 
niiden sydämeen, joita 
opetat (ks. 2. Nefi 33:1; OL 
42:14). Sen vuoksi sinun 
tulee käyttää menetelmiä, 
jotka luovat oppitunnille 
oikean tunnelman ja 
saavat Hengen olemaan 
läsnä.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 91.)
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Ymmärtävätkö he, mitä Hengen avulla oppiminen tarkoittaa? Onko 
heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tunteiden mukaan. Etsi Hengen johdatusta, 
kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja luotti opetus
lapsiinsa ja antoi heille 
tehtäviä opettaa, siunata ja 
palvella muita. Mitä tilai
suuksia voit antaa nuo
rille, jotta he voivat kertoa 
muille, mitä he parhaillaan 
oppivat?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote A. Roger Merrillin puheesta ”Vastaanottaminen 
Hengen avulla”,   Liahona, marraskuu 2006, s. 93–94

Kirkon kokouksissamme, henkilökohtaisessa ja 
perheemme kesken tapahtuvassa pyhien kirjoitusten 
tutkimisessamme ja jopa tänä päivänä, kun kuunte
lemme Herran profeettoja ja apostoleja, jotkut meistä 
ottavat vastaan enemmän kuin toiset. Miksi? Olen 
oppinut, että ne, jotka todella ottavat vastaan, teke
vät ainakin kolme asiaa, joita muut eivät ehkä tee.

Ensiksi, he tavoittelevat jotakin. Elämme viihteen 
maailmassa, katselijoiden maailmassa. Ilman että 
itse sitä tiedostaisimme, saatamme tulla konferens
siin tai mennä kirkkoon asenteella: ’Tässä olen, 
antakaapa innoitusta.’ Meistä tulee hengellisesti 
passiivisia.

Kun sen sijaan keskitymme tavoittelemaan Henkeä 
ja vastaanottamaan sen, me kiinnitämme vähemmän 
huomiota siihen, vangitseeko opettaja tai puhuja 
huomiomme, ja kannamme suurempaa huolta siitä, 
kiinnitämmekö huomiomme Henkeen. Muistakaa, 
vastaanottaa on teonsana. Se on toiminnan periaate. 
Se on perustavaa laatua oleva uskon osoitus.

Toiseksi, ne jotka ottavat vastaan, tuntevat. Kun mie
leen ja sydämeen tulee ilmoitusta, se useimmiten 
tunnetaan. Emme tavallisesti edes tunnista Henkeä, 
ennen kuin opimme kiinnittämään huomiota näihin 
hengellisiin tunteisiin.

Keskustellessani äskettäin yhden miniämme kanssa 
hän sanoi, että voimme auttaa pieniäkin lapsia tule
maan tietoisiksi näistä Hengen tunteista. Voimme 
esittää heille kysymyksiä kuten ”Miltä sinusta 
tuntuu, kun luemme tämän pyhien kirjoitusten 

kohdan yhdessä? Mitä tunnet Hengen kehottavan 
sinua tekemään?” Ne ovat hyviä kysymyksiä meille 
kaikille. Ne osoittavat halua ottaa vastaan.

Kolmanneksi, ne jotka ottavat vastaan Hengen  
avulla, aikovat toimia. Kuten profeetta Moroni opetti, 
saadaksemme todistuksen Mormonin kirjasta 
meidän tulee kysyä ”vakain aikein” (Moroni 10:4). 
Henki opettaa, kun rehellisesti pyrimme tekemään 
jotakin oppimamme suhteen.

Ote kohdasta ”Oppiminen Pyhän Hengen avulla”, 
 Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 18

Evankeliumin tutkimisesi on tehokkainta, kun 
Pyhä Henki opettaa sinua. Aloita aina evankeliumin 
tutkimisesi rukoilemalla, että Pyhä Henki auttaisi 
sinua oppimaan. Hän antaa tietoa ja vakaumusta, 
jotka ovat siunaukseksi elämässäsi ja auttavat sinua 
olemaan siunaukseksi muiden elämässä. Uskosi 
Jeesukseen Kristukseen vahvistuu. Halusi tehdä 
parannusta ja kehittyä kasvaa.

Tällainen opiskelu valmistaa sinua palvelemaan, 
lohduttaa ja ratkaisee ongelmia ja antaa sinulle 
voimaa kestää loppuun asti. Menestyksekäs evan
keliumin tutkiminen vaatii halua ja tekoja. ”Sillä 
se, joka etsii uutterasti, löytää; ja Jumalan salaisuu
det paljastetaan hänelle Pyhän Hengen voimalla, 
niin näinä aikoina kuin muinaisinakin aikoina, ja 
niin muinaisina aikoina kuin tulevinakin aikoina” 
(1. Nefi 10:19). Kun Enosin tavoin sinulla on ian
kaikkisen elämän sanojen tuntemisen nälkä ja kun 
annat noiden sanojen painua syvälle sydämeesi 
(ks. En. 3), Pyhä Henki avaa mielesi ja sydämesi 
suuremmalle valolle ja ymmärrykselle.
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TAMMIKUU: JUMALUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka pyhien kirjoitusten 
tutkiminen auttaa minua 
saamaan tietoa taivaallisesta 
Isästä?
Kautta aikojen profeetat ovat ilmoittaneet totuuksia siitä, millainen Jumala on. 
Kun me tutkimme uutterasti pyhistä kirjoituksista heidän todistuksiaan, me 
voimme saada tietoa taivaallisen Isän ominaisuuksista ja vahvistaa uskoamme 
ja todistustamme. Mitä paremmin me ymmärrämme, millainen taivaallinen 
Isämme on, sitä paremmin me ymmärrämme omat jumalalliset mahdollisuu
temme Hänen henkilapsinaan.

Valmistaudu hengellisesti

Kun tutkit rukoillen pyhiä kirjoituksia ja tätä muuta lähdeaineistoa, etsi kohtia tai 
lausuntoja, joiden avulla nuoret voivat oppia lisää siitä, millainen taivaallinen Isä on.

Omni 17; Moosia 1:3–7; Alma 37:8–9 
(Pyhät kirjoitukset auttavat meitä 
ymmärtämään, millainen Jumala on)

OL 1:37–39; 18:34–36 (Pyhissä kirjoi
tuksissa me voimme kuulla Jumalan 
äänen)

PKO, ”Jumala, jumaluus”

D. Todd Christofferson, ”Pyhien kir
joitusten siunaus”,  Liahona, toukokuu 
2010, s. 32–35; ks. myös video ”Pyhien 
kirjoitusten siunaukset”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota yhtä nuorta miestä luokassa 
kertomaan nuorille naisille jotakin, 
mitä hän on oppinut jumaluudesta 
jossakin äskettäisessä Aaronin pap
peuden koorumin kokouksessa. 
Kehota sitten yhtä nuorta naista 

kertomaan nuorille miehille jotakin, 
mitä hän on oppinut Nuorten Naisten 
luokassaan.

• Pyydä nuoria pohtimaan kysy
mystä: ”Mitä tapahtuu niille, joilla ei 
ole pyhiä kirjoituksia tai jotka eivät 

Kuinka se, että olet tut
kinut pyhiä kirjoituksia 
itseksesi, on vahvistanut 
uskoasi taivaalliseen Isään 
ja todistustasi Hänestä? 
Mitä sellaisia menetelmiä 
olet käyttänyt pyhien kir
joitusten tutkimiseen, jotka 
voisivat olla hyödyllisiä 
nuorille?

Miksi on tärkeää, että nuo
ret tietävät ja ymmärtävät, 
millainen taivaallinen Isä 
on? Mistä pyhien kirjoitus
ten kohdista tunnet, että 
heille olisi eniten apua?
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käytä niitä?” Kehota heitä etsimään 
vastauksia tähän kysymykseen, kun 
he lukevat yhden oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista tai osuuden nimeltä ”Pyhät 

kirjoitukset avartavat muistiamme” 
vanhin D. Todd Christoffersonin 
puheesta ”Pyhien kirjoitusten siu
naus”. Pyydä heitä kertomaan, mitä 
he saavat selville.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat käyttää 
pyhiä kirjoituksia syventääkseen ymmärrystään jumaluudesta. Valitse Hengen innoi-
tusta noudattaen yksi tai useampi kohta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria tekemään taululle 
luettelo totuuksista, jotka he tietävät 
Jumalasta. Kysy heiltä, kuinka he 
ovat saaneet tietää noista totuuksista. 
Näytä heille, kuinka Pyhien kirjoitus
ten oppaan avulla voi löytää pyhien 
kirjoitusten kohtia, jotka opettavat 
niitä Jumalaa koskevia totuuksia, joita 
he ovat luetelleet (he voisivat esi
merkiksi katsoa hakusanan ”Jumala, 
jumaluus” kohtia). Kehota heitä 
kirjoittamaan taululle löytämänsä 
viitteet. Kannusta nuoria kertomaan 
muita totuuksia, joita he oppivat 
taivaallisesta Isästä, kun he lukevat 
näitä pyhien kirjoitusten kohtia, ja 
kirjoittamaan ne taululle. Miksi pyhät 
kirjoitukset ovat tärkeitä auttaessaan 
meitä ymmärtämään Jumalaa?

• Valitse pyhistä kirjoituksista yksi 
luku tai kohta ja näytä nuorille, mitä 
he voivat oppia tuon luvun perus
teella taivaallisesta Isästä. Voisit esi
merkiksi näyttää heille, kuinka 1. Nefi 
1 opettaa jotakin Hänen kirkkaudes
taan (ks. jakeet 8–9) ja Hänen armos
taan (ks. jakeet 14, 20). Anna nuorille 
aikaa lukea luokassa jokin luku tai 

kohta ja panna merkille, mitä he 
lukiessaan saavat tietää taivaallisesta 
Isästä. Voit halutessasi ehdottaa seu
raavia kohtia: Jes. 55; 2. Nefi 26:23–33; 
Moosia 2:19–25; OL 1:17–39. He voi
sivat tehdä tämän itsekseen, pienryh
missä tai koko luokka yhdessä. Pyydä 
nuoria kertomaan toisilleen, mitä he 
saavat selville.

• Kehota nuoria lukemaan itsekseen 
Pyhien kirjoitusten oppaasta haku
sanan ”Jumala, jumaluus” teksti ja 
kirjoittamaan muistiin yksi asia, mitä 
he lukemansa perusteella oppivat Isä 
Jumalasta. Kannusta heitä etsimään 
mahdollisia muita huomioonsa liitty
viä pyhien kirjoitusten kohtia, joihin 
tämän hakusanan kohdalla viitataan. 
Kun kaikki ovat valmiit, kehota 
jokaista luokan jäsentä etsimään 
luokasta joku, joka kirjoitti jonkin eri 
asian, ja pyydä heitä kertomaan toisil
leen, mitä he oppivat (ja mistä pyhien 
kirjoitusten kohdasta he sen löysivät). 
Kerro, kuinka olet oppinut tuntemaan 
taivaallista Isää lukemalla pyhiä kir
joituksia, ja kehota muutamaa nuorta 
kertomaan omista kokemuksistaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka pyhien kirjoitusten tutkiminen voi auttaa 
heitä saamaan tietoa taivaallisesta Isästä? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannat-
taisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Usein oppiaiheeseen 
sisältyy enemmän 
aineistoa kuin pystyt 
käytettävissäsi olevan 
ajan kuluessa opetta
maan. Sinun tulee niissä 
tapauksissa valita sellaista 
aineistoa, josta on eniten 
hyötyä niille, joita opetat.” 
(Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, 2000, s. 98.)



9

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti pyhiä 
kirjoituksia opettaakseen 
tehtävästään Isän suunni
telmassa ja todistaakseen 
siitä. Kuinka sinä voit 
auttaa nuoria oppimaan, 
kuinka he voivat käyttää 
pyhiä kirjoituksia, jotta he 
oppisivat lisää taivaalli
sesta Isästään?

Kutsu toimimaan

Kannusta nuoria käyttämään sitä, mitä he ovat tänään oppineet, parantaakseen 
henkilökohtaista pyhien kirjoitusten tutkimistaan. Kehota heitä tulevilla oppitunneilla 
kertomaan oivalluksista, joita he ovat tutkiessaan saaneet taivaallisesta Isästä.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote D. Todd Christoffersonin puheesta ”Pyhien kirjoitus-
ten siunaus”,   Liahona, toukokuu 2010, s. 33

Pyhät kirjoitukset avartavat meidän muistiamme 
auttamalla meitä muistamaan aina Herran ja suh
teemme Häneen ja Isään. Ne muistuttavat meitä 
siitä, mitä me tiesimme kuolevaisuutta edeltävässä 
elämässämme. Ja ne avartavat meidän muistiamme 
toisessakin mielessä opettamalla meille aikakau
sista, ihmisistä ja tapahtumista, joita emme ole 
kokeneet henkilökohtaisesti. Kukaan meistä ei ollut 
näkemässä Punaisenmeren jakaantumista, eikä 
kukaan meistä kävellyt Mooseksen kanssa meren 
poikki vesiseinämien välissä. Me emme olleet kuu
lemassa vuorisaarnaa, näkemässä Lasaruksen herät
tämistä kuolleista, näkemässä Vapahtajan kärsimistä 
Getsemanessa ja ristillä, emmekä me olleet Marian 
kanssa kuulemassa, kuinka kaksi enkeliä todisti tyh
jällä haudalla, että Jeesus oli noussut kuolleista. Te ja 
minä emme menneet Runsaudenmaassa väkijoukon 
mukana yksitellen, kun ylösnoussut Vapahtaja pyysi 
ihmisiä tunnustelemaan naulojen jälkiä, emmekä 
olleet kastelemassa Hänen jalkojaan kyynelillämme. 
Me emme polvistuneet Joseph Smithin viereen 
pyhässä lehdossa emmekä katselleet siellä Isää ja 
Poikaa. Kuitenkin me tiedämme kaiken tämän ja 
paljon, paljon muuta, koska meillä on pyhät kir
joitukset avartamassa muistiamme, opettamassa 
meille, mitä emme ole tienneet. Ja kun nämä asiat 

tunkeutuvat mieleemme ja sydämeemme, meidän 
uskomme Jumalaan ja Hänen rakkaaseen Poikaansa 
alkaa juurtua.

Pyhät kirjoitukset avartavat meidän muistiamme 
myös auttamalla meitä niin, ettemme unohda, mitä 
me ja aiemmat sukupolvet olemme oppineet. Ne, 
joilla joko ei ole kirjoitettua Jumalan sanaa tai jotka 
eivät piittaa siitä, lakkaavat lopulta uskomasta 
Häneen ja unohtavat olemassaolonsa tarkoituksen. 
Muistanette, kuinka tärkeää Lehin väelle oli ottaa 
mukaansa pronssilevyt, kun he lähtivät Jerusale
mista. Nämä pyhät kirjoitukset olivat avainase
massa, mitä tulee heidän tietoonsa Jumalasta ja Kris
tuksen tulevasta lunastuksesta. Toisella ryhmällä, 
joka ”oli tullut Jerusalemista” pian Lehin jälkeen, ei 
ollut pyhiä kirjoituksia, ja kun Lehin jälkeläiset koh
tasivat heidät noin 300 tai 400 vuotta myöhemmin, 
kirjoitusten mukaan kansan ”kieli oli turmeltunut;  
– – ja se kielsi Luojansa olemassaolon” (Omni 15, 17).

Tyndalen aikana ihmiset eivät tienneet pyhistä kir
joituksista paljonkaan, koska he eivät voineet lukea 
Raamattua, eivät ainakaan kielellä, jota he olisivat 
ymmärtäneet. Nykyisin Raamattu ja muut pyhät 
kirjoitukset ovat vaivattomasti käsillä, mutta pyhien 
kirjoitusten lukutaidottomuus kasvaa, koska ihmiset 
eivät avaa kirjoja. Niinpä he ovat unohtaneet asioita, 
jotka heidän isovanhempansa tiesivät.
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TAMMIKUU: JUMALUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin auttaa muita 
saamaan tietoa taivaallisesta 
Isästä?
Monilla ihmisillä tämän päivän maailmassa ei ole mitään käsitystä Jumalasta, 
tai sitten heillä on Hänestä käsitys, joka poikkeaa hyvin paljon Hänen todelli
sesta luonteestaan. Koska meillä on evankeliumin täyteys, me voimme auttaa 
muita ymmärtämään taivaallisen Isän todellisen luonteen ja heidän suhteensa 
Häneen.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja muuta lähdeaineistoa. Mitkä niistä 
ovat sellaisia, joiden tunnet olevan hyödyllisimpiä opettamillesi nuorille?

Alma 18:24–40; 22:4–23 (Ammon ja 
Aaron opettavat lamanilaisille kunin
kaille Jumalasta)

Alma 30:12–15, 37–53 (Korihor 
väittelee Alman kanssa Jumalan 
olemassaolosta)

”Jumala on rakastava taivaallinen 
Isämme”, Saarnatkaa minun evankeliu-
miani, 2005, s. 31–32

”Ymmärrä niitä, joita opetat”, Opet-
taminen, kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 33–34

”Isä Jumala”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 39–41

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria kertomaan jotakin, 
mitä he ovat äskettäin oppineet 
jumaluudesta. Mitä kysymyksiä heillä 
on? Kuinka he voivat auttaa toisiaan 
löytämään vastauksia kysymyksiinsä?

• Kehota nuoria käyttämään noin 
minuutti siihen, että he kirjoittavat, 
mikä on kirkkomme käsitys taivaalli
sesta Isästä (jos tarpeen, osoita heille 
kohta ”Jumala on rakastava taivaal
linen Isämme” julkaisussa Saarnatkaa 
minun evankeliumiani, s. 31–32; tai 

Mitä kokemuksia sinulla 
on ollut, kun olet opetta
nut muille Isä Jumalasta 
tai saanut itse opetusta 
Hänestä? Mistähän syystä 
olisi hyödyllistä ymmärtää 
niiden uskonkäsitykset, 
joita opetat?

Mitä tilaisuuksia nuorilla 
on selittää muille uskonkä
sityksiään Isä Jumalasta? 
Kuinka voit auttaa heitä 
valmistautumaan näihin 
tilaisuuksiin?
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kohta ”Isä Jumala” julkaisussa Lujana 
uskossa, s. 39–41). Kehota muutamaa 
heistä lukemaan, mitä he kirjoittivat. 
Pyydä nuoria kertomaan mahdolli
sista kokemuksistaan, jolloin he ovat 
keskustelleet Jumalaa koskevista 

uskonkäsityksistään jonkun kanssa, 
jolla on erilaisia käsityksiä (tai 
voisit kertoa jonkin oman koke
muksesi). Mitä he oppivat tuosta 
kokemuksesta?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat selittää 
muille uskonkäsityksiään Jumalasta. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai 
useampi kohta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Analysoikaa yhdessä luokkana tai 
pienryhmissä kohtaa Alma 30:12–15, 
37–53. Pyydä muutamia nuoria 
ottamaan selville syitä, joiden vuoksi 
Korihor ei uskonut Jumalaan, ja 
pyydä muita etsimään syitä, joiden 
vuoksi Alma uskoi. Tuntevatko nuo
ret ihmisiä, joilla on samankaltaisia 
näkemyksiä kuin Korihorilla? Kehota 
nuoria miettimään, kuinka he voisi
vat auttaa ystävää, joka ei ole varma 
Jumalan olemassaolosta. Käytä jonkin 
verran aikaa auttaaksesi nuoria suun
nittelemaan, mitä he voisivat tässä 
tilanteessa tehdä. Mistä kokemuksista 
he voisivat kertoa? Kuinka he voisivat 
sopivalla tavalla todistaa?

• Kehota puolta luokkaa lukemaan 
Alma 18:24–40 ja toista puolta luke
maan Alma 22:4–23. Mitä he oppivat 
opettamisesta Ammonin ja Aaro
nin esimerkkien perusteella? Mitä 
Ammon ja Aaron tekivät auttaakseen 

Lamonia ja tämän isää ymmärtämään, 
millainen Jumala on? Miksi Ammon 
ja Aaron aloittivat kumpikin kysy
mällä Lamonilta ja hänen isältään, 
millainen heidän uskonkäsityksensä 
Jumalasta oli? Pyydä nuoria kerto
maan, mitä he oppivat, ja keskus
telemaan siitä, kuinka he voisivat 
soveltaa sitä käytäntöön, kun heillä 
on tilaisuuksia selittää muille uskon
käsityksiään Jumalasta.

• Kutsu piispan luvalla yksi tai 
useampia käännynnäisiä luokkaan 
kertomaan, millainen käsitys heillä 
oli Jumalasta ennen kuin he liittyivät 
kirkkoon ja kuinka tiedon saaminen 
palautetusta evankeliumista muutti 
heidän uskonkäsityksiään tai vai
kutti niihin. Kehota nuoria etsimään 
pyhien kirjoitusten kohtia, jotka 
tukevat sitä uutta ymmärrystä, jonka 
käännynnäiset ovat saaneet taivaalli
sesta Isästä.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vai-
kutelmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka he voivat auttaa muita saamaan tietoa 
taivaallisesta Isästä? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aihee-
seen käyttää enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Reagoi vääriin vastauk
siin kunnioittavasti ja 
kohteliaasti. Huolehdi 
siitä, että kyseinen hen
kilö uskaltaa silti osal
listua. Voit kenties ottaa 
itse vastuun väärästä 
vastauksesta sanomalla 
esimerkiksi: ’Anteeksi. En 
tainnut esittää kysymystä 
oikein selvästi. Minä yritän 
uudelleen.’” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 69.)
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja tunsi ne, joita 
Hän opetti, ja ymmärsi 
heitä. Hän löysi ainutlaa
tuisia tapoja auttaa heitä 
oppimaan ja kasvamaan. 
Mitä sinä tiedät nuorista, 
joita opetat? Kuinka voit 
oppia ymmärtämään 
heitä paremmin? Kuinka 
se tulee vaikuttamaan 
tapaan, jolla opetat heitä?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tunteiden mukaan. Etsi Hengen johdatusta, 
kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.



14

Valikoitua lähdeaineistoa

”Isä Jumala”, Lujana uskossa, 2005, s. 39–41

Isä Jumala on Korkein Olento. Me uskomme  
Häneen ja palvelemme Häntä. Hän on kaiken  
ylin Luoja, Hallitsija ja Varjelija. Hän on täydelli
nen, Hänellä on kaikki valta ja Hän tietää kaiken. 
Hänellä ”on liha ja luuruumis, yhtä käsinkosketel
tava kuin ihmisen” (OL 130:22).

Taivaallinen Isämme on tuomion ja väkevyyden 
ja tiedon ja voiman Jumala, mutta Hän on myös 
täydellisen armon, hyvyyden ja rakkauden Jumala. 
Vaikka me emme ”tiedä kaiken tarkoitusta”,  
voimme saada rauhaa siitä varmasta tiedosta, että 
Hän rakastaa meitä (ks. 1. Nefi 11:17).

Henkemme Isä

Yksi elämän suurista kysymyksistä on: ”Kuka minä 
olen?” Eräs rakastettu Alkeisyhdistyksen laulu 
auttaa jopa pieniä lapsia vastaamaan tähän kysy
mykseen. Laulamme: ”Oon lapsi Jumalan Ja saavuin 
päälle maan.” Tieto siitä, että me olemme Jumalan 
lapsia, antaa voimaa, lohtua ja toivoa.

Olet kirjaimellisesti Jumalan lapsi, hengellisesti syn
tynyt kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Hänen 
lapsenaan voit olla varma, että sinulla on jumalalli
set, iankaikkiset mahdollisuudet ja että Hän auttaa 
sinua vilpittömissä pyrkimyksissäsi saavuttaa nuo 
mahdollisuudet.

Korkein Luoja

Taivaallinen Isä on korkein Luoja. Hän loi Jeesuksen 
Kristuksen kautta taivaan ja maan ja kaiken, mitä 
niissä on (ks. Moos. 2:1). Alma sanoi: ”Kaikki osoit
taa, että on olemassa Jumala, niin, nimittäin maa ja 
kaikki, mitä sen päällä on, niin, ja sen liike, niin, ja 
myös kaikki planeetat, jotka liikkuvat säännöllisessä 
järjestyksessään, todistavat, että on olemassa Kor
kein Luoja” (Alma 30:44).

Ajattele silloin tällöin luomisen kauneutta: puita, 
kukkia, eläimiä, vuoria, meren aaltoja, vastasynty
nyttä lasta. Katsele joskus taivasta, jossa tähtien ja 
taivaankappaleiden radat todistavat Jumalan liik
kumisesta ”ylhäisyydessään ja voimassaan” (ks. OL 
88:41–47).

Pelastussuunnitelman laatija

Taivaallinen Isämme haluaa meidän asuvan Hänen 
luonaan iankaikkisesti. Hänen työnsä on ”ihmisen 
kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteutta
minen” (Moos. 1:39). Sen toteuttamiseksi Hän laati 
pelastussuunnitelman. Hän lähetti rakkaan Poi
kansa Jeesuksen Kristuksen irrottamaan kuoleman 
kahleet ja sovittamaan maailman synnit: ”Jumala on 
rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, jou
tuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” 
(Joh. 3:16). Tämä uhri on Isämme meitä kohtaan 
tunteman rakkauden suurin ilmaus.
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TAMMIKUU: JUMALUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin oppia näkemään 
taivaallisen Isän käden jäljen 
kaikessa?
Profeetta Alma on opettanut: ”Kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala” (Alma 
30:44). Taivaallinen Isä rakastaa meitä ja siunaa meitä päivittäin. Jos olemme 
tarkkaavaisia, voimme nähdä todisteita Hänen voimastaan ja vaikutuksestaan 
elämässämme ja meitä ympäröivässä maailmassa. Vaikka emme ehkä näekään 
Häntä henkilökohtaisesti, Hänen kätensä jäljen tunnistaminen kaikessa voi 
vahvistaa todistustamme siitä, että Hän elää.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mikä auttaa nuo-
ria tunnistamaan Jumalan käden jäljen elämässään?

Ps. 145:9; 1. Nefi 1:20 (Herran lem
peitä armotekoja on kaikkialla Hänen 
töissään)

Alma 30:44; Moos. 6:63 (Kaikki todis
taa, että on olemassa Jumala)

OL 59:21 (Jumalaa loukkaa se, jos 
emme tunnusta Hänen kättään 
kaikessa)

Kim B. Clark, ”Silmät, jotka näke
vät, ja korvat, jotka kuulevat” 
  Liahona, marraskuu 2015, s. 124–126

Henry B. Eyring, ”Oi muistakaa, 
muistakaa”,   Liahona, marraskuu 2007, 
s. 66–69; ks. myös video ”Oi muista
kaa, muistakaa”

David A. Bednar, ”Herran lempeät 
armoteot”,   Liahona, toukokuu 2005, 
s. 99–102; ks. myös video ”Herran 
lempeät armoteot”

Videot: ”Jumala on meidän Isämme”, 
”Me elimme Jumalan luona” “The 
Will of God”

”Niin suuri oot”, MAP- lauluja, 44

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Milloin olet huomannut 
taivaallisen Isän vaiku
tuksen elämässäsi? Mitä 
teet tunnistaaksesi Hänen 
lempeitä armotekojaan?

Millä tavoin olet nähnyt 
taivaallisen Isän käden 
jäljen nuorten elämässä? 
Mikä saattaisi estää nuoria 
tunnistamasta taivaal
lisen Isän vaikutusta 
elämässään? Kuinka se, 
että he oppivat tunnista
maan Hänen vaikutuk
sensa, siunaa heitä nyt ja 
tulevaisuudessa?



16

• Pyydä nuoria kertomaan sellai
sista kuluneella viikolla saamistaan 
kokemuksista, jotka ovat vahvistaneet 
heidän todistustaan evankeliumista.

• Kerro jokin kokemus, jonka myötä 
olet huomannut todisteen siitä, että 
Jumala ohjaa elämääsi tai suojelee tai 
siunaa sinua. Todista taivaallisesta 
Isästä.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat tunnis-
taa Jumalan käden jäljen elämässään. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai 
useampi kohta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Auta nuoria oppimaan, kuinka he 
näkevät Jumalan käden elämässään, 
kehottamalla heitä lukemaan vanhin 
Kim B. Clarkin puhe  ”Silmät, jotka 
näkevät, ja korvat, jotka kuulevat”. 
Mitä he oppivat tästä puheesta siitä, 
kuinka voi nähdä taivaallisen Isän 
käden ja kuulla Hänen äänensä? 
Voisitte tämän keskustelun kuluessa 
puhua fyysisen näkö  ja kuulokyvyn 
hyödyistä ja myös siitä, mitä haas
teita voi tuoda se, ettei näe tai kuule. 
Kuinka voisit havainnollistaa sitä, 
miten tärkeää hengellinen näkeminen 
ja kuuleminen on? Mitä esimerkkejä 
sinä ja nuoret voisitte kertoa hengelli
sestä näkemisestä ja kuulemisesta?

• Näytä yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista videoista. Pyydä 
nuoria kuuntelemaan syitä, miksi 
videolla esiintyvät ihmiset uskovat 
Jumalaan. Mitä todisteita Hänen 
kätensä jäljestä nämä ihmiset näke
vät heitä ympäröivässä maailmassa? 
Mitä muita todisteita nuoret näkevät? 
Kehota nuoria todistamaan taivaalli
sen Isän vaikutuksesta elämässään.

• Kehota nuoria lukemaan presi
dentti Henry B. Eyringin puhe ”Oi 
muistakaa, muistakaa” tai katsomaan 
siihen liittyvä video. Mitä siunauksia 
presidentti Eyring sai, koska hän etsi 

Jumalan käden jälkeä elämässään? 
Kehota nuoria ajattelemaan kokemuk
sia, joita heillä on, ja vastaamaan itse 
presidentti Eyringin esittämiin kysy
myksiin: ”Lähettikö Jumala sanoman, 
joka oli juuri minua varten? Näinkö 
Hänen kätensä elämässäni?” Kan
nusta heitä keskustelemaan vastauk
sistaan pareittain tai pienryhmissä. 
Kehota nuoria päättämään, mitä he 
aikovat tehdä etsiäkseen ”keinoja tun
nistaa ja muistaa Jumalan hyvyys”.

• Kehota nuoria laulamaan tai 
kuuntelemaan laulu ”Niin suuri oot” 
tai lukemaan sen sanat. Pyydä heitä 
tekemään luettelo tässä laulussa 
mainituista asioista, jotka osoittavat 
Jumalan suuruuden, tai piirtämään 
ne taululle (he voisivat myös lukea 
laulun lopussa mainitut pyhien 
kirjoitusten kohdat). Mitä muita 
sellaisia asioita nuoret voisivat lisätä 
tähän luetteloon, jotka todistavat 
heille Jumalan voimasta ja rakkau
desta? Kehota nuoria ajattelemaan 
luovia tapoja, joilla he voivat ilmaista 
todistuksensa taivaallisesta Isästä. He 
voisivat esimerkiksi luettelonsa avulla 
sanoittaa ja säveltää lyhyen laulun 
tai he voisivat ottaa valokuvia ja 
valmistella diaesityksen. Pyydä heitä 

Opetusvinkki

”Kun yksi henkilö lukee 
ääneen, sinun pitää kehot
taa muita seuraamaan 
mukana omista pyhistä 
kirjoituksistaan. Pyydä 
heitä kuuntelemaan ja etsi
mään tiettyjä periaatteita 
tai ajatuksia. Anna heille 
aikaa etsiä kukin pyhien 
kirjoitusten kohta ennen 
kuin se luetaan.” (Opet-
taminen, kutsumuksista 
suurin, 2000, s. 56.)
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kertomaan tulevilla oppitunneilla, 
mitä luovaa he tekivät.

• Kirjoita taululle seuraavat 
vajaat virkkeet: ”Määrittelisin 
lempeän armoteon seuraavasti: 
___________________. Yksi esi
merkki lempeästä armoteosta on 
_____________________. En ehkä 
huomaa lempeää armotekoa, jos 
______________________.” Kehota 
nuoria ajattelemaan, kuinka he täy
dentäisivät nämä virkkeet, samalla 
kun he lukevat osuuden nimeltä 

”Mitä ovat Herran lempeät armo
teot?” vanhin David A. Bednarin 
puheesta ”Herran lempeät armoteot” 
(tai kun he katsovat samannimisen 
videon). Kehota heitä kertomaan 
ajatuksistaan. Mitä esimerkkejä 
lempeistä armoteoista nuoret ovat 
panneet merkille omassa elämäs
sään? Kuinka nämä kokemukset ovat 
vahvistaneet heidän todistustaan 
taivaallisesta Isästä? Kehota heitä 
miettimään jotakuta, jolle he voisivat 
kertoa kokemuksistaan auttaakseen 
vahvistamaan tämän henkilön uskoa.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka he voivat tunnistaa taivaallisen Isän käden 
jäljen elämässään? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen 
käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kannusta nuoria pyrkimään siihen, että he tunnistavat Jumalan käden jäljen elämäs-
sään tulevan viikon aikana. Kehota heitä seuraavan viikon oppitunnin alussa kerto-
maan kokemuksistaan.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti yksin
kertaisia kertomuksia ja 
tosielämän esimerkkejä. 
Hän auttoi seuraajiaan 
löytämään evankeliumin 
opetuksia jokapäiväisestä 
elämästään ja heitä ympä
röivästä maailmasta. Onko 
omassa elämässäsi sellaisia 
esimerkkejä tai kokemuk
sia, jotka voisivat auttaa 
nuoria näkemään, kuinka 
kaikki todistaa siitä, että 
on olemassa Jumala? Onko 
nuorilla kokemuksia, joista 
he voivat kertoa toisilleen?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote David A. Bednarin puheesta ”Herran lempeät armo-
teot”,   Liahona, toukokuu 2005, s. 100

Äskettäisessä vaarnakonferenssissa Herran lempeät 
armoteot kävivät selvästi ilmi liikuttavasta todistuk
sesta, jonka lausui eräs nuori vaimo ja neljän lapsen 
äiti, jonka mies surmattiin Irakissa joulukuussa 
2003. Tämä rohkea sisar kertoi, että sen jälkeen kun 
hänelle oli ilmoitettu hänen miehensä kuolemasta, 
hän sai tältä joulukortin ja viestin. Dramaattisesti 
muuttuneen elämän äkillisen todellisuuden keskellä 
tälle hyvälle sisarelle tuli oikeana hetkenä hellä 
muistutus siitä, että perheet voivat todellakin olla 
yhdessä ikuisesti. Hänen luvallaan lainaan otteen 
tuosta joulukortista:

”Maailman parhaimmalle perheelle! Viettäkää suu
renmoista aikaa yhdessä ja muistakaa joulun todelli
nen merkitys! Herra on tehnyt meille mahdolliseksi 
olla yhdessä ikuisesti, joten silloinkin kun olemme 
erossa, olemme silti yhdessä perheenä.

Jumala siunatkoon teitä ja pitäköön teidät kaikki 
turvassa ja suokoon, että tämä joulu olisi meidän 
rakkauden lahjamme Hänelle ylhäällä taivaassa!!!

Rakkain terveisin isi ja rakastava miehesi!”

Selvästikin se erossaolo, jonka aviomies joulukor
tissaan mainitsi, viittasi hänen sotilastehtävänsä 
aiheuttamaan erossaoloon. Mutta tämä sisar sai 

mitä tarpeellisimman hengellisen varmuuden ja 
todistuksen – kuin äänen tomusta – poismenneeltä 
iankaikkiselta kumppanilta ja isältä. Kuten ilmai
sin aikaisemmin, Herran lempeät armoteot eivät 
tapahdu umpimähkään tai pelkästään sattuman
varaisesti. Uskollisuus, kuuliaisuus ja nöyryys 
kutsuvat lempeitä armotekoja meidän elämäämme, 
ja Herran ajoitus on usein juuri se, joka auttaa meitä 
huomaamaan nämä tärkeät siunaukset ja arvosta
maan niitä. – –

Emme saa aliarvioida tai ylenkatsoa Herran lem
peiden armotekojen voimaa. Herran lempeiden 
armotekojen yksinkertaisuus, suloisuus ja pysyvyys 
vahvistavat ja suojaavat meitä suuresti niinä levotto
mina aikoina, joita elämme nyt ja tulemme elämään 
vielä tulevaisuudessa. Kun sanat eivät pysty tarjoa
maan tarvitsemaamme lohtua tai ilmaisemaan tun
temaamme iloa, kun on yksinkertaisesti hyödytöntä 
yrittää selittää sitä, mitä ei pysty selittämään, kun 
logiikka ja järkeily eivät pysty antamaan riittävää 
ymmärrystä elämän epäoikeudenmukaisuuksiin ja 
kohtuuttomuuksiin, kun kuolevaisuuden kokemus 
ja arviointi eivät riitä tuottamaan haluttua loppu
tulosta ja kun näyttää siltä, että kenties olemme 
täysin yksin, niin todellakin meitä siunataan Herran 
lempeillä armoteoilla ja meidät tehdään voimal
lisiksi jopa niin, että meillä on voimaa vapautua 
(ks. 1. Nefi 1:20).
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TAMMIKUU: JUMALUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka Pyhä Henki 
auttaa minua opettamaan 
evankeliumia?
Kun me opetamme evankeliumia, meidän tulee nöyrästi tunnustaa, että Pyhä 
Henki on todellinen opettaja. Etuoikeutemme on palvella välineinä, joiden 
välityksellä Pyhä Henki voi opettaa, todistaa, lohduttaa ja innoittaa muita. 
Meidän tulee elää kelvollisina saadaksemme Hengen, rukoilla Hänen johdatus
taan valmistautuessamme ja opettaessamme sekä luoda ilmapiiri, jossa ne, joita 
opetamme, voivat tuntea Hänen vaikutuksensa.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mitkä niistä 
tunnet innoitusta jakaa nuorten kanssa?

Joh. 15:26; OL 50:13–22; 52:9 (Puolus
taja on lähetetty opettamaan totuutta)

2. Nefi 33:1–2 (Pyhä Henki vie 
sanamme ihmislasten sydämeen)

Alma 17:3 (Moosian pojat valmis
tautuivat opettamaan voimalla ja 
valtuudella)

OL 11:21; 84:85 (Henki auttaa meitä 
tietämään, mitä sanoa, jos me 
pyrimme saamaan Jumalan sanan)

OL 42:11–17 (Jos meillä ei ole Henkeä, 
meidän ei pidä opettaa)

Dallin H. Oaks, ”Opettaminen ja 
oppiminen Hengen kautta”, Valkeus, 
toukokuu 1999, s. 14–24

Matthew O. Richardson, ”Opetta
minen Hengen mukaisesti”,   Liahona, 
marraskuu 2011, s. 94–96

”Hengen voima kääntymisessä”, 
Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, 
s. 92–93

”Opeta Hengen avulla”, Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, s. 40–48

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Mistä tiedät, milloin opetat 
Hengen avulla? Onko 
sinulla ollut opettaessasi 
sellaisia hengellisiä koke
muksia, joista olisi sopivaa 
kertoa nuorille?

Mitä tilaisuuksia nuorilla 
on opettaa muille evan
keliumia? Ymmärtävätkö 
he, mitä Hengen avulla 
opettaminen tarkoittaa? 
Kuinka voit auttaa heitä 
tuntemaan sen, miten 
tärkeää on noudattaa 
Hengen kehotuksia, kun 
he opettavat?
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• Pyydä nuoria ajattelemaan tilan
netta, jossa he ovat tunteneet Hengen 
jossakin kirkon luokassa, seminaa
rissa tai perheillassa. Mitä opettaja 
teki luodakseen Hengelle otollisen 
ilmapiirin?

• Kehota nuoria luettelemaan 
tilaisuuksia, joita heillä on opettaa 
muille evankeliumia. Johdattele heitä 
mainitsemaan sekä vapaamuotoisia, 

suunnittelemattomia opetushetkiä 
että varsinaisia opetustehtäviä. Kir
joita taululle: ”Mitä Hengen avulla 
opettaminen tarkoittaa?” Kehota 
nuoria pohtimaan koko oppiaiheen 
ajan, kuinka he vastaisivat tähän 
kysymykseen, kun he ajattelevat niitä 
opetustilanteita, joita he ovat luetel
leet. Kehota heitä oppitunnin lopussa 
kertomaan ajatuksistaan.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, mitä tarkoittaa opetta-
minen Hengen avulla. Valitse Pyhän Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi 
kohta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria valitsemaan yksi 
seuraavista kysymyksistä: Miksi 
on tärkeää opettaa Hengen avulla? 
Kuinka Henki siunaa meitä opetta
jia? Kuinka Henki siunaa niitä, joita 
opetamme? Mitä meidän pitäisi 
tehdä saadaksemme Hengen mukaan 
opetukseemme? Pyydä jokaista luo
kan jäsentä lukemaan jokin pyhien 
kirjoitusten kohta, joka kertoo opet
tamisesta Hengen avulla (kuten tässä 
oppimisehdotuksessa mainitut), ja 
etsimään kohdasta vastaus valitse
maansa kysymykseen. Anna luokan 
jäsenille tilaisuus lukea valitsemansa 
kohta ja löytämänsä vastaukset.

• Valitse rukoillen vanhin Dallin 
H. Oaksin puheesta ”Opettaminen 
ja oppiminen Hengen kautta” tai 
julkaisusta Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, s. 40–48, sellaisia kohtia, joi
den tunnet auttavan nuoria ymmär
tämään, mitä Hengen avulla opetta
minen tarkoittaa. Jaa luokka pienryh
miin ja pyydä kutakin ryhmää luke
maan yksi noista kohdista yhdessä ja 
kokoamaan luettelo asioista, joita he 

voivat tehdä opettaakseen Hengen 
avulla. Kehota ryhmiä kertomaan toi
silleen, mitä he oppivat, ja kannusta 
heitä täydentämään luetteloaan, kun 
he kuuntelevat muita ryhmiä. Pyydä 
heitä pohtimaan, kuinka he voivat 
toteuttaa jossakin tulevassa opetus
tilaisuudessa sitä, mitä he oppivat.

• Kehota nuoria lukemaan Matthew 
O. Richardsonin puhe ”Opettaminen 
Hengen mukaisesti” etsien vastauksia 
kysymyksiin ”Kuinka Henki opet
taa?” ja ”Kuinka me noudatamme 
opetuksessamme Hänen esimerk
kiään?” Pyydä heitä kertomaan 
toisilleen, mitä he löytävät. Mitä 
sellaisia kokemuksia heillä on ollut, 
joissa opettaja on opettanut ”Hengen 
mukaisesti”? Kuinka he voivat nou
dattaa tuon opettajan esimerkkiä seu
raavan kerran, kun he itse opettavat?

• Lukekaa yhdessä vanhin Richard 
G. Scottin kokemukset julkaisun Opet-
taminen, kutsumuksista suurin sivuilta 
41–42. Pyydä nuoria vertaamaan näitä 
kahta kokemusta. Miksi Pyhä Henki 

Opetusvinkki

”Älä pelkää hiljaisuutta. 
Ihmiset tarvitsevat usein 
aikaa ajatella kysymyksiä 
ja vastata niihin voi
dakseen ilmaista omat 
ajatuksensa. Voit pitää 
tauon, kun olet esittänyt 
kysymyksen, kun on 
kerrottu jokin hengellinen 
kokemus tai kun jollakulla 
on vaikeuksia ilmaista 
ajatuksiaan.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 66–67.)
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oli läsnä ensimmäisellä oppitun
nilla? Mikä toisessa oppitunnissa oli 
erilaista? Kehota nuoria kertomaan, 
kuinka he aikovat toteuttaa sitä, mitä 
he näistä kokemuksista oppivat, seu
raavan kerran, kun heillä on tilaisuus 
opettaa muita.

• Anna jokaiselle luokan jäsenelle 
oma kappale julkaisun Saarnatkaa 
minun evankeliumiani kohdasta ”Hen
gen voima kääntymisessä” (s. 92–93). 
Pyydä heitä lukemaan se itsekseen ja 
etsimään vastauksia kysymykseen: 
”Mitä Hengen avulla opettaminen 

tarkoittaa?” Kehota heitä kertomaan, 
mitä he löytävät. Kysy nuorilta, miksi 
heistä tuntuu tärkeältä tietää tästä 
nyt, ennen kuin he palvelevat kokoai
kaisessa lähetystyössä. Kannusta heitä 
suorittamaan itsekseen kohtien ”Opis
kelu yksin” ja ”Pyhien kirjoitusten 
tutkiminen” toiminnat (jos mahdol
lista, voisit antaa heille oppitunnilla 
aikaa aloittaa). Kehota heitä tekemään 
muistiinpanoja kaikesta, mikä innoit
taa heitä, kun he lukevat näitä pyhien 
kirjoitusten kohtia, ja kertomaan 
niistä jollakin tulevalla oppitunnilla 
luokalle.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vai-
kutelmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka opetetaan Hengen avulla? Onko heillä 
mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tunteiden mukaan. Etsi Hengen johdatusta, 
kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja esitti kysymyk
siä, jotka saivat ne, joita 
Hän opetti, ajattelemaan 
ja tuntemaan syvälli
sesti. Hän antoi heille 
tilaisuuksia esittää omia 
kysymyksiään ja kertoa 
omista näkemyksistään. 
Koska Hän rakasti heitä, 
heistä oli turvallista kertoa 
ajatuksistaan ja tunteis
taan. Kuinka sinä voit 
auttaa nuoria tuntemaan, 
että heidän on turvallista 
kertoa ajatuksistaan ja 
tunteistaan?



22

Valikoitua lähdeaineistoa

”Hengen voima kääntymisessä”, Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, 2005, s. 92–93

Pyhän Hengen voima on keskeinen kääntymisessä. 
Pyri ymmärtämään kääntymisen oppi ja myös kään
tymiskokemus. Presidentti Boyd K. Packer selitti 
Hengen keskeistä tehtävää kääntymisessä:

”Kun kääntyminen tapahtuu, se tapahtuu Hengen 
voiman kautta. Lähetystyön onnistuminen edellyt
tää näiden kolmen seikan tapahtumista:

Meidän on ymmärrettävä, miltä tutkijasta täytyy 
tuntua, jotta hän kokisi kääntymisen.

Meidän on ymmärrettävä, miltä lähetyssaarnaajasta 
täytyy tuntua, jotta hän opettaisi Hengen käännyttä
vällä voimalla.

Ja sitten meidän on ymmärrettävä, miltä jäsenestä 
täytyy tuntua, jotta hän olisi menestyksekkäästi 
mukana kääntymiskokemuksessa.” (Lähetysjohta
jien konferenssi, 3. huhtikuuta 1985.)

Mitä paremmin ymmärrät, miltä tutkijoista, lähe
tyssaarnaajista ja jäsenistä tuntuu, kun he saavat 
Hengen todistuksen, sitä paremmin ymmärrät oman 
tehtäväsi:

• Sinun tulee rakentua eli vahvistua hengellisesti 
ja saada mielesi valistumaan, kun tutkit pyhiä 
kirjoituksia ja opetat oppia.

• Luo opettaessasi ilmapiiri, jossa Pyhä 
Henki voi todistaa. Teet sen opettamalla ja 

todistamalla palautuksen sanomasta. Opeta 
Hengen johdolla ja todista, että tiedät Pyhän 
Hengen voimasta, että se, mitä opetat, on totta.

• Noudata Hengen johdatusta soveltaessasi 
sanoman kunkin henkilön tarpeisiin.

• Pyydä ihmisiä toimimaan. Heidän uskonsa 
kasvaa, kun he tekevät parannusta, noudatta
vat käskyjä sekä tekevät liittoja ja pitävät ne.

Vanhin M. Russell Ballard on puhunut Hengen 
voimasta: ”Todellinen kääntymys tulee Hengen 
voimasta. Kun Henki koskettaa sydäntä, sydämet 
muuttuvat. Kun yksityiset ihmiset – – tuntevat 
Hengen tekevän työtä heidän kanssaan tai kun he 
näkevät osoituksia Herran rakkaudesta ja armosta 
elämässään, he ylentyvät ja rakentuvat hengellisesti 
ja heidän uskonsa Häneen vahvistuu. Nämä koke
mukset Hengen kanssa seuraavat luonnollisesti, 
kun ihminen on halukas kokeilemaan sanaa. Tällä 
tavalla me tulemme tuntemaan, että evankeliumi on 
tosi.” (”Nyt on aika”,   Liahona, tammikuu 2001, s. 89.)

Pyhä Henki tekee työtä ihmisten sydämessä saaden 
aikaan nämä muutokset. Kun ihmiset päättävät 
pitää sitoumukset, he tuntevat Pyhän Hengen voi
man vahvemmin ja he saavat uskoa totella Kris
tusta. Sinun tulee siis auttaa ihmisiä, joiden kanssa 
työskentelet, vahvistumaan uskossa kutsumalla 
heitä tekemään parannus sekä tekemään sitoumuk
sia ja pitämään ne.
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria ymmärtämään oppimisen ja opet
tamisen tärkeyden pelastussuunnitelmassa. Vanhin David A. Bednar kahdentoista 
apostolin koorumista on opettanut, että ”oppiminen uskon kautta ja kokemuksesta 
ovat Isän onnensuunnitelman kaksi keskeistä piirrettä” (”Etsikää oppimista uskon 
kautta”,   Liahona, syyskuu 2007, s. 19). Sinulla on tilaisuus auttaa nuoria saamaan 
vahvempi todistus pelastussuunnitelmasta ja lisää varmuutta kykyynsä opettaa sitä 
muille. Kannusta heitä esittämään kysymyksiä siitä, mitä he oppivat, etsimään lisää 
tietoa ja opettamaan muille, mitä he löytävät.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Miksi oppiminen on tärkeä osa taivaallisen Isän suunnitelmaa?
Miksi evankeliumin opettaminen on tärkeää pelastussuunnitelmassa?
Mikä on tahdonvapauden rooli evankeliumin oppimisessa?
Kuinka voin auttaa muita osallistumaan oppimiseen?
Kuinka voin käyttää kirkon musiikkia saadakseni tietoa pelastussuunnitelmasta?
Kuinka voin auttaa muita ymmärtämään Kristuksen opin?

Helmikuu: Pelastussuunnitelma
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HELMIKUU: PELASTUSSUUNNITELMA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Miksi oppiminen on tärkeä osa 
taivaallisen Isän suunnitelmaa?
Yksi tärkeimmistä syistä, miksi taivaallinen Isä lähetti meidät maan päälle, 
oli antaa meille kokemuksia, jotka auttaisivat meitä oppimaan ja tulemaan 
enemmän Hänen kaltaisikseen. Jos olemme kuuliaisia ja oppivaisia, Hän 
auttaa meitä oppimaan sen, mitä meidän pitää tietää, rivin rivin päälle koko 
elämämme ajan. Taivaallinen Isä odottaa meidän käyttävän saamaamme tietoa 
muiden siunaukseksi ja Hänen valtakuntansa rakentamiseksi.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä innoittaa sinua ole-
maan elinikäinen oppija?

2. Nefi 28:27–30; OL 98:11–12 (Herra 
on luvannut opettaa meitä ”rivin rivin 
päälle”, kun me tutkimme ja sitten 
elämme oppimamme mukaan)

Alma 12:9–11; OL 50:40 (Jos olemme 
kuuliaisia ja oppivaisia, me opimme 
jatkuvasti koko elämämme ajan)

OL 88:77–80 (Herra haluaa meidän 
oppivan, jotta olemme valmiita pitä
mään kutsumuksemme kunniassa)

Dieter F. Uchtdorf, ”Herra, en kai se 
ole minä?”,   Liahona, marraskuu 2014, 
s. 56–59

Dallin H. Oaks ja Kristen M. Oaks, 
”Opiskeleminen ja myöhempien aiko
jen pyhät”,   Liahona, huhtikuu 2009, 
s. 26–31

”Opiskeleminen”, Nuorten voimaksi, 
2011, s. 9–10

”Pelastussuunnitelma”, Lujana 
uskossa, 2005, s. 118–120

Video: ”Sinä tiedät tarpeeksi” (Vanhin 
Neil L. Andersen opettaa, että oppi
minen tapahtuu rivi rivin päälle)

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Mitä tilaisuuksia sinulla on 
jatkaa oppimista? Kuinka 
oppimisen jatkaminen on 
siunannut elämääsi?

Kuinka voit auttaa nuo
ria ymmärtämään, miten 
tärkeää on jatkaa oppi
mista koko elämänsä ajan? 
Mitä voit tehdä auttaaksesi 
heitä näkemään maallisen 
oppimisensa ja evankeliu
min oppimisensa arvon?
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• Mitä nuoret ovat oppineet pelastus
suunnitelman eri osatekijöistä (kuten 
liitoista, kuuliaisuudesta, sovituksesta 
tai kuolemanjälkeisestä elämästä)? 
Mistä he voisivat kertoa toisilleen?

• Kirjoita taululle: ”Miksi oppimi
nen on tärkeä osa taivaallisen Isän 

suunnitelmaa?” Anna nuorille koko 
oppitunnin ajan aikaa pohtia tätä 
kysymystä ja kirjoittaa muistiin 
mahdollisia vastauksia. Pyydä heitä 
lukemaan ääneen oppitunnin lopussa, 
mitä he kirjoittivat.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista innoittaa osaltaan nuoria tulemaan elinikäisiksi 
oppijoiksi. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii 
parhaiten omalle luokallesi:

• Kirjoita taululle: Miksi oppiminen 
on tärkeä osa taivaallisen Isän suunnitel-
maa? Pyydä nuoria ajattelemaan tätä 
kysymystä, kun he lukevat presidentti 
Dieter F. Uchtdorfin puheen ”Herra, 
en kai se ole minä?” väliotsikon ”Tut
kittava elämä” tekstin. Anna heille 
aikaa kertoa näkemyksistään. Kehota 
heitä kertomaan muutoksista, joita he 
ovat tehneet elämässään sen ansiosta, 
että he ovat tutkineet pyhiä kirjoituk
sia tai elävien profeettojen opetuksia.

• Pyydä jokaista nuorta lukemaan 
yksi tässä ehdotuksessa maini
tuista pyhien kirjoitusten kohdista 
ja etsimään oppimisen periaatteita. 
Kehota jokaista tekemään piirros tai 
kaavio, joka kuvaa pyhien kirjoitusten 
kohdassa olevia periaatteita. Pyydä 
nuoria käyttämään piirroksiaan, kun 
he opettavat toisilleen lukemaansa. 
Mitä nämä pyhien kirjoitusten kohdat 
opettavat oppimisen tärkeydestä tai
vaallisen Isän suunnitelmassa?

• Kehota nuoria lukemaan kirjasesta 
Nuorten voimaksi kohta ”Opiskelemi
nen” sekä siinä mainitut pyhien kir
joitusten kohdat. Pyydä puolta luokan 
jäsenistä etsimään asioita, joita tai
vaallinen Isä haluaa meidän tekevän, 
ja toista puolta etsimään siunauksia, 
joita Hän on luvannut. Kehota heitä 
kertomaan, mitä he löytävät, ja valit
semaan jokin asia, jota he kokevat, 
että heillä on tarve työstää. Keskustel
kaa yhdessä tavoista, joilla he voivat 
toimia paremmin noilla osa alueilla, 
ja kannusta nuoria asettamaan henki
lökohtaisia tavoitteita toteuttaakseen 
Herran neuvoja.

• Näytä video ”Sinä tiedät tarpeeksi” 
ja kehota nuoria kertomaan, mitä he 
oppivat vanhin Neil L. Andersenilta 
siitä, kuinka me hankimme tietoa. 
Mitä he sanoisivat ystävälle, jolla on 
vaikeuksia siksi, ettei hän ymmärrä 
kaikkea evankeliumista? Kuinka he 
auttaisivat ystäväänsä ymmärtämään 

Opetusvinkki

”Kun joku esittää kysy
myksen, niin mieti, voi
sitko pyytää muita vas
taamaan siihen sen sijaan 
että vastaisit itse. Voisit 
esimerkiksi sanoa: ’Se on 
mielenkiintoinen kysymys. 
Mitä te muut ajattelette?’ 
tai ’Voiko joku auttaa tässä 
kysymyksessä?’” (Opet-
taminen, kutsumuksista 
suurin, 2000, s. 64.)
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja oli täydellinen 
esimerkki kaikesta, mitä 
Hän opetti. Hän opetti 
opetuslapsiaan rukoile
maan rukoilemalla heidän 
kanssaan. Hän opetti heitä 
rakastamaan ja palve
lemaan siten, että Hän 
rakasti ja palveli heitä. 
Miten sinä voit olla esi
merkki oppimisen rakasta
misesta niille nuorille, joita 
opetat?

oppimisen roolin taivaallisen Isän 
suunnitelmassa?

• Pyydä nuoria lukemaan julkai
susta Lujana uskossa kohta ”Pelastus
suunnitelma” (s. 118–120) sekä siinä 

lainatut pyhien kirjoitusten kohdat ja 
etsimään jokin asia, jota he eivät vielä 
tienneet. Kehota heitä kertomaan, 
mitä he oppivat, ja keskustelemaan 
siitä, miksi taivaallinen Isä haluaa 
meidän jatkavan oppimista.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he oppimisen 
tärkeyden taivaallisen Isän suunnitelmassa? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä 
on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän opinkohtaan käyttää 
enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

• Pyydä nuoria ajattelemaan jotakin 
osaa pelastussuunnitelmasta, jonka he 
haluaisivat opettaa jollekulle ystä
välle tai perheenjäsenelle. Mitä he 

voivat tehdä saadakseen tietoa tuosta 
aiheesta?

• Todista siunauksista, joita me 
saamme, kun me pyrimme oppimaan 
koko elämämme ajan.
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Valikoitua lähdeaineistoa

”Opiskeleminen”, Nuorten voimaksi , 2011, s. 9–10

Opiskeleminen on tärkeä osa taivaallisen Isän suun
nitelmaa. Sen tarkoituksena on auttaa sinua tule
maan enemmän Hänen kaltaisekseen. Hän haluaa 
sinun kouluttavan mieltäsi ja kehittävän kykyjäsi 
ja taitojasi sekä sitä, että pystyt toimimaan vastuul
lisissa tehtävissäsi hyvin ja osaat arvostaa elämää. 
Saamasi koulutus on sinulle arvokasta kuolevaisuu
den aikana ja tulevassa elämässä.

Opiskeleminen valmistaa sinua suurempaan palve
luun maailmassa ja kirkossa. Se auttaa sinua huo
lehtimaan paremmin itsestäsi, perheestäsi ja apua 
tarvitsevista. Lisäksi se auttaa sinua olemaan viisas 
neuvonantaja ja kumppani tulevalle puolisollesi 
sekä osaava ja tehokas opettaja tuleville lapsillesi.

Koulutus on sijoitus, joka tuo suurenmoisia palkin
toja ja avaa mahdollisuuksien ovia, jotka saattaisivat 
muutoin pysyä sinulta suljettuina. Suunnittele nyt, 

että hankit koulutuksen. Ole valmis työskentele
mään ahkerasti ja tekemään tarvittaessa uhrauksia. 
Kerro koulutukseen liittyvistä tavoitteistasi per
heellesi, ystävillesi ja johtajillesi, niin että he voivat 
tukea ja kannustaa sinua.

Säilytä opinhalu koko elämäsi ajan. Iloitse jatku
vasta oppimisesta ja siitä, että harrastustesi piiri laa
jenee. Päätä, että osallistut aktiivisesti eteesi tuleviin 
oppimismahdollisuuksiin.

Opiskelemiseesi tulee sisältyä myös hengellistä 
oppimista. Tutki pyhiä kirjoituksia ja myöhempien 
aikojen profeettojen sanoja. Osallistu seminaariin ja 
instituuttiin. Opi jatkuvasti koko elämäsi ajan lisää 
taivaallisen Isän suunnitelmasta. Tämä hengelli
nen oppiminen auttaa sinua löytämään vastauksia 
elämän haasteisiin ja saa Pyhän Hengen olemaan 
kanssasi.

Alma 37:35; OL 88:77–80.
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HELMIKUU: PELASTUSSUUNNITELMA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Miksi evankeliumin 
opettaminen on tärkeää 
pelastussuunnitelmassa?
Taivaallisen Isän lasten pitää oppia evankeliumia, jotta onnensuunnitelman 
tarkoitukset voivat toteutua. Tästä syystä Jumalalle on tärkeää, että jokainen 
meistä opettaa evankeliumia perheelleen, muille kirkon jäsenille sekä niille, 
jotka eivät ole ottaneet vastaan evankeliumia.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitä niistä tunnet innoi-
tusta jakaa nuorten kanssa?

Luuk. 2:46–52 (Vapahtaja opetti 
jo nuorena muille evankeliumin 
totuuksia)

2. Nefi 2:8 (On erittäin tärkeää tehdä 
nämä asiat tunnetuiksi)

OL 43:8; 88:77–80 (Herra käskee mei
dän opettaa toinen toistamme)

Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 3–4

Video: ”Opettaminen auttaa pelasta
maan henkiä”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Seuraa, kuinka nuoret edistyvät 
siinä, mitä he oppivat pyhäkoulussa 
viime viikolla. Millä tavoin he jatkoi
vat oppimistaan viikon aikana?

• Pyydä nuoria puhumaan jostakin 
kokemuksesta, jolloin joku on opet
tanut heille jotakin merkityksellisellä 

tavalla. Voisit myös kertoa jonkin 
oman kokemuksesi.

• Kehota nuoria kertomaan tilan
teesta, jolloin he ovat opettaneet 
evankeliumia (esim. kotona, ystävälle 
tai kirkossa). Miksi opettaminen on 
tärkeää Jumalan lapsiaan varten laati
massa suunnitelmassa?

Kuinka joku evankeliumin 
opettaja on vaikuttanut 
sinuun? Mikä vaikutus 
sinulla on niihin, joita 
opetat?

Kuka muu opettaa luo
kassasi olevia nuoria? 
Kuinka nämä opettajat 
ovat vaikuttaneet nuorten 
elämään?

Milloin nuorilla on ollut 
tilaisuuksia opettaa? 
Kuinka he ovat auttaneet 
muita?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, miten tärkeää evanke-
liumin opettaminen on taivaallisen Isän suunnitelmassa. Valitse Hengen johdatusta 
noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Näytä kuva, jossa Vapahtaja 
opettaa temppelissä (ks. Evankeliumi-
aiheinen kuvakirja, nro 34), ja pyydä 
nuoria lukemaan Luuk. 2:46–52. Mitä 
Vapahtaja jo nuorena poikana ajat
teli opettamisen tärkeydestä? Mitä 
muuta tämä kertomus opettaa meille 
opettamisen tärkeydestä taivaallisen 
Isän suunnitelmassa? Pyydä nuo
ria miettimään ja tekemään luettelo 
kaikista niistä opetustilaisuuksista, 
joita heillä parhaillaan on (kannusta 
heitä ottamaan mukaan epäviralliset 
tilanteet kuten keskustelut ystävien 
kanssa). Kehota nuoria valitsemaan 
jokin kohta luettelostaan ja pohtimaan 
tätä kysymystä: ”Kuinka minä voin 
toteuttaa taivaallisen Isän suunnitel
maa hyödyntämällä tämän opetusti
laisuuden?” Pyydä heitä kertomaan 
ajatuksiaan.

• Näytä video ”Opettaminen auttaa 
pelastamaan henkiä” ja pyydä nuoria 
miettimään tehokkaita evankeliumin 
opettajia, joita heillä on ollut, kuten 

vanhemmat ja muut sukulaiset. Jaa 
heidät pareihin ja kehota heitä ker
tomaan toisilleen niistä opettajista, 
joita he ajattelivat. Mikä teki näistä 
opettajista tehokkaita? Kuinka nämä 
opettajat ovat auttaneet toteuttamaan 
taivaallisen Isän suunnitelmaa? Mitä 
nuoret voivat tehdä seuratakseen 
heidän esimerkkiään?

• Kehota nuoria lukemaan julkai
susta Opettaminen, kutsumuksista suu-
rin sivut 3 ja 4 ja etsimään vastausta 
kysymykseen: ”Miksi evankeliumin 
opettaminen on tärkeää pelastussuun
nitelmassa?” Pyydä heitä kirjoitta
maan vastauksensa pieneen korttiin 
ja kerää kortit. Lue yksi korteista 
ja pyydä sitä luokan jäsentä, joka 
kirjoitti tuon vastauksen, tulemaan 
luokan eteen ja selittämään, miksi 
hän valitsi tuon vastauksen. Kannusta 
häntä kertomaan jokin kokemuk
sensa, joka havainnollistaa hänen 
valitsemaansa vastausta.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he evankeliu-
min opettamisen roolin pelastussuunnitelmassa? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän opinkohtaan 
käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

• Kysy nuorilta, mitä vaikutelmia 
he saivat tänään opettamisesta. Mitä 
he voivat tehdä toimiakseen näiden 
vaikutelmien mukaan?

• Todista opettamisen tärkeydestä. 

Opetusvinkki

”Päätehtävänäsi tulee olla 
toisten auttaminen evan
keliumin oppimisessa eikä 
vaikuttava esitys. Tämä 
sisältää myös sen, että 
annat oppijoille tilaisuuk
sia opettaa toisiaan.” 
(Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, 2000, s. 64.)

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja valmistautui 
opettamaan evankeliumia 
muille. Hän vietti aikaa 
yksin rukoillen ja paasto
ten. Yksityisinä hetkinä 
Hän etsi taivaallisen Isän 
johdatusta. Kuinka sinä 
voit hengellisesti valmis
tautua opettamaan nuoria?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote julkaisusta Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 3–4

Opettaminen kuuluu taivaallisen Isän 
suunnitelmaan

Voidaksemme täysin käyttää tahdonvapauttamme 
vanhurskaudessa meidän täytyy saada tietoa  
Vapahtajasta ja Hänen evankeliuminsa opeista. 
Tästä syystä evankeliumin opettamisella on aina 
ollut tärkeä sija taivaallisen Isän suunnitelmassa 
Hänen lapsiaan varten.

Kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa me 
saimme ensimmäiset opetuksemme – ja meitä val
mistettiin tulemaan Herran säätämänä aikana työhön 
Hänen viinitarhaansa ihmissielujen pelastamiseksi 
(ks. OL 138:56). Kun Aadam ja Eeva oli karkotettu 
Eedenin puutarhasta, Herra lähetti enkeleitä opetta
maan heille lunastussuunnitelmaa (ks. Alma 12:27–
32). Myöhemmin Hän käski Aadamia ja Eevaa opetta
maan ”näitä asioita” lapsilleen (ks. Moos. 6:57–59).

Jokaisella evankeliumin taloudenhoitokaudella 
Herra on ohjannut lunastussuunnitelman opet
tamista. Hän on lähettänyt enkeleitä (ks. Moosia 
3:1–4; Moroni 7:29–32; JS–H 30–47), kutsunut 
profeettoja (ks. Aam. 3:7), antanut pyhiä kirjoituksia 
(ks. OL 33:16) ja auttanut ihmisiä tuntemaan totuu
den Pyhän Hengen voiman kautta (ks. 1. Nefi 10:19; 
Moroni 10:5). Hän on käskenyt seuraajiaan opetta
maan evankeliumia perheensä jäsenille (ks. 5. Moos. 
6:57; Moosia 4:14–15; OL 68:25–28), muille kirkon 
jäsenille (ks. OL 88:77–78, 122) ja niille, jotka eivät 
ole vielä saaneet evankeliumin täyteyttä (ks. Matt. 
28:19–20; OL 88:81). – –

Jokainen jäsen on opettaja

Opettaessaan nefiläisiä ylösnoussut Vapahtaja sanoi: 
”Pitäkää valonne korkealla, jotta se loistaisi maail
malle. Katso, minä olen valo, joka teidän on pidet
tävä korkealla – se, mitä te olette nähneet minun 
tekevän.” (3. Nefi 18:24.) Tässä opetuksessa Herra 
ei tehnyt mitään eroa niiden kesken, jotka kuulivat 
Hänen äänensä. Kaikkia kehotettiin opettamaan.

Sama pitää paikkansa tänä päivänä. Vastuu evanke
liumin opettamisesta ei kuulu vain niille, joilla on 
virallinen tehtävä opettajina. Myöhempien Aiko
jen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä 
sinulla on velvollisuus opettaa evankeliumia. 
Vanhempana, poikana, tyttärenä, aviomiehenä, 
vaimona, veljenä, sisarena, kirkon johtohenkilönä, 
luokan opettajana, kotiopettajana, kotikäyntiopetta
jana, työtoverina, naapurina tai ystävänä sinulla on 
tilaisuuksia opettaa. Joskus voit opettaa avoimesti 
ja suoraan sillä, mitä sanot, ja todistuksella, jonka 
lausut. Ja esimerkillä opetat aina.

Herra sanoi: ”Tämä on minun työni ja kirkkauteni – 
ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän 
toteuttaminen” (Moos. 1:39). Kun ajattelet evanke
liumin opettamisen osuutta Jumalan lasten pelastuk
sessa ja korotuksessa, niin voitko kuvitella ylevämpää 
tai pyhempää velvollisuutta? Ymmärryksesi lisäämi
nen ja taitojesi parantaminen vaatii sinulta uutteraa 
ponnistelua, koska tiedät, että Herra lisää kykyjäsi, 
kun opetat Hänen määräämällään tavalla. Se on rak
kauden työtä – tilaisuus auttaa muita käyttämään tah
donvapauttaan vanhurskaasti, tulemaan Kristuksen 
luokse ja saamaan iankaikkisen elämän siunaukset.
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HELMIKUU: PELASTUSSUUNNITELMA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mikä on tahdonvapauden rooli 
evankeliumin oppimisessa?
Taivaallinen Isä loi meidät toimijoiksi, ei toiminnan kohteiksi (ks. 2. Nefi 2:26). 
Tämä periaate soveltuu kaikkiin kuolevaisen elämämme osa alueisiin, myös 
pyrkimyksiimme oppia evankeliumia. Meidän jokaisen täytyy oppia evanke
liumia itse – kukaan ei voi oppia sitä puolestamme. Evankeliumin oppiminen 
on tarkoitettu aktiiviseksi kokemukseksi, ei passiiviseksi. Kun me käytämme 
tahdonvapauttamme siihen, että etsimme uutterasti totuutta, Herra siunaa 
meitä lisääntyvällä valolla ja tiedolla.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki seuraavaa lähdeaineistoa. Mitä pyhien kirjoitusten kohtia tai esimerkkejä voit 
käyttää auttaaksesi nuoria ymmärtämään, mitä aktiivinen osallistuminen oppimiseen 
tarkoittaa?

Joh. 7:17 (Meidän täytyy tehdä tai
vaallisen Isän tahto tunteaksemme 
Hänen oppinsa)

Jaak. 1:22 (Olkaa sanan tekijöitä eikä 
vain kuulijoita)

1. Nefi 10:19 (Jos me etsimme uutte
rasti totuutta, me löydämme sen)

2. Nefi 2:26 (Meidän on määrä toimia 
eikä olla toiminnan kohteita)

OL 50:24 (Kun me otamme vastaan 
totuutta ja toimimme sen mukaan, me 
saamme lisää totuutta)

OL 88:118 (Me etsimme oppia tutki
malla ja uskon avulla)

David A. Bednar, ”Etsikää oppimista 
uskon kautta”,  Liahona, syyskuu 2007, 
s. 16–24

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria laatimaan luettelo 
asioista, joita he ovat oppineet semi
naarissa, sakramenttikokouksessa, 
henkilökohtaisessa opiskelussaan tai 

muissa tilanteissa. Keskustelkaa luok
kana siitä, kuinka kaikki nämä asiat 
liittyvät pelastussuunnitelmaan.

Ajattele jotakin asiaa, 
jonka olet oppinut äsket
täin. Mitä teit oppiaksesi 
sen? Miltä sinusta tuntui?

Millä eri tavoilla nuoret 
voivat olla mukana evan
keliumin oppimisessa?

Kuka luokassasi vaikuttaa 
olevan aktiivisesti mukana 
oppimisessa? Kuka ei ole? 
Kuinka voit työskennellä 
muiden opettajien kanssa 
kannustaaksesi nuoria 
osallistumaan aktiivisesti 
oppimiseen luokassa ja 
itsekseen?
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• Kehota nuoria kertomaan lempi
oppiaiheestaan, johon he osallistui
vat aktiivisesti (esim. perheillassa, 
kotiopetuskäynnillä, pyhäkoululuo
kassa tai Alkeisyhdistyksessä). Mitä 
he tekivät osallistuakseen? Kuinka 

heidän osallistumisensa auttoi heitä 
oppimaan paremmin? Mitä muita 
tapoja on osallistua oppimiseen? (Voi
sit tuoda esiin, että oppitunnin aikana 
kommentoiminen ei ole ainoa tapa 
osallistua.)

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista innoittaa osaltaan nuoria osallistumaan aktiivisesti 
evankeliumin oppimiseen. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi 
toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kannusta nuoria kertomaan 
pyhistä kirjoituksista esimerkkejä 
ihmisistä, jotka pyrkivät aktiivisesti 
oppimaan evankeliumia (ks. esim. 
1. Nefi 2:14–16 [Nefi], OL 138:1–11 
[Joseph F. Smith] ja JS–H 10–18 
[Joseph Smith]). Mitä evankeliumin 
oppimisen periaatteita nuoret voivat 
löytää, kun he lukevat näistä esimer
keistä? (Esimerkiksi Nefi kuuli, mitä 
hänen isänsä opetti, hänellä oli halu 
tietää itse ja hän toimi tuon halun 
mukaan.) Mitä nuoret haluavat oppia 
pelastussuunnitelmasta? Kuinka he 
voivat käyttää näitä periaatteita oppi
misensa ohjaamiseen?

• Kehota nuoria lukemaan vanhin 
David A. Bednarin artikkelista ”Etsi
kää oppimista uskon kautta” osuus, 
joka alkaa väliotsikolla ”Oppiminen 
uskon kautta: toimia eikä olla toimin
nan kohteena”. Pyydä heitä etsimään 
asioita, joita vanhin Bednar ehdottaa 
heitä tekemään, jotta he ottaisivat 
enemmän vastuuta evankeliumin 
oppimisestaan. Mitä he aikovat tehdä 
noudattaakseen hänen neuvojaan 

omissa pyrkimyksissään saada lisää 
tietoa pelastussuunnitelmasta?

• Kirjoita tässä oppimisehdotuksessa 
mainitut pyhien kirjoitusten viit
teet taululle. Kehota jokaista luokan 
jäsentä valitsemaan yksi niistä luet
tavaksi ja etsimään vastauksia tähän 
kysymykseen: Mitä siunauksia saa 
aktiivisesta osallistumisesta oppimi
seen? Pyydä nuoria kertomaan, mitä 
he löytävät. Kehota heitä kutakin 
täydentämään seuraava virke: ”Aion 
osallistua aktiivisemmin evankeliu
min oppimiseen siten, että…” Pyydä 
muutamaa nuorta kertomaan suunni
telmansa luokalle.

• Kehota nuoria lukemaan OL 58:26–
28 ja etsimään tapoja, joilla Herran 
neuvot voisivat soveltua heidän roo
liinsa evankeliumin oppijoina. Pyydä 
heitä luettelemaan joitakin valintoja, 
joita heidän oppilaina on tehtävä 
(kuten kommentoidako oppitunnin 
aikana vai ei tai kuinka valmistautua 
hengellisesti oppitunnille). Mitä seu
rauksia näillä valinnoilla on?

Pyydä nuoria kertomaan siitä, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he tahdon-
vapauden roolin evankeliumin oppimisessa? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä 
on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän opinkohtaan käyttää 
enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Esitä kysymyksiä, joihin 
oppijoiden on etsittävä 
vastaukset pyhistä kir
joituksista ja myöhem
pien aikojen profeettojen 
opetuksista” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 62).
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Kutsu toimimaan

• Mitä nuoret voivat tehdä toteut
taakseen oppimaansa, kun he tutkivat 
pelastussuunnitelmaa muissa kirkon 
luokissa? Kuinka voit tukea heitä 

heidän pyrkimyksissään tulla aktiivi
siksi oppijoiksi?

• Todista siunauksista, joita uuttera 
pyrkimys oppia tuo tullessaan.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti opet
taessaan yksinkertaisia 
kertomuksia, vertauksia 
ja tosielämän esimerkkejä. 
Hän auttoi muita löytä
mään evankeliumin ope
tuksia omista kokemuk
sistaan. Kuinka sinä autat 
nuoria näkemään omassa 
elämässään esimerkkejä 
siitä, mitä opetat?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote David A. Bednarin puheesta ”Etsikää oppimista 
uskon kautta”,  Liahona, syyskuu 2007, s. 19–21

Kuinka usko kaikkien älyllisten olentojen toiminnan 
periaatteena liittyy evankeliumin oppimiseen? Ja 
mitä tarkoittaa etsiä oppimista uskon kautta?

Kaikkien Jumalan luotujen suuressa piirissä on 
toimijoita ja toiminnan kohteita (ks. 2. Nefi 2:13–14). 
Meitä on taivaallisen Isämme poikina ja tyttärinä 
siunattu tahdonvapauden lahjalla – kyvyllä ja voi
malla toimia itsenäisesti. Tahdonvapaudella siu
nattuina me olemme vapaita toimimaan, ja meidän 
tulee ensisijaisesti toimia eikä vain olla toiminnan 
kohteena – etenkin kun pyrimme saamaan ja sovel
tamaan hengellistä tietoa.

Oppiminen uskon kautta ja kokemuksesta ovat 
Isän onnensuunnitelman kaksi keskeistä piirrettä. 
Sovituksen kautta Vapahtaja säilytti moraalisen 
tahdonvapauden ja teki meille mahdolliseksi toimia 
ja oppia uskon kautta. Kapinoidessaan suunnitel
maa vastaan Lusifer pyrki hävittämään ihmisen 
tahdonvapauden, ja hänen tarkoituksenaan oli, että 
oppijoina me olisimme vain toiminnan kohteena. – –

Oppija, joka käyttää tahdonvapauttaan toimimalla 
oikeiden periaatteiden mukaan, avaa sydämensä 
Pyhälle Hengelle ja pyytää Hänen opetustaan, todis
tavaa voimaansa ja vahvistavaa todistustaan. Oppi
minen uskon kautta edellyttää hengellistä, henkistä 
ja fyysistä vaivannäköä eikä vain passiivista vas
taanottamista. Juuri uskon innoittaman toiminnan 
vilpittömyydellä ja johdonmukaisuudella me osoi
tamme taivaalliselle Isällemme ja Hänen Pojalleen 
Jeesukselle Kristukselle halukkuutemme oppia ja 

saada opetusta Pyhältä Hengeltä. Siten oppiminen 
uskon kautta sisältää sen, että käytämme moraalista 
tahdonvapautta toimimalla sen varmuuden poh
jalta, mitä toivomme, ja se kutsuu ainoaa todellista 
opettajaamme, Herran Henkeä, näyttämään meille 
sitä, mitä ei nähdä.

Ajatelkaa, kuinka lähetyssaarnaajat auttavat tutki
joita oppimaan uskon kautta. Sellaisten hengellisten 
sitoumusten tekeminen ja pitäminen kuin Mormo
nin kirjan tutkiminen ja sen vuoksi rukoileminen, 
kirkon kokouksissa käyminen ja käskyjen pitämi
nen, vaatii tutkijaa osoittamaan uskoa ja toimimaan. 
Yksi lähetyssaarnaajan päätehtävistä on auttaa 
tutkijaa tekemään sitoumuksia ja pitämään ne kun
niassa – toimimaan ja oppimaan uskon kautta. Niin 
tärkeitä kuin opettaminen, kehottaminen ja selit
täminen ovatkin, ne eivät voi milloinkaan välittää 
tutkijalle todistusta palautetun evankeliumin totuu
dellisuudesta. Vasta kun tutkijan usko saa aikaan 
toimintaa ja avaa polun sydämeen, Pyhä Henki voi 
antaa vahvistavan todistuksen. Lähetyssaarnaajien 
täytyy selvästikin oppia opettamaan Hengen voi
malla. Yhtä tärkeä on kuitenkin lähetyssaarnaajien 
vastuu auttaa tutkijoita oppimaan uskon kautta. – –

Loppujen lopuksi vastuu uskon kautta oppimisesta 
ja hengellisen totuuden soveltamisesta on meillä 
itse kullakin. Tämä on yhä vakavampi ja tärkeämpi 
vastuu maailmassa, jossa me nyt elämme ja tulemme 
vielä elämään. Sen tukena, mitä, kuinka ja milloin me 
opimme, ovat opettaja, esitystapa tai jokin tietty aihe 
tai oppiaiheen rakenne – mutta se ei riipu näistä.
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HELMIKUU: PELASTUSSUUNNITELMA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin auttaa muita 
osallistumaan oppimiseen?
Me kaikki olemme vastuussa siitä, että opimme evankeliumin opinkohtia 
ponnistelemalla uutterasti. Me evankeliumin opettajat voimme auttaa niitä, 
joita opetamme, ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Me voimme herät
tää muissa halun tutkia ja ymmärtää evankeliumia sekä elää sen mukaan. Me 
menestymme parhaiten opettajina, kun autamme niitä, joita opetamme, löytä
mään itse evankeliumin periaatteita ja ammentamaan voimansa Jumalalta.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja lähdeaineistoa. Minkä tunnet 
olevan hyödyllisintä opettamillesi nuorille?

Matt. 16:13–16 (Vapahtaja kutsuu 
Pietarin todistamaan)

Matt. 28:18–19; Luuk. 10:1–9 (Vapah
taja antaa opetuslapsilleen tehtäviä 
opettaa ja palvella muita)

Mark. 10:17–21 (Vapahtaja kutsuu 
niitä, joita Hän opettaa, toimimaan 
uskossa)

Luuk. 7:36–43 (Vapahtaja esittää 
kysymyksiä, jotka kutsuvat niitä, 
joita Hän opettaa, pohtimaan Hänen 
sanomaansa)

Joh. 3:1–13 (Vapahtaja vastaa niiden 
kysymyksiin, joita Hän opettaa)

3. Nefi 11:13–15 (Vapahtaja kutsuu 
niitä, joita Hän opettaa, tuntemaan 
Hänet itse)

3. Nefi 17:1–3 (Vapahtaja kutsuu niitä, 
joita Hän opettaa, valmistautumaan 
oppimaan lisää)

OL 88:122 (Oppijat rakentuvat, kun he 
kertovat ajatuksistaan ja näkemyksis
tään toisilleen ja kuuntelevat toisiaan)

David A. Bednar, ”Pysykää valveilla 
hellittämättä”,  Liahona, toukokuu 
2010, s. 40–43

”Edistä oppimista”, Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, s. 60–74, 
208–212

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Millaisia kokemuksia 
sinulla on ollut siitä, kun 
olet luokan jäsenenä osal
listunut merkityksellisesti 
oppimiseen? Kuinka koke
mus on erilainen silloin, 
kun et osallistu?

Millä tavoin henkilö voi 
osallistua merkityksel
lisesti oppimiseen sen 
lisäksi että hän sanoo 
jotakin? Mitä teet kannus
taaksesi osallistumista?

Mitä opetuskokemuksia 
nuorilla on ollut? Kuinka 
he ovat kutsuneet niitä, 
joita he ovat opettaneet, 
osallistumaan oppimi
seen? Kuinka voit rakentaa 
heidän kokemustensa 
pohjalle?
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• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
äskettäinen oppimis  tai opetuskoke
mus, joka heillä on ollut muualla kuin 
luokassa. Kuinka edellisillä viikoilla 
opetetut periaatteet auttoivat heitä?

• Kehota nuoria keskustelemaan 
siitä, mitä huonoja puolia on siinä, 

että on luokassa, jossa opettaja hoitaa 
kaiken puhumisen eikä luokan jäseniä 
kannusteta osallistumaan. Auta heitä 
tekemään luettelo eri tavoista, joilla 
oppijat voivat osallistua oppimiseen 
(niin luokassa kuin muuallakin). 
Kuinka opettaja voi kannustaa tällai
sia osallistumistapoja?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat auttaa 
niitä, joita he opettavat, osallistumaan oppimiseen. Valitse Hengen johdatusta noudat-
taen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria tutkimaan sivuja 4–5 
oppaasta Evankeliumin opettaminen 
Vapahtajan tavalla ja tekemään tau
lulle luettelo tavoista, joilla Vapahtaja 
kutsui niitä, joita Hän opetti, osallis
tumaan omaan oppimiseensa. Pyydä 
nuoria valitsemaan luettelosta yksi 
kohta ja pareittain työskennellen 
etsimään pyhistä kirjoituksista jokin 
esimerkki, jossa Vapahtaja opetti tällä 
tavalla (esim. tässä oppimisehdotuk
sessa mainitut). Voisit myös kehottaa 
heitä miettimään omaa kokemusta, 
jossa opettaja on opettanut heitä jol
lakin samankaltaisella tavalla. Pyydä 
kutakin paria kertomaan luokalle, 
mitä he löytävät. Keskustelkaa siitä, 
kuinka nuoret voivat opettaessaan 
jäljitellä Vapahtajan menetelmiä. 
Miksi on tärkeää näillä tavoilla saada 
mukaan ne, joita opetatte?

• Anna ennen oppituntia muutamille 
luokan jäsenille tutkittavaksi yksi 
periaate sivuilta 63–74 julkaisusta 
Opettaminen, kutsumuksista suurin. 

Pyydä heitä tulemaan oppitunnille 
valmistautuneina opettamaan muille 
nuorille tuo periaate. Pyydä heitä 
selittämään esityksessään, kuinka 
heidän valitsemansa periaate kannus
taa oppijoita osallistumaan aktiivisesti 
omaan oppimiseensa. Kannusta heitä 
soveltamaan tuota periaatetta käytän
töön, kun he opettavat.

• Kehota nuoria lukemaan vanhin 
David A. Bednarin puheesta ”Pysy
kää valveilla hellittämättä” osuus, 
joka alkaa väliotsikolla ”Lasten kut
suminen toimimaan”. Pyydä nuoria 
etsimään syitä siihen, miksi evan
keliumin opettajien tulee kannustaa 
opetettaviaan osallistumaan aktiivi
sesti omaan oppimiseensa, ja kerto
maan niistä muille. Kehota nuoria 
keskustelemaan esimerkkitilanteista, 
jolloin opettajat heidän elämässään 
ovat opettaneet sillä tavoin kuin van
hin David A. Bednar kuvailee. Mikä 
vaikutus tämäntyyppisellä opettami
sella on ollut heidän oppimiseensa?

Pyydä nuoria kertomaan siitä, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
he voivat auttaa muita osallistumaan oppimiseen? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää 
enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Kuunteleminen on 
rakkauden osoitus. Se 
merkitsee usein uhrausta. 
Kun todella kuuntelemme 
muita, luovumme usein 
siitä, mitä itse haluamme 
sanoa, jotta he voisivat 
ilmaista ajatuksensa.” 
(Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, 2000, s. 66.)
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Kutsu toimimaan

Pyydä nuoria ajattelemaan tilaisuuksia, joita heillä on opettaa pelastussuunnitelmaa 
muille. Kannusta heitä suunnittelemaan keinoja, joilla he voivat auttaa niitä, joita he 
opettavat, osallistumaan merkityksellisellä tavalla. Kutsu heitä jollakin tulevalla oppi-
tunnilla kertomaan, mitä he ovat tehneet.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti yksin
kertaisia kertomuksia, 
vertauksia ja tosielämän 
esimerkkejä auttaakseen 
muita ymmärtämään, mitä 
Hän opetti. Hän auttoi 
heitä löytämään evanke
liumin opetuksia omista 
kokemuksistaan. Kuinka 
nuoret voivat auttaa muita 
osallistumaan aktiivisesti 
evankeliumin oppimiseen?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote David A. Bednarin puheesta ”Pysykää valveilla hellit-
tämättä”,  Liahona, toukokuu 2010, s. 42–43

Evankeliumin oppijoina meidän tulee toteuttaa sana 
tekoina eikä pelkästään kuunnella sitä (ks. Jaak. 
1:22). Sydämemme avautuu Pyhän Hengen vaiku
tukselle, kun käytämme tahdonvapauttamme oikein 
ja toimimme oikeiden periaatteiden mukaan – ja 
kutsumme siten elämäämme Hänen opettavan ja 
todistavan voimansa. Vanhemmilla on pyhä tehtävä 
auttaa lapsiaan toimimaan ja etsimään oppia uskon 
avulla. Eikä lapsi ole koskaan liian nuori oppimaan 
tällä tavalla.

Kun antaa ihmiselle kalan, hän saa siitä yhden 
aterian. Kun opettaa ihmisen kalastamaan, hänellä 
riittää ruokaa koko elämänsä ajan. Vanhempina 
ja evankeliumin opettajina te ja minä emme ole 
kalan jakelijoita, vaan meidän työmme on auttaa 
lap siamme niin että he oppivat ”kalastamaan” 
ja heistä tulee hengellisesti lujia. Tähän tärkeään 
tavoitteeseen päästään parhaiten, kun me kannus
tamme ja autamme lapsiamme toimimaan oikeiden 
periaatteiden mukaan – kun autamme heitä oppi
maan tekemällä. ”Joka tahtoo noudattaa hänen 
tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni 
lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani” (Joh. 7:17). 
Sellainen oppiminen edellyttää hengellistä, hen
kistä ja fyysistä vaivannäköä eikä vain passiivista 
vastaanottamista.

Lasten kutsuminen evankeliumin oppijoina toi
mimaan eikä vain olemaan toiminnan kohteena 

rakentuu sen varaan, että Mormonin kirjaa luetaan 
ja siitä puhutaan ja että kodissa todistetaan spontaa
nisti. Kuvitelkaa esimerkiksi perheilta, jossa lapsia 
kehotetaan ja heidän odotetaan tulevan valmistautu
neina esittämään kysymyksiä siitä, mitä he lukevat 
ja oppivat Mormonin kirjasta – tai aiheesta, jota on 
äskettäin tähdennetty evankeliumiaiheisessa kes
kustelussa tai spontaanissa todistuksessa kotona. Ja 
kuvitelkaa edelleen, että lapset esittävät kysymyksiä, 
joihin vanhemmat eivät ole valmistautuneet riittä
västi vastaamaan. Joitakuita vanhempia sellainen 
suunnittelematon lähestymistapa perheiltaan saattaa 
huolestuttaa. Parhaat perheillat eivät kuitenkaan 
välttämättä ole tulosta ennalta valmistelluista, oste
tuista tai internetistä ladatuista oppiaiherunko ja 
havainto välinepaketeista. Mikä suurenmoinen tilai
suus perheenjäsenille onkaan tutkia yhdessä pyhiä 
kirjoituksia ja saada opetusta Pyhältä Hengeltä. 
”Sillä saarnaaja ei ollut kuulijaa parempi, eikä opet
taja ollut oppilasta parempi; – – ja he kaikki tekivät 
työtä, kukin voimiensa mukaisesti” (Alma 1:26).

Autammeko te ja minä lapsiamme tulemaan itse
näisiksi toimijoiksi, jotka etsivät oppia tutkimalla ja 
uskon kautta, vai olemmeko kouluttaneet lapsemme 
odottamaan opetusta ja olemaan toiminnan kohteina? 
Annammeko me vanhempina lapsillemme etupäässä 
hengellisen kalan vastineita syötäväksi vai autam
meko heitä johdonmukaisesti toimimaan, oppimaan 
itse ja pysymään lujina ja järkkymättöminä? Autam
meko me lapsiamme tekemään innokkaasti työtä 
pyytäen, etsien ja kolkuttaen? (Ks. 3. Nefi 14:7.)



40

HELMIKUU: PELASTUSSUUNNITELMA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin käyttää kirkon 
musiikkia saadakseni tietoa 
pelastussuunnitelmasta?
Ensimmäinen presidenttikunta on opettanut: ”Jotkut suurimmista saar
noista on esitetty laulamalla kirkon lauluja. Laulut saavat meidät tekemään 
parannusta ja hyviä tekoja, ne vahvistavat todistusta ja uskoa, antavat tukea 
uupuneille, lohduttavat surevia ja innoittavat meitä kestämään loppuun asti.” 
(MAP- lauluja, s. ix.) Kirkon lauluissa ja muussa kirkon musiikissa opetetaan 
voimallisesti useimpia evankeliumin periaatteita, myös niitä, jotka liittyvät 
pelastussuunnitelmaan.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja muuta lähdeaineistoa. Mitä tunnet 
innoitusta jakaa nuorten kanssa?

Kol. 3:16 (Opettakaa toisianne lauluin 
ja musiikin avulla)

OL 25:12 (Vanhurskaiden laulu on 
rukous Herralle)

Dallin H. Oaks, ”Jumalanpalvelus 
musiikin välityksellä”, Valkeus, 
 tammikuu 1995, s. 8–10

”Musiikki ja tanssi”, Nuorten voimaksi, 
2011, s. 22–23

”Ensimmäisen presidenttikunnan 
alkusanat”, MAP- lauluja, s. ix–x

”Oppiaiheiden rikastaminen musii
killa”, Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, 2000, s. 169–170

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria mainitsemaan jokin 
asia, jonka he haluaisivat kertoa 
jollekulle ystävälle pelastussuunnitel
masta. Mitä he voisivat tehdä auttaak
seen ystävää oppimaan?

• Lukekaa yhdessä ”Ensimmäisen 
presidenttikunnan alkusanat” laulu
kirjasta (s. ix–x). Kehota nuoria teke
mään taululle luettelo asioista, joita 
ensimmäinen presidenttikunta pyytää 

Mitä evankeliumin 
totuuksia olet oppinut 
kirkon lauluista ja muusta 
kirkon musiikista? Kuinka 
musiikki on vaikuttanut 
todistukseesi ja uskoosi? 
Mitkä kokemukset ovat 
opettaneet sinulle musii
kin voiman?

Kuinka musiikki vaikut
taa opettamiesi nuorten 
elämään? Ketkä nuorista 
voisivat auttaa sinua 
opettamaan muille nuo
rille musiikin kohottavaa 
voimaa?
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meitä tekemään, ja heidän lupaamis
taan siunauksista.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria käyttämään kirkon musiikkia saadakseen 
lisää tietoa pelastussuunnitelmasta. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai 
useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Näytä nuorille, kuinka he voivat 
käyttää kirkon laulukirjan tai lasten 
laulukirjan aihehakemistoa löytääk
seen pelastussuunnitelmaan liittyviä 
lauluja. Kehota jokaista nuorta valit
semaan jokin kirkon tai lasten laulu 
ja tutkimaan laulun sanoja ja lauluun 
liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia 
(ne ovat kunkin laulun lopussa). Mitä 
oivalluksia he saavat pelastussuunni
telmasta laulujen sanojen perusteella?

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
kirkon musiikkiin liittyvä hengellinen 
kokemus, joka heillä on ollut. Mikä 
teki kokemuksesta merkityksellisen 
heille? Kuinka musiikki voi auttaa 
teitä opettamaan jollekulle jonkin 
evankeliumin totuuden? Pyydä 
nuoria etsimään julkaisusta Opet-
taminen, kutsumuksista suurin kohta 
”Oppiaiheiden rikastaminen musii
killa” (s. 169–170), jossa ehdotetaan 
viittä tapaa käyttää musiikkia ope
tuksessa. Kehota nuoria valitsemaan 
yksi ehdotus, joka kiinnostaa heitä, ja 
tutkimaan tuota kohtaa yksinään tai 
pienryhmissä. Kun he ovat valmiit, 

pyydä heitä kertomaan luokalle, mitä 
he oppivat, ja selittämään, kuinka he 
noudattaisivat ehdotusta opettaak
seen muille pelastussuunnitelmasta. 
Mitä kirkon lauluja tai lasten lauluja 
he käyttäisivät?

• Kirjoita taululle seuraavat otsikot: 
”Kuolevaisuutta edeltävä elämä”, 
”Elämä kuolevaisuudessa” ja ”Elämä 
kuoleman jälkeen”. Kehota nuo
ria laulamaan tai kuuntelemaan 
laulu ”Taivaan Isä” (MAP- lauluja, 
184). Pyydä heitä etsimään, mitä 
tämä laulu opettaa näistä kolmesta 
pelastussuunnitelman vaiheesta, 
ja kirjoittamaan löytämänsä asiat 
taululle asianomaisen otsikon alle. 
Mitä muuta he oppivat tämän laulun 
perusteella taivaallisen Isän meitä 
varten laatimasta suunnitelmasta? 
Mitä muita sellaisia kirkon lauluja 
tai lasten lauluja heidän mieleensä 
tulee, jotka opettavat pelastussuunni
telmasta? Kannusta heitä kertomaan 
ajatuksiaan ja tunteitaan siitä, kuinka 
Henki voi opettaa meitä musiikin 
välityksellä.

Pyydä nuoria kertomaan siitä, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
kirkon musiikkia voi käyttää pelastussuunnitelman opettamiseen ja siitä oppimiseen? 
Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? 
Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Auttaaksesi oppijoita ole
maan valmiita vastaamaan 
kysymyksiin voit ennen 
jonkin kohdan lukemista ja 
jotakin esitystä kertoa, että 
pyydät heitä sen jälkeen 
vastaamaan kysymyksiin. 
Voit sanoa esimerkiksi: 
’Kuunnelkaa, kun luen 
tämän kohdan, niin että 
voitte kertoa, mikä siinä 
eniten kiinnostaa teitä.’ 
Tai: ’Kun tämä pyhien 
kirjoitusten kohta luetaan, 
katsokaa, ymmärrättekö, 
mitä Herra sanoo meille 
uskosta.’” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 69.)
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja luotti niihin, 
joita Hän opetti. Hän val
misti heitä ja antoi heille 
tärkeitä tehtäviä opettaa, 
siunata ja palvella muita. 
Kuinka kutsumuksesi 
opettaa nuoria on todiste 
siitä, että Vapahtaja luottaa 
sinuun? Kuinka voit osoit
taa nuorille, että luotat 
heidän kykyynsä opettaa?

Kutsu toimimaan

Pyydä nuoria pohtimaan, mitä he ovat tänään oppineet opettamisesta ja oppimisesta 
musiikin avulla. Mitä he tuntevat innoitusta tehdä oppimansa perusteella? Kuinka se 
vaikuttaa heidän evankeliumin tutkimiseensa? Siihen, mitä he ajattelevat musiikista? 
Entä heidän tuleviin opetustilaisuuksiinsa?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote kohdasta ”Oppiaiheiden rikastaminen musiikilla” 
julkaisusta Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 168–169

Jonkin evankeliumin periaatteen opettaminen tai 
kertaaminen

Useimmat kirkon laulut voivat auttaa sinua opet
tamaan evankeliumia tai kertaamaan periaatteita, 
joista olette jo keskustelleet.

Kun käytät kirkon laulua jonkin periaatteen opetta
miseen, voit esittää oppijoille kysymyksiä auttaaksesi 
heitä mietiskelemään laulun sanomaa tai virittääksesi 
keskustelua. Ennen kuin laulatte esimerkiksi laulun 
”Käskyjä seuraa” (MAP-lauluja, 189; Lasten laulukirja, 
s. 68), voisit kysyä: ”Minkähän vuoksi me tunnemme 
rauhaa ja varmuutta, kun me noudatamme käskyjä?” 
Laulun ”Elin taivaassa” (Lasten laulukirja, 140) avulla 
voit opettaa lapsille pelastussuunnitelmaa. Voit 
käyttää laulua ”Niin varma on perustus” (MAP-lau-
luja, 43) auttaaksesi oppilaitasi ymmärtämään, että 
Vapahtaja auttaa meitä kohdatessamme vastoinkäy
misiä. Kun kerrot siitä lohdusta, jota voimme saada 
rakkaamme kuoltua, voit käyttää laulua ”Missä on 
turvani?” (MAP-lauluja, 75).

Kun olet opettanut jonkin evankeliumin periaatteen, 
voisit kysyä oppilailtasi: ”Mikä kirkon laulu voisi 
auttaa meitä muistamaan tämän periaatteen?” Lau
lakaa sitten jokin heidän ehdottamistaan lauluista. 
Lapsia opettaessasi voisit laulaa laulun ja kysyä  
heiltä sitten, kuinka laulu liittyy oppiaiheeseen. Voi
sit sitten pyytää heitä laulamaan laulun kanssasi.

Pyhien kirjoitusten kohtien valaiseminen

Jokaisen kirkon laulukirjassa olevan laulun yhtey
dessä on pyhien kirjoitusten kohtia, joista on laa
dittu hakemisto (ks. MAP-lauluja, s. 261–264). Myös 
useimmissa Lasten laulukirjan lauluissa viitataan 
pyhien kirjoitusten kohtiin. Voit käyttää näitä viit
teitä apunasi etsiessäsi lauluja, jotka soveltuisivat 

johonkin tiettyyn oppiaiheeseen. Jos esimerkiksi 
opetat kohtaa Joh. 13:34–35, voit antaa oppilaiden 
laulaa laulun ”Rakastakaa toisianne” (MAP-lauluja, 
192; Lasten laulukirja, s. 74). Se on yksi lauluista, joka 
vastaa näitä jakeita.

Oppilaiden auttaminen lujittamaan ja ilmaise-
maan todistustaan

Kun oppijat laulavat kirkon lauluja, Henki voi todistaa 
heille opetettujen periaatteiden totuudesta. Joiden
kin laulujen sanat ovat itsessään todistuksen ilmaus, 
niin että niitä laulamalla ihmiset voivat lausua todis
tuksensa yhdessä. Sellaisia lauluja ovat ”Hän elää, 
Vapahtajani” (MAP-lauluja, 82), ”Oon lapsi Jumalan” 
(MAP-lauluja, 187; Lasten laulukirja, s. 2), ”Kiitos, Luo
jamme, profeetasta” (MAP-lauluja, 10) ja ”Kai Jeesus 
elää vieläkin?” (Lasten laulukirja, s. 45). – –

Oppiaiheen päättäminen ja oppijoiden kehot-
taminen soveltamaan evankeliumin periaatetta 
elämäänsä

Oppiaiheen lopussa laulu voi toimia yhteenvetona 
opetetusta periaatteesta ja välittää innoittavan sano
man. Voisit esimerkiksi käskyjen noudattamista käsi
telleen oppiaiheen päätteeksi antaa oppijoiden laulaa 
”Oikein tee” (MAP-lauluja, 156), ”Käskyjä seuraa” 
(MAP-lauluja, 189; Lasten laulukirja, s. 68–69), ”Pelko 
jo pois” (Lasten laulukirja, s. 80) tai ”Nefin rohkeus” 
(Lasten laulukirja, s. 64–65).

Kunnioituksen tunteiden vaaliminen

Voit laulaa perheesi kanssa kirkon lauluja ja muita 
lauluja perheilloissa, perheneuvostoissa ja muissa 
kokouksissa vaaliaksenne kunnioituksen tunteita 
ja rikastaaksenne perheen evankeliumin opiskelua. 
Luokkatilanteessa voit soittaa äänitettyä musiikkia 
ja pyytää jotakuta soittamaan pianoa oppijoiden 
tullessa luokkaan. Se auttaa luomaan kunnioittavan 
ilmapiirin ja valmistaa oppijoita oppiaiheeseen.
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HELMIKUU: PELASTUSSUUNNITELMA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin auttaa muita 
ymmärtämään Kristuksen 
oppia?
”Kristuksen oppi” on, että kaikkien ihmisten kaikkialla täytyy uskoa Jeesuk
seen Kristukseen, tehdä parannus synneistään, mennä kasteelle, ottaa vastaan 
Pyhän Hengen lahja ja kestää loppuun asti. Kristuksen oppi on ainoa keino 
tulla pelastetuksi Jumalan valtakuntaan. Se on kirkon perustus ja kirkon lähe
tyssaarnaajien keskeinen sanoma.

Valmistaudu hengellisesti

Kun valmistaudut, tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä 
niistä tunnet innoitusta jakaa nuorten kanssa?

2. Nefi 25:26 (Me opetamme 
Kristuksesta)

2. Nefi 31 (Nefi kuvailee Kristuksen 
oppia)

3. Nefi 11:32–41; 27:13–21 (Kristus 
julistaa oppinsa)

UK 4 (Evankeliumin ensimmäiset 
periaatteet ja toimitukset)

”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi”, 
Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, 
s. 60–67

D. Todd Christofferson, ”Kristuk
sen oppi”,  Liahona, toukokuu 2012, 
s. 86–89

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 
ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
kokemus, jonka he ovat äskettäin 
saaneet ja joka on muistuttanut heitä 
jostakin, mitä he ovat oppineet kirkon 
luokissaan.

• Kirjoita taululle: ”Mikä on Kris
tuksen oppi?” Anna jokaiselle luokan 
jäsenelle kopio tämän oppiaiheen 
alussa olevasta kappaleesta ja pyydä 
heitä lukemaan se etsien vastausta 
taululla olevaan kysymykseen. 
Pyydä heitä kertomaan vastauksensa 

Kun tutkit Kristuksen 
oppia luvusta 2. Nefi 31 
ja muualta pyhistä kirjoi
tuksista, mitä ajatuksia tai 
vaikutelmia mieleesi tulee? 
Kuinka Hänen oppinsa 
on ohjannut ja siunannut 
elämääsi?

Miksi nuorten pitää oppia, 
mikä on Kristuksen oppi? 
Kuinka tämä ymmärrys 
tekee heistä valmiimpia 
kertomaan tästä palautuk
sen keskeisestä sanomasta 
muille?
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luokalle. Kehota puolta luokkaa 
lukemaan 3. Nefi 11:39–41 ja toista 
puolta lukemaan julkaisun Saarnatkaa 
minun evankeliumiani sivulta 1 kohta 

”Tarkoituksesi”. Miksi näiden koh
tien mukaan on tärkeää, että nuoret 
ymmärtävät Kristuksen opin?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria saamaan tietoa Kristuksen opista, 
jotta he voivat olla valmiimpia kertomaan siitä muille. Valitse Hengen johdatusta nou-
dattaen yksi tai useampi toiminta, joka soveltuu omaan luokkaasi:

• Anna jokaiselle luokan jäsenelle 
tehtäväksi lukea yksi seuraavista 
kohdista julkaisun Saarnatkaa minun 
evankeliumiani luvusta 3: ”Usko 
 Jeesukseen Kristukseen”, ”Parannus”, 
”Kaste, ensimmäinen liittomme”, 
”Pyhän Hengen lahja” ja ”Kestäminen 
loppuun asti”. Pyydä heitä opetta
maan muulle luokalle, mitä he oppi
vat, käyttäen apuna jotakin pyhien 
kirjoitusten kohtaa ja esimerkkiä tai 
henkilökohtaista kokemusta.

• Pyydä jokaista luokan jäsentä luke
maan 2. Nefi 31 ja ottamaan selville, 
mitä Nefi opetti Kristuksen opista 
(usko, parannus, kaste, Pyhän Hen
gen saaminen ja kestäminen loppuun 

asti). Jaa luokka kahden tai kolmen 
hengen ”toveripareiksi” ja anna heille 
aikaa suunnitella, miten he voisivat 
opettaa Kristuksen oppia jollekulle, 
joka ei ole kuullut siitä aiemmin. 
Kehota kutakin toveriparia harjoitte
lemaan opettamalla toista toveriparia.

• Kehota nuoria lukemaan 2. Nefi 
31 ja piirtämään kuva tai kaavio, 
jota he voisivat käyttää opettaakseen 
jollekulle Kristuksen oppia. Pyydä 
heitä piirroksiensa avulla opettamaan 
toisiaan pareittain. Kun jokaisella 
on ollut tilaisuus opettaa Kristuk
sen oppia, kehota heitä kertomaan 
kokemuksistaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Tietävätkö he, kuinka he voivat 
auttaa muita ymmärtämään Kristuksen oppia? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on tehtävästään kertoa tästä opista muille? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.

Opetusvinkki

”Jos haluamme tehdä 
pysyvän vaikutuksen 
oppilaisiin, meidän ei 
pidä pelkästään rakastaa 
opettamista, vaan meidän 
tulee rakastaa jokaista, jota 
opetamme” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 31).

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti pyhiä 
kirjoituksia opettaessaan 
ja todistaessaan tehtäväs
tään. Hän opetti ihmisiä 
mietiskelemään pyhiä 
kirjoituksia ja etsimään 
niistä vastauksia omiin 
kysymyksiinsä. Kuinka 
voit käyttää pyhiä kirjoi
tuksia auttaaksesi nuoria 
ymmärtämään Kristuksen 
oppia?
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Katso, minä sanon teille, että [teillä on] toivoa Kristuksen sovituksen – – kautta”  
(Moroni 7:41).

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria oppimaan, kuinka he pyhiä kirjoi
tuksia ja elävien profeettojen sanoja tutkimalla vahvistavat uskoaan Jeesukseen Kris
tukseen ja Hänen sovitukseensa. Sinulla on tilaisuus auttaa nuoria saamaan vahvempi 
todistus sovituksesta ja tulemaan luottavaisemmiksi kyvyssään opettaa sitä muille. 
Kannusta heitä esittämään kysymyksiä siitä, mitä he oppivat, etsimään lisää tietoa ja 
kertomaan muille, mitä he löytävät.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Kuinka voin käyttää elävien profeettojen ja apostolien sanoja vahvistamaan uskoani Jeesuksen Kristuksen sovitukseen?
Mitä pyhät kirjoitukset voivat opettaa minulle Jeesuksen Kristuksen sovituksesta?
Kuinka Mormonin kirja voi auttaa minua vahvistamaan uskoani Jeesuksen Kristuksen sovitukseen?
Kuinka Vapahtajan armoon luottaminen voi auttaa minua tulemaan paremmaksi opettajaksi?
Kuinka voin käyttää vertauksia opettaakseni muille sovitusta?

Maaliskuu: Jeesuksen Kristuksen 
sovitus
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MAALISKUU: JEESUKSEN KRISTUKSEN SOVITUS

Katso liitettä muista 
o petus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin käyttää elävien 
profeettojen ja apostolien sanoja 
vahvistamaan uskoani Jeesuksen 
Kristuksen sovitukseen?
Entisajan profeettojen tavoin nykyajan profeetat ja apostolit todistavat Jeesuk
sesta Kristuksesta ja kutsuvat kaikkia tulemaan osallisiksi Hänen sovitukses
taan. Heidät on kutsuttu olemaan Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia. 
Pyhä Henki todistaa, kun elävät profeetat ja apostolit lausuvat todistuksensa 
Kristuksesta, ja meitä siunataan, kun me elämme heidän opetustensa mukaan.

Valmistaudu hengellisesti

Kun rukoillen tutkit profeettojen ja apostolien sanoja, mitkä niistä ovat mielestäsi 
sellaisia, jotka voivat vahvistaa niiden nuorten uskoa, joita opetat?

MK Jaak. 7:11–12; Moosia 13:33–35; 
15:11–12 (Kaikki profeetat todistavat 
Jeesuksesta Kristuksesta)

OL 27:12; 107:23 (Apostolit ovat 
 Jeesuksen Kristuksen erityisiä 
todistajia)

OL 76:22–24 (Joseph Smithin todistus 
Jeesuksessta Kristuksesta)

PKO, ”Apostoli”

David A. Bednar, ”Valittu todista
maan minun nimestäni”,  Liahona, 
marraskuu 2015, s. 128–131

Jeffrey R. Holland, ”Siin yhtyy totuus, 
rakkaus”,  Liahona, toukokuu 2015, 
s. 104–106

Quentin L. Cook, ”Me seuraamme 
Jeesusta Kristusta”,  Liahona, toukokuu 
2010, s. 83–86

”Elävä Kristus – apostolien todistus”, 
 Liahona, huhtikuu 2000, s. 2–3

Video: ”Taakat kevenevät”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Kuinka elävien profeetto
jen ja apostolien sanat ovat 
vahvistaneet omaa uskoasi 
Jeesukseen Kristukseen? 
Mitkä profeettojen ja 
apostolien puheet, kirjat 
tai artikkelit ovat auttaneet 
sinua tuntemaan Häntä 
paremmin?

Mitkä viimeisimmän 
yleiskonferenssin puheet 
auttaisivat nuoria vahvis
tamaan uskoaan Jeesuk
seen Kristukseen? Kuinka 
voit kannustaa nuoria tut
kimaan elävien profeetto
jen sanoja ja toteuttamaan 
niitä elämässään?



50

• Pyydä nuoria kertomaan äskettäi
sistä oppimis  tai opetuskokemuk
sista, joita heillä on ollut muualla kuin 
luokassa.

• Kehota nuoria lukemaan Pyhien 
kirjoitusten oppaasta hakusana 
artikkeli ”Apostoli” ja etsimään 
ilmauksia, jotka kuvaavat apostolin 

roolia. Etsikää ja lukekaa yhdessä 
pyhien kirjoitusten kohtia (kuten 
tässä oppimisehdotuksessa maini
tut), jotka osoittavat, että profeetat ja 
apostolit ovat Jeesuksen Kristuksen 
erityisiä todistajia. Mikä näissä pyhien 
kirjoitusten kohdissa tekee vaikutuk
sen nuoriin?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka elävien pro-
feettojen ja apostolien sanat voivat vahvistaa heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen. 
Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten 
omalle luokallesi:

• Anna luokan jäsenille monisteena 
vanhin David A. Bednarin puheesta 
”Valittu todistamaan minun nimes
täni” alaotsikon ”Lisäopetus” teksti. 
Kehota heitä valitsemaan joltakulta 
nykyajan profeetalta tai apostolilta 
lainaus, joka auttaa heitä ymmär
tämään Vapahtajan sovitusta, ja 
lukemaan se muille. Kun he lukevat 
löytämänsä lainaukset, kannusta heitä 
suunnittelemaan, miten he voisivat 
kertoa ajatuksistaan jollekulle tunte
malleen henkilölle, kuten kirjeessä, 
tekstiviestinä tai julkaisemalla kirjoi
tus sosiaalisessa mediassa.

• Käykää yhdessä läpi viimeisim
män yleiskonferenssin puheita ja 
etsikää kohtia, joissa ensimmäisen 
presidenttikunnan ja kahdentoista 
apostolin koorumin jäsenet opettavat 
tai todistavat Jeesuksesta Kristuksesta 
ja Hänen sovituksestaan (voisitte 
käyttää  Liahonan konferenssinumeron 
aihehakemistoa). Mikä profeettojen ja 
apostolien todistuksissa tekee vaiku
tuksen nuoriin? Voisit kertoa, kuinka 
nämä todistukset vahvistavat omaa 
uskoasi Vapahtajaan.

• Kirjoita taululle: ”Jeesuksen Kris
tuksen sovitus”. Anna jokaiselle luo
kan jäsenelle monisteena joko vanhin 
Jeffrey R. Hollandin puhe ”Siin yhtyy 
totuus, rakkaus” tai vanhin Quen
tin L. Cookin puhe ”Me seuraamme 
Jeesusta Kristusta”. Pyydä nuoria 
tekemään luettelo asioista, joita he 
oppivat näiden puheiden perusteella 
Vapahtajan sovituksesta. Kehota heitä 
kirjoittamaan taululle yhden virkkeen 
tiivistelmä siitä, mitä he oppivat, ja 
kysy jokaiselta nuorelta, miksi hän 
piti tuota opetusta merkityksellisenä.

• Näytä yksi tai useampia videoita, 
jotka tässä oppimisehdotuksessa on 
mainittu, tai pyydä luokan jäseniä 
vuorotellen lukemaan osia asiakirjasta 
”Elävä Kristus – apostolien todistus”. 
Kehota nuoria kuuntelemaan tai etsi
mään lausumia, jotka vahvistavat hei
dän uskoaan Jeesukseen Kristukseen. 
Kannusta nuoria kertomaan, kuinka 
nämä sanomat voisivat vahvistaa hei
dän ystäviensä ja perheenjäsentensä 
uskoa.

Opetusvinkki

”Voit auttaa oppilaitasi 
tuntemaan enemmän 
varmuutta kyvystään 
osallistua keskusteluun, 
jos reagoit myönteisesti 
[heidän kommentteihinsa]. 
Voit esimerkiksi sanoa: 
’Kiitos vastauksestasi. Se 
herätti paljon ajatuksia’ – – 
tai ’Se on hyvä esimerkki’ 
tai ’Olen kiitollinen kai
kesta, mitä olette tänään 
sanoneet’.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 64.)
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• Kannusta nuoria opettelemaan 
ulkoa asiakirjasta ”Elävä Kristus – 
apostolien todistus” jokin kohta, joka 
on heidän mielestään merkitykselli
nen. Pyydä nuoria kirjoittamaan siitä, 

kuinka heidän uskonsa Jeesukseen 
Kristukseen olisi erilainen, jos heillä ei 
olisi elävien profeettojen ja apostolien 
opetuksia. Anna heille aikaa kertoa, 
mitä he kirjoittivat.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
elävien profeettojen sanat voivat vahvistaa heidän uskoaan sovitukseen? Onko heillä 
mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

• Kutsu nuoria kertomaan kaikista 
vaikutelmista, joita heillä on ollut 
oppitunnin aikana. Kuinka heidän 
uskonsa Jeesukseen Kristukseen vah
vistuu, kun he tutkivat elävien pro
feettojen ja apostolien sanoja? Kuinka 

sinä voit kannustaa heitä toimimaan 
oppimiensa asioiden mukaan?

• Todista siitä, että elävät profeetat 
ja apostolit ovat Kristuksen erityisiä 
todistajia.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus tunsi ne, joita 
Hän opetti, ja tiesi, mitä 
heistä voisi tulla. Hän 
löysi ainutlaatuisia tapoja 
auttaa heitä oppimaan ja 
kasvamaan. Mitä sellai
sia kokemuksia sinä voit 
auttaa nuoria saamaan, 
jotka innoittavat heitä 
arvostamaan ja muista
maan elävien profeettojen 
ja apostolien sanoja?
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Valikoitua lähdeaineistoa

V iettäessämme juhlaa Jeesuksen Kristuksen syntymän
muistoksi, josta on kulunut kaksituhatta vuotta, me
lausumme oman todistuksemme Hänen vertaansa

vailla olevan elämänsä todellisuudesta ja Hänen suurenmoisen
sovitusuhrinsa äärettömästä voimasta. Kenelläkään muulla ei
ole ollut niin syvällistä vaikutusta kaikkiin niihin, jotka ovat
eläneet ja jotka vielä tulevat elämään maan päällä.

Jeesus Kristus oli Vanhan testamentin suuri Jehova, Uuden
testamentin Messias. Isänsä johdolla Hän oli maan Luoja.
”Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei
ole syntynyt ilman häntä.” (Joh. 1:3.) Vaikka Hän oli synnitön,
Hänet kastettiin kaiken vanhurskauden täyttämiseksi. Hän
”kulki ympäri maata, teki hyvää” (Ap. t. 10:38), ja kuitenkin
Häntä halveksittiin sen vuoksi. Hänen evankeliuminsa oli rau-
han ja hyvän tahdon sanoma. Hän pyysi hartaasti kaikkia seu-
raamaan esimerkkiään. Hän kulki Palestiinan teitä parantaen
sairaita, tehden sokeat näkeviksi ja herättäen kuolleita. Hän
opetti iankaikkisuuden totuuksia, kuolevaisuutta edeltävän
olemassaolomme todellisuutta, maanpäällisen elämämme tar-
koitusta ja Jumalan poikien ja tyttärien mahdollisuuksia tule-
vassa elämässä.

Jeesus Kristus asetti sakramentin muistuttamaan suuresta
sovitusuhristaan. Hänet vangittiin ja Häntä syytettiin valheel-
lisesti, Hänet tuomittiin syylliseksi vihaisen väkijoukon tyydyt-
tämiseksi ja tuomittiin kuolemaan Golgatan ristillä. Hän antoi
henkensä sovittaakseen koko ihmiskunnan synnit. Hänen
suuri lahjansa oli sijaistyö kaikkien niiden edestä, jotka kos-
kaan eläisivät maan päällä.

Me todistamme juhlallisesti, että Hänen elämänsä, jolla on
keskeinen asema koko ihmiskunnan historiassa, ei alkanut
Betlehemissä eikä päättynyt Golgatalla. Hän oli Isän
Esikoinen, ainosyntyinen Poika lihassa, maailman Lunastaja.

Hän nousi haudasta, ”esikoisena niiden joukosta jotka ovat
kuolleet” (1. Kor. 15:20). Hän vieraili ylösnousseena Herrana
niiden luona, joita Hän oli rakastanut elämässä. Hän palveli
myös muiden lampaidensa (ks. Joh. 10:16) keskuudessa mui-
naisessa Amerikassa. Hän ja Hänen Isänsä ilmestyivät nyky-
maailmassa nuorelle Joseph Smithille aloittaen kauan luvatun

aikojen täyttymisen armotalouden (ks. Ef. 1:10, englanninkie-
linen kuningas Jaakon raamatunkäännös).

Profeetta Joseph kirjoitti elävästä Kristuksesta: ”Hänen sil-
mänsä olivat niin kuin tulenliekki, hänen päänsä hiukset olivat
valkoiset kuin puhdas lumi, hänen kasvonsa loistivat auringon
paistetta kirkkaammin, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vet-
ten pauhu, nimittäin Jehovan ääni, ja hän sanoi:

Minä olen ensimmäinen ja viimeinen; minä elän, minä olen
se, joka teurastettiin; minä olen teidän puolustajanne Isän
tykönä.” (LK 110:3–4.)

Profeetta julisti Hänestä myös näin: ”Ja nyt, niiden monien
todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämä on se
todistus, kaikista viimeisin, jonka me hänestä annamme: että
hän elää!

Sillä me näimme hänet Jumalan oikealla puolella ja kuulim-
me äänen, joka todisti, että hän on Isän Ainosyntyinen,

että hän luo ja loi maailmat, että hänen kauttaan ja hänes-
tä maailmat luodaan ja luotiin ja että niiden asukkaat ovat
Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä.” (LK 76:22–24.)

Me julistamme juhlallisin sanoin, että Hänen pappeutensa
ja Hänen kirkkonsa on palautettu maan päälle – kirkko, ”jonka
perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä
on itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:20).

Me todistamme, että jonakin päivänä Hän palaa maan
päälle. ”Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä” (Jes.
40:5). Hän on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja vallitseva
herrojen Herrana, ja Hänen edessään jokainen polvi on notkis-
tuva ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa ja palveleva Häntä.
Jokainen meistä on seisova Hänen tuomittavanaan tekojensa
ja sydämensä halujen mukaan.

Hänen asianmukaisesti asetettuina apostoleinaan me todis-
tamme, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon
Poika. Hän on suuri kuningas Immanuel, joka seisoo tällä het-
kellä Isänsä oikealla puolella. Hän on maailman valkeus, elämä
ja toivo. Hänen tiensä on se polku, joka johtaa onneen tässä
elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa.
Jumalalle kiitos Hänen jumalallisen Poikansa vertaansa vailla
olevasta lahjasta.

ELÄVÄ KRISTUS
APOSTOLIEN TODISTUS

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO

ENSIMMÄINEN PRESIDENTTIKUNTA KAHDENTOISTA KOORUMI

1. tammikuuta 2000
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MAALISKUU: JEESUKSEN KRISTUKSEN SOVITUS

Katso liitettä muista 
o petus- ja oppimisideoista.

Mitä pyhät kirjoitukset voivat 
opettaa minulle Jeesuksen 
Kristuksen sovituksesta?
Pyhien kirjoitusten ensisijainen tarkoitus on todistaa Jeesuksesta Kristuksesta 
sekä auttaa meitä tulemaan Hänen luokseen ja pääsemään osallisiksi Hänen 
sovituksestaan. Kun me tutkimme pyhiä kirjoituksia uutterasti, me opimme 
Vapahtajasta opetusten, kertomusten ja vertauskuvien avulla.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja muita kirkon lähteitä. Mitä niistä 
tunnet innoitusta jakaa nuorten kanssa?

1. Moos. 22:1–14 (Se, että Abraham 
tarjoaa poikansa Iisakin uhriksi, on 
vertauskuva Jumalan Pojan uhrista; 
ks. MK Jaak. 4:5)

2. Nefi 11:4; Moos. 6:63 (Kaikki, mitä 
Jumala antaa meille, opettaa Hänen 
Pojastaan)

Moosia 13:33–35 (Kaikki profeetat 
todistavat Jeesuksesta Kristuksesta)

Boyd K. Packer, ”Toivomme perus
tus”,  Liahona, marraskuu, 2014, s. 6–8

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Seuraa, kuinka nuoret edistyvät 
siinä, mitä he oppivat pyhäkoulussa 
viime viikolla. Kuinka he toteuttivat 
oppimiaan asioita viikon aikana?

• Kehota nuoria kertomaan jostakin 
pyhien kirjoitusten kohdasta, jonka he 
ovat äskettäin lukeneet ja joka kertoo 
Jeesuksesta Kristuksesta tai Hänen 
sovituksestaan.

Mitkä Jeesusta Kristusta 
koskevat pyhien kirjoi
tusten kohdat ovat mer
kityksellisiä sinulle? Mitä 
vertauskuvia Jeesuksesta 
Kristuksesta olet löytänyt 
pyhistä kirjoituksista? 
Mitkä pyhien kirjoitusten 
kohdat ovat auttaneet 
sinua ymmärtämään 
paremmin sovitusta?

Kuinka nuoret, joita ope
tat, ovat löytäneet Jeesuk
sen Kristuksen pyhistä 
kirjoituksista? Mitä 
vertauskuvia Jeesuksesta 
Kristuksesta voit auttaa 
heitä löytämään?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat löytää 
pyhistä kirjoituksista Jeesuksen Kristuksen. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi 
tai useampi toiminta, joka soveltuu omaan luokkaasi:

• Lukekaa yhdessä viisi ensim
mäistä kappaletta presidentti Boyd K. 
 Packerin puheesta ”Toivomme perus
tus”. Kehota luokan jäseniä katso
maan Pyhien kirjoitusten oppaasta 
hakusanan ”Jeesus Kristus” kohdalla 
olevia kursivoituja väliotsikoita. 
Kehota heitä lukemaan muutama 
pyhien kirjoitusten kohta niistä väli
otsikoista, jotka kiinnostavat heitä, ja 
kertomaan, mitä he oppivat Vapahta
jan rooleista ja Hänen sovituksestaan. 
Tässä toiminnassa he voisivat myös 
tutkia niitä Jeesukseen Kristukseen 
liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia, 
joihin presidentti Packer puheessaan 
viittaa.

• Kehota jokaista nuorta tuomaan 
oppitunnille Jeesusta Kristusta ja 
Hänen sovitustaan koskeva lempi
kohtansa pyhistä kirjoituksista. Pyydä 
luokan jäseniä kirjoittamaan viitteet 
taululle ja lukekaa kohdat yhdessä. 
Pyydä nuoria kertomaan, miksi nämä 
kohdat ovat merkityksellisiä heille. 
Auta heitä luomaan näistä viitteistä 
pyhien kirjoitusten ketju (ks. Opet-
taminen, kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 57–58).

• Tutkikaa yhdessä jotakin pyhien 
kirjoitusten kertomusta tai tapah
tumaa, joka on vertauskuva Vapah
tajasta ja Hänen sovituksestaan 
(ks. esim. PKO, hakusana Jeesus 
Kristus, väliotsikko ”Vertauskuvia 

Kristuksesta”). Jos mahdollista, näytä 
kertomukseen liittyviä kuvia (ks. 
Evankeliumiaiheinen kuvakirja). Kehota 
nuoria ottamaan selville, kuinka 
kyseinen kertomus tai tapahtuma on 
vertauskuva Vapahtajan tehtävästä. 
Anna nuorille tilaisuuksia etsiä muita 
pyhien kirjoitusten kertomuksia, jotka 
opettavat vertauskuvallisesti jotakin 
Jeesuksen Kristuksen sovituksesta.

• Kehota nuoria selailemaan Evan-
keliumiaiheista kuvakirjaa ja etsimään 
pyhien kirjoitusten kertomusten 
kuvia, joita käyttämällä voitaisiin 
opettaa jotakin sovituksesta. Esim. 
kertomus Nooan arkista voisi olla 
vertauskuva siitä, kuinka sovitus 
tuo turvaa synnin tulvalta. Kannusta 
heitä lukemaan löytämiinsä kuviin 
liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia 
(viitteet ovat kirjan alussa englan
niksi) ja kertomaan, mitä he oppivat 
sovituksesta.

• Kehota nuoria lukemaan Moos. 
6:63 ja tekemään luettelo sellaisista 
asioista ”taivaissa”, ”maan päällä” ja 
”maassa”, jotka todistavat Jeesuksesta 
Kristuksesta. Auta heitä käyttämään 
Pyhien kirjoitusten opasta, jotta he 
löytäisivät pyhien kirjoitusten kohtia, 
joissa Jeesusta Kristusta verrataan 
joihinkin näistä asioista (esim. Häntä 
verrataan kallioon kohdassa Hel. 
5:12).

Opetusvinkki

”Älä pelkää hiljaisuutta. 
Ihmiset tarvitsevat usein 
aikaa ajatella kysymyksiä 
ja vastata niihin voi
dakseen ilmaista omat 
ajatuksensa. Voit pitää 
tauon, kun olet esittänyt 
kysymyksen, kun on 
kerrottu jokin hengellinen 
kokemus tai kun jollakulla 
on vaikeuksia ilmaista 
ajatuksiaan.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 66–67.)
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus käytti pyhiä kir
joituksia opettaakseen 
ja todistaakseen teh
tävästään. Hän opetti 
ihmisiä pohtimaan pyhiä 
kirjoituksia itse. Kuinka 
voit käyttää pyhiä kirjoi
tuksia auttaaksesi nuoria 
ymmärtämään parem
min Vapahtajaa ja Hänen 
tehtäväänsä?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
he voivat oppia Jeesusta Kristusta ja Hänen sovitustaan koskevia asioita pyhistä 
kirjoituksista? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään 
lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

• Kerro jokin asia, jonka olet pyhiä 
kirjoituksia tutkimalla oppinut äsket
täin Jeesuksesta Kristuksesta.

• Pyydä nuoria kertomaan kaikista 
vaikutelmista, joita heillä on ollut 
oppitunnin aikana. Mitä he aikovat 

tehdä henkilökohtaisessa pyhien kir
joitusten tutkimisessaan keskittyäk
seen enemmän siihen, että oppivat 
Jeesuksesta Kristuksesta? Kannusta 
heitä tulevilla oppitunneilla kerto
maan, mitä he löytävät.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote kohdasta ”Opeta pyhiä kirjoituksia” julkaisusta 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 2000, s. 57–59

Pyhien kirjoitusten kohtien viiteketju

Useimmat evankeliumin periaatteet esiintyvät 
monissa eri pyhien kirjoitusten kohdissa, joista 
jokainen tarjoaa oman näkökulmansa asiaan. Voit 
saada täydellisemmän käsityksen jostakin periaat
teesta, kun tutkit useita erilaisia kohtia siitä. Yksi 
tapa tehdä tämä on se, että laadit luettelon jotakin 
aihetta koskevista kohdista ja kirjoitat sitten luette
lon pyhiin kirjoituksiisi. Aiheesta riippuen luettelo 
voi olla pitkä tai jopa niin lyhyt kuin kaksi tai kolme 
avainjaetta. Tämä menetelmä, jota joskus kutsutaan 
pyhien kirjoitusten kohtien yhteen liittämiseksi, voi 
olla arvokas väline pyhien kirjoitusten tutkimisessa 
ja niiden opettamisessa. Voit liittää pyhien kirjoitus
ten kohtien luettelon toisiinsa seuraavasti:

Kirjoita kunkin pyhien kirjoitusten kohdan viereen 
marginaaliin luettelossa seuraavana olevan kohdan 
viite. Tee näin, kunnes pääset viimeiseen kohtaan. 
Kirjoita viimeisen kohdan viereen ensimmäisen 
kohdan viite. Sitten voit aloittaa mistä tahansa luette
lon kohdasta ja jatkaa läpi koko ketjun, kunnes olet 
lukenut kaikki kohdat.

Voit laatia joitakin luetteloita, jotka täytyy panna 
tiettyyn järjestykseen, joka antaisi täydellisemmän 
käsityksen niiden aiheista. Jotta tietäisit aina, mistä 
sellaisen ketjun lukeminen pitäisi aloittaa, voit 
kirjoittaa ensimmäisen kohdan viitteen sulkuihin 
jokaisen muun viitteen alle. Tai voit kirjoittaa vain 
ensimmäisen kohdan viitteen jokaisen muun koh
dan viereen, ja sille sivulle, jolla ensimmäinen kohta 
esiintyy, voit kirjoittaa koko luettelon.
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MAALISKUU: JEESUKSEN KRISTUKSEN SOVITUS

Katso liitettä muista 
o petus- ja oppimisideoista.

Kuinka Mormonin kirja voi 
auttaa minua vahvistamaan 
uskoani Jeesuksen Kristuksen 
sovitukseen?
Mormonin kirjan ensisijainen tarkoitus on saada kaikki ihmiset vakuuttuneiksi 
siitä, että Jeesus on Kristus. Se opettaa, että meidän ”on tultava hänen luok
sensa, tai [me emme] voi pelastua” (1. Nefi 13:40). Se sisältää monia esimerk
kejä uskollisista opetuslapsista, joilla oli uskoa Jeesukseen Kristukseen ja jotka 
saivat Hänen sovituksensa siunaukset. Mormonin kirjan profeetat todistivat 
voimallisesti Vapahtajasta, jotta me tietäisimme, ”mistä lähteestä [me voimme] 
odottaa [syntiemme] anteeksiantoa” (2. Nefi 25:26).

Valmistaudu hengellisesti

Kun tutkit rukoillen pyhiä kirjoituksia, erityisesti Mormonin kirjaa, niin minkä tunnet 
auttavan nuoria vahvistumaan uskossa Jeesukseen Kristukseen?

Mormonin kirjan nimisivu ja johdanto

2. Nefi 25:26 (Nefiläiset saarnaavat ja 
kirjoittavat Kristuksesta vahvistaak
seen lastensa uskoa)

3. Nefi 27:13–14 (Vapahtaja todis
taa nefiläisille jumalallisesta 
tehtävästään)

Neil L. Andersen, ”Mormonin kirja: 
Uskomme vahvistaja Jeesukseen 
Kristukseen”,  Liahona, lokakuu 2011, 
s. 38–45

Video: ”Mormonin kirja: johdanto”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Kuinka Mormonin kirja on 
tuonut sinua lähemmäksi 
Jeesusta Kristusta? Mitkä 
Mormonin kirjan kohdat 
ovat vahvistaneet todistus
tasi Vapahtajasta?

Kuinka Mormonin kirja on 
vahvistanut opettamiesi 
nuorten uskoa? Kuinka he 
voivat Mormonin kirjan 
avulla vahvistaa tois
tensa uskoa Jeesukseen 
Kristukseen?
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• Mitä sellaisia kokemuksia nuorilla 
on ollut, jotka näyttävät vahvistavan 
sitä, mitä he oppivat Jeesuksesta Kris
tuksesta ja sovituksesta?

• Pyydä nuoria kuvittelemaan, että 
joku ystävä kysyy heiltä, ovatko 

mormonit kristittyjä. Haasta heidät 
käyttämään Mormonin kirjan kohtia 
(kuten tässä oppimisehdotuksessa 
mainitut kohdat), kun he vastaavat 
tähän kysymykseen.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka Mormonin 
kirja voi vahvistaa heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Valitse Hengen johdatusta 
noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kirjoita taululle: ”Kuinka Mormo
nin kirja voi auttaa minua vahvista
maan uskoani Jeesuksen Kristuksen 
sovitukseen?” Jaa luokka pienryhmiin 
ja anna kullekin ryhmälle tehtäväksi 
lukea jokin osuus vanhin Neil L. 
Andersenin artikkelista ”Mormonin 
kirja: Uskomme vahvistaja Jeesukseen 
Kristukseen”. Kehota heitä etsimään 
vastauksia taululla olevaan kysymyk
seen. Kannusta kutakin ryhmää esittä
mään luokalle sekä vastauksensa että 
jokin pyhien kirjoitusten kohta, jonka 
he huomasivat merkitykselliseksi 
saamassaan osiossa.

• Näytä video ”Mormonin kirja: 
johdanto”. Kehota nuoria pareittain 
työskennellen suunnittelemaan oma 
lyhyt video, jossa he kertovat, kuinka 
Mormonin kirja on vaikuttanut 
heidän todistukseensa Vapahtajasta 
ja Hänen sovituksestaan. Kuinka he 
selittäisivät, mikä Mormonin kirja on? 
Mitä jakeita tai kertomuksia he käyt
täisivät? Kannusta heitä miettimään 

tapoja, joilla he voisivat näyttää 
videon muille.

• Kutsu piispan luvalla joku uusi 
käännynnäinen kertomaan siitä, 
kuinka hän sai todistuksen Mormonin 
kirjasta. Pyydä häntä olemaan valmis 
kertomaan Mormonin kirjasta joitakin 
lempikohtiaan Jeesuksen Kristuksen 
sovituksesta. Kuinka Mormonin kirja 
on tuonut häntä lähemmäksi Vapah
tajaa? Kuinka se on auttanut häntä 
ymmärtämään paremmin Vapahtajan 
tehtävää? Kehota luokan jäseniä lau
sumaan oma todistuksensa ja kerto
maan Jeesusta Kristusta koskevista 
Mormonin kirjan lempikohdistaan.

• Miettikää yhdessä esimerkkejä 
Mormonin kirjan henkilöistä, jotka 
tekivät parannuksen ja saivat anteeksi 
syntinsä (kuten Alma nuorempi, Enos 
tai kuningas Lamoni). Lukekaa Mor
monin kirjasta joitakin heidän kerto
muksistaan. Mitä nämä kokemukset 
opettavat meille sovituksesta?

Opetusvinkki

”Todista aina kun Henki 
kehottaa sinua tekemään 
niin eikä ainoastaan 
oppiaiheen lopussa. Anna 
myös oppilaille tilaisuuk
sia todistaa.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 45.)
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus oli joka tilanteessa 
esimerkki ja opastaja niille, 
joita Hän opetti. Hän 
opetti heitä rukoilemaan, 
opettamaan, rakastamaan 
ja palvelemaan tavalla, 
jolla Hän eli. Kuinka oma 
esimerkkisi voi innoittaa 
nuoria, joita opetat? Mistä 
sellaisista henkilökohtai
sista kokemuksista voisit 
kertoa, jotka auttaisivat 
nuoria tietämään, kuinka 
Mormonin kirja on vahvis
tanut uskoasi Jeesukseen 
Kristukseen?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
Mormonin kirja voi vahvistaa heidän uskoaan sovitukseen? Millaisia ajatuksia tai vai-
kutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen 
käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

• Kutsu nuoria käyttämään Mormo
nin kirjaa vahvistaakseen uskoaan 
Jeesukseen Kristukseen. Anna heille 
tulevilla oppitunneilla tilaisuuksia 
kertoa Mormonin kirjasta löytä
mistään kohdista, jotka todistavat 

Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 
sovituksestaan.

• Todista siitä, että Mormonin 
kirja on toinen todistus Jeesuksesta 
Kristuksesta.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Neil L. Andersenin artikkelista ”Mormonin kirja: 
Uskomme vahvistaja Jeesukseen Kristukseen”,  Liahona, 
lokakuu 2011, s. 42–43

Todistus Jeesuksesta Kristuksesta

Mormonin kirjassa olevien Jeesusta Kristusta käsit
televien suurten saarnojen lukeminen ja pohtiminen 
ja Pyhän Hengen voima tuovat varman todistuksen 
siitä, että ne ovat totta. Minusta on ihanaa käydä 
läpi Mormonin kirjaa ja kestitä itseäni voimallisilla 
opeilla Kristuksesta: Nefin näky elämän puusta ja 
enkelin kysymys: ”Tiedätkö, kuinka Jumala alentaa 
itsensä?” (1. Nefi 11:16), Lehin todistus, että ”lunas
tus tulee pyhässä Messiaassa ja hänen kauttansa, 
sillä hän on täynnä armoa ja totuutta” (2. Nefi 2:6); 
Jaakobin lisäys, että Hän on ”portin vartija – –, eikä 
hän käytä siihen palvelijaa” (2. Nefi 9:41).

Sitten seuraamme kuningas Benjaminin meille 
antamaa opetusta opetuslapseuden piirteistä ja 
hänen horjumatonta julistustaan, ”ettei muuta nimeä 
anneta eikä mitään muuta keinoa eikä tapaa, jonka 
kautta pelastus voi tulla ihmislapsille, kuin vain – – 
Kristuksen nimessä ja nimen kautta” (Moosia 3:17).

Pian olemme Abinadin kanssa, joka on antamassa 
henkensä sen puolesta, mihin uskoo:

”Mutta ylösnousemus on olemassa; sen tähden 
hauta ei saa voittoa, ja kuoleman pistin on nielty 
Kristuksessa.

Hän on maailman valo ja elämä, eli valo, joka on 
loputon, jota ei voida milloinkaan pimentää.” 
 (Moosia 16:8–9.)

Alma herättää eloon kauniit opit sovituksesta, 
oikeudenmukaisuudesta ja armosta: ”Ja nyt, 

armonsuunnitelmaa ei voitaisi toteuttaa, ellei sovi
tusta suoritettaisi; sen tähden Jumala itse sovittaa 
maailman synnit toteuttaakseen armonsuunnitel
man, tyydyttääkseen oikeudenmukaisuuden vaa
timukset, jotta Jumala voisi olla täydellinen, oikeu
denmukainen Jumala ja myös armollinen Jumala” 
(Alma 42:15).

Sitten tulemme Vapahtajan ihmeelliseen käyn
tiin Lehin lasten luona. Mekin tunnemme Hänen 
rakkautensa, Hänen myötätuntonsa, Hänen opetuk
sensa, Hänen oman todistuksensa:

”Ja tämä on evankeliumi, jonka minä olen antanut 
teille – että minä tulin maailmaan tekemään Isäni 
tahdon – –.

Ja minun Isäni lähetti minut, jotta minut korotet
taisiin ristille ja jotta – – voisin vetää kaikki ihmiset 
luokseni, niin että niin kuin ihmiset ovat korottaneet 
minut, samoin Isä korottaisi ihmiset seisomaan 
minun edessäni tuomittavina teoistaan, olivatpa ne 
hyviä tai olivatpa ne pahoja.” (3. Nefi 27:13–14.)

Lopulta Mormonin ja Moronin viimeiset vetoo
mukset: ”Tietäkää, että teidän on – – tehtävä paran
nus kaikista synneistänne ja pahoista teoistanne 
ja uskottava Jeesukseen Kristukseen, että hän on 
Jumalan Poika” (Morm. 7:5). ”Niin, tulkaa Kristuk
sen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä ja kieltäkää 
itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos te kiellätte 
itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte 
Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja 
voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, 
niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä 
Kristuksessa” (Moroni 10:32).
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MAALISKUU: JEESUKSEN KRISTUKSEN SOVITUS

Katso liitettä muista 
o petus- ja oppimisideoista.

Kuinka Vapahtajan armoon 
luottaminen voi auttaa 
minua tulemaan paremmaksi 
opettajaksi?
Pyrkimyksissämme opettaa evankeliumia tunnemme kenties toisinaan riittä
mättömyyttä. Mutta voimme saada rohkaisua Herran lupauksesta, että Hänen 
armonsa riittää tekemään ”sen, mikä on heikkoa, [meissä] vahvaksi” (Et. 
12:27). Kun me nöyrrymme, tunnustamme heikkoutemme ja osoitamme uskoa 
Jeesukseen Kristukseen, Hän vahvistaa meitä niin, että kykenemme opetta
maan Hänen evankeliumiaan tavalla, joka on Hänelle otollinen.

Valmistaudu hengellisesti

Jer. 1:5–9; Moos. 6:31–34 (Profeet
toja, jotka tunsivat riittämättömyyttä 
mutta saivat voimaa Herralta)

1. Kor. 1:27–31; OL 1:19–23 (Heikot ja 
vähäpätöiset julistavat evankeliumia)

MK Jaak. 4:7; Et. 12:23–29 (Vapahtajan 
armo riittää vahvistamaan nöyriä)

Alma 17:9–11; 29:9 (Meistä voi tulla 
välineitä Herran käsissä muiden tuo
miseksi Kristuksen luo)

David A. Bednar, ”Herran voimassa”, 
 Liahona, marraskuu 2004, s. 76–78

”Kutsumuksista suurin”, Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, s. 3–4

David M. McConkie, ”Evankeliumin 
oppiminen ja opettaminen”,  Liahona, 
marraskuu 2010, s. 13–15

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan, mitä he 
ovat oppineet sovituksesta ja mitä 
kysymyksiä heillä on siitä, mitä he 
ovat oppineet.

• Pyydä nuoria lukemaan julkaisusta 
Opettaminen, kutsumuksista suurin 
kohta ”Jokainen jäsen on opettaja” 
(s. 3–4). Kehota nuoria kertomaan, 

Kuinka olet itse löytänyt 
vastauksia evankeliumia 
koskeviin kysymyksiisi? 
Mitkä opiskelumenetelmät 
ovat auttaneet sinua?

Mitä opiskelumenetelmiä 
nuoret tuntevat? Onko ole
massa jokin opiskelumene
telmä, jonka joku nuorista 
voisi opettaa luokalle?
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mitä he ajattelevat vastuullisesta 
tehtävästään opettaa evankeliumia. 
Millaisia tilaisuuksia heillä on opettaa 

muille evankeliumia? Kuinka Herra 
auttaa meitä täyttämään vastuullisen 
tehtävämme opettaa?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi kannustaa nuoria turvaamaan Vapahtajan armoon, 
kun he haluavat tulla paremmiksi opettajiksi. Valitse Hengen johdatusta noudattaen 
yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
kokemus siitä, kun he saivat jonkin 
tehtävän, joka vaikutti vaikealta tai 
ylivoimaiselta. Mitä sellaisia tehtäviä 
he saattaisivat tulevaisuudessa saada, 
jotka voisivat tuntua heistä ylivoi
maisilta? Lukekaa yhdessä vanhin 
David A. Bednarin puheesta ”Herran 
voimassa” 11 ensimmäistä kappaletta, 
ja pyydä nuoria kohottamaan kätensä, 
kun he kuulevat tai lukevat jotakin 
sellaista, joka voisi vahvistaa tai 
rohkaista heitä, kun he saavat sellaisia 
tehtäviä, ja kertomaan luokalle, mitä 
he oppivat. Kuinka he voivat käyttää 
oppimiaan asioita niihin tilantei
siin, joita heillä on opettaa muille 
evankeliumia? Voisit kertoa jonkin 
henkilökohtaisen kokemuksen, jossa 
sait voimaa Herralta suorittaa jonkin 
tehtävän, joka vaikutti vaikealta.

• Pyydä ennen oppituntia yhtä 
nuorta, joka harrastaa soittamista, 
tuomaan soittimensa oppitunnille 
(tai näytä kuvaa soittimesta). Pyydä 
nuorta kertomaan siitä, mitä hän 
tekee varmistaakseen, että soitin toi
mii asianmukaisesti. Kehota luokkaa 
lukemaan Alma 17:9–11 ja kuvaile
maan, kuinka soittimella soittamista 
voidaan verrata siihen, miten Herra 
käyttää meitä välineinä Hänen evan
keliuminsa opettamiseen. Mitä Moo
sian pojat tekivät valmistautuessaan 

olemaan tehokkaita välineitä  Herran 
käsissä? Kuinka nuoret voivat 
opettaessaan noudattaa heidän 
esimerkkiään?

• Kehota nuoria lukemaan David 
M. McConkien puhe ”Evankeliumin 
oppiminen ja opettaminen”. Kan
nusta heitä tekemään taululle luettelo 
asioista, joiden veli McConkie sanoo 
olevan tärkeitä evankeliumin opetta
misessa, ja asioista, jotka eivät hänen 
mukaansa ole tärkeitä. Kannusta 
heitä kertomaan, kuinka tapaukset, 
joita veli McConkie käyttää, havain
nollistavat seikkoja, joista he tekivät 
luettelon taululle. Kehota nuoria 
suunnittelemaan, kuinka he voisivat 
käyttää puheesta oppimiaan keinoja 
saadakseen Herralta voimaa muita 
opettaessaan.

• Pyydä nuoria kuvittelemaan, että 
joku ystävä on saanut piispalta tehtä
vän opettaa luokkaa tai pitää puheen, 
ja ystävä tuntee riittämättömyyttä 
eikä halua ottaa tehtävää vastaan. 
Kuinka nuoret kannustaisivat ystä
väänsä? Mitä pyhien kirjoitusten 
kohtia he voisivat käyttää auttaakseen 
häntä? (Ks. esim. tässä oppimisehdo
tuksessa mainittuja pyhien kirjoitus
ten kohtia.) Kehota heitä esittämään 
roolileikkinä, kuinka he auttaisivat 
jotakuta tässä tilanteessa olevaa näitä 
pyhien kirjoitusten kohtia käyttäen.

Opetusvinkki

”Älä koskaan pidä mitään 
kysymystä tai esitettyä 
ajatusta naurettavana 
tai arvostele sitä, vaan 
osoita hyväntahtoisuutta 
ja rakkautta samalla kun 
vastaat siihen parhaan 
kykysi mukaan. Kun ihmi
sistä tuntuu, että heidän 
ajatuksiaan arvostetaan, 
he kertovat vapaammin 
kokemuksistaan, tunteis
taan ja todistuksestaan.” 
(Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, 2000, s. 64.)
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
Vapahtajan armo voi auttaa heitä tulemaan paremmiksi opettajiksi? Onko heillä mitään 
lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

• Kysy nuorilta, mitä he tuntevat 
innoitusta tehdä tänään oppimiensa 
asioiden perusteella. Kannusta heitä 
toimimaan näiden tuntemusten 

mukaan. Mieti, kuinka voit seurata 
edistymistä.

• Todista siitä voimasta ja avusta, 
jota Herra on antanut sinulle 
opetustehtävässäsi.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja valmistautui 
opettamaan rukoilemalla 
ja paastoamalla yksin 
ja etsimällä johdatusta 
taivaalliselta Isältä. Kuinka 
voit noudattaa Hänen esi
merkkiään, kun valmistau
dut opettamaan nuoria?



64

Valikoitua lähdeaineistoa

Ote David A. Bednarin puheesta ”Herran voimassa”, 
 Liahona, marraskuu 2004, s. 76–77

Veljet ja sisaret, sydämeni on pakahtumaisillaan, 
pääni on pyörällä, polveni ovat heikot ja huterat ja 
huomaan, että sanat ovat täysin riittämättömiä välit
tämään tehokkaasti niitä tunteita ja ajatuksia, joita 
haluan jakaa kanssanne. Rukoilen ja kutsun Pyhän 
Hengen toveruutta itselleni ja teille puhuessani teille 
lyhyesti tänä pyhäaamuna.

Tunteina, jotka olivat kuluneet siitä, kun presidentti 
Hinckley esitti tämän uuden palvelukutsun, olen 
noudattanut Nefin kehotusta soveltaa ”kaikkia kirjoi
tuksia meihin” (1. Nefi 19:23) määrätietoisemmin ja 
voimaperäisemmin kuin koskaan aikaisemmin. – –

Olen pohdiskellut Mormonin kirjassa olevia Jaako
bin neuvoja:

”Sen vuoksi me tutkimme profeettoja, ja meillä on 
monia ilmoituksia ja profetian henki; ja kaikki nämä 
todistukset saatuamme me saamme toivon, ja  uskos
tamme tulee järkähtämätön, niin että me todella 
voimme käskeä Jeesuksen nimessä, ja puutkin totte
levat meitä ja vuoret ja meren aallot.

Kuitenkin Herra Jumala näyttää meille meidän 
heikkoutemme, jotta me tietäisimme, että hänen 
armostaan ja hänen suuresta itsensä alentamisesta 
ihmislasten puoleen meillä on voima tehdä täl
laista.” (MK Jaak. 4:6–7.)

Veljet ja sisaret, kiinnittäkää erityistä huomiota 
äsken lukemassani jakeessa käytettyyn sanaan armo. 
Raamatun sanakirjasta saamme tietää, että sanaa 
armo käytetään pyhissä kirjoituksissa usein viittaa
maan vahvistavaan tai mahdollistavaan voimaan.

”Sanan päämerkitys on jumalallinen apu tai voima, 
jota annetaan Jeesuksen Kristuksen anteliaan lau
peuden ja rakkauden kautta.

Samoin ihmiset saavat Herran armosta ja uskon 
kautta Jeesuksen Kristuksen sovitukseen sekä syn
neistään tekemänsä parannuksen kautta voimaa ja 
apua tehdä hyviä tekoja, joihin he eivät muuten pys
tyisi omien voimiensa varaan jätettyinä. Tämä armo 
on mahdollistava voima, joka suo ihmisten voittaa 
omakseen ikuisen elämän ja korotuksen tehtyään 
itse parhaansa.” (Bible Dictionary, s. 697.)

Siten sovituksen mahdollistava ja vahvistava puoli 
auttaa meitä näkemään ja tekemään hyvää ja tule
maan hyväksi sellaisin tavoin, joita emme milloin
kaan huomaisi tai saisi aikaan rajallisin kuolevaisin 
voiminemme. Todistan ja vakuutan, että Vapahtajan 
sovituksen mahdollistava voima on todellinen. 
Ilman sovituksen vahvistavaa voimaa en voisi sei
soa edessänne tänä aamuna.
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MAALISKUU: JEESUKSEN KRISTUKSEN SOVITUS

Katso liitettä muista 
o petus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin käyttää vertauksia 
opettaakseni muille sovitusta?
Kun auttaa muita ymmärtämään jotakin sellaista vaikeasti määriteltävää, 
hengellistä käsitettä kuten sovitus, on hyödyllistä verrata sitä johonkin kon
kreettiseen ja tuttuun. Herra ja Hänen profeettansa viittaavat usein tuttuihin 
esineisiin tai kokemuksiin auttaakseen niitä, joita he opettavat, ymmärtämään 
hengellisiä periaatteita. Kun tutkimme näitä vertauksia, voimme oppia itse 
ymmärtämään paremmin sovitusta ja voimme tulla tehokkaammiksi opettaes
samme sitä muille.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mitkä niistä 
tunnet innoitusta jakaa nuorten kanssa?

Jes. 1:18 (Jesaja käyttää vertailukoh
teena lunta ja villaa opettaakseen 
parannusta)

Matt. 11:28–30 (Vapahtaja vertaa 
apua, jota Hän antaa meille, ikeen 
kantamiseen Hänen avullaan)

Luuk. 15:11–32 (Vertaus tuhlaaja
pojasta )

2. Nefi 1:15 (Lehi vertaa lunastusta 
siihen, että on Jumalan rakkauden 
käsivarsien ympäröimä)

Jeffrey R. Holland, ”Siin yhtyy totuus, 
rakkaus”,  Liahona, toukokuu 2015, 
s. 104–106

D. Todd Christofferson, ”Lunastus”, 
 Liahona, toukokuu 2013, s. 109–112

Dallin H. Oaks, ”Sovitus ja usko”, 
 Liahona, huhtikuu 2008, s. 8–13

”Vertaukset ja havaintoesitykset”, 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 180–181

Video: ”Välimies”; ks. myös Mormonin 
kirjan DVD- esitykset

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Mitkä vertaukset tai 
havainto oppiaiheet ovat 
auttaneet sinua ymmärtä
mään paremmin sovitusta?

Mitä tilaisuuksia nuo
rilla on opettaa muille 
sovitusta? Kuinka ver
tausten käyttäminen voi 
auttaa nuoria opettamaan 
tehokkaammin?
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• Kysy nuorilta, mitä heidän opet
tajansa, johtohenkilöt ja vanhem
pansa ovat tehneet auttaakseen heitä 
ymmärtämään sovitusta.

• Lukekaa yhdessä julkaisusta Opet-
taminen, kutsumuksista suurin kohta 

”Vertaukset ja havaintoesitykset” 
(s. 180–181). Miksi opettajat käyttävät 
vertauksia evankeliumin totuuksien 
opettamiseen? Kehota nuoria kerto
maan esimerkkejä vertauksista, jotka 
ovat auttaneet heitä ymmärtämään 
evankeliumia paremmin.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat käyttää 
vertauksia opettaakseen muille sovitusta. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi 
tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Näytä video ”Välimies”. Kehota 
nuoria tekemään itsekseen luettelo 
presidentti Boyd K. Packerin käyt
tämän vertauksen eri osatekijöistä 
(kuten velkoja, velallinen, velka jne.) 
ja kirjoittamaan, mitä kukin niistä 
kuvaa. Jaa luokka pareihin ja pyydä 
heitä opettamaan toisilleen sovitusta 
koskevia asioita presidentti  Packerin 
vertausta käyttäen. Kuinka tämä 
vertaus auttaa nuoria ymmärtämään 
sovitusta paremmin?

• Pyydä nuoria miettimään esi
merkkejä pyhissä kirjoituksissa 
käytetyistä vertauskuvista, joiden 
avulla voisi opettaa sovitusta, ja 
kertomaan niistä muille (ks. esim. 
tässä oppimisehdotuksessa mainitut 
pyhien kirjoitusten kohdat). Mitä he 
oppivat näiden vertauskuvien perus
teella sovituksesta? Kirjoita taululle: 
”_______________________ on kuin 
_______________________.” Kehota 
nuoria täyttämään ensimmäinen tyhjä 
kohta jollakin sovitukseen liittyvällä 
periaatteella (kuten parannus, anteeksi-
anto tai ylösnousemus) ja toinen tyhjä 
kohta jollakin tutulla asialla, jota he 
voisivat käyttää opettaakseen tuota 

periaatetta muille. Anna nuorille 
useita tilaisuuksia harjoitella tätä 
opetusmenetelmää.

• Jaa luokka kahteen ryhmään. Anna 
ensimmäiselle ryhmälle tehtäväksi 
lukea vanhin Jeffrey R. Hollandin 
kertomus veljeksistä, jotka kiipesivät 
kanjonin seinämää (hänen puhees
saan ”Siin yhtyy totuus, rakkaus”), 
ja keskustelemaan siitä. Pyydä toista 
ryhmää lukemaan vanhin vanhin 
 Dallin H. Oaksin esimerkki puusta, 
joka taipuu tuulessa (hänen artikke
lissaan ”Sovitus ja usko”), ja keskus
telemaan siitä. Pyydä kumpaakin 
ryhmää opettamaan toiselle ryhmälle, 
mitä asioita he oppivat tutkimiensa 
vertausten perusteella sovituksesta.

• Kehota nuoria käymään läpi van
hin Christoffersonin puheesta ”Lunas
tus” kertomukset Jean Valjeanista 
ja Sarasta. Mitä he oppivat näiden 
kertomusten perusteella sovituksesta? 
Kuinka he käyttäisivät niitä opet
taakseen muita? Mitä samankaltaisia 
kokemuksia heillä on ollut omassa 
elämässään, joiden avulla he voisivat 
opettaa muille sovitusta?

Opetusvinkki

”Taitava opettaja ei ajat
tele: ’Mitä teen luokassa 
tänään?’ vaan kysyy: ’Mitä 
oppilaani tekevät luokassa 
tänään?’ Ei: ’Mitä opetan 
tänään?’ Pikemminkin: 
’Kuinka autan oppilaitani 
oivaltamaan, mitä heidän 
täytyy tietää?’” (Virginia 
H. Pearce, julkaisussa 
Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, 2000, s. 61.)
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat käyttää vertauksia opettaakseen muille sovitusta? Onko heillä mitään lisäkysy-
myksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

• Pyydä nuoria ajattelemaan, mitä he 
oppivat tänään opettamisesta. Mitä 
he tuntevat innoitusta tehdä opet
taakseen muille sovitusta koskevia 
asioita? Jos mahdollista, anna hei
dän opettaa toisiaan oppitunnilla tai 

järjestä niin, että he opettavat muissa 
tilanteissa.

• Todista siunauksista, joita nuoret 
voivat tuoda muille, kun he opettavat 
sovituksesta.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti yksin
kertaisia kertomuksia, 
vertauksia ja tosielämän 
esimerkkejä, jotka auttoi
vat niitä, joita Hän opetti, 
löytämään evankeliumin 
opetuksia heitä ympäröi
västä maailmasta. Kuinka 
sinä voit auttaa nuoria 
opettamaan Vapahtajan 
tavalla? (Ks. Evankeliumin 
opettaminen Vapahtajan 
tavalla, s. 4–5.)



68

Valikoitua lähdeaineistoa

Ote artikkelista Dallin H. Oaks, ”Sovitus ja usko”, ks. 
 Liahona, huhtikuu 2008, s. 12

Miksi meidän on tarpeen kärsiä tehdessämme 
parannusta vakavista rikkomuksista? Meillä on 
taipumus ajatella, että parannuksen tuloksena on 
vain, että me puhdistumme synnistä, mutta se on 
epätäydellinen näkemys asiasta. Ihminen, joka tekee 
syntiä, on kuin puu, joka taipuu herkästi tuulessa. 
Tuulisena ja sateisena päivänä puu taipuu niin 
paljon maata kohti, että lehdet tahriintuvat lokaan, 
ikään kuin syntiin. Jos me keskitymme vain lehtien 
puhdistamiseen, niin puun heikkous, mikä sai sen 
taipumaan ja tahrimaan lehtensä, on yhä olemassa. 
Samoin ihminen, joka on pahoillaan vain siitä, että 
on synnin tahraama, tekee jälleen syntiä seuraa
vassa myrskytuulessa. Alttius tilanteen toistumiseen 
pysyy, kunnes puuta on vahvistettu.

Kun ihminen on käynyt läpi prosessin, josta seuraa 
se, mitä pyhät kirjoitukset kutsuvat särkyneeksi 
sydämeksi ja murtuneeksi mieleksi, Vapahtaja tekee 
enemmän kuin ainoastaan puhdistaa tämän henki
lön synneistään. Hän myös antaa henkilölle uutta 
voimaa.

Ote puheesta D. Todd Christofferson, ”Lunastus”, 
 Liahona, toukokuu 2013, s. 110–111

Victor Hugon romaanissa Kurjat yksi esimerkki – 
vaikkakin kuvitteellinen – on aina koskettanut ja 
innoittanut minua. Kertomuksen alkuosassa piispa 
Bienvenu antaa ruokaa ja yösijan kodittomalle ja 
vankilasta vapautuneelle Jean Valjeanille, joka oli 
joutunut sinne varastettuaan leivän, jolla hän halusi 

ruokkia sisarensa nälkiintyneitä lapsia. Paatunut ja 
katkeroitunut Valjean palkitsee piispa Bienvenun 
ystävällisyyden varastamalla tältä hopeaesineitä. 
Kun epäluuloiset poliisit myöhemmin ottavat 
Valjeanin kiinni, tämä valehtelee saaneensa hopea
esineet lahjaksi. Kun santarmit raahaavat Valjeanin 
takaisin piispan taloon, piispa Bienvenu hänen 
suureksi yllätyksekseen vahvistaa hänen kertomuk
sensa, ja ollakseen uskottavampi hän sanoo: ”’Mutta 
mitä tämä on: minähän annoin teille myös kyntti
länjalat, jotka ovat hopeata kuten toisetkin esineet 
ja joista te saisitte varmaankin kaksisataa frangia! 
Miksi ette vienyt niitäkin mukananne pöytäkalujen 
matkassa?’ – –

Piispa meni hänen luokseen ja sanoi matalalla 
äänellä:

’Älkää unohtako, älkää milloinkaan unohtako, että 
te olette luvannut minulle käyttää tätä hopeaa tul
laksenne kunnialliseksi mieheksi.’

Jean Valjean, joka ei muistanut mitään luvanneensa, 
oli yhä kuin ukkosen lyömä. Piispa – – jatkoi 
juhlallisesti:

’Jean Valjean, veljeni, te ette kuulu enää pahan val
takuntaan, vaan hyvän. Minä ostan teidän sielunne: 
Minä vapautan sen pimeiden ajatusten ja kadotuk
sen hengen kahleista ja annan sen Jumalalle.’”

Jean Valjeanista tuli todellakin uusi mies, rehellinen 
mies, hyväntekijä monille ihmisille. Hän säilytti 
ne kaksi hopeista kynttilänjalkaa koko elämänsä 
ajan muistutuksena siitä, että Jumala oli lunastanut 
hänen elämänsä. [Ks. Victor Hugo, Kurjat, 2013, 
s. 63–64.]
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Minä olen lähettänyt evankeliumini täyteyden maailmaan palvelijani Josephin kädellä” 
(OL 35:17).

Luopumuksen ja palautuksen tapahtumissa on tärkeitä opetuksia, joita nuoret voivat 
soveltaa omiin pyrkimyksiinsä oppia ja opettaa evankeliumia. Kannusta nuoria esit
tämään kysymyksiä siitä, mitä he oppivat, etsimään lisää tietoa ja opettamaan muille, 
mitä he löytävät.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Pääsiäinen: Kuinka voin esittää todistukseni Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta?
Mitä Joseph Smithin esimerkki opettaa minulle evankeliumin oppimisesta?
Kuinka voin tunnistaa totuuden ja erheen välisen eron?
Miksi on tärkeää opettaa puhdasta oppia?
Kuinka voin soveltaa luopumuksen ja palautuksen tapahtumia elämääni?
Kuinka voin selittää luopumusta ja palautusta muille?

Huhtikuu: Luopumus ja palautus
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HUHTIKUU: LUOPUMUS JA PALAUTUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Pääsiäinen: Kuinka voin 
esittää todistukseni Jeesuksen 
Kristuksen ylösnousemuksesta?
Pääsiäissunnuntaina me muiden kristittyjen tavoin juhlimme merkittävintä 
tapahtumaa maailman historiassa – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. 
Hän katkaisi ”kuoleman siteet, ettei hauta saa voittoa ja että kuoleman pistin 
olisi nielty kirkkauden toivossa” (Alma 22:14). Hänen ylösnousemukseensa 
huipentui Hänen sovitusuhrinsa, jolla Hän voitti synnin ja kuoleman koko 
ihmiskunnan hyväksi. Kun esitämme todistuksemme Vapahtajan ylösnouse
muksesta, voimme auttaa muita kokemaan rauhaa ja toivoa.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia lähteitä. Minkä niistä tunnet innoittavan nuoria todistamaan 
Vapahtajan ylösnousemuksesta?

Luuk. 24; Joh. 20 (Jeesus Kristus on 
noussut kuolleista)

3. Nefi 11:1–17 (Ylösnoussut Vapahtaja 
ilmestyy nefiläisille)

OL 76:22–24; JS–H 16–17 (Joseph 
Smithin todistus ylösnousseesta 
Vapahtajasta)

Thomas s. Monson, ”Hän on nous
sut!”,  Liahona, toukokuu 2010, s. 87–90

D. Todd Christofferson, ”Jeesuksen 
Kristuksen ylösnousemus”,  Liahona, 
toukokuu 2014, s. 111–114

”Elävä Kristus – apostolien todistus”, 
 Liahona, huhtikuu 2000, s. 2–3

Videot: ”Hänen ansiostaan”, ”Hän 
elää – juhli pääsiäistä, koska Jeesus 
Kristus elää”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Mitkä pyhien kirjoitusten 
kohdat tai myöhempien 
aikojen profeettojen ope
tukset ovat vahvistaneet 
todistustasi Jeesuksen 
Kristuksen ylösnouse
muksesta? Kuinka tämä 
todistus on vaikuttanut 
elämääsi? Milloin olet 
käyttänyt näitä pyhien kir
joitusten kohtia tai opetuk
sia auttaaksesi muita vah
vistamaan todistustaan?

Milloin olet kuullut 
nuorten todistavan 
Vapahtajasta? Mitä voit 
tehdä innoittaaksesi heitä 
esittämään todistuksensa 
muille?
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• Pyydä nuoria kertomaan, kuinka 
he ovat toteuttaneet viikolla sitä, mitä 
he oppivat viime viikon oppitunnilla.

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
kokemus siitä, kuinka jonkun todistus 
Jeesuksesta Kristuksesta on vahvista
nut heitä. 

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista innoittaa osaltaan nuoria esittämään muille todis-
tuksensa ylösnousemuksesta. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi 
toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Näytä tässä oppimisehdotuksessa 
mainitut videot ja kehota nuoria 
kertomaan toisilleen, mitä he ajattele
vat Vapahtajasta ja millaisia tunteita 
heillä on Häntä kohtaan. Kannusta 
nuoria jakamaan yksi näistä videoista 
sukulaistensa, ystäviensä ja muiden 
kanssa. Kehota heitä jollakin tulevalla 
oppitunnilla kertomaan siitä, millai
nen kokemus oli jakaa näitä sanomia 
ja millaisia vastauksia he saivat.

• Pyydä nuoria etsimään ja mainit
semaan pyhien kirjoitusten kohtia 
(kuten tässä oppimisehdotuksessa 
mainitut), joita he käyttäisivät 
auttaakseen muita vahvistamaan 
todistustaan Jeesuksen Kristuksen 
ylösnousemuksesta. Kannusta nuoria 
tekemään luettelo luokassa ehdote
tuista pyhien kirjoitusten kohdista, 
jotta he voivat palata niihin.

• Kehota nuoria lukemaan ”Elävä 
Kristus” tai yksi tässä oppimiseh
dotuksessa mainituista yleiskonfe
renssipuheista ja panemaan merkille 
lausumia, jotka heidän mielestään 

todistavat voimallisesti Vapahtajan 
ylösnousemuksesta. Pyydä heitä 
kertomaan toisilleen, mitä lausumia 
he löysivät, ja selittämään, miksi ne 
ovat merkityksellisiä. Kehota nuoria 
keskustelemaan siitä, miksi heistä 
tuntuu tärkeältä, että meillä on eläviä 
profeettoja ja apostoleja, jotka todis
tavat ylösnousemuksesta. Lausu oma 
todistuksesi ylösnousemuksesta ja 
kutsu nuoria tekemään samoin.

• Anna nuorille aikaa kirjoittaa aina
kin kolme asiaa, joiden vuoksi Jeesuk
sen Kristuksen ylösnousemus on tär
keä heidän elämässään. Kehota heitä 
kertomaan, mitä he ovat kirjoittaneet. 
Anna heille kopiot vanhin D. Todd 
Christoffersonin puheesta ”Jeesuksen 
Kristuksen ylösnousemus” ja pyydä 
heitä etsimään muita asioita, joita he 
voisivat lisätä luetteloonsa. Pyydä 
heitä ajattelemaan jotakuta, jonka 
on tarpeen tietää, että Vapahtaja on 
noussut kuolleista, ja kannusta heitä 
päättämään, kuinka he todistavat siitä 
tuolle henkilölle.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Tuntevatko he innoitusta 
esittää muille todistuksensa ylösnousemuksesta? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää 
enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Pienryhmäkeskusteluilla 
voi välittömästi saada 
mukaan ne, jotka tuntuvat 
menettäneen mielenkiin
tonsa ja keskittymis
kykynsä” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 72).



73

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti pyhiä 
kirjoituksia opettaakseen 
ja todistaakseen tehtäväs
tään. Hän opetti ihmisiä 
mietiskelemään itsek
seen pyhiä kirjoituksia ja 
etsimään niistä vastauksia 
omiin kysymyksiinsä. 
Kuinka voit auttaa nuo
ria huomaamaan pyhiin 
kirjoituksiin sisältyviä 
vaikuttavia todistuksia?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.
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HUHTIKUU: LUOPUMUS JA PALAUTUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä Joseph Smithin esimerkki 
opettaa minulle evankeliumin 
oppimisesta?
Joseph Smith etsi hengellistä tietoa samalla kun hän toimi Herran välineenä 
evankeliumin palautuksessa. Hän pohti pyhiä kirjoituksia, esitti innoitettuja 
kysymyksiä ja toimi oppimansa mukaan. Kun me noudatamme profeetan 
esimerkkiä, me voimme saada vastauksia kysymyksiimme ja innoitusta ohjaa
maan omaa elämäämme.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki Joseph Smithin elämää. Mitä hänen esimerkkinsä opettaa sinulle evankeliumin 
oppimisesta? Mitä voit jakaa nuorten kanssa?

OL 76:15–21 (Joseph Smith pohti 
pyhiä kirjoituksia)

JS–H (Joseph Smith sovelsi pyhiä 
kirjoituksia itseensä, esitti innoitet
tuja kysymyksiä ja toimi oppimansa 
mukaan)

Jairo Mazzagardi, ”Palautuksen pyhä 
paikka”,  Liahona, toukokuu 2016, 
s. 56–58

Craig C. Christensen, ”Tiedän itse 
nämä asiat”,  Liahona, marraskuu 2014, 
s. 50–52

”Tiedon hankkiminen iankaikkisista 
totuuksista”, Kirkon presidenttien ope-
tuksia: Joseph Smith, 2007, s. 273–280

”Joseph Smithin ensimmäinen 
rukous”, MAP- lauluja, 14

Video: ”Alkulähde”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria esittämään kysy
myksiä, joita heillä on jostakin opin
kohdasta, jota he parhaillaan tutkivat.

• Kehota jokaista nuorta piirtämään 
taululle yksinkertainen piirros, joka 
edustaa jotakin, mitä hän tietää 

Mieti kokemuksia, joita 
sinulla on ollut evankeliu
min tutkimisesta. Kuinka 
Joseph Smithin esimerkki 
innoittaa sinua evankeliu
min oppijana?

Kuinka luokkaasi kuulu
vat nuoret suhtautuvat 
oppimiseen? Kuinka 
Joseph Smithin esimerkki 
voi rikastaa heidän evan
keliumin oppimistaan?
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Joseph Smithin elämästä (tai näytä 
kuvia hänen elämänsä tapahtumista 
ja keskustelkaa niistä; ks. Evanke-
liumiaiheinen kuvakirja, nrot 89–97). 
Kirjoita taululle: ”Mitä Joseph Smithin 

esimerkki opettaa minulle evanke
liumin oppimisesta?” Kehota nuoria 
ehdottamaan vastauksia ja ajattele
maan tätä kysymystä koko oppitun
nin ajan.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria ottamaan oppia Joseph Smithin 
esimerkistä evankeliumin oppijana. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai 
useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä yhtä nuorta viikon aikana 
käymään läpi jakeet Joseph Smith – 
historia 5–17 ja tulemaan oppitunnille 
valmiina kertomaan, mitä Joseph 
Smith teki saadakseen vastauksia 
kysymyksiinsä. Lukekaa yhdessä 
vanhin Jairo Mazzagardin puhe 
”Palautuksen pyhä paikka” ja pankaa 
merkille, kuinka vanhin Mazzagardi 
toimi etsiessään vastausta kysymyk
seensä. Kuinka vanhin Mazzagardin 
kokemus muistuttaa Joseph Smithin 
kokemusta? Mitä evankeliumia 
koskevia kysymyksiä nuorilla on? 
Kuinka he voivat vastaanottaa vanhin 
Mazzagardin haasteen ”[noudattaa] 
profeetta Joseph Smithin esimerkkiä”, 
kun heillä on kysymyksiä?

• Kehota luokan jäseniä lukemaan 
vanhin Craig C. Christensenin 
puheesta ”Tiedän itse nämä asiat” 
väliotsikon ”Pyytäköön sitä Juma
lalta” teksti. Kehota heitä tekemään 
taululle luettelo mahdollisista vas
tauksista vanhin Christensenin ehdot
tamaan kysymykseen: ”Miten voisitte 
soveltaa Josephin kokemuksen mallia 
saadaksenne oman todistuksen tai 
vahvistaaksenne sitä?” Kannusta 
heitä etsimään vastauksia tähän kysy
mykseen kohdasta JS–H 5–17.

• Auta nuoria tekemään luettelo peri
aatteista ja ominaisuuksista, jotka aut
tavat meitä oppimaan evankeliumia 
(kuten nöyryys, pohdiskelu, pyhien 
kirjoitusten soveltaminen ja innoitet
tujen kysymysten esittäminen). Anna 
jokaiselle nuorelle yksi Joseph Smi
thin historian seuraavista jaeryhmistä: 
10–20, 21–26, 28–33, 34–47, 48–54, 
68–75. Pyydä nuoria etsimään näistä 
jakeista lisää oppimisen periaatteita ja 
esimerkkejä siitä, miten Joseph Smith 
sovelsi näitä periaatteita käytäntöön. 
Kuinka nuoret voivat soveltaa näitä 
periaatteita omiin pyrkimyksiinsä 
oppia evankeliumia?

• Lukekaa yhdessä laulun ”Joseph 
Smithin ensimmäinen rukous” (MAP- 
lauluja, 14) sanat ja etsikää ilmauk
sia, jotka kuvailevat Joseph Smithin 
asennetta, kun hän etsi totuutta. Auta 
nuoria määrittelemään mahdolliset 
oudot sanat. Kuinka nuoret voivat 
noudattaa Joseph Smithin esimerk
kiä etsiessään itse totuutta? Voisit 
tämän toiminnan kuluessa näyttää 
videon ”Alkulähde”.

• Jaa luokka ryhmiin ja anna kul
lekin ryhmälle yksi osa julkaisun 
Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph 

Evankeliumin tutkimi-
seen liittyviä taitoja

Etsikää periaatteita. Peri
aate on totuus, joka ohjaa 
tekojamme. Toisinaan peri
aatteet esitetään pyhien 
kirjoitusten kohdissa tai 
profeettojen sanoissa 
selkeästi, kun taas toisi
naan niihin vain viitataan 
kertomuksessa. Tämän 
osuuden toisessa toimin
nassa nuoria pyydetään 
tekemään luettelo oppimi
sen periaatteista. Kun he 
tutkivat pyhiä kirjoituksia, 
seuraavat kysymykset 
saattavat olla avuksi: Mitä 
periaatteita opin tästä 
kohdasta? Eroavatko ne 
siitä, mitä olen ajatellut 
tai oppinut aiemmin? 
Innoittavatko ne minua 
muuttamaan jonkin asian 
elämässäni? Kannusta 
nuoria panemaan merkille 
periaatteita, kun he tutki
vat evankeliumia itsekseen 
ja perheen kanssa.
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja valmistautui 
opettamaan rukoilemalla 
ja paastoamalla yksin. Hän 
etsi taivaallisen Isänsä 
johdatusta. Mitä sinä voit 
tehdä noudattaaksesi 
Vapahtajan esimerkkiä 
opettamisesta?

Smith luvusta ”Tiedon hankkiminen 
iankaikkisista totuuksista”. Kehota 
nuoria piirtämään jotakin, mikä 

kuvaa Joseph Smithin opetuksia siitä, 
kuinka he voivat parantaa evankeliu
min tutkimistaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, mitä Joseph 
Smithin kokemukset opettavat evankeliumin oppimisesta? Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen 
käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota jokaista nuorta kirjoittamaan muistiin yksi asia, jonka hän aikoo tehdä ollakseen 
parempi evankeliumin oppija Joseph Smithin esimerkin mukaan. Pyydä nuoria kerto-
maan toisilleen, mitä he kirjoittivat.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote luvusta ”Tiedon hankkiminen iankaikkisista totuuk-
sista” julkaisusta Kirkon presidenttien opetuksia: 
Joseph Smith, 2007, s. 276–280

”Kun ihmiset alkavat puhua [totuutta] vastaan, 
he eivät vahingoita minua, vaan he vahingoittavat 
itseään. – – Heikkotahtoiset ihmiset sivuuttavat 
mitä merkityksellisimpiä kohtia omistamatta niille 
ajatustakaan, mutta minä haluan nähdä totuuden 
sen kaikilta puolin ja painaa sen sydämeeni. Uskon 
kaiken sen, mitä Jumala on aikojen kuluessa ilmoit
tanut, enkä ole koskaan kuullut kenenkään joutu
neen tuomituksi sen tähden että hän olisi uskonut 
liian paljon; epäuskon tähden ihmiset kyllä tuomi
taan.” [History of the Church , osa 6, s. 477; Joseph 
Smithin 16. kesäkuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa 
pitämästä saarnasta Thomas Bullockin muistiin
panojen mukaan; Profeetta Joseph Smithin opetuksia, 
toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 370.]

”Kun Jumala tarjoaa ihmiselle siunauksen tai tietoa 
ja tämä kieltäytyy vastaanottamasta sitä, hänet 
tuomitaan. Israelilaiset anoivat, että Jumala puhuisi 
Moosekselle eikä heille; sen seurauksena Hän kirosi 
heidät antamalla heille lihallisen lain.” [History of 
the Church, osa 5, s. 555; Joseph Smithin 27. elokuuta 
1843 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta 
Willard Richardsin ja William Claytonin muistiin
panojen mukaan; ks. myös Profeetta Joseph Smithin 
opetuksia, s. 321.]

”Olen aina tyydytyksekseni nähnyt totuuden voit
tavan erheen ja pimeyden väistyvän valon tieltä” 
– – [Joseph Smithin 24. syyskuuta 1834 Kirtlandissa 
Ohiossa päivätystä kirjeestä Oliver Cowderylle, jul
kaistu lehdessä Evening and Morning Star, syyskuu 
1834, s. 192].

”Tieto hälventää pimeyden, epätietoisuuden ja 
epäilyksen, sillä ne eivät voi vallita siellä, missä val
litsee tieto. – – Tietoon sisältyy valtaa. Jumalalla on 
enemmän valtaa kuin kenelläkään muulla olennolla, 

koska Hänellä on suurempi tieto, ja sen vuoksi Hän 
tietää, miten saattaa kaikki muut olennot itselleen 
alamaisiksi. Hänellä on valta kaikkeen.” [History 
of the Church, osa 5, s. 340, oikeinkirjoitus nykyai
kaistettu, kappalejakoa muutettu; Joseph Smithin 
8. huhtikuuta 1843 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä 
saarnasta Willard Richardsin ja William Claytonin 
muistiinpanojen mukaan; ks. myös Profeetta Joseph 
Smithin opetuksia, s. 286.]

”Siinä määrin kuin etäännymme Jumalasta, me 
alennumme kohti paholaista ja menetämme tietoa, 
ja vailla tietoa emme voi pelastua. Niin kauan kuin 
sydämemme on täynnä pahuutta ja tutkimme pahaa, 
sydämessämme ei ole sijaa hyvälle tai hyvän tutki
miselle. Eikö Jumala ole hyvä? Ole siis sinäkin hyvä; 
jos Hän on uskollinen, ole sinäkin uskollinen. Lisää 
uskoosi hyve, hyveeseesi tieto, ja tavoittele kaik
kea, mikä on hyvää [ks. 2. Piet. 1:5].” [History of the 
Church, osa 4, s. 588; Joseph Smithin 10. huhtikuuta 
1842 Nauvoossa Illinoisissa pitämästä saarnasta Wil
ford Woodruffin muistiinpanojen mukaan; ks. myös 
Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 215.] – –

Palvellessaan ensimmäisessä presidenttikunnassa George 
A. Smith kirjoitti: ”Joseph Smith opetti, että jokaisen 
miehen ja naisen pitäisi etsiä Herralta viisautta, 
että he voisivat saada tietoa Häneltä, joka on tiedon 
lähde, ja evankeliumin lupaukset, sellaisina kuin ne 
on ilmoitettu, valtuuttavat meidät uskomaan, että 
noudattamalla tätä tapaa meidän pitäisi saavuttaa 
se, mitä tavoittelemme” [julkaisussa Deseret News: 
Semi-Weekly, 29. marraskuuta 1870, s. 2]. – –

”Ei olisi viisasta antaa meille heti kaikkea tietoa, 
vaan ainoastaan vähän kerrallaan; sitten voimme sen 
ymmärtää” [History of the Church, osa 5, s. 387; Joseph 
Smithin 14. toukokuuta 1843 Yelromessa Illinoisissa 
pitämästä saarnasta Wilford Woodruffin muistiin
panojen mukaan; ks. myös Profeetta Joseph Smithin 
opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, s. 295].
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Valikoitua lähdeaineistoa

”Kun nousette tikkaita, teidän on aloitettava 
alhaalta ja noustava ylös askelma askelmalta, 
kunnes pääsette ylös asti. Samoin on evankeliumin 
periaatteiden laita, teidän on alettava ensimmäi
sestä ja jatkettava, kunnes opitte kaikki korotuksen 
periaatteet. Mutta kestää vielä kauan senkin jäl
keen, kun olette kulkeneet verhon lävitse, ennen 
kuin olette oppineet ne. Se ei ole kaikki tarkoitettu 
käsitettäväksi tässä maailmassa; vielä haudan 
tuolla puolen meillä tulee olemaan paljon tekemistä 
oppiaksemme pelastuksemme ja korotuksemme.” 
[History of the Church, osa 6, s. 306–307; Joseph 
Smithin 7. huhtikuuta 1844 Nauvoossa Illinoisissa 
pitämästä saarnasta Wilford Woodruffin, Willard 

Richardsin, Thomas Bullockin ja William Claytonin 
muistiin panojen mukaan.] – – 

”Jumala ei ole ilmoittanut Josephille mitään, mitä 
Hän ei tekisi tiettäväksi niille kahdelletoista; ja 
pyhistä vähäisinkin voi tietää kaiken niin nopeasti 
kuin kykenee sen kestämään, sillä se päivä on 
tuleva, jolloin kenenkään ei ole tarpeen sanoa 
lähimmäiselleen: ’Opi tuntemaan Herra! Sillä 
kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat Hänet’ 
[ks. Jer. 31:34].” [History of the Church, osa 3, s. 380; 
Joseph Smithin 27. kesäkuuta 1839 Commercessa 
Illinoisissa pitämästä saarnasta Willard Richardsin 
muistiinpanojen mukaan; ks. myös Profeetta Joseph 
Smithin opetuksia, s. 146.]
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HUHTIKUU: LUOPUMUS JA PALAUTUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin tunnistaa totuuden 
ja erheen välisen eron?
Suuren luopumuksen aikana monia evankeliumin totuuksia muuteltiin tai ne 
katosivat. Nämä totuudet palautettiin meidän aikanamme profeetta Joseph 
Smithin kautta. Jumalan sanan tutkiminen ja Pyhän Hengen kuunteleminen 
voivat auttaa meitä tunnistamaan palautetun evankeliumin totuuksien ja maa
ilman opettamien valheiden välisen eron.

Valmistaudu hengellisesti

Käytä seuraavia lähteitä, jotta ymmärrät itse, kuinka voi tunnistaa totuuden ja erheen 
välisen eron. Omat kokemuksesi tämän periaatteen mukaan elämisestä auttavat sinua 
opettamaan sen tehokkaasti. Mieti sitten, kuinka tämän oppimisehdotuksen toiminnat 
voivat auttaa sinua suunnittelemaan tapoja, joilla saat nuoret mukaan oppimiseen.

Joh. 8:31–32; JS–Matt. 37 (Jumalan 
sanan tutkiminen auttaa meitä tunnis
tamaan totuuden)

Jes. 5:20; Moos. 4:3–4 (Saatana pyrkii 
pettämään)

Moroni 7:12–19 (Se, mikä kannustaa 
meitä tekemään hyvää ja uskomaan 
Kristukseen, on Jumalasta)

Moroni 10:5; OL 46:7–8 (Pyhä Henki 
todistaa totuudesta)

JS–H 8–20 (Joseph Smith rukoilee 
tietääkseen totuuden)

Boyd K. Packer, ”Nämä asiat minä tie
dän”,  Liahona, toukokuu 2013, s. 6–8

Neil L. Andersen, ”Joseph Smith”, 
 Liahona, marraskuu 2014, s. 28–31

Marcos A. Aidukaitis, ”Jos teiltä 
puuttuu viisautta”,  Liahona, toukokuu 
2014, s. 108–110

Video: ”Te pääsette vapaiksi”

Osoita yhteyksiä

Käytä jokaisen oppitunnin muutamat ensimmäiset minuutit siihen, että autat nuo-
ria näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Keskustelkaa kysymyksistä, joita 
nuorilla on heidän opittuaan luopu
musta ja palautusta koskevia asioita 

muissa luokissaan. Kuinka voit auttaa 
heitä löytämään vastauksia?

Kuinka sinä erotat 
totuuden erheestä? Mitä 
siunauksia olet saanut 
elämääsi sen ansiosta, että 
olet kyennyt erottamaan 
totuuden erheestä?

Millaisten valheiden 
kanssa nuoret saattavat 
joutua tekemisiin? Kuinka 
voit kannustaa heitä 
selvittämään, onko heidän 
saamansa tieto totta? Miksi 
on tärkeää, että he osaavat 
tehdä niin?
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• Näytä puolitoista ensimmäistä 
minuuttia videosta ”Te pääsette 
vapaiksi”. Videon tässä osuudessa 
vanhin M. Russell Ballard varoittaa 
ovelista tavoista, joilla Saatana yrittää 

pettää meitä. Kehota nuoria keskuste
lemaan siitä, mitä he oppivat koskien 
sitä, kuinka voi olla lankeamatta 
Saatanan petoksiin.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat tun-
nistaa totuuden ja erheen välisen eron. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai 
useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Anna jokaiselle luokan jäsenelle 
kopio presidentti Boyd K. Packerin 
puheen ”Nämä asiat minä tiedän” 
yhdeksästä viimeisestä kappaleesta. 
Kehota nuoria panemaan merkille 
avainsanoja, jotka auttavat heitä tun
nistamaan totuuden ja erheen välisen 
eron. Pyydä heitä kirjoittamaan löy
tämänsä sanat taululle ja selittämään, 
miksi he valitsivat nämä sanat.

• Jaa luokka kahteen ryhmään ja 
anna kummallekin ryhmälle kopio 
vanhin Neil L. Andersenin puheesta 
”Joseph Smith”. Kehota ensimmäistä 
ryhmää lukemaan kertomus väären
netystä kirjeestä, joka eksytti muu
tamat kirkon jäsenet. Kehota toista 
ryhmää lukemaan kertomus vanhin 
Russell M. Nelsonista otetusta valo
kuvasta. Pyydä kumpaakin ryhmää 
kertomaan, mitä he oppivat kerto
muksensa perusteella siitä, kuinka 
erottaa toisistaan totuus ja erhe.

• Pyydä nuoria tutkimaan kohtaa 
JS–H 8–20 ja tekemään luettelo aske
lista, jotka Joseph Smith otti erot
taakseen totuuden erheestä. Kuinka 
nuoret voisivat noudattaa Josephin 
esimerkkiä, kun he haluavat tietää, 
onko jokin totta?

• Pyydä nuoria katsomaan kohdasta 
Moroni 7:12–19, mitä kriteereitä he 
voivat käyttää erottaakseen hyvän 
pahasta. Kehota jokaista nuorta 
tekemään luettelo valinnoista, joita 
hänellä on edessään, ja käyttämään 
näitä kriteereitä ohjaamaan kutakin 
päätöstä. Kehota heitä kertomaan 
luettelossaan olevista kohdista, jos he 
haluavat tehdä niin.

• Kehota nuoria kuvittelemaan jokin 
tilanne, jossa heidän eteensä tulee 
tietoa, joka saattaisi saada heidät 
kyseenalaistamaan todistuksensa 
evankeliumista. Mitä he voivat tehdä 
erottaakseen sellaisessa tilanteessa 
totuuden erheestä? Auta heitä etsi
mään vastauksia tähän kysymykseen 
kehottamalla heitä tutkimaan tässä 
oppimisehdotuksessa mainittuja 
pyhien kirjoitusten kohtia tai niitä 
kolmea asiaa, jotka vanhin Marcos A. 
Aidukaitis esittää puheessaan ”Jos 
teiltä puuttuu viisautta”. Pyydä heitä 
kertomaan, mitä he saavat selville. 
Kehota heitä myös kertomaan koke
muksista, joita heillä on ollut ja joissa 
he ovat osanneet erottaa totuuden 
erheestä.

Evankeliumin tutkimi-
seen liittyviä taitoja

Tosi opin erottaminen vää-
rästä opista. Toisinaan kun 
saamme uusia oivalluksia 
tai opimme uutta tietoa, 
me voimme selvittää, 
ovatko ne totta, vastaa
malla seuraavankaltaisiin 
kysymyksiin: Opetetaanko 
tätä ajatusta pyhissä 
kirjoituksissa useammin 
kuin kerran? Opettavatko 
elävät profeetat ja apostolit 
sitä? Onko se sopusoin
nussa kirkon nykyisten 
käytäntöjen ja hyväksytty
jen toimintaperiaatteiden 
kanssa? Todistaako Henki 
minulle sen totuudesta?
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka voi 
erottaa totuuden erheestä? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä 
mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria kertomaan mahdollisista vaikutelmista, joita heillä on ollut oppitunnin 
aikana. Mitä he ovat tunteneet innoitusta tehdä? Mitä voit itse tehdä kannustaaksesi 
heitä elämään oppimansa mukaan?

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja ei antanut 
periksi, kun ne, joita Hän 
opetti, kompuroivat. Hän 
rakasti ja palveli heitä 
edelleen. Esimerkiksi sen
kin jälkeen kun Pietari oli 
kieltänyt Hänet, Vapahtaja 
palveli Pietaria edelleen ja 
auttoi tätä tulemaan kel
volliseksi johtamaan kirk
koa. Millä tavoin sinä voit 
palvella niitä, joita opetat 
ja joilla on vaikeuksia elää 
evankeliumin mukaan?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote puheesta Boyd K. Packer, ”Nämä asiat minä tiedän”, 
ks.  Liahona, toukokuu 2013, s. 8

Tahdonvapaus määritellään pyhissä kirjoituksissa 
moraaliseksi tahdonvapaudeksi, mikä tarkoittaa, 
että me voimme valita hyvän ja pahan välillä. Vas
tustaja pyrkii houkuttelemaan meitä käyttämään 
moraalista tahdonvapauttamme väärin.

Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, että ”jokai
nen voi toimia tulevaisuutta koskevassa opissa ja 
periaatteessa moraalisen tahdonvapauden mukaan, 
jonka minä olen antanut hänelle, niin että jokainen 
voi olla vastuussa omista synneistään tuomiopäi
vänä” [OL 101:78].

Alma opetti meille, että ”Herra ei voi suvaita 
syntiä vähäisimmässäkään määrin” [Alma 45:16]. 
Ymmärtääksemme sen meidän täytyy erottaa synti 
synnintekijästä.

Kun esimerkiksi Vapahtajan eteen tuotiin aviorikok
sesta tuomittu nainen, joka oli selkeästi syyllinen, 
Hän ratkaisi tilanteen viidellä sanalla: ”Mene, äläkä 
enää tee syntiä” [Joh. 8:11]. Se on Hänen palvelu
työnsä hengen mukaista.

Suvaitsevaisuus on hyve, mutta kuten kaikki 
hyveet, sekin muuttuu liioiteltuna paheeksi. Mei
dän pitää varoa ”suvaitsevaisuusansaa”, niin ettei 
se nielaise meitä. Maan lait ovat heikentyneet 
siinä määrin, että moraalittomista teoista on tullut 
hyväksyttäviä sen silmissä, mutta se ei vähennä 
niitä vakavia hengellisiä seurauksia, jotka koituvat 
Jumalan antaman siveyden lain rikkomisesta.

Kaikki ovat saaneet syntyessään Kristuksen valon, 
ohjaavan vaikutuksen, jonka ansiosta jokainen voi 
erottaa oikean väärästä. Se, mitä me tuolla valolla 
teemme ja kuinka me reagoimme noihin kehotuk
siin elää vanhurskaasti, on osa kuolevaisuuden 
koetusta.

”Sillä katso, Kristuksen Henki on annettu jokaiselle 
ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta; ja 
nyt, minä osoitan teille, kuinka on arvosteltava; sillä 
kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa usko
maan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman 
ja lahjan kautta; sen vuoksi te voitte tietää täysin 
varmasti, että se on Jumalasta” [Moroni 7:16].

Meidän jokaisen täytyy pysyä kykenevänä reagoi
maan Pyhän Hengen innoitukseen ja kehotuksiin. 
Herra pystyy vuodattamaan puhdasta älyä mie
leemme innoittaakseen, ohjatakseen, opettaakseen 
ja varoittaakseen meitä. Jokainen Jumalan poika ja 
tytär voi välittömästi tietää sen, mitä hänen pitää 
tietää. Oppikaa ottamaan vastaan innoitusta ja 
ilmoitusta ja toimimaan niiden mukaan.

Kaiken sen perusteella, mitä olen lukenut ja opetta
nut ja oppinut, kallisarvoisin ja pyhin totuus, mitä 
minulla on tarjota, on erityinen todistukseni Jeesuk
sesta Kristuksesta. Hän elää. Minä tiedän, että Hän 
elää. Minä olen Hänen todistajansa. Ja Hänestä minä 
voin todistaa. Hän on meidän Vapahtajamme, mei
dän Lunastajamme. Tästä olen varma. Tästä lausun 
todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
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HUHTIKUU: LUOPUMUS JA PALAUTUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Miksi on tärkeää opettaa 
puhdasta oppia?
Alkuperäisten kahdentoista apostolin kuolemaa seuranneina vuosina ihmiset 
alkoivat luottaa pyhien kirjoitusten tulkitsemisessa omaan viisauteensa. Sen 
johdosta opetettiin väärää oppia, ja kirkko lankesi luopumukseen. Evanke
liumin opettajina meidän tehtävämme on opettaa palautetun evankeliumin 
totuuksia kaikessa puhtaudessaan, jotta emme johdattaisi ketään harhaan. Kun 
ne, joita opetamme, ymmärtävät tosi oppia, se koskettaa heidän sydäntään ja 
he muuttavat asenteitaan ja käytöstään (ks. Boyd K. Packer, ”Älkää pelätkö”, 
 Liahona, toukokuu 2004, s. 79).

Valmistaudu hengellisesti

Tutki seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja lähdeaineistoa. Mitä niistä tunnet innoi-
tusta jakaa nuorten kanssa?

Luuk. 24:32; JS–H 11–12 (Pyhien kir
joitusten käyttäminen opettamisessa 
koskettaa sydämiä)

2. Tim. 4:3–4 (Paavali profetoi vääristä 
opeista, joita opetettaisiin)

Moosia 18:19 (Pyhät kirjoitukset ja 
profeettojen sanat ovat puhtaan opin 
lähde)

Alma 4:19; 31:5 (Jumalan sana on 
voimallinen)

Moroni 10:5 (Pyhä Henki todistaa 
totuudesta)

Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 52–53, 203–207

D. Todd Christofferson, ”Kristuk
sen oppi”,  Liahona, toukokuu 2012, 
s. 86–90

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
kokemus, jossa he ovat tunteneet 
Hengen, kun he ovat opettaneet jolle
kulle evankeliumia.

• Tuo luokkaan lasillinen puhdasta 
vettä ja lasillinen likaista vettä. Mai
nitse, että vesi voisi edustaa evan
keliumia, jota me opetamme muille. 

Kuinka sinä opettajana 
huolehdit siitä, että opetat 
puhdasta oppia? Milloin 
olet tuntenut voiman, 
joka tulee puhtaan opin 
opettamisesta?

Tunnistavatko opettamasi 
nuoret puhtaan opin voi
man? Kuinka voit auttaa 
heitä tuntemaan suurem
paa varmuutta kyvyssään 
opettaa puhdasta oppia?
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Jos puhdas vesi edustaa puhdasta 
evankeliumia, niin mitä likainen vesi 
voisi edustaa? Mitkä asiat voisivat 
saastuttaa evankeliumin puhtaat opit? 

(Ks. Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
s. 52–53.) Kuinka tämä vertaus auttaa 
nuoria ymmärtämään sen, miten tär
keää on opettaa puhdasta oppia?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, miten tärkeää on opettaa 
puhdasta oppia. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka 
sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria tekemään luettelo 
tavoista, joilla maailma yrittää muut
taa ihmisten käyttäytymistä. Pyydä 
heitä sitten lukemaan Alma 4:19 ja 
31:5 ja katsomaan, mikä on Herran 
tapa vaikuttaa muihin. Kun he ovat 
kertoneet siitä, mitä he löysivät, 
kehota heitä etsimään pyhistä kirjoi
tuksista esimerkkejä ihmisistä, joiden 
sydän muuttui, koska heille opetettiin 
tosi oppia. Pyydä nuoria kertomaan 
esimerkkejä oppimistaan evankeliu
min periaatteista, jotka ovat vaikutta
neet heidän tekoihinsa.

• Auta nuoria etsimään pyhistä 
kirjoituksista esimerkkejä ihmisistä, 
jotka opettivat väärää oppia (esim. 
Serem [ks. MK Jaak. 7], Korihor [ks. 
Alma 30] tai soramilaiset [ks. Alma 
31]). Mikä vaikutus heidän opetuksil
laan oli ihmisiin? Mitä oppeja Herran 
palvelijat opettivat vastalääkkeeksi? 
Mitä samankaltaisia vääriä opetuksia 
nuoret ovat kohdanneet nykyajan 
maailmassa? Kuinka nuoret voivat 

reagoida niihin ja opettaa puhdasta 
oppia?

• Kehota nuoria lukemaan 2. Tim. 
3:2–4 ja 2. Nefi 9:28–29. Kuinka nämä 
pyhien kirjoitusten kohdat ovat 
täyttyneet meidän aikanamme? Mitä 
väärän opin vaikutuksia näemme 
ympärillämme maailmassa? (Ks. 
joitakin esimerkkejä kohdasta 2. Tim. 
3:1–5.) Mitkä palautetun evankeliu
min periaatteet voisivat auttaa näiden 
vaikutusten voittamisessa?

• Pyydä puolta luokasta tutkimaan 
kohtaa ”Tehtäväsi opettajana” jul
kaisusta Opettaminen, kutsumuksista 
suurin (s. 52) ja pyydä toista puolta 
luokasta tutkimaan kohtaa ”Varoi
tuksia evankeliumin opettajille” 
(s. 52–53). Pyydä kumpaakin ryhmää 
keksimään jokin luova tapa opettaa 
toiselle ryhmälle, mitä he oppivat. 
Kehota jokaista nuorta valitsemaan 
yksi esitetyistä ideoista ja kertomaan, 
miksi tuo idea on tärkeä puhtaan opin 
opettamisessa.

Opetusvinkki

”Meidän ei pidä sanoa, 
että jokin asia on kirkon 
johtajien lausunto, vahvis
tamatta ensin sen alkupe
rää. Kun lainaamme pyhiä 
kirjoituksia, meidän tulee 
varmistaa, että tapa, jolla 
käytämme niitä, on yhden
mukainen niiden asiayh
teyden kanssa.” (Opettami-
nen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 53.)
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti pyhiä 
kirjoituksia opettaessaan 
ja todistaessaan tehtä
västään. Hän tähdensi ja 
opetti toistuvasti puhdasta 
oppia. Kuinka voit auttaa 
nuoria käyttämään pyhiä 
kirjoituksia puhtaan opin 
tunnistamiseen ja opetta
miseen muille?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, miksi 
puhtaan opin opettaminen on tärkeää? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko 
heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria miettimään jotakin tulevaa opetustilaisuuttaan. Kehota heitä pohtimaan, 
miten he aikovat huolehtia siitä, että he opettavat puhdasta oppia.
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HUHTIKUU: LUOPUMUS JA PALAUTUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin soveltaa 
luopumuksen ja palautuksen 
tapahtumia elämääni?
Meidän tulee soveltaa ”kaikkia kirjoituksia meihin, jotta ne olisivat meille hyö
dyksi ja opiksi” (1. Nefi 19:23). Pyhien kirjoitusten soveltaminen tarkoittaa sitä, 
että näkee, kuinka pyhien kirjoitusten tapahtumat ja olosuhteet ovat samankal
taisia kuin oman elämämme tapahtumat ja olosuhteet. Vaikka luopumuksen 
ja palautuksen tapahtumista on kauan aikaa, me voimme löytää tapoja oppia 
näistä tapahtumista ja samastua niihin tänä aikana.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mikä auttaa nuo-
ria soveltamaan luopumuksen ja palautuksen tapahtumia elämäänsä?

1. Nefi 19:23–24 (Meidän tulee sovel
taa pyhiä kirjoituksia itseemme)

OL 61:36 (Minkä Herra sanoo yhdelle, 
sen Hän sanoo kaikille)

JS–H 5–20 (Joseph Smith soveltaa 
kohtaa Jaak. 1:5 itseensä)

”Luopumus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 93–94

M. Russell Ballard, ”Menneestä 
oppiminen”,  Liahona, toukokuu 2009, 
s. 31–34

”Soveltaminen”, Opettaminen, kutsu-
muksista suurin, 2000, s. 176–177

Video: ”Mitä palautus merkitsee 
minulle”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria naisia kertomaan 
nuorille miehille jotakin, mitä he ovat 
hiljattain oppineet luopumuksesta 
tai palautuksesta Nuorten Naisten 
luokissaan. Kehota nuoria miehiä 

kertomaan nuorille naisille jotakin, 
mitä he ovat hiljattain oppineet luo
pumuksesta tai palautuksesta Aaro
nin pappeuden koorumeissaan.

Kuinka pyhien kirjoitusten 
soveltaminen elämääsi on 
siunannut sinua? Mitkä 
menetelmät ovat auttaneet 
sinua soveltamaan pyhiä 
kirjoituksia elämääsi? 
Mitkä luopumuksen ja 
palautuksen tapahtumat 
ovat erityisen merkityksel
lisiä elämässäsi?

Kuinka se, että nuoret 
oppivat soveltamaan 
pyhiä kirjoituksia elä
määnsä, on heille siunauk
sena? Mitä yhteyksiä voit 
nähdä heidän elämänsä 
ja niiden asioiden välillä, 
joita he oppivat luopu
muksesta ja palautuksesta?
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• Kehota nuoria lukemaan 1. Nefi 
19:23 ja keskustelemaan siitä, mitä 
Nefi tarkoitti kirjoitusten soveltami
sella meihin (jos tarpeen, lue nuorille 
tämän oppimisehdotuksen alussa 
oleva kappale). Näytä video ”Mitä 

palautus merkitsee minulle” ja kehota 
luokan jäseniä etsimään tapoja, joilla 
videolla esiintyvät nuoret liittävät 
palautuksen tapahtumat omaan 
elämäänsä.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka heidän on 
mahdollista soveltaa luopumuksen ja palautuksen tapahtumia omaan elämäänsä. 
Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten 
omalle luokallesi:

• Kehota nuoria lukemaan JS–H 
5–10, jossa kerrotaan, mitä Joseph 
Smithin elämässä tapahtui, kun hän 
oli 14 vuotias. Pyydä heitä sitten 
lukemaan jakeet 11–20 ja selvittä
mään, mitä Joseph teki soveltaak
seen lukemaansa pyhien kirjoitusten 
kohtaa omiin kokemuksiinsa. Kuinka 
Joseph Smithin esimerkki voi auttaa 
nuoria parantamaan omaa pyhien 
kirjoitusten tutkimistaan? Anna heille 
aikaa kirjoittaa muistiin, millä tavoin 
he voivat soveltaa Joseph Smithin 
kokemuksia omaan elämäänsä. Pyydä 
nuoria kertomaan jollekulle toiselle 
luokan jäsenelle, mitä he kirjoittivat.

• Kehota nuoria lukemaan kohta 
”Soveltaminen” julkaisusta Opettami-
nen, kutsumuksista suurin (s. 176–177) 
ja etsimään menetelmiä, joiden avulla 
he voivat soveltaa pyhiä kirjoituksia 
itseensä. Pyydä heitä kertomaan luo
kalle, mitä he oppivat. Kehota nuoria 
valitsemaan yksi tässä Opettaminen, 
kutsumuksista suurin  julkaisun koh
dassa mainituista pyhien kirjoitusten 

kohdista ja noudattamaan ohjeita sen 
soveltamiseksi omaan elämäänsä. 
Mitä muita pyhien kirjoitusten kohtia 
nuoret voisivat näiden menetelmien 
avulla soveltaa itseensä?

• Kirjoita taululle otsikot ”Suuri 
luopumus” ja ”Henkilökohtainen 
luopumus”. Pyydä nuoria lukemaan 
artikkeli ”Luopumus” julkaisusta 
Lujana uskossa ja tekemään taululle 
luettelo asioista, jotka johtivat suu
reen luopumukseen tai johtuivat 
siitä. Auta heitä soveltamaan suurta 
luopumusta itseensä keskustelemalla 
siitä, kuinka heidän luettelossaan ole
vat asiat voisivat johtaa henkilökoh
taiseen luopumukseen. Esimerkiksi 
henkilö, joka nykyään hylkää elävät 
apostolit tai arvostelee heitä, on vaa
rassa langeta henkilökohtaiseen luo
pumukseen, aivan kuten ne ihmiset, 
jotka surmasivat apostolit Kristuksen 
kuoleman jälkeen. Mitä nuoret voivat 
tehdä varjeltuakseen henkilökohtai
selta luopumukselta?

Opetusvinkki

”Opettamasi aineiston 
määrä on vähemmän 
tärkeä kuin sen vaiku
tus oppilaittesi elämään. 
Koska liian monet yhdellä 
kertaa esitetyt käsitteet 
voivat hämmentää tai 
kyllästyttää oppijoita, on 
yleensä parasta keskittyä 
yhteen tai kahteen pääpe
riaatteeseen.” (Opettami-
nen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 98.)
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• Kysy nuorilta, kuinka he vastaisi
vat, jos joku ystävä sanoisi: ”Minä en 
pidä pyhien kirjoitusten lukemisesta. 
Niissä puhutaan asioista, jotka tapah
tuivat niin kauan sitten. Mitä teke
mistä niillä on elämäni kanssa nyt?” 

Jaa vanhin M. Russell Ballardin puhe 
”Menneestä oppiminen” osiin ja anna 
osat nuorille. Kehota heitä lukemaan 
oma osansa ja etsimään tapoja, joilla 
he voisivat vastata ystävälleen.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat soveltaa luopumuksen ja palautuksen tapahtumia itseensä? Mitä ajatuksia tai 
vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aihee-
seen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Rohkaise heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja opetti ihmisiä 
pohtimaan pyhiä kirjoi
tuksia itse ja käyttämään 
niitä löytääkseen vas
tauksia omiin kysymyk
siinsä. Kuinka voit auttaa 
nuoria ymmärtämään, 
miten he voivat soveltaa 
omiin haasteisiinsa sitä, 
mitä he lukevat pyhistä 
kirjoituksista?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote kohdasta ”Soveltaminen” julkaisusta Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, s. 176–177

Meidän tulisi soveltaa ”kaikkia kirjoituksia meihin, 
jotta se – – olisi ollut meille hyödyksi ja opiksi” 
(1. Nefi 19:23). Pyhien kirjoitusten soveltaminen 
merkitsee sitä, että näemme, kuinka pyhien kirjoi
tusten kertomukset vastaavat nykyisiä olosuhtei
tamme, ja osoitamme, kuinka niissä opetetut peri
aatteet pätevät meidän elämässämme. Esimerkiksi 
totuuden puolustamista käsittelevässä oppiaiheessa 
voisit soveltaa kertomusta Abinadista kuningas 
Nooan edessä omiin oppilaisiisi (ks. Moosia 11–17). 
Kun opetuksesi käsittelee hengellistä sokeutta ja 
Vapahtajan voimaa parantaa meidät ja antaa meille 
suurempaa hengellistä näkemystä, voisit soveltaa 
kertomusta, jossa Kristus parantaa sokean miehen 
(ks. Joh. 9).

Tämä menetelmä on tehokkain silloin, kun annat 
perheenjäsenille tai luokan jäsenille tilaisuuden 
pohtia lukemaansa. Kun olet esimerkiksi opetta
nut, kuinka Joseph Smith menetteli jouduttuaan 
miltei vastustajan voittamaksi pyhässä lehdossa 
(ks. JS–H 15–16), voisit pyytää oppijoita muistele
maan tapausta, jolloin heitä on koeteltu, tai jopa 
kirjoittamaan sen muistiin. Sitten voisit pyytää 
heitä ajattelemaan, miksi koetusten hetkellä on niin 
tärkeää ponnistaa kaikki voimansa Jumalan avuksi 
huutamiseen (ks. jae 16). – –

Eräs tapa auttaa muita soveltamaan pyhiä kirjoituk
sia itseensä on pyytää heitä liittämään itsensä osaksi 
pyhien kirjoitusten tekstiä. Jos joku asettaa itsensä 
esimerkiksi osaksi kohtaa Jaak. 1:5–6, soveltuu 
opetus rukouksesta häneen yhtä hyvin kuin Joseph 
Smithiin:

”Jos kuitenkin [minulta] puuttuu viisautta, [minun 
pitää pyytää] sitä Jumalalta. [Minä olen] saava [pyy
tämäni], sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään 
soimaamatta. Mutta [minun pitää pyytää] uskossa, 
lainkaan epäilemättä.”

Voimme useinkin soveltaa pyhiä kirjoituksia elä
määmme kysymällä: ”Mitä se profeetta, joka kirjoitti 
tämän kertomuksen muistiin, haluaa meidän oppi
van siitä? Miksi hän otti mukaan juuri nämä yksi
tyiskohdat?” Kun esitämme nämä kysymykset esi
merkiksi Enosin kertomuksesta, voimme huomata 
siinä yhtäläisyyksiä omien rukouskokemustemme 
kanssa. Voimme saada tietää, että rukoileminen 
vaatii joskus paljon ponnistelua, ja että taivaallinen 
Isä vastaa rukouksiimme. Voimme oppia myös, että 
vanhemmat vaikuttavat lapsiinsa, vaikka voikin 
kestää monta vuotta, ennen kuin lapset noudattavat 
vanhempiensa opetuksia.

Kun sovellamme pyhiä kirjoituksia itseemme ja 
autamme muita tekemään samoin, voimme nähdä 
Jumalan sanan voiman jokaisella elämämme 
osaalueella.
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HUHTIKUU: LUOPUMUS JA PALAUTUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin selittää luopumusta 
ja palautusta muille?
Useimmilla meistä on tilaisuus kertoa evankeliumin totuuksista muille. Koska 
luopumus ja palautus ovat palautetun evankeliumin olennaisia periaatteita, on 
tärkeää, että me osaamme selittää näitä totuuksia muille. Meidän tulee todistaa 
tavalla, joka ei kuulosta loukkaavalta vaan tuo esiin evankeliumin palautuksen 
merkityksen.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mikä auttaa nuo-
ria oppimaan, kuinka voi selittää luopumusta ja palautusta muille?

Aam. 8:11–12; Ap. t. 3:20–21; 2. Tess. 
2:1–3 (Luopumus ja palautus on 
ennustettu)

Ef. 2:20 (Kirkko on rakennettu pro
feettojen ja apostolien perustukselle)

Dallin H. Oaks, ”Ainoa tosi ja elävä 
kirkko”,  Liahona, elokuu 2011, s. 48–51

”Todista usein”, Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, 2005, s. 210–212

”Vertaukset ja havaintoesitykset”, 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 180–181

Saat tietää enemmän luopumuksesta 
ja palautuksesta tutkimalla kohtia 
”Suuri luopumus” ja ”Jeesuksen Kris
tuksen evankeliumin palautus Joseph 
Smithin kautta” julkaisussa Saarnatkaa 
minun evankeliumiani, s. 35–38.

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria kertomaan, mitä 
kysymyksiä heille on esitetty kir
kosta tai heidän uskonkäsityksistään. 
Kuinka he ovat vastanneet näihin 
kysymyksiin?

• Kehota nuoria kertomaan koke
muksista, joissa he ovat oppineet 
jotakin luopumuksesta ja palau
tuksesta. Mitä ne, jotka heitä ovat 
opettaneet, ovat tehneet auttaakseen 
heitä ymmärtämään nämä palautetun 
evankeliumin totuudet?

Mitä tilaisuuksia sinulla 
on ollut opettaa muille 
luopumusta ja palautusta 
koskevia asioita? Mitä 
tehokkaita menetelmiä olet 
nähnyt muiden käyttävän, 
kun he ovat opettaneet 
näitä käsitteitä?

Mitä nuoret jo tietävät 
luopumuksesta ja palau
tuksesta? Mitä tilaisuuksia 
heillä on opettaa muille 
näitä totuuksia nyt ja 
tulevaisuudessa?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka puhua luopu-
muksesta ja palautuksesta muiden kanssa. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi 
tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria mainitsemaan heille 
tuttuja pyhien kirjoitusten kohtia, 
joissa ennustetaan, että tapahtuu 
suuri luopumus ja palautus. Jos he 
tarvitsevat apua, ehdota, että he käyt
tävät Pyhien kirjoitusten opasta tai 
tässä oppimisehdotuksessa lueteltuja 
pyhien kirjoitusten kohtia. Anna 
nuorten harjoitella, miten he näitä 
kohtia ja muita löytämiään kohtia 
käyttäen selittävät luopumusta ja 
palautusta toisilleen.

• Lukekaa yhdessä kuusi ensim
mäistä kappaletta Dallin H. Oaksin 
artikkelista ”Ainoa tosi ja elävä 
kirkko”. Kysy nuorilta, kuinka me 
voimme todistaa ainoasta tosi kir
kosta tavalla, joka ei loukkaa muita. 
Jaa loppuosa puheesta osiin ja anna 
nuorille. Pyydä heitä lukemaan heille 
annettu osa ja panemaan merkille, 
mitä vanhin Oaks tekee todistaakseen 
voimallisesti palautetusta evankeliu
mista kunnioittaen samalla muiden 
uskonkäsityksiä. Jaa luokka pareihin 
ja pyydä nuoria todistamaan vuoro
tellen tosi kirkosta käyttäen sitä, mitä 
he ovat juuri oppineet.

• Kehota nuoria lukemaan kohta 
”Todista usein” julkaisun Saarnatkaa 
minun evankeliumiani sivuilta 210–211. 
Tehkää yhdessä luettelo syistä, miksi 

meidän on opettaessamme tärkeää 
todistaa, sekä ohjeista, kuinka todis
tus lausutaan. Havainnollista todista
misen tärkeyttä palautusta koskevien 
asioiden opettamisessa kutsumalla 
joku uusi käännynnäinen kertomaan 
luokalle, kuinka hän sai todistuksen 
Joseph Smithin ensimmäisestä näystä 
(pyydä etukäteen lupa piispalta). 
Pyydä käännynnäistä kertomaan, 
mikä osuus hänen kääntymyksessään 
oli muiden todistuksilla. Voisit itse 
todistaa evankeliumin palautuksesta 
ja kehottaa nuoria tekemään samoin.

• Pyydä nuoria tutkimaan julkaisusta 
Opettaminen, kutsumuksista suurin koh
taa ”Vertaukset ja havaintoesitykset”, 
s. 181–182. Kehota heitä miettimään 
havaintoesityksiä, jotka saattaisivat 
auttaa heitä luopumukseen ja palau
tukseen liittyvien asioiden selittämi
sessä muille. Esimerkiksi luopumusta 
selittäessään he voisivat rakentaa 
palikoista kirkon, kirjoittaa alimmai
siin palikoihin ”Apostolit ja profeetat” 
ja näyttää sitten, kuinka kirkko ei voi 
pysyä pystyssä ilman apostolien ja 
profeettojen perustusta (ks. Ef. 2:20). 
Kehota heitä kertomaan havainto
esitysideoistaan toisilleen. Mitä 
tilaisuuksia heillä on opettaa muille 
luopumusta ja palautusta koskevia 
asioita?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat selittää luopumusta ja palautusta muille? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä 
on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enem-
män aikaa?

Opetusvinkki

”Kun käytät monen
laista oppimistoimintaa, 
oppijat todennäköisesti 
ymmärtävät paremmin 
evankeliumin periaatteet 
ja muistavat enemmän. 
Jokin huolellisesti valittu 
menetelmä voi tehdä jon
kin periaatteen selkeäm
mäksi, kiinnostavammaksi 
ja helpommaksi muistaa.” 
(Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, 2000, s. 89.)
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Kutsu nuoret toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tunteiden mukaan. Etsi Hengen johdatusta, 
kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja kutsui opet
tamiaan ihmisiä todista
maan, ja kun he tekivät 
niin, Henki kosketti heidän 
sydäntään. Kuinka autat 
nuoria ymmärtämään, 
kuinka he voivat todistaa 
muille luopumuksesta ja 
palautuksesta?
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Valikoitua lähdeaineistoa

”Todista usein”, Saarnatkaa minun evankeliumiani, 
2005, s. 210–211

Todistus on Pyhän Hengen antama hengellinen vah
vistus ja varmuus. Todistaminen on sitä, että kertoo 
yksinkertaisesti ja suoraan uskostaan, evankeliumin 
totuudesta saamastaan tunteesta, varmuudesta, 
vakaumuksesta. Todistaminen on usein yksi voimal
lisimmista keinoista kutsua Henkeä ja auttaa muita 
tuntemaan Henki. Se on tämänhetkinen, henkilö
kohtainen todistus lisänä niihin totuuksiin, joita olet 
opettanut pyhien kirjoitusten perusteella. Tehokas 
lähetyssaarnaaja opettaa, todistaa ja kutsuu muita 
tekemään sellaista, mikä rakentaa uskoa Jeesukseen 
Kristukseen. Siihen sisältyy lupausten antaminen 
siitä, mitä tosi periaatteiden mukaan eläminen 
tuo tullessaan. Lähetyssaarnaaja voisi esimerkiksi 
sanoa: ”Tiedän, että kun pyhität lepopäivän, saat 
sydämeesi suuremman rauhan.”

Jotta todistuksessasi olisi vakuuttavaa voimaa, 
sinun on oltava vilpitön. Voimallinen todistus ei 
riipu kaunopuheisuudesta tai äänesi voimakkuu
desta vaan sydämesi vakaumuksesta. Pyri päivittäin 
vahvistamaan ymmärrystäsi ja vakaumustasi niistä 
opeista ja periaatteista, joita sinun on määrä opettaa. 
Todista usein vahvistaaksesi niiden periaatteiden ja 
oppien totuuden, joita opetat. Opeta ja sitten todista, 
ja todista opettaessasi niin usein kuin mahdollista.

Todistuksesi voi olla niinkin yksinkertainen kuin: 
”Jeesus Kristus on Jumalan Poika” tai ”Olen saa
nut itse tietää, että Mormonin kirja on totta”. Voit 
myös kertoa lyhyen kokemuksen siitä, kuinka sait 
sen tiedon. Todista jokaista oppiaihetta opettaessasi 
useaan kertaan, älä vain lopuksi. Todista, että se, 
mitä toverisi on opettanut, on Jumalasta. Todista, 

että periaate, jonka aiot opettaa, koituu siunauksesi 
tutkijoiden elämässä, jos he noudattavat sitä. Puhu 
siitä, kuinka eläminen jonkin periaatteen mukaan on 
ollut siunaukseksi elämässäsi.

Joskus ihmiset saattavat älyllisesti asettaa kyseen
alaiseksi sen, mitä opetat, mutta vilpitöntä, sydä
mestä lähtevää todistusta on vaikeaa asettaa 
kyseenalaiseksi. Kun todistat, rukoile, että opetta
masi ihmiset tuntisivat Pyhän Hengen vahvistavan 
todistuksen. Kun todistat, autat luomaan tutkijoille 
ympäristön, jossa he voivat tuntea Pyhän Hengen 
vahvistavan todistuksesi totuudesta. Se valmistaa 
heitä hyväksymään sitoumukset, joita esität.

Brigham Youngia ei kastettu Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon ensimmäi
senä vuonna, jona hän kuuli palautetusta evanke
liumista. Mutta hän on sanonut kääntymisestään: 
”Vaikka kaikki maailman kyvykkyys, tahdikkuus, 
viisaus ja hienous olisi lähetetty minulle Mormonin 
kirjan mukana julistamaan parhaimmalla maailmal
lisella kaunopuheisuudella sen totuudellisuutta, 
yrittämään osoittaa se todeksi oppineisuuden 
ja maailman viisauden kautta, ne olisivat olleet 
minulle kuin nouseva savu, joka häviää olematto
miin. Mutta kun näin miehen vailla kaunopuhei
suutta ja puhujan lahjoja, miehen, joka voi sanoa 
vain: ’Tiedän Pyhän Hengen voimasta, että Mormo
nin kirja on tosi, että Joseph Smith on Herran pro
feetta’, tuosta henkilöstä lähtevä Pyhä Henki valaisi 
ymmärrykseni, ja edessäni olivat valo, kirkkaus ja 
kuolemattomuus. Ne ympäröivät minut, täyttivät 
minut, ja tiesin omakohtaisesti, että miehen todistus 
oli tosi.” (Kirkon presidentit, uskonto 345, oppilaan 
aineisto, 1980, s. 74.)





95

Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut, kaiken, mitä hän nykyään ilmoittaa, ja 
me uskomme, että hän ilmoittaa vielä monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia 
asioita” (UK 9).

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria kehittymään kyvyssään oppia 
 Herran ilmoitusten pohjalta ja opettaa niitä, mukaan lukien ne ilmoitukset, jotka ovat 
pyhissä kirjoituksissa ja elävien profeettojen sanoissa, sekä ne, joita nuoret saavat 
henkilökohtaisena ilmoituksena Pyhän Hengen kautta. Kannusta luokkaasi kuuluvia 
nuoria esittämään kysymyksiä siitä, mitä he oppivat, etsimään lisää tietoa ja opetta
maan muille, mitä he löytävät.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Mitä voin oppia eläviltä profeetoilta ja apostoleilta?
Kuinka voin parantaa pyhien kirjoitusten tutkimistani?
Kuinka kunnioitus auttaa minua saamaan ilmoitusta?
Mitä todistuksen lausuminen tarkoittaa?
Mitä voin oppia presidentti Monsonilta Hengen mukaan toimimisesta?

Toukokuu: Profeetat ja ilmoitus
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TOUKOKUU: PROFEETAT JA ILMOITUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä voin oppia eläviltä 
profeetoilta ja apostoleilta?
Elävät profeetat ja apostolit saavat ilmoitusta kirkon johtamiseen, ja heidän 
neuvonsa kuvastavat Herran tahtoa, Herran, joka tuntee meidät täydellisesti ja 
ymmärtää haasteemme. Heidän opetuksensa voivat auttaa meitä niissä haas
teissa, joita kohtaamme tänä aikana. Me olemme siunattuja, kun meitä johtavat 
elävät profeetat ja apostolit ja me saamme heidän neuvojaan puolen vuoden 
välein yleiskonferenssissa.

Valmistaudu hengellisesti

Kun tutkit näitä lähteitä, pane merkille totuuksia, jotka auttavat nuoria oppimaan 
elävien profeettojen opetusten arvon elämässään.

Moosia 8:16–18 (Näkijä voi olla suu
reksi hyödyksi kanssaihmisilleen)

OL 1:38; 68:3–4 (Kun Herran palveli
jat puhuvat Hengen mukaan, niin se, 
mitä he sanovat, on pyhä kirjoitus)

Henry B. Eyring, ”Missä kaksi tai 
kolme on koolla”,  Liahona, toukokuu 
2016, s. 19–22

Ronald A. Rasband, ”Oi Jeesuksen 
laupeus”,  Liahona, marraskuu 2015, 
s. 89–90

Gary E. Stevenson, ”Selkeitä ja kallis
arvoisia totuuksia”,  Liahona, marras
kuu 2015, s. 91–92

Dale G. Renlund, ”Jumalan silmin”, 
 Liahona, marraskuu 2015, s. 93–94

Viimeaikaiset ensimmäisen president
tikunnan ja kahdentoista koorumin 
jäsenten yleiskonferenssipuheet

”Tahdonvapaus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 165–166

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria kertomaan jostakin 
viimeaikaisesta kokemuksesta, jossa 
joku on esittänyt heille evankeliumia 

koskevan kysymyksen. Kuinka he 
vastasivat?

Kuinka profeettojen ja 
apostolien opetukset ovat 
auttaneet sinua voitta
maan haasteita? Mistä sel
laisista kokemuksista voit 
kertoa, jotka vahvistavat 
opettamiasi nuoria?

Millaisia haasteita nuo
rilla on nykyään? Kuinka 
profeettojen ja apostolien 
opetukset voivat auttaa 
heitä kohtaamaan noita 
haasteita?
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• Pyydä nuoria kertomaan jos
takin puheesta, joka teki heihin 
vaikutuksen viimeisimmässä 

yleiskonferenssissa. Kysy heiltä, miksi 
se on ollut heille merkityksellinen.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria löytämään elävien profeettojen sanoista 
vastauksia haasteisiinsa. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toi-
minta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Puheessaan ”Missä kaksi tai kolme 
on koolla” presidentti Henry B. 
Eyring käyttää vertausta kylväjästä 
selittääkseen, miten tärkeää on 
valmistaa sydäntämme ottamaan 
vastaan Jumalan sana. Kehota nuoria 
käymään läpi presidentti Eyringin 
puheesta se osa, jossa hän kertoo 
tämän vertauksen, ja piirtämään kuva 
siitä, mitä he oppivat. Mitä ”sieme
niä” he voisivat kylvää sydämeensä 
viimeisimmästä yleiskonferenssista? 
Voisit antaa monisteena jonkin 
puheen, jonka tunnet olevan tärkeä 
opettamillesi nuorille, ja pyytää heitä 
lukemaan sen ja etsimään totuuden 
siemeniä, joiden pohjalta he voisivat 
toimia.

• Auta luokkaa laatimaan luet
telo haasteista, joita nuorilla on 
tänä aikana. Kehota jokaista nuorta 
valitsemaan yksi näistä haasteista ja 
etsimään viimeisimmistä yleiskonfe
renssipuheista neuvoja, jotka voisivat 
auttaa jotakuta voittamaan kyseisen 
haasteen. Ehdota, että he käyttävät 
viimeisimmässä  Liahonan konferenssi
numerossa olevaa ”Aihehakemistoa”.

• Näytä jokin presidentti Thomas 
s. Monsonin äskettäisessä yleiskonfe
renssissa pitämä puhe. Pyydä nuoria 
kuuntelemaan neuvoja ja ohjeita, 
jotka ovat erityisen tärkeitä heidän 
ikäryhmälleen, ja valmistamaan 

löytämiensä neuvojen pohjalta viiden 
minuutin puhe. Anna heidän har
joitella luokassa puheiden pitämistä 
toisilleen.

• Kuunnelkaa tai katsokaa yhdessä 
jokin yleiskonferenssipuhe, joka voisi 
olla merkityksellinen opettamillesi 
nuorille. Pyydä nuoria panemaan 
puheesta merkille iankaikkisia 
totuuksia, pyhien kirjoitusten kohtia, 
kehotuksia toimia ja luvattuja siu
nauksia. (Jos aikaa on vähän, voisitte 
katsoa puheesta vain tiettyjä osia.)

• Kehota luokan jäseniä lukemaan 
yhdessä kohta ”Profeetat” kirjasesta 
Lujana uskossa. Pyydä heitä etsimään 
profeetan tehtäviä, joita kuvataan 
heidän lukemassaan tekstissä, ja kir 
joittamaan ne taululle. Anna jokaiselle 
nuorelle yksi seuraavista puheista: 
vanhin Ronald A. Rasbandin ”Oi 
Jeesuksen laupeus”, vanhin Gary 
E. Stevensonin ”Selkeitä ja kallisar
voisia totuuksia” tai vanhin Dale G. 
 Renlundin ”Jumalan silmin”. Kehota 
nuoria etsimään ja kertomaan esi
merkkejä siitä, kuinka vanhimmat 
Rasband, Stevenson ja Renlund 
täyttävät näitä profeettojen tehtäviä 
sekä mitä muita mahdollisia tehtäviä 
he löytävät. Kuinka nuorille on ollut 
siunaukseksi se, että profeetat ovat 
täyttäneet tehtävänsä? 

Evankeliumin tutkimi-
seen liittyviä taitoja

Yleiskonferenssipuheiden ja 
muiden puheiden tutkiminen. 
Tässä oppiaiheessa nuo
ria kehotetaan tutkimaan 
yleiskonferenssipuheita. 
Seuraavat ideat voivat 
auttaa heitä tutkimisessa: 
Kannusta heitä tekemään 
omin sanoin yhteenveto 
pääajatuksista. He voisivat 
kysyä itseltään: Mitä Herra 
haluaa minun oppivan 
tästä puheesta? Mitä Hän 
haluaa minun tekevän? 
Onko tässä puheessa jota
kin sellaista, joka auttaa 
minua elämäni tämän
hetkisessä haasteessa? 
Muistuta nuoria siitä, että 
he voivat käyttää tämän
kaltaisia kysymyksiä, kun 
he tutkivat evankeliumia 
itsekseen tai perheensä 
kanssa.
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, mitä he voi-
vat oppia eläviltä profeetoilta ja apostoleilta? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän 
aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria sisällyttämään viimeisimpien yleiskonferenssipuheiden tutkiminen 
evankeliumin tutkimiseensa. Kannusta heitä kertomaan luokalle, mitä he oppivat.

Kun seuraava yleiskonferenssi lähestyy, kannusta nuoria valmistautumaan tekemällä 
luettelo kysymyksistä, joita heillä on, ja kehota heitä rukoillen kuuntelemaan ja pane-
maan merkille konferenssipuheissa olevia vastauksia.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Juuri ennen kuolemaansa 
ja ylösnousemustaan 
Vapahtaja opetti opetus
lapsilleen, että Hän lähet
täisi Pyhän Hengen joh
dattamaan heitä kaikkeen 
totuuteen ja Henki ”ilmoit
taa teille, mitä on tuleva” 
(Joh. 16:13). Pyhä Henki 
voi auttaa sinua tietämään, 
mikä on paras tapa opettaa 
ja auttaa nuoria.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Henry B. Eyringin puheesta ”Missä kaksi tai kolme 
on koolla”,  Liahona, toukokuu 2016, s. 20–21

Kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön 
aikana Vapahtaja antoi meille vertauksen siemenistä 
ja kylväjästä. Siemen oli Jumalan sana. Kylväjä oli 
Herra. Siemenen selviytyminen ja sen kasvu riippui
vat maaperän tilasta. Muistattehan Hänen sanansa:

”Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, 
ja linnut tulivat ja söivät jyvät.

Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei 
ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska 
maata ei ollut syvälti,

mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettui
vat, koska niillä ei ollut juurta.

Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoi
vat ja tukahduttivat oraan.

Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi 
sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä 
 kolmekymmentä jyvää.

Jolla on korvat, se kuulkoon!” (Matt. 13:4–9.)

Vielä kerran – siemen on Jumalan sana. Maaperä on 
sen henkilön sydän, joka vastaanottaa siemenen.

– – Meidän kaikkien sydämeen on jossakin vai
heessa kylvetty siemen eli Jumalan sana. Joidenkui
den kohdalla se tapahtui lapsuudessa, kun vanhem
pamme neuvoivat meitä vastaanottamaan kasteen 
ja konfirmoinnin niiltä, joilla on valtuus. Toiset 
meistä ovat saaneet opetusta Jumalan kutsumilta 
palvelijoilta. Jokainen on tuntenut, että siemen on 
hyvä, olemme jopa tunteneet paisumisen tunteen 

sydämessämme, ja olemme kokeneet iloa, kun sydä
memme ja mielemme on tuntunut laajenevan.

Meidän kaikkien uskoa on koeteltu kallisarvoisten 
siunausten viivästymisellä, niiden ilkeillä hyök
käyksillä, jotka ovat halunneet tuhota uskomme, 
syntiin houkuttelevilla kiusauksilla sekä itsekkyy
dellä, joka on vähentänyt pyrkimystämme muokata 
ja pehmentää sydämemme hengellisiä syvyyksiä.

Ne, joita heidän aiemmin kokemansa ilon menet
täminen murehduttaa, ovat siunattuja. Jotkut eivät 
huomaa itsessään tapahtuvaa uskon kuihtumista. 
Saatana on ovela. Hän sanoo niille, joiden hän haluaa 
olevan onnettomia, että heidän kerran tuntemansa 
ilo oli lapsellista itsepetosta.

Sanomani tänään meille kaikille on se, että muuta
man seuraavan päivän aikana meillä tulee olemaan 
kallisarvoinen tilaisuus päättää antaa sydämemme 
pehmetä sekä vastaanottaa siemen ja ravita sitä. 
Siemen on Jumalan sana, ja sitä vuodatetaan meille 
kaikille, jotka kuuntelemme, katsomme ja luemme 
tämän konferenssin sanomia. Musiikkia, puheita 
ja todistuksia ovat valmistelleet Jumalan palveli
jat, jotka ovat uutterasti tavoitelleet Pyhää Henkeä 
johdattamaan heitä heidän valmistautumisessaan. 
Konferenssipäivien lähestyessä he ovat rukoilleet 
entistä pidempään ja nöyremmin.

He ovat rukoilleet voimaa kannustaa teitä teke
mään valintoja, jotka luovat sydämeenne ravin
teikkaamman maaperän, jossa Jumalan hyvä sana 
voi kasvaa ja tuottaa satoa. Jos kuuntelette Hengen 
avulla, niin te huomaatte sydämenne pehmenevän, 
uskonne vahvistuvan ja kykynne rakastaa Herraa 
lisääntyvän.
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TOUKOKUU: PROFEETAT JA ILMOITUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin parantaa pyhien 
kirjoitusten tutkimistani?
Pyhien kirjoitusten käsky ”Kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla” (2. Nefi 32:3) 
tarkoittaa enemmän kuin pelkästään pyhien kirjoitusten satunnaista lukemista. 
Meidän tulee tutkia niitä ahkerasti pohtien, mitä ne opettavat, ja soveltaen 
näitä opetuksia itseemme. Meidän tulee rukoilla ymmärrystä ja noudattaa 
mahdollisia kehotuksia, joita saamme Pyhältä Hengeltä. Pyhien kirjoitusten 
merkityksellinen tutkiminen voi rakentaa uskoamme, vahvistaa meitä kiu
sausta vastaan ja auttaa meitä pääsemään lähemmäksi taivaallista Isää.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mitkä löytämäsi 
asiat auttavat nuoria parantamaan pyhien kirjoitusten tutkimistaan?

1. Nefi 10:19; OL 88:63, 118 (Jos me 
etsimme, me löydämme)

1. Nefi 19:23 (Meidän tulee soveltaa 
pyhiä kirjoituksia itseemme)

2. Nefi 4:15–16; OL 138:1–11; JS–H 
11–13 (Pyhien kirjoitusten pohtiminen 
tuo ilmoitusta)

2. Nefi 32:3 (Meidän tulee kestitä 
itseämme Kristuksen sanoilla)

Devin G. Durrant, ”Minun sydä
meni pohdiskelee sitä alati”,  Liahona, 
 marraskuu 2015, s. 112–115

”Pyhien kirjoitusten tutkimisesta: 
Vanhin Henry B. Eyringin haastat
telu”,  Liahona, heinäkuu 2005, s. 8–12

David A. Bednar, ”Elävän veden 
varanto”, Kirkon koululaitoksen 
takkavalkeailta nuorille aikuisille, 
4. helmikuuta 2007

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan pyhistä 
kirjoituksista jotakin, mitä he opiske
livat henkilökohtaisessa tutkimises
saan tällä viikolla. Mikä on heidän 

suunnitelmansa pyhien kirjoitusten 
tutkimiseksi? Kuinka he arvelevat 
voivansa parantaa pyhien kirjoitusten 
tutkimistaan?

Kuinka pyhät kirjoitukset 
ovat vaikuttaneet elä
määsi? Mitä olet tehnyt, 
jotta pyhien kirjoitus
ten tutkimisesi olisi 
merkityksellisempää?

Saavatko nuoret luokassasi 
merkityksellisiä kokemuk
sia pyhistä kirjoituksista? 
Kuinka voit auttaa heitä 
parantamaan pyhien kir
joitusten tutkimistaan?
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• Kirjoita taululle: ”Uppoutuminen 
pyhiin kirjoituksiin on hengelliselle 
ravinnolle välttämätöntä” (Quentin L. 
Cook, ”Voitteko nyt tuntea sellaista?”, 
 Liahona, marraskuu 2012, s. 7). Kysy 
nuorilta, mitä heidän mielestään 

uppoutuminen pyhiin kirjoituksiin 
tarkoittaa. Kuinka se eroaa siitä, että 
vain lukee niitä? Pyydä heitä ajattele
maan tätä lausuntoa, kun he oppivat 
tässä oppiaiheessa pyhien kirjoitusten 
tutkimisesta.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria parantamaan pyhien kirjoitusten tutki-
mistaan. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii 
parhaiten omalle luokallesi:

• Yksi tapa kehittää pyhien kirjoi
tusten tutkimista on etsiä jokin jae 
henkilökohtaisessa opiskelussaan ja 
keskittyä siihen viikon ajan (ks. Devin 
G. Durrantin puhe ”Minun sydämeni 
pohdiskelee sitä alati”.) Pyydä viik
koa ennen oppituntia useita luokan 
jäseniä lukemaan veli Durrantin puhe 
ja ”pohdistelemaan” jotakin kirjoi
tusten kohtaa. Anna heille luokassa 
aikaa kertoa kokemuksistaan. Kirjoita 
taululle ”Kuinka voimme kehittää 
pyhien kirjoitusten tutkimistamme?” 
Pyydä nuoria kertomaan ehdotuksia 
veli Durrantin puheesta ja omasta tai 
perheen tutkimisestaan. 

• Kirjoita taululle sanat tutki, pohdi 
ja rukoile. Kehota jokaista nuorta 
lukemaan yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista ja kertomaan luokalle, mitä 
hän oppii kyseisestä kohdasta. Pyydä 
nuoria kirjoittamaan pyhien kirjoi
tusten viitteensä taululle sen sanan 
kohdalle, joka kuvaa kohdassa opetet
tuja periaatteita. Mitä muita tehok
kaan pyhien kirjoitusten tutkimisen 
periaatteita tulee nuorten mieleen? 

Tietävätkö he mitään pyhien kirjoi
tusten kohtia, jotka havainnollistavat 
noita periaatteita?

• Kirjoita taululle muutamia artikke
lin ”Pyhien kirjoitusten tutkimisesta: 
Vanhin Henry B. Eyringin haastat
telu” kysymyksistä, jotka olisivat 
merkityksellisimpiä opettamillesi 
nuorille. Kehota nuoria kertomaan, 
mitä he vastaisivat noihin kysymyk
siin, ja anna heille sitten aikaa lukea 
presidentti Eyringin vastaukset. 
Mitä sellaista he oppivat presidentti 
Eyringin vastauksista, mikä voi auttaa 
heitä parantamaan pyhien kirjoitusten 
tutkimistaan?

• Esittele nuorille tutkimisen apu
neuvot, jotka ovat kolmoissidoksessa 
(kuten alaviitteet, lukujen johdannot 
ja tiivistelmät sekä Pyhien kirjoitusten 
opas). Auta heitä näkemään, kuinka 
nämä tutkimisen apuneuvot voivat 
auttaa heitä tehostamaan pyhien 
kirjoitusten tutkimistaan. (Ks. Opetta-
minen, kutsumuksista suurin, s. 56–59.) 
Kutsu piispan luvalla luokkaan seu
rakunnan jäseniä, jotta nuoret voivat 

Opetusvinkki

”Järjestä tuolit niin, että 
näet jokaisen kasvot ja 
että jokainen näkee sinun 
kasvosi” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 71).
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti pyhiä kir
joituksia opettaakseen ja 
todistaakseen. Hän opetti 
ihmisiä pohtimaan pyhiä 
kirjoituksia ja käyttämään 
niitä avuksi kysymyksiin 
vastaamisessa. Kuinka 
sinä voit auttaa nuoria 
käyttämään pyhiä kirjoi
tuksia vastausten löytämi
seen kysymyksiinsä?

haastatella heitä siitä, kuinka he teke
vät pyhien kirjoitusten tutkimisensa 
merkitykselliseksi.

• Pyydä nuoria valitsemaan pyhistä 
kirjoituksista jokin luku ja käyttämään 

sen lukemiseen muutama minuutti 
toteuttaen samalla niitä pyhien kir
joitusten tutkimisen periaatteita, joita 
he ovat oppineet tänään. Kehota heitä 
kertomaan mahdollisista oivalluk
sista, joita he saivat tutkiessaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
he voivat parantaa pyhien kirjoitusten tutkimistaan? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää 
enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria ajattelemaan omaa henkilökohtaista pyhien kirjoitusten tutkimissuunni-
telmaansa. Mitä sellaista he ovat tänään oppineet, mikä voi auttaa heitä parantamaan 
suunnitelmaansa?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote artikkelista ”Pyhien kirjoitusten tutkimisesta”, 
 Liahona, heinäkuu 2005, s. 9–12

Mitä olet tehnyt, jotta omasta pyhien kirjoitusten tutki-
misestasi on tullut merkityksellistä?

Vanhin [Henry B.] Eyring: Kun tulin kahdentoista 
apostolin koorumiin, vanhin Richard G. Scott 
ehdotti, että ostaisin huokeat pyhät kirjoitukset ja 
merkitsisin niihin näkemykset ja ilmoitukset, joita 
saisin uudessa kutsumuksessani. Niin teinkin. 
Mutta menin vielä vähän pitemmälle.

Kysyin taivaalliselta Isältä, mitä Hän haluaisi minun 
tekevän apostolina. Kirjoitin muistiin sen, minkä 
tunsin Hänen vastauksikseen. Kirjoitin koneella, 
merkitsin väreillä ja liimasin nuo vastaukset pyhien 
kirjoitusteni etusivulle. Esimerkiksi ensimmäi
nen oli: ”Minun on määrä olla todistajana siitä, 
että  Kristus on Jumalan Poika.” Luin sitten pyhiä 
kirjoituksiani etsien ajatuksia, jotka opettivat minua 
todistamaan, että Kristus on Jumalan Poika. Joka 
kerta kun löysin jotakin, merkitsin sen sinisellä. 
Pian minulle muodostui oma asiahakemisto siitä, 
mitä arvelin Herran haluavan minun tekevän. Olen 
oppinut paljon tämän prosessin vuoksi.

Se, että kääntyy pyhien kirjoitusten puoleen saa
dakseen tietää, mitä tehdä, on ratkaisevaa. Herra 
voi opettaa meitä. Kun kohtaamme elämässämme 
kriisin, kuten lapsen tai puolison menetyksen, 
meidän pitäisi mennä etsimään pyhistä kirjoituk
sista erityistä apua. Löydämme pyhistä kirjoituk
sista vastauksia. Herra näyttää ennakoineen kaikki 
ongelmamme ja tarpeemme, ja Hän on pannut avun 
pyhiin kirjoituksiin – jos vain etsimme sitä.

Kuinka myöhempien aikojen pyhät voivat asettaa pyhien 
kirjoitusten tutkimisen etusijalle?

Vanhin Eyring: Ainoa tapa, jolla voi varmistaa, 
ettei pyhien kirjoitusten lukeminen jää kiireisten 

aikataulujen ulkopuolelle, on varata pyhien kirjoi
tusten tutkimiseen säännöllinen aika. Olen huo
mannut, että minun aikojani ovat päivän alku ja 
päivän loppu. Ne ovat aikoja, joita voin yleensä itse 
säädellä. Niinpä minun mallinani on poikasesta asti 
ollut lukea pyhiä kirjoituksia päivän aluksi ja päät
teeksi. Luin tämän mallin ansiosta Mormonin kirjan 
useaan kertaan ennen kuin täytin 18.

Minulle on vaikeaa olla tilanteissa, joissa joudun 
toimimaan mallin vastaisesti. Kun tottuu tutkimaan 
pyhiä kirjoituksia säännöllisesti, sitä kaipaa, jos sitä 
ei tee. Se on kuin ruokaa – sitä on saatava. Tiedän, 
että tarvitsen pyhiä kirjoituksia samoin kuin tar
vitsen ruokaa. En jätä väliin säännöllistä ateriaa 
enkä jätä väliin säännöllistä pyhien kirjoitusten 
tutkimista.

Mikä rooli paastolla ja rukouksella on pyhien kirjoitusten 
tutkimisessa?

Vanhin Eyring: Meidän pitää lähestyä paastoa 
pyytäen, että meitä opetetaan. Meidän pitäisi olla 
nöyriä ja innokkaita kuin lapsi. Sillä tavoin me paas
toamme, jos teemme sen oikein. Jos vain jätämme 
aterioita syömättä, se ei ole sama asia.

Samalla tavalla meidän pitää kääntyä pyhien 
kirjoitusten puoleen nöyrästi ja innokkaasti, kuten 
teemme paastotessamme. Kun käännyn pyhien 
kirjoitusten puoleen pyytäen, että minua opetetaan, 
niin se, että lisäksi paastoan, auttaa valtavasti. – –

Mikä on Pyhän Hengen rooli pyhien kirjoitusten 
tutkimisessa?

Vanhin Eyring: Pyhä Henki vahvistaa meille Juma
lan sanan, kun luemme sitä. Usein toistuessaan tuo 
vahvistus lujittaa uskoamme. Ja juuri uskon kautta 
me voitamme vastoinkäymiset ja vastustamme 
kiusausta.
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TOUKOKUU: PROFEETAT JA ILMOITUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka kunnioitus auttaa minua 
saamaan ilmoitusta?
Kun me olemme kunnioittavia, me osoitamme rakkautemme Jumalaa kohtaan 
ja kykenemme paremmin saamaan henkilökohtaista ilmoitusta. Kunnioittava 
asenne tekee meistä osaltaan herkempiä Hengen hiljaiselle, vienolle äänelle. Jos 
suhtaudumme pyhiin asioihin kunnioittavasti, taivaallinen Isä luottaa meihin 
ja ilmoittaa meille lisää totuuksia.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mitkä löytämäsi 
asiat ovat omiaan kehittämään nuorissa kunnioituksen tunnetta?

1. Kun. 19:12; 3. Nefi 11:1–7 (Jumala 
kommunikoi hiljaisen, vienon äänen 
avulla)

OL 101:16 (”Olkaa levollisia ja tietä
kää, että minä olen Jumala”)

OL 63:64; 84:54–57 (Suhtautukaa kun
nioituksella pyhiin asioihin)

Boyd K. Packer, ”Kunnioitus luo poh
jaa innoitukselle”, Valkeus, tammikuu 
1992, s. 24–26

Paul B. Pieper, ”Pyhänä pitäminen”, 
 Liahona, toukokuu 2012, s. 109–111

”Kunnioitus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 73–74

”Ilmoitus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 35–39

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria esittämään mah
dollisia kysymyksiä, joita heillä on 
asioista, joita he ovat oppineet muissa 
luokissa.

• Kirjoita taululle: ”Kunnioitus on 
___________.” Pyydä luokan jäseniä 

tulemaan taululle ja kirjoittamaan 
oma määritelmänsä kunnioituk
sesta. Kehota nuoria täydentämään 
näitä määritelmiä, kun he oppivat 
tämänpäiväisessä oppiaiheessa lisää 
kunnioituksesta.

Mitä kunnioitus merkitsee 
sinulle? Kuinka kunnioitus 
on auttanut sinua tun
temaan Hengen? Mistä 
kokemuksista voisit kertoa 
nuorille?

Mitä kunnioitus merkitsee 
luokkasi nuorille? Kuinka 
voit auttaa heitä näkemään 
yhteyden kunnioituksen ja 
ilmoituksen välillä?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään kunnioituksen ja 
ilmoituksen välisen yhteyden. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi 
toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria lukemaan artikkeli 
”Kunnioitus” julkaisusta Lujana 
uskossa tai osia vanhin Paul B. 
 Pieperin puheesta ”Pyhänä pitämi
nen” ja etsimään vastauksia kysy
mykseen: ”Kuinka kunnioitus auttaa 
minua saamaan ilmoitusta?” Kehota 
nuoria kertomaan, mitä he löytävät. 
Mitä nuoret arvelevat voivansa tehdä, 
jotta heistä tulisi kunnioittavampia?

• Jaa luokka pienryhmiin ja pyydä 
kutakin ryhmää tutkimaan yhdessä 
yhtä tai kahta tässä oppimisehdo
tuksessa mainituista pyhien kir
joitusten kohdista. Kehota ryhmiä 
keskustelemaan siitä, mitä he oppivat 
näiden pyhien kirjoitusten kohtien 

perusteella siitä, miten kunnioitus 
ja ilmoitus liittyvät toisiinsa. Pyydä 
jokaista ryhmää kertomaan muulle 
luokalle, mitä he oppivat.

• Kehota nuoria tutkimaan pre
sidentti Boyd K. Packerin puhetta 
”Kunnioitus luo pohjaa innoitukselle” 
ja etsimään asioita, joita meidän 
tulee tehdä luodaksemme kirkon 
kokouksiimme ilmoitukselle otollisen 
ilmapiirin. Pyydä heitä kertomaan, 
mitä he saavat selville, ja ehdotta
maan, millä tavoin he voivat soveltaa 
presidentti Packerin neuvoa kunnioi
tuksesta muihin tilanteisiin tai pyhiin 
asioihin (kuten temppeli, pyhät kirjoi
tukset jne.).

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
kunnioitus liittyy ilmoitukseen? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä 
mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he ovat tänään oppineet kunnioituksen tärkeydestä ilmoituksen 
saamisessa. Kuinka he voisivat muuttaa käytöstään tai ympäristöään saadakseen 
paremmin henkilökohtaista ilmoitusta?

Opetusvinkki

”Kun me kokoonnumme 
oppiaksemme evanke
liumin oppia, sen tulee 
tapahtua kunnioituksen 
hengessä. – – [Kunnioituk
sen puute] sopii vastus
tajan suunnitelmiin, kun 
hän pyrkii tukkimaan 
ilmoituksen herkät kana
vat sekä mielessä että 
hengessä. – – Kunnioitus 
luo pohjan innoituk
selle.” (Boyd K. Packer, 
julkaisussa Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 82.)

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja oli joka tilan
teessa esimerkki ja opas
taja opetuslapsilleen. Hän 
valmistautui opettamaan 
rukoilemalla ja paastoa
malla yksin. Kerro nuo
rille, kuinka kunnioitus 
auttaa sinua valmistau
tumaan henkilökohtaisen 
ilmoituksen saamiseen. 
Kuinka voit kannus
taa nuoria osoittamaan 
kunnioitusta pyhiä asioita 
kohtaan?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Boyd K. Packerin puheesta ”Kunnioitus luo pohjaa 
innoitukselle”, Valkeus, tammikuu 1992, s. 25–26

Sakramenttikokouksiin ja muihin kokouksiimme on 
tarpeen kiinnittää uudelleen huomiota, jotta varmis
tuisimme siitä, että ne ovat todellisia jumalanpal
velustilaisuuksia, joissa jäsenet voivat tulla hen
gellisesti ravituiksi ja joissa heidän todistuksensa 
vahvistuu ja joissa tutkijat voivat tuntea innoitusta, 
jota tarvitaan hengelliseen kääntymykseen. – –

Kun me palaamme osallistuaksemme sunnuntain 
kokouksiin, musiikin, pukeutumisen ja käytöksen 
tulee olla jumalanpalvelukseen sopivia. Eteistilat 
seurakuntakeskuksissamme tarjoavat mahdollisuu
den tervehtimiseen ja keskusteluun, mikä on tyypil
listä ihmisille, jotka rakastavat toisiaan. Mutta kun 
me astumme kappelisaliin, meidän täytyy – jokaisen 
meistä – täytyy olla varuillamme, ettemme syyllisty 
häirintään, kun joku pyrkii kaikin tavoin tuntemaan 
Hengen herkkää innoitusta. – –

Epäkunnioittava käytös kappeleissamme ansait
see huomautuksen, ellei sitten nuhtelua.  Johtajien 
on opetettava, että kunnioitus luo pohjan 
innoitukselle. – –

Musiikilla on suunnaton merkitys jumalanpalveluk
sillemme. Uskon, että ne, jotka valitsevat, johtavat 
ja esittävät musiikkia ja säestävät, voivat vaikuttaa 
kunnioituksen henkeen kokouksissamme enemmän 
kuin puhuja. Jumala siunatkoon heitä.

Musiikki voi luoda jumalanpalvelusilmapiirin, joka 
luo pohjan innoituksen ja todistuksen hengelle. – –

Säestäjä, joka soittaa hiljaista alkumusiikkia laulu
kirjasta, hiljentää meidät ja saa meidät ajattelemaan 

mielessämme laulun sanoja, jotka opettavat meille 
rauhaa tuovia valtakunnan asioita. Jos me kuun
telemme, ne opettavat meille evankeliumia, sillä 
palautuksen laulut ovat itse asiassa opin opetusta.

Olen huomannut sen, että yhä useammat johtajis
tamme ja jäsenistämme eivät laula mukana. Ehkäpä 
he eivät tunne lauluja tai ehkä laulukirjoja ei ole riit
tävästi. Meidän tulee laulaa Siionin lauluja – ne ovat 
olennainen osa jumalanpalvelustamme. Meidän ei 
tule lyödä laimin palautuksen lauluja ja juhlallisia 
hymnejä. Lukekaa ensimmäisen presidenttikun
nan kirjoittama esipuhe laulukirjasta. Herra sanoi: 
”Minun sieluni on mieltynyt sydämen lauluun; niin, 
vanhurskaiden laulu on minulle rukous, ja siihen 
vastataan siunauksella heidän päällensä” (OL 25:12). 
Älkää antako pyhän musiikkimme vaipua meiltä 
unhoon, älkääkä antako maallisen musiikin korvata 
sitä. – –

Vielä yksi asia: Olen havainnut meidän vähitellen 
ajautuvan pois kunnioittavien sanojen käytöstä 
rukouksissamme. Sellaiset sanat kuin sä ja sun 
korvaavat joskus rukouksessa käytettävät sanat 
sinä ja sinun. Opettakaa lapsia ja kertokaa lempeästi 
uusille jäsenille, että meidän tulee käyttää kunnioit
tavia sanoja, kun puhumme taivaalliselle Isällemme 
rukouksessa.

Kukaan ei voi selviytyä tämän päivän maailmassa 
– saati sitten siinä maailmassa, mikä siitä pian tulee 
– ilman henkilökohtaista innoitusta. Kunnioituksen 
henki voi ilmetä ja sen tulee ilmetä kirkon jokaisessa 
järjestössä ja sen jokaisen jäsenen elämässä.
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TOUKOKUU: PROFEETAT JA ILMOITUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä todistuksen lausuminen 
tarkoittaa?
Todistus on Pyhän Hengen antama hengellinen vahvistus siitä, että evanke
liumi on totta. Kun me lausumme todistuksen, me julistamme muille sen, 
minkä tiedämme Hengen voimasta olevan totta. Todistuksen perustuksena 
on tieto siitä, että taivaallinen Isä elää ja rakastaa meitä, että Jeesus Kristus on 
Vapahtajamme, että Hänen evankeliuminsa on palautettu profeetta Joseph 
Smithin kautta ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko on Vapahtajan tosi kirkko.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä auttaa nuoria ymmär-
tämään, mitä todistuksen lausuminen tarkoittaa?

Matt. 16:13–19; Moosia 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; OL 76:22–24 (Pyhissä 
kirjoituksissa olevia esimerkkejä 
todistuksista)

Alma 4:18–20 (Todistuksen lausumi
sen voima)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 (Amulekin 
todistuksella on voimallinen vaikutus 
Seesromiin)

Henry B. Eyring, ”Jumalan todistajia”, 
Valkeus, tammikuu 1997, s. 29–32

Dieter F. Uchtdorf, ”Henkilökohtaisen 
todistuksen voima”,  Liahona, marras
kuu 2006, s. 37–39

Dallin H. Oaks, ”Todistus”,  Liahona, 
toukokuu 2008, s. 26–29

”Todista usein”, Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, 2005, s. 210–212

”Opeta todistamalla”, Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, s. 43–44

Videot: ”Mies vailla kaunopuhei
suutta”, ”Thomas s. Monsonin 
todistus”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Kuinka muiden todis
tukset ovat vaikuttaneet 
sinuun? Kuinka todistuk
sesi lausuminen – viral
lisessa tai epävirallisessa 
tilanteessa – on vahvista
nut sitä? Mistä kokemuk
sista voisit kertoa nuorille?

Milloin olet nähnyt 
nuorten lausuvan todis
tuksensa – virallisissa tai 
epävirallisissa tilanteissa? 
Mitä tilaisuuksia todista
miseen voit antaa nuorille?
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• Kehota nuoria kertomaan jostakin 
äskettäisestä kokemuksesta, joka on 
vahvistanut heidän todistustaan.

• Pyydä nuoria kuvittelemaan, 
että he kutsuvat ystävän kirkkoon 
paastosunnuntaina ja piispa kehot
taa seurakunnan jäseniä lausumaan 

todistuksensa. Kuinka he vastaisivat, 
jos heidän ystävänsä kysyisi: ”Mitä 
todistuksen lausuminen tarkoittaa?” 
Jos tarpeen, kehota nuoria katsomaan 
väliotsikon ”Mikä on todistus?” teks
tiä julkaisun Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin sivuilla 43–44.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, mitä todistuksen lau-
suminen tarkoittaa. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria lukemaan presi
dentti Dieter F. Uchtdorfin puheesta 
”Henkilökohtaisen todistuksen 
voima” väliotsikon ”Mikä on todis
tus?” teksti. Pyydä nuoria tekemään 
lukemansa perusteella luettelo siitä, 
mikä todistus on ja mitä se ei ole. 
Kehota heitä kertomaan kokemuk
sista, joissa he kuulivat jonkun lausu
van todistuksen tavalla, joka vahvisti 
heidän uskoaan ja todistustaan.

• Kehota nuoria lukemaan vanhin 
Dallin H. Oaksin puheesta ”Todis
tus” väliotsikon II teksti ja etsimään 
samankaltaisuuksia ja eroja todistuk
sen ja muunlaisen tiedon välillä. Mitä 
nuoret voivat tehdä vahvistaakseen 
tietoaan siitä, että evankeliumi on 
totta?

• Kehota nuoria etsimään pyhistä 
kirjoituksista esimerkkejä siitä, kun 
ihmiset lausuvat todistuksen (kuten 
tässä oppimisehdotuksessa mainitut). 
Kun he kertovat siitä, mitä he löytä
vät, kannusta heitä keskustelemaan 

eri tavoista, joilla he voivat lausua 
todistuksen (sekä virallisesti että 
epävirallisesti). Katsokaa video ”Tho
mas s. Monsonin todistus”. Pyydä 
nuoria kertomaan, mitä he oppivat 
presidentti Monsonilta todistuksen 
lausumisesta.

• Kehota nuoria lukemaan julkai
susta Saarnatkaa minun evankeliumiani 
kohta ”Todista usein” ja suorittamaan 
siihen liittyvä toiminta, s. 210–212. 
Pyydä heitä kertomaan oivalluksis
taan luokalle. Kuinka he voivat sovel
taa oppimaansa seuraavan kerran, 
kun he lausuvat todistuksen (kuten 
jossakin kirkon kokouksessa tai kes
kustelussa ystävän kanssa)?

• Näytä video ”Mies vailla kaunopu
heisuutta”. Pyydä nuoria kertomaan 
jokin kokemus siitä, kun jonkun 
toisen yksinkertainen, sydämestä läh
tenyt todistus on koskettanut heitä. 
Mikä tuossa kyseisessä todistuksessa 
kosketti heidän sydäntään?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
todistetaan? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyk-
siä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Todistukset ovat usein 
voimallisimpia silloin kun 
ne ovat lyhyitä, ytimek
käitä ja selkeitä” (ks. 
Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, 2000, s. 43).
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Kutsu toimimaan

Kehota nuoria etsimään tulevalla viikolla tilaisuuksia lausua todistus – virallisissa ja 
epävirallisissa tilanteissa. Pyydä heitä kertomaan kokemuksistaan jollakin tulevalla 
oppitunnilla.

Kannusta nuoria kirjoittamaan todistuksensa päiväkirjaansa.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja kutsui opet
tamiaan ihmisiä todista
maan, ja kun he tekivät 
niin, Henki kosketti heidän 
sydäntään. Kuinka voit 
tarjota nuorille tilaisuuksia 
todistaa ja tuntea Hengen 
vahvistavan todistuksen?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Dieter F. Uchtdorfin puheesta ”Henkilökohtaisen 
todistuksen voima”,  Liahona, marraskuu 2006, s. 37–38

Yksi todistuksen määritelmä on: ”juhlallinen vakuu
tus asian totuudellisuudesta”. [Englannin kielen] 
todistusta tarkoittava sana testimony tulee latinan 
sanasta testimonium ja sanasta testis, jotka tarkoit
tavat ’todistusta’ (hakusana ”testimony”, http://
www.reference.com/browse/wiki/Testimony; 
MerriamWebster’s Collegiate Dictionary, 2003, 
“testimony,” s. 1291).

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäsenille sana todistus on lämmin ja tuttu 
sana uskonnollisessa kielenkäytössämme. Se on 
herkkä ja suloinen. Siinä on aina tiettyä pyhyyttä. 
Kun me puhumme todistuksesta, puhumme pikem
minkin sydämessämme ja mielessämme olevista 
tunteista kuin mieleemme kertyneistä loogisista ja 
steriileistä tosiasioista. Se on Hengen lahja, todistus 
Pyhältä Hengeltä siitä, että tietyt asiat ovat totta.

Todistus on Pyhältä Hengeltä saatu varma tieto tai 
varmuus Herran työn totuudellisuudesta ja juma
lallisuudesta näinä myöhempinä aikoina. Todistus 
on ”kestävä, elävä, toimintaa aikaansaava vakaumus 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa ilmoitetuista 
totuuksista” (ks. Marion G. Romney, ”Miten todis
tus saadaan”, Valkeus, marraskuu 1976, s. 1, kursi
vointi lisätty).

Kun me lausumme todistuksen, me julistamme evan
keliumin sanoman ehdotonta totuutta. Aikana, jolloin 
monet pitävät totuutta suhteellisena, ehdottoman 
totuuden julistaminen ei ole kovin suosittua, eikä 
se vaikuta poliittisesti korrektilta eikä soveliaalta. 

Todistus ”asioista, niin kuin ne todella ovat” (MK 
Jaak. 4:13), on rohkea, totuudellinen ja elävä, koska 
sillä on iankaikkisia seurauksia ihmiskunnalle. 
Saatana ei panisi pahakseen, jos me julistaisimme, 
että meidän uskomme ja evankeliumin opin sanoma 
vaihtelee olosuhteiden mukaan. Luja vakaumuk
semme evankeliumin totuudesta on ankkuri elämäs
sämme. Se on vakaa ja luotettava kuin Pohjantähti. 
Todistus on hyvin henkilökohtainen ja voi olla 
hieman erilainen meille jokaiselle, koska jokainen on 
ainutlaatuinen henkilö. Todistus Jeesuksen Kristuk
sen palautetusta evankeliumista sisältää kuitenkin 
aina nämä selkeät ja yksinkertaiset totuudet:

Jumala elää. Hän on meidän rakastava taivaallinen 
Isämme, ja me olemme Hänen lapsiaan.

Jeesus Kristus on elävän Jumalan Poika ja maail
man Vapahtaja.

Joseph Smith on Jumalan profeetta, jonka kautta 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu 
myöhempinä aikoina.

Mormonin kirja on Jumalan sanaa.

Presidentti Gordon B. Hinckley, hänen neuvonan
tajansa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet 
ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia 
meidän aikanamme.

Kun me hankimme syvemmän tiedon näistä totuuk
sista ja pelastussuunnitelmasta Pyhän Hengen 
voiman ja lahjan avulla, me voimme tulla tietämään 
totuuden kaikesta (ks. Moroni 10:5).
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TOUKOKUU: PROFEETAT JA ILMOITUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä voin oppia presidentti 
Monsonilta Hengen mukaan 
toimimisesta?
Presidentti Thomas s. Monson on sanonut: ”Päivääkään ei ole mennyt, ettenkö 
olisi ollut yhteydessä taivaalliseen Isääni rukouksen avulla. Se on suhde, jota 
vaalin – suhde, jota vailla olisin kirjaimellisesti hukassa. Ellei teillä nyt ole 
sellaista suhdetta taivaalliseen Isäänne, kehotan teitä tekemään työtä päästäk
senne siihen tavoitteeseen. Kun teette niin, teillä on oikeus saada elämäänne 
Hänen innoitustaan ja johdatustaan. Ne ovat välttämättömiä meille jokaiselle, 
jos aiomme selviytyä hengellisesti matkastamme täällä maan päällä. Sellainen 
innoitus ja johdatus ovat lahjoja, joita Hän antaa auliisti, jos me vain tavoitte
lemme niitä. Mitä aarteita ne ovatkaan! Tunnen aina itseni nöyräksi ja kiitolli
seksi, kun taivaallinen Isäni kommunikoi kanssani innoituksensa välityksellä. 
Olen oppinut tunnistamaan sen, luottamaan siihen ja noudattamaan sitä.” 
(”Seisokaa pyhissä paikoissa”,  Liahona, marraskuu 2011, s. 84.)

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä presidentti Monso-
nin esimerkissä auttaa nuoria oppimaan, kuinka toimia Pyhän Hengen kehotusten 
mukaan?

Sananl. 3:5–6 (Jos turvaamme 
 Herraan, Hän ohjaa teitämme)

1. Nefi 3:7 (Herra valmistaa meille 
keinon tehdä sen, mitä Hän käskee 
meidän tehdä)

2. Nefi 32:1–5 (Pyhä Henki osoittaa 
meille, mitä meidän tulee tehdä)

OL 8:2–3 (Pyhä Henki puhuu mielel
lemme ja sydämellemme)

Thomas s. Monson, ”Huomatkaa 
siunaukset”,  Liahona, marraskuu 2012, 
s. 86–89

Thomas s. Monson, ”Seisokaa pyhissä 
paikoissa”,  Liahona, marraskuu 2011, 

s. 82–86 (kertomus Frankfurtin temp
pelin vihkimistilaisuuden johtami
sesta Saksassa)

Thomas s. Monson, ”Muistoja taber
naakkelista”,  Liahona, toukokuu 2007, 
s. 41–42 (kertomus innoituksesta 
kohdistaa konferenssipuheen sanat 
lehterillä istuvalle tytölle)

Jeffrey R. Holland, ”Presidentti 
Thomas s. Monson – Mestarin jalan
jäljissä”,  Liahona, kesäkuu 2008, liite, 
s. 2–16 (ks. väliotsikko ”Uskollisuus 
ystäviä ja Herraa kohtaan”)

Videot: ”Hengen kehotusten noudat
taminen”, ”Noudattakaa aina Hengen 
kehotuksia”

Kuinka Pyhän Hengen 
kehotusten noudattaminen 
on siunannut elämääsi? 
Kuinka presidentti Mon
sonin esimerkki on ollut 
sinulle innoituksena siinä 
asiassa?

Tietävätkö opettamasi 
nuoret, kuinka saada ja 
noudattaa hengellisiä 
kehotuksia? Kuinka se, 
että oppii noudattamaan 
Pyhän Hengen kehotuk
sia, auttaa nuoria nyt ja 
tulevaisuudessa? Kuinka 
presidentti Monsonin esi
merkki saattaisi innoittaa 
heitä?
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Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota jokaista nuorta etsimään 
jokin pyhien kirjoitusten kohta, jonka 
hän on äskettäin lukenut ja merkin
nyt, ja lukemaan se luokalle. Pyydä 
jokaista kertomaan, mikä jakeessa teki 
häneen vaikutuksen.

• Lue nuorille presidentti Thomas 
s. Monsonin sanat tämän oppimiseh
dotuksen alusta. Mikä hänen sanois
saan tekee heihin vaikutuksen? Mitä 
sellaisia kertomuksia nuoret muis
tavat, joissa presidentti Monson on 
saanut Pyhän Hengen kehotuksia ja 
toiminut niiden mukaan?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan hengellisten kehotusten 
noudattamista presidentti Monsonin esimerkistä. Valitse Pyhän Hengen innoitusta 
noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Anna jokaiselle nuorelle jokin 
kertomus siitä, kuinka presidentti 
Monson on saanut ja noudattanut 
Pyhän Hengen kehotuksia (kuten 
tässä oppimisehdotuksessa mainitut). 
Pyydä nuoria lukemaan kertomuk
sensa, tekemään siitä yhteenveto ja 
kertomaan, mitä he oppivat innoituk
sen mukaan toimimisesta. Pyydä nuo
ria kertomaan kokemuksista, joissa he 
ovat toimineet innoituksen mukaan ja 
tulleet siunatuiksi.

• Kehota nuoria lukemaan tässä 
oppimisehdotuksessa mainitut pyhien 
kirjoitusten kohdat ja kirjoittamaan 
lyhyt tiivistelmä siitä, mitä kukin 
kohta opettaa Hengen kehotusten 
noudattamisesta. Lukekaa yhdessä 
yksi tai useampia tässä oppimiseh
dotuksessa mainituista presidentti 
Monsonia koskevista kertomuksista 

ja pyydä nuoria kuuntelemaan, millä 
tavoin presidentti Monson oli esi
merkkinä heidän lukemistaan pyhien 
kirjoitusten kohdista. Kuinka nuoret 
voivat oppia olemaan herkempiä 
hengellisille kehotuksille?

• Pyydä nuoria miettimään seuraa
via kysymyksiä, kun he lukevat tässä 
oppimisehdotuksessa mainittuja ker
tomuksia presidentti Monsonista tai 
katsovat tässä oppimisehdotuksessa 
mainittuja videoita: Miksi joskus on 
vaikeaa toimia Pyhän Hengen keho
tusten mukaan? Kuinka voimme voit
taa nämä vaikeudet? Mitä siunauksia 
innoituksen noudattamisesta seuraa? 
Kehota heitä kertomaan mahdollisia 
oivalluksia, joita he saavat presi
dentti Monsonin esimerkistä. Mitä he 
voivat tehdä noudattaakseen tuota 
esimerkkiä?

Evankeliumin tutkimi-
seen liittyviä taitoja

Yhteenvetojen tekeminen. 
Tämän osuuden kahdessa 
ensimmäisessä toimin
nassa nuoria kehotetaan 
kirjoittamaan lyhyitä 
yhteenvetoja siitä, mitä he 
oppivat jostakin yleis
konferenssipuheesta tai 
pyhien kirjoitusten koh
dasta. Voit auttaa heitä 
kannustamalla heitä 
tekemään muistiinpanoja 
vaikutelmistaan, opetetta
vasta opista, kertomuksen 
tapahtumista, sen ihmi
sistä jne. He voivat kysyä 
itseltään: ”Mitä Herra 
yrittää tähdentää ja miksi? 
Onko lukemassani jotakin, 
mikä soveltuu minuun 
itseeni?”
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Mitä ajatuksia tai vaikutel-
mia heillä on? Ymmärtävätkö he, miksi on tärkeää toimia Pyhän Hengen kehotusten 
mukaan? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää 
enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Etsi Hengen johda-
tusta, kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus Kristus opetti: 
”Se, mitä minä opetan, ei 
ole minun oppiani, vaan 
hänen, joka on minut 
lähettänyt. Joka tahtoo 
noudattaa hänen tahtoaan, 
pääsee kyllä selville siitä, 
onko opetukseni lähtöisin 
Jumalasta vai puhunko 
omiani.” (Joh. 7:16–17.) 
Kuinka se, kuinka kuuliai
nen olet, auttaa sinua tie
tämään, onko opettamasi 
opinkohta totta?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Jeffrey R. Hollandin artikkelista ”Presidentti Tho-
mas S. Monson – Mestarin jalanjäljissä”, liite,  Liahona, 
kesäkuu 2008, s. 10–11

Se tuo mieleen toisenlaisen uskollisuuden, joka 
on niin luonteenomainen Thomas S. Monsonille 
– uskollisuuden Hengen ääntä kohtaan. Kun hän 
oli nuori piispa, hän sai eräänä iltana tietää puhe
limitse, että eräs hänen seurakuntansa iäkäs jäsen 
oli viety hoidettavaksi Salt Lake Cityn sotaveteraa
nien sairaalaan. Häneltä kysyttiin, voisiko hän tulla 
antamaan tälle miehelle siunauksen. Piispa Monson 
selitti olevansa juuri lähdössä vaarnan kokouk
seen, mutta että hän kyllä käväisisi sairaalassa heti 
kokouksen päätyttyä. Siinä johtajien kokouksessa 
hän tunsi olonsa levottomaksi ja rauhattomaksi. 
Hän sai voimakkaan tunteen: lähde heti kokouk
sesta ja mene suoraan sairaalaan. Mutta olisi var
masti epäkohteliasta poistua juuri kun vaarnanjoh
taja oli puhumassa, eikö totta? Hän odotti vaarnan
johtajan puheen loppuun ja lähti kulkemaan ovelle 
päin jo ennen loppurukousta. Sairaalassa hän juoksi 
pitkin käytävää. Miehen huoneen edessä näkyi 
olevan kovasti toimintaa, ja sairaanhoitaja pysäytti 
tulokkaan. ”Oletteko te piispa Monson?” hän kysyi. 
”Olen”, kuului hätäinen vastaus. ”Olen pahoillani”, 
hoitaja sanoi. ”Potilas sanoi nimenne juuri ennen 
kuolemaansa.”

Kun nuori piispa käveli ulos sairaalasta sinä iltana, 
hän päätti vakaasti, ettei enää milloinkaan jättäisi 
toimimatta Herran kuiskauksen mukaan. Kukaan 
ihminen ei olisi voinut olla uskollisempi tuolle 
lupaukselle. Hänen elämänsä on todellakin ollut 
täynnä ihmeitä vastauksena hänen uskollisuudel
leen Hengen kuiskauksia kohtaan.

Ehkä tuo kokemus sairaalassa oli hänen mieles
sään vuosia myöhemmin, kun hän oli kahdentoista 
apostolin koorumin jäsen ja kun hänen vierailustaan 
eräässä vaarnakonferenssissa tuli jotakin epäta
vallista. Hänelle oli alun perin annettu tehtäväksi 
käydä eräässä toisessa vaarnassa sinä viikonlop
puna, mutta tehtäviin tuli muutos. Vanhin Monson 
ei tiennyt mitään erityistä paikasta, josta presidentti 
Ezra Taft Benson (1899–1994), silloinen kahdentoista 
apostolin koorumin presidentti, sanoi: ”Veli Mon
son, minusta tuntuu, että sinun on mentävä Shreve
portin vaarnaan Louisianaan.”

Saavuttuaan Shreveportiin vanhin Monson kuuli 
10vuotiaasta Christal Methvinistä, joka sairasti 
parantumatonta syöpää. Tyttö halusi saada siu
nauksen eräältä tietyltä johtavalta auktoriteetilta 
– häneltä. Vanhin Monson tarkasteli kokousohjel
maa ja havaitsi, ettei sen mukaan ollut aikaa tehdä 
130 kilometrin matkaa Christalin kotiin. Hän pyysi 
vaarnanjohtajalta, että Christalia muistettaisiin 
vaarnakonferenssin aikana pidettävissä julkisissa 
rukouksissa. Methvinin perhe ymmärsi matkaongel
man, mutta rukoili kuitenkin, että heidän tyttärensä 
toive voisi toteutua. Vanhin Monson valmistautui 
puhumaan lauantaiillan johtajiston ohjekokouk
sessa, kun – hän muistelee: ”Kuulin äänen puhuvan 
hengelleni. Sanoma oli lyhyt ja sanat tutut: Mutta 
Jeesus sanoi opetuslapsille: ’Sallikaa lasten tulla 
minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kal
taistensa on Jumalan valtakunta’ (Mark. 10:14).” 
Vaarnanjohtajan avulla vierailu Methvinien kotiin 
järjestettiin nopeasti seuraavaksi aamuksi. Se oli vai
kuttava ja pyhä kokemus kaikille läsnä olleille. Vain 
neljä päivää toivomansa siunauksen jälkeen Christal 
palasi kotiin taivaallisen Isänsä luokse.
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Jumalan valtakunnan avaimet on annettu ihmiselle maan päällä” (OL 65:2).

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria ymmärtämään pappeuden ja pap
peuden avainten roolin, kun he opiskelevat evankeliumia ja palvelevat kirkossa. Kan
nusta luokassasi olevia nuoria esittämään kysymyksiä siitä, mitä he oppivat, etsimään 
lisää tietoa ja opettamaan muille, mitä he löytävät.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Kuinka voin osallistua tehokkaasti kirkon neuvostoihin?
Kuinka pappeudenhaltijat ja naiset työskentelevät yhdessä Jumalan valtakunnan rakentamiseksi?
Miksi on tärkeää noudattaa pappeusjohtajien antamia neuvoja?
Kuinka pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvien taitojen käyttäminen voi auttaa minua saamaan lisää tietoa pappeudesta?
Kuinka voin käyttää kertomuksia opettaakseni muille pappeutta koskevia asioita?

Kesäkuu: Pappeus ja pappeuden 
avaimet
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KESÄKUU: PAPPEUS JA PAPPEUDEN AVAIMET

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin osallistua 
tehokkaasti kirkon 
neuvostoihin?
Herran kirkkoa johdetaan neuvostojen avulla. Pappeusjohtajien johdolla joh
tohenkilöt neuvottelevat keskenään yksilöiden, perheiden ja kirkon hyväksi. 
Tehokkaissa neuvostoissa kaikki neuvoston jäsenet, jotka pyrkivät olemaan 
yhtä ja saamaan Pyhän Hengen johdatusta Jumalan valtakunnan rakentami
seksi, kokevat voivansa ilmaista ajatuksiaan vapaasti. Kun opimme, kuinka 
neuvostoissa saadaan ilmoitusta, voimme osallistua tehokkaammin neuvoston 
kokouksiin, kuten johtokunnan kokouksiin, piispakunnan nuorisokomitean 
kokouksiin ja perheneuvostoihin.

Valmistaudu hengellisesti

Käytä seuraavaa lähdeaineistoa ymmärtääksesi itse tehokkaita kirkon neuvostoja 
koskevat periaatteet. Mieti sitten, kuinka muut toiminnat tässä oppimisehdotuksessa 
voivat auttaa sinua suunnittelemaan tapoja, joilla saat nuoret mukaan oppimiseen. 
Myös omat kokemuksesi neuvostoihin osallistumisesta auttavat sinua opettamaan 
tehokkaasti.

Matt. 18:20 (Herra on niiden keskellä, 
jotka kokoontuvat yhteen Hänen 
nimessään)

Moroni 6:4–5 (Kirkon jäsenet kokoon
tuvat usein yhteen keskustellakseen 
sielujen hyvinvoinnista)

OL 38:27 (Meidän käsketään olla yhtä)

OL 88:122 (Rakentumista tapahtuu, 
kun kaikilla on tilaisuus puhua ja 
kuunnella)

Henry B. Eyring, ”Oppimista pap
peudessa”,  Liahona, toukokuu 2011, 
s. 62–65

Dieter F. Uchtdorf, ”Toimiminen 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin 
totuuksien mukaan”, maailmanlaajui
nen johtajien koulutuskokous, helmi
kuu 2012

Video: ”Osallistu neuvostoihin”, 
Johtajakoulutuskirjasto

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 

Milloin olet kuulunut 
johonkin neuvostoon? 
Mitkä kokemukset ovat 
auttaneet sinua ymmärtä
mään neuvostojen tärkey
den Herran työssä?

Mihin neuvostoihin nuoret 
ovat osallistuneet (esim. 
luokan ja koorumin johto
kunta tai piispakunnan 
nuorisokomitea)? Kuinka 
hyvin nuoret ymmärtävät 
neuvostojen tarkoitukset?
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ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden joka-
päiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan kokemus, 
jossa he ovat oppineet jotakin evan
keliumista merkityksellisellä tavalla. 
Tällaisia voisivat olla kokemukset 
kirkossa, seminaarissa, perheillassa, 
henkilökohtaisessa pyhien kirjoitus
ten tutkimisessa tai jokapäiväisessä 
elämässä.

• Kehota nuoria kertomaan koke
muksistaan, kun he ovat osallistu
neet neuvoston kokouksiin kirkossa, 
kuten luokan ja koorumin johtokun
nan kokouksiin tai piispakunnan 
nuorisokomitean kokouksiin. Mitä 
he ovat tehneet valmistautuakseen 
kokoukseen? Mitä he ovat tehneet 
osallistuakseen? Kuinka neuvosto on 
auttanut toteuttamaan Herran työtä?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään tehokkaita kirkon neu-
vostoja koskevia periaatteita. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi 
toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi. Varaa nuorille aikaa osallistua tämän 
osuuden lopussa roolileikkinä toteutettavaan neuvoston kokoukseen.

• Kirjoita taululle tässä oppimiseh
dotuksessa mainitut pyhien kirjoi
tusten viitteet. Pyydä kutakin luokan 
jäsentä valitsemaan tutkittavakseen 
yksi pyhien kirjoitusten kohta ja sitten 
miettimään, miksi Herra käyttää neu
vostoja työnsä toteuttamiseen. Miksi 
olisi vähemmän tehokasta, jos yksi 
ihminen tekisi kaikki päätökset neu
vottelematta muiden kanssa? Kuinka 
nuoret voivat soveltaa näitä periaat
teita suhteisiin omassa perheessään?

• Jaa presidentti Dieter F.  Uchtdorfin 
puhe ”Toimiminen Jeesuksen 
 Kristuksen evankeliumin totuuksien 
mukaan” osioihin ja anna kullekin 
nuorelle yksi osio luettavaksi. Pyydä 
nuoria kirjoittamaan neuvostoihin 
osallistumisesta jokin kysymys, johon 
löytyy vastaus heidän osiostaan. 
Kehota heitä vaihtamaan kysymyk
siään ja osioitaan puheesta jonkun 
toisen oppilaan kanssa ja etsimään 
vastaus toistensa kysymyksiin. 

Mitä sellaista he oppivat presidentti 
Uchtdorfilta, mitä he voivat käyttää 
osallistuessaan perheen tai kirkon 
neuvostoihin?

• Näytä video ”Osallistu neuvos
toihin”. Kehota nuoria panemaan 
merkille, mitkä ovat menestyvän neu
voston avaintekijöitä, ja kirjoittamaan 
ne muistiin (esimerkiksi Hengen 
johdatuksen noudattaminen, toisten 
kuunteleminen sekä tehtävien anta
minen ja vastaanottaminen). Kehota 
heitä kertomaan kokemuksista, joissa 
he ovat nähneet, että näitä periaatteita 
on käytetty jossakin neuvostossa tai 
muussa tilanteessa.

• Kehota muutamia nuoria luke
maan kokemus, jonka presidentti 
Henry B. Eyring sai nuorena pappien 
koorumissaan (hänen puheessaan 
”Oppimista pappeudessa”), ja kehota 
muita lukemaan kokemus, jonka hän 
sai 20 vuotta myöhemmin piispana 

Opetusvinkki

”Ennen oppitunnin aloit
tamista tauluun kirjoitetut 
kysymykset auttavat oppi
joita ajattelemaan käsitel
täviä aiheita jo ennen kuin 
oppitunti alkaa” (Opettami-
nen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 93).
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(samassa puheessa). Pyydä heitä esit
tämään omin sanoin nuo kertomukset 
toisilleen. Mitä he oppivat näiden ker
tomusten perusteella neuvostoista? 

Mikä tekee neuvostoista niin tehok
kaan tavan tehdä Herran työtä? Mitä 
tilaisuuksia nuorilla on neuvotella 
yhdessä?

Seuraava toiminta antaa nuorille tilaisuuden kokea, millaista on osallistua neuvostoon. 
Se syventää heidän ymmärrystään ja valmistaa heitä soveltamaan käytäntöön sitä, 
mitä he ovat oppineet muualla kuin luokassa.

• Kun olette tehneet jonkin edellä 
mainituista toiminnoista, kehota 
nuoria soveltamaan käytäntöön 
oppimiaan periaatteita esittämällä 
roolileikkinä, kuinka he osallistuvat 
neuvostoon. Anna kullekin luokan 

jäsenelle esitettäväksi jokin rooli ja 
pyydä heitä valitsemaan aihe, josta 
he voisivat neuvotella yhdessä, kuten 
kuinka auttaa seurakunnan jäseniä 
ymmärtämään kunnioituksen tai 
säädyllisyyden tärkeys.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka osal-
listua tehokkaasti kirkon neuvostoihin? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko 
heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria soveltamaan sitä, mitä he ovat tänään oppineet ja harjoitelleet, kun he 
osallistuvat neuvostoihin (kirkon tehtäväänsä, perheeseensä tai seminaarin johtamis-
tehtäviinsä liittyen). Pyydä muutamaa heistä seuraavan viikon oppitunnin alussa 
kertomaan kokemuksistaan.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja antoi niille, joita 
Hän opetti, tilaisuuksia 
esittää omia kysymyksiään 
ja kertoa näkemyksiään 
(ks. Luuk. 10:25–37). Hän 
vastasi heidän kysymyk
siinsä ja kuunteli heidän 
kokemuksiaan. Kuinka 
voit kannustaa nuoria 
esittämään kysymyksiä ja 
kertomaan näkemyksiään?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Henry B. Eyringin puheesta ”Oppimista pappeu-
dessa”,  Liahona, toukokuu 2011, s. 62–63

Kun olin vielä diakoni, perheemme muutti Utahiin. 
Siellä oli kolme suurenmoista asiaa, jotka nopeutti
vat kasvuani pappeudessa. Ensimmäinen oli kooru
minjohtaja, joka osasi istua neuvostossa kooruminsa 
jäsenten kanssa. Toinen oli suuri usko Jeesukseen 
Kristukseen, mikä johti siihen suureen rakkauteen, 
josta olemme kuulleet – rakkauteen toisiamme 
kohtaan. Ja kolmas oli yhteinen vakaumus siitä, että 
meitä yhdistävä pappeuden tarkoitus oli tehdä työtä 
ihmisten pelastamiseksi.

Tilanteeseen ei vaikuttanut se, että seurakunta oli 
vakiintunut. Se, mitä siellä seurakunnassa oli, on 
mahdollista missä tahansa, missä kirkon yksikössä 
olettekin.

Nämä kolme asiaa ovat kenties niin kiinteä osa pap
peuskokemuksianne, että tuskin huomaatte niitä. 
Te muut ette kenties tunne tarvetta kasvuun, joten 
nämä apukeinot tuntuvat teistä ehkä tarpeettomilta. 
Oli kummin tahansa, rukoilen, että Henki auttaa 
minua tekemään ne teille selkeiksi ja houkuttele
viksi. – –

Oivalsin ensimmäisen asian, kun minut toivotettiin 
tervetulleeksi pappien koorumiin, jonka johtajana 
oli piispa. Se voi tuntua teistä pieneltä, vähäpätöi
seltä asialta, mutta se antoi minulle pappeudessa 
voiman tunteen, joka on muuttanut palvelemistani 
pappeudessa siitä saakka. Se alkoi tavasta, jolla hän 
johti meitä.

Minusta tuntui siltä, että hän suhtautui nuorten 
pappien mielipiteisiin aivan kuin olisimme olleet 
viisaimpia miehiä maailmassa. Hän odotti, kunnes 

kaikki halukkaat olivat puhuneet. Hän kuunteli. Ja 
kun hän päätti, mitä pitäisi tehdä, minusta tuntui 
siltä, että Henki vahvisti päätökset meille ja hänelle.

Tajuan nyt, että olin tuntenut, mitä pyhissä kir
joituksissa tarkoitetaan, kun siellä sanotaan, että 
johtajan tulee istua neuvostossa kooruminsa jäsen
ten kanssa. [Ks. OL 107:87.] Ja vuosia myöhemmin, 
kun olin piispa, niin nuorena pappina oppimani 
asiat olivat opetuksena sekä minulle että pappien 
koorumilleni.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin minulla oli 
piispana tilaisuus nähdä neuvoston tehokkuus 
paitsi seurakuntakeskuksessa myös vuorilla. Erään 
lauantaisen toiminnan aikana yksi koorumimme 
jäsenistä oli yhtäkkiä eksynyt metsään. Sikäli kuin 
tiesimme, hän oli yksin ja vailla lämpimiä vaatteita, 
ruokaa ja suojaa. Etsimme häntä tuloksetta.

Muistini mukaan rukoilimme yhdessä, pappien 
koorumi ja minä, ja sitten pyysin jokaista puhu
maan. Kuuntelin tarkoin, ja minusta vaikutti siltä, 
että koorumin jäsenetkin kuuntelivat toisiaan. Jon
kin ajan kuluttua meidät valtasi rauhallinen tunne. 
Minusta tuntui, että eksyksissä oleva koorumimme 
jäsen oli turvassa ja kuivana jossakin.

Minulle kävi selväksi, mitä koorumin tuli tehdä 
ja mitä ei. Kun hänet löytäneet ihmiset kuvailivat 
paikan, jonne hän oli mennyt metsässä etsimään tur
vaa, minusta tuntui, että tunnistin sen. Mutta suu
rempi ihme minulle oli nähdä, miten yhdistyneen 
pappeusneuvoston usko Jeesukseen Kristukseen tuo 
ilmoitusta miehelle, jolla on pappeuden avaimet. 
Me kaikki kasvoimme sinä päivänä pappeuden 
voimassa.
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KESÄKUU: PAPPEUS JA PAPPEUDEN AVAIMET

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka pappeudenhaltijat 
ja naiset työskentelevät 
yhdessä Jumalan valtakunnan 
rakentamiseksi?
Kumppanuudessa Jumalan pappeuden haltijoiden kanssa naiset ovat välttä
mättömiä auttaessaan taivaallista Isää ihmisen kuolemattomuuden ja iankaik
kisen elämän toteuttamisessa. Niiden johdolla, joilla on pappeuden avaimet, 
pappeudenhaltijat ja naiset neuvottelevat yhdessä Jumalan lasten elämän 
siunaukseksi. Tämä voi tapahtua seurakunta  ja vaarnaneuvoston kokouksissa, 
perheissä ja monissa muissa tilanteissa.

Valmistaudu hengellisesti

Kun valmistaudut, tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineis-
toa. Mitkä niistä ovat sellaisia, joiden tunnet olevan hyödyllisiä opettamillesi nuorille?

”Perhe – julistus maailmalle”,  Liahona, 
marraskuu 2010, s. 129 (Aviomies ja 
vaimo työskentelevät yhdessä tasa
vertaisina kumppaneina huolehties
saan perheestään; ks. kappaleet 6 ja 7)

Russell M. Nelson, ”Vetoomus sisa
rilleni”,    Liahona, marraskuu 2015,  
s. 95–98

Quentin L. Cook, ”MAP naiset ovat 
uskomattomia!”,  Liahona, toukokuu 
2011, s. 18–21

”Pappeuden siunauksia kaikille: erot
tamaton yhteys pappeuteen”, Tyttäriä 
minun valtakunnassani – Apuyhdistyk-
sen historiaa ja työtä, 2011, s. 133–151

Video: ”Enkelten tehtävä”, 
Johtajakoulutuskirjasto

Video: ”Tuemme kotona toinen 
toistamme”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Milloin olet nähnyt 
pappeudenhaltijoiden ja 
sisarten työskentelevän 
yhdessä Jumalan valta
kunnan rakentamiseksi? 
Mistä kokemuksista voisit 
kertoa nuorille?

Miksi nuorten olisi tärkeää 
tietää, kuinka naiset ja 
pappeudenhaltijat työs
kentelevät yhdessä Herran 
kirkossa? Mitä tilaisuuksia 
nuorilla miehillä ja nuo
rilla naisilla on nyt pal
vella yhdessä? Mitä heidän 
pitää ymmärtää, kun he 
palvelevat muita nyt ja 
valmistautuvat tulevaan 
palvelutyöhön?
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• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
äskettäinen kokemus, joka on vah
vistanut heille, että asia, jota he ovat 
tutkineet kirkossa tai itsekseen, on 
totta.

• Kirjoita oppiaiheen otsikko tau
lulle. Kehota kutakin luokan jäsentä 

kirjoittamaan tuohon kysymykseen 
vastaus. Pyydä heitä sitten työsken
telemään pareittain ja yhdistämään 
kummankin vastaus yhdeksi virk
keeksi. Kehota pareja kertomaan 
virkkeensä luokalle.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka naiset ja pap-
peudenhaltijat työskentelevät yhdessä Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Valitse 
Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle 
luokallesi:

• Pyydä nuoria käymään läpi pre
sidentti Russell M. Nelsonin puhe, 
alkaen kymmenennestä kappaleesta. 
Mitä todisteita he ovat nähneet pre
sidentti Kimballin profetian toteutu
misesta? Mitä nuoret – sekä miehet 
että naiset – voivat tehdä auttaakseen 
tämän profetian toteutumisessa? 
Kannusta nuoria käymään läpi loput 
presidentti Nelsonin puheesta ja etsi
mään tapoja, joilla naiset ja pappeu
denhaltijat työskentelevät yhdessä. 
Halutessasi voit pyytää luokan jäseniä 
kertomaan tunteistaan vanhurskaiden 
naisten vaikutuksesta kirjoittamalla 
kirjeitä heidän kiitollisuudestaan 
oman lähipiirinsä naisille tai kirjoit
tamalla kommentin sosiaalisessa 
mediassa. 

• Jaa julkaisun Tyttäriä minun 
valta kunnassani luku 8 pienempiin 
osioihin, jotka nuoret voisivat lukea 
oppitunnilla, ja anna kullekin oppi
laalle yksi osio. Pyydä nuoria etsi
mään jokin lainaus tai kertomus, joka 
osoittaa, kuinka pappeudenhaltijat ja 
naiset työskentelevät yhdessä Juma
lan valtakunnan rakentamiseksi. 
Pyydä nuoria lukemaan lainauksensa 

tai kertomuksensa luokalle. Mitä 
samankaltaisia kertomuksia nuoret 
voivat kertoa omien kokemustensa 
perusteella?

• Kutsu piispan luvalla muutama 
sisar ja pappeudenhaltija, joilla on 
tehtäviä seurakunnassa, kertomaan 
luokalle kokemuksiaan työskentele
misestä yhdessä kirkossa. Kuinka he 
ovat hyötyneet toistensa kokemuk
sista ja näkökannoista? Pyydä nuoria 
kertomaan kokemuksista, joita heillä 
itsellään on kenties ollut.

• Kehota nuoria lukemaan vanhin 
Quentin L. Cookin puheesta ”MAP 
naiset ovat uskomattomia!” osio 
nimeltä ”Sisarten rooli kirkossa”. 
Pyydä heitä kertomaan toisilleen, 
mitä he oppivat. Kuinka nuoret voivat 
käyttää vanhin Cookin sanomaa aut
taakseen muita ymmärtämään naisten 
tärkeyden kirkossa?

• Näytä video ”Enkelten tehtävä” 
tai muutama ensimmäinen minuutti 
videosta ”Malli seurakuntaneuvos
tosta” ja pyydä nuoria kertomaan, 
mitä oivalluksia he kenties saavat 

Opetusvinkki

”Oma hengellinen valmis
tautumisesi vaikuttaa pal
jon oppimisilmapiiriin – –. 
Kun olet valmistautunut 
hengellisesti, tuot muka
nasi rauhan, rakkauden 
ja kunnioituksen hengen. 
Niistä, joita opetat, tuntuu 
turvallisemmalta pohdis
kella asioita, joilla on ian
kaikkista arvoa, ja keskus
tella niistä.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 79.)
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siitä, kuinka naiset ja pappeudenhal
tijat työskentelevät yhdessä. Roh
kaise nuoria kertomaan, millä tavoin 
he ovat nähneet naisten ja miesten 
perheessään ja seurakunnassaan 
rakentavan Jumalan valtakuntaa. 
Kuinka nuoret miehet ja nuoret naiset 
voivat soveltaa käytäntöön sitä, mitä 
he oppivat näistä videoista, kun he 
palvelevat yhdessä kirkossa?

• Kehota jokaista nuorta lukemaan 
itsekseen kappaleet 6 ja 7 asiakirjasta 

”Perhe – julistus maailmalle” ja 
etsimään tapoja, joilla miehet ja naiset 
työskentelevät yhdessä toteuttaak
seen Jumalan iankaikkista suunnitel
maa. Pyydä nuoria kertomaan, mitä 
he löytävät. Milloin he ovat nähneet 
esimerkkejä siitä, kuinka aviomies ja 
vaimo noudattavat perhejulistuksen 
periaatteita? Mitä he voivat tehdä nyt 
valmistautuakseen siihen, että heillä 
on aikanaan sellaiset perhesuhteet 
kuin perhejulistuksessa kuvataan?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka mie-
het ja naiset työskentelevät yhdessä kirkossa? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän 
aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Rohkaise heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Etsi Hengen johdatusta, 
kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja kutsui seuraa
jiaan todistamaan, ja kun 
he tekivät niin, Henki 
kosketti heidän sydäntään. 
Kuinka voit kannustaa 
opettamiasi nuoria todista
maan toisilleen evankeliu
min totuudellisuudesta?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Quentin L. Cookin puheesta ”MAP-naiset ovat usko-
mattomia!”,  Liahona, toukokuu 2011, s. 20–21

Kolmen viime vuoden aikana ensimmäinen presi
denttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat 
tavoitelleet johdatusta, innoitusta ja ilmoitusta, kun 
olemme neuvotelleet pappeusjohtajien ja apujärjes
töjen johtohenkilöiden kanssa sekä työskennelleet 
uusien kirkon käsikirjojen parissa. Tässä prosessissa 
olen tuntenut valtavaa kiitollisuutta siitä välttämättö
mästä roolista, joka sisarilla – niin naimisissa olevilla 
kuin naimattomillakin – on ollut historian aikana ja 
on nykyään sekä perheessä että kirkossa. – –

Useita vuosia sitten osallistuin erääseen vaarnakon
ferenssiin Tongassa. Sunnuntaiaamuna kappelisalin 
kolme eturiviä olivat täynnä 26–35vuotiaita miehiä. 
Oletin heidän olevan miesten kuoro. Mutta kun 
konferenssin virallisia asioita esitettiin, jokainen 
näistä miehistä – yhteensä 63 – nousi seisomaan, 
kun heidän nimensä luettiin ja heidät hyväksyttiin 
asetettaviksi Melkisedekin pappeuteen. Olin sekä 
mielissäni että ällistynyt.

Kokouksen jälkeen kysyin vaarnanjohtaja Matea
kilta, kuinka tämä ihme oli saatu aikaan. Hän kertoi 
minulle, että eräässä vaarnaneuvoston kokouksessa 
oli keskusteltu uudelleenaktivoinnista. Hänen 
vaarnansa Apuyhdistyksen johtaja sisar Leinata 
Va’enuku oli kysynyt, olisiko hänen sopivaa sanoa 
jotakin. Sisaren puhuessa henki vahvisti vaarnanjoh
tajalle, että se, mitä sisar ehdotti, oli totta. Tämä sisar 
selitti, että heidän vaarnassaan oli paljon suuren
moisia nuoria miehiä, jotka olivat kolme kymppisiä 
tai vähän nuorempia ja jotka eivät olleet palvelleet 
lähetystyössä. Hän sanoi, että monet heistä tiesivät 
tuottaneensa pettymyksen piispalle ja pappeus
johtajille, jotka olivat voimallisesti kannustaneet 

heitä palvelemaan lähetystyössä, ja he tunsivat nyt 
itsensä toisen luokan jäseniksi kirkossa. Hän huo
mautti, että nämä nuoret miehet olivat ylittäneet 
lähetystyöiän. Hän ilmaisi rakkautensa ja huolensa 
heitä kohtaan. Hän selitti, että kaikki pelastavat 
toimitukset olivat yhä tarjolla heille ja että huomio 
tulisi kiinnittää pappeuteen asettamisiin ja temp
pelitoimituksiin. Hän huomautti, että vaikka jotkut 
näistä nuorista miehistä olivat yhä naimattomia, 
niin suurin osa heistä oli solminut avioliiton ihanan 
naisen kanssa – jotkut aktiivisen, jotkut epäaktiivi
sen ja jotkut kirkkoon kuulumattoman kanssa.

Perusteellisen keskustelun jälkeen vaarnaneuvos
tossa päätettiin, että pappeusveljet ja Apuyhdis
tyksen sisaret pyrkisivät auttamaan ja pelastamaan 
nämä miehet ja heidän vaimonsa samalla kun piispat 
käyttivät suuremman osan ajastaan seura kuntansa 
nuorten miesten ja nuorten naisten parissa. Ne, jotka 
olivat mukana tässä pelastuksen työssä, keskittyivät 
pääasiassa valmistamaan näitä veljiä pappeuteen, 
iankaikkiseen avioliittoon ja temppelin pelastaviin 
toimituksiin. Kahden seuraavan vuoden aikana 
lähes kaikki niistä 63 miehestä, jotka oli hyväksytty 
Melkisedekin pappeuteen siinä konferenssissa, johon 
osallistuin, saivat temppelissä endaumentin ja heidät 
sinetöitiin puolisoonsa. Tämä kertomus on vain yksi 
esimerkki siitä, kuinka ratkaisevan tärkeitä sisa
remme ovat pelastuksen työssä seurakunnissamme 
ja vaarnoissamme ja kuinka he helpottavat ilmoi
tusta, varsinkin kirkon neuvostoissa. [Keskusteluista 
Nuku’alofan Ha’akamen vaarnan johtaja Lehonitai 
Mateakin (palvellut myöhemmin lähetysjohtajana 
Port Moresbyn lähetyskentällä PapuaUudessa 
Guineassa) ja vaarnan Apuyhdistyksen johtajan 
Leinata Va’enukun kanssa.]
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KESÄKUU: PAPPEUS JA PAPPEUDEN AVAIMET

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Miksi on tärkeää noudattaa 
pappeusjohtajien antamia 
neuvoja?
Pappeusjohtajat saavat Pyhältä Hengeltä innoitusta neuvoakseen niitä, joita 
heidät on kutsuttu johtamaan. Se, että opimme kuuntelemaan ja noudattamaan 
pappeusjohtajiemme antamia neuvoja, auttaa meitä varjeltumaan hengelliseltä 
ja fyysiseltä vaaralta ja tekemään viisaita valintoja.

Valmistaudu hengellisesti

Käytä seuraavaa lähdeaineistoa ymmärtääksesi itse, miksi on tärkeää noudattaa pap-
peusjohtajien neuvoja. Harkitse sitten, kuinka muut toiminnat tässä oppimisehdotuk-
sessa voivat auttaa sinua suunnittelemaan tapoja, joilla saat nuoret mukaan oppimi-
seen. Myös omat kokemuksesi neuvojen noudattamisesta auttavat sinua opettamaan 
tehokkaasti.

Ef. 4:11–14 (Kirkon johtohenkilöiltä 
tulevia siunauksia)

OL 1:38; OL 21:4–5 (Herra puhuu 
palvelijoidensa välityksellä)

OL 124:45–46 (Kuulkaa Herran 
palvelijoita)

Dallin H. Oaks, ”Kaksi kommuni
kointikanavaa”,  Liahona, marraskuu 
2010, s. 83–86

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä luokassa olevia nuoria 
miehiä opettamaan nuorille naisille 
jotakin sellaista, mitä he ovat oppineet 
pappeudesta Aaronin pappeuden 
koorumeissaan. Pyydä sitten nuoria 
naisia opettamaan, mitä he ovat oppi
neet pappeudesta omissa luokissaan.

• Kehota nuoria tekemään luettelo 
neuvoista, joita he ovat viime aikoina 
saaneet paikallisilta pappeusjohtajilta 
(kuten piispalta tai vaarnanjohtajalta). 
Mitä siunauksia he ovat saaneet näi
den neuvojen noudattamisesta? Kun 
tunnet oppiaiheen aikana innoitusta, 
todista niistä siunauksista, joita saa 
pappeusjohtajien seuraamisesta.

Kuinka pappeusjohtajien 
neuvojen noudattaminen 
on siunannut sinua henki
lökohtaisessa elämässäsi? 
Entä kirkon tehtävissäsi? 
Entä perheessäsi?

Mitä tilaisuuksia nuorilla 
on pyytää pappeudenhal
tijoiden neuvoja? Kuinka 
voisit kannustaa nuoria 
noudattamaan pappeus
johtajien, kuten seurakun
nan ja vaarnan johtohenki
löiden, neuvoja?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, miten tärkeää on 
noudattaa pappeusjohtajien neuvoja. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai 
useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria kertomaan pyhien 
kirjoitusten esimerkkejä ihmisistä, 
jotka etsivät pappeusjohtajan neuvoa 
ja noudattivat sitä (kuten 2. Kun. 
 5:1–14, Moosia 28:1–8 tai Alma 
16:5–8). Kehota nuoria keskustele
maan siitä, mitä he oppivat näiden 
esimerkkien perusteella neuvojen vas
taanottamisesta. Kuinka johtohenkilöt 
näissä kertomuksissa saivat innoitusta 
ohjatakseen niitä, joita he palvelivat? 
Pyydä nuoria kertomaan kokemuk
sista, jotka ovat vahvistaneet heidän 
todistustaan siitä, että pappeusjohta
jamme ovat innoitettuja.

• Kehota nuoria lukemaan Ef. 4:11–14 
ja OL 1:38; 21:4–5; 124:45–46 ja vas
taamaan seuraavaan kysymykseen: 
Miksi on tärkeää noudattaa pap
peusjohtajien neuvoja? Pyydä nuoria 

kertomaan kokemuksista, joissa he 
ovat noudattaneet jonkun pappeus
johtajan neuvoa ja saaneet siunauksia.

• Jaa kopioita vanhin Dallin H. 
 Oaksin puheesta ”Kaksi kommuni
kointikanavaa”. Pyydä puolta luo
kasta lukemaan osio ”I Henkilökoh
tainen kanava” ja laatimaan yhdessä 
kaavio, joka kuvaa sitä, mitä vanhin 
Oaks opettaa. Pyydä toista puolta luo
kasta tekemään samoin osion ”II Pap
peuskanava” kohdalla. Kun ryhmät 
ovat esitelleet kaavionsa toisilleen, 
lukekaa yhdessä osio ”III Molempien 
kanavien tarve”, ja kysy nuorilta, 
kuinka henkilökohtainen ilmoitus ja 
pappeusjohtajien kautta saatu ilmoi
tus ovat olleet siunaukseksi heille ja 
heidän perheelleen.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, miksi on 
tärkeää noudattaa pappeusjohtajien neuvoja? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän 
aikaa?

Kutsu toimimaan

Mitä nuoret ovat oppineet tänään neuvojen pyytämisestä pappeusjohtajilta? Kehota 
heitä kirjoittamaan päiväkirjaansa neuvoista, joita heille annetaan, ja siunauksista, 
joita he saavat, kun he seuraavat noita neuvoja.

Opetusvinkki

”Opettajat, jotka luennoi
vat suurimman osan aikaa 
tai vastaavat itse jokaiseen 
kysymykseen, heiken
tävät oppijoiden halua 
osallistua” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 64).

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti usein 
kertomuksia, vertauksia ja 
todellisen elämän esimerk
kejä havainnollistaakseen 
oppia ja periaatteita. Mitä 
kertomuksia pappeusjoh
tajien seuraamisesta voit 
käyttää nuorten kanssa?
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KESÄKUU: PAPPEUS JA PAPPEUDEN AVAIMET

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka pyhien kirjoitusten 
tutkimistaitojen käyttäminen 
voi auttaa minua saamaan lisää 
tietoa pappeudesta?
Yksi parhaista tavoista saada tietoa pappeudesta on tutkia pyhiä kirjoituksia. 
Pyhien kirjoitusten tutkiminen on muutakin kuin pelkkää lukemista. Ymmär
tääksemme pappeutta koskevia pyhien kirjoitusten opetuksia me voimme ope
tella ja soveltaa käytäntöön pyhien kirjoitusten tutkimistaitoja kuten vaikeiden 
sanojen määritteleminen sekä alaviitteiden ja muiden tutkimisen apuneuvojen 
käyttäminen.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mitä niistä tun-
net innoitusta jakaa opettamiesi nuorten kanssa?

OL 20:46–59 (Aaronin pappeuden 
haltijoiden velvollisuuksia)

OL 121:34–46 (Pappeuden voima riip
puu vanhurskauden periaatteista)

OL 84:33–44 (Pappeuden vala ja liitto)

”Melkisedekin pappeus”, Pyhien 
kirjoitusten opas

Boyd K. Packer, ”Mitä jokaisen 
vanhimman tulee tietää – ja jokaisen 
sisaren samoin”, Valkeus, marraskuu 
1994, s. 14–24

”Opeta pyhiä kirjoituksia”, Opetta-
minen, kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 54–59

”Pappeus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 107–111

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Mitkä pyhien kirjoitusten 
kohdat ovat auttaneet 
sinua ymmärtämään 
pappeutta? Mitkä pyhien 
kirjoitusten tutkimistai
dot ovat auttaneet sinua 
ymmärtämään paremmin 
pyhiä kirjoituksia?

Mitä kysymyksiä nuorilla 
on pappeudesta? Mitkä 
pyhien kirjoitusten tutki
mistaidot auttavat heitä 
käyttämään pyhiä kirjoi
tuksia niin, että he saavat 
lisää tietoa pappeudesta?
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• Kehota nuoria esittämään kaiken
laisia kysymyksiä, joita heillä on pap
peudesta tai pappeuden avaimista.

• Kysy nuorilta, mitä he tekevät, 
kun heidän eteensä tulee pyhien 

kirjoitusten kohta, jota he eivät 
ymmärrä. Mitä pyhien kirjoitusten 
tutkimisen apuneuvoja he voivat 
käyttää apunaan? Mitä muuta he 
tekevät syventääkseen ymmärrystään 
pyhien kirjoitusten kohdista?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat käyt-
tää pyhien kirjoitusten tutkimistaitoja oppiakseen lisää pappeudesta. Valitse Pyhän 
Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle 
luokallesi:

• Kehota nuoria lukemaan OL 
121:34–46 ja etsimään sanoja, joita he 
eivät ymmärrä, kuten pistin, vilppi, 
uskon huonekunta, herruus ja niin 
edelleen. Pyydä nuoria etsimään 
sanakirjasta määritelmät löytämilleen 
sanoille ja lukemaan jakeet uudelleen. 
Mitä uusia oivalluksia nuoret saavat 
määriteltyään nämä sanat? Kehota 
nuoria valitsemaan tutkittavakseen 
jokin muu pappeutta koskeva pyhien 
kirjoitusten kohta ja määrittelemään 
oudot sanat (esim. he voisivat etsiä 
pyhien kirjoitusten kohtia, jotka on 
mainittu artikkelissa ”Pappeus” jul
kaisussa Lujana uskossa tai presidentti 
Boyd K. Packerin artikkelissa ”Mitä 
jokaisen vanhimman tulee tietää – ja 
jokaisen sisaren samoin”). Pyydä 
heitä kertomaan luokalle, mitä he 
oppivat.

• Anna jokaiselle nuorelle tehtäväksi 
tutkia muutamia jakeita kohdasta 

OL 20:46–59 tai OL 84:33–44. Kehota 
heitä käyttämään näiden jakeiden 
alaviitteitä saadakseen lisää oival
luksia pappeudesta. Kehota heitä 
kertomaan, mitä he oppivat. Kuinka 
alaviitteet auttoivat heitä ymmärtä
mään paremmin pyhien kirjoitusten 
kohtia?

• Kehota nuoria kuvittelemaan, että 
he kertovat ystävälle, kuinka joku 
sukulainen sai äskettäin Melkisedekin 
pappeuden. Kuinka he selittäisivät 
Melkisedekin pappeutta ystäväl
leen, jos hän ei tuntisi kirkkoa? Mitä 
pyhien kirjoitusten kohtia he voisivat 
käyttää, jos heidän ystävällään olisi 
kysymyksiä? Pyydä nuoria lukemaan 
Pyhien kirjoitusten oppaasta artikkeli 
”Melkisedekin pappeus” ja etsimään 
pyhien kirjoitusten kohtia, joita he 
voisivat käyttää, kun he puhuvat 
ystävänsä kanssa.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Mitä ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka he voivat käyttää pyhien kirjoitusten tutkimistai-
toja apuna saadakseen enemmän tietoa pappeudesta? Onko heillä mitään lisäkysymyk-
siä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Käytä katsekontaktia kei
nona kiinnittää oppijoiden 
huomio oppiaiheisiin. Kun 
katsot oppilaitasi silmiin, 
on huomiosi kiinnitettynä 
heihin eikä oppikirjaan. 
Se, että katsot silmiin 
kuunnellessasi oppilait
tesi esittämiä ajatuksia ja 
kysymyksiä, kertoo heille, 
että olet kiinnostunut 
siitä, mitä heillä on sanot
tavana.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 71.)
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Kutsu toimimaan

Kannusta nuoria käyttämään taitoja, joita he ovat tänään oppineet, kun he tutkivat 
pappeutta ja pappeuden avaimia sekä muita evankeliumin aiheita. Kehota heitä tule-
villa oppitunneilla kertomaan, mitä he oppivat.

Kerro nuorille siunauksista, joita olet saanut evankeliumin tutkimisestasi.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja opetti ja valmisti 
opetuslapsiaan ja uskoi 
heille tehtävän kertoa 
evankeliumistaan muille. 
Kuinka voit herättää nuo
rissa halun saada lisää tie
toa pappeudesta ja kertoa 
muille, mitä he oppivat?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote kohdasta ”Priesthood” [Pappeus] sivustolta Gospel 
Library, lds.org

Pappeus

Pappeus on Jumalan iankaikkinen voima ja valtuus. 
Pappeuden voimalla Jumala loi taivaat ja maan ja 
hallitsee niitä. Tällä voimalla Hän lunastaa ja korot
taa lapsensa toteuttaen ”ihmisen kuolemattomuu
den ja iankaikkisen elämän” (Moos. 1:39). Jumala 
antaa pappeuden valtuuden kirkon kelvollisille 
miespuolisille jäsenille, niin että he voivat toimia 
Hänen nimessään Hänen lastensa pelastukseksi. 
Pappeudenhaltijat voidaan valtuuttaa saarnaamaan 
evankeliumia, suorittamaan pelastavia toimituksia 
ja johtamaan Jumalan valtakuntaa maan päällä.

Kirkon miespuoliset jäsenet voivat aloittaa pap
peuspalvelunsa, kun he täyttävät 12 vuotta. Aluksi 
he saavat Aaronin pappeuden, ja myöhemmin he 
voivat tulla kelvollisiksi saamaan Melkisedekin 
pappeuden. Elämänsä eri vaiheissa ja valmistau
tuessaan saamaan eri tehtäviä heillä on eri virkoja 
pappeudessa, kuten diakonin, opettajan tai papin 
virka Aaronin pappeudessa ja vanhimman tai yli
papin virka Melkisedekin pappeudessa.

Jotta kirkon miespuolisella jäsenellä olisi pappeus, 
valtuutetun pappeudenhaltijan täytyy antaa se 
hänelle ja asettaa hänet johonkin virkaan tuossa 
pappeudessa (ks. Hepr. 5:4; OL 42:11; UK 5).

Vaikka pappeuden valtuus annetaan vain kirkon 
kelvollisille miespuolisille jäsenille, pappeuden siu
naukset ovat kaikkien saatavilla – miesten, naisten 
ja lasten. Meille kaikille on hyötyä vanhurskaasta 
pappeusjohdosta, ja meillä kaikilla on etuoikeus 
saada pappeuden pelastavat toimitukset. – –

Pappeuden avaimet

Pappeuden valtuuden käyttöä johtavat kirkossa ne, 
joilla on pappeuden avaimet (ks. OL 65:2; 124:123). 
Niillä, joilla on pappeuden avaimet hallussaan, on 
oikeus johtaa ja ohjata kirkkoa jossakin toimipiirissä. 
Esimerkiksi piispalla on pappeuden avaimet, joilla 
hän voi johtaa seurakuntaansa. Siksi kastajan täytyy 
saada valtuutus piispalta, kun joku lapsi tuossa 
seurakunnassa on valmis ottamaan kasteen.

Jeesuksella Kristuksella on kaikki pappeuden 
avaimet. Hän on antanut apostoleilleen Hänen 
kirkkonsa hallitsemisessa tarvittavat avaimet. Vain 
virkaiältään vanhin apostoli, kirkon presidentti, 
voi käyttää (tai antaa toiselle henkilölle valtuuden 
käyttää) näitä avaimia koko kirkon hallitsemiseksi 
(ks. OL 43:1–4; 81:2; 132:7).

Kirkon presidentti delegoi pappeuden avaimia 
muille pappeusjohtajille, niin että he voivat johtaa 
heille kuuluvilla vastuualueilla. Pappeuden avaimia 
annetaan temppelinjohtajille, lähetysjohtajille, vaar
nan ja piirinjohtajille, piispoille, seurakunnanjohta
jille ja koorumien johtajille. Henkilö, joka palvelee 
jossakin näistä tehtävistä, pitää hallussaan avaimia 
ainoastaan siihen asti, kun hänet vapautetaan. 
Neuvonantajat eivät saa avaimia, mutta kutsumi
sen ja tehtävänannon myötä he saavat valtuutta ja 
vastuuta. – –

Pyhien kirjoitusten kohdat: Joh. 15:16; Ap. t. 8:14–20; 
Jaak. 5:14–15; OL 13; 20; 84; 107; JS–H 68–73.
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KESÄKUU: PAPPEUS JA PAPPEUDEN AVAIMET

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin käyttää 
kertomuksia opettaakseni muille 
pappeutta koskevia asioita?
Kertomukset voivat rikastaa opetustamme ja kiinnittää opettamiemme ihmis
ten huomion. Kertomukset tarjoavat meille vanhurskaita esimerkkejä ja 
havainnollistavat siunauksia, joita saa Jeesuksen Kristuksen opetusten nou
dattamisesta. Pyhissä kirjoituksissa, elävien profeettojen sanoissa ja omassa 
elämässämme on monia kertomuksia, joita voimme käyttää opettaaksemme 
muille pappeutta koskevia asioita.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja tätä lähdeaineistoa. Mitkä niistä aut-
tavat nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat käyttää kertomuksia opettaessaan muille 
pappeutta koskevia asioita?

Luuk. 10:1 (Vapahtaja asettaa seitsen
kymmenet tehtävään)

Ap. t. 3:1–9 (Pietari parantaa ramman)

Ap. t. 8:14–24 (Simon yrittää ostaa 
pappeuden rahalla)

3. Nefi 18:1–9 (Jeesus asettaa 
sakramentin)

Dieter F. Uchtdorf, ”Aitoudesta”, 
 Liahona, toukokuu 2015, s. 80–83

David A. Bednar, ”Taivaan voimat”, 
 Liahona, toukokuu 2012, s. 48–51

L. Tom Perry, ”Aaronin pappeus”, 
 Liahona, marraskuu 2010, s. 91–94

”Kertomukset”, Opettaminen, kutsu-
muksista suurin, 2000, s. 161–163

Videot: ”Pyhittäytykää”, ”Sodanaikai
nen ihme”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Mitkä kokemukset ovat 
vahvistaneet todistus
tasi pappeudesta? Mitkä 
pyhien kirjoitusten kerto
mukset tai elävien profeet
tojen sanat ovat auttaneet 
sinua ymmärtämään 
pappeuden voimaa?

Mitä kokemuksia nuorilla 
on ollut pappeudesta? 
Mitkä kertomukset 
pappeudesta auttaisivat 
vahvistamaan heidän 
todistustaan?
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• Pyydä nuoria kertomaan, kuinka 
he soveltavat oppimaansa henkilö
kohtaisessa tutkimisessaan, perheen 
yhteisessä tutkimisessa, seminaarissa 
tai muissa kirkon luokissa.

• Pyydä nuoria kertomaan kokemuk
sista, jotka ovat vahvistaneet heidän 
todistustaan pappeudesta. Voisit ker
toa jonkin oman kokemuksesi. Kysy 
nuorilta, miksi kertomukset ovat hyvä 
tapa opettaa muille pappeutta koske
via asioita.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat käyttää 
kertomuksia opettaakseen muille pappeuteen kuuluvia asioita. Valitse Pyhän Hengen 
innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria kuvittelemaan, että 
heitä on pyydetty pitämään sakra
menttikokouksessa puhe pappeu
desta. Pyydä heitä etsimään pyhistä 
kirjoituksista kertomus, joka opettaa 
pappeudesta jotakin sellaista, mitä 
he voisivat sisällyttää puheeseensa 
(kuten esimerkkejä parantamisesta tai 
toimitusten suorittamisesta). Jos tar
peen, he voisivat käyttää tässä oppi
misehdotuksessa mainittuja pyhien 
kirjoitusten kohtia. Pyydä heitä esittä
mään löytämänsä kertomus luokalle 
ja selittämään, mitä kertomus opettaa 
meille pappeudesta ja kuinka he voi
sivat käyttää sitä puheessaan.

• Anna kullekin nuorelle tehtäväksi 
lukea pappeutta koskeva kertomus 
jostakin yleiskonferenssipuheesta 
(kuten presidentti Dieter F. Ucht
dorfin puheessa ”Aitoudesta” oleva 
kertomus Potemkinin kylistä, vanhin 
David A. Bednarin puheessa ”Tai
vaan voimat” oleva kertomus vanhin 

Bednarin isästä tai vanhin L. Tom 
Perryn puheessa ”Aaronin pappeus” 
olevat kertomukset Aaronin pappeu
den neuvojan todistuksesta). Pyydä 
nuoria tekemään yhteenveto kerto
muksesta, jonka he lukivat, ja selittä
mään, mitä se opettaa pappeudesta. 
Mitä tilaisuuksia nuorilla saattaisi 
olla pappeutta käsittelevien asioiden 
opettamiseen muille näitä kertomuk
sia käyttäen?

• Näytä toinen tai molemmat tässä 
oppimisehdotuksessa mainituista 
videoista. Kysy nuorilta, mitä kyseiset 
kertomukset opettavat meille pap
peudesta. Kehota nuoria näyttämään 
videot jollekulle tutulleen, joka voisi 
saada vahvistusta niiden sanomasta. 
Kannusta heitä ehdottamaan, millä 
eri tavoilla he voisivat näyttää videot 
jollekulle ystävälle tai perheenjäse
nelle, ja anna nuorille tilaisuus kertoa 
kokemuksistaan jollakin tulevalla 
oppitunnilla.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka he voivat käyttää kertomuksia opettaakseen 
muille pappeutta koskevia asioita? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko 
tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Evankeliumin 
tutkimistaidot

Etsikää periaatteita. Periaate 
on iankaikkinen totuus, 
joka ohjaa tekojamme. 
Toisinaan periaatteet esi
tetään pyhien kirjoitusten 
kohdissa tai profeettojen 
sanoissa selkeästi, kun taas 
toisinaan niihin viitataan 
kertomuksissa tai esi
merkeissä. Tämän osion 
ensimmäisessä toimin
nassa nuoria kehotetaan 
etsimään kertomus, joka 
havainnollistaa pappeu
teen liittyviä periaatteita. 
Auta heitä oppimaan, 
kuinka näitä periaatteita 
voi tunnistaa esittämällä 
seuraavanlaisia kysymyk
siä: ”Mitä sellaista opin 
näistä pyhien kirjoitusten 
kohdista, mikä auttaa 
minua ymmärtämään 
tämän periaatteen? Onko 
tässä kohdassa jotakin, 
mikä opettaa minulle, 
kuinka voin olla enemmän 
Vapahtajan kaltainen?” 
Kannusta heitä panemaan 
merkille periaatteita, kun 
he tutkivat evankeliu
mia itsekseen ja perheen 
kanssa.
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Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Etsi Hengen johda-
tusta, kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti yksin
kertaisia kertomuksia, 
vertauksia ja todellisen 
elämän esimerkkejä, joita 
Hänen opetuslastensa oli 
helppo ymmärtää. Mitä 
kertomuksia voit käyt
tää auttaaksesi nuoria 
ymmärtämään pappeuden 
voiman? Mitä sellaisia ker
tomuksia nuoret tietävät, 
jotka auttavat heitä opet
tamaan muille pappeutta 
koskevia asioita?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote L. Tom Perryn puheesta ”Aaronin pappeus”, 
 Liahona, marraskuu 2010, s. 92–93

Aaronin pappeuden nuoret miehet, todistan teille, 
että Herraa sitoo juhlallinen liitto siunata elämäänne 
uskollisuutenne mukaan. Jos otatte vaarin Pyhän 
Hengen varoituksen äänestä ja noudatatte Hänen 
ohjaustaan, teitä siunataan enkelien palveluksella. 
Tämä siunaus tuo elämäänne viisautta, tietoa, 
voimaa ja kunniaa. Tämä on varma siunaus, jonka 
Herra on luvannut teille.

Muutama kuukausi sitten minulla oli tilaisuus osallis
tua erään seurakunnan paasto ja todistus kokoukseen. 
Yksi todistuksensa lausumaan nousseista oli Aaronin 
pappeuden neuvoja. Hänen todistuksensa opetti 
minua arvostamaan uudella tavalla sitä, mitä Aaro
nin pappeuden haltijalle merkitsee se, että hänellä on 
hallussaan enkelien palveluksen avaimet.

Tämä neuvoja kuvaili joitakin kokemuksiaan seura
kunnan Aaronin pappeuden haltijoiden kanssa sinä 
aamuna. Kun hän oli kävelemässä kirkkoon, hän 
huomasi kaksi nuorta diakonia, jotka paastouhri
kuoret käsissään olivat menossa jäsenten koteihin. 
Häneen teki vaikutuksen se, että he olivat pukeu
tuneet pyhävaatteisiinsa ja että he hoitivat tehtä
väänsä hiljaisen arvokkaasti. Sitten hän oli kahden 
papin mukana siunaamassa sakramenttia fyysisesti 
ja henkisesti vammaisten miesten hoitokodissa. 
Nämä kaksi nuorta miestä olivat ensimmäistä kertaa 
käymässä tuossa hoitokodissa, ja heidän neuvojansa 
pani merkille sen kunnioittavan ja huolehtivan 
tavan, jolla he hoitivat pappeustehtävänsä.

Seuraavaksi neuvoja kertoi lyhyen kokemuksen, 
joka liikutti syvästi hänen sydäntään, koska yksi 
papeista muistutti häntä siitä, mitä todella tarkoit
taa olla Jeesuksen Kristuksen todellinen palvelija 

– sananmukaisesti palveleva enkeli. Sakramentti
vettä seurakunnalle jakava nuori pappi tuli miehen 
luo, jolla näytti olevan Downin syndrooma. Mies 
ei tilansa vuoksi kyennyt ottamaan tarjottimelta 
kuppia juodakseen siitä. Tämä nuori pappi arvioi 
heti tilanteen. Hän asetti vasemman kätensä miehen 
pään taakse, niin että mies olisi sopivassa juoma
asennossa, ja oikealla kädellään hän otti tarjotti
melta kupin ja lempeästi ja hitaasti nosti sen miehen 
huulille. Miehen kasvoille tuli kiitollisuutta osoit
tava ilme – sellaisen ihmisen ilme, jota joku muu 
on palvellut. Tämä erinomainen nuori pappi jatkoi 
sitten tehtäväänsä jakaa siunattua vettä seurakun
nan muille jäsenille.

Neuvoja ilmaisi todistuksessaan tunteet, joita hän 
oli kokenut tuona tahdikkuutta vaatineena hetkenä. 
Hän sanoi itkeneensä hiljaa ilosta, ja hän tiesi, että 
kirkko on hyvissä käsissä näiden nuorten, huoleh
tivien, kuuliaisten Aaronin pappeuden haltijoiden 
ansiosta.

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi kerran: ”Näyt
täkää minulle nuori mies, joka on pitänyt itsensä 
moraalisesti puhtaana ja käynyt uskollisesti kirkon 
kokouksissa. Näyttäkää minulle nuori mies, joka on 
pitänyt pappeutensa kunniassa ja ansainnut Uskol
lisuus Jumalalle kunniakirjan [nyk. Velvollisuus 
Jumalaa kohtaan] ja saanut korkeita ansiomerk
kejä partiossa. Näyttäkää minulle nuori mies, joka 
on saanut seminaarin päättötodistuksen ja jolla 
on palava todistus Mormonin kirjasta. Näyttäkää 
minulle tällainen nuori mies, niin minä näytän teille 
nuoren miehen, joka voi tehdä ihmeitä Herralle 
lähetystyössä ja kautta elämänsä.” (Ks. ”Sä nuoriso 
Jumalamme”, Valkeus, 1986, konferenssiraportti 156. 
vuosikonferenssista, s. 43.)
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima” (OL 84:20).

Isämme taivaassa käyttää evankeliumin toimituksia ja liittoja opettaakseen meitä ja 
valmistaakseen meitä elämään Hänen kanssaan. Tässä osiossa sinulla on tilaisuus aut
taa nuoria tehostamaan pyrkimyksiään tutkia ja opettaa evankeliumia, kun he oppi
vat lisää toimituksista ja liitoista. Kannusta nuoria esittämään kysymyksiä siitä, mitä 
he oppivat, etsimään lisää tietoa ja opettamaan muille, mitä he löytävät.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Mitä hengellisiä totuuksia voin oppia evankeliumin toimituksista?
Kuinka voin syventää ymmärrystäni liitoista?
Kuinka voin tehdä sakramentista itselleni merkityksellisemmän?
Kuinka pidän lupaukseni muistaa Vapahtajan aina?
Kuinka voin valmistautua ottamaan vastaan temppelitoimituksia?

Heinäkuu: Toimitukset ja liitot
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HEINÄKUU: TOIMITUKSET JA LIITOT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä hengellisiä totuuksia 
voin oppia evankeliumin 
toimituksista?
Toimitukset ovat pyhiä, virallisia toimenpiteitä, jotka suoritetaan pappeuden 
valtuudella. Toimitukset ovat vertauskuvia evankeliumin totuuksista ja opet
tavat meille taivaallisen Isämme pelastussuunnitelmaa ja Jeesuksen Kristuksen 
sovitusta. Toimitukset opettavat meille myös, keitä me olemme, ja muistuttavat 
meitä velvollisuudestamme Jumalaa kohtaan. Se, että opimme toimituksiin 
sisältyvää vertauskuvallisuutta, auttaa meitä ymmärtämään evankeliumia 
kokonaisvaltaisemmin ja vahvistaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitä nuoret voivat oppia 
evankeliumin toimitusten vertauskuvallisuudesta?

Luuk. 22:19–20; 3. Nefi 18:1–11 (Sakra
mentti edustaa Vapahtajan ruumista 
ja verta)

Room. 6:3–6; OL 76:51 (Upotus
kaste on vertauskuva Kristuksen 
kuolemasta ja ylösnousemuk
sesta sekä omasta hengellisestä 
uudestisyntymisestämme)

OL 84:19–22 (Evankeliumin toimituk
sissa ilmenee Jumalisuuden voima)

Boyd K. Packer, ”Pyhä temppeli”, 
 Liahona, lokakuu 2010, s. 28–35

Dennis B. Neuenschwander, ”Toimi
tukset ja liitot”,  Liahona, marraskuu 
2001, s. 16–23

”Vapahtajan ja Hänen sovituksensa 
muistaminen”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 149–150

”Toimitukset”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 173–174

”Vertaukset ja havaintoesitykset”, 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 180–181

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Muistele toimituksia, joita 
sinä tai perheesi olette 
saaneet (kuten kaste, 
sakramentti ja temppelitoi
mitukset). Mitä evankeliu
min totuuksia olet oppi
nut näiden toimitusten 
perusteella?

Arvostavatko luokassasi 
olevat nuoret evanke
liumin toimitusten tär
keyttä? Ymmärtävätkö he 
kasteen ja sakramentin 
vertauskuvallisuuden?
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• Pyydä sellaista nuorta, jolla on 
ollut tilaisuus selittää jotakin opillista 
totuutta ystävälle, kertomaan koke
muksestaan luokalle.

• Kysy nuorilta, onko kukaan heistä 
tai heidän perheensä jäsenistä saanut 

äskettäin jonkin toimituksen (kuten 
kasteen, asettamisen pappeuteen tai 
temppelitoimituksia). Pyydä heitä 
kertomaan kokemuksistaan. Mikä toi
mituksessa teki heihin vaikutuksen?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria löytämään evankeliumin toimituksista 
hengellisiä totuuksia. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Jaa luokka kahteen ryhmään. Anna 
yhdelle ryhmälle tehtäväksi tutkia, 
mistä kaste on vertauskuva, ja toi
selle ryhmälle, mistä sakramentti on 
vertauskuva. He voivat käyttää pyhiä 
kirjoituksia ja muita lähteitä (kuten 
tässä oppimisehdotuksessa mainitut). 
Mitä nämä toimitukset opettavat 
heille sovituksesta? Pyydä kutakin 
ryhmää opettamaan muulle luokalle, 
mitä he ovat oppineet. He voisivat 
käyttää Evankeliumiaiheisen kuvakir-
jan kuvia 103–104 ja 107–108. Kysy 
nuorilta, kuinka näiden toimitusten 
vertauskuvallisuuden ymmärtämi
nen vaikuttaa heidän ajatuksiinsa ja 
tunteisiinsa, kun he seuraavan kerran 
osallistuvat näihin toimituksiin.

• Kehota nuoria lukemaan van
hin Dennis B. Neuenschwanderin 
puheesta ”Toimitukset ja liitot” väli
otsikon ”Keino tuntea Jumala” teksti 
ja etsimään vastauksia kysymykseen 
”Mitä evankeliumin toimitukset 

opettavat meille Jumalasta?” Pyydä 
heitä kertomaan, mitä he saavat 
selville. Kannusta heitä esittämään 
itselleen tämä kysymys seuraavan 
kerran kun he näkevät jonkin toi
mituksen tai osallistuvat siihen ja 
kirjoittamaan muistiin ajatuksiaan ja 
vaikutelmiaan kerrottavaksi jollakin 
tulevalla oppitunnilla.

• Lukekaa yhdessä julkaisusta Opet-
taminen, kutsumuksista suurin kohta 
”Vertaukset ja havaintoesitykset” 
(s. 180–181). Pyydä nuoria etsimään 
syitä siihen, miksi Herra opettaa 
meitä vertauskuvien avulla. Mitä 
iankaikkisia totuuksia tai periaatteita 
Herra opettaa meille kaste  ja sakra
menttitoimitusten avulla? Kannusta 
nuoria etsimään vastauksia tähän 
kysymykseen tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista tai kastetta ja sakramenttia 
koskevista artikkeleista julkaisussa 
Lujana uskossa.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka evankeliumin toimituksista voi löytää hen-
gellisiä totuuksia? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen 
käyttää enemmän aikaa?

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Vertauskuvien ymmärtä-
minen. Ymmärtääkseen 
pyhissä kirjoituksissa 
olevia vertauksia ja 
vertauskuvia nuorten 
pitää kyetä tunnistamaan 
vertauskuvia ja niiden osia 
sekä tulkitsemaan niitä. 
Yksi keino tunnistaa jokin 
vertauskuva on etsiä seu
raavanlaisia sanoja: kuten, 
kuin, niin kuin, ikään kuin 
tai kaltainen. Sitten nuoret 
voivat tehdä luettelon 
vertauskuvan osista (kuten 
leipä tai vesi). Vertausku
via tulkitessaan he voivat 
käyttää hyväkseen muuta 
kirkon lähdeaineistoa 
(kuten kirkon lehtiä, kon
ferenssipuheita ja muita 
pyhien kirjoitusten kohtia) 
ja miettiä, kuinka vertaus
kuva auttaa heitä ymmär
tämään jotakin evankeliu
min periaatetta. Kannusta 
heitä tekemään näin aina 
kun heidän eteensä tulee 
jokin vertaus tai vertaus
kuva heidän tutkiessaan 
itsekseen evankeliumia.
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Kutsu toimimaan

• Ehdota, että nuoret osallistuvat 
johonkin tulevaan kaste  ja konfir
mointitilaisuuteen. Kuinka heidän 
tänään oppimansa asiat vaikuttavat 

siihen, mitä he ajattelevat kasteesta? 
Entä sakramentin nauttimisesta?

• Lausu todistuksesi evankeliumin 
toimitusten voimasta.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja kutsui kaikkia 
toimimaan uskossa ja elä
mään Hänen opettamiensa 
totuuksien mukaan. Hän 
etsi tilaisuuksia, joista 
Hänen seuraajansa saat
toivat oppia saamalla 
voimakkaita kokemuksia. 
Kuinka sinä voit auttaa 
nuoria oppimaan lisää 
sovituksesta niiden toi
mitusten avulla, joihin he 
ovat osallistuneet?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Dennis B. Neuenschwanderin artikkelista ”Toimituk-
set ja liitot”,  Liahona, marraskuu 2001, s. 16–23

Osallistumisemme pyhiin toimituksiin opettaa pal
jon Jumalan valtakunnan järjestyksestä ja Hänestä. 
Tuntuu esimerkiksi oudolta ajatella, että joku voisi 
mennä temppeliin suorittamaan kaikkein pyhimpiä 
toimituksia ennen kasteelle menemistä, joka on yksi 
evankeliumin ensimmäisistä toimituksista. Jumalan 
valtakunnassa vallitsee järjestys, ja siinä, kuinka me 
saamme siitä tietoa, vallitsee järjestys. – –

Me emme saa kaikkea yhdellä kertaa, vaan me 
saamme kasvavassa ja lisääntyvässä määrin tietoa 
pyhistä asioista, kun me olemme sen tiedon arvoi
sia ja sille kuuliaisia. Valtakunnan ensimmäisestä 
toimituksesta – kasteesta – me edistymme muiden 
toimitusten kuten konfirmoinnin ja pappeuteen 
asettamisen kautta, jotka kaikki johtavat toimituk
sista kaikkein pyhimpiin, joita suoritetaan temp
pelissä. Meidän osallistumisemme evankeliumin 
pyhiin toimituksiin luo järjestystä tietoomme valta
kunnasta ja ilmaisee meille siten Jumalan luonteen.

Pyhät toimitukset ja tieto Jumalasta liittyvät 
läheisesti yhteen. Mitä siis opimme Jumalasta 
osallistumalla Hänen asettamiinsa toimituksiin? 
Ottakaamme esimerkiksi kaste. Upotuskaste on 
syntien anteeksisaamiseksi. Ihminen, joka on tehnyt 
täydellisen parannuksen synneistään ja joka täysin 
vakaalla sydämellä ottaa vastaan kasteen, tietää, 
ettei Jumalalla ole ainoastaan voima antaa anteeksi 
ja ottaa pois syntiin liittyvä syyllisyyden taakka, 
vaan että Hän myös tekee niin. Tämä henkilö tietää 

omakohtaisesta kokemuksesta jotakin Jumalasta ja 
Hänen suurenmoisesta voimastaan ja hyvyydestään. 
Ainoa keino todella tietää nämä asiat on osallistua 
kelvollisesti itse kastetoimitukseen.

Kaste avaa Jumalan valtakuntaan oven, jonka kautta 
ihminen astuu nyt sisään paitsi puhtaana, myös hal
lussaan varma tieto siitä, että Jumala antaa anteeksi. 
Samaa voidaan sanoa kaikista muistakin evankeliu
min pyhistä toimituksista. Ajan mittaan ja kuuliai
suuden kautta me edistymme temppelitoimituksiin, 
ja temppelissä vahvistuu meidän vakaumuksemme 
siitä, että kuolema ei vaikuta kaikkein kallisarvoi
simpiin ihmissuhteisiimme. Tämän tiedon me 
saamme osallistumalla toimituksiin, joiden tarkoi
tuksena on opettaa meille näitä asioita. Muutoin 
niitä ei voi tulla tietämään. Profeetta Joseph Smith 
opetti seuraavaa välttämättömän pyhän totuuden 
tuntemisesta sen kautta, että osallistumme pyhiin 
toimituksiin: ”Toisten kokemuksista lukeminen tai 
heille annetuista ilmoituksista lukeminen ei milloin
kaan voi suoda meille monipuolista näkemystä tilas
tamme ja todellisesta suhteestamme Jumalaan. Tieto 
näistä asioista voidaan saada vain kokemuksen 
avulla, Jumalan tätä tarkoitusta varten asettamien 
toimitusten kautta.” [Profeetta Joseph Smithin opetuk-
sia, s. 323, kursivointi alkuperäisen mukainen.]

Koska pyhät toimitukset ilmoittavat Jumalan valta
kunnan järjestyksen vähä vähältä, meidän osallis
tumisemme niihin ilmoittaa meille sellaista tietoa 
Jumalan persoonasta ja luonteesta, jota me emme 
voi saavuttaa millään muulla tavoin.
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HEINÄKUU: TOIMITUKSET JA LIITOT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin syventää 
ymmärrystäni liitoista?
Me teemme liittoja taivaallisen Isämme kanssa, kun osallistumme evankeliu
min toimituksiin. Liittoja tehdessämme Jumala asettaa määrätyt ehdot ja lupaa 
siunata meitä, kun noudatamme noita ehtoja. Kun ymmärrämme liittojamme 
yhä paremmin, kykenemme kunnioittamaan niitä ja saamaan taivaallisen 
Isämme lupaamat siunaukset. 

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen alla mainittuja pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä ja mieti, kuinka 
voit auttaa nuoria ymmärtämään liitot, joita he ovat tehneet ja tulevat jonakin päivänä 
tekemään.

Moosia 18:8–10; OL 20:37 (Lupaukset, 
joita annamme, kun meidät kastetaan)

OL 20:77, 79 (Sakramenttirukoukset)

OL 84:33–44 (Pappeuden vala ja liitto)

Abr. 2:8–11 (Abrahamille annetut 
lupaukset sisältyvät Abrahamin 
liittoon)

Russell M. Nelson, ”Liitot”,  Liahona, 
marraskuu 2011, s. 86–89

”Avioliiton uusi ja ikuinen liitto”, 
Lujana uskossa, 2005, s. 14

Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, 
s. 63–64, 85

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria kertomaan evanke
liumin aiheista, joista he ovat äsket
täin keskustelleet kotona tai ystä
viensä kanssa.

• Näytä kuvia ihmisistä, jotka 
tekevät, pitävät tai rikkovat liittoja 

(ks. Evankeliumiaiheinen kuvakirja). 
Pyydä nuoria selittämään, mikä liitto 
on, miksi me teemme niitä ja mitä 
siunauksia me saamme, kun me 
pidämme ne. Jos he tarvitsevat apua, 
ohjaa heidät kohtaan ”Liitto” julkai
sussa Lujana uskossa, s. 91–92.

Kuinka olet oppinut 
ymmärtämään tekemiäsi 
liittoja? Mitkä pyhien kir
joitusten kohdat ja muut 
lähteet ovat auttaneet 
sinua?

Kuinka hyvin luokassasi 
olevat nuoret ymmärtävät 
liitot – ne, jotka he ovat 
jo tehneet, ja ne, joita he 
tulevat tekemään tulevai
suudessa? Tietävätkö he, 
kuinka he voivat pyhiä 
kirjoituksia ja muita läh
teitä tutkimalla oppia lisää 
näistä liitoista?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat syventää 
ymmärrystään liitoista. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toi-
minta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä kutakin luokan jäsentä 
lukemaan (pareittain tai yksin) jokin 
pyhien kirjoitusten kohta (kuten tässä 
oppimisehdotuksessa mainitut), joka 
kertoo jostakin liitosta. Kun he luke
vat, pyydä heitä laatimaan luettelo 
lupauksista, joita me annamme, ja 
lupauksista, joita Jumala antaa tuon 
liiton yhteydessä. Anna kullekin nuo
relle tilaisuus opettaa muulle luokalle, 
mitä hän on oppinut tuosta liitosta. 
Mistä sellaisista kokemuksista nuoret 
voivat kertoa, jotka osoittavat, kuinka 
Jumalan lupaukset täyttyvät?

• Pyydä nuoria valitsemaan jokin 
liitto (kuten kaste, sakramentti tai 
iankaikkinen avioliitto) ja kertomaan 
kaikki, mitä he tietävät tuosta liitosta. 
Kehota yhtä luokan jäsentä kirjoit
tamaan taululle, mitä he sanovat. 
Kehota heitä syventämään ymmär
rystään tästä liitosta etsimällä tietoa 
pyhistä kirjoituksista (kuten tässä 
oppimisehdotuksessa mainituista 
pyhien kirjoitusten kohdista), julkai
susta Lujana uskossa tai julkaisusta 
Saarnatkaa minun evankeliumiani.

• Lukekaa kaikki yhdessä yksi tässä 
oppimisehdotuksessa mainituista 
pyhien kirjoitusten kohdista ja pyydä 
nuoria luettelemaan, mitä lupauksia 
kohdassa mainitaan. Pyydä kutakin 
luokan jäsentä valitsemaan yksi näistä 
lupauksista ja tutkimaan sitä syväl
lisemmin. He voisivat etsiä muita 
pyhien kirjoitusten kohtia, jotka 
opettavat jotakin tuosta lupauksesta 
(käyttäen alaviitteitä tai Pyhien kir
joitusten opasta) tai he voisivat etsiä 
tietoa julkaisusta Lujana uskossa tai 
muista lähteistä. Pyydä heitä ker
tomaan luokalle, mitä he oppivat ja 
kuinka se tulee vaikuttamaan siihen, 
miten he elävät.

• Pyydä piispakunnan jäsentä 
tai kokoaikaisia lähetyssaarnaajia 
käymään luokassa ja selittämään, 
mitä he tekevät auttaakseen ihmisiä 
valmistautumaan liittojen tekemiseen. 
Kuinka lähetyssaarnaajat auttavat 
ihmisiä ymmärtämään liittoja? Miten 
he kannustavat ihmisiä pitämään 
liittonsa? Kannusta nuoria esittämään 
kysymyksiä, joita heillä kenties on.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
he voivat syventää ymmärrystään liitoista? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän opinkohtaan käyttää enem-
män aikaa?

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Luettelojen laatiminen. Tässä 
oppiaiheessa nuoria keho
tetaan tutkimaan pyhien 
kirjoitusten kohtia ja laati
maan luettelo lupauksista, 
joita he löytävät ja jotka 
liittyvät evankeliumin 
liittoihin. Luettelojen laa
timinen voi auttaa nuoria 
huomaamaan tärkeitä 
näkökohtia, niin että he 
voivat tutkia niitä syväl
lisemmin. Kannusta heitä 
laatimaan luetteloita, kun 
he tutkivat evankeliumia 
itsekseen.
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus oli jokaisessa 
tilanteessa esimerkki ja 
opettaja. Hän opetti ope
tuslapsiaan rukoilemaan, 
rakastamaan ja palvele
maan tavalla, jolla Hän eli. 
Miten sinä voit olla hyvä 
esimerkki niille nuorille, 
joita opetat?

Kutsu toimimaan

Kannusta nuoria olemaan ensi viikolla valmiita kertomaan jokin asia, jonka he ovat 
oppineet toimituksista ja liitoista tutkiessaan itsekseen evankeliumia.

Todista siunauksista, joita uuttera evankeliumin tutkiminen tuo.
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Ote artikkelin ”Avioliitto” väliotsikon ”Avioliiton uusi ja 
ikuinen liitto” tekstistä, Lujana uskossa, 2005, s. 14

Avioliiton uusi ja ikuinen liitto

Mies ja nainen voidaan sinetöidä taivaallisen 
Isämme onnensuunnitelman mukaisesti toisiinsa 
ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Niillä, jotka sine
töidään temppelissä, on varmuus siitä, että heidän 
suhteensa jatkuu ikuisesti, jos he ovat uskollisia lii
toilleen. He tietävät, ettei mikään, ei edes kuolema, 
voi erottaa heitä pysyvästi.

Iankaikkinen avioliitto on korotuksen edellytys. 
Herra ilmoitti Joseph Smithin kautta: ”Selestisessä 
kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta; ja pääs
täkseen korkeimpaan ihmisen on astuttava tähän 
pappeuden järjestykseen [mikä tarkoittaa uutta 
ja ikuista avioliittoa]. Ja ellei hän astu, hän ei voi 

päästä siihen. Hän voi päästä toisiin, mutta se on 
hänen valtakuntansa loppu; hän ei voi enentyä.” 
(OL 131:1–4.)

Saatuaan sinetöimistoimituksen ja tehtyään pyhät 
liitot temppelissä parin täytyy olla jatkuvasti uskol
linen saadakseen iankaikkisen avioliiton ja korotuk
sen siunaukset. Herra sanoi:

”Jos mies ottaa vaimon minun sanani kautta, joka 
on minun lakini, ja uuden ja ikuisen liiton kautta ja 
sen sinetöi heille lupauksen Pyhä Henki sen kautta, 
joka on voideltu ja jolle minä olen antanut tämän 
valtuuden ja tämän pappeuden avaimet, – – ja jos 
[he pysyvät] minun liitossani – – niin tapahtuu kai
kessa, niin kuin palvelijani on heille luvannut, ajassa 
ja kautta koko iankaikkisuuden, ja se on täysin voi
massa, kun he ovat poissa maailmasta” (OL 132:19).
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Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin tehdä sakramentista 
itselleni merkityksellisemmän?
Joka viikko sakramentin aikana meidän tulee tutkia elämäämme, pohtia 
Vapahtajan sovitusta ja miettiä, miten meidän täytyy toimia tehdäksemme 
parannuksen synneistämme. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä voidaksemme 
nauttia sakramentin, mutta meillä tulisi olla nöyryyden ja parannuksen henki 
sydämessämme. Sakramentista voi tulla voiman lähde ja tilaisuus omistautua 
uudelleen evankeliumin mukaiseen elämään.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitä sellaista voit jakaa 
nuorten kanssa, mikä auttaa tekemään sakramentista heille merkityksellisemmän 
kokemuksen?

Matt. 26:26–28; 3. Nefi 18:1–13 
(Vapahtaja asetti sakramentin)

1. Kor. 11:23–29; 3. Nefi 9:20; OL 20:37; 
59:8–12 (Kuinka valmistautua nautti
maan sakramentti kelvollisesti)

Dallin H. Oaks, ”Sakramenttikokous 
ja sakramentti”,  Liahona, marraskuu 
2008, s. 17–20

Cheryl A. Esplin, ”Sakramentti – sie
lun uudistuminen”,  Liahona, marras
kuu 2014, s. 12–14

Dale G. Renlund, ”Jotta – – voisin 
vetää kaikki ihmiset luokseni”, 
 Liahona, toukokuu 2016, s. 39–42

”Sakramentti”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 149–151

Video: ”Sakramentti auttaa meitä 
lähestymään Jeesusta Kristusta”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Mitä sinä teet, jotta sakra
mentista tulisi merkityk
sellisempi? Onko sinulla 
ollut sakramentista koke
muksia, joista voisit kertoa 
nuorille?

Mitä siunauksia nuoret 
voivat saada, kun he 
ymmärtävät sakramentin 
pyhän luonteen? Millaiset 
asiat mahdollisesti häirit
sevät nuoria ennen sak
ramenttia ja sen aikana? 
Kuinka he voivat voittaa 
nämä häiriötekijät?
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• Pyydä nuoria kertomaan tilan
teesta, jossa joku opettaja opetti 
tehokkaasti jotakin evankeliumin 
periaatetta.

• Pyydä nuoria täydentämään 
virke: ”Voin tehdä sakramentista 

itselleni merkityksellisemmän, kun 
_____________.” Kehota heitä teke
mään luettelo vastauksistaan taululle 
ja täydentämään sitä koko oppiaiheen 
ajan.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat tehdä sakra-
mentista merkityksellisemmän itselleen. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai 
useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria miettimään tilan
netta, jolloin joku heidän tuntemansa 
henkilö on tehnyt jotakin erityisesti 
heitä varten. Miltä se heistä tuntui? 
Auttaaksesi nuoria ymmärtämään, 
että Vapahtaja täytti sovituksen hei
dän jokaisen kohdalla henkilökohtai
sesti, voisit kehottaa heitä lukemaan 
yhdessä vanhin Dale G. Renlundin 
puheesta ”Jotta – – voisin vetää kaikki 
ihmiset luokseni” kappaleen, joka 
alkaa sanoilla ”Olipa meidän tämän
hetkinen suuntamme”. Mitä puheessa 
mainittu nainen oppi ymmärtämään? 
Miten nuoret voivat tehdä sakramen
tista pyhemmän kokemuksen? Voit 
halutessasi antaa jokaiselle luokan 
jäsenelle pienen kortin. Pyydä sitten 
luokan jäseniä laatimaan luettelo 
asioista, joita he ajattelivat viimeksi 
sakramenttia nauttiessaan. He 
voisivat myös kirjoittaa asioita, joita 
he haluavat ajatella, jotta heidän 
on helpompi keskittyä Vapahtajaan 
seuraavan kerran kun he nauttivat 
sakramentin. 

• Näytä kuva Vapahtajasta toimit
tamassa sakramenttipalvelusta (ks. 
Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nro 54). 
Kun luet kohdan Matt. 26:26–28, 
pyydä nuoria katsomaan kuvaa ja 

kuvittelemaan, millaista olisi ollut 
olla tuolloin paikalla. Kerro tavoista, 
joilla sakramentti on vahvistanut rak
kauttasi Vapahtajaan ja todistustasi 
sovituksesta. Kehota nuoria lausu
maan todistuksensa. Kannusta nuoria 
pohtimaan sitä, mistä he ovat tänään 
keskustelleet, kun he seuraavan ker
ran nauttivat sakramentin. Mitä muita 
tapahtumia Vapahtajan elämästä he 
voisivat ajatella sakramentin aikana?

• Pyydä nuoria kertomaan, mikä on 
heidän mieluisin sakramenttilaulunsa 
(jos tarpeen, he voivat katsoa laulukir
jan lopussa olevaa aihehakemistoa), ja 
selittämään, miksi se on heille mer
kityksellinen. Laulakaa, kuunnelkaa 
tai lukekaa yksi tai useampi näistä 
lauluista ja lukekaa kunkin laulun 
lopussa luetellut pyhien kirjoitusten 
kohdat. Mitä me opimme näiden 
laulujen perusteella sakramentista? 
Kuinka kirkon laulut auttavat meitä 
valmistautumaan sakramenttiin?

• Pyydä kutakin luokan jäsentä valit
semaan yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista ja lukemaan se etsien asioita, 
joita Herra pyytää meitä tekemään, 
kun valmistaudumme sakramenttiin. 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Pyhien kirjoitusten tapahtu-
mien kuvitteleminen. Tämän 
osuuden ensimmäisessä 
toiminnassa nuoria kan
nustetaan kuvittelemaan, 
miltä heistä tuntuisi tai 
mitä he tekisivät, jos 
he olisivat olleet läsnä 
eräässä pyhien kirjoitus
ten tapahtumassa. Pyhien 
kirjoitusten tapahtumien 
kuvitteleminen voi auttaa 
nuoria soveltamaan kerto
muksia omaan elämäänsä. 
Kannusta heitä tekemään 
näin usein, kun he tut
kivat pyhiä kirjoituksia 
itsekseen.
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he 
löytävät. Miksi Herra haluaa meidän 
valmistautuvan sakramenttiin näillä 
tavoilla? Pyydä heitä kertomaan, mitä 
muuta he tekevät, jotta sakramentti 
olisi heille merkityksellisempi koke
mus. Pyydä nuoria valitsemaan jokin 
asia, jonka he aikovat tehdä, kun he 
valmistautuvat nauttimaan sakramen
tin ensi viikolla.

• Kehota nuoria lukemaan osat II ja 
III vanhin Dallin H. Oaksin puheesta 
”Sakramenttikokous ja sakramentti” 
tai kertomus Nuorten Naisten johto
henkilöstä sisar Cheryl A.  Esplinin 
puheesta ”Sakramentti – sielun 
uudistuminen”. Pyydä heitä etsimään 
vastauksia kysymykseen: ”Kuinka 

voin tehdä sakramentista itselleni 
merkityksellisemmän?” Kehota heitä 
kirjoittamaan vastauksiaan taululle ja 
kertomaan jokin asia, jonka he aikovat 
tehdä soveltaakseen käytäntöön luke
massaan puheessa olevia neuvoja.

• Jos mahdollista, käykää yhdessä 
sakramenttipöydän ja sakramentin 
valmistamispaikan luona. Pyydä 
Aaronin pappeuden haltijoita (opetta
jia tai pappeja) tai piispaa selittämään, 
kuinka sakramentti valmistetaan, 
ja todistamaan tämän toimituksen 
pyhyydestä. Kehota muita luokan 
jäseniä lausumaan todistuksensa 
ja ajatuksiaan siitä, mitä he voivat 
tehdä suhtautuakseen sakramenttiin 
kunnioittavammin.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka he voivat tehdä sakramentista itselleen mer-
kityksellisemmän? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen 
käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Etsi Hengen johda-
tusta, kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus Kristus auttoi opet
tamiaan ihmisiä löytämään 
evankeliumin opetuksia 
omista kokemuksistaan 
sekä heitä ympäröivästä 
maailmasta. Hän puhui 
kalastamisesta, synnytyk
sestä ja peltotöistä. Kuinka 
voit käyttää tuttuja koke
muksia auttaaksesi nuoria 
ymmärtämään evankeliu
min periaatteita?
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Ote puheesta Dallin H. Oaks, ”Sakramenttikokous ja 
sakramentti”,  Liahona, marraskuu 2008, s. 17–19

I

Sakramenttitoimitus tekee sakramenttikokouksesta 
kaikkein pyhimmän ja tärkeimmän kokouksen kir
kossa. Se on ainoa lepopäivän kokous, johon koko 
perhe voi osallistua yhdessä. Sakramentin lisäksi 
kokouksen sisältö tulee aina suunnitella ja esittää 
siten, että se keskittää huomiomme Herran Jeesuk
sen Kristuksen sovitukseen ja opetuksiin. – –

II

Aloitan siitä, kuinka kirkon jäsenten tulee valmis
tautua osallistumaan sakramenttitoimitukseen. – –

Istuudumme hyvissä ajoin ennen kuin kokous 
alkaa. ”Tuona hiljentymisen aikana alkumusiikki 
on vaimeaa. Silloin ei ole keskustelun eikä viestien 
vaihtamisen aika vaan rukouksentäyteisen mie
tiskelyn aika johtajien ja jäsenten valmistautuessa 
hengellisesti sakramenttiin.” (”Jumalan palvelemi
nen sakramenttikokouksessa”,  Liahona, elokuu 2004, 
s. 13.)

Kun Vapahtaja ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi 
nefiläisille, Hän opetti heille, että heidän tulee lopet
taa tapansa uhrata verta vuodattamalla. Sen sijaan 
”teidän tulee uhrata minulle uhrina särkynyt sydän 
ja murtunut mieli” (3. Nefi 9:20). Tuo käsky, joka 
toistetaan nykypäivän ilmoituksessa ohjaten meitä 
osallistumaan sakramenttiin joka viikko, kertoo 
meille, kuinka meidän tulee valmistautua. Kuten 
vanhin Nelson opetti: ”Jokaisella kirkon jäsenellä on 
vastuu hengellisestä vahvistumisesta, jota voi tapah
tua sakramenttikokouksessa” (”Jumalan palvelemi
nen sakramenttikokouksessa”, s. 14).

Kirjassaan Pelastuksen oppeja presidentti Joseph 
Fielding Smith opettaa, että osallistuessamme 
sakramenttiin me omalta osaltamme muistelemme 

Vapahtajan kuolemaa ja kärsimyksiä maailman 
lunastamiseksi. Tämä toimitus otettiin käyttöön, 
jotta me voimme uudistaa liittomme palvella Häntä, 
totella Häntä ja aina muistaa Hänet. – – (Ks. Pelas- 
tu ksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, 
1977–1982, osa 2, s. 318.)

III

Se, kuinka pukeudumme, on tärkeä osoitus asen
teestamme ja valmistautumisestamme mihin 
tahansa toimintaan, johon osallistumme. – – Se on 
kuin menisi temppeliin. Pukeutumistapamme osoit
taa, missä määrin ymmärrämme ja kunnioitamme 
toimitusta, johon osallistumme.

Sakramenttikokouksen aikana – ja varsinkin sak
ramenttipalvelun aikana – meidän tulee keskittyä 
jumalanpalvelukseen ja pidättäytyä kaikista muista 
puuhista, varsinkin sellaisesta käytöksestä, joka 
voisi häiritä muiden jumalanpalvelusta. Sekään, 
joka vaipuu hiljaiseen uinailuun, ei häiritse muita. 
Sakramenttikokousta ei ole tarkoitettu kirjojen tai 
lehtien lukemiseen. Nuoret, sitä ei ole tarkoitettu 
matkapuhelimeen kuiskailuun eikä tekstiviestien 
lähettelyyn muualla oleville. Kun me nautimme sak
ramentin, me teemme pyhän liiton muistaa Vapah
taja aina. Kuinka surullista onkaan nähdä henki
löiden ilmiselvästi rikkovan tätä liittoa samassa 
kokouksessa, jossa he tekevät sen.

Sakramenttikokouksen musiikki on ehdottoman 
välttämätön osa jumalanpalvelustamme. Pyhät 
kirjoitukset opettavat, että vanhurskaiden laulu on 
rukous Herralle (ks. OL 25:12). Ensimmäinen presi
denttikunta on julistanut, että ”jotkut suurimmista 
saarnoista on esitetty laulamalla kirkon lauluja” 
(MAP- lauluja, 1993, s. ix). Kuinka hienoa onkaan, 
kun jokainen läsnäoleva osallistuu laulaen tapah
tuvaan jumalanpalvelukseen – varsinkin siihen 
lauluun, joka auttaa meitä valmistautumaan naut
timaan sakramentin. Sakramenttikokouksen kaikki 
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musiikki edellyttää huolellista suunnittelua, ja aina 
tulee muistaa, että tämä musiikki on jumalanpalve
lusta eikä esiintymistä varten.

Presidentti Joseph Fielding Smith on opettanut: 
”Tämä on tilaisuus, jolloin tulee esittää evankeliumia, 
jolloin meitä tulee kehottaa uskomaan ja ajattelemaan 
Lunastajamme tehtävää ja käyttämään aikaamme evanke-
liumin pelastavien periaatteiden pohtimiseen.” (Pelastuk-
sen oppeja, osa 2, s. 318.)
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Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka pidän lupaukseni 
muistaa Vapahtajan aina?
Kun nautimme sakramentin, me lupaamme muistaa Vapahtajan aina. Se tar
koittaa sitä, että me otamme jatkuvasti mallia Hänen esimerkistään ja opetuk
sistaan oppaaksi tekemiimme valintoihin. Me asetamme Hänet ensimmäiseksi 
elämässämme ja pyrimme tuntemaan Hänet ja noudattamaan Hänen tahtoaan. 
Kun kohtaamme koettelemuksia, me turvaudumme Häneen saadaksemme 
lohtua ja voimaa. Taivaallinen Isä on luvannut, että jos me pidämme tämän 
lupauksen, Hänen Henkensä on aina kanssamme.

Valmistaudu hengellisesti

Kun valmistaudut, tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä 
niistä tunnet innoitusta jakaa nuorten kanssa?

Joh. 8:29 (Jeesus Kristus antoi esimer
kin, kun Hän muisti aina Isänsä ja 
pyrki olemaan Isänsä kaltainen)

Joh. 14:26; 3. Nefi 11:32 (Pyhä 
Henki voi auttaa meitä muistamaan 
Vapahtajan)

Alma 37:36–37 (Meidän tulee antaa 
kaikkien ajatustemme ja tekojemme 
suuntautua Herraan)

Hel. 12:1–5 (Ihmiset ovat usein hitaita 
muistamaan Herran)

OL 6:36 (Katsokaa Herraan jokaisessa 
ajatuksessa)

OL 20:77, 79 (Sakramenttirukoukset)

Gerrit W. Gong, ”Muistaa Hänet 
aina”,    Liahona, toukokuu 2016, 
s. 108–111

Claudio R. M. Costa, ”Että he muista
vat Hänet aina”,  Liahona, marraskuu 
2015, s. 101–103

D. Todd Christofferson, ”Muistaa 
Hänet aina”,  Liahona, huhtikuu 2011, 
s. 21–27

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Mitä teet muistaaksesi 
Vapahtajan aina? Kuinka 
Hänen muistamisensa 
on ollut siunaukseksi 
elämässäsi?

Miksi nuorten pitää oppia, 
kuinka he voivat muistaa 
Vapahtajan kaikessa, mitä 
he tekevät? Kuinka se voi 
auttaa heitä välttämään 
kiusauksia ja kohtaamaan 
koettelemuksia?
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• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
äskettäinen kokemuksensa, joka 
muistutti heitä jostakin, mitä he par
haillaan oppivat kirkon luokissaan.

• Aseta esille kuva Vapahtajasta 
toimittamassa sakramenttipalvelusta 
(ks. Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 

nro 54). Pyydä nuoria lukemaan 
sakramenttirukoukset kohdasta OL 
20:77, 79 ja tekemään taululle luettelo 
lupauksista, joita me annamme naut
tiessamme sakramentin. Mitä nuoret 
tekevät muistaakseen Vapahtajan 
aina? 

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat onnistua 
paremmin pyrkimyksissään muistaa Vapahtajan kaikessa, mitä he tekevät. Valitse Hen-
gen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka toimii omassa luokassasi:

• Pyydä kutakin luokan jäsentä 
lukemaan yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista ja kertomaan, mitä se opet
taa hänelle Vapahtajan muistamisesta 
aina. Miksi on tärkeää, että me muis
tamme Hänet aina? Kuinka Hänen 
muistamisensa voi vaikuttaa jokapäi
väiseen elämäämme (esim. valintoi
hin, joita teemme, tai koettelemuksiin, 
joita kohtaamme)? Pyydä nuoria 
kertomaan kokemuksista, joissa heitä 
on siunattu, koska he ovat pyrkineet 
muistamaan Jeesuksen Kristuksen.

• Pyydä nuoria lukemaan Hel. 
12:1–5 ja kertomaan syitä siihen, 
miksi ihmisten on usein helppoa 
unohtaa Herra. Kuinka me voimme 
välttää kiusauksen unohtaa Herran? 
Pyydä nuoria kertomaan, mitä asioita 
he tekevät huolehtiakseen siitä, että 
Vapahtaja kuuluu heidän jokapäiväi
seen elämäänsä.

• Kirjoita taululle: ”Kuinka voin 
muistaa Vapahtajan aina?” Anna 
kullekin luokan jäsenelle tehtä
väksi lukea yksi osa vanhin D. Todd 
Christoffersonin artikkelista ”Muis
taa Hänet aina” tai vanhin Gerrit W. 

Gongin puheesta ”Muistaa Hänet 
aina” ja etsiä vastauksia taululla 
olevaan kysymykseen. Pyydä heitä 
kertomaan muille näissä puheissa ole
vista näkemyksistä ja kertomuksista, 
jotka opettavat meille tapoja muistaa 
Jeesusta Kristusta. Mitä sellaista he 
ovat oppineet, mikä auttaa heitä pitä
mään paremmin lupauksensa muistaa 
Hänet aina?

• Pyydä nuoria käymään muutaman 
minuutin ajan mielessään läpi tunte
miaan pyhien kirjoitusten kertomuk
sia Vapahtajasta. (Voisit pyytää heitä 
katselemaan kuvia 30–61 Evankeliumi-
aiheisesta kuvakirjasta tai  käymään 
läpi alkuosan vanhin Claudio R. M. 
Costan puheesta ”Että he muistavat 
Hänet aina” ajatusten herättämiseksi.) 
Kehota heitä miettimään, kuinka noi
den kertomusten muistaminen voisi 
auttaa heitä heidän jokapäiväisessä 
elämässään, ja pyydä heitä kertomaan 
ajatuksistaan. Anna nuorille monis
teena vanhin Costan puhe ja kehota 
heitä lukemaan hänen luettelonsa 
tavoista, joilla voisimme muistaa 
Vapahtajaa (katso puheen loppu
puolella olevaa luetteloa). Pyydä 
heitä kertomaan, mikä tekee heihin 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Kristusta koskevien opetus-
ten etsiminen. Kannusta 
nuoria etsimään opetuksia 
Jeesuksesta Kristuksesta 
joka kerta kun he tutkivat 
pyhiä kirjoituksia. Mitä 
he sitten lukevatkin, he 
voivat esittää itselleen 
sellaisia kysymyksiä kuin 
”Mitä opin tämän kohdan 
perusteella Jeesuksesta 
Kristuksesta, Hänen 
olemuksestaan ja luontees
taan, Hänen elämästään tai 
Hänen sovituksestaan?”
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vaikutuksen, ja selittämään, miksi se 
heidän mielestään on merkityksel
listä. Ehdota, että nuoret säilyttävät 

monisteen, jotta se auttaisi heitä 
ajattelemaan Vapahtajaa seuraavan 
kerran kun he nauttivat sakramentin. 

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat pitää lupauksensa muistaa Vapahtajan aina? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää 
enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Etsi Hengen johda-
tusta, kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Mieti hetki, mitä tiedät 
Vapahtajasta. Kuinka Hän 
osoitti, että Hän muisti 
aina Isänsä? Kuinka voit 
noudattaa Hänen esimerk
kiään auttaessasi nuoria 
oppimaan, kuinka voi 
saada sitä voimaa, joka 
tulee siitä, että muistaa 
Vapahtajan aina?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote artikkelista D. Todd Christofferson, ”Muistaa Hänet 
aina”,  Liahona, huhtikuu 2011, s. 27, 23

Kesäkuussa 1828 Joseph [Smith] salli Martin Har
risin viedä Pennsylvanian Harmonysta Mormonin 
kirjan käsikirjoituksen ensimmäiset 116 sivua ja 
näyttää niitä perheenjäsenille New Yorkin Pal
myrassa. Kun Martin ei palannut niin kuin oli 
luvannut, levoton Joseph matkusti postivaunuilla 
vanhempiensa kotiin Manchesterin kaupunkikun
taan New Yorkiin. Profeetta lähetti heti hakemaan 
Martinia. Saavuttuaan Martin myönsi, ettei hänellä 
ollut käsikirjoitusta eikä hän tiennyt, missä se oli.

Joseph huudahti: ”Voi! Jumalani, Jumalani. – – 
Kaikki on hukassa, kaikki hukassa! Mitä oikein 
teen? Olen tehnyt syntiä – juuri minä koettelin 
Jumalan vihaa pyytämällä sellaista, mitä minulla 
ei ollut oikeutta pyytää. – – Millaista nuhdetta en 
ansaitsisi Korkeimman enkeliltä?”

Seuraavana päivänä profeetta palasi Harmonyyn. 
Siellä, hän sanoi, ”aloin heti nöyrästi voimallisessa 
rukouksessa Herran edessä pyytää – –, että jos oli 
mitenkään mahdollista, voisin saada armon Hänen 
käsissään ja saada anteeksi kaiken sen, mitä olin teh
nyt vastoin Hänen tahtoaan” [ks. Kirkon presidenttien 
opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 74].

Nuhdeltuaan Josephia siitä, että tämä pelkäsi 
ihmistä enemmän kuin Jumalaa, Herra sanoi 
hänelle:

”Sinä olet Joseph, ja sinut valittiin tekemään Herran 
työtä, mutta sinä lankeat rikkomuksen tähden, ellet 
ole varuillasi.

Mutta muista, että Jumala on armollinen. Tee siis 
parannus siitä, mitä olet tehnyt, mikä on vastoin 

sitä käskyä, jonka minä sinulle annoin, niin olet 
yhä valittu ja sinut on kutsuttu jälleen työhön.” (OL 
3:9–10.)

”Herra otti joksikin aikaa Josephilta pois urimin ja 
tummimin sekä levyt. Mutta ne palautettiin hänelle 
pian. ’Enkeli riemuitsi antaessaan minulle takaisin 
urimin ja tummimin’, profeetta muisteli, ’ja sanoi, 
että Jumala oli mieltynyt uskollisuuteeni ja nöy
ryyteeni ja rakasti minua katumukseni ja uutteran 
rukoukseni vuoksi, missä olin tehnyt velvollisuu
teni niin hyvin, että – – kykenin jälleen ryhtymään 
käännöstyöhön.’ Kun Joseph jatkoi edessään olevaa 
suurta työtä, häntä vahvisti nyt suloinen tunne siitä, 
että Herra oli antanut hänelle anteeksi, ja hän halusi 
entistä päättäväisemmin tehdä Herran tahdon.” 
[Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, s. 74–75.]

Profeetan päättäväisyys turvata Jumalaan ja olla pel
käämättä, mitä ihmiset voisivat tehdä, juurtui tämän 
kokemuksen myötä. Sen jälkeen hänen elämänsä 
oli loistava esimerkki siitä, mitä tarkoittaa muistaa 
Kristus luottamalla Hänen voimaansa ja armoonsa. 
– –

Lyhyesti sanottuna se, että muistamme Hänet aina, 
tarkoittaa sitä, ettemme elä elämäämme pelossa. 
Tiedämme, että meidän jokaisen kohdalle tulee 
haasteita, pettymyksiä ja suruja eri tavoin, mutta 
tiedämme myös, että lopulta jumalallisen Puolusta
jamme ansiosta kaikki yhdessä voi koitua meidän 
parhaaksemme (ks. OL 90:24; 98:3). – –

Te ja minä voimme asettaa Kristuksen elämämme 
keskipisteeksi ja tulla yhdeksi Hänen kanssaan niin 
kuin Hän on yhtä Isän kanssa. Me voimme aloittaa 
poistamalla elämästämme kaiken ja kokoamalla sen 
sitten takaisin yhteen sellaisessa tärkeysjärjestyk
sessä, että Vapahtaja on keskipisteenä.
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HEINÄKUU: TOIMITUKSET JA LIITOT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin valmistautua 
ottamaan vastaan 
temppelitoimituksia?
Jo ennen kuin me vastaanotamme temppelitoimituksia, voimme valmistautua 
elämällä kelvollisina menemään temppeliin, pitämällä jo solmimamme liitot ja 
tekemällä temppelistä osan elämäämme. Me voimme myös tutkia pyhiä kirjoi
tuksia ja profeettojen sanoja oppiaksemme lisää temppelin toimituksista.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Minkä arvelet auttavan 
nuoria, kun he odottavat temppelitoimitusten saamista?

Ps. 24:3–4; OL 97:15–17 (Meidän täy
tyy olla puhtaita, jotta voimme päästä 
Herran huoneeseen)

Quentin L. Cook, ”Näe itsesi temp
pelissä”,     Liahona, toukokuu 2016, 
s. 97–101

Quentin L. Cook, ”Tiptop ja  Bristolin 
tyyliin: Olkaa temppelikelpoisia – 
hyvinä aikoina ja huonoina aikoina”, 
 Liahona, marraskuu 2015, s. 39–42

Russell M. Nelson, ”Valmistautukaa 
temppelin siunauksiin”,  Liahona, loka
kuu 2010, s. 40–51

Linda K. Burton, ”Valmistautuneet 
tavalla, jollaista ei ollut koskaan 
tunnettu”,  Liahona, marraskuu 2014, 
s. 111–114

”Tee temppelistä osa elämääsi”, 
 Liahona, lokakuu 2010, s. 76–78

”Usein esitettyjä kysymyksiä”, 
 Liahona, lokakuu 2010, s. 79–80

”Ensimmäisen presidenttikunnan 
sanoma nuorille”, Nuorten voimaksi, 
2011, s. II–III

Video: ”Aina näkyvissämme”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Jos olet vastaanottanut 
temppelitoimituksia, 
kuinka valmistauduit 
niiden saamiseen?

Mitä sellaista olet kuullut 
tai huomannut nuorista, 
mikä auttaa sinua ymmär
tämään, mitä he ajattele
vat temppelistä? Mitä he 
tekevät valmistautuak
seen temppelitoimitusten 
saamiseen?

Huom. Voisit ehdottaa piis
pallenne, että seurakunta 
hankkii nuorille annetta
vaksi kirjasen Myöhempien 
Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon temppelit 
(09339 130) auttaakseen 
heitä valmistautumaan 
temppeliin.
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• Kehota nuoria kertomaan, mitä 
oivalluksia he ovat saaneet viime 
aikoina oppiessaan lisää toimituksista 
ja liitoista muissa luokissaan tai hen
kilökohtaisessa tutkimisessaan.

• Pyydä nuoria lukemaan Nuorten 
voimaksi  kirjasesta kohta ”Ensimmäi
sen presidenttikunnan sanoma nuo
rille” (s. II–III). Kun he ovat lukeneet 
sanoman, pyydä heitä kertomaan, 
miksiköhän kirjasen kanteen on 
valittu kuva temppelistä.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria valmistautumaan temppelin toimituk-
siin osallistumiseen. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Yksi tärkeimpiä tapoja, joilla nuoret 
valmistautuvat menemään temppe
liin, on elää kelvollisesti tässä het
kessä. Näytä videolta kolme ensim
mäistä minuuttia vanhin Quentin L. 
Cookin puheesta ”Tiptop ja Bristolin 
tyyliin: Olkaa temppelikelpoisia – 
hyvinä aikoina ja huonoina aikoina”. 
Pyydä nuoria kertomaan, kuinka 
vanhin Cookin vertaus liittyy temp
pelikelpoisena olemiseen. Jaa nuoret 
kolmeen ryhmään ja pyydä kutakin 
ryhmää tarkastelemaan yhtä vanhin 
Cookin kolmesta periaatteesta elää 
kelvollisesti. Pyydä sitten kutakin 
ryhmää opettamaan muulle luokalle, 
mitä he ovat oppineet. Anna nuorille 
aikaa asettaa tavoitteita elää vanhin 
Cookin ehdottamien periaatteiden 
mukaisesti. 

• Näytä video ”Aina näkyvis
sämme” ja kehota kutakin luokan 
jäsentä ajattelemaan jotakin pyhien 
kirjoitusten kohtaa, jonka hän tuntee 
liittyvän videon sanomaan (näytä 
heille, kuinka he löytävät pyhien 
kirjoitusten kohtia Pyhien kirjoitusten 
oppaan avulla). Pyydä nuoria luke
maan löytämänsä pyhien kirjoitusten 

kohta ja selittämään, mitä jakeet 
opettavat valmistautumisesta temp
peliin menoa varten. Auta nuoria 
miettimään tapoja nähdä itsensä 
temppelissä, kuten vanhin Quen
tin L. Cook ehdottaa puheessaan 
”Näe itsesi temppelissä”. He voisivat 
tehdä koristeellisia kortteja löytämis
tään pyhien kirjoitusten kohdista ja 
kiinnittää kortit peiliinsä tai näkyvälle 
paikalle kodissaan muistuttamaan 
heitä tavoitteestaan saada temppeli
siunaukset. Mitä lupauksia ja keho
tuksia nuoret löytävät vanhin Cookin 
puheesta?

• Lukekaa kaikki yhdessä Ps. 24:3–4, 
ja kysy nuorilta, mitä tarkoittaa se, 
että on viattomat kädet ja puhdas 
sydän. Miksi hengellinen puhtaus on 
vaatimus temppeliin pääsemiselle? 
(Ks. OL 97:15–17.) Kutsu piispakun
nan jäsen luokkaan keskustelemaan 
siitä, mitä ihmisen täytyy tehdä 
ollakseen kelvollinen saamaan temp
pelisuosituksen. Miten hän suosittelisi 
nuoria toimimaan valmistautuakseen 
ottamaan vastaan temppelin toimi
tukset? Kannusta nuoria esittämään 
kysymyksiä.

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Pyhien kirjoitusten oppaan 
käyttäminen. Tämän 
osuuden ensimmäisessä 
toiminnassa nuoria 
kannustetaan etsimään 
pyhien kirjoitusten kohtia 
Pyhien kirjoitusten oppaan 
avulla (ks. Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, s. 56). 
Auta heitä totuttelemaan 
Pyhien kirjoitusten oppaa
seen ja muihin tutkimisen 
apuneuvoihin, jotta he 
voivat käyttää niitä usein 
tutkiessaan evankeliumia 
itsekseen.
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• Anna kullekin nuorelle tehtäväksi 
lukea osa presidentti Russell M. 
Nelsonin artikkelista ”Valmistautu
kaa temppelin siunauksiin”,  Liahona, 
lokakuu 2010, s. 40 51. Kehota nuoria 
kertomaan, mitä he oppivat oman 
osuutensa perusteella valmistautumi
sesta temppeliin. Mikä muu tekee hei
hin vaikutuksen presidentti Nelsonin 
sanomassa? 

• Valitse artikkelista ”Usein esitettyjä 
kysymyksiä” sellaisia kysymyksiä, 
joiden tunnet olevan merkitykselli
simpiä luokkasi nuorille, ja kirjoita 
nuo kysymykset taululle. Valmista 
paperiliuskoja, joissa on artikkelin 
antamat vastaukset. Anna jokaisen 
nuoren valita taululta kysymys ja 

etsiä vastaus valmistamiesi paperi
liuskojen joukosta. Kehota nuoria 
kertomaan löytämistään uusista 
näkökulmista.

• Puheessaan ”Valmistautuneet 
tavalla, jollaista ei ollut koskaan tun
nettu” sisar Linda K. Burton kannus
taa meitä valmistautumaan temppeliä 
varten ”pisara pisaralta”. Miksi on 
tuloksellisempaa valmistautua temp
pelitoimituksiin ”pisara pisaralta” 
kuin yhdellä kertaa? Kehota nuoria 
luettelemaan johdonmukaisia tekoja, 
jotka auttavat heitä valmistautumaan 
temppeliä varten. He voisivat saada 
ajatuksia tarkastelemalla uudelleen 
sisar Burtonin puhetta.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka temppelin toimituksiin voi valmistautua? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän 
aikaa?

Kutsu toimimaan

• Kehota nuoria pohtimaan sitä, 
mitä he ovat kuulleet ja tunte
neet tänään, ja valitsemaan jokin 
asia, jonka he aikovat tehdä 

valmistautuakseen ottamaan vastaan 
temppelin toimitukset.

• Todista temppelitoimitusten 
tärkeydestä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja näki opetuslap
sissaan piilevät voimava
rat. Hän luotti heihin ja 
valmisti heitä palvelemaan 
ja siunaamaan muita. Mitä 
sinä voit tehdä auttaak
sesi luokassasi olevia 
nuoria valmistautumaan 
tuleviin siunauksiin ja 
tilaisuuksiin?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Russell M. Nelsonin artikkelista ”Valmistautukaa 
temppelin siunauksiin”,  Liahona, lokakuu 2010, s. 40–51

Koska temppeli on pyhä, Herra pyytää, että sitä 
suojellaan häpäisemiseltä. Sinne voi päästä jokainen, 
joka on halukas valmistautumaan hyvin tuohon etu
oikeuteen. Valmistautumisen ajatus koskee muitakin 
pyrkimyksiä. Muistan, kuinka pikkupoikana sanoin 
vanhemmilleni, että haluan mennä yliopistoon. He 
sanoivat, että voisin tehdä niin, mutta vain jos tekisin 
lujasti töitä sitä edeltävissä opinnoissa ja täyttäisin 
kaikki yliopiston pääsyvaatimukset. Samalla tavoin 
meidän on täytettävä temppelin pääsyvaatimukset. 
Me valmistaudumme fyysisesti, henkisesti ja hen
gellisesti. Kelpoisuus määritetään erikseen jokaisen 
ihmisen osalta, joka pyytää suositusta.

Ne, joilla on pappeuden valtuus ja vastuu, auttavat 
meitä valmistautumaan pitämällä temppelisuositus
puhutteluja. Nämä johtohenkilöt välittävät meistä 
ja auttavat meitä päättämään, olemmeko valmiita 
menemään temppeliin. He myös rakastavat Herraa 
ja varmistavat, ”ettei minkään epäpuhtaan sallita 
tulla [Hänen huoneeseensa]” [OL 109:20]. Siksi 
nämä puhuttelut pidetään tilinteon hengessä.

Kuinka valmistaudut temppelisuosituksen saa
miseen? Voit neuvotella piispakuntasi jäsenten 
sekä vanhempiesi, perheesi, vaarnasi johtokunnan 
jäsenten, opettajasi tai koorumisi neuvojan kanssa. 
Vaatimukset ovat yksinkertaiset. Lyhyesti sanottuna 
ihmistä vaaditaan pitämään Herran käskyt, koska 
temppeli on Hänen huoneensa. Hän on asettanut 
tasovaatimukset. Me menemme temppeliin Hänen 
vierainaan. – –

Koska temppelitoimitukset ja liitot ovat pyhiä, 
meillä on ehdoton velvoite olla keskustelematta 
temppelin ulkopuolella siitä, mitä temppelissä tapah
tuu. Pyhät asiat ovat pyhänä pitämisen arvoisia.

Tässä opin huoneessa meille opetetaan Herran teitä. 
Hänen tiensä eivät ole meidän teitämme. [Ks. Jes. 
55:8–9.] Meidän ei pitäisi yllättyä, jos opetusteknii
kat eroavat niistä, joita käytetään siinä koulutustoi
minnassa, joka on meille tutumpaa. Temppelitoimi
tukset ja liitot ovat olleet olennainen osa evanke
liumia Aadamin ja Eevan ajoista lähtien. Syvällisten 
totuuksien opettamiseen käytettiin muinoin ver
tauskuvia, ja samaa opetusmenetelmää käytetään 
temppelissä tänä aikana.

Siksi on välttämätöntä, että me pohdimme temppe
lissä esitettyjä vertauskuvia ja näemme ne mahtavat 
realiteetit, joita kukin vertauskuva edustaa. [Ks. 
John A. Widtsoe, ”Temple Worship”, Utah Genealo-
gical and Historical Magazine, huhtikuu 1921, s. 62.] 
”Temppelitoimitukset ovat niin täynnä vertausku
vallista merkitystä, että ne tarjoavat koko eliniäksi 
antoisaa tutkistelua ja oppimista” [Ks. Richard G. 
Scott, ”Temppelisiunausten vastaanottaminen”, 
 Liahona, heinäkuu 1999, s. 30). Temppelin opetukset 
ovat kauniin yksinkertaisia ja yksinkertaisen kau
niita. Niitä ymmärtävät nekin, joilla ei ole ollut juuri 
mitään mahdollisuuksia koulunkäyntiin, ja silti ne 
voivat innoittaa korkeasti koulutettujenkin älyä.

Suosittelen, että jäsenet, jotka ovat menossa temppe
liin ensimmäistä kertaa, lukevat Pyhien kirjoitusten 
oppaasta ne hakusanakohdat, jotka liittyvät temppe
liin, kuten ”Liitto”, ”Temppeli”, ”Uhri” ja ”Voitele
minen”. Halutessaan voi myös lukea Toisen Moo
seksen kirjan luvut 26–29 ja Kolmannen Mooseksen 
kirjan luvun 8. Vanha testamentti sekä Mooseksen ja 
Abrahamin kirjat Kallisarvoisessa helmessä tähden
tävät sitä, miten vanhaa temppelityö on ja miten 
pysyviä temppelin toimitukset ovat luonteeltaan. 
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria ymmärtämään oppimisen ja opetta
misen tärkeyden perheen piirissä. He valmistautuvat kertomaan perheelleen ja muille 
niistä iankaikkisista totuuksista, joita he oppivat avioliiton ja perheen tärkeydestä 
taivaallisen Isän suunnitelmassa. Heillä on myös tilaisuuksia etsiä enemmän tietoa 
omasta suvustaan ja sukututkimuksestaan.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Kuinka henkilökohtaisen päiväkirjan pitäminen siunaa minua ja perhettäni?
Miksi minun on tärkeää etsiä tietoja suvustani?
Kuinka voin opettaa muita tekemään sukututkimustyötä?
Kuinka voin selittää avioliiton ja perheen tärkeyttä muille?
Mitä tilaisuuksia oppimiseen ja opettamiseen on kotona?

Elokuu: Avioliitto ja perhe
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ELOKUU: AVIOLIITTO JA PERHE

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka henkilökohtaisen 
päiväkirjan pitäminen siunaa 
minua ja perhettäni?
Herra ja Hänen profeettansa ovat tähdentäneet aikakirjojen pitämisen tär
keyttä. Henkilökohtaisen päiväkirjan kirjoittaminen suo meille tilaisuuden 
pohtia elämäämme ja tunnistaa ne monet siunaukset, jotka Jumala on meille 
antanut. Päiväkirjamme voivat myös olla innoituksen ja voiman lähteenä 
sukumme tuleville sukupolville.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä voi innoittaa opet-
tamiasi nuoria?

1. Nefi 1:1–3; Alma 37:8–9; Moos. 6:5, 
45–46 (Pyhien kirjoitusten esimerk
kejä aikakirjojen pitämisestä)

1. Nefi 6:3–6 (Mitä voisit sisällyttää 
henkilökohtaiseen aikakirjaan)

3. Nefi 23:6–13 (Vapahtaja nuhte
lee nefiläisiä heidän aikakirjojensa 
puutteellisuudesta)

Henry B. Eyring, ”Oi muistakaa, 
muistakaa”,  Liahona, marraskuu 2007, 
s. 66–69; ks. myös video ”Oi muista
kaa, muistakaa”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria kertomaan mahdol
lisista äskettäisistä kokemuksistaan, 
joissa he ovat todistaneet jostakin 
evankeliumin totuudesta.

• Mikäli mahdollista, lue jokin 
kokemus henkilökohtaisesta päivä
kirjastasi tai jonkun esivanhemman 

päiväkirjasta (tai pyydä jotakuta 
luokan jäsentä tai seurakunnan 
jäsentä tekemään niin). Miksi tämän 
kokemuksen kirjoittaminen muis
tiin oli tärkeää? Kuinka muita on 
siunattu sen ansiosta, että joku piti 
päiväkirjaa?

Mitkä kokemukset ovat 
opettaneet sinulle päivä
kirjan pitämisen tärkey
den? Onko sinun päiväkir
jassasi tai jonkun esivan
hempasi päiväkirjassa 
kohtia, jotka voisivat olla 
nuorista innoittavia?

Kuinka nuoria siunataan, 
kun he pitävät henkilö
kohtaista päiväkirjaa? 
Mitä syitä saattaisi olla 
siihen, etteivät he pidä 
päiväkirjaa? Kuinka voit 
auttaa heitä näkemään 
hengellisiä syitä aikakirjan 
pitämiseen?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään päiväkirjan pitämisen 
tärkeyttä. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii 
parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria lukemaan kahdek
san ensimmäistä kappaletta presi
dentti Henry B. Eyringin puheesta 
”Oi muistakaa, muistakaa” (tai näytä 
puheeseen perustuva video) ja pyydä 
heitä panemaan merkille siunauksia, 
joita on koitunut siitä, että presidentti 
Eyring on kirjoittanut päivittäin koke
muksistaan. Mitä muuta he oppivat 
presidentti Eyringin sanoman perus
teella henkilökohtaisen päiväkirjan 
pitämisestä? Lukekaa yhdessä hänen 
puheensa viimeinen kappale, ja kerro 
jokin hiljattain saamasi kokemus, 
jossa näit Jumalan käden tai Hänellä 
tuntui olevan sinulle sanoma. Kehota 
nuoria pohtimaan omia vastauksiaan 
presidentti Eyringin esittämiin kysy
myksiin ja kirjoittamaan ajatuksensa 
muistiin.

• Pyydä jokaista nuorta lukemaan 
yksi seuraavista pyhien kirjoitusten 
kohdista: 1. Nefi 1:1–3; Alma 37:8–9; 
Moos. 6:5, 45–46. Pyydä nuoria 
miettimään siunauksia, joita on 
koitunut siitä, että näissä kohdissa 
mainitut ihmiset pitivät aikakirjaa, 
ja kertomaan niistä. Mitä syitä on 
siihen, etteivät ihmiset pidä henkilö
kohtaista päiväkirjaa? Mitä sellaista 
nuoret oppivat näistä jakeista, mikä 
auttaa heitä näkemään päiväkirjan 
kirjoittamisen tärkeyden? Kannusta 
heitä lukemaan jonkun esivanhem
man päiväkirjaa (mikäli mahdollista) 
tai haastattelemaan vanhempaa 
tai isovanhempaa ja kirjoittamaan 
muistiin heidän todistuksensa, 

kääntymyskertomuksensa, merkittä
viä elämänkokemuksia ja mieluisim
pia muistoja.

• Pyydä nuoria tekemään luettelo 
asioista, joista he voivat kirjoittaa hen
kilökohtaiseen päiväkirjaan. Lukekaa 
yhdessä 1. Nefi 6:3–6. Pyydä nuoria 
panemaan merkille asioita, joita 
Nefi halusi sisällyttää aikakirjaansa, 
ja lisäämään ne luetteloon. Kehota 
nuoria pohtimaan, mistä heidän 
mielestään heidän pitäisi kirjoittaa 
päiväkirjaansa, ja anna heille aikaa 
kirjoittaa muutaman kappaleen pitui
nen päiväkirjamerkintä.

• Pyydä nuoria lukemaan 3. Nefi 
23:6–13. Kuinka tämä pyhien kirjoi
tusten kohta voisi soveltua pyrki
myksiimme pitää henkilökohtaista 
päiväkirjaa? Pyydä nuoria ajattele
maan jotakin hengellistä tai merki
tyksellistä kokemustaan, joka heidän 
pitäisi mielestään kirjoittaa muistiin. 
Kuinka tästä kokemuksesta lukemi
nen siunaisi heitä tai muita? Anna 
heille luokassa aikaa kirjoittaa näistä 
kokemuksista.

• Valitse jonkun johtavan auktori
teetin puhe tai artikkeli, joka koskee 
päiväkirjan tai henkilöhistorian 
pitämistä. Kehota nuoria lukemaan 
osia siitä ja kirjoittamaan paperille 
puheesta yksi tai kaksi ajatusta tai 
näkökulmaa, jotka ovat heidän mie
lestään innoittavia tai hyödyllisiä. 
Kun jokainen on valmis, pyydä nuo
ria antamaan paperinsa vieressään 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyvät 
taidot

Pohdiskeleminen. Tässä 
oppiaiheessa nuoria 
kannustetaan pohdiske
lemaan kokemuksia, joita 
heillä on, ja kirjoittamaan 
niistä henkilökohtaiseen 
päiväkirjaan. Pohdiske
leminen tarkoittaa jonkin 
asian syvällistä miettimistä 
ja harkitsemista. Kehota 
nuoria esittämään itsel
leen sellaisia kysymyksiä 
kuin: ”Mitä Jumala haluaa 
minun oppivan kokemuk
sista, joita minulla nyt 
on?” Pohdiskeleminen 
tarjoaa tilaisuuden innoi
tukselle. Kannusta nuoria 
tekemään pohdiskelemi
sesta säännöllinen osa 
henkilökohtaista evanke
liumin tutkimistaan.
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istuvalle. Kehota heitä lisäämään tois
tensa papereihin näkökulmia, joita he 
ovat itse löytäneet, ja kierrättämään 
papereita oppilaalta toiselle, kun
nes he ovat jakaneet näkemyksensä 

jokaisen luokassa olijan kanssa. Kan
nusta nuoria viemään oma paperinsa 
kotiin ja käyttämään sitä oppaana, 
kun he kirjoittavat henkilökohtaista 
päiväkirjaansa.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he päiväkirjan 
pitämisen siunaukset? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään 
lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä niiden asioiden perusteella, joita he 
ovat tänään oppineet. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, 
millä tavoin voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja esitti kysymyk
siä, jotka saivat Hänen 
opettamansa ihmiset 
ajattelemaan ja tuntemaan 
syvällisesti. Hänen rak
kautensa ansiosta he tun
sivat olonsa turvalliseksi 
kertoessaan ajatuksistaan 
ja henkilökohtaisista 
tuntemuksistaan. Kuinka 
voit luoda luokkaasi 
ilmapiirin, jossa nuorista 
tuntuu hyvältä vastata 
kysymyksiin?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Henry B. Eyringin puheesta ”Oi muistakaa, muista-
kaa”,  Liahona, marraskuu 2007, s. 66–69

Kun lapsemme olivat aivan pieniä, aloin kirjoittaa 
muistiin jotakin siitä, mitä kunakin päivänä tapah
tui. Saanen kertoa teille, kuinka se sai alkunsa. Tulin 
kotiin myöhään hoitamasta jotakin kirkon tehtävää. 
Oli tullut jo pimeä. Appeni, joka asui lähellä meitä, 
yllätti minut, kun kävelin kotiovea kohti. Hän kan
toi olkapäällään putkikasaa kävellen vauhdikkaasti 
työvaatteissaan. Tiesin, että hän oli ollut rakenta
massa putkistoa, jonka avulla tontillemme pumpat
taisiin vettä alempana olevasta purosta.

Hän hymyili, sanoi ystävällisesti jotakin ja riensi 
 sitten ohitseni pimeyteen jatkamaan työtään. Otin 
muutaman askeleen kohti taloa ajatellen sitä, mitä 
hän teki puolestamme, ja juuri kun ehdin ovelle, 
kuulin mielessäni nämä sanat – en omalla äänelläni: 
”En anna sinulle näitä kokemuksia itseäsi varten. 
Kirjoita ne muistiin.”

Menin sisälle. En mennyt nukkumaan. Vaikka olin 
väsynyt, otin vähän paperia ja aloin kirjoittaa. Niin 
tehdessäni ymmärsin sanoman, jonka olin kuul
lut mielessäni. Minun piti kirjoittaa muistiin, jotta 
lapseni lukisivat joskus tulevaisuudessa, kuinka 
olin nähnyt Jumalan käden siunaavan perhettämme. 
Isoisän ei tarvinnut tehdä sitä, mitä hän teki mei
dän hyväksemme. Hän olisi voinut hankkia jonkun 
muun tekemään sen tai jättää sen kokonaan teke
mättä. Mutta hän palveli meitä, perhettään, siten 
kuin liiton tehneet Jeesuksen Kristuksen opetus
lapset aina tekevät. Tiesin, että se oli totta. Niinpä 
kirjoitin sen muistiin, jotta lapsillani olisi muisto 
siitä jonakin päivänä, kun he tarvitsisivat sitä.

Vuosien ajan kirjoitin muutaman rivin joka päivä. 
En koskaan jättänyt päivääkään väliin, vaikka 
olisin ollut kuinka väsynyt tai vaikka minun olisi 
ollut pakko aloittaa seuraava päivä kuinka aikaisin 
tahansa. Ennen kuin kirjoitin, tapanani oli pohtia 
tätä kysymystä: ”Olenko nähnyt Jumalan käden 
ojentuvan koskettamaan meitä tai lapsiamme tai 
perhettämme tänään?” Kun jatkoin sitä hellittä
mättä, jotakin alkoi tapahtua. Kun kävin mielessäni 
päivää läpi, näin todisteen siitä, mitä Jumala oli teh
nyt jollekulle meistä mutta mitä en ollut käsittänyt 
päivän kiireisinä hetkinä. Kun niin tapahtui, ja niin 
tapahtui usein, ymmärsin, että se, että yritin muis
taa, oli antanut Jumalalle mahdollisuuden osoittaa 
minulle, mitä Hän oli tehnyt.

Sydämessäni alkoi kasvaa muutakin kuin kiitolli
suutta. Todistus kasvoi. Tulin yhä varmemmaksi 
siitä, että taivaallinen Isämme kuulee rukoukset ja 
vastaa niihin. Tunsin enemmän kiitollisuutta siitä 
pehmenemisestä ja puhdistumisesta, jotka Vapahta
jan Jeesuksen Kristuksen sovitus tuo mukanaan. Ja 
opin luottamaan enemmän siihen, että Pyhä Henki 
voi palauttaa mieleemme kaiken – jopa asioita, joita 
emme huomanneet tai panneet merkille, kun ne 
tapahtuivat. – –

Tarkoitukseni on kehottaa teitä etsimään keinoja 
tunnistaa ja muistaa Jumalan hyvyys. Se vahvis
taa todistustamme. Ette ehkä kirjoita päiväkirjaa. 
Ette ehkä anna niiden, joita rakastatte ja palvelette, 
tutustua pitämäänne aikakirjaan. Mutta teitä ja heitä 
siunataan, kun muistatte, mitä Herra on tehnyt. 
Muistatte laulun, jota joskus laulamme: ”Siunaukses 
luettele jokainen. Silloin huomaat Herran suuren 
rakkauden.”
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ELOKUU: AVIOLIITTO JA PERHE

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Miksi minun on tärkeää etsiä 
tietoja suvustani?
Taivaallisen Isän onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatku
misen iankaikkisesti. Sukututkimustyön avulla me voimme saada lisää tietoa 
esivanhemmistamme, löytää ja valmistaa niiden nimiä, jotka tarvitsevat evan
keliumin toimituksia, sekä suorittaa toimitustyötä heidän puolestaan pyhissä 
temppeleissä. Kirkko tarjoaa monia apuvälineitä, jotka auttavat meitä etsimään 
tietoja suvustamme ja osallistumaan temppelityöhön kuolleiden puolesta.

Valmistaudu hengellisesti

Käytä seuraavia lähteitä ymmärtääksesi paremmin sukututkimustyötä. Omat koke-
muksesi sukututkimustyöstä, kuten osallistuminen tässä oppimisehdotuksessa mainit-
tuihin toimintoihin, auttavat sinua opettamaan sitä tehokkaasti. Mieti, kuinka tämän 
oppimisehdotuksen toiminnat voivat auttaa sinua suunnittelemaan keinoja saada 
nuoret mukaan sukututkimustyöhön. Mikä auttaa nuoria ymmärtämään, miksi heidän 
on tärkeää etsiä tietoja suvustaan?

1. Kor. 15:29 (Muinaisten aikojen 
kirkon jäsenet toimittivat kasteita 
kuolleiden puolesta)

1. Piet. 3:18–20; 4:6 (Henkimaailmassa 
saarnataan evankeliumia)

Mal. 3:23–24; OL 2:1–3 (Lasten 
sydämet kääntyvät heidän isiensä 
puoleen)

OL 110:13–16 (Elia palauttaa 
sinetöimisavaimet)

OL 128:16–18 (Toimitukset kuolleiden 
puolesta luovat yhdistävän siteen 
sukupolvien välille)

Richard G. Scott, ”Kuolleiden lunas
tamisen aikaansaama ilo”,  Liahona, 
marraskuu 2012, s. 93–95

David A. Bednar, ”Lasten sydämet 
kääntyvät”,  Liahona, marraskuu 2011, 
s. 24–27

Allan F. Packer, ”Kirja”,  Liahona, 
 marraskuu, 2014, s. 99–101

”Sukututkimustyö”, Lujana uskossa, 
2005, s. 158–161

Videot: ”Vanhin Bednar puhuu nuo
rille”, ”Elian henki”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 

Kuinka olet etsinyt tie
toja omasta suvustasi? 
Mitkä kokemuksesi ovat 
vahvistaneet todistustasi 
sukututkimustyöstä?

Kuinka voit kannustaa 
nuoria osallistumaan 
sukututkimustyöhön? 
Mitä sellaisia mahdolli
suuksia alueellasi on, jotka 
auttavat heitä etsimään 
tietoja esivanhemmistaan 
ja suorittamaan toimituk
sia kuolleiden sukulaisten 
puolesta?
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ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden joka-
päiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota muutamia nuoria kerto
maan jostakin evankeliumin peri
aatteesta, jonka he ovat hiljattain 
oppineet isältä, äidiltä, sisarukselta tai 
joltakulta muulta sukulaiselta.

• Pyydä nuoria kertomaan koke
muksista, joita heillä on ollut 

sukututkimustyön tekemisestä (kuten 
kasteelle menosta esivanhemman 
puolesta, osallistumisesta indek
sointiin tai esivanhemman nimen 
valmistamisesta temppelitoimituksia 
varten). Keskustelkaa yhdessä siitä, 
miksi taivaallinen Isä haluaa meidän 
tekevän sukututkimustyötä.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat osallistua 
sukututkimustyöhön. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Lukekaa yhdessä ”Kutsu nouse
valle sukupolvelle” vanhin David A. 
Bednarin puheesta ”Lasten sydämet 
kääntyvät”. Kehota nuoria panemaan 
merkille asioita, joita he voivat tehdä 
osallistuakseen sukututkimustyöhön. 
Mikäli mahdollista, näytä nuorille, 
kuinka he voivat etsiä familysearch.
org sivustolta esivanhempia, jotka tar
vitsevat toimituksia. Kannusta heitä 
menemään temppeliin sekä mene
mään kastettaviksi ja konfirmoitaviksi 
löytämiensä esivanhempien puolesta. 
Piispan luvalla voit halutessasi kutsua 
seurakunnan sukututkimusneuvojan 
(tai jonkun muun, jolla on kokemusta 
sukututkimustyön tekemisestä) autta
maan tässä toiminnassa.

• Pyydä nuoria lukemaan kolme 
kappaletta vanhin Richard G. Scottin 
puheesta ”Kuolleiden lunastamisen 
aikaansaama ilo” alkaen sanoista 
”Kaikki työ, jota teette temppelissä”. 
Pyydä heitä panemaan merkille syitä 
siihen, miksi on tärkeää tehdä suku
tutkimustyötä, ja kertomaan niistä. 
Pyydä heitä lukemaan puheen kaksi 

viimeistä kappaletta, ja keskustelkaa 
siitä, mitä he voisivat ”siirtää syrjään” 
etsiäkseen tietoja esivanhemmistaan.

• Pyydä puolta luokan nuorista 
lukemaan julkaisun Lujana uskossa 
artikkelista ”Sukututkimustyö” 
väliotsikon ”Kuolleiden lunastami
nen” teksti (s. 159) ja toista puolta 
luokan nuorista lukemaan väliotsikon 
”Velvollisuutesi sukututkimustyössä” 
teksti (s. 160–161). Pyydä heitä kerto
maan toisilleen, mitä he oppivat. Auta 
nuoria aloittamaan esivanhempien 
taulun täyttäminen. Kannusta heitä 
jatkamaan esivanhempien taulun 
täyttämistä kotona. Kehota heitä 
pyytämään apua vanhemmiltaan tai 
muilta sukulaisilta.

• Kehota nuoria lukemaan tässä 
oppimisehdotuksessa mainitut pyhien 
kirjoitusten kohdat ja pohtimaan 
kysymystä ”Miksi me teemme suku
tutkimustyötä?” Pyydä heitä kerto
maan ajatuksistaan. Kehota heitä teke
mään luettelo tavoista, joilla he voivat 
osallistua sukututkimustyöhön. 

Opetusvinkki

”Älä pelkää hiljaisuutta. 
Ihmiset tarvitsevat usein 
aikaa ajatella kysymyksiä 
ja vastata niihin voi
dakseen ilmaista omat 
ajatuksensa. Voit pitää 
tauon, kun olet esittänyt 
kysymyksen, kun on 
kerrottu jokin hengellinen 
kokemus tai kun jollakulla 
on vaikeuksia ilmaista 
ajatuksiaan.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 66–67.)
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Kehota heitä valitsemaan luettelosta 
jokin asia, jonka parissa he halua
vat työskennellä tulevalla viikolla. 

Kannusta heitä kertomaan kokemuk
sistaan jollakin tulevalla oppitunnilla.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he sen, miten 
tärkeää heidän on etsiä tietoja suvustaan? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän opinkohtaan käyttää enem-
män aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä niiden asioiden perusteella, joita he 
ovat tänään oppineet. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, 
millä tavoin voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja luotti opetus
lapsiinsa. Hän valmisti 
heitä ja antoi sitten heille 
tärkeitä tehtäviä opettaa, 
siunata ja palvella muita. 
Kuinka sinä voit valmistaa 
nuoria täyttämään vel
vollisuutensa etsiä tietoja 
suvustaan ja huolehtimaan 
siitä, että toimitustyö 
heidän esivanhempiensa 
puolesta tulee tehdyksi?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Richard G. Scottin puheesta ”Kuolleiden lunastamisen 
aikaansaama ilo”,  Liahona, marraskuu 2012, s. 93–95

Kaikki työ, jota teette temppelissä, on hyvin käytet
tyä aikaa, mutta toimitusten saaminen toimiessanne 
sijaisena jonkun oman esivanhempanne puolesta 
tekee temppelissä vietetystä ajasta pyhemmän, ja 
saatte vieläkin suurempia siunauksia. Ensimmäinen 
presidenttikunta on julistanut: ”Ensisijaisena vel
vollisuutenamme on etsiä tietoja omista esivanhem
mistamme.” [Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 
29. helmikuuta 2012, kursivointi lisätty.]

Haluatteko te nuoret varman tavan poistaa vastus
tajan vaikutuksen elämästänne? Uppoutukaa tutki
maan tietoja esivanhemmistanne, valmistakaa heidän 
nimiään pyhiä sijaistoimituksia varten, joita voi tehdä 
temppelissä, ja menkää sitten temppeliin toimien 
sijaisina heidän puolestaan, niin että he saavat kasteen 

ja Pyhän Hengen lahjan toimitukset. Kun vartutte, 
pystytte osallistumaan myös muiden toimitusten vas
taanottamiseen. En osaa ajatella mitään suurempaa 
suojaa vastustajan vaikutukselta elämässänne.

Venäjällä RostovnaDonun lähetyskentän nuorilta 
pyydettiin, että jokainen indeksoisi 2 000 nimeä ja 
valmistaisi sitten ainakin yhden oman sukulaisensa 
nimen temppelitoimituksia varten. Ne, jotka saavut
tivat tämän tavoitteen, kutsuttiin pitkälle linjaauto
matkalle uuteen Kiovan temppeliin Ukrainaan. Eräs 
nuori mies kertoi omasta kokemuksestaan: ”Käytin 
paljon aikaa pelaten tietokonepelejä. Kun aloin 
indeksoida, minulla ei ollut aikaa pelata. Alussa ajat
telin: ’Voi ei! Miten tämä onnistuu?’ Kun tämä pro
jekti oli ohi, en ollut enää edes kiinnostunut peleistä. 
– – Sukututkimustyö on sellaista, mitä voimme tehdä 
täällä maan päällä ja mikä säilyy taivaassa.”
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ELOKUU: AVIOLIITTO JA PERHE

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin opettaa muita 
tekemään sukututkimustyötä?
Herra on varustanut meidät tänä aikana käänteentekevillä teknisillä keinoilla, 
joiden avulla voimme etsiä tietoja esivanhemmistamme ja suorittaa toimi
tuksia heidän puolestaan temppelissä. Samalla tavoin Hän on varustanut 
tämän sukupolven nuoret kyvyllä oppia käyttämään noita keinoja, niin että 
he voivat olla mukana tässä tärkeässä työssä. Sen lisäksi että tutkimme omaa 
sukuamme, me voimme auttaa muita, jotka ovat vähemmän perehtyneitä 
sukututkimuslähteisiin. Tällä tavoin me autamme heitä tuntemaan tämän 
tärkeän työn hengen ja autamme tuomaan pelastuksen heidän edesmenneille 
esivanhemmilleen.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia lähteitä. Mikä aineistosta on sellaista, jonka tunnet innoitta-
van nuoria auttamaan muita etsimään tietoja suvustaan?

OL 128:16–18 (Toimitukset kuolleiden 
puolesta luovat yhdistävän siteen 
sukupolvien välille)

OL 138:46–48 (Meidän aikanamme 
temppeleissä on määrä tehdä suurta 
työtä)

Russell M. Nelson, ”Rakkauden 
yhdistämät sukupolvet”,  Liahona, 
toukokuu 2010, s. 91–94

David A. Bednar, ”Lasten sydämet 
kääntyvät”,  Liahona, marraskuu 2011, 
s. 24–27

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria kertomaan koke
muksista, joissa he ovat toteuttaneet 
käytännössä jotakin sellaista, mitä he 
ovat oppineet jossakin aikaisemmassa 
oppiaiheessa.

• Kehota nuoria kertomaan koke
muksista, joissa he ovat auttaneet 
jotakuta oppimaan, kuinka jotakin 
teknistä välinettä (kuten tietoko
netta, matkapuhelinta tai jotakin 

Mitä tilaisuuksia sinulla 
on ollut auttaa muita etsi
mään tietoja suvustaan? 
Mitä kokemuksia sinulla 
on ollut siitä, kun joku on 
opettanut sinua tekemään 
sukututkimustyötä?

Mitä sellaisia taitoja 
ja kykyjä olet nuorilla 
nähnyt, joiden avulla he 
voisivat auttaa muita oppi
maan sukututkimustyötä? 
Mitä todisteita olet nähnyt 
siitä, että Herra on valmis
tanut heitä tähän tärkeään 
työhön?
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vastaavaa laitetta) käytetään. Lue 
seuraavat vanhin David A. Bednarin 
sanat: ”Sormenne ovat kouliintuneet 
tekstaamaan ja tviittaamaan Herran 
työn nopeuttamiseksi ja edistämi
seksi – eivät ainoastaan nopeaan 
kommunikointiin ystävienne kanssa” 

(ks. ”Lasten sydämet kääntyvät”, 
 Liahona, marraskuu 2011, s. 26). Millä 
tavoilla nuoret tuntevat voivansa 
käyttää teknisten välineiden tunte
mustaan auttaakseen muita tekemään 
sukututkimustyötä?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat auttaa 
muita osallistumaan sukututkimustyöhön. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi 
tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria lukemaan väliotsi
kon ”Kutsu nousevalle sukupolvelle” 
teksti vanhin David A. Bednarin 
puheesta ”Lasten sydämet käänty
vät”. Pyydä heitä etsimään puheesta 
kohtia, joissa vanhin Bednar kutsuu 
nuoria auttamaan muita sukututki
mustyössä. Mikä näissä kutsuissa 
tekee vaikutuksen nuoriin? Tehkää 
yhdessä luettelo keinoista, joilla nuo
ret voivat vastata vanhin Bednarin 
kutsuihin, ja kehota heitä valitsemaan 
luettelostaan yksi asia, jonka he voi
vat tehdä yhdessä.

• Pyydä nuoria kuvittelemaan, 
että he auttavat jotakuta, joka ei ole 

koskaan aiemmin tehnyt sukututki
mustyötä. Jaa vanhin Russell M. Nel
sonin puhe ”Rakkauden yhdistämät 
sukupolvet” osioihin nuorten kesken 
ja pyydä heitä lukemaan oma osionsa 
ja samalla panemaan merkille asioita, 
joita he voisivat kertoa henkilölle, jota 
he auttavat oppimaan sukututkimus
työtä. Mitä pyhien kirjoitusten kohtia 
he voisivat käyttää? (Katso esim. tässä 
oppimisehdotuksessa mainitut pyhien 
kirjoitusten kohdat.) Pyydä heitä 
kertomaan, mitä he löytävät, ja mietti
mään, ketä he voisivat auttaa pääse
mään alkuun sukututkimustyössä.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
he voivat auttaa muita tekemään sukututkimustyötä? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän opinkohtaan käyt-
tää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä niiden asioiden perusteella, joita he 
ovat tänään oppineet. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, 
millä tavoin voit seurata edistymistä.

Opetusvinkki

”Älä pelkää hiljaisuutta. 
Ihmiset tarvitsevat usein 
aikaa ajatella kysymyksiä 
ja vastata niihin voi
dakseen ilmaista omat 
ajatuksensa. Voit pitää 
tauon, kun olet esittänyt 
kysymyksen, kun on 
kerrottu jokin hengellinen 
kokemus tai kun jollakulla 
on vaikeuksia ilmaista 
ajatuksiaan.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 66–67.)

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja oli jokaisessa 
tilanteessa täydellinen 
esimerkkimme ja opetta
jamme. Hän opetti ope
tuslapsiaan opettamaan 
sillä, miten Hän itse opetti 
heitä. Kuinka oma esi
merkkisi voi auttaa nuoria 
valmistautumaan muiden 
opettamiseen?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote David A. Bednarin puheesta ”Lasten sydämet kään-
tyvät”,  Liahona, marraskuu 2011, s. 24–27

Pyydän nyt nousevan sukupolven nuorten naisten, 
nuorten miesten ja lasten huomiota, kun tähdennän 
Elian hengen tärkeyttä elämässänne tänä aikana. 
Sanomani on tarkoitettu koko kirkolle yleisesti – 
mutta erityisesti teille.

Monet teistä saattavat ajatella, että sukututkimustyö 
kuuluu ensisijaisesti vanhemmille ihmisille. Mutta 
minä en tiedä pyhissä kirjoituksissa enkä kirkon 
 johtohenkilöiden ilmoittamissa ohjeissa mitään mai
nintaa ikärajoituksesta, joka rajaisi tämän tärkeän 
palvelemisen kypsiin aikuisiin. Te olette  Jumalan 
poikia ja tyttäriä, liiton lapsia ja valtakunnan 
rakentajia. Teidän ei tarvitse odottaa siihen asti, että 
saavutatte jonkin ikärajan, täyttääksenne velvolli
suutenne auttaa ihmiskunnan pelastustyössä.

Herra on tuonut meidän aikanamme saataville mer
kittäviä apuneuvoja, joiden avulla te voitte oppia 
tekemään ja rakastamaan tätä Elian hengen sytyttä
mää työtä. Esimerkiksi FamilySearch on kokoelma 
asiakirjoja, lähteitä ja palveluja, joita pääsee helposti 
käyttämään tietokoneilla ja monilla mobiililaitteilla 
ja joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä selvittä
mään sukuhistoriaansa ja dokumentoimaan sitä. 
Nämä apuneuvot ovat käytettävissä myös suku
tutkimuskeskuksissa, joita on monissa kirkkomme 
rakennuksissa kautta maailman.

Ei ole sattumaa, että FamilySearch ja muut välineet 
ovat tulleet esiin aikana, jolloin laaja kirjo informaa
tio ja kommunikaatiotekniikoita on nuorille kovin 
tuttua. Sormenne ovat kouliintuneet tekstaamaan ja 
tviittaamaan Herran työn nopeuttamiseksi ja edis
tämiseksi – eivät vain nopeaan kommunikointiin 
ystävienne kanssa. Ne taidot ja kyvyt, jotka näkyvät 
selvästi monien nuorten keskuudessa nykyään, val
mistavat osallistumaan pelastuksen työhön.

Kutsun kirkon nuoria oppimaan Elian hengestä 
ja kokemaan sitä. Kannustan teitä tutkimaan, 
etsimään esivanhempanne ja valmistautumaan 
sijaiskasteisiin Herran huoneessa omien kuolleiden 
sukulaistenne puolesta (ks. OL 124:28–36). Ja keho
tan teitä auttamaan muita ihmisiä selvittämään 
omaa sukuhistoriaansa.

Kun vastaatte uskossa tähän kutsuun, sydämenne 
kääntyy isien puoleen. Abrahamille, Iisakille ja 
Jaakobille annetut lupaukset juurtuvat sydämeenne. 
Patriarkallinen siunauksenne ja sen ilmoitus pol
veutumisestanne yhdistää teidät noihin isiin ja siitä 
tulee teille merkityksellisempi. Rakkautenne ja 
kiitollisuutenne esivanhempianne kohtaan lisään
tyy. Todistuksenne Vapahtajasta ja kääntymisenne 
Hänen puoleensa syvenee ja kestää. Ja minä lupaan, 
että teitä varjellaan vastustajan voimistuvalta vai
kutukselta. Kun osallistutte tähän pyhään työhön ja 
rakastatte sitä, teitä suojellaan nuoruudessanne ja 
koko elämänne ajan.
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ELOKUU: AVIOLIITTO JA PERHE

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin selittää avioliiton ja 
perheen tärkeyttä muille?
Useimmilla ihmisillä on tilaisuus kertoa evankeliumin totuuksista muille. 
Koska avioliitosta ja perheestä on nykymaailmassa niin monia ristiriitaisia 
näkemyksiä, on erityisen tärkeää, että osaamme selittää avioliiton ja perheen 
tärkeyttä taivaallisen Isän suunnitelmassa. Kun teemme niin, meidän tulee 
muistaa selittää uskonkäsityksiämme lyhyesti ja yksinkertaisesti Hengen joh
datuksella, niin että muut voivat ymmärtää evankeliumin totuuksia.

Valmistaudu hengellisesti

Käytä seuraavia lähteitä, jotta ymmärrät paremmin, kuinka avioliiton ja perheen 
tärkeyttä voi selittää. Omat kokemuksesi tämän opin mukaan elämisestä auttavat sinua 
opettamaan sitä tehokkaasti. Pohdi, kuinka tässä oppimisehdotuksessa olevat toiminnat 
voivat auttaa nuoria oppimaan opettamista.

”Perhe – julistus maailmalle”,  Liahona, 
marraskuu 2010, s. 129

Neil L. Andersen, ”Hengellisiä pyör
retuulia”,  Liahona, toukokuu 2014, 
s. 18–21

D. Todd Christofferson, ”Miksi avio
liitto, miksi perhe”,  Liahona, toukokuu 
2015, s. 50–53

”Avioliitto”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 13–17

”Iankaikkinen avioliitto” ja ”Temppe
lit ja sukututkimus”, Saarnatkaa minun 
evankeliumiani, 2005, s. 85–86

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria kertomaan, kuinka 
joku perheenjäsen on ollut heille 
esimerkkinä jostakin evankeliumin 
periaatteesta.

• Pyydä jotakuta (mikäli mah
dollista, luokan jäsentä), joka osaa 
eri kieltä, tulemaan luokkaan ja 
puhumaan tuota kieltä. Kehota 
nuoria selittämään, kuinka sellaisen 

Kuinka olet auttanut muita 
ymmärtämään avioliit
toa ja perhettä koskevia 
uskonkäsityksiäsi? Millä 
tavoin olet selittänyt sellai
sia käsitteitä kuin iankaik
kinen avioliitto ystäville, 
jotka eivät ole kirkon 
jäseniä?

Mitkä kokemukset ja käsi
tykset vaikuttavat nuorten 
näkemyksiin avioliitosta 
ja perheestä? Kuinka voit 
valmistaa heitä selittä
mään avioliittoa ja per
hettä koskevia totuuksia 
muille?
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kielen kuunteleminen, jota he eivät 
ymmärrä, voi olla samanlaista kuin 
jos kuuntelisi kirkon jäsenten selittä
vän evankeliumin totuuksia muille 

käyttäen mahdollisesti outoja ilmauk
sia, kuten iankaikkinen avioliitto, sine-
töiminen tai selestinen valtakunta.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat selittää 
muille avioliiton ja perheen tärkeyttä. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai 
useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kysy nuorilta, onko heitä pyydetty 
selittämään kirkon kantaa samaa 
sukupuolta olevien avioliittoon. 
Kuinka he vastasivat? Kehota heitä 
lukemaan valikoituja kappaleita van
hin D. Todd Christoffersonin puheesta 
”Miksi avioliitto, miksi perhe” tai 
osia vanhin Neil L. Andersenin 
puheesta ”Hengellisiä pyörretuu
lia”. Mitä nuoret oppivat miehen ja 
naisen välisen avioliiton tärkeydestä? 
Kannusta nuoria suunnittelemaan tai 
esittämään näytellen, mitä he voisivat 
sanoa seuraavan kerran kun heillä on 
tilaisuus ilmaista avioliittoa koskeva 
uskonkäsityksensä.

• Kehota nuoria miettimään kysy
myksiä, joita kirkkoon kuulumat
tomilla saattaa olla avioliitosta ja 
perheestä, kuten ”Miksi minun pitäisi 
mennä naimisiin ja saada lapsia?” tai 
”Miksi avioliiton pitäisi olla miehen 
ja naisen välinen?”, ja tekemään 
niistä luettelo taululle. Pyydä nuoria 
valitsemaan muutama luetelluista 
kysymyksistä ja etsimään vastauksia 
pyhistä kirjoituksista (katso esimer
kiksi pyhien kirjoitusten kohtia, joihin 
on viitattu julkaisun Lujana uskossa 
artikkeleissa ”Avioliitto” ja ”Perhe” 
sekä perhejulistuksessa). Kannusta 
nuoria valmistelemaan minuutin 
vastaus valitsemiinsa kysymyksiin 

välttäen sellaisia sanoja ja ilmauk
sia, joita muiden on kenties vaikea 
ymmärtää, kuten selestinen avioliitto 
tai sinetöiminen. Anna heille aikaa 
esittää vastauksensa.

• Pyydä nuoria kirjoittamaan 
uutisartikkeli avioliiton ja perheen 
tärkeydestä. Se voisi olla lyhyt juttu, 
joka voisi ilmestyä koulun lehdessä 
tai blogikirjoituksena. Pyydä nuo
ria lukemaan laatimansa artikkeli 
luokalle.

• Lukekaa yhdessä artikkeli ”Perhe” 
kirjasesta Nuorten voimaksi. Kehota 
nuoria valmistautumaan siihen, 
että he opettavat joitakin perheestä 
oppimiaan oppeja Alkeisyhdistyksen 
lapsille. He voisivat opettaa lapsia 
esimerkiksi käyttäen kysymystä 
”Miksi perhe on tärkeä?” Kehota heitä 
laatimaan runko, joka auttaa heitä 
selittämään käsitteen yksinkertaisesti 
ja lyhyesti. Järjestä piispan ja Alkeis
yhdistyksen johtokunnan luvalla nuo
rille tilaisuus opettaa oppiaiheensa. 
Kun heillä on ollut tilaisuus opettaa, 
pyydä heitä keskustelemaan siitä, 
kuinka he opettivat tämän evankeliu
min periaatteen.

• Kutsu piispan luvalla kokoaikaiset 
lähetyssaarnaajat kertomaan luokalle, 
kuinka he selittävät avioliittoa ja 

Opetusvinkki

”Pienryhmäkeskusteluilla 
voi välittömästi saada 
mukaan ne, jotka tuntuvat 
menettäneen mielenkiin
tonsa ja keskittymisky
kynsä” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 72).
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perhettä koskevia oppeja muille. Jaa 
luokka kahteen ryhmään ja pyydä 
ensimmäistä ryhmää valmistautu
maan iankaikkista avioliittoa kos
kevan opin opettamiseen ja toista 
ryhmää temppeleitä ja sukututki
musta koskevan opin opettamiseen 

käyttäen tässä oppimisehdotuksessa 
mainittua lähdeaineistoa (tai muuta 
löytämäänsä). Kun nuoret ovat val
mistelleet aiheistaan yksinkertaisen 
ja lyhyen selostuksen, pyydä heitä 
opettamaan jollekulle toisen ryhmän 
nuorelle oppi, jota he tutkivat.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat selittää avioliiton ja perheen tärkeyttä muille? Millaisia ajatuksia tai vaiku-
telmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen 
käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä niiden asioiden perusteella, joita he 
ovat tänään oppineet. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, 
millä tavoin voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus Kristus kutsui 
opettamiaan ihmisiä toimi
maan uskossa ja elämään 
Hänen opettamiensa 
totuuksien mukaan. 
Kaikessa opettamisessaan 
Hän keskittyi auttamaan 
seuraajiaan elämään evan
keliumin mukaan koko 
sydämestään. Kuinka voit 
auttaa nuoria toimimaan 
uskossa siinä, mitä he 
oppivat parhaillaan?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote artikkelista ”Temppeliavioliitto”  
(mormonnewsroom.org)

Kirkon jäsenet uskovat, että temppeleissä solmitut 
avioliitot ovat ”sinetöityjä” eli siunattuja kestämään 
iankaikkisuuden. Ajatus, että perheyksikkö voi 
jatkua haudan tuolla puolen tietoisena, rakastavana 
yksikkönä, jossa aviopuolisoiden kumppanuus ja 
vanhempien ja lasten välinen suhde säilyvät, on 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkon jäsenten ydinuskonkäsityksiä.

Kun aviopari solmii avioliiton ja heidät sinetöidään 
temppelissä, heille sen jälkeen syntyneet lapset 
on syntymässään automaattisesti sinetöity heihin. 
Jos lapset ovat syntyneet ennen kuin aviopari on 
sinetöity, nuo lapset voivat myöhemmin osallis
tua temppelisinetöimiseen vanhempiensa kanssa. 
Lapsilla, jotka on adoptoitu, on myös mahdollisuus 
tulla sinetöidyiksi adoptiovanhempiinsa.

Iankaikkisten perheiden käsite pohjautuu pyhiin 
kirjoituksiin ja nykyajan ilmoitukseen. Esimerkiksi 
Uudessa testamentissa Matteuksen evankeliumin 
kohdassa 16:19 kerrotaan, että Jeesus Kristus sanoi 
apostoli Pietarille: ”Minä olen antava sinulle taivas
ten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan 
päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapau
tat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.” 
Kirkko katsoo, että sana ”sitominen” tarkoittaa 
”sinetöimistä”.

Los Angeles Times lehden eräässä artikkelissa 
vuonna 2000 lainatun tutkimuksen mukaan ”avio
erojen aikakaudella mormonitemppelissä solmitut 
avioliitot on rakennettu kestämään” ja vain kuusi 
prosenttia päättyy eroon. Eräässä toisessa tutki
muksessa, joka julkaistiin vuonna 1993 Demography 
Magazine lehdessä, tultiin siihen tulokseen, että 
kaikista amerikkalaisista todennäköisyys avioeroon 
on vähäisin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkon jäsenillä, jotka solmivat avioliiton 
jossakin kirkon temppeleistä.
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ELOKUU: AVIOLIITTO JA PERHE

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä tilaisuuksia oppimiseen ja 
opettamiseen on kotona?
Koti on ihanteellinen paikka oppia, opettaa ja toteuttaa evankeliumin peri
aatteita. Myöhempien aikojen profeetat ovat kehottaneet perheitä asettamaan 
etusijalle perherukouksen, perheillat, evankeliumin opiskelun ja opettamisen 
sekä perheen tervehenkisen toiminnan.

Valmistaudu hengellisesti

Käytä seuraavia lähteitä valmistaaksesi nuoria opettamaan ja oppimaan evankeliumin 
totuuksia kodissaan. Omat kokemuksesi auttavat sinua opettamaan nuoria tehokkaasti. 
Mieti, kuinka tässä oppimisehdotuksessa olevat toiminnat voivat auttaa sinua suunnit-
telemaan tapoja kannustaa nuoria.

Moosia 4:14–15; OL 68:25–28 (Van
hemmilla on vastuu opettaa evanke
liumia lapsilleen)

M. Russell Ballard, ”Perheneu
vostot”,    Liahona, toukokuu 2016, 
s. 63–65

Quentin L. Cook, ”Herra on minun 
valoni”,  Liahona, toukokuu 2015, 
s. 62–66

Tad R. Callister, ”Vanhemmat – las
tensa ensisijaiset evankeliumin 

opettajat”,  Liahona, marraskuu 2014, 
s. 32–34

”Perheilta”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 124–125

Väliotsikko ”Perherukous”, Lujana 
uskossa, s. 146–147

”On tärkeää tutkia pyhiä kirjoituksia 
päivittäin”, Lujana uskossa, s. 133–134

”Koti ja kirkko”, Käsikirja 2: Johtami-
nen ja palveleminen kirkossa, 2010, 1.4

Video: ”Taivaan innoittama ohjelma”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan, kuinka 
he ovat toteuttaneet viikolla sitä, mitä 
he oppivat viime viikon oppitunnilla.

• Pyydä nuoria kuvittelemaan, että 
he ovat isiä ja äitejä. Mitä velvolli
suuksia heillä on lapsiaan kohtaan? 

Mitä kokemuksia sinulla 
on ollut evankeliumin 
oppimisesta ja opetta
misesta kodissasi? Mistä 
voisit kertoa nuorille?

Kuinka voit innoittaa nuo
ria edistämään evankeliu
min oppimista kodissaan? 
Mitkä luvatut siunaukset 
saattaisivat innoittaa 
heitä?
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Pyydä yhtä luokan jäsentä tekemään 
niistä luettelo taululle ja kehota 
nuoria etsimään muita velvollisuuk
sia kohdista Moosia 4:14–15 ja OL 

68:25–28. Mitä tilaisuuksia vanhem
milla on täyttää näissä jakeissa kuva
tut velvollisuudet? Mitä nuoret voivat 
tehdä auttaakseen?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria valmistautumaan tilaisuuksiin oppia ja 
opettaa evankeliumia kodissaan sekä etsimään noita tilaisuuksia. Valitse Hengen innoi-
tusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota luokan jäseniä lukemaan 
vanhin M. Russell Ballardin puhe 
”Perheneuvostot” ja etsimään sekä 
merkitsemään neuvoja, jotka sovel
tuvat heihin perheen lapsina. Kehota 
nuoria kertomaan, mitkä asiat kiin
nittivät erityisesti heidän huomionsa 
heidän lukiessaan. Mitä elektronisia 
laitteita koskevia neuvoja vanhin 
Ballard antaa? Kuinka nuoret voivat 
tukea vanhempiaan ja sisaruksiaan 
perheneuvostoissa? Voisit kehottaa 
nuoria esittämään perheneuvostoa 
roolileikkinä ja näyttämään mallia 
siitä, millaisia perheneuvostot ovat.

• Kehota nuoria lukemaan vanhin 
Quentin L. Cookin puheesta ”Herra 
on minun valoni” väliotsikon ”Oikea 
aika kotona” teksti. Mitä nuoret 
oppivat Vaughn Kimballin ja hänen 
perheensä esimerkin pohjalta? Mitä 
nuoret ovat oppineet vanhemmiltaan? 
Kuinka he aikovat edistää oppimista 
ja opettamista omassa kodissaan?

• Kehota nuoria lukemaan veli 
Tad R. Callisterin kertomia koke
muksia asioista, joita hän on oppinut 
vanhemmiltaan (ks. ”Vanhemmat 
– lastensa ensisijaiset evankeliumin 
opettajat”,  Liahona, marraskuu 2014, 
s. 32–34). Voisit kertoa omistakin 
kokemuksista ja pyytää nuoria kerto
maan, mitä asioita he ovat oppineet 

omilta vanhemmiltaan. Miksi van
hempia pidetään lastensa ensisijaisina 
evankeliumin opettajina?

• Näytä video ”Taivaan innoittama 
ohjelma” ja pyydä nuoria ottamaan 
selville, miltä maailman vaaroilta 
heitä voidaan suojella ja mitä voi
maa voivat saada yksilöt ja perheet, 
jotka tutkivat evankeliumia yhdessä. 
Kehota nuoria lukemaan artikkeli 
”Perheilta” julkaisusta Lujana uskossa 
ja valmistamaan valitsemastaan 
aiheesta yksinkertainen perheiltaoppi
aiheen runko. Kehota nuoria opetta
maan valmistamansa oppiaiheet toi
silleen jollakin tulevalla oppitunnilla.

• Lukekaa yhdessä perhejulistuksen 
seitsemäs kappale. Pyydä nuoria teke
mään taululle luettelo periaatteista, 
joille onnistuneet perheet perustuvat. 
Pyydä nuoria kertomaan virkistys
toiminnoista, joihin he osallistuvat 
mielellään perheensä kanssa. Kehota 
heitä kertomaan, mitä evankeliumin 
totuuksia tai periaatteita he ovat 
oppineet, kun he ovat osallistuneet 
näihin toimintoihin. Esimerkiksi 
aterian valmistaminen yhdessä voi 
opettaa palvelemista ja rakkautta tai 
yhdessä urheileminen voi opettaa kär
sivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Kannusta 
nuoria suunnittelemaan perheelleen 
virkistystoimintaa ja keskustelemaan 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Useimmilta ihmisiltä 
pyhien kirjoitusten tutki
minen ei käy luonnostaan 
yhtään sen enempää kuin 
pianon soittaminen tai 
taulujen maalaaminen. Se, 
että oppii tutkimaan pyhiä 
kirjoituksia tehokkaasti, 
edellyttää yleensä taitojen 
kehittämistä. Näissä oppi
misehdotuksissa kuvatut 
evankeliumin tutkimiseen 
liittyvät taidot voivat 
auttaa nuoria tulemaan 
uutteriksi evankeliumin 
oppijoiksi. Tuo nämä 
taidot esiin nuorille ja 
kannusta heitä käyttämään 
niitä, kun he tutkivat evan
keliumia itsekseen.
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perheensä kanssa siitä, kuinka nämä 
toiminnat liittyvät evankeliumiin.

• Pyydä nuoria keksimään ideoita, 
joiden avulla voisi kannustaa omaa 
perhettä osallistumaan perherukouk
seen ja pyhien kirjoitusten tutki
miseen yhdessä. Keskustelkaa siu
nauksista, joita perheet saavat näistä 
toiminnoista. Nuoret voisivat ideoita 
saadakseen lukea väliotsikkojen 
”Perherukous” ja ”On tärkeää tutkia 

pyhiä kirjoituksia päivittäin” tekstit 
julkaisusta Lujana uskossa. Esittäkää 
roolileikkinä, kuinka nuori voisi 
puhua isälleen tai äidilleen säännöl
lisestä perherukouksesta ja pyhien 
kirjoitusten tutkimisesta yhdessä ja 
kannustaa niihin. Kehota nuoria ker
tomaan kokemuksista, joita heillä on 
mahdollisesti ollut perherukouksesta 
ja pyhien kirjoitusten tutkimisesta 
yhdessä.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka val-
mistautua tilaisuuksiin oppia ja opettaa kotona ja kuinka näitä tilaisuuksia voi etsiä? 
Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? 
Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille siunauksia, joita he saavat osallistuessaan 
evankeliumin oppimiseen perheensä kanssa rukouksen, pyhien kirjoitusten tutkimisen, 
perheillan tai virkistystoiminnan myötä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus Kristus kutsui 
opettamiaan ihmisiä toimi
maan uskossa ja elämään 
Hänen opettamiensa 
totuuksien mukaan. 
Kuinka sinä voit innoittaa 
nuoria saamaan halun 
osallistua evankeliumin 
oppimiseen perheessään 
nyt ja tulevaisuudessa?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote puheesta Tad R. Callister, ”Vanhemmat – lastensa 
ensisijaiset evankeliumin opettajat”,  Liahona, marras-
kuu 2014, s. 32

Ben Carson kertoi itsestään: ”Minä olin viidennellä 
luokalla koko luokkani huonoin oppilas.” Eräänä 
päivänä Ben suoritti matematiikan kokeen, jossa oli 
30 laskutehtävää. Hänen takanaan istunut oppilas 
korjasi kokeen ja ojensi sen takaisin. Opettaja, rouva 
Williamson, pyysi jokaista oppilasta kertomaan 
tuloksensa. Lopulta tuli Benin vuoro. Koska häntä 
hävetti, hän mumisi vastauksensa. Luullen, että Ben 
oli sanonut ”yhdeksän”, rouva Williamson vastasi, 
että yhdeksän kolmestakymmenestä oli Benille erin
omainen edistysaskel. Silloin Benin takana istuva 
oppilas huusi: ”Ei yhdeksän! – – Hän ei saanut 
yhtään – – oikein.” Ben sanoi, että hän olisi halunnut 
vajota maan alle.

Samaan aikaan Benin äiti Sonya koki omia vaikeuk
sia. Hän oli yksi 24 lapsesta, hän oli käynyt koulua 
vain kolmanteen luokkaan saakka eikä osannut 
lukea. Hän oli avioitunut 13 vuotiaana, eronnut, 
hänellä oli kaksi poikaa ja hän kasvatti heitä Detroi
tin slummialueella Yhdysvalloissa. Kaikesta huoli
matta hän halusi kovasti tulla toimeen itse, ja hän 
uskoi vahvasti, että Jumala auttaisi häntä ja hänen 
poikiaan, jos he tekisivät oman osansa.

Eräänä päivänä hän ja hänen poikansa tulivat 
elämässään käännekohtaan. Sonya tajusi, että niillä 

menestyvillä ihmisillä, joiden koteja hän siivosi, oli 
kirjoja – he lukivat. Töiden jälkeen hän meni kotiin 
ja sammutti television, jota Ben ja hänen veljensä 
olivat katsomassa. Hän sanoi suunnilleen näin: 
Te pojat katsotte liikaa televisiota. Tästä lähtien te 
saatte katsoa vain kolme ohjelmaa viikossa. Vapaa 
ajallanne te menette kirjastoon – lukekaa kaksi kirjaa 
viikossa ja raportoikaa niistä minulle.

Pojat olivat järkyttyneitä. Ben sanoi, ettei hän ollut 
koko elämänsä aikana lukenut ikinä yhtään kirjaa 
paitsi silloin kun koulussa niin vaadittiin. Pojat 
vastustelivat, he valittivat, he väittelivät, mutta siitä 
ei ollut mitään hyötyä. Sitten Ben muistelee: ”Äiti 
määräsi. En pitänyt siitä säännöstä, mutta se, että 
hän halusi päättäväisesti nähdä meidän edistyvän, 
muutti elämäni suunnan.”

Ja mikä muutos siitä seurasikaan. Seitsemänteen 
luokkaan mennessä Ben oli luokkansa parhaita. Hän 
jatkoi opintojaan Yalen yliopistossa stipendin turvin, 
sitten Johns Hopkinsin yliopiston lääketieteelli
sessä tiedekunnassa, jossa hänestä tuli 33 vuotiaana 
tuon laitoksen pediatrisen neurokirurgian johtaja ja 
maailmankuulu kirurgi. Miten se oli mahdollista? 
Suurelta osin ansio oli äidin, joka – vaikka häneltä 
puuttui monia elämän etuisuuksia – piti kunniassa 
tehtävänsä vanhempana. [Ks. Ben Carson, Gifted 
Hands: The Ben Carson Story, 1990.]
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”[Ajatelkaa] niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt” (Moosia 2:41).

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria ymmärtämään, kuinka kuuliaisuus 
taivaallisen Isän käskyille vaikuttaa heidän onneensa tässä elämässä ja heidän edisty
miseensä kohti iankaikkista elämää tulevassa maailmassa. Tässä osiossa nuoret oppi
vat myös, kuinka he voivat kannustaa muita ymmärtämään ja noudattamaan käskyjä.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Kuinka käskyt auttavat minua oppimaan, kuinka voin olla enemmän taivaallisen Isän kaltainen?
Kuinka voin auttaa muita ymmärtämään tasovaatimuksiani?
Kuinka käskyjen pitäminen vaikuttaa kykyyni oppia evankeliumia?
Kuinka voin innoittaa muita noudattamaan käskyjä?
Mitä siunauksia taivaallinen Isä lupaa, jos noudatan käskyjä?

Syyskuu: Käskyt
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SYYSKUU: KÄSKYT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka käskyt auttavat minua 
oppimaan, kuinka voin olla 
enemmän taivaallisen Isän 
kaltainen?
Käskyt ovat rakastavan taivaallisen Isän antamia ohjeita, jotka auttavat meitä 
tulemaan enemmän Hänen kaltaisikseen. Käskyjen avulla taivaallinen Isä opet
taa meille meitä koskevan tahtonsa ja näyttää meille, kuinka voimme rakastaa 
toisiamme ja voittaa luonnollisen ihmisen. Kuuliaisuus käskyille valmistaa 
meitä palaamaan Jumalan eteen ja saamaan iankaikkisen elämän. Kun me 
ymmärrämme sen, me pidämme käskyjä siunauksena emmekä taakkana.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä niistä auttavat nuoria 
ymmärtämään Jumalan käskyjen tarkoituksen?

5. Moos. 10:12–13; OL 82:8–10 (Käskyt 
auttavat meitä ymmärtämään Juma
lan meitä koskevan tahdon)

Matt. 22:34–40 (Meille on annettu 
käsky rakastaa)

Joh. 14:15; 1. Joh. 5:1–3 (Me nouda
tamme käskyjä, koska me rakas
tamme Jumalaa)

OL 88:22 (Selestisen kirkkauden 
saadaksemme meidän täytyy elää 
selestisen lain mukaan)

OL 93:20 (Jos me pidämme käskyt, me 
saamme lopulta Jumalan täyteydestä)

Dieter F. Uchtdorf, ”Älä unohda 
minua”,  Liahona, marraskuu 2011, 
s. 120–123

D. Todd Christofferson, ”Jokaista, jota 
rakastan, minä nuhtelen ja kuritan”, 
 Liahona, toukokuu 2011, s. 97–100

”Kuuliaisuus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 76–77

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Kuinka ymmärryksesi 
käskyistä on lisääntynyt 
elämäsi aikana? Mitä 
muutoksia olet huoman
nut itsessäsi, kun olet 
pyrkinyt elämään käskyjen 
mukaan?

Mitä haasteita nuoret koh
taavat pyrkiessään pitä
mään käskyt? Kuinka heitä 
siunataan, kun he ymmär
tävät Jumalan käskyjen 
tarkoituksen? Mitä he 
voivat oppia taivaallisesta 
Isästä, kun he tutkivat 
Hänen käskyjään?
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• Kehota nuoria etsimään jokin kir
kon laulu, joka liittyy johonkin, mitä 
he ovat oppineet äskettäin (ehdota, 
että he käyttävät kirkon laulukirjan 
lopussa olevaa aihehakemistoa). 
Pyydä heitä lukemaan laulusta jokin 
säe ja selittämään, kuinka se auttaa 
heitä ymmärtämään jotakin evanke
liumin periaatetta.

• Kehota nuoria kuvittelemaan, että 
he ovat ajamassa vuoristotiellä jyrkän 
rotkon reunalla ja tien vierellä kulkee 
suojakaide. Pyydä heitä keskustele
maan jonkun toisen luokan jäsenen 
kanssa seuraavista kysymyksistä: 
Kuinka Herran käskyt ovat kuin suo
jakaide? Millä tavoin ne ovat kuin tie? 
Kehota heitä kertomaan ajatuksistaan 
luokalle.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka käskyt auttavat 
meitä tulemaan enemmän taivaallisen Isän kaltaisiksi. Valitse Hengen innoitusta nou-
dattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kirjoita taululle useita pyhien 
kirjoitusten kohtien viitteitä, jotka 
auttavat selittämään, miksi meillä on 
käskyjä (esim. tässä oppimisehdotuk
sessa mainitut ja muita, joita mieleesi 
tulee). Lukekaa pyhien kirjoitusten 
kohdat yhdessä ja keskustelkaa siitä, 
mitä taivaallinen Isä haluaa meidän 
oppivan käskyjen avulla. Kehota 
nuoria merkitsemään nämä pyhien 
kirjoitusten jakeet ja kirjoittamaan 
marginaaliin tiivistelmä siitä, mitä jae 
opettaa heille. Näytä nuorille, kuinka 
pyhien kirjoitusten jakeita ketjutetaan 
(ks. Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
s. 57–58).

• Kirjoita taululle: ”Miksi Jumala on 
antanut meille käskyjä?” Kehota nuo
ria lukemaan OL 82:8–10 ja kertomaan 
mahdollisia vastauksia tähän kysy
mykseen. Kysy nuorilta, miksi heidän 
mielestään on tärkeää tietää, mikä on 
taivaallisen Isän käskyjen tarkoitus. 
Lue tämän keskustelun kuluessa kap
pale, joka on tämän oppimisehdotuk
sen alussa, tai lue presidentti Dieter 
F. Uchtdorfin puheesta ”Älä unohda 

minua” väliotsikon ”Neljänneksi, 
älkää unohtako evankeliumin ’miksi’ 
kysymystä” teksti.

• Pyydä puolta luokasta lukemaan 
ensimmäinen kappale vanhin D. Todd 
Christoffersonin puheesta ”’Jokaista, 
jota rakastan, minä nuhtelen ja 
kuritan’” ja toista puolta lukemaan 
toinen kappale. Kehota heitä etsimään 
kappaleistaan vastauksia kysymyk
seen: ”Miksi Jumala on antanut meille 
käskyjä?” Keskustelkaa siitä, mitä he 
löytävät. Kehota nuoria tekemään 
luettelo ominaisuuksista, joita Juma
lalla on. Pyydä heitä sitten mietti
mään, mitkä käskyt voivat auttaa 
heitä kehittämään noita ominaisuuk
sia ja tulemaan enemmän taivaallisen 
Isän kaltaisiksi.

• Pyydä luokkaa tekemään taululle 
luettelo kymmenestä käskystä (ks. 
2. Moos. 20:3–17) ja muista käskyistä, 
joita heidän mieleensä tulee. Pyydä 
nuoria keskustelemaan pareittain tai 
pienryhmissä, miksi heidän mieles
tään taivaallinen Isä on antanut meille 
kunkin näistä käskyistä. Kehota heitä 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Jakeiden ketjuttaminen. 
Tämän osuuden ensim
mäisessä toiminnassa 
nuoria kehotetaan yhdis
tämään jakeita ketjuiksi 
pyhiin kirjoituksiinsa 
tai kirjoittamaan pyhien 
kirjoitustensa marginaaliin 
viitteitä muista jakeista, 
joissa opetetaan samankal
taisia periaatteita. Tämä 
evankeliumin tutkimiseen 
liittyvä taito voi auttaa 
heitä näkemään yhteyksiä 
pyhien kirjoitusten eri 
kohtien välillä. Kannusta 
nuoria toimimaan näin 
henkilökohtaisessa pyhien 
kirjoitusten tutkimisessaan 
syventääkseen ymmärrys
tään muista evankeliumin 
aiheista.
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sitten lukemaan Matt. 22:34–40 ja 
keskustelemaan siitä, kuinka kukin 
taululla olevista käskyistä voi auttaa 

meitä kasvamaan rakkaudessamme 
Jumalaa ja rakkaudessamme lähim
mäistämme kohtaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
käskyjen pitäminen auttaa meitä tulemaan enemmän taivaallisen Isän kaltaisiksi? Mitä 
ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko 
tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Pyydä nuoria pohtimaan, mitä he ovat tänään oppineet. Kuinka se vaikuttaa siihen, 
mitä he ajattelevat Jumalan käskyistä? Kuinka se saattaisi vaikuttaa siihen, miten he 
asennoituvat käskyjen noudattamiseen? Kuinka se saattaisi vaikuttaa heidän teke-
miinsä valintoihin? Kannusta heitä kirjoittamaan ajatuksiaan päiväkirjaan.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Kun Vapahtaja kehotti 
opetuslapsiaan pitä
mään käskyt, Hän teki 
sen vilpitöntä rakkautta 
osoittaen. Millä tavoin sinä 
voit rakkautta osoittaen 
opettaa nuorille käskyjen 
pitämistä?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote D. Todd Christoffersonin puheesta ”Jokaista, jota 
rakastan, minä nuhtelen ja kuritan”,  Liahona, toukokuu 
2011, s. 97–100

Taivaallinen Isämme on korkeiden odotusten Jumala. 
Hänen meitä koskevat odotuksensa on Hänen Poi
kansa Jeesus Kristus ilmaissut näillä sanoilla: ”Minä 
tahdon, että te olisitte täydellisiä, niin kuin minä tai 
teidän taivaallinen Isänne on täydellinen” (3. Nefi 
12:48). Hän aikoo tehdä meistä pyhiä, niin että me 
voisimme elää selestisessä kirkkaudessa (ks. OL 
88:22) ja asua Hänen edessään (ks. Moos. 6:57). Hän 
tietää, mitä se vaatii, ja niinpä tehdäkseen muuttu
misemme mahdolliseksi Hän on antanut käskynsä 
ja liittonsa, Pyhän Hengen lahjan ja, mikä tärkeintä, 
rakkaan Poikansa sovituksen ja ylösnousemuksen.

Kaikessa tässä Jumalan tarkoitus on, että me Hänen 
lapsensa kykenisimme kokemaan suurinta iloa, ole
maan Hänen kanssaan ikuisesti ja vieläpä tulemaan 
sellaisiksi kuin Hän on. Joitakin vuosia sitten vanhin 
Dallin H. Oaks selitti: ”Viimeinen tuomio ei ole vain 
lopullinen arvio hyvistä ja pahoista teoistamme – 
kaikesta siitä, mitä olemme tehneet. Se on tekojemme 
ja ajatustemme lopullisen vaikutuksen tunnista
mista – sitä, mitä meistä on tullut. Ei riitä, että tekee 
vain sen, mitä on tehtävä. Evankeliumin käskyt, toi
mitukset ja liitot eivät ole luettelo talletuksista, joita 
edellytetään tehtäviksi jollekin taivaalliselle tilille. 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suunnitelma, 
joka osoittaa meille, kuinka me voimme tulla sellai
siksi kuin taivaallinen Isä haluaa meidän tulevan.” 
[”Haaste muuttua”,  Liahona , tammikuu 2011, s. 40.]

Ote artikkelista Robert D. Hales, ”Jos haluat päästä 
sisälle elämään, noudata käskyjä”, Valkeus, heinäkuu 
1996, s. 37–39

Jotkut saattavat kysyä: ”Miksi Jumala antoi meille 
käskyjä?” Kuolevaisuutta edeltävissä neuvostoissa 
Hän sääti, että meille, Hänen lapsilleen, annettaisiin 

käskyjä, joiden mukaan meidän tuli elää kuolevai
suudessa. Jehova, taivaallisen Isämme henkilasten 
esikoinen, sanoi: ”Me menemme alas, – – ja teemme 
maan, jonka päällä nämä [Jumalan muut henki
lapset] saavat asua;

ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö 
he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee 
heidän tehdä;

ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä 
asemassansa, annetaan lisää” (Abr. 3:24–26).

Nämä käskyt ovat Isämme Jumalan rakastavia 
ohjeita fyysisen ja hengellisen hyvinvointimme ja 
onnemme hyväksi täällä kuolevaisuudessa. Käskyt 
antavat meille mahdollisuuden tuntea Herran mieli 
ja tahto koskien iankaikkista edistymistämme. Ne 
myös koettelevat halukkuuttamme olla kuuliaisia 
Hänen tahdolleen.

Käskyt eivät ole taakka tai rajoite. Jokainen Juma
lan käskyistä on annettu kehityksemme, edisty
misemme ja kasvumme vuoksi. Profeetta Joseph 
Smith on opettanut: ”Jumala on laatinut suunnitel
man meidän onneksemme. – – Hän ei koskaan ole 
asettanut eikä tule koskaan asettamaan kansalleen 
toimitusta tai antamaan käskyä, joka ei luonteeltaan 
olisi omiaan aikaansaamaan sitä onnea, jonka Hän 
on tarkoittanut.” (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, 
toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 255.)

Kuinka rakastankaan Jumalan käskyjä! Ne ohjaavat 
ja suojelevat meitä ja sallivat meidän palata takaisin 
taivaallisen Isämme luokse. Jos noudatamme uskol
lisesti käskyjä, meille on luvattu iankaikkisen elämän 
sinaukset. Iankaikkinen elämä, ”joka lahja on suurin 
kaikista Jumalan lahjoista” (OL 14:7), tarkoittaa sitä, 
että meidät korotetaan ja että elämme taivaallisen 
Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen 
kanssa kaikissa tulevissa iankaikkisuuksissa. Hän 
haluaa todella meidän palaavan luokseen.
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SYYSKUU: KÄSKYT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin auttaa 
muita ymmärtämään 
tasovaatimuksiani?
Muut kysyvät meiltä usein tasovaatimuksistamme. Me voimme olla valmis
tautuneita vastaamaan heidän kysymyksiinsä ja todistamaan siunauksista, 
joita Jumalan käskyjen noudattaminen tuo. Tällä tavoin voimme olla valo 
maailmalle.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä niistä auttavat nuoria 
ymmärtämään, kuinka vastata kirkon tasovaatimuksia koskeviin kysymyksiin?

Room. 1:16; 2. Tim. 1:7–8; 2. Nefi 8:7 
(Älä häpeä Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumia)

1. Tim. 4:12 (Ole esimerkki uskovista)

3. Nefi 11:29 (Kiistelyn henki on 
Paholaisesta)

OL 11:21; 84:85; 100:5–8 (Herra auttaa 
meitä tietämään, mitä sanoa)

Thomas s. Monson, ”Valmistautumi
nen tuo siunauksia”,  Liahona, touko
kuu 2010, s. 64–67

”Kuuliaisuus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 76–77

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
äskettäinen kokemuksensa, joka on 
vahvistanut jotakin heidän evankeliu
mista oppimaansa asiaa. 
 
 

• Kehota nuoria tekemään luet
telo kysymyksistä, joita ystävät 
tai perheenjäsenet ovat esittäneet 
heille Herran tasovaatimuksista tai 
käskyistä. Kuinka nuoret selittivät 
tasovaatimuksiaan? Mitä he toivovat 
tehneensä eri tavoin?

Mitä kysymyksiä muut 
ovat esittäneet sinulle taso
vaatimuksistasi? Kuinka 
olet auttanut heitä ymmär
tämään, miksi elät noiden 
tasovaatimusten mukaan?

Mitä sellaisia tilanteita 
nuoret kohtaavat, joissa 
heidän täytyy selittää 
tasovaatimuksiaan muille? 
Miksi se saattaa olla joskus 
heille vaikeaa? Mitä voit 
tehdä auttaaksesi heitä 
valmistautumaan näihin 
tilanteisiin?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka selittää tasovaatimuk-
siaan muille. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka 
sopii parhaiten omalle luokallesi. Anna nuorille aikaa harjoitella tasovaatimustensa 
selittämistä toisilleen.

• Tuo luokkaan useita  Liahona lehtiä. 
Kehota nuoria etsimään näistä leh
distä kertomuksia ihmisistä, joiden on 
pitänyt puolustaa tai selittää taso
vaatimuksiaan muille. Pyydä heitä 
kertomaan, mitä he oppivat näiden 
kertomusten perusteella. (Oppituntia 
edeltävällä viikolla voisit tutkia muu
tamia lehden numeroita löytääksesi 
sellaisia, joiden artikkelit vaikuttavat 
erityisen ajankohtaisilta opettamillesi 
nuorille.) Onko nuorilla ollut omassa 
elämässään mitään samankaltaisia 
kokemuksia, joista he voisivat kertoa? 
Mitä sellaista he oppivat näiden koke
musten perusteella, mikä voi auttaa 
heitä selittämään tasovaatimuksiaan 
muille?

• Anna jokaiselle nuorelle monis
teena presidentti Thomas s. Mon
sonin puhe ”Valmistautuminen tuo 
siunauksia”. Pyydä luokan jäseniä 
silmäilemään nopeasti puhetta ja 
etsimään siitä, mitä kirkon tasovaa
timuksia hän selittää (kuten säädyl
lisyys, rehellisyys ja viisauden sana). 
Kehota kutakin nuorta valitsemaan 
näistä tasovaatimuksista yksi, luke
maan, mitä presidentti Monson siitä 
sanoo, ja kertomaan luokalle, kuinka 
presidentti Monson selittää tasovaa
timusta, sekä kertomaan, mitä muuta 
he löytävät, minkä avulla he voisivat 

auttaa muita ymmärtämään tämän 
tasovaatimuksen paremmin.

• Pyydä jokaista luokan jäsentä 
lukemaan yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista. Kehota nuoria etsimään 
sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, 
millainen asenteemme pitäisi olla, 
kun selitämme tasovaatimuksiamme 
muille. Varmista, että jokaisella nuo
rella on Nuorten voimaksi  kirjanen. 
Pyydä heitä valitsemaan kirjasesta 
yksi tasovaatimus, lukemaan siihen 
liittyvä teksti ja suunnittelemaan, 
mitä he voisivat sanoa, jos joku ystävä 
pyytäisi heitä tekemään jotakin tuon 
tasovaatimuksen vastaista. Kuinka 
nuoret auttaisivat ystäviään ymmär
tämään, miksi he ovat päättäneet elää 
Herran asettamien tasovaatimusten 
mukaan?

• Kehota nuoria lukemaan toinen 
kappale artikkelista ”Kuuliaisuus” 
julkaisussa Lujana uskossa (s. 77). 
Kuinka he käyttäisivät tässä kap
paleessa olevia tietoja vastatakseen 
ystävälle, joka sanoo, että käskyt 
ovat liian rajoittavia? Mistä pyhien 
kirjoitusten kohdista, esimerkeistä tai 
henkilökohtaisista kokemuksista he 
voisivat kertoa ystävälleen auttaak
seen häntä ymmärtämään Jumalan 
käskyjen tarkoitusta?

Opetusvinkki

”Päätehtävänäsi tulee olla 
toisten auttaminen evan
keliumin oppimisessa eikä 
vaikuttava esitys. Tämä 
sisältää myös sen, että 
annat oppijoille tilaisuuk
sia opettaa toisiaan.” 
(Opettaminen, kutsumuk-
sista suurin, 2000, s. 64.)



191

Kun nuoret ovat osallistuneet yhteen tai useampaan näistä toiminnoista, anna heille 
aikaa harjoitella tasovaatimustensa selittämistä. He voisivat esimerkiksi esittää rooli-
leikkinä tilanteita, joita he saattaisivat kohdata, tai kirjoittaa, kuinka he auttaisivat 
ystäviään ymmärtämään, miksi he ovat päättäneet elää Herran asettamien tasovaati-
musten mukaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Tietävätkö he, kuinka he voivat 
auttaa muita ymmärtämään tasovaatimuksiaan? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä 
on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enem-
män aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria miettimään jotakin tilannetta, jonka he tulevat kohtaamaan ja jossa 
heillä on tilaisuus selittää tasovaatimuksiaan muille. Kuinka heidän kokemuksensa 
tämänpäiväisellä oppitunnilla auttavat heitä tekemään sen tehokkaasti?

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja tunsi seuraa
jansa, heidän kiinnostuk
sen kohteensa sekä heidän 
toiveensa ja halunsa. 
Kuinka sinä voit oppia 
tuntemaan opettamiasi 
nuoria? Kuinka se puo
lestaan vaikuttaa siihen, 
kuinka opetat heitä?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Thomas s. Monsonin puheesta ”Valmistautuminen 
tuo siunauksia”,  Liahona, toukokuu 2010, s. 64–67

Alkakaa valmistautua temppeliavioliittoon sekä 
lähetystyöhön. Tuohon valmistautumiseen kuuluu 
sovelias seurustelu. Kulttuureissa, joissa seurustelu 
on sopivaa, älkää seurustelko ennen kuin olette 
16vuotiaita. ”Kaikkien nuorten ei tarvitse seurus
tella eikä edes haluta sitä. – – Kun alatte seurustella, 
olkaa ryhmässä tai toisen parin kanssa. – – Huolehdi 
siitä, että vanhempasi saavat tavata treffikavereitasi 
[ja tutustua heihin].” Koska seurustelu on valmistau
tumista avioliittoon, ”seurustele ainoastaan sellaisten 
henkilöiden kanssa, joilla on korkeat tasovaatimuk
set”. [Nuorten voimaksi, kirjanen, 2001, s. 24, 25.]

Olkaa varovaisia ja menkää vain sellaisiin paikkoi
hin, joissa on hyvä ympäristö ja joissa ette joudu 
kiusauksiin.

Eräs viisas isä sanoi pojalleen: ”Jos joskus huomaat 
olevasi paikassa, jossa sinun ei pitäisi olla, lähde 
pois!” Se on hyvä neuvo meille kaikille.

Herran palvelijat ovat aina neuvoneet meitä pukeu
tumaan asianmukaisesti osoittaaksemme kunnioi
tusta taivaallista Isäämme ja itseämme kohtaan. 
Pukeutumistapanne välittää teistä viestejä muille 
ihmisille ja vaikuttaa usein siihen, kuinka te itse 
käyttäydytte ja kuinka muut käyttäytyvät. Pukeutu
kaa tavalla, joka tuo esiin parhaan teistä itsestänne 
ja lähiympäristössänne olevista. Välttäkää pukeutu
misessa ja ulkoisessa olemuksessa äärimmäisyyksiä, 
mukaan lukien tatuoinnit ja lävistykset.

Jokainen tarvitsee hyviä ystäviä. Ystäväpiirinne 
vaikuttaa suuresti ajatteluunne ja käyttäytymiseenne 
aivan kuten te heidän. Kun teillä on samat arvot ystä
vienne kanssa, voitte vahvistaa ja rohkaista toisianne. 
Kohdelkaa jokaista ystävällisesti ja arvostavasti. Moni 
kirkkoon kuulumaton on tullut kirkkoon ystävien 
kanssa, jotka ovat tuoneet heidät mukanaan kirkon 
toimintoihin. – –

Käyttämänne kieli ja sanat kertovat paljon siitä, minkä 
kuvan haluatte antaa itsestänne. Käyttäkää kieltä 
lähimmäistenne vahvistamiseen ja kohottamiseen. 
Kiroilu, mauton tai karkea kielenkäyttö ja sopimatto
mat tai hävyttömät vitsit loukkaavat Herraa. Älkää 
milloinkaan käyttäkö väärin Jumalan tai Jeesuksen 
Kristuksen nimeä. Herra on sanonut: ”Älä käytä vää
rin Herran, Jumalasi, nimeä” [2. Moos. 20:7].

Taivaallinen Isämme on neuvonut meitä etsimään 
mitä tahansa ”hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä 
kuuluvaa tai kiitettävää” [UK 13]. Kaikki, mitä luette, 
kuuntelette tai katselette, tekee teihin vaikutuksen.

Pornografia on erityisen vaarallista ja riippuvuutta 
aiheuttavaa. Pornografian utelias tutkiminen voi 
muuttua hallitsevaksi tavaksi, joka johtaa karkeam
paan aineistoon ja sukupuolirikkomukseen. Kartta
kaa sitä hinnalla millä hyvänsä.

Älkää pelätkö poistua elokuvista, sammuttaa 
televisiota tai vaihtaa radiokanavaa, ellei ohjelma 
täytä taivaallisen Isänne tasovaatimuksia. Lyhyesti 
sanottuna, jos teillä on vähänkään epäilyksiä siitä, 
onko jokin elokuva, kirja tai muu ajanviete sove
liasta, älkää katselko sitä, älkää lukeko sitä, älkää 
osallistuko siihen. – –

Huumeet, reseptilääkkeiden väärinkäyttö, alkoholi, 
kahvi, tee ja tupakkatuotteet tuhoavat fyysisen, 
henkisen ja hengellisen hyvinvointinne. Alkoholi 
kaikissa muodoissaan vahingoittaa ruumistanne ja 
henkeänne. Tupakka voi orjuuttaa teidät, heikentää 
keuhkojanne ja lyhentää elämäänne.

Musiikki voi lähentää teitä taivaalliseen Isäänne. 
Sen avulla voidaan kasvattaa, ylentää, innoittaa ja 
luoda yhteenkuuluvuutta. Mutta musiikki voi kui
tenkin tempollaan, rytmillään, voimakkuudellaan  
ja sanoillaan turruttaa hengellistä herkkyyttänne. 
Teillä ei ole varaa täyttää mieltänne kelvottomalla 
musiikilla.
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SYYSKUU: KÄSKYT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka käskyjen pitäminen 
vaikuttaa kykyyni oppia 
evankeliumia?
Evankeliumin oppiminen edellyttää Pyhän Hengen innoitusta. Pyhä Henki voi 
valaista ymmärrystämme ja todistaa evankeliumin totuuksista. Jotta olisimme 
kelvollisia pääsemään osallisiksi Hänen vaikutuksestaan, meidän täytyy olla 
kuuliaisia käskyille. Kun olemme kuuliaisia oppimillemme periaatteille, me 
valmistaudumme saamaan lisää totuutta Herralta.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä niistä auttavat 
nuoria ymmärtämään, kuinka käskyjen pitäminen vaikuttaa heidän kykyynsä oppia 
evankeliumia?

Dan. 1 (Danielia ja hänen ystäviään 
siunataan heidän kuuliaisuutensa joh
dosta viisaudella ja ymmärryksellä); 
ks. myös video ”Jumala antoi heille 
tietoa”

Joh. 7:17 (Jos me teemme Jumalan tah
don, me tulemme tuntemaan opin)

2. Nefi 28:30; OL 42:61; 50:24 (Jos me 
kuulemme Herraa, me saamme lisää 
valoa ja tietoa)

OL 76:5–10 (Herra kunnioittaa niitä, 
jotka palvelevat Häntä)

Thomas s. Monson, ”Kuuliaisuus tuo 
siunauksia”,  Liahona, toukokuu 2013, 
s. 89–92

Henry B. Eyring, ”Elävä todistus”, 
 Liahona, toukokuu 2011, s. 125–128

Richard G. Scott, ”Kuinka saatte 
ilmoitusta ja innoitusta omaan elä
määnne”,  Liahona, toukokuu 2012, 
s. 45–47

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kysy nuorilta, onko heillä mitään 
kysymyksiä tai kommentteja siitä, 

mitä he ovat oppineet muissa luo
kissa. Kehota heitä kertomaan 

Kuinka käskyjen pitä
minen on auttanut sinua 
evankeliumin opiskeli
jana? Mitä kokemuksiasi 
kuuliaisuudesta voisit 
kertoa nuorille luokassasi?

Kuinka voit auttaa nuoria 
oivaltamaan yhteyden 
kuuliaisuuden ja Hengen 
innoituksen välillä?
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henkilökohtaisista kokemuksista tai 
vaikutelmista, joita he ovat saaneet 
oppimisensa johdosta.

• Kirjoita taululle: ”Kuinka kuu
liaisuus vaikuttaa kykyyni oppia 

evankeliumia?” Anna nuorille muu
tama minuutti aikaa pohtia tätä kysy
mystä ja pyydä heitä sitten kertomaan 
ajatuksistaan. Kannusta heitä ajatte
lemaan tätä kysymystä koko tämän 
oppiaiheen ajan.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka heidän kuuliai-
suutensa käskyille vaikuttaa heidän kykyynsä oppia evankeliumia. Valitse Hengen 
innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Anna luokan jäsenille kopio presi
dentti Thomas s. Monsonin puheen 
”Kuuliaisuus tuo siunauksia” 11 en
simmäisestä kappaleesta ja kehota 
heitä kirjoittamaan muutama virke, 
joissa he tiivistävät presidentti Mon
sonin pääsanoman. Kun luokan jäse
net lukevat kirjoittamiaan virkkeitä, 
kannusta heitä kertomaan, miksi he 
tuntevat, että tämä sanoma on tärkeä 
nuorille tänään.

• Lukekaa yhdessä Dan. 1 tai katso
kaa video ”Jumala antoi heille tietoa”. 
Kuinka Daniel ja hänen ystävänsä 
osoittivat olevansa kuuliaisia? Kuinka 
heitä siunattiin? Mitä samankaltaisia 
tilanteita voi tulla nuorten eteen kuin 
mitä Daniel koki? Kehota kutakin 
nuorta lukemaan jostakusta toisesta 
pyhien kirjoitusten henkilöstä, jota 
kuuliaisuuden johdosta siunattiin tie
dolla ja ymmärryksellä (kuten Nefistä 
kohdassa 1. Nefi 4 tai Joseph Smi
thistä kohdassa JS–H 11–17). Pyydä 
heitä kirjoittamaan lyhyt yhteenveto 
lukemastaan ja opettamaan muulle 
luokalle, kuinka heidän valitsemaansa 
henkilöä siunattiin tiedolla, koska hän 
oli kuuliainen.

• Pyydä jokaista nuorta valitsemaan 
yksi seuraavista pyhien kirjoitusten 

kohdista: Joh. 7:17; 2. Nefi 28:30; OL 
50:24. Pyydä nuoria lukemaan valit
semansa kohta ja pohtimaan, mitä 
se opettaa heille kuuliaisuudesta ja 
evankeliumin oppimisesta. Kehota 
heitä sitten valitsemaan luokasta joku, 
joka valitsi eri pyhien kirjoitusten 
kohdan, ja pyydä heitä kertomaan 
toisilleen, mitä he oppivat.

• Anna nuorille taskulamppu, joka 
ei toimi, ja kehota heitä tutkimaan 
sitä ja ottamaan selville, miksi se ei 
valaise. Lue seuraava lausunto vanhin 
Richard G. Scottin puheesta ”Kuinka 
saatte ilmoitusta ja innoitusta omaan 
elämäänne”: ”Ihmisen täytyy olla 
aina henkisesti ja fyysisesti puhdas 
ja hänellä on oltava puhtaat aikeet, 
jotta Herra voi innoittaa häntä. Herra 
luottaa ihmiseen, joka on kuuliainen 
Hänen käskyilleen. Sellainen henkilö 
saa Hänen innoitustaan voidakseen 
tietää, mitä tehdä, ja tarvittaessa 
jumalallista voimaa tehdä sen. – – 
Meidän kuuliaisuutemme takaa sen, 
että tarvittaessa me voimme olla kel
vollisia saamaan jumalallista voimaa 
saavuttaaksemme innoitetun tavoit
teen.” (Sivu 47.) Kuinka rikkinäinen 
taskulamppu havainnollistaa periaat
teita, joita vanhin Scott opettaa tässä 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Yhteenvetojen tekeminen. 
Tämän osuuden ensimmäi
sessä toiminnassa nuoria 
kehotetaan kirjoittamaan 
yhteenveto pyhien kir
joitusten kertomuksesta. 
Kannusta nuoria tekemään 
niin myös silloin kun he 
tutkivat pyhiä kirjoituksia 
itsekseen. He voivat tehdä 
muistiinpanoja vaikutel
mistaan, opetettavasta 
opista, kertomuksen 
tapahtumista, sen ihmi
sistä jne. He voivat kysyä 
itseltään: ”Mitä Herra 
yrittää tähdentää ja miksi? 
Onko näissä jakeissa 
jotakin, mikä soveltuu 
minuun itseeni?”
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lausunnossa? Kehota nuoria pohti
maan, mitä heidän on tehtävä, jotta 
Herra luottaisi heihin ja he saisivat 
Häneltä ilmoitusta. Pyydä muutamaa 
heistä kertomaan ajatuksistaan.

• Kehota nuoria lukemaan osa pre
sidentti Henry B. Eyringin puheesta 
”Elävä todistus” kappaleesta, joka 

alkaa sanoilla ”Niinpä uskon siemen 
on jo kylvetty…”, kappaleeseen, joka 
alkaa sanoilla: ”Olen itse tuntenut 
samaa riemua…”. Kuinka presidentti 
Eyringin kuuliaisuus vahvisti osal
taan hänen todistustaan? Mitä nimen
omaisia asioita nuoret voivat tehdä 
noudattaakseen presidentti Eyringin 
esimerkkiä?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
käskyjen pitäminen vaikuttaa heidän kykyynsä oppia evankeliumia? Mitä ajatuksia 
tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän 
aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Pyydä muutamaa nuorta tekemään yhteenveto siitä, mitä he ovat tänään oppineet käs-
kyjen pitämisen ja evankeliumin oppimisen välisestä yhteydestä. Kehota heitä mietti-
mään, mitä sellaista he voisivat tehdä tai lakata tekemästä, mikä saattaisi edistää heidän 
kykyään saada Pyhän Hengen opetusta. Kannusta heitä kirjoittamaan ajatuksiaan 
omaan päiväkirjaansa.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti yksin
kertaisia kertomuksia, 
vertauksia ja todellisen 
elämän esimerkkejä, joita 
Hänen opetuslastensa oli 
helppo ymmärtää. Mitä 
kertomuksia pyhistä 
kirjoituksista, kirkon 
historiasta tai omasta 
elämästäsi voisit kertoa 
nuorille havainnollistaak
sesi, kuinka kuuliaisuus 
käskyille voi auttaa heitä 
saamaan lisää evankeliu
min ymmärrystä?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote presidentti Henry B. Eyringin puheesta ”Elävä todis-
tus”,  Liahona, toukokuu 2011, s. 125–128

Niinpä uskon siemen on jo kylvetty sydämeenne. 
Olette ehkä jopa tunteneet jonkin verran Alman kir
jassa luvattua paisumista rinnassanne. Minä olen.

Mutta sitä täytyy ravita aivan kuten kasvia tai se 
kuihtuu. Jatkuvat ja sydämestä lähtevät uskon 
rukoukset ovat elintärkeitä ja tarpeellisia ravinteita. 
Kuuliaisuus totuudelle, jota olette saaneet, pitää 
todistuksen elävänä ja vahvistaa sitä. Kuuliaisuus 
käskyille on osa ravintoa, jota teidän on annettava 
todistuksellenne.

Muistattehan Vapahtajan lupauksen: ”Joka tahtoo 
noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, 
onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko 
omiani” [Joh. 7:17].

Niin on käynyt minun kohdallani, ja niin tulee 
 käymään teidän kohdallanne. Yksi evankeliumin 
opeista, joita minulle opetettiin nuorena, oli se, että 
suurin kaikista Jumalan lahjoista on iankaikkinen 
elämä. [Ks. OL 14:7.] Opin, että osa iankaikkista elä
mää on elää yhdessä rakastavina perheinä ikuisesti.

Siitä asti kun kuulin nuo totuudet ensimmäisen 
kerran ja sain niistä vahvistuksen sydämeeni, tunsin 
olevani velvollinen jokaisella mahdollisella valinnal
lani välttämään kiistaa ja puhumaan rauhaa per
heessäni ja kodissani.

Vasta tämän elämän jälkeen voin nauttia tuon 
 kaikista siunauksista suurimman täyteydestä,  

iankaikkisesta elämästä. Mutta tämän elämän 
haasteiden keskellä minulle on annettu ainakin 
pilkahduksia siitä, millainen perheeni taivaassa voi 
olla. Noiden kokemusten perusteella todistukseni 
temppeleissä käytettävän sinetöimisvoiman todelli
suudesta on kasvanut ja vahvistunut.

Kun olen nähnyt, miten kaksi tytärtäni on kastettu 
temppelissä esivanhempiensa puolesta, sydämeni 
on kääntynyt näiden puoleen ja niiden esivanhem
pien puoleen, joiden nimet olemme löytäneet. Elian 
lupaus, että sydämet kääntyvät toistensa puoleen 
perheissä ja suvuissa, on toteutunut meidän kohdal
lamme. [Ks. Mal. 3:23–24; JS–H 38–39.] Niinpä usko 
on omalla kohdallani muuttunut varmaksi tiedoksi, 
kuten meille Alman kirjassa luvataan.

Olen kokenut ainakin jonkin verran sitä iloa, jota 
esivanhempani tunsivat, kun Vapahtaja meni kuole
vaisuuden palvelutyönsä jälkeen henkimaailmaan. 
Tässä on kuvaus Opista ja liitoista:

”Ja pyhät riemuitsivat lunastuksestaan ja polvistui
vat ja tunnustivat Jumalan Pojan Lunastajakseen ja 
Pelastajakseen kuolemasta ja helvetin kahleista.

Heidän kasvonsa loistivat, ja Herran kirkkauden 
säteily lepäsi heidän päällään, ja he lauloivat ylis
tystä hänen pyhälle nimelleen.” [OL 138:23–24.]

Olen itse tuntenut samaa riemua, kun olen toiminut 
sen todistukseni mukaan, että Herran lupaus ian
kaikkisesta elämästä on todellinen. Tuo todistus on 
vahvistunut – kuten Vapahtaja lupasi käyvän – kun 
olen itse päättänyt toimia sen mukaan.
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SYYSKUU: KÄSKYT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin innoittaa muita 
noudattamaan käskyjä?
Koska me olemme myöhempien aikojen pyhiä – ja evankeliumin opettajia – 
meidän tulee näyttää esimerkkiä evankeliumin mukaisesta elämästä. Esimerk
kimme voi innoittaa muita noudattamaan käskyjä. Vapahtaja sanoi opetuslap
silleen: ”Te olette maailman valo” (Matt. 5:14). Rauha ja onni, joita tunnemme, 
kun elämme evankeliumin mukaan, näkyvät teoissamme, sanoissamme sekä 
todistuksemme voimassa.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä niistä auttavat nuoria 
ymmärtämään, kuinka heidän esimerkkinsä ja todistuksensa voivat innoittaa muita 
noudattamaan käskyjä?

Matt. 5:14–16; 1. Tim. 4:12; Alma 17:11; 
39:11 (Hyvänä esimerkkinä olemisen 
tärkeys)

Alma 4:19 (Puhtaan todistuksen 
voima)

Thomas s. Monson, ”Olkaa esimerk
kinä ja valona”,  Liahona, marraskuu 
2015, s. 86–88

L. Tom Perry, ”Täydellinen rakkaus 
karkottaa pelon”,  Liahona, marraskuu 
2011, s. 41–44

Ann M. Dibb, ”Nouskaa ja loistakaa”, 
 Liahona, toukokuu 2012, s. 117–119

”Elä niin kuin opetat”, Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, s. 18–19

Videot: ”Näin loistakoon teidänkin 
valonne”, ”Lähde juhlista!”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kysy nuorilta, mistä käskyistä he 
kuulevat toistuvasti kirkon luokissa 
tai kokouksissa. Miksi he arvelevat, 
että näitä käskyjä tähdennetään? Mitä 

he oppivat? Mitä kysymyksiä heillä 
on?

• Kehota nuoria ajattelemaan jota
kuta tuntemaansa ihmistä (mutta 

Kuinka sinuun on vaikut
tanut niiden esimerkki, 
jotka ovat olleet kuuliaisia 
käskyille? Kuinka omat 
pyrkimyksesi elää käsky
jen mukaan ovat auttaneet 
sinua tulemaan tehok
kaammaksi evankeliumin 
opettajaksi?

Mitä tilaisuuksia nuo
rilla on olla esimerkkinä 
muille? Kuinka voit auttaa 
heitä käyttämään hyväk
seen nämä tilaisuudet 
innoittaa muita noudatta
maan käskyjä?
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olemaan kertomatta, kenestä on kyse), 
jota he toivoisivat voivansa innoittaa 
noudattamaan käskyjä. Keskustelkaa 
yhdessä siitä, mikä innoittaa ihmi
siä elämään evankeliumin mukaan. 

Kuinka nuorten esimerkki, kokemuk
set ja todistus voivat auttaa heitä kos
kettamaan heille rakkaiden ihmisten 
sydäntä?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka innoittaa muita 
noudattamaan käskyjä. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toi-
minta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä nuoria lukemaan Matt. 5:16 
ja 1 Tim. 4:12, pyhien kirjoitusten 
kohdat, jotka olivat innoituksena 
presidentti Thomas s. Monsonin 
puheelle ”Olkaa esimerkkinä ja 
valona”. Mitä näissä jakeissa opete
taan heidän esimerkkinsä voimasta? 
Kehota nuoria tutkimaan presidentti 
Monsonin puhetta ja etsimään omi
naisuuden, josta hän pyytää meitä 
olemaan esimerkkinä. Pyydä heitä 
kertomaan tapahtumasta, jolloin joku 
oli esimerkkinä tuosta piirteestä ja 
keskustelkaa siitä, miten tuo kokemus 
vaikutti heihin. Mitä nuoret voivat 
tehdä ollakseen parempia esimerk
kejä kotona, verkossa, koulussa ja 
asuinpaikkakunnallaan? 

• Anna kullekin nuorelle tehtäväksi 
lukea yksi tässä oppimisehdotuksessa 
olevista esimerkkiä koskevista pyhien 
kirjoitusten kohdista ja etsimään sit
ten luokasta joku, joka luki eri jakeen, 
ja pyydä heitä kahta kertomaan toi
silleen, mitä he oppivat. Jatka tätä toi
mintaa, kunnes nuoret ovat kuulleet 
kaikista pyhien kirjoitusten kohdista. 
Miksi esimerkkinä oleminen on niin 
tärkeää evankeliumin opettamisessa? 
Pyydä nuoria tekemään taululle 
luettelo joistakin opetustilaisuuksista, 
joita heillä on – sekä virallisista että 

epävirallisista. Ottakaa sitten esiin 
julkaisun Opettaminen, kutsumuksista 
suurin sivut 18–19 ja lukekaa yhdessä 
luettelo siunauksista, joita saavat ne 
opettajat, jotka pyrkivät olemaan kuu
liaisia evankeliumille. Kuinka nämä 
siunaukset auttaisivat nuoria olemaan 
tehokkaampia heidän taululle luette
lemissaan opetustilaisuuksissa?

• Lue vanhin L. Tom Perryn seuraa
vat sanat puheesta ”Täydellinen rak
kaus karkottaa pelon”: ”Elämämme 
pitäisi olla esimerkki hyvyydestä 
ja hyveellisyydestä, kun pyrimme 
näyttämään Hänen esimerkkiään 
maailmalle. Meidän kunkin hyvät teot 
voivat olla kunniaksi sekä Vapah
tajalle että Hänen kirkolleen. Kun 
teette hyvää olemalla kunniallisia ja 
vanhurskaita miehiä ja naisia, elä
männe heijastaa Kristuksen valoa.” 
Pyydä nuoria kertomaan kokemuk
sista, joissa jonkun hyvä esimerkki 
on innoittanut heitä elämään evan
keliumin mukaan, tai näytä video 
”Näin loistakoon teidänkin valonne”. 
Kehota heitä pohtimaan vaikutusta, 
joka heidän esimerkillään voi olla 
muihin, ja kannusta heitä asettamaan 
hyvän esimerkin näyttämisessä henki
lökohtaisia tavoitteita, jotka innoitta
vat muita pitämään käskyt.

Opetusvinkki

”[Kuuntele] vilpittömästi 
oppijoiden ajatuksia. 
Sinun esimerkkisi kannus
taa heitä kuuntelemaan 
huolellisesti toisiaan. Ellet 
ymmärrä, mitä joku sanoo, 
esitä kysymys. Voit sanoa: 
’En ole varma, ymmär
sinkö. Voitko selittää sen 
uudelleen?’ tai ’Voitko 
sanoa esimerkin siitä, mitä 
tarkoitat?’” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 64.)
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• Kerro jokin oma kokemus tilan
teesta, jolloin päätit noudattaa yhtä 
Jumalan käskyistä. Kun kerrot, nou
data julkaisun Opettaminen, kutsu-
muksista suurin sivulla 162 kohdassa 
”Henkilökohtaiset kokemukset” 
annettuja ohjeita. Keskustele näistä 
ohjeista nuorten kanssa ja kehota 
heitä noudattamaan näitä ohjeita, 
kun he kertovat omia kokemuksiaan 
käskyjen pitämisestä. Kysy nuorilta, 
miksi heidän mielestään henkilö
kohtaiset kokemukset ovat tehokas 
tapa opettaa muille käskyjä koskevia 
asioita.

• Kehota luokkaa tekemään yhteen
veto kohdasta Alma 4:19 (jos he tarvit
sevat apua, ehdota, että he lukevat 
luvun 4 johdannon). Lukekaa yhdessä 
jae 19, ja kysy nuorilta, mitä heidän 
mielestään puhtaan todistuksen esit
täminen voisi tarkoittaa ja kuinka se 
voisi innoittaa kirkon jäseniä käsky
jen noudattamisessa. Kuinka mui
den (kuten vanhempien, opettajien, 
johtohenkilöiden tai muiden nuorten) 
todistukset ovat vaikuttaneet nuoriin? 

Pyydä nuoria miettimään esimerk
kejä pyhissä kirjoituksissa olevista 
todistuksista (esim. Matt. 16:13–19; 
Moosia 3:17; Alma 5:45–48; 7:13; OL 
76:22–24). Lukekaa niitä yhdessä, ja 
kehota nuoria kertomaan, miksi nämä 
todistukset ovat heidän mielestään 
innoittavia. (Huom. Tämä toiminta suo 
tilaisuuden opettaa nuorille, kuinka 
he voivat lausua todistuksen, kun he 
opettavat evankeliumia muille. Katso 
lisää tästä aiheesta julkaisun Opetta-
minen, kutsumuksista suurin luvusta 
”Opeta todistamalla”, s. 43–44.)

• Näytä video ”Lähde juhlista!” tai 
pyydä nuoria lukemaan sisar Ann M. 
Dibbin puheesta ”Nouskaa ja loista
kaa” yksi siinä olevista kertomuksista 
(Simsonista, Danielista, Joannasta tai 
Karenista). Pyydä heitä keskustele
maan, mitä he oppivat siitä, kuinka 
esimerkin voima voi saada muut 
noudattamaan käskyjä tai olemaan 
noudattamatta niitä. Mitä kokemuk
sia nuorilla on ollut siitä, kun he ovat 
saaneet jonkun tai joku toinen on 
saanut heidät olemaan kuuliainen?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
muita voi innoittaa noudattamaan käskyjä? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä 
on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enem-
män aikaa?

Kutsu nuoret toimimaan

Kehota nuoria ajattelemaan jotakin, mitä he voivat tehdä innoittaakseen jotakuta 
tuntemaansa ihmistä noudattamaan käskyjä. Mikäli tilanteeseen sopii, kannusta heitä 
kertomaan kokemuksistaan jollakin tulevalla oppitunnilla.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja kutsui opetta
miaan ihmisiä toimimaan 
uskossa ja elämään Hänen 
opettamiensa totuuksien 
mukaan. Mitä tilaisuuksia 
voit opettaessasi järjestää 
auttaaksesi nuoria ymmär
tämään, että evankeliumin 
mukaan eläminen on 
vaikuttava tapa opettaa 
evankeliumia?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Ann M. Dibbin puheesta ”Nouskaa ja loistakaa”, 
 Liahona, toukokuu 2012, s. 117–119

Pyhissä kirjoituksissa on monia soveltuvia esi
merkkejä, jotka valaisevat tätä ajatusta. Tuomarien 
kirjassa Vanhassa testamentissa saamme tietää Sim
sonista. Simsonilla oli syntyessään suuret mahdol
lisuudet. Hänen äidilleen oli luvattu: ”Hän ryhtyy 
taistelemaan filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin 
vapauttamisen” [Tuom. 13:5]. Mutta varttuessaan 
Simson halusi seurata enemmän maailman hou
kutuksia kuin Jumalan ohjausta. Hän teki valintoja 
pikemminkin, koska ne miellyttivät häntä [ks. 
Tuom. 14:3], kuin että ne olisivat olleet oikein. Kun 
pyhissä kirjoituksissa kerrotaan Simsonin matkoista, 
teoista ja valinnoista, niissä on toistuvasti mainintoja 
hänen huonoista valinnoistaan [ks. Tuom. 14:7]. Sen 
sijaan että Simson olisi noussut ja loistanut toteut
taakseen suuret mahdollisuutensa, maailma voitti 
hänet, ja hän menetti Jumalalta saamansa voiman 
sekä kärsi traagisen, varhaisen kuoleman.

Toisaalta pyhissä kirjoituksissa on esimerkki Danie
lista. Myös Danielilla oli syntyessään suuret mah
dollisuudet. Danielin kirjan kuudennessa luvussa 
sanotaan: ”Daniel osoittautui etevämmäksi kuin 
toiset valvojat ja satraapit, sillä hänessä oli erityinen 
henki” [Dan. 6:4]. Kun Daniel kohtasi maailmallisia 
haasteita, hän ei katsonut maailman suuntaan – hän 
nousi ja katsoi taivaaseen. Sen sijaan että olisi nou
dattanut kuninkaan maailmallista määräystä, ettei 
kenenkään pitäisi rukoilla 30 päivään ketään muuta 
kuin kuningasta, Daniel ”meni taloonsa. Sen katto
huoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja kolme 
kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja 
kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin oli 
ollut tapana.” [Dan. 6:11.]

Daniel ei pelännyt nousta ja loistaa noudattaessaan 
Jumalan käskyjä. Vaikka hän vietti epämukavan 
yön leijonien luolassa puolustaessaan sitä, mikä oli 

oikein, häntä suojeltiin ja siunattiin hänen kuuliai
suutensa tähden. Kun kuningas Dareios seuraavana 
aamuna haki Danielin pois leijonien luolasta, hän 
antoi määräyksen, että jokaisen tulisi pelätä Danie
lin Jumalaa ja noudattaa Danielin esimerkkiä uskol
lisuudesta. Daniel todellakin osoittaa meille, mitä 
tarkoittaa olla viirinä kansakunnille ja olla koskaan 
madaltamatta tasovaatimuksiaan maailman houku
tusten edessä.

Minua on siunattu siten että olen saanut kuulla 
monia nykyajan esimerkkejä nuorista – aivan teidän 
kaltaisistanne – jotka eivät pelkää nousta ja loistaa 
ja antaa valonsa olla viirinä ikätoveriensa keskuu
dessa. Joanna oli yksi vain kolmesta kirkon jäsenestä 
lukiossaan ja ainoa nuori nainen seurakunnassaan. 
Hän teki itselleen ja Herralle sitoumuksen, ettei 
puhuisi koskaan rumia. Kun Joanna sai eräässä 
koulutehtävässä parikseen nuoren miehen, joka ei 
ollut tehnyt samaa sitoumusta, hän ei madaltanut 
tasovaatimuksiaan. Hän pyysi nuorta miestä otta
maan huomioon hänen arvonsa ja kunnioittamaan 
niitä. Ajan ja monien hienovaraisten ja vähemmän 
hienovaraisten muistutusten myötä hänen ystä
vänsä muodosti uusia tapoja ja käytti siistimpää 
kieltä. Monet huomasivat muutoksen, myös tämän 
nuoren miehen isä, joka kiitti Joannaa siitä, että tällä 
oli ollut hyvä vaikutus hänen poikansa elämään.

Hoitaessani äskettäin tehtävää Filippiineillä tapasin 
Karenin. Karen kertoi eräästä kokemuksesta, kun 
hän oli lehvänsitoja ja opiskeli hotelli ja ravintola
alan liikkeenjohdon alempaa korkeakoulututkintoa 
varten. Opettaja vaati, että jokaisen opiskelijan tuli 
oppia valmistamaan valikoima juomia, joita heidän 
ravintoloissaan tarjottaisiin, ja maistella niitä. Joissa
kin niistä oli alkoholia, ja Karen tiesi, että oli vastoin 
Herran käskyjä, että hän maistaisi niitä. Mahdol
lisista vakavista seurauksista huolimatta Karen 
sai rohkeutta nousta ja loistaa, eikä hän maistanut 
kyseisiä juomia.
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SYYSKUU: KÄSKYT

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä siunauksia taivaallinen Isä 
lupaa, jos noudatan käskyjä?
Miltei jokaiseen käskyyn, jonka saamme taivaalliselta Isältä, liittyy luvattu siu
naus. Kuuliaisuus käskyille tuo vapautta, henkilökohtaista kasvua, suojelusta 
vaaroilta sekä monia muita ajallisia ja hengellisiä siunauksia. Lopulta kuuliai
suutemme voi johtaa iankaikkiseen elämään taivaallisen Isän edessä. Näiden 
siunausten ymmärtäminen voi innoittaa meitä ja muita noudattamaan käskyjä.

Valmistaudu hengellisesti

Mitkä pyhien kirjoitusten kohdat ja puheet auttavat nuoria oppimaan, kuinka he voivat 
huomata siunaukset, jotka Jumala lupaa kuuliaisille?

Jes. 58:6–11 (Paaston lain noudattami
sesta luvatut siunaukset)

Jer. 7:23–24; OL 1:14–15; 58:29–33 (Tot
telemattomuuden seurauksia)

Mal. 3:10–12 (Kymmenysten maksa
misesta luvatut siunaukset)

OL 14:7; 82:10; 130:20–21 (Kuuliaisuu
den siunauksia)

OL 20:77, 79 (Sakramenttirukoukset)

OL 59:9–20 (Lepopäivän pyhittämi
sestä luvatut siunaukset)

OL 89:18–21 (Viisauden sanan nou
dattamisesta luvatut siunaukset)

Jeffrey R. Holland, ”Huomenna 
Herra tekee teidän keskellänne 

ihmetekoja”,  Liahona, toukokuu 2016, 
s. 124–127

Von G. Keetch, ”Siunattuja ja onnel
lisia ovat ne, jotka pitävät Jumalan 
käskyt”,  Liahona, marraskuu 2015, 
s. 115–117

Robert D. Hales, ”Jos te rakastatte 
minua, te noudatatte minun käsky
jäni”,  Liahona, toukokuu 2014, s. 35–38

”Kuuliaisuus”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 76–77

”Lupaa ihmisille siunauksia”, Saar-
natkaa minun evankeliumiani, 2005, 
s. 209–210

Video: ”Varma ankkuri”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilö kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Miksi on tärkeää huomata 
luvattuja siunauksia – 
evankeliumin oppijana 
ja evankeliumin opetta
jana? Kuinka taivaallisen 
Isän sinulle lupaamat 
siunaukset vaikuttavat 
haluusi elää evankeliumin 
mukaan?

Millä tavoin nuorille on 
siunaukseksi se, että he 
oppivat huomaamaan 
Jumalan lupaukset pyhissä 
kirjoituksissa ja profeetto
jen sanoissa?
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• Pyydä nuoria kertomaan koke
muksista, joita heillä mahdollisesti on 
ollut menneellä viikolla ja jotka ovat 
auttaneet heitä ymmärtämään, miksi 
on tärkeää noudattaa käskyjä.

• Auta nuoria ymmärtämään, että 
pyhissä kirjoituksissa ja elävien pro
feettojen sanoissa oleviin käskyihin 
liittyy usein luvattuja siunauksia tai 
varoituksia. Se, että pystymme huo
maamaan niitä omalla kohdallamme 

ja niiden kohdalla, joita opetamme, 
innoittaa meitä ja muita pitämään 
käskyt. Osoita nuorille, kuinka luvat
tuja siunauksia voi huomata, luke
malla luokan kanssa ”Ensimmäisen 
presidenttikunnan sanoma nuorille” 
kirjasesta Nuorten voimaksi (s. II–III). 
Kehota nuoria nostamaan kätensä 
joka kerta kun he kuulevat jonkin 
luvatun siunauksen. Miksi nämä 
lupaukset ovat tärkeitä nuorille?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria huomaamaan kuuliaisuuden siunauksia. 
Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten 
omalle luokallesi:

• Kehota nuoria ajattelemaan 
jotakuta ystävää, joka kamppailee 
riittämättömyyden tunteen kanssa. 
Tuo ystävä saattaa pitää evankeliumin 
mittapuita liian korkeina ja tuntea, 
ettei hän koskaan saavuta täydelli
syyttä. Mitä sellaisia neuvoja vanhin 
Holland antaa puheessaan ”Huo
menna Herra tekee teidän keskel
länne ihmetekoja”, joista he voisivat 
kertoa ystävälleen? Mitä siunauksia 
vanhin Holland lupaa niille, jotka 
yrittävät parhaansa mukaan noudat
taa käskyjä? Kehota luokan jäseniä 
kertomaan löytämästään toisilleen. 
He voisivat myös kertoa puheessa 
olevista neuvoista jollekulle ystävälle 
tai sosiaalisessa mediassa. 

• Näytä yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista videoista. Pyydä 
nuoria kiteyttämään yhdeksi virk
keeksi se, mitä he oppivat videon 
perusteella kuuliaisuuden siunauk
sista. Kehota nuoria esittämään 
muotoilemansa virke luokalle ja 
keskustelemaan siitä, mitkä asiat 

videossa innoittavat heitä pitämään 
käskyt. Kehota heitä ajattelemaan 
jotakuta, jolle he voisivat näyttää 
videon, ja asettamaan tavoitteen 
tehdä niin. 

• Pyydä muutamia luokan jäseniä 
piirtämään taululle suoja aita tai 
rajoite, joka suojaa meitä vahingolta, 
ja pyydä muita luokan jäseniä arvaa
maan, mitä piirros esittää. Kuinka 
nämä suoja aidat ovat samanlaisia 
kuin käskyt? Pyydä yhtä luokan 
jäsentä valmistautumaan niin että hän 
voi kertoa kertomuksen suoja aidasta 
vanhin  Von G. Keetchin puheesta 
”Siunattuja ja onnellisia ovat ne, 
jotka pitävät Jumalan käskyt” (tai 
näytä se osa puheesta, jossa vanhin 
Keetch kertoo kertomuksen). Kehota 
nuoria työskentelemään pareittain ja 
miettimään muita vertauksia, jotka 
voivat auttaa heitä ymmärtämään, 
miten käskyt pitävät meidät turvassa. 
Kuinka heitä on siunattu ja varjeltu, 
kun he ovat pitäneet käskyt?

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Pyhien kirjoitusten oppaan 
käyttäminen. Tämän 
osuuden ensimmäisessä 
toiminnassa nuoria pyy
detään Pyhien kirjoitusten 
oppaan avulla etsimään 
jotakin käskyä koskevia 
pyhien kirjoitusten kohtia. 
Auta nuoria tutustumaan 
Pyhien kirjoitusten oppaa
seen niin että heistä on vai
vatonta käyttää sitä henki
lökohtaisessa tutkimises
saan. Näytä heille, kuinka 
jonkin aiheen voi löytää 
aakkosellisesta artikkeli
luettelosta, ja silmäilkää 
kutakin aihetta koskevaa 
artikkelia löytääksenne 
aiheeseen liittyviä pyhien 
kirjoitusten kohtia. Kan
nusta heitä etsimään ja 
tutkimaan viitekohtia, jotta 
he oppisivat ymmärtä
mään aihetta paremmin.
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja oli joka tilan
teessa esimerkki ja 
opastaja niille, joita Hän 
opetti. Hän opetti heitä 
rukoilemaan rukoilemalla 
heidän kanssaan. Hän 
opetti heitä rakastamaan 
ja palvelemaan sillä, miten 
Hän rakasti ja palveli 
heitä. Kuinka esimerkkisi 
rakkaudesta ja kuuliaisuu
desta Jumalan käskyille 
saattaisi vaikuttaa opetta
miisi nuoriin?

• Kirjoita toiselle puolelle taulua 
”Käskyt” ja toiselle puolelle ”Luvatut 
siunaukset”. Kehota nuoria etsimään 
pyhistä kirjoituksista kohtia, joissa 
Herra lupaa siunauksia niille, jotka 
noudattavat Hänen käskyjään. He 
voisivat esimerkiksi käyttää tässä 
oppimisehdotuksessa mainittuja 
pyhien kirjoitusten kohtia. Tai, mikäli 
tarpeen, näytä heille, kuinka Pyhien 
kirjoitusten oppaan avulla voi löy
tää jotakin käskyä koskevia pyhien 
kirjoitusten kohtia. Kehota heitä 
kirjoittamaan taululle käsky, josta he 
lukivat, sekä luvatut siunaukset, jotka 
he löysivät. Miten näistä siunauksista 
lukeminen saa heidät suhtautumaan 
käskyihin?

• Kehota nuoria valitsemaan sattu
manvaraisesti jokin äskettäinen yleis
konferenssipuhe (kuten ne, joita on 
ehdotettu tässä oppimisehdotuksessa) 

tai jokin Nuorten voimaksi  kirjasen 
artikkeli sekä lukemaan se ja etsimään 
siunauksia, joita Herran palvelijat 
lupaavat meille, jos me noudatamme 
käskyjä. Anna kullekin nuorelle tilai
suus kertoa, mitä hän löytää. Kan
nusta heitä kertomaan kokemuksista, 
joissa he ovat saaneet jonkin näistä 
luvatuista siunauksista.

• Lukekaa yhdessä kohta ”Lupaa 
ihmisille siunauksia” julkaisusta 
Saarnatkaa minun evankeliumiani 
(s. 209–210). Pyydä nuoria miettimään 
jotakin käskyä, joka heidän pitäisi 
kenties opettaa jollekulle toiselle, ja 
kehota heitä harjoittelemaan siten, 
että he opettavat tuon käskyn jolle
kulle luokassa noudattaen kohdassa 
”Lupaa ihmisille siunauksia” annet
tuja ohjeita. Kehota muutamaa nuorta 
kertomaan kokemuksestaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Tietävätkö he, kuinka voi 
huomata siunauksia, joita taivaallinen Isä lupaa kuuliaisille? Millaisia ajatuksia tai 
vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aihee-
seen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria henkilökohtaisessa evankeliumin tutkimisessaan etsimään luvattuja 
siunauksia. Kannusta heitä kertomaan jollakin tulevalla oppitunnilla siitä, mitä he ovat 
löytäneet.
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Valikoitua lähdeaineistoa

”Lupaa ihmisille siunauksia”, Saarnatkaa minun 
 evankeliumiani, 2005, s. 209–210

Ihmiset tarvitsevat syyn muuttaa ajatuksiaan ja 
tekojaan. Siunausten lupaaminen kannustaa usein 
voimakkaasti kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Kun 
Herra antaa käskyn, Hän lupaa usein siunauksia 
tuon käskyn pitämisestä (ks. OL 130:20–21). Kun 
valmistat ihmisiä noudattamaan tiettyä käskyä, 
opeta heille, että

• eläminen käskyjen mukaan osoittaa rakkautta 
Jumalaa ja Hänen Poikaansa kohtaan

• he osoittavat luottavansa Jumalaan olemalla 
 kuuliaisia Hänen käskyilleen

• he saavat vastaavasti siunauksia, joita Hän on 
luvannut.

Kun todistat jostakin käskystä, puhu siunauk
sista, joita olet saanut, kun olet elänyt tuon käskyn 
mukaan. Lupaa opettamillesi ihmisille, että he voi
vat nauttia samanlaisista siunauksista.

Kun ihmiset pyrkivät pitämään jonkin sitoumuksen, 
pyydä heitä kertomaan siunauksista, joita taivaalli
nen Isä on antanut heille. Vakuuta heille, että vaikka 
heidän elämäänsä tuleekin vaikeuksia, Hän antaa 
jatkuvasti siunauksiaan, kun he noudattavat Hänen 
tahtoaan.
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Jeesus vastasi: ’Minä olen tie, totuus ja elämä’” (Joh. 14:6).

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat 
oppia ja opettaa evankeliumia siten kuin Vapahtaja. Nuorista tulee parempia evan
keliumin oppijoita, kun he pyrkivät kehittämään Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia 
kuten kuuliaisuutta ja nöyryyttä. Heistä tulee parempia opettajia, kun he oppivat, 
kuinka Jeesus Kristus opetti muita, ja pyrkivät noudattamaan Hänen esimerkkiään.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Kuinka voin kutsua muita tulemaan enemmän Vapahtajan kaltaisiksi?
Kuinka voin osoittaa rakastavani niitä, joita opetan?
Kuinka Vapahtaja vertasi evankeliumin totuuksia tuttuihin esineisiin ja kokemuksiin?
Kuinka voin käyttää pyhiä kirjoituksia auttaakseni muita tulemaan enemmän Kristuksen kaltaisiksi?
Kuinka voin käyttää kysymyksiä tehokkaasti, kun opetan?
Mitä voin oppia Vapahtajan esimerkin avulla evankeliumin oppimisesta?

Lokakuu: Kuinka tulla enemmän 
Kristuksen kaltaiseksi
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LOKAKUU: KUINKA TULLA ENEMMÄN KRISTUKSEN KALTAISEKSI

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin kutsua muita 
tulemaan enemmän Vapahtajan 
kaltaisiksi?
Jeesus Kristus kutsui opetuslapsiaan seuraamaan Häntä, pitämään Hänen 
käskynsä ja tulemaan Hänen kaltaisikseen. Meillä kirkon jäsenillä on vastuu 
noudattaa Hänen esimerkkiään ja kutsua muita oppimaan Hänestä. Me kaikki 
voimme parantaa kykyämme kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse ja 
tulemaan täydellisiksi Hänessä.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä niistä auttavat nuoria 
ymmärtämään, kuinka voi kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse?

Mark. 10:17–22; Luuk. 10:25–37 
(Esimerkkejä siitä, kun Jeesus kutsui 
muita elämään evankeliumin periaat
teiden mukaan)

Matt. 11:28–30; Moroni 10:32 (Kutsuja 
tulla Kristuksen luokse)

Bradley D. Foster, ”Koskaan ei ole 
liian aikaista eikä koskaan liian 
myöhäistä”,  Liahona, marraskuu 2015, 
s. 50–52

Henry B. Eyring, ”Tulkaa Kristuksen 
luokse”,  Liahona, maaliskuu 2008, 
s. 49–52

Henry B. Eyring, ”Korottakaamme 
varoituksen äänemme”,  Liahona, 
 tammikuu 2009, s. 2–7

”Kuinka autan ihmisiä tekemään 
sitoumuksia ja pitämään ne?”, Saar-
natkaa minun evankeliumiani, 2005, 
s. 207–213

Videot: ”Kutsumme kaikkia Kristuk
sen luo – kerromme evankeliumista”, 
”Esimerkkejä palvelemisesta”, ”Jäse
net ja lähetyssaarnaajat ovat yhtä”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 
ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Mitkä muiden esittämät 
kutsut ovat auttaneet 
sinua tulemaan enemmän 
Kristuksen kaltaiseksi? 
Kuinka olet kutsunut 
muita tekemään elämäs
sään muutoksia, jotka 
auttavat heitä tulemaan 
enemmän Kristuksen 
kaltaisiksi?

Mitä tilaisuuksia nuorilla 
on kutsua muita tekemään 
muutoksia elämässään? 
Kuinka voit auttaa heitä 
saamaan kyvyn esit
tää muille kutsuja tulla 
enemmän Kristuksen 
kaltaisiksi?



208

• Kehota nuoria kertomaan josta
kin viimeaikaisesta kokemuksesta, 
jossa heitä kutsuttiin elämään jonkin 
evankeliumin periaatteen mukaan. 
Kuinka nuo kutsut auttoivat heitä 
kohentamaan elämäänsä ja tulemaan 
enemmän Vapahtajan kaltaisiksi?

• Kehota nuoria lukemaan pyhistä 
kirjoituksista esimerkkejä, joissa 
Vapahtaja kutsuu muita elämään jon
kin evankeliumin periaatteen mukaan 
(ks. esim. tässä oppimisehdotuksessa 
mainitut pyhien kirjoitusten kohdat). 
Mitä me voimme oppia Vapahtajan 
esimerkin pohjalta muiden kutsumi
sesta elämään evankeliumin mukaan?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka voi kutsua muita 
tulemaan Kristuksen luokse ja saada itseluottamusta tehdä niin. Valitse Hengen innoi-
tusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä luokan jäseniä lukemaan 
kertomus Pablosta ja hänen isästään 
vanhin Bradley D. Fosterin puheesta 
”Koskaan ei ole liian aikaista eikä kos
kaan liian myöhäistä”. Kuinka Pablon 
isä auttoi poikaansa tulemaan enem
män Kristuksen kaltaiseksi? Kuinka 
nuoret voivat soveltaa sitä, mitä he 
oppivat tästä kertomuksesta, kun he 
kutsuvat muita tulemaan enemmän 
Kristuksen kaltaiseksi? Voit esimer
kiksi pyytää nuoria näyttelemään, 
kuinka he voivat seurata Pablon isän 
käyttämää mallia auttaakseen ystävää 
tai perheenjäsentä elämään sellaisen 
evankeliumin periaatteen mukaan, 
jonka kanssa hänellä on vaikeuksia. 

• Lukekaa yhdessä julkaisusta 
Saarnatkaa minun evankeliumiani 
kohta nimeltä ”Kysy suoraan”, s. 209. 
Kehota nuoria ajattelemaan tilanteita, 
joissa he voisivat esittää kysymyksiä 
auttaakseen ystävää tai perheenjä
sentä tekemään myönteisiä muutoksia 
elämässään (esim. auttaa ystävää voit
tamaan tavan kiroilla tai kannustaa 
perheenjäsentä käymään kirkossa). 
Mitä suoria kysymyksiä he voivat 

näissä tilanteissa esittää? Kuinka 
he voivat esittää näitä kysymyksiä? 
Milloin he voivat kysyä niitä? Voisitte 
keskustella muistakin luvun ”Kuinka 
autan ihmisiä tekemään sitoumuksia 
ja pitämään ne?” osuuksista julkai
sun Saarnatkaa minun evankeliumiani 
sivuilla 207–213.

• Kehota nuoria ajattelemaan jota
kuta, jonka he haluaisivat kutsua 
elämään jonkin evankeliumin periaat
teen mukaan. Pyydä heitä lukemaan 
presidentti Henry B. Eyringin artik
kelista ”Korottakaamme varoituksen 
äänemme” väliotsikon ”Rakkaus 
tulee ensin” teksti tai katsomaan 
video ”Esimerkkejä palvelemisesta”. 
Kehota heitä kirjoittamaan taululle 
oppimiaan periaatteita, jotka auttavat 
heitä esittämään kutsun mielessään 
olevalle henkilölle. Kuinka he esittäi
sivät kutsun? Mitä he sanoisivat?

• Pyydä nuoria lukemaan tässä oppi
misehdotuksessa mainitut pyhien 
kirjoitusten kohdat, jotka sisältävät 
kutsuja tulla Kristuksen luokse. Mitä 
siunauksia näissä pyhien kirjoitusten 
kohdissa luvataan niille, jotka tulevat 

Opetusvinkki

”Jos haluamme tehdä 
pysyvän vaikutuksen 
oppilaisiin, meidän ei 
pidä pelkästään rakastaa 
opettamista, vaan meidän 
tulee rakastaa jokaista, jota 
opetamme” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 31).
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Kun Jeesus Kristus ilmes
tyi nefiläisille, Hän kutsui 
heitä tulemaan luokseen 
yksitellen, jotta nämä 
voisivat nähdä, tietää ja 
tuntea Hänet omakohtai
sesti (ks. 3. Nefi 11:13–17). 
Millä tavoin sinä voit 
kutsua nuoria tulemaan 
tuntemaan Jeesuksen Kris
tuksen omakohtaisesti?

Kristuksen luokse? Näytä yksi tässä 
oppimisehdotuksessa mainituista 
videoista ja kehota nuoria kerto
maan, kuinka videon ihmisille olivat 
siunaukseksi heidän ystäviensä 
ja perheenjäsentensä esittämät 

yksinkertaiset kutsut. Mitä yksinker
taisia kutsuja nuoret voivat esittää 
ystävilleen ja perheenjäsenilleen? 
Kuinka nämä kutsut ovat siunauk
seksi heidän ystävilleen ja perheel
leen, kun nämä ottavat ne vastaan?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat kutsua muita tulemaan enemmän Vapahtajan kaltaisiksi? Millaisia ajatuksia 
tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän 
aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Henry B. Eyringin artikkelista ”Korottakaamme 
varoituksen äänemme”,  Liahona, tammikuu 2009, s. 5–6

Rakkaus tulee ensin

Rakkaus tulee aina ensin. Yksi yksittäinen ystäväl
linen teko riittää harvoin. Herra kuvaili seuraavan
laisin sanoin rakkautta, jota meidän on tunnettava 
ja jota niiden, joille me esitämme kutsumme, tulee 
tunnistaa meissä: ”Rakkaus on kärsivällinen” ja 
”kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, 
kaiken se kärsii” (1. Kor. 13:4, 7).

Olen nähnyt, mitä kärsivällisyys ja kaiken kärsimi
nen tarkoittavat. Eräs perhe muutti naapuriimme. 
Talo oli uusi, joten olin yhdessä muiden myö
hempien aikojen pyhien kanssa auttamassa siellä 
useana iltana pihatöissä. Muistan viimeisen illan, 
kun seisoin perheen isän vieressä lopetellessamme 
töitä. Hän tarkasteli työtämme ja sanoi meille, jotka 
seisoimme lähellä: ”Tämä on kolmas piha, jonka te 
mormonit olette kunnostaneet meille, ja mielestäni 
tämä on paras.” Ja sitten hän hiljaa mutta lujasti 
kertoi minulle siitä suuresta tyydytyksestä, jonka 
hän sai jäsenyydestään omassa kirkossaan. Saman 
keskustelun kävimme usein niinä vuosina, jotka hän 
asui naapurinamme.

Koko tuona aikana hänelle ja hänen perheelleen 
osoitetut ystävälliset teot eivät lakanneet, koska 
naapurit todella oppivat rakastamaan heitä. – –

Toiseksi meidän on oltava parempia esimerkkejä 
siitä, mitä me kutsumme muita tekemään. Yhä syn
kemmäksi muuttuvassa maailmassa tästä Vapahta
jan käskystä tulee entistä tärkeämpi: ”Näin loista
koon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät 

teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on 
taivaissa” (Matt. 5:16).

Useimmat meistä ovat liian vaatimattomia ajatel
len, että pieni esimerkin kynttilämme on ehkä niin 
himmeä, ettei sitä huomata. Mutta teitä ja perhet
tänne seurataan enemmän kuin ehkä käsitättekään. 
Minulla oli jokin aika sitten mahdollisuus osallistua 
kokouksiin, joissa oli lähes 300 muiden kirkkojen 
pappia ja johtajaa, ja puhua heille. Keskustelin mah
dollisimman monen kanssa kahden kesken. Kysyin 
heiltä, miksi he olivat olleet niin kiinnostuneita 
sanomastani, jossa kerroin kirkon alkuperästä, nuo
ren Joseph Smithin ensimmäisestä näystä ja elävistä 
profeetoista. Jokaisessa tapauksessa sain pääpiir
teissään saman vastauksen. He kertoivat toistuvasti 
henkilöstä tai perheestä – tuntemistaan kirkon 
jäsenistä. Kuulin usein: ”Se on hienoin perhe, minkä 
olen koskaan tuntenut.” He puhuivat usein jostakin 
hankkeesta paikkakunnallaan tai avusta katastrofi
tilanteessa, jossa kirkon jäsenet olivat työskennelleet 
merkittävällä tavalla. – –

Kolmas asia, joka meidän on tehtävä paremmin, on 
kutsua todistamalla. Rakkaus ja esimerkki avaavat 
tien, mutta meidän on vielä avattava suumme ja lau
suttava todistuksemme. Meitä auttaa yksinkertainen 
tosiasia: totuus ja valinnat liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa. Jokaisen taivaallisen Isämme lapsen on 
tehtävä eräitä valintoja ollakseen kelvollinen saa
maan todistuksen hengellisistä totuuksista, ja kun 
me sitten tunnemme jonkin hengellisen totuuden, 
meidän on valittava, muovaammeko elämämme 
sen mukaiseksi. Kun me todistamme totuudesta 
rakkaillemme tai ystävillemme, meidän on ilmais
tava heille ne valinnat, jotka heidän on tehtävä sen 
jälkeen kun he tuntevat totuuden.
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LOKAKUU: KUINKA TULLA ENEMMÄN KRISTUKSEN KALTAISEKSI

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin osoittaa rakastavani 
niitä, joita opetan?
Jeesus Kristus rakasti niitä, joita Hän opetti. Hän rukoili heidän puolestaan ja 
etsi tilaisuuksia osoittaa rakkauttaan. Me voimme oppia rakastamaan niitä, 
joita opetamme, rukoilemalla heidän puolestaan ja palvelemalla heitä epä
itsekkäästi. Kun opetettavamme voivat aistia, että me rakastamme heitä vilpit
tömästi, heidän sydämensä pehmenee ja he ovat avoimempia opettamillemme 
totuuksille.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä auttaa nuoria ymmär-
tämään, miten tärkeää on rakastaa niitä, joita opettaa?

Joh. 13:34 (Meidän tulee rakastaa 
muita siten kuin Vapahtaja rakastaa 
meitä)

Moosia 28:1–3; Alma 17:21–39; 20:21–
27 (Ammon osoittaa rakastavansa 
lamanilaisia, joita hän opettaa)

Moroni 7:45–46 (Ilman rakkautta me 
emme ole mitään)

Thomas s. Monson, ”Esimerkkejä 
suurista opettajista”,  Liahona, kesäkuu 
2007, s. 74–80

”Rakasta niitä, joita opetat”, Opet-
taminen, kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 30–39

Video: ”Rakasta niitä, joita opetat”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 
ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria kertomaan jollekulle 
toiselle luokan jäsenelle jokin pyhien 
kirjoitusten kohta, jonka he ovat 

äskettäin lukeneet henkilökohtaisessa 
tutkimisessaan. Onko heillä kysymyk
siä siitä, mitä he ovat oppineet?

Kuinka sinuun on vai
kuttanut opettaja, joka 
osoitti rakastavansa sinua? 
Kuinka olet opetellut 
rakastamaan niitä, joita 
opetat?

Missä tilanteissa kirkossa 
nuorilla on tilaisuuk
sia opettaa? Mitä muita 
opetustilaisuuksia heillä 
on elämässään? Kuinka 
se, että nuoret oppivat 
rakastamaan niitä, joita 
he opettavat, auttaa heitä 
tulemaan paremmiksi 
opettajiksi?
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• Kysy nuorilta, mistä he voivat 
tietää, milloin opettaja rakastaa heitä. 
Miksi on tärkeää, että opettaja osoit
taa rakkautta? Ovatko nuoret koskaan 
osoittaneet rakastavansa jotakuta, jota 

he opettivat? Lukekaa Joh. 13:34 ja 
keskustelkaa tavoista, joilla Vapahtaja 
osoitti rakastavansa niitä, joita Hän 
opetti.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat rakas-
taa Kristuksen kaltaisella tavalla niitä, joita he opettavat. Valitse Hengen innoitusta 
noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria lukemaan Moroni 
7:45, etsimään sanoja ja ilmauksia, 
joilla kuvataan henkilöä, jolla on 
rakkautta, sekä kuvailemaan näitä 
ominaisuuksia omin sanoin (jos 
tarpeen, auta heitä määrittelemään 
vieraat sanat). Kehota kutakin nuorta 
valitsemaan yksi näistä sanoista tai 
ilmauksista ja kuvailemaan, kuinka se 
saattaisi liittyä opettamiseen. Pyydä 
heitä miettimään tilanteita, joissa he 
opettavat muita – sekä kirkossa että 
muissa opetustilanteissa (kotona, 
koulussa ja jokapäiväisessä elämässä). 
Mitä kohdan Moroni 7:45 ominai
suuksia he haluaisivat kehittää, jotta 
heistä tulisi parempia opettajia? 
Kehota muutamaa nuorta kertomaan 
ajatuksistaan.

• Pyydä nuoria lukemaan presidentti 
Thomas s. Monsonin puheesta ”Esi
merkkejä suurista opettajista” väli
otsikon ”Autuaampi on antaa kuin 
ottaa” teksti tai näytä video ”Rakasta 
niitä, joita opetat”. Kysy nuorilta: 
Mitä opettajat näissä esimerkeissä 
tekivät osoittaakseen rakastavansa 
niitä, joita he opettivat? Mitä tilai
suuksia nuorilla on opettaa (kirkossa 
ja muissa opetustilanteissa)? Kehota 
nuoria suunnittelemaan, miten he 
voivat osoittaa rakkautta ollessaan 

opettajia. Pyydä muutamaa nuorta 
kertomaan suunnitelmistaan luokalle.

• Esitä nuorille vanhin Dallas N. 
Archibaldin vertaus julkaisun Opet-
taminen, kutsumuksista suurin sivulta 
31 (voit ehkä tuoda tyhjän juomalasin 
ja vesikannun avuksi tähän keskus
teluun). Mitä nuoret oppivat opet
tamisesta tämän vertauksen avulla? 
Jaa luokka kolmeen ryhmään ja anna 
kullekin ryhmälle yksi julkaisun 
Opettaminen, kutsumuksista suurin 
osion ”Rakasta niitä, joita opetat” kol
mesta ensimmäisestä luvusta. Kehota 
kutakin ryhmää opettamaan muulle 
luokalle, mitä he oppivat saamastaan 
osuudesta. Kannusta heitä sisällyttä
mään esitykseensä periaatetta havain
nollistava kertomus, jokin keskus
telukysymys sekä henkilökohtainen 
todistus.

• Näytä kuva Ammonista puolus
tamassa Lamonin laumoja (Evan-
keliumiaiheinen kuvakirja, nro 78) ja 
pyydä jotakuta luokan jäsentä esittä
mään kyseinen kertomus (ks. Alma 
17:21–39). Pyydä muutamaa nuorta 
lukemaan Moosia 28:1–3 ja etsimään 
vastauksia kysymykseen ”Mikä 
innoitti Ammonia ja hänen veljiään 
saamaan halun opettaa evankeliumia 
lamanilaisille?” Pyydä muita nuoria 

Opetusvinkki

”Työhösi evankeliumin 
opettajana kuuluu se, että 
autat oppilaita ymmär
tämään ja tuntemaan 
taivaallisen Isän rakkau
den heitä kohtaan. Tämä 
ei ole mahdollista yksis
tään sanoilla. Se vaatii, 
että osoitat huomiota 
yksilöille.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 35.)
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lukemaan Alma 20:21–27 ja etsimään 
vastauksia kysymykseen ”Mikä 
vaikutus Ammonin rakkaudella oli 
kuningas Lamonin isään?” Kehota 

heitä kertomaan, mitä he löytävät, ja 
pyydä heitä miettimään, mitä erityisiä 
asioita he voivat tehdä noudattaak
seen Ammonin esimerkkiä.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat osoittaa rakastavansa niitä, joita he opettavat? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää 
enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kannusta nuoria miettimään ihmisiä, joita he opettavat. Kehota heitä tekemään päätös 
tehdä jotakin, mikä osoittaisi, että he rakastavat noita ihmisiä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Jeesus Kristus rakasti 
niitä, joita Hän opetti. Hän 
rukoili heidän puolestaan 
ja palveli heitä jatkuvasti. 
Kuinka sinä voit osoittaa 
rakkauttasi niitä nuoria 
kohtaan, joita opetat?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Thomas s. Monsonin artikkelista ”Esimerkkejä suu-
rista opettajista”,  Liahona, kesäkuu 2007, s. 76–77

”Autuaampi on antaa kuin ottaa”

Minä sain pienenä poikana kokea, mitä on päästä 
mitä vaikuttavimman ja innoitetuimman opettajan 
vaikutuspiiriin, opettajan, joka kuunteli meitä ja 
joka rakasti meitä. Hänen nimensä oli Lucy Gertsch.  
Pyhäkoululuokassamme hän opetti meille maa
ilman luomisesta, Aadamin lankeemuksesta ja 
 Jeesuksen sovitusuhrista. Hän toi luokkahuonee
seensa kunniavieraiksi Mooseksen, Joosuan, Pie
tarin, Tuomaan, Paavalin ja tietenkin Kristuksen. 
Vaikka me emme nähneet heitä, me opimme rakas
tamaan, kunnioittamaan ja jäljittelemään heitä.

Hänen opetuksensa oli aivan erityisen koskettavaa 
ja vaikutukseltaan iankaikkista eräänä sunnuntai
aamuna, jolloin hän murheellisena ilmoitti erään 
luokkatoverimme äidin kuolemasta. Olimme 
aamulla havainneet Billyn olevan poissa, mutta 
emme tienneet syytä siihen.

Oppitunnin aiheena oli ”Autuaampi on antaa kuin 
ottaa” (Ap. t. 20:35). Oppitunnin keskivaiheilla 
opettajamme sulki oppikirjan ja avasi silmämme ja 
korvamme ja sydämemme Jumalan kirkkaudelle. 
Hän kysyi: ”Paljonko rahaa meillä on luokkamme 
juhlarahastossa?”

Lamakauden aika oli syynä ylpeään vastauk
seemme: ”Neljä dollaria ja seitsemänkymmentäviisi 
senttiä.”

Äärimmäisen lempeästi opettajamme sitten ehdotti: 
”Billyn perhe on vaikeuksissa ja murheen murtama. 
Mitä ajattelisitte sellaisesta mahdollisuudesta, että 

kävisimme tervehtimässä perhettä tänä aamuna ja 
antaisimme heille rahastonne rahat?”

Tulen aina muistamaan pienen joukon, joka kulki 
nuo kolme korttelinväliä, astui sisään Billyn kotiin 
ja tervehti häntä, hänen veljeään, sisariaan ja 
isäänsä. Äidin poissaolo tuntui selvästi. Arvostan 
aina rakkaana muistona kyyneliä, jotka kimmelsi
vät kaikkien silmissä, kun valkea kirjekuori, joka 
sisälsi kallisarvoisen juhlarahastomme rahat, siirtyi 
opettajamme sirosta kädestä surun murtaman isän 
tarvitsevaan käteen.

Me suorastaan hyppelimme matkallamme takaisin 
kappelille. Sydämemme oli kevyempi kuin koskaan 
ennen, ilomme täydellisempi, ymmärryksemme 
syvempi. Jumalan innoittama opettaja oli antanut 
pojilleen ja tytöilleen iankaikkisen opetuksen juma
lallisesta totuudesta: ”Autuaampi on antaa kuin 
ottaa.”

Olisimme voineet hyvin sanoa samoin kuin opetus
lapset Emmauksen tiellä: ”Eikö sydämemme hehku
nut innosta, kun hän – – opetti meitä ymmärtämään 
kirjoitukset?” (Luuk. 24:32.)

Lucy Gertsch tunsi jokaisen oppilaansa. Hän kävi 
väsymättä niiden luona, joilta jäi yksi sunnuntai 
väliin tai jotka eivät käyneet ollenkaan. Me tie
simme, että hän välitti meistä. Yksikään meistä ei ole 
koskaan unohtanut häntä eikä hänen opetuksiaan.

Monia, monia vuosia myöhemmin, kun Lucy eli 
elämänsä viimeisiä vaiheita, kävin hänen luonaan. 
Muistelimme noita kaukaisia päiviä, kun hän oli 
ollut opettajamme. Puhuimme jokaisesta luok
kamme jäsenestä ja keskustelimme siitä, mitä kulle
kin nyt kuului. Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa 
oli elinikäistä.
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LOKAKUU: KUINKA TULLA ENEMMÄN KRISTUKSEN KALTAISEKSI

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka Vapahtaja vertasi 
evankeliumin totuuksia 
tuttuihin esineisiin ja 
kokemuksiin?
Jeesus Kristus on Mestariopettaja. Hän esitti yksinkertaisia kertomuksia, 
vertauksia ja todellisen elämän esimerkkejä, jotka auttoivat niitä, joita Hän 
opetti, ymmärtämään evankeliumin periaatteita. Me voimme käyttää kerto
muksia opettaaksemme siten kuin Vapahtaja, kun kerromme omista koke
muksistamme ja yhdistämme evankeliumin periaatteita meitä ympäröivään 
maailmaan.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä niistä tunnet 
innoitusta jakaa nuorten kanssa?

Matt. 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Luuk. 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32 (Esimerk
kejä vertauksista)

Matt. 18:1–6 (Vapahtaja käyttää lasta 
opettaakseen taivaan valtakuntaa 
koskevia asioita)

Matt. 5:13–16; ks. myös video ”Vuo
risaarna – autuaaksijulistukset” 
(Vapahtaja vertaa opetuslapsiaan 
suolaan ja kynttilöiden valoon)

L. Tom Perry, ”Uskonkappaleiden 
sisältämät opit ja periaatteet”,  Liahona, 
marraskuu 2013, s. 46–48

Jeffrey R. Holland, ”Viinitarhan 
työmiehet”,  Liahona, toukokuu 2012, 
s. 31–33

David A. Bednar, ”Teidän täytyy syn
tyä uudesti”,  Liahona, toukokuu 2007, 
s. 19–22

”Vertaukset ja havaintoesitykset”, 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 180–181

”Kertomukset”, Opettaminen, kutsu-
muksista suurin, s. 161–163

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 

Mitkä Jeesuksen vertauk
sista muistat parhaiten ja 
miksi? Mitkä muut rinnas
tukset ovat auttaneet sinua 
ymmärtämään evankeliu
min periaatteita?

Mitkä Jeesuksen ver
tauksista saattaisivat olla 
merkityksellisiä nuorille? 
Mitkä muut rinnastukset 
saattaisivat auttaa heitä 
ymmärtämään evanke
liumin periaatteita? Mitä 
nuoret voivat oppia opet
tamisesta sen perusteella, 
kuinka Vapahtaja käytti 
vertauksia ja kertomuksia?
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ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria kuvailemaan jotakin 
perheiltaa tai muuta oppiaihetta, 
sakramenttikokouspuhetta tai konfe
renssipuhetta, jonka he muistavat, ja 
kertomaan, miksi se jäi mieleen.

• Kehota nuoria esittämään jokin 
kertomus jostakin viimeisimmän 
yleiskonferenssin puheesta. Mitä he 
oppivat kertomuksesta? Miksi he 
arvelevat puhujan päättäneen opettaa 
kertomuksen avulla?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat käyttää 
vertauksia ja rinnastuksia, kun he opettavat. Valitse Hengen innoitusta noudattaen 
yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria tekemään kaksi 
saraketta, joissa on seuraavat otsikot: 
”Suolakurkun valmistaminen” ja 
”Kääntymyksen kokeminen”. Pyydä 
nuoria lukemaan vanhin David A. 
Bednarin puhe ”Teidän täytyy syntyä 
uudesti” ja etsimään rinnastuksia, 
joita vanhin Bednar tekee opettaak
seen kääntymyksen kokemista. Voisit 
pyytää nuoria piirtämään kuvia, jotka 
auttavat heitä muodostamaan mieli
kuvia rinnastuksista. Anna nuorille 
aikaa keksiä omista kokemuksistaan 
jokin vertaus, jota he voisivat käyttää 
opettaakseen jonkin evankeliumin 
totuuden.

• Pyydä kutakin nuorta miettimään 
yhtä lempivertauksistaan ja etsimään 
se pyhistä kirjoituksista. Jos he tarvit
sevat ehdotuksia, he voisivat käyttää 
yhtä tässä oppimisehdotuksessa 
mainituista vertauksista. Kehota nuo
ria kertomaan valitsemansa vertaus 
luokalle omin sanoin ja selittämään, 
miksi se on heille merkityksellinen. 
Mikä tekee vertauksista niin tehok
kaan opetusmenetelmän (ks. ”Kerto
mukset”, Opettaminen, kutsumuksista 

suurin, s. 161–163)? Voit antaa nuorille 
aikaa kehitellä oma vertauksensa, 
joka opettaa jonkin evankeliumin 
totuuden. Voisit ohjata heitä ehdot
tamalla, että he päättäisivät ensiksi, 
minkä evankeliumin periaatteen he 
haluavat opettaa. Sitten he mietti
sivät vertaukselleen tilanteen, joka 
olisi tuttu niille, joita he opettavat, ja 
kirjoittaisivat kertomuksen, joka opet
taisi tuota evankeliumin periaatetta.

• Näytä nuorille matkapuhelinta 
tai sen kuvaa ja pyydä heitä vertaa
maan keskenään puhelinta ja jotakin 
evankeliumin periaatetta. Kehota 
heitä lukemaan vanhin L. Tom Perryn 
puheesta ”Uskonkappaleiden sisältä
mät opit ja periaatteet” viimeiset viisi 
kappaletta ennen otsikkoa ”Pap
peuden organisaatio ja järjestys” ja 
keskustelemaan rinnastuksesta, jota 
hän käyttää. Puheensa lopussa vanhin 
Perry kehottaa nuoria tutkimaan 
uskonkappaleisiin sisältyviä oppeja. 
Lukekaa yhdessä hänen kehotuksensa 
ja pyydä kutakin nuorta tutkimaan 
jossakin uskonkappaleessa opetet
tua oppia ja tulemaan ensi viikolla 

Evankeliumin tutkimi-
seen liittyviä taitoja

Vertauskuvien ymmärtä-
minen. Ymmärtääkseen 
pyhissä kirjoituksissa 
olevia vertauksia ja 
vertauskuvia nuorten 
pitää kyetä tunnistamaan 
vertauskuvia ja niiden osia 
sekä tulkitsemaan niitä. 
Yksi keino tunnistaa jokin 
vertauskuva on etsiä seu
raavanlaisia sanoja: kuten, 
kuin, niin kuin, ikään kuin 
tai kaltainen. Sitten nuoret 
voivat tehdä luettelon 
vertauskuvan osista. Ver
tauskuvia tulkitessaan he 
voivat käyttää hyväkseen 
muuta kirkon lähdeaineis
toa (kuten kirkon lehtiä, 
konferenssipuheita tai 
muita pyhien kirjoitusten 
kohtia) ja miettiä, kuinka 
vertauskuva auttaa heitä 
ymmärtämään jotakin 
evankeliumin periaatetta. 
Kannusta heitä tekemään 
näin aina kun he löytä
vät jonkin vertauksen tai 
vertauskuvan tutkiessaan 
itsekseen evankeliumia.
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luokkaan valmistautuneena opet
tamaan lyhyesti tuon opin jonkin 
rinnastuksen avulla.

• Näytä toinen tässä oppimis
ehdotuksessa mainituista videoista 
tai kehota nuoria lukemaan pyhistä 
kirjoituksista esimerkkejä siitä, kuinka 
Vapahtaja vertasi evankeliumia johon
kin tuttuun esineeseen. Miksi Jeesus 
opetti tällä tavalla (ks. ”Vertaukset 
ja havaintoesitykset”, Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, s. 180–181)? Tuo 
luokkaan muutamia jokapäiväisiä 
esineitä kuten saippua, kolikoita, 
avaimet, kiviä tai elintarvikkeita. 
Kehota nuoria valitsemaan yksi esine 
ja opettamaan jokin evankeliumin 
periaate tuota esinettä käyttäen. Jos 
nuoret tarvitsevat apua, voisit käyttää 
julkaisun Opettaminen, kutsumuksista 
suurin sivuja 180–181.

• Kehota nuoria lukemaan vertaus 
viinitarhan työmiehistä kohdasta 
Matt. 20:1–15. Pyydä heitä keskuste
lemaan joistakin tavoista, joilla tämä 
vertaus voisi soveltua heidän elä
määnsä. Kehota heitä lukemaan van
hin Jeffrey R. Hollandin puhe ”Viini
tarhan työmiehet” ja keskustelemaan 
siitä, mitä evankeliumin totuuksia 
hän opettaa tätä vertausta käyttäen 
(voit päättää keskittyä niihin osiin 
puheesta, jotka tuntuvat sopivimmilta 
nuorille). Pyydä nuoria valitsemaan 
pyhistä kirjoituksista jokin toinen 
vertaus ja kertomaan luokalle, miten 
he tuntevat sen soveltuvan heihin. 
Miksi vertaukset ovat tehokas tapa 
auttaa muita oppimaan evankeliumin 
periaatteita?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka voi 
opettaa vertauksia ja rinnastuksia käyttäen? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän 
aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria käyttämään rinnastuksia tai vertauksia jonkin evankeliumin totuuden 
opettamiseen jollekulle. Pyydä heitä miettimään tilanteita, joissa he voisivat opettaa 
tämän totuuden, kuten perheillassa, sakramenttikokouspuheessa tai ollessaan ystävän 
kanssa.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja auttoi opetta
miaan ihmisiä löytämään 
evankeliumin opetuksia 
omista kokemuksistaan 
sekä heitä ympäröivästä 
maailmasta. Kuinka voit 
auttaa nuoria ymmärtä
mään, kuinka he voivat 
käyttää tuttuja esineitä ja 
omia kokemuksiaan opet
taakseen muille evankeliu
min totuuksia?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote David A. Bednarin puheesta ”Teidän täytyy syntyä 
uudesti”,  Liahona, toukokuu 2007, s. 20–21

Aivan kuten kurkku muuttuu suolakurkuksi, 
kun se upotetaan suolaliemeen ja kyllästetään 
sillä, samoin te ja minä synnymme uudesti, kun 
Jee suksen Kristuksen evankeliumi imeytyy meihin 
ja me siihen. Kun me kunnioitamme ja noudatamme 
liittoja (ks. OL 42:13), jotka olemme solmineet, kun 
me kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla 
(ks. 2. Nefi 32:3), kun me rukoilemme Isää koko 
sydämen voimalla (ks. Moroni 7:48) ja kun me 
palvelemme Jumalaa koko sydämestämme, 
väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme 
(ks. OL 4:2), niin:

”Sen liiton tähden, jonka olette tehneet, teitä kutsu
taan Kristuksen lapsiksi, hänen pojikseen ja hänen 
tyttärikseen; sillä katso, tänä päivänä hän on hengel
lisesti synnyttänyt teidät; sillä te sanotte, että teidän 
sydämenne on muuttunut uskon kautta hänen 
nimeensä; sen tähden te olette syntyneet hänestä 
ja olette tulleet hänen pojiksensa ja hänen tyttärik
sensä” (Moosia 5:7).

Tässä jakeessa kuvattu hengellinen uudestisyntymi
nen ei tapahdu nopeasti tai yhdellä kertaa; se on jat
kuva prosessi – ei yksittäinen tapahtuma. Rivi rivin 
päälle ja käsky käskyn päälle, vähitellen ja miltei 
huomaamatta motiivimme, ajatuksemme, sanamme 
ja tekomme asettuvat Jumalan tahdon mukaisiksi. 
Tämä muodonmuutosprosessin vaihe vaatii aikaa, 
sitkeyttä ja kärsivällisyyttä.

Kurkusta tulee suolakurkku vain pysyvällä, pitkä
aikaisella ja täydellisellä upottamisella suolalie
meen. Merkittävää on, että suola on ohjeen tärkein 
ainesosa. Suolaa käytetään pyhissä kirjoituksissa 
usein sekä liiton että liittokansan vertauskuvana. Ja 

aivan kuten suola on välttämätön kurkun muutta
misessa suolakurkuksi, samoin liitot ovat keskeisiä 
hengelliselle uudestisyntymisellemme.

Me aloitamme uudestisyntymisen prosessin harjoit
tamalla uskoa Kristukseen, tekemällä parannuksen 
synneistämme ja vastaanottamalla upotuskasteen 
syntien anteeksisaamiseksi henkilöltä, jolla on pap
peuden valtuus.

”Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja 
haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin 
alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus 
Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista” 
(Room. 6:4).

Ja kun me olemme nousseet kasteen vesistä, sie
lumme tarvitsee jatkuvaa upottautumista Vapahta
jan evankeliumin totuuteen ja valoon ja sillä kylläs
tämistä. Satunnainen ja pinnallinen kastautuminen 
Kristuksen oppiin ja osittainen osallistuminen 
Hänen palautetun kirkkonsa toimintaan eivät voi 
tuottaa hengellistä muodonmuutosta, jonka ansiosta 
me voimme elää uutta elämää. Sen sijaan vaaditaan 
uskollisuutta liitoille, jatkuvaa sitoutumista ja koko 
sielumme tarjoamista Jumalalle, jos aiomme saada 
iankaikkisuuden siunaukset.

”Minä tahdon teidän tulevan Kristuksen luokse, 
joka on Israelin Pyhä, ja pääsevän osallisiksi hänen 
pelastuksestaan ja hänen lunastuksensa voimasta. 
Niin, tulkaa hänen luoksensa ja uhratkaa koko 
sielunne uhriksi hänelle ja paastotkaa ja rukoilkaa 
jatkuvasti ja kestäkää loppuun asti; ja niin totta kuin 
Herra elää, te pelastutte.” (Omni 26.)

Täydellinen uppoutuminen Vapahtajan evanke
liumiin ja sillä kyllästäminen ovat välttämättömiä 
vaiheita uudestisyntymisen prosessissa.
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Ote L. Tom Perryn puheesta ”Uskonkappaleiden sisältä-
mät opit ja periaatteet”,  Liahona, marraskuu 2013

Opettajamme sanojen voima on ollut minulle innoi
tuksen lähteenä sen vuoksi, miten hän tähdensi 
evankeliumin tutkimista. Pyhät kirjoitukset opasta
vat meidät totuuden mittapuun luo, jonka mukaan 
voimme arvioida, onko saamamme tieto totta vai ei. 
Tosi oppi tulee Jumalalta, joka on kaikkien totuuk
sien lähde ja perusta. Opetukset ja käsitykset tosi 
opista sisältyvät meidän Herramme ja Vapahtajamme 
evankeliumiin. Väärät opetukset tulevat Saatanalta, 
kaikkien valheiden isältä. Hän haluaa vääristellä, 
vaihtaa ja muuttaa ilmoitetut totuudet. Hän haluaa 
pettää meitä niin että jotkut meistä eksyvät matkal
lamme takaisin taivaalliseen kotiimme.

Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, kuinka voi 
välttää vääriä opetuksia. Esimerkiksi Paavali sanoo 
kirjeessään Timoteukselle:

”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoi
tus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennuk
seksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen 
elämään.

Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaik
keen hyvään kykenevä.” (2. Tim. 3:16–17.)

Tämä oppi on kirkolle samaa kuin akku on matka
puhelimelle. Kun matkapuhelimesta poistaa akun, 
siitä tulee hyödytön. Samalla tavoin kirkko, jossa 
ei enää opeteta tosi oppia, on hyödytön. Se ei voi 
opastaa meitä takaisin taivaallisen Isämme luo ja 
iankaikkiseen kotiimme.
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Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin käyttää pyhiä 
kirjoituksia auttaakseni muita 
tulemaan enemmän Kristuksen 
kaltaisiksi?
Jeesus Kristus on paras esimerkki opettamisesta. Hän käytti pyhiä kirjoituksia 
opettaakseen evankeliumiaan. Myöhempien aikojen profeetat ovat opettaneet 
meille, että kun opetamme muille evankeliumia, mikään ei korvaa pyhiä kirjoi
tuksia ja elävien profeettojen sanoja. Jotta voimme opettaa pyhiä kirjoituksia, 
meidän täytyy tutkia niitä itse. Silloin voimme käyttää pyhien kirjoitusten 
kertomuksia ja esimerkkejä ja auttaa niitä, joita opetamme, vertaamaan pyhiä 
kirjoituksia itseensä.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä niistä innoittavat 
nuoria saamaan halun käyttää opettaessaan pyhiä kirjoituksia?

Matt. 12:1–8; 13:38–41 (Esimerkkejä 
siitä, kuinka Vapahtaja käyttää ver
tauksissaan pyhiä kirjoituksia)

Luuk. 4:17–27 (Jeesus käyttää 
pyhiä kirjoituksia opettaakseen 
nasaretilaisia)

3. Nefi 23:1–6 (Jeesus käyttää pyhiä 
kirjoituksia opettaakseen nefiläisiä)

”Opettakaa pyhiä kirjoituksia”, artik
kelissa Jeffrey R. Holland, ”Opettami
nen ja oppiminen kirkossa”,  Liahona, 
kesäkuu 2007, s. 62–65

”Opeta pyhiä kirjoituksia”, Opetta-
minen, kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 54–59

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 
ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria esittämään luokalle 
lempikohtansa pyhistä kirjoituksista. 

Miksi kyseinen kohta on heille 
merkityksellinen?

Mitä pyhien kirjoitusten 
kohtia olet käyttänyt 
äskettäin opettaaksesi 
jonkin evankeliumin peri
aatteen? Kuinka pyhien 
kirjoitusten tutkimisesi on 
auttanut sinua tulemaan 
paremmaksi opettajaksi? 
Kuinka käytät pyhiä kirjoi
tuksia, kun opetat?

Mitkä pyhien kirjoitusten 
kertomukset tai kohdat 
voisivat olla merkityk
sellisimpiä ja ajankohtai
simpia nuorille? Miksi 
nuorten on tärkeää käyttää 
pyhiä kirjoituksia, kun he 
opettavat?
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• Kehota nuoria lukemaan pyhistä 
kirjoituksista esimerkkejä siitä, kuinka 
Vapahtaja käytti pyhiä kirjoituksia 
opettaakseen muita, kuten ne esimer
kit, jotka on mainittu tässä oppimis
ehdotuksessa, tai muut, joista kenties 
tiedät. Keskustele nuorten kanssa 
seuraavanlaisista kysymyksistä: Miksi 

Vapahtaja käytti opettaessaan pyhiä 
kirjoituksia? Kuinka pyhien kirjoi
tusten käyttäminen vaikutti niihin, 
joita Hän opetti? Mitä tilaisuuksia 
nuorilla on opettaa? Kuinka nuoret 
voivat käyttää opetuksessaan pyhiä 
kirjoituksia?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat käyttää 
pyhiä kirjoituksia auttaakseen muita tulemaan enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Valitse 
Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle 
luokallesi:

• Näytä käytännössä, kuinka käytät 
pyhissä kirjoituksissa olevia opiske
lun apuvälineitä (kuten alaviitteitä, 
lukujen johdantoja, Pyhien kirjoi
tusten opasta), kun olet opettaja (ks. 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
s. 56–57). Kehota nuoria käyttämään 
pyhissä kirjoituksissa olevia opiske
lun apuvälineitä, kun he valmistavat 
perheillan oppiaiheen yhdestä Kris
tuksen kaltaisesta ominaisuudesta, 
jota he ovat tutkineet muissa luokis
saan. Jos mahdollista, kehota muuta
maa heistä kertomaan luokalle, mitä 
he valmistivat.

• Pyydä nuoria kuvittelemaan, että 
heitä on pyydetty opettamaan pie
nille lapsille jokin Kristuksen kal
tainen ominaisuus käyttäen jotakin 
pyhien kirjoitusten kertomusta, kuten 
vertausta laupiaasta samarialaisesta 
(ks. Luuk. 10:25–37) tai eksyneestä 
lampaasta (Luuk. 15:1–7). Kehota 
heitä käyttämään julkaisun Saarnatkaa 
minun evankeliumiani sivuilla 190–192 
olevia ohjeita, kun he suunnittelevat, 
kuinka he opettaisivat kertomuksen. 
Jos mahdollista, anna heille aikaa 

harjoitella opettamista ja järjestä heille 
tilaisuus opettaa kertomuksensa 
lapsille.

• Kehota nuoria lukemaan julkai
susta Opettaminen, kutsumuksista 
suurin kohdat ”Selvitä asiayhteys” ja 
”Kerro elämäkertatietoja”, s. 54–55. 
Näytä käytännössä, kuinka pyhiä 
kirjoituksia opetettaessa selvitetään 
asiayhteys, kertomalla sotapäällikkö 
Moronista ja vapauden tunnuksesta. 
Voisit esimerkiksi tehdä yhteenve
don taustatiedoista kohdassa Alma 
46:1–11 ennen jakeiden 12–13 luke
mista. Kysy nuorilta, kuinka tausta
tietojen ymmärtäminen auttaa heitä 
ymmärtämään pyhien kirjoitusten 
kertomusta. Kehota nuoria valitse
maan jokin pyhien kirjoitusten kohta 
ja harjoittelemaan sen opettamista 
muille selvittämällä sen asiayhteys ja 
elämäkertatiedot.

• Näytä käytännössä, kuinka voi 
kutsua muita etsimään jotakin erityis
asiaa pyhistä kirjoituksista. Voisit 
käyttää muutamia niistä esimerkeistä, 
jotka ovat julkaisun Opettaminen, kut-
sumuksista suurin sivulla 55. Kehota 

Evankeliumin tutkimi-
seen liittyviä taitoja

Alaviitteiden käyttäminen. 
Tämän osuuden ensimmäi
sessä toiminnassa nuoria 
kannustetaan käyttämään 
pyhien kirjoitusten opis
kelemisen apuvälineitä 
kuten alaviitteitä. Kehota 
heitä lukemaan jae, joka 
koskee jotakin Kristuksen 
kaltaista ominaisuutta, 
ja tutkimaan tuon jakeen 
jokaista alaviitettä vastaa
malla seuraavaan kysy
mykseen: Miten tämä ala
viite lisää ymmärrystäni 
tästä jakeesta? Kannusta 
nuoria kääntymään usein 
alaviitteiden puoleen, kun 
he tutkivat itsekseen pyhiä 
kirjoituksia.
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja opetti ihmisiä 
pohtimaan pyhiä kirjoituk
sia itse ja etsimään niistä 
vastauksia omiin kysy
myksiinsä. Kuinka voit 
kannustaa nuoria opetta
maan siten kuin Vapahtaja 
opetti?

nuoria ottamaan esiin jokin pyhien 
kirjoitusten kohta, jossa kerrotaan jos
takin Kristuksen kaltaisesta ominai
suudesta, ja miettimään, mitä he voi
sivat pyytää oppijoita etsimään, kun 

tuo pyhien kirjoitusten kohta luetaan. 
Anna heidän opettaa kohtansa luo
kalle käyttäen ”etsintämenetelmää”.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat käyttää pyhiä kirjoituksia pyrkimyksissään auttaa muita tulemaan Kristuksen 
luokse? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? 
Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, kuinka he voivat käyttää luokassa oppimiaan asioita parantaakseen 
evankeliumin tutkimistaan ja opettamistaan. Kehota heitä kertomaan tulevilla oppi-
tunneilla kokemuksista, joita heillä on ollut, kun he ovat käyttäneet pyhiä kirjoituksia 
opettaakseen muita.
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Ote kohdasta ”Opeta pyhiä kirjoituksia”, Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, s. 54–55

Selvitä asiayhteys

Jonkin pyhien kirjoitusten kohdan tilannetta tai 
taustaa sanotaan asiayhteydeksi. Oppilaat ymmär
tävät paremmin, mitä pyhien kirjoitusten koh
dassa tapahtuu tai sanotaan, kun he tietävät sen 
asiayhteyden.

Kun alatte etsiä asiayhteyttä, esitä seuraavia 
kysymyksiä:

• Kuka puhuu?

• Kenelle kyseinen henkilö puhuu?

• Mistä hän puhuu?

• Mihin hän reagoi?

• Miksi hän sanoo näin?

Esimerkiksi kohdassa Luuk. 15:11–32 on Vapahta
jan vertaus tuhlaajapojasta. Profeetta Joseph Smith 
sanoi, että hän ymmärsi tämän vertauksen katso
malla sen asiayhteyttä:

”Minulla on keino, jonka avulla ymmärrän pyhät 
kirjoitukset. Minä kysyn itseltäni: Mikä oli se kysy
mys, joka aiheutti tämän vastauksen tai sai Jeesuk
sen esittämään vertauksen? – – Jeesuksen opettaessa 
kansaa kaikki publikaanit ja syntiset tulivat kuu
lemaan Häntä, ’mutta fariseukset ja lainopettajat 
sanoivat paheksuen: ”Tämä ottaa vastaan syntisiä 
ja syö heidän kanssaan.”’ Nämä ovat avainsanat, 
jotka auttavat ymmärtämään tuhlaajapojan ver
tausta. Vertaus esitettiin vastauksena saddukeusten 
ja fariseusten nurinaan ja kysymyksiin, koska nämä 
epäilivät, etsivät vikoja ja sanoivat: Miten tämä 
mies, joka on olevinaan niin suuri, syö publikaanien 
ja syntisten kanssa?” (Ks. Profeetta Joseph Smithin 
opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 275.)

Kuten profeetta Joseph totesi, tuhlaajapoikavertauk
sen asiayhteys alkaa kohdasta Luuk. 15:1–2, monta 
jaetta ennen kuin vertaus alkaa. Yksi keino löytää 
asiayhteys on lukea tutkittavaa kohtaa edeltävät ja 
sen jälkeiset jakeet. – –

Joskus on myös hyödyllistä tutkia sen ajan poliit
tista, sosiaalista tai talouselämän historiaa, jona 
jokin pyhien kirjoitusten kohta on kirjoitettu. 
Ymmärtääkseen esimerkiksi Opin ja liittojen kirjan 
luvuissa 121 ja 122 olevia Herran lohduttavia sanoja 
ja lupauksia on hyödyllistä tuntea ne koettelemuk
set, joita pyhät siihen aikaan kärsivät Missourissa, 
sekä ne olosuhteet, joita profeetta Joseph ja hänen 
työtoverinsa kestivät Libertyn vankilassa. Ymmär
tääksemme paremmin Paavalin kirjeitä voimme 
hyötyä perustiedoista siitä alueesta, jolla hän 
matkusti, ja niiden kirkon seurakuntien tilasta, joille 
hän kirjoitti. Pyhien kirjoitusten opas voi olla erin
omainen lähde, josta saa näitä ja muita taustatietoja 
Raamatun luvuista.

Asiayhteyden selvityksessä on olennaisen tärkeätä 
pitää mielessä sen tarkoitus: auttaa paremmin 
ymmärtämään jotakin tiettyä pyhien kirjoitusten 
kohtaa. Pidä huoli siitä, ettet tee asiayhteydestä – 
kuten pyhien kirjoitusten kansan historiasta, poli
tiikasta, talouselämästä tai kielestä – päähuomion 
kohdetta oppiaiheessa. – –

Kerro elämäkertatietoja

Kun tutkimme pyhissä kirjoituksissa olevien ihmis
ten elämää, näemme usein evankeliumin periaat
teet toiminnassa jonkin ajan kuluessa. Esimerkiksi 
koko kertomus Seesromista Mormonin kirjassa 
osoittaa, että ihminen voi tehdä parannuksen ja 
ryhtyä palvelemaan Herraa vanhurskaudessa. 
Jos luet Pyhien kirjoitusten oppaassa kohdassa 
”Seesrom” mainitut jakeet, voit seurata kertomusta 
Seesromin hyökkäyksestä kirkkoa vastaan, hänen 
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kääntymyksestään ja lopulta hänen uskollisesta 
palvelemisestaan lähetyssaarnaajana ja evankeliu
min opettajana. Muita opettavaisia elämäkertoja 
ovat Ruutin, kuningas Daavidin, Samuelin, Esterin, 

apostoli Paavalin, Alma vanhemman, kuningas Ben
jaminin, Alma nuoremman, Koriantonin, Mormonin 
ja Moronin elämäkerrat.
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Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin käyttää kysymyksiä 
tehokkaasti, kun opetan?
Jeesus Kristus, Mestariopettaja, esitti usein kysymyksiä saadakseen ihmiset 
miettimään Hänen opettamiaan periaatteita ja noudattamaan niitä käytän
nössä. Hänen kysymyksensä herättivät ajatuksia, saivat tutkimaan sielua ja 
johtivat sitoutumaan. Auttaaksemme niitä, joita opetamme, me voimme oppia 
esittämään kysymyksiä, jotka auttavat muita ajattelemaan evankeliumin peri
aatteita, keskustelemaan niistä ja noudattamaan niitä käytännössä.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä voi innoittaa opet-
tamiasi nuoria?

Matt. 7:7–11 (Vapahtaja esittää kysy
myksiä auttaakseen meitä noudatta
maan rukouksen periaatetta)

Matt. 16:13–17 (Vapahtaja esittää 
kysymyksiä, jotka kutsuvat Pietarin 
todistamaan)

Matt. 16:24–26 (Vapahtaja esittää 
kysymyksiä, jotka saavat ajattelemaan 
syvällisesti)

Alma 5:14–30 (Alma käyttää kysy
myksiä opettaakseen nefiläisiä)

Dieter F. Uchtdorf, ”Armeliaat saavat 
armon”,  Liahona, toukokuu 2012, 
s. 70–77

”Opeta kysymysten avulla”, Opettami-
nen, kutsumuksista suurin, s. 68–70

Video: ”Asiat niin kuin ne todella 
ovat”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 
ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria kertomaan jokin 
viikon aikana tapahtunut kokemus, 
joka syvensi heidän ymmärrystään 
jostakin sellaisesta asiasta, mitä he 
ovat oppineet Kristuksen kaltaisista 
ominaisuuksista.

• Pyydä nuoria ainakin viikkoa 
ennen oppituntia tekemään muis
tiinpanoja kysymyksistä, joita heidän 
opettajansa heille esittävät (semi
naarissa, koulussa tai kirkon luo
kassa). Pyydä heitä keskustelemaan 

Kuinka olet nähnyt 
tehokkaiden opettajien 
käyttävän kysymyksiä aut
taakseen muita pohtimaan 
evankeliumia ja noudatta
maan sitä? Kuinka käytät 
kysymyksiä, kun opetat?

Mitä sellaista nuorten 
pitää ymmärtää kysymys
ten esittämisestä, mikä 
auttaa heitä tulemaan 
paremmiksi opettajiksi?
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oppitunnilla eri tavoista, joilla heidän 
opettajansa käyttävät kysymyksiä. 
Mitä sellaista he huomasivat, mikä oli 

tehokasta? Miksi kysymysten esittä
minen on tärkeä osa opettamista?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat käyttää 
kysymyksiä tehokkaasti, kun he opettavat muita. Valitse Hengen innoitusta noudattaen 
yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota kutakin nuorta lukemaan 
yksi tässä oppimisehdotuksessa 
luetelluista pyhien kirjoitusten 
kohdista ja etsimään kysymykset, 
jotka Vapahtaja noissa kohdissa esitti. 
Miksi Vapahtaja esitti nämä kysymyk
set? Millä tavoin opetuskokemukset 
olisivat olleet erilaisia, jos Vapahtaja ei 
olisi esittänyt näissä tilanteissa kysy
myksiä? Miksi kysymysten esittämi
nen on tehokas tapa opettaa muita? 
Kehota nuoria ajattelemaan tilaisuuk
sia, joissa heillä kenties on mahdol
lisuus opettaa (kuten kotiopettajina, 
sakramenttikokouspuheissa, perhe
illoissa, epävirallisissa tilanteissa 
jne.). Kuinka kysymysten esittäminen 
kehittäisi heidän opettamistaan näissä 
tilanteissa?

• Jaa luokka ryhmiin ja anna kullekin 
ryhmälle tehtäväksi lukea yhdestä 
kysymystyypistä, jota kuvataan 
luvussa ”Opeta kysymysten avulla” 
julkaisussa Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, s. 68–69. Pyydä ryhmiä val
mistautumaan siihen, että he opetta
vat luokalle tutkimansa kysymystyy
pin ja selittävät, milloin olisi sopivaa 
käyttää tämäntyyppistä kysymystä. 
Pyydä heitä keksimään ja esittämään 
omia esimerkkejään tämäntyyppisestä 

kysymyksestä. Kun ryhmät ovat 
esittäneet, mitä ovat oppineet, anna 
kullekin ryhmälle aikaa valita yksi 
julkaisussa Saarnatkaa minun evanke-
liumiani esitellyistä Kristuksen kal
taisista ominaisuuksista (s. 119–128) 
ja kirjoittamaan kysymyksiä, joita 
he voisivat esittää, kun he opettavat 
muille tätä ominaisuutta. Kehota heitä 
kirjoittamaan kysymyksensä taululle.

• Kehota nuoria lukemaan Alma 
5:14–30, katsomaan video ”Asiat niin 
kuin ne todella ovat” tai silmäile
mään presidentti Dieter F. Uchtdorfin 
puhetta ”Armeliaat saavat armon”. 
Pyydä heitä tekemään luettelo kysy
myksistä, joita Alma, vanhin Bednar 
tai presidentti Uchtdorf käyttävät 
opettaessaan. Kuinka nämä kysymyk
set auttavat meitä oppimaan? Kehota 
nuoria miettimään tapoja, joilla he 
voivat käyttää kysymyksiä seuraavan 
kerran, kun heitä pyydetään pitämään 
puhe.

• Havainnollista nuorille niitä kysy
mysten käyttötapoja, joita on esitelty 
julkaisun Opettaminen, kutsumuksista 
suurin kohdassa ”Kysymysten luova 
käyttö” sivuilla 69–70, tai muita 
keksimiäsi tapoja. (Voisit käyttää 

Opetusvinkki

”Esitä kysymyksiä, joihin 
oppijoiden on etsittävä 
vastaukset pyhistä kir
joituksista ja myöhem
pien aikojen profeettojen 
opetuksista” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 62).
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kysymyksiä, jotka koskevat tämän 
osion aihetta Kuinka tulla enemmän 
Kristuksen kaltaiseksi.) Pyydä nuoria 
panemaan merkille, mitä teit esittäes
säsi kysymykset, ja tekemään taululle 

luettelo näistä ideoista. Kehota heitä 
keksimään muita luovia tapoja käyt
tää kysymyksiä ja harjoittelemaan 
niiden käyttämistä pareittain tai 
pienryhmissä.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat käyttää kysymyksiä opettaessaan? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän 
aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja esitti kysymyk
siä, jotka saivat Hänen 
opettamansa ihmiset 
ajattelemaan ja tuntemaan 
syvällisesti. Hänen rak
kautensa ansiosta he tun
sivat olonsa turvalliseksi 
kertoessaan ajatuksistaan 
ja henkilökohtaisista 
tuntemuksistaan. Kuinka 
voit luoda luokkaasi 
ilmapiirin, jossa nuoret 
tuntevat voivansa vastata 
kysymyksiin?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Dieter F. Uchtdorfin puheesta ”Armeliaat saavat 
armon”,  Liahona, toukokuu 2012, s. 76

Rakkaat veljeni ja sisareni, pohtikaa seuraavia kysy
myksiä testinä itsellenne:

Kannatteko te kaunaa jotakuta toista kohtaan?

Juoruatteko, vaikka sananne saattavatkin olla totta?

Jätättekö toisia ulkopuolelle, työnnättekö syrjään tai 
rankaisetteko heitä jonkin heidän tekonsa vuoksi?

Kadehditteko salaa toisia?

Haluatteko vahingoittaa jotakuta?

Jos vastasitte kyllä yhteenkin näistä kysymyksistä, 
voisitte soveltaa aiemmin mainittua kahden sanan 
saarnaa: lopettakaa se!

Syytöksiä ja epäystävällisyyttä täynnä olevassa maa
ilmassa on helppo kerätä kiviä ja heittää niitä. Mutta 
ennen kuin teemme niin, muistakaamme Hänen 
sanansa, joka on meidän Mestarimme ja mallimme: 
”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön 
ensimmäisen kiven” [Joh. 8:7].

Veljet ja sisaret, laskekaamme kivemme alas.

Olkaamme ystävällisiä.

Antakaamme anteeksi.

Keskustelkaamme toistemme kanssa 
rauhanomaisesti.

Antakaamme Jumalan rakkauden täyttää 
sydämemme.

”Meidän on siis tehtävä hyvää kaikille” [Gal. 6:10].

Vapahtaja lupasi: ”Antakaa, niin teille annetaan. 
Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukku
rainen – –. Niin kuin te mittaatte, niin teille mita
taan.” [Luuk. 6:38.]

Eikö tämän lupauksen pitäisi riittää keskittämään 
pyrkimyksemme aina ystävällisiin tekoihin, anteek
siantoon ja rakkauteen eikä minkäänlaiseen negatii
viseen käytökseen?

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina palkitkaamme 
paha hyvällä. [Ks. Matt. 5:39–41.] Älkäämme kos
tako tai antako vihamme päästä voitolle.

”Onhan kirjoitettu: ’Minun on tuomio, minä maksan 
tekojen mukaan’ – näin sanoo Herra.

Edelleen sanotaan: ’Jos vihamiehelläsi on nälkä, 
anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna 
juotavaa. – –

Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha 
hyvällä.” [Room. 12:19–21.]

Muistakaa: lopulta ne, jotka toisia armahtavat, 
armahdetaan. [Ks. Matt. 5:7.]

Tulkaamme me Myöhempien Aikojen Pyhien 
 Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet, olimmepa 
missä hyvänsä, tunnetuiksi ihmisinä, joka rakasta
vat toisiaan [ks. Joh. 13:35].
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LOKAKUU: KUINKA TULLA ENEMMÄN KRISTUKSEN KALTAISEKSI

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä voin oppia Vapahtajan 
esimerkin avulla evankeliumin 
oppimisesta?
Evankeliumin oppimisessa, kuten kaikessa, Jeesus Kristus on meidän täydel
linen esimerkkimme. Koska Hän oli Isälleen täydellisen kuuliainen ja nöyrä, 
Hänelle ”karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä” 
(Luuk. 2:52). Aivan kuten Vapahtaja ”sai armoa armon lisäksi” (OL 93:12), mei
dän täytyy kärsivällisesti pyytää Jumalalta valoa ja tietoa pyrkimyksissämme 
oppia evankeliumia.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä voi innoittaa opet-
tamiasi nuoria?

Luuk. 2:40–52 (Jeesus Kristus vart
tui lapsuudessaan viisaudessa ja 
hengessä)

Joh. 5:30 (Jeesus Kristus etsi aina 
Isänsä tahtoa)

1. Kor. 2:14 (Luonnollinen ihminen ei 
ota vastaan sitä, mikä on Hengestä)

OL 1:26–28; 112:10 (Jos olemme auliita 
ja nöyriä, Herra opettaa meitä)

OL 93:11–20 (Me voimme saada 
armoa armon lisäksi kuten Vapahtaja 
sai)

OL 130:18–19 (Me saamme tietoa ja 
älyä olemalla uutteria ja kuuliaisia)

Richard G. Scott, ”Hengellisen tiedon 
saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, 
s. 86–88

Robert R. Steuer, ”Opinhalu”,  Liahona, 
heinäkuu 2002, s. 34–36

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 
ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria kertomaan 
jokin asia, jonka he ovat oppineet 
Vapahtajasta henkilökohtaisessa 

tutkimisessaan. Mitä he tekevät pyr
kiäkseen olemaan enemmän Hänen 
kaltaisiaan?

Mitkä Kristuksen kaltaiset 
ominaisuudet ovat mieles
täsi tärkeitä evankeliumin 
oppimisessa? Kuinka näi
den ominaisuuksien kehit
täminen on auttanut sinua 
pyrkimyksissäsi tutkia ja 
opettaa evankeliumia?

Mitä sellaista nuoret voivat 
ymmärtää Vapahtajasta, 
mikä auttaa heitä tule
maan paremmiksi evanke
liumin opiskelijoiksi?
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• Pyydä nuoria tekemään taululle 
luettelo Jeesuksen Kristuksen omi
naisuuksista (ks. ideoita julkaisusta 
Saarnatkaa minun evankeliumiani, 
s. 131). Mitkä näistä ominaisuuksista 
voivat nuorten mielestä auttaa meitä 

tulemaan paremmiksi evankeliumin 
oppijoiksi? Pyydä heitä selittämään 
vastauksensa ja kertomaan esimerk
kejä tavoista, joilla Vapahtaja osoittaa 
näitä ominaisuuksia.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka Kristuksen kal-
taisten ominaisuuksien kehittäminen voi auttaa heitä tulemaan paremmiksi evankeliu-
min oppijoiksi. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka 
sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Lukekaa yhdessä yksi tai useam
pia seuraavista pyhien kirjoitusten 
kohdista: Luuk. 2:40–52; Joh. 5:30; 
OL 93:11–20. Kehota nuoria etsimään 
näistä jakeista hyvän oppijan ominai
suuksia, joista Vapahtaja oli esimerk
kinä. Pyydä heitä kertomaan, mitä he 
löytävät ja mitä muita hyvän oppijan 
ominaisuuksia he haluaisivat kehittää 
omassa elämässään.

• Kirjoita taululle seuraavat pyhien 
kirjoitusten viitteet: Joh. 5:30; OL 
1:26–28; 112:10; 130:18–19. Pyydä 
kutakin nuorta valitsemaan yksi viite, 
lukemaan kyseinen kohta ja etsimään 
siitä jokin hyvän oppijan ominai
suus. Miksi nämä ominaisuudet ovat 
tärkeitä evankeliumin oppimisessa? 
Kehota nuoria suunnittelemaan, 
millä eri tavoilla he voivat soveltaa 
näitä ominaisuuksia evankeliumin 
tutkimiseensa.

• Kehota kutakin luokan jäsentä 
lukemaan yksi neljästä hengellisen 
tiedon hankkimisen periaatteesta 

vanhin Richard G. Scottin puheesta 
”Hengellisen tiedon saaminen”. 
Pyydä nuoria kertomaan, mitä he 
oppivat oppimisesta vanhin Scottin 
puheen perusteella. Millä tavoin 
Vapahtaja oli esimerkkinä näistä peri
aatteista? Kehota nuoria kertomaan, 
millä eri tavoilla he voivat soveltaa 
näitä periaatteita omaan evankeliu
min oppimiseensa.

• Pyydä nuoria lukemaan vanhin 
Robert R. Steuerin puhe ”Opinhalu”. 
Pyydä heitä valitsemaan jokin van
hin Steuerin käyttämä pyhien kir
joitusten esimerkki, joka kiinnostaa 
heitä. Kehota heitä etsimään kerto
mus pyhistä kirjoituksista (käyttäen 
puheen viitteitä), lukemaan siitä lisää 
ja kertomaan lukemastaan muulle 
luokalle. Mitä he oppivat opinhalusta 
näiden kertomusten perusteella? Mitä 
samankaltaisia esimerkkejä he voivat 
kertoa omasta elämästään? Kuinka he 
voivat noudattaa näitä esimerkkejä 
omassa evankeliumin tutkimisessaan?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
tuleminen enemmän Kristuksen kaltaiseksi voi auttaa heitä olemaan parempia evanke-
liumin oppijoita? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään lisä-
kysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Evankeliumin tutkimi-
seen liittyviä taitoja

Jeesuksen Kristuksen ominai-
suuksien etsiminen. Tämän 
osuuden ensimmäisessä 
toiminnassa nuoria keho
tetaan etsimään pyhistä 
kirjoituksista Kristuksen 
ominaisuuksia. Kannusta 
nuoria tekemään näin 
aina kun he lukevat pyhiä 
kirjoituksia. He voisivat 
esittää itselleen seuraavan
laisia kysymyksiä: ”Mitä 
opin Jeesuksesta Kristuk
sesta? Mitä minun pitää 
muuttaa elämässäni, että 
tulisin enemmän Hänen 
kaltaisekseen?”



231

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja rakasti niitä, 
joita Hän opetti. Hän 
rukoili heidän puolestaan 
ja palveli heitä jatkuvasti. 
Kuinka se, että rukoi
let nuorten puolesta ja 
palvelet heitä, auttaa heitä 
tuntemaan, että rakastat 
heitä? Kuinka se vaikuttaa 
opetuksesi tasoon?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Richard G. Scottin puheesta ”Hengellisen tiedon 
saaminen”, Valkeus, tammikuu 1994, s. 87–88

Nöyryys on välttämätön hengellisen tiedon saamisen 
edellytys. Nöyryys on samaa kuin kyky ottaa vas
taan opetusta. Nöyryyden avulla voi saada opetusta 
Hengen kautta ja Herran innoittamista lähteistä 
kuten pyhistä kirjoituksista. Henkilökohtaisen kas
vun ja ymmärryksen siemenet orastavat ja kukoista
vat nöyryyden hedelmällisessä maaperässä. Niiden 
hedelmä on hengellinen tieto, joka on oppaana tässä 
elämässä ja tuonpuoleisessa.

Ylpeä ihminen ei voi tuntea sitä, mikä Hengen on. 
Paavali opetti tätä totuutta sanoen:

”Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa 
on. – –

Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hen
gen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. 
Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava 
Hengen avulla.” (1. Kor. 2:11, 14.) 

Koska arvokkaan tiedon hankkiminen ja käyttämi
nen vaatii paljon henkilökohtaista ponnistelua, ei 
voida loputtomasti poimia tietoja jokaiselta kiehto
valta elämän alueelta. Sen vuoksi tulee huolellisesti 

valikoida muutamia tärkeitä alueita, joihin voi kes
kittää voimia oppiakseen tärkeitä totuuksia ja pääs
täkseen niistä osalliseksi. Tiedän, että arvokkaan 
tiedon saaminen edellyttää tavallista suurempia 
henkilökohtaisia ponnisteluja. Tämä pitää erityisesti 
paikkansa silloin, kun haluamme saada hengellistä 
tietoa. Presidentti Kimball sanoi sen seuraavasti:

”Sekä ajallisen että hengellisen tiedon aarteet ovat 
kätkettyjä – mutta kätkettyjä niiltä, jotka eivät 
kunnolla etsi ja pyri niitä löytämään. – – Hengellistä 
tietoa ei saa vain pyytämällä; eivät edes rukoukset 
riitä. Se vaatii peräänantamattomuutta ja oman 
elämänsä pyhittämistä. – – Kaikista tiedon aarteista 
kaikkein tärkein on tieto Jumalasta.” (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, s. 389–390.)

Brigham Young oppi totuuden kuuntelemalla 
tarkoin Joseph Smithiä ja pyrkimällä ymmärtä
mään kaiken, mitä opetettiin sanoin, esimerkillä tai 
Hengen kautta. Näin tapahtunut opetus on koitu
nut siunaukseksi monille sukupolville. Se valmisti 
Brigham Youngia oppimaan lisää totuuksia ja 
pääsemään osalliseksi paljon enemmästä kuin mitä 
hän oli saanut henkilökohtaisesti Joseph Smithiltä. 
Noudattakaa hänen esimerkkiään.
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Heissä on voima, jonka tähden he ovat vapaita toimimaan tahtonsa mukaan” (OL 58:28).

Tämän osion oppimisehdotukset auttavat nuoria kehittämään taitoja, joita he tarvit
sevat tullakseen hengellisesti omavaraisiksi. He oppivat myös, mitä ajallinen oma
varaisuus tarkoittaa. Voittaakseen kiusaukset, joita he kohtaavat joka päivä, he tar
vitsevat omakohtaisen todistuksen – he eivät voi aina luottaa muiden todistukseen. 
Sinä voit auttaa heitä oppimaan, kuinka he löytävät vastauksia evankeliumia koske
viin kysymyksiin ja saavat omakohtaisen todistuksen totuudesta. Kun heistä tulee 
omavaraisia, he kykenevät paremmin myös palvelemaan muita ja pitämään huolta 
avuntarvitsijoista.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Kuinka voin tulla hengellisesti omavaraiseksi?
Kuinka voin löytää vastauksia omiin evankeliumia koskeviin kysymyksiini?
Kuinka voin uskon avulla voittaa epäilyksen?
Kuinka voin oppia tekemään omat päätökseni?
Kuinka tavoitteiden asettaminen voi auttaa minua tulemaan omavaraiseksi?
Kuinka voin valmistautua olemaan taloudellisesti omavarainen?
Kuinka voin olla Jumalan todistajana?

Marraskuu: Hengellinen ja ajallinen 
omavaraisuus
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MARRASKUU: HENGELLINEN JA AJALLINEN OMAVARAISUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin tulla hengellisesti 
omavaraiseksi?
Hengellinen omavaraisuus on välttämätöntä iankaikkiselle hyvinvoinnil
lemme. Kun olemme hengellisesti omavaraisia, todistuksemme ei riipu muiden 
todistuksesta. Me etsimme omia hengellisiä kokemuksia rukoilemalla päi
vittäin, tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja harjoittamalla uskoa Jeesukseen Kris
tukseen. Me käännymme taivaallisen Isämme puoleen ja pyydämme Hänen 
apuaan omien vaikeiden ongelmiemme ratkaisemiseksi. Me kykenemme myös 
vahvistamaan muita heidän hengellisen hädän hetkinään.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja muita lähteitä. Mikä auttaa nuoria 
ymmärtämään hengellisen omavaraisuuden tärkeyden?

Matt. 25:1–13 (Vertaus kymmenestä 
morsiusneidosta)

Morm. 9:27 (Meidän tulee tehdä työtä 
pelastuaksemme)

Moroni 10:3–5 (Me voimme tietää 
totuuden itse)

OL 58:26–28 (Me voimme omasta 
vapaasta tahdostamme saada aikaan 
vanhurskautta)

OL 130:18–19 (Ahkeroiminen ja kuu
liaisuus auttavat meitä saamaan tietoa 
ja älyä)

Dieter F. Uchtdorf, ”Henkilökohtaisen 
todistuksen voima”,  Liahona, marras
kuu 2006, s. 37–39

Jörg Klebingat, ”Lähestykää Jumalan 
valtaistuinta luottavaisina”,  Liahona, 
marraskuu 2014, s. 34–37

David A. Bednar, ”Kääntyneet 
Herraan”,  Liahona, marraskuu 2012, 
s. 106–109

Video: ”Ne, jotka ovat ymmärtäväi
siä”; ks. myös Opin ja Liittojen Kirja ja 
kirkon historia, DVD- esitykset 1–22

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

Mitä olet tehnyt, että 
sinusta tulisi hengellisesti 
omavaraisempi? Kuinka 
se, että olet hengellisesti 
omavarainen, on ollut 
sinulle siunaukseksi?

Mitä nuoret voivat tehdä 
kehittääkseen hengellistä 
omavaraisuutta? Kuinka 
nuoret hyötyvät siitä, että 
heistä tulee hengellisesti 
omavaraisempia?
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• Kehota nuoria kertomaan jokin 
asia, jonka he ovat äskettäin tehneet 
soveltaakseen jotakin pyhäkoulussa 
oppimaansa omaan evankeliumin 
tutkimiseensa.

• Pyydä yhtä luokan jäsentä luke
maan tämän oppiaiheen alussa oleva 

kappale ja kannusta muita luokan 
jäseniä kuuntelemaan vastauksia 
kysymykseen ”Mitä on hengellinen 
omavaraisuus?” Anna luokan jäsenille 
muutama minuutti aikaa kirjoittaa 
vastauksensa kysymykseen ja anna 
luokan jäsenten lukea vastauksensa.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka voi tulla hengellisesti 
omavaraisemmaksi. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka soveltuu omaan luokkaasi:

• Valitse vanhin Jörg  Klebingatin 
puheen ”Lähestykää Jumalan valta 
istuinta luottavaisina” ensimmäi
sestä kappaleesta kysymyksiä ja 
kehota nuoria vastaamaan niihin 
mielessään. Pyydä kutakin nuorta 
tutkimaan yhtä vanhin Klebingatin 
kuudesta ehdotuksesta ja selittämään 
muulle luokalle, kuinka se voisi 
auttaa heitä tulemaan hengellisesti 
omavaraisemmiksi.

• Kehota kutakin nuorta lukemaan 
yksi tässä oppimisehdotuksessa mai
nituista pyhien kirjoitusten kohdista. 
Kun olet antanut nuorille aikaa lukea 
jakeet, jaa heidät pareihin ja kehota 
heitä haastattelemaan toisiaan esittä
mällä seuraavankaltaisia kysymyksiä: 
Mitä lukemassasi pyhien kirjoitusten 
kohdassa sanottiin? Mitä opit näiden 
jakeiden perusteella hengellisestä 
omavaraisuudesta? Mitä tunnet innoi
tusta tehdä lukemasi perusteella? 
Anna nuorille tilaisuus haastatella 
toisiaan luokassa.

• Pyydä nuoria lukemaan presi
dentti Dieter F. Uchtdorfin puheesta 
” Henkilökohtaisen todistuksen 
voima” väliotsikon ”Kuinka me 
saamme todistuksen?” teksti. Miksi 
on tärkeää, että meillä jokaisella 
on omakohtainen todistus? Kehota 
nuoria kertomaan, kuinka he ovat 
saaneet oman todistuksen siitä, 
että evankeliumi on totta. Todista 
siunauksista, joita olet saanut sen 
vuoksi, että sinulla on omakohtainen 
todistus. Keskustelun kuluessa voisit 
lukea presidentti Thomas S. Monso
nin seuraavat sanat: ”Jotta voisimme 
olla vahvoja ja kestäisimme kaikki 
ne voimat, jotka vetävät meitä vää
rään suuntaan, tai kaikki ne äänet, 
jotka kehottavat meitä valitsemaan 
väärän polun, meillä täytyy olla oma 
todistus. Olittepa 12 tai 112 – tai mitä 
tahansa siltä väliltä – voitte tietää itse, 
että Jeesuksen Kristuksen evanke
liumi on tosi.” (”Uskalla seistä yksin”, 
 Liahona, marraskuu 2011, s. 62.) Mitä 
muita asioita nuoret voivat tehdä tul
lakseen hengellisesti omavaraisiksi?

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Yhteenvetojen tekeminen. 
Tämän osuuden ensim
mäisessä toiminnassa 
nuoria kehotetaan kirjoit
tamaan lyhyitä yhteenve
toja siitä, mitä he lukevat 
jostakin yleiskonferenssi
puheesta. Se auttaa heitä 
varmistumaan siitä, että he 
ymmärtävät puheen sano
man. Heitä kehotetaan 
myös soveltamaan sano
maa omaan elämäänsä. He 
voivat tehdä sen esittä
mällä seuraavankaltaisia 
kysymyksiä: ”Mitä Herra 
haluaa minun oppivan 
tästä puheesta?” Kannusta 
nuoria tekemään näin aina 
kun he tutkivat jotakin 
konferenssipuhetta.
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Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja luotti opetus
lapsiinsa, valmisti heitä 
ja antoi heille tärkeitä 
tehtäviä opettaa, siunata 
ja palvella muita. Kuinka 
sinä voit valmistaa nuoria 
opettamaan muille sitä, 
mitä he oppivat?

• Kehota nuoria lukemaan Matt. 
25:1–13 tai näytä video ”Ne, jotka ovat 
ymmärtäväisiä”. Mitä nuoret oppivat 
tämän vertauksen avulla hengel
lisestä omavaraisuudesta? Kehota 
nuoria tämän keskustelun kuluessa 

lukemaan vanhin David A.  Bednarin 
puheesta ”Kääntyneet Herraan” väli
otsikon ”Todistus, kääntymys ja ver
taus kymmenestä morsiusneidosta” 
teksti. Mitä nuoret voivat tehdä 
lisätäkseen öljyä lamppuihinsa?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
heistä voi tulla hengellisesti omavaraisia? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannat-
taisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote puheesta Dieter F. Uchtdorf, ”Henkilökohtaisen 
todistuksen voima”,  Liahona, marraskuu 2006, s. 38–39

Todistus on mitä kallein omaisuus, koska sitä ei 
hankita pelkästään logiikalla eikä järjellä, sitä ei voi 
ostaa maallisella omaisuudella eikä sitä voi antaa 
lahjaksi eikä periä esivanhemmiltamme. Me emme 
voi olla todistuksemme suhteen riippuvaisia muista 
ihmisistä. Meidän on saatava omakohtainen tieto. 
Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: ’Jokai
sella myöhempien aikojen pyhällä on velvollisuus 
tuntea omakohtaisesti varmuudella ja epäilyksettä, 
että Jeesus on elävän Jumalan ylösnoussut, elävä 
Poika’ (ks. ”Älkää peljätkö … tehdä hyvää”,  Valkeus, 
lokakuu 1983, s. 147 ja ”Älkää peljätkö tehdä 
hyvää”,  Liahona, helmikuu 2000, s. 5). – –

Me saamme tämän todistuksen, kun Pyhä Henki 
puhuu meissä olevalle hengelle. Me saamme tyynen 
ja horjumattoman varmuuden, josta tulee meidän 
todistuksemme ja vakaumuksemme lähde riippu
matta kulttuuristamme, rodustamme, kielestämme 
tai sosioekonomisesta taustastamme. Nämä Hen
gen kuiskaukset, pikemminkin kuin inhimillinen 
logiikka yksin, ovat se todellinen perustus, jonka 
varaan todistuksemme rakentuu.

Tämän todistuksen ytimenä tulee aina olemaan usko 
Jeesukseen Kristukseen ja tieto Hänen jumalallisesta 
tehtävästään. Hän sanoo pyhissä kirjoituksissa itses
tään: ”Minä olen tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6).

Kuinka me siis saamme henkilökohtaisen todistuk
sen, jonka juuret ovat Pyhän Hengen todistuksessa? 
Kaava on esitetty pyhissä kirjoituksissa:

Ensiksi: Halutkaa uskoa. Mormonin kirja kannus
taa meitä: ”Jos te heräätte ja herätätte kykynne, jopa 
niin että kokeilette sanojani, ja osoitatte vähäsen 
uskoa, – – vaikka ette voisi enempää kuin haluta 
uskoa” (Alma 32:27).

Jotkut saattavat sanoa: ”En minä voi uskoa. Minä en 
ole uskonnollinen ihminen.” Ajatelkaapa – Jumala 
lupaa meille jumalallista apua, vaikkei meillä olisi 
muuta kuin halu uskoa, mutta sen on oltava aitoa 
halua eikä teeskenneltyä.

Toiseksi: Tutkikaa pyhiä kirjoituksia. Esittäkää 
kysymyksiä. Tutkikaa niitä perin pohjin. Etsikää 
vastauksia pyhistä kirjoituksista. Mormonin kirjassa 
on meille taaskin hyviä neuvoja: ”Jos te annatte 
sijaa, niin että sydämeenne voidaan kylvää siemen” 
Jumalan sanaa uutterasti tutkimalla, hyvä siemen 
”alkaa paisua teidän rinnassanne”, ellette epäuskol
lanne vastusta sitä. Tämä hyvä siemen avartaa sie
luanne ja valaisee ymmärrystänne. (Ks. Alma 32:28.)

Kolmanneksi: Tehkää Jumalan tahto; pitäkää 
käskyt. Jos haluamme tietää omakohtaisesti, että 
Jumalan valtakunta on palautettu maan päälle, ei 
riitä, että ryhdymme akateemiseen väittelyyn. Eikä 
välinpitämätön tutkiminenkaan riitä. Meidän täytyy 
itse ryhtyä toimeen, ja se merkitsee sitä, että otamme 
selvää Jumalan tahdosta ja sitten teemme sen.

Meidän pitää tulla Kristuksen luokse ja noudat
taa Hänen opetuksiaan. Vapahtaja on opettanut: 
”Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan 
hänen, joka on minut lähettänyt. Joka tahtoo nou
dattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, 
onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko 
omiani.” (Joh. 7:16–17.) Ja Hän on sanonut: ”Jos te 
rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” 
(Joh. 14:15).

Neljänneksi: Pohtikaa, paastotkaa ja rukoilkaa. 
Saadaksemme tietoa Pyhältä Hengeltä meidän 
täytyy pyytää sitä taivaalliselta Isältä. Meidän 
täytyy luottaa siihen, että Jumala rakastaa meitä ja 
että Hän auttaa meitä tunnistamaan Pyhän Hengen 
kuiskaukset.



239

MARRASKUU: HENGELLINEN JA AJALLINEN OMAVARAISUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin löytää vastauksia 
omiin evankeliumia koskeviin 
kysymyksiini?
Hengellisesti omavaraiseksi tulemiseen kuuluu se, että opimme, kuinka 
voimme vastata omiin evankeliumia koskeviin kysymyksiimme. Ilmoitusta 
tulee usein silloin kun me vakavasti etsimme vastauksia vilpittömiin kysymyk
siin ja uskomme tähän Vapahtajan antamaan lupaukseen:  ”Pyytäkää, niin teille 
annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” (Matt. 7:7.) 
Me löydämme vastauksia omiin evankeliumia koskeviin kysymyksiimme, kun 
rukoilemme, tutkimme pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja sekä 
etsimme Pyhän Hengen johdatusta.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä innoittaa nuoria etsi-
mään vastauksia omiin evankeliumia koskeviin kysymyksiinsä?

1. Nefi 15:2–11 (Lamanilla ja Lemue
lilla oli kysymyksiä mutta he eivät 
kysyneet Herralta)

Alma 40:1–12; Et. 2:18–23; JS–H 10–18 
(Esimerkkejä ihmisistä, jotka etsivät 
vastauksia kysymyksiinsä)

OL 6:14–15 (Henki voi valaista mie
lemme, kun kysymme Herralta)

OL 9:8–9 (Kun meillä on kysymyk
siä, meidän tulee tutkia niitä omassa 
mielessämme ja sitten kysyä Herralta, 
onko vastaus oikein)

Jeffrey R. Holland, ”Minä uskon”, 
 Liahona, toukokuu 2013, s. 93–95

Dieter F. Uchtdorf, ”Kuvajainen 
vedessä”, kirkon koululaitoksen 
takkavalkeailta nuorille aikuisille, 
1. marraskuuta 2009; ks. myös video 
puheesta

”Mormonin kirja vastaa sielun kysy
myksiin”, Saarnatkaa minun evankeliu-
miani, 2005, s. 109–110

James B. Martino, ”Kääntykää  Herran 
puoleen, niin vastauksia tulee”, 
 Liahona, marraskuu 2015, s. 58–60

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 

Mikä osuus vastausten 
etsimisellä kysymyksiin 
on ollut evankeliumin 
opiskelussasi? Millä tavoin 
olet löytänyt vastauksia 
kysymyksiisi?

Mitä nuoret ovat kysyneet 
evankeliumista? Mitä voit 
tehdä kannustaaksesi nuo
ria etsimään vastauksia 
evankeliumia koskeviin 
kysymyksiinsä?
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ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden joka-
päiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria kertomaan, kuinka 
jokin asia, jonka he ovat oppineet 
yhdessä tilanteessa (omassa tutkimi
sessaan, perheillassa, seminaarissa 
jne.) on auttanut heitä ymmärtämään 
jotakin, mitä he oppivat jossakin toi
sessa tilanteessa.

• Kehota nuoria tekemään luettelo 
kysymyksistä, joita ihmiset usein 
esittävät elämästä tai uskonnosta 

(ks. esimerkkejä julkaisun Saarnatkaa 
minun evankeliumiani sivulla 109). 
Mitä Herra odottaa meidän tekevän, 
kun meillä on kysymyksiä? Kannusta 
luokkaa miettimään näitä kysymyksiä 
oppiaiheen aikana. Älä käytä paljon 
luokan aikaa siihen, että yrität vastata 
näihin kysymyksiin, vaan keskity sen 
sijaan opettamaan nuorille periaat
teita, jotka auttavat heitä etsimään 
vastauksia itse.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat löytää 
vastauksia omiin evankeliumia koskeviin kysymyksiinsä. Valitse Hengen johdatusta 
noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka sopii omalle luokallesi:

• Kehota luokan jäseniä käymään 
läpi vanhin James B. Martinon puhe 
”Kääntykää Herran puoleen, niin 
vastauksia tulee”. Mitä me opimme 
vastausten saamisesta kysymyk
siimme sen pohjalta, mitä hän ker
too Moosian pojista ja Lamanista ja 
Lemuelista? Voisit kehottaa luokan 
jäseniä vertaamaan näitä kahta kerto
musta tekemällä luettelo eroista siinä, 
kuinka ihmiset käyttäytyivät ja mitä 
heidän teoistaan seurasi. Voisit myös 
kehottaa luokan jäseniä kertomaan 
kokemuksiaan siitä, kun he ovat saa
neet vastauksia kysymyksiinsä.

• Pyydä nuoria lukemaan seuraavat 
pyhien kirjoitusten kohdat: Matt. 7:7; 
OL 6:14–15; 9:7–9. Tehkää yhdessä 
luettelo periaatteista, joita näissä 
jakeissa opetetaan kysymysten esit
tämisestä ja vastausten saamisesta. 
Miksi Herra ei aina vastaa kysymyk
siimme täydellisesti tai välittömästi? 
Voisit kertoa nuorille tilanteesta, 

jolloin sinulla oli jokin evankeliu
mia koskeva kysymys ja jolloin sait 
vastauksen. Kehota nuoria kertomaan 
samankaltaisista kokemuksista.

• Pyydä nuoria miettimään pyhistä 
kirjoituksista ihmisiä, jotka esittivät 
ilmoitukseen johtaneita kysymyksiä 
(jos tarpeen, voit ohjata heidät tässä 
oppimisehdotuksessa mainittuihin 
pyhien kirjoitusten kohtiin). Kehota 
nuoria lukemaan näistä pyhien 
kirjoitusten henkilöistä ja ottamaan 
selville, mitä he kysyivät, kuinka he 
etsivät vastauksia kysymyksiinsä 
ja mitä vastauksia he saivat. Pyydä 
heitä kertomaan luokalle siitä, mitä 
he oppivat. Mitä muita kysymiseen 
liittyviä periaatteita he voivat oppia 
näistä kokemuksista? Kuinka nuo
ret voivat soveltaa näitä periaatteita 
omiin kysymyksiinsä?

• Pyydä yhtä luokan jäsentä tule
maan valmistautuneena esittämään 

Opetusvinkki

Voisit ottaa yhteyttä 
yhteen luokan jäseneen 
muutamia päiviä etu
käteen ja pyytää häntä 
opettamaan joko koko 
oppiaiheen tai osan siitä. 
Kannusta nuorta käyttä
mään näitä oppimisehdo
tuksia, kun hän valmistau
tuu opettamaan.
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tai lukemaan luokalle kohdassa Mark. 
9:17–27 oleva kertomus. Jaa luokka 
kolmeen ryhmään ja anna kullekin 
ryhmälle yksi kolmesta vanhin Jeffrey 
R. Hollandin tästä kertomuksesta 
tekemästä huomiosta hänen puhees
saan ”Minä uskon”. Kuinka he voivat 
hyödyntää vanhin Hollandin huo
mioita, kun heillä tai jollakulla heidän 
tutullaan on evankeliumia koskevia 
kysymyksiä tai epäilyksiä?

• Kirjoita taululle seuraavat kysy
mykset: Miksi Herra haluaa meidän 
olevan kysymyksiä esittävää kansaa? 
Mitä eroa on evankeliumia koske
vien kysymysten esittämisellä ja 
sen totuudellisuuden epäilemisellä? 
Kehota nuoria etsimään vastauksia 
näihin kysymyksiin presidentti Dieter 
F. Uchtdorfin puheen ”Kuvajainen 

vedessä” osuudesta ”Onko se totta?”. 
Mitä muuta he oppivat tästä presi
dentti Uchtdorfin puheen osasta?

• Lukekaa yhdessä neljä ensimmäistä 
kappaletta julkaisun Saarnatkaa minun 
evankeliumiani kohdasta ”Mormonin 
kirja vastaa sielun kysymyksiin” 
(s. 109). Kehota kutakin luokan 
jäsentä valitsemaan yksi luettelossa 
olevista kysymyksistä, jota he ovat 
miettineet tai joku heidän tuttunsa 
on miettinyt. Anna nuorille luokassa 
aikaa lukea se Mormonin kirjan 
kohta, joka mainitaan heidän valitse
mansa kysymyksen kohdalla. Pyydä 
heitä kertomaan löytämänsä vastauk
set ja selittämään, kuinka he voisivat 
käyttää Mormonin kirjaa auttaakseen 
muita vastaamaan samankaltaisiin 
kysymyksiin.

Kun olette tehneet jonkin edellä mainituista toiminnoista, kehota nuoria silmäilemään 
kysymyksiä, jotka he kirjoittivat muistiin oppitunnin alussa. Anna heille tilaisuus 
suunnitella, kuinka he etsivät vastauksia kysymyksiinsä. Jos mahdollista, anna heidän 
aloittaa vastausten etsiminen pyhistä kirjoituksista, elävien profeettojen sanoista, 
Nuorten voimaksi - kirjasesta ja muista kirkon lähteistä.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat löytää vastauksia omiin evankeliumia koskeviin kysymyksiinsä? Onko heillä 
mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria kertomaan mahdollisista vaikutelmista, joita heillä on ollut oppitunnin 
aikana. Mitä he aikovat tehdä löytääkseen vastauksia omiin evankeliumia koskeviin 
kysymyksiinsä? Kannusta heitä tulevilla oppitunneilla kertomaan, mitä he löytävät.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja kannusti opetta
miaan ihmisiä pohtimaan 
pyhiä kirjoituksia itse ja 
käyttämään niitä vastaus
ten löytämiseksi omiin 
kysymyksiinsä. Kuinka 
opettamillesi nuorille on 
siunaukseksi se, että he 
oppivat etsimään vas
tauksia kysymyksiin, joita 
heillä on evankeliumista?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Dieter F. Uchtdorfin puheesta ”Kuvajainen vedessä”, 
kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille, 
1. marraskuuta 2009

Nyt seuraava aihe: Entä epäilykset ja kysymykset? 
Miten saatte selville, että evankeliumi on totta? 
Saako teillä olla kysymyksiä kirkosta tai sen opista? 
Rakkaat nuoret ystäväni, me olemme kysymyksiä 
esittävää kansaa, koska me tiedämme, että kysy
minen johtaa totuuteen. Sillä tavoin kirkko sai 
alkunsa – nuoresta miehestä, jolla oli kysymyksiä. 
Itse asiassa en tiedä, kuinka voi löytää totuuden, 
ellei esitä kysymyksiä. Pyhissä kirjoituksissa ei ole 
montakaan ilmoitusta, joka ei ole tullut vastauk
sena kysymykseen. Aina kun heräsi kysymys eikä 
Joseph Smith ollut varma vastauksesta, hän lähestyi 
Herraa, ja sen tuloksena ovat suurenmoiset ilmoi
tukset Opissa ja liitoissa. Usein Josephin saama tieto 
ulottui paljon alkuperäistä kysymystä laajemmalle. 
Se johtuu siitä, että Herra voi paitsi vastata esittä
miimme kysymyksiin, niin mikä vieläkin tärkeäm
pää, Hän voi antaa meille vastauksia kysymyksiin, 
joita meidän olisi pitänyt esittää. Kuunnelkaamme 
noita vastauksia.

Kirkon lähetystyöpyrkimys perustuu siihen, että 
rehelliset tutkijat esittävät vilpittömiä kysymyksiä. 
Kysyminen on todistuksen kehto. Jotkut saattavat 
tuntea noloutta tai kelvottomuutta, koska heillä on 
tutkivia kysymyksiä evankeliumista, mutta heidän 
ei tarvitse tuntea niin. Kysymysten esittäminen ei 
ole heikkouden merkki. Se on kasvun edeltäjä.

Jumala käskee meitä etsimään vastauksia kysy
myksiimme (ks. Jaak. 1:5–6) ja pyytää vain, että me 

etsimme ”vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kris
tukseen uskoen” (Moroni 10:4). Kun teemme niin, 
totuus kaikista asioista voidaan ilmoittaa meille 
”Pyhän Hengen voimalla” (Moroni 10:5).

Älkää pelätkö. Esittäkää kysymyksiä. Olkaa ute
liaita, mutta älkää epäilkö! Pitäkää aina tiukasti 
kiinni uskosta ja valosta, jonka olette jo saaneet. 
Koska me näemme kuolevaisuudessa epätäydelli
sesti, kaikessa ei näytä olevan järkeä juuri nyt. Itse 
asiassa ajattelisin, että jos kaikessa olisi meidän 
mielestämme järkeä, se olisi osoitus siitä, että sen 
kaiken on keksinyt kuolevainen mieli. Muistakaa, 
että Jumala on sanonut:

”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne 
eivätkä teidän tienne ole minun teitäni – –.

Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, 
niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne 
yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne 
yläpuolella.” (Jes. 55:8–9.)

Siitä huolimatta te tiedätte, että yksi kuolevaisuu
den tarkoituksista on tulla enemmän taivaallisen 
Isänne kaltaisiksi ajatuksissanne ja teillänne. Tästä 
näkökulmasta katsottuna vastausten etsiminen 
kysymyksiinne voi tuoda teidät lähemmäksi 
Jumalaa vahvistaen todistustanne eikä horjuttaen 
sitä. On totta, että ”usko ei ole täydellistä tietoa” 
(Alma 32:21), mutta kun harjoitatte uskoanne ja kun 
sovellatte käytäntöön evankeliumin periaatteita 
päivittäin kaikissa olosuhteissa, niin saatte maistaa 
evankeliumin suloisia hedelmiä, ja näistä hedel
mistä tulette tietämään sen olevan totta (ks. Matt. 
7:16–20; Joh. 7:17; Alma 32:41–43).
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MARRASKUU: HENGELLINEN JA AJALLINEN OMAVARAISUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin uskon avulla 
voittaa epäilyksen?
Joskus kirkon jäsenillä on evankeliumia koskevia kysymyksiä. On normaalia 
esittää kysymyksiä, ja kun uskollisesti etsimme totuutta, me vahvistamme 
todistustamme. Jos kuitenkin alamme kysellä epäilevin sydämin, Herran 
Hengen on vaikeampaa opastaa meitä. Etsiessämme vastauksia meidän tulee 
päättää uskoa siihen, mitä jo tiedämme evankeliumista, sitoutua elämään 
käskyjen mukaan ja edelleenkin päivittäin tutkia pyhiä kirjoituksia ja rukoilla. 
Kun teemme niin, taivaallinen Isä auttaa meitä vahvistamaan todistustamme.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen seuraavia lähteitä. Mitä lähdeaineistoa voisit käyttää avuksi opettaes-
sasi nuoria vahvistamaan uskoaan ja käsittelemään vaikeita kysymyksiä? Mitä tunnet 
innoitusta käyttää?

Mark. 5:35–36; 9:14–24; Joh. 20:26–29; 
OL 6:36 (Älkää pelätkö)

Hel. 5:12 (Rakentakaa perustuksenne 
Jeesukselle Kristukselle)

1. Nefi 15:24 (Turvautukaa pyhiin 
kirjoituksiin)

Joh. 7:17; Jaak. 2:17–18, 22; 3. Nefi 
14:7–8; Et. 12:6, 12 (Toimikaa uskossa)

2. Nefi 2:11 (Vastakohtaisuus 
kaikessa)

OL 46:10–14 (Toisten annetaan tietää, 
toisten uskoa heidän sanoihinsa)

Vern P. Stanfill, ”Valitkaa valo”, 
 Liahona, marraskuu 2015, s. 55–57

Neil L. Andersen, ”Joseph Smith”, 
 Liahona, marraskuu 2014, s. 28–31

Rosemary M. Wixom, ”Paluu 
uskoon”,  Liahona, toukokuu 2015, 
s. 93–95

L. Whitney Clayton, ”Päättäkää 
uskoa”,  Liahona, toukokuu 2015, 
s. 36–39

Jeffrey R. Holland, ”Minä uskon”, 
 Liahona, toukokuu 2013, s. 93–95

Laulu: ”Lapsen rukous”, Lasten laulu-
kirja, s. 6–7

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria näke-
mään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten henkilö-
kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuksissa 

Kuinka olet vahvistanut 
omaa uskoasi? Kuinka 
myöhempien aikojen pro
feetat, apostolit ja johtajat 
ovat opettaneet meitä 
suhtautumaan siihen, 
kun meillä on vaikeita 
kysymyksiä?

Millaisten vaikeiden 
evankeliumia koskevien 
kysymysten kanssa jotkut 
nuoret näyttävät kamp
pailevan? Kuinka sinä voit 
auttaa heitä, kun he etsivät 
uskollisesti vastauksia 
noihin kysymyksiin?
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ystäviensä ja perheensä jäsenten kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evanke-
liumin tärkeyden jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle 
apua:

• Selitä, että jokainen kirkon jäsen, 
myös jokainen nuori mies ja nuori 
nainen, tarvitsee omakohtaisen todis
tuksen evankeliumista. Kehota nuoria 
kertomaan kokemuksista, jotka ovat 
opettaneet heille, että heidän on 
tärkeää vahvistaa omaa todistustaan. 
Selitä, että kun me jokainen vahvis
tamme omaa todistustamme, meistä 
tulee hengellisesti omavaraisia.

• Voisit näyttää nuorille lähikuvan 
tutusta esineestä (niin läheltä ote
tun, ettei esine ole tunnistettavissa) 
ja pyytää heitä arvaamaan, mikä se 

on. Näytä sitten esine heille. Kuinka 
ymmärryksemme muuttuu, kun 
meillä on oikea näkökulma? Pyydä 
nuoria miettimään, mitä tämä havain
toesitys opettaa heille siitä, miten 
tärkeää on, että meillä on iankaik
kinen näkökulma. (Lisää ideoita on 
Rafael E. Pinon puheessa ”Evanke
liumin iankaikkinen näkökulma”, 
 Liahona, toukokuu 2015, s. 117–119.) 
Kun nuoret käsittelevät vaikeita kysy
myksiä, kuinka iankaikkisen näkökul
man pitäminen mielessä saattaisi olla 
avuksi?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka he voivat etsiä 
uskollisesti vastauksia vaikeisiin kysymyksiin. Valitse Hengen innoitusta noudattaen 
yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Pyydä yhtä luokan jäsentä tule
maan valmistautuneena esittämään 
kohdassa Mark. 9:14–27 oleva ker
tomus tai lukekaa se yhdessä. Jaa 
luokka kolmeen ryhmään ja anna 
kullekin ryhmälle yksi kolmesta 
huomiosta, jotka vanhin Jeffrey R. 
Holland tekee tästä kertomuksesta 
puheessaan ”Minä uskon”. Kuinka 
nuoret voivat hyödyntää vanhin 
Hollandin huomioita, kun heillä tai 
jollakulla heidän tutullaan on evanke
liumia koskevia vaikeita kysymyksiä 
tai epäilyksiä?

• Kehota nuoria lukemaan vertaus 
happinaamarista vanhin Neil L. 
Andersenin puheesta ”Joseph 
Smith” (tai näytä vanhin Andersenin 
puheesta tämä osuus, joka alkaa noin 

10 minuutin kohdalla). Kuinka oman 
uskon vahvistaminen on samankal
taista kuin happinaamarin asettami
nen paikalleen? Mitä vanhin Ander
sen sanoo oman happinaamarimme 
kiinnittämisestä? Mitä muita neuvoja 
nuoret voivat löytää tämän puheen 
perusteella vaikeiden kysymysten 
ratkaisemisesta?

• Puheessaan ”Paluu uskoon” Rose
mary M. Wixom kertoo nuoreesta 
äidistä, jolla oli epäilyksiä. Lue tämä 
kertomus luokan jäsenille. Mitä tämä 
kertomus opettaa nuorille siitä, mitä 
heidän tulee tehdä, kun heillä ei ole 
vastauksia vaikeisiin kysymyksiin? 
Mitä luokan jäsenet saattaisivat oppia 
niiltä ihmisiltä, jotka auttoivat tämän 
kertomuksen nuorta äitiä?
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• Jaa luokka pienryhmiin ja anna 
kullekin ryhmälle kopio vanhin 
L. Whitney Claytonin puheesta ”Päät
täkää uskoa”. tai kopio vanhin Vern P. 
Stanfillin puheesta ”Valitkaa valo”. 
Pyydä kutakin ryhmää lukemaan 
jokin osa puheesta ja tuomaan esille 
kohdat, jotka heidän mielestään ovat 
tärkeitä tai merkityksellisiä. Kehota 
nuoria kertomaan, mitä Henki opetti 
heille heidän tutkiessaan puhetta. 
Kuinka he voivat liittää kertomuksen 
Sailor Gutzlerista tai vanhin  Stanfillin 
pyöräretkestä prosessiin, jolla voi 
voittaa epäilyksen ja kulkea eteenpäin 
uskossa?

• Presidentti Boyd K. Packer on opet
tanut: ”Todistus löydetään lausumalla 
se!” (”Herran lamppu”, Valkeus, 
heinäkuu 1983, s. 34.) Kuinka todis
tuksemme lausuminen auttaa sen 
vahvistumisessa? Lukekaa Joh. 7:17; 
Et. 12:6, 12 ja Jaak. 2:17–18, 22 ja 
keskustelkaa siitä, mitä nämä pyhien 
kirjoitusten kohdat opettavat uskossa 
toimimisesta. Kuinka toimiminen sen 
uskon mukaan, jota meillä on, osoittaa 
taivaalliselle Isälle, että me olemme 
valmiita ottamaan vastaan lisää valoa 
ja totuutta?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he paremmin, 
kuinka he voivat toimia uskollisesti evankeliumia koskevissa vaikeissa kysymyksissä? 
Ymmärtävätkö he paremmin, kuinka he voivat auttaa muita käsittelemään sellai-
sia kysymyksiä? Jos olet huolissasi jostakusta luokan jäsenestä, voit kahden kesken 
ehdottaa, että hän puhuu kysymyksistään vanhempiensa, jonkun nuorten johtajan tai 
piispan kanssa.

Kutsu toimimaan

Voisit rohkaista nuoria kirjoittamaan rakastavan viestin vähemmän aktiiviselle jäse-
nelle tai jollekulle, joka kamppailee kysymysten kanssa.

Voisit myös kannustaa heitä sitoutumaan nyt todistuksensa vahvistamiseen niin, että 
he päivittäin rukoilevat ja tutkivat pyhiä kirjoituksia.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja rakasti niitä, 
joita Hän opetti. Kun 
he kompastelivat, Hän 
ei antanut periksi vaan 
rakasti ja palveli heitä 
edelleen. Miten sinä 
voit seurata Hänen 
esimerkkiään?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Dallin H. Oaksin puheesta ”Hyvä, parempi, paras”, 
 Liahona, marraskuu 2007, s. 104–107

Meidän tulisi ensiksi ymmärtää se tosiasia, että 
vaikka jokin asia on hyvä, se ei yksin ole riittävä syy 
sen tekemiseksi. Niiden hyvien asioiden määrä, joita 
voimme tehdä, ylittää reilusti niihin käytettävissä 
olevan ajan. Jotkin asiat ovat parempia kuin hyviä, 
ja ne ovat niitä, jotka tulisi asettaa ensimmäiseksi 
elämässämme.

Jeesus opetti tätä periaatetta Martan kotona. Sillä 
aikaa kun Martalla ”oli kädet täynnä työtä” (Luuk. 
10:40), hänen sisarensa Maria ”asettui istumaan Her
ran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan” 
(jae 39). Kun Martta valitti, että hänen sisarensa oli 
jättänyt hänet yksin palvelemaan, Jeesus kiitti häntä 
hänen tekemästään työstä (jae 41) mutta opetti 
hänelle: ”Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut 
hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.” (Jae 42.) 
Oli kiitettävää, että Martta huolehti ja hätäili niin 
monista asioista (ks. jae 41), mutta evankeliumin 
oppiminen Mestariopettajalta oli tarpeellisempaa. 
Pyhissä kirjoituksissa on muitakin opetuksia siitä, 
että jotkin asiat ovat pyhempiä kuin toiset (ks. Ap. t. 
20:35; Alma 32:14–15). – –

Harkitessamme eri vaihtoehtoja meidän tulee 
muistaa, ettei riitä, että jokin on hyvää. Toiset vaih
toehdot ovat parempia ja edelleen toiset parhaita. 
Vaikka jokin tietty vaihtoehto maksaisi enemmän, 
sen paljon suurempi arvo voi tehdä siitä parhaan 
vaihtoehdon.

Miettikääpä, kuinka käytämme aikaamme tehdes
sämme valintoja television katselun, videopelien 
pelaamisen, Internetissä surffaamisen tai kirjojen tai 
lehtien lukemisen suhteen. Tietenkin on hyvä katsoa 
tervehenkistä viihdettä tai saada mielenkiintoista 
tietoa. Mutta ei kaikki senkaltainen ole sen arvoista, 
kuinka paljon elämästämme käytämme sen saami
seksi. Toiset asiat ovat parempia ja toiset parhaita. 
Kun Herra kehotti meitä opiskelemaan, Hän sanoi: 
”Etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja” (OL 
88:118, kursivointi lisätty). – –

Tässä on lisää kuvauksia hyvästä, paremmasta ja 
parhaasta.

On hyvä kuulua taivaallisen Isämme tosi kirkkoon 
ja pitää kaikki Hänen käskynsä ja täyttää kaikki 
velvollisuutemme. Mutta jotta sitä voitaisiin pitää 
”parhaana”, se tulisi tehdä rakkaudella ja vailla yli
mielisyyttä. Meidän tulisi, kuten eräässä suurenmoi
sessa laulussa lauletaan, ”kruunata hyvät tekomme 
veljeydellä” [”America the Beautiful”, Hymns, 1985, 
nro 338] osoittaen rakkautta ja huolenpitoa kaikkia 
niitä kohtaan, jotka ovat vaikutuspiirissämme.

Sadoilletuhansille kotiopettajillemme ja kotikäynti
opettajillemme esitän, että on hyvä vierailla pii
rissämme olevien perheiden luona; parempaa on 
keskustella lyhyesti opettaen oppia ja periaatetta; ja 
kaikkein parasta on vaikuttaa ratkaisevasti joidenkin 
niiden elämään, joiden luona käymme. Sama haaste 
soveltuu moniin pitämiimme kokouksiin – on hyvä 
pitää kokous, parempaa on opettaa jokin periaate, 
mutta parasta on, kun kokouksen seurauksena todella 
saadaan aikaan parannusta joidenkuiden elämässä.
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MARRASKUU: HENGELLINEN JA AJALLINEN OMAVARAISUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin oppia tekemään 
omat päätökseni?
Tärkeä osa omavaraisuutta on oppia tekemään päätöksiä itse. Taivaallinen Isä 
on halukas opastamaan meitä, mutta Hän ei aina kerro meille täsmälleen, mitä 
pitää tehdä. Hän on antanut meille tahdonvapauden ja odottaa meidän käyttä
vän tietojamme, kokemustamme ja uskoamme ohjaamaan omia päätöksiämme. 
Sitten voimme pyytää Häntä vahvistamaan meille, onko päätöksemme oikea.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja muita lähteitä. Mitkä niistä auttavat 
nuoria oppimaan päätöksentekoon liittyviä evankeliumin periaatteita?

Alma 37:37 (Kysy neuvoa Herralta)

OL 9:7–9 (Taivaallinen Isä opastaa 
meitä päätöksissämme sen jälkeen 
kun olemme tutkineet niitä omassa 
mielessämme)

OL 58:26–29 (Meitä ei tarvitse käs
keä kaikessa, vaan meidän pitää 
olla innokkaasti mukana hyvän 
tekemisessä)

Dallin H. Oaks, ”Hyvä, parempi, 
paras”,  Liahona, marraskuu 2007, 
s. 104–108

Robert D. Hales, ”Aaronin pappeuden 
haltijoille: Valmistautukaa päätösten 
vuosikymmeneen”,  Liahona, toukokuu 
2007, s. 48–51

Richard G. Scott, ”Rukouksen yli
maallisen lahjan hyödyntäminen”, 
 Liahona, toukokuu 2007, s. 8–11

Video: ”Vääriä teitä”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria ajattelemaan nykyi
siä maailmantapahtumia, jotka ovat 
havainnollistaneet hengellisen tai 
ajallisen omavaraisuuden tärkeyttä.

• Lukekaa yhdessä OL 58:26–29. 
Miksi Herra ei halua käskeä meitä 
kaikessa? Pyydä nuoria tekemään 
taululle luettelo tärkeistä päätöksistä, 

Mitä tärkeitä päätöksiä 
olet tehnyt? Kuinka teit 
nuo päätökset? Miten 
Herra auttoi sinua?

Mitä tärkeitä päätöksiä 
nuorilla on edessään? 
Mitkä evankeliumin peri
aatteet voivat auttaa heitä 
tekemään näitä päätöksiä?
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joita he saattavat tehdä seuraavien 
kymmenen vuoden kuluessa. Kehota 
heitä miettimään, kuinka se, mitä he 

oppivat tässä oppiaiheessa, voi auttaa 
heitä tekemään noita päätöksiä.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat tehdä 
omat päätöksensä. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria lukemaan OL 
9:7–9 ja Alma 37:37 ja pyydä heitä 
pohtimaan, kuinka he voivat käyt
tää Herran näissä jakeissa antamia 
neuvoja tärkeissä päätöksissä, joita he 
tekevät muutaman seuraavan vuoden 
kuluessa. Mitä neuvon kysyminen 
Herralta näitä päätöksiä koskevissa 
asioissa tarkoittaa? Mitä asian tutki
minen omassa mielessämme tarkoit
taa? Kehota nuoria kertomaan aja
tuksistaan ja mahdollisista kokemuk
sista, joissa he ovat kysyneet neuvoa 
Herralta päätöksen tekemiseksi. Kerro 
myös omista kokemuksistasi ja lausu 
todistuksesi.

• Pyydä luokkaa miettimään, mitä 
he oppivat päätöksenteosta, kun he 
lukevat vanhin Robert D. Halesin ker
tomuksen lentäjästä, joka ei halunnut 
osallistua simulaattorikoulutukseen 
(hänen puheessaan ”Aaronin pappeu
den haltijoille: Valmistautukaa päätös
ten vuosikymmeneen”). Pyydä heitä 
kertomaan, mitä he saavat selville. 
Kehota kutakin nuorta lukemaan 
vanhin Halesin puheesta yksi kap
paleista, jotka alkavat sanoilla ”Nyt 
on aika”, ja pyydä heitä kertomaan 
luokalle, mitä vanhin Hales neuvoo 
heitä tekemään ja kuinka heidän nyt 
tekemänsä valinnat vaikuttavat valin
toihin, joita he voivat tehdä myöhem
min elämässä.

• Pyydä nuoria lukemaan vanhin 
Dallin H. Oaksin puheesta ”Hyvä, 
parempi, paras” osa I ja kertomaan, 
mitä se opettaa heille päätöksenteosta. 
Mitä kriteereitä nuoret voivat käyttää 
tehdäkseen eron hyvän, paremman ja 
parhaan välillä? (Voisit pyytää heitä 
katsomaan vanhin Oaksin seuraavia 
sanoja: ”Meidän on jätettävä väliin 
joitakin hyviä asioita voidaksemme 
valita toisia, jotka ovat parempia tai 
parhaita, koska ne kehittävät uskoa 
Herraan Jeesukseen Kristukseen ja 
vahvistavat perheitämme.”) Kirjoita 
taululle otsikot Hyvä, Parempi ja Paras 
ja kehota nuoria kirjoittamaan näiden 
otsikoiden alle niihin sopivia valintoja 
(jos he tarvitsevat esimerkkejä, ohjaa 
heidät katsomaan vanhin Oaksin 
puheen osaa IV). Kuinka nuoret 
soveltavat tässä toiminnassa oppi
maansa päätöksiin, joita heidän on 
tehtävä?

• Jaa luokka kahteen ryhmään. 
Kehota ensimmäistä ryhmää luke
maan vanhin Richard G. Scottin 
puheesta ”Rukouksen ylimaallisen 
lahjan hyödyntäminen” väliotsikon 
”Kuinka meidän pitäisi rukoilla?” 
teksti ja toista ryhmää lukemaan 
väliotsikon ”Kuinka rukouksiin 
vastataan?” teksti. Pyydä nuoria 
etsimään vastauksia sen väliotsi
kon kysymykseen, jonka tekstin he 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Pohdiskeleminen. Tämän 
osuuden ensimmäisessä 
toiminnassa nuoria keho
tetaan pohtimaan, kuinka 
jokin pyhien kirjoitusten 
kohta soveltuu niihin 
tärkeisiin päätöksiin, joita 
heidän on tehtävä. Poh
timinen – jonkin luke
mamme tai kuulemamme 
ajatteleminen rauhassa ja 
syvällisesti – voi auttaa 
meitä saamaan vaikutel
mia Hengeltä. Hyvä tapa 
pohtia on esittää itsel
lemme kysymyksiä siitä, 
mitä luemme. Kannusta 
nuoria käyttämään aikaa 
pohtimiseen, kun he 
tutkivat pyhiä kirjoituksia 
itsekseen.
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lukevat, ja keskustelemaan ryhmänsä 
kanssa siitä, mitä he löytävät. Kehota 
sitten kumpaakin ryhmää opettamaan 
toiselle ryhmälle, mitä he oppivat 
Herran ohjauksen tavoittelemisesta, 
kun he tekevät päätöksiä. He voisivat 
myös katsoa videon ”Vääriä teitä” 

ja kertoa, miten tämä kertomus lisää 
heidän ymmärrystään siitä, kuinka 
Herra voi ohjata meitä. Pyydä heitä 
kertomaan, miten he aikovat soveltaa 
näitä neuvoja käytäntöön omassa 
päätöksenteossaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka he 
voivat tehdä omat päätöksensä? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko 
tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja valmistautui 
suorittamaan tehtävänsä 
rukoilemalla, paastoamalla 
ja pyytämällä taivaallisen 
Isänsä apua. Kuinka voit 
noudattaa Vapahtajan 
esimerkkiä, kun valmis
taudut opettamaan?
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Valikoitua lähdeaineistoa

”Kuinka asetan tavoitteita?”, Saarnatkaa minun evan
keliumiani, 2005, s. 154

Tavoitteet kuvaavat sydämemme haluja ja näkemys
tämme siitä, mitä voimme saavuttaa. Tavoitteiden ja 
suunnitelmien avulla toiveemme muuttuvat toimin
naksi. Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu ovat 
uskon osoitus. Aseta rukoillen sellaisia tavoitteita, 
jotka ovat sopusoinnussa Vapahtajan käskyn kanssa 
tehdä kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen kasta
malla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 
(ks. Matt. 28:19).

Aseta tavoitteita jokaiselle keskeiselle kehityssuun
taluvulle. Voit myös asettaa tavoitteita omalle hen
kilökohtaiselle kehityksellesi. Tee kaikki voitavasi 
saavuttaaksesi tavoitteesi, mutta kunnioita muiden 
tahdonvapautta. Menestyksen todellinen mitta ei 
ole yksin tavoitteiden saavuttaminen vaan myös 
se, miten palvelet ja miten muut edistyvät. Tavoit
teet ovat keino auttaa sinua saamaan paljon hyvää 
aikaan taivaallisen Isän lasten keskuudessa. Niitä ei 
tule käyttää tunnustuksen saamiseen.

Tarkoin mietityt tavoitteet antavat sinulle selkeän 
suunnan ja auttavat sinua täyttämään päiväsi toi
milla, jotka auttavat ihmisiä vahvistamaan uskoaan 
Vapahtajaan ja edistymään kohti kastetta, konfir
mointia ja täyttä aktiivisuutta kirkossa. Haastavat 
tavoitteet auttavat sinua työskentelemään tehok
kaasti ja johtavat siihen, että venyt ja kasvat. Nou
data alla olevia ohjeita, kun asetat tavoitteita:

• Seuraa Henkeä.

• Keskity keskeisiin kehityssuuntalukuihin.

• Keskity ihmisiin. Vaikka käytät numeroita, 
täydennä numeroitasi ihmisten nimillä aina 
kun vain mahdollista.

• Ole täsmällinen ja realistinen, mutta aseta 
tavoitteita, jotka saavat sinut venymään.

• Aseta viikko ja päivätavoitteita.

• Aseta tavoitteita opiskelullesi yksin ja toverin 
kanssa, mukaan lukien kielen opiskelu, jos 
opettelet uutta kieltä.

• Mittaa edistymistäsi joka päivä, joka viikko ja 
jokaisen kuusiviikkoisen ajanjakson jälkeen. 
Kun et saavuta tavoitettasi, arvioi ponnistuk
siasi ja etsi keinoja saavuttaa tavoite. Tarkista 
tarvittaessa odotuksiasi.

Aika ajoin johtajasi voivat asettaa erinomaisuuden 
tasovaatimuksia tai lähetyskentän tavoitteita, joiden 
tarkoituksena on kohottaa näkemystäsi ja vahvistaa 
uskoasi. Piirin, vyöhykkeen ja lähetyskentän taso
vaatimukset auttavat sinua venymään, työskentele
mään tehokkaasti ja yltämään parempiin suorituk
siin. Niitä ei ole tarkoitus käyttää kiintiöinä, jotka 
pakottaisivat sinua asettamaan täsmällisiä omia ja 
toverisi tavoitteita.

”Olen täysin vakuuttunut siitä, että ellemme aseta 
itsellemme tavoitteita ja opi elämään niin, että pääsemme 
tavoitteisiimme, niin vanhaksi tultuamme voimme todeta 
käyttäneemme vain murto-osan mahdollisuuksistamme. 
Kun opimme hallitsemaan tavoitteiden asettamisen peri-
aatteet, niin silloin kykenemme vaikuttamaan merkittä-
vällä tavalla tuloksiin, joita saavutamme tässä elämässä.” 
(Vanhin M. Russell Ballard, Salt Laken alueen nuo
rille aikuisille pidetty puhe, 18. lokakuuta 1981; ks. 
myös ”Tee sellaista, millä on merkitystä”, Valkeus, 
joulukuu 1983, s. 50.)
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MARRASKUU: HENGELLINEN JA AJALLINEN OMAVARAISUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka tavoitteiden asettaminen 
voi auttaa minua tulemaan 
omavaraiseksi?
Mielekkäät tavoitteet ja huolellinen suunnittelu voivat auttaa meitä toteutta
maan sen työn, joka Herralla on meitä varten. Omien tavoitteidemme asetta
minen elämällemme on tärkeä osa omavaraiseksi tulemista. Se on enemmän 
kuin vain toivomista tai unelmoimista. Presidentti Thomas s. Monson onkin 
opettanut: ”Mikään ei toteudu toivomalla. Herra odottaa meidän ajattelevan. 
Hän odottaa meidän toimivan. Hän odottaa meidän tekevän työtä. Hän odot
taa meidän todistavan. Hän odottaa meidän omistautuvan.” (”Pelastamaan”, 
 Liahona, heinäkuu 2001, s. 58.) Kun me teemme rukoillen suunnitelmia ja ahke
rasti työtä saavuttaaksemme tavoitteemme, Herra voimistaa ponnistelumme ja 
auttaa meitä yltämään parhaimpaamme.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja muita lähteitä. Mikä auttaa nuoria 
oppimaan, että on tärkeää asettaa tavoitteita, jotta voi tulla omavaraiseksi?

1. Kun. 18:21; Matt. 6:24 (Me emme 
voi palvella kahta herraa)

Fil. 3:13–14 (Me voimme tavoitella 
tavoitteitamme ja ponnistella niitä 
kohti)

2. Nefi 32:9 (Meidän tulee etsiä Her
ran johdatusta kaikessa, mitä teemme)

Alma 34:32–33 (Tämä elämä on aikaa 
valmistautua kohtaamaan Jumala)

OL 58:27–29 (Meidän tulee tehdä 
innokkaasti työtä hyvien asioiden 
puolesta)

Quentin L. Cook, ”Valitkaa viisaasti”, 
 Liahona, marraskuu 2014, s. 46–49

L. Tom Perry, ”Riman nostaminen”, 
 Liahona, marraskuu 2007, s. 46–49

”Kuinka asetan tavoitteita?”, Saarnat-
kaa minun evankeliumiani, 2005, s. 154

Video: ”Työtä, joka etenee”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilö kohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Mitä tavoitteita olet 
asettanut itsellesi elämäsi 
aikana? Mitä teit tavoit
teidesi saavuttamiseksi? 
Kuinka tavoitteiden 
saavuttaminen on aut
tanut sinua tulemaan 
omavaraisemmaksi?

Mistä nuorten asettamista 
tavoitteista olet tietoinen? 
Kuinka voit kannustaa 
heitä asettamaan arvok
kaita tavoitteita?
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• Kehota nuoria kertomaan äsket
täisistä kokemuksistaan, jotka ovat 
vahvistaneet jotakin evankeliumin 
totuutta, jonka he ovat oppineet.

• Kerro nuorille tavoitteista, joita 
olet asettanut itsellesi elämäsi aikana. 
Ota mukaan sekä pitkän aikavälin 

että lyhyen aikavälin tavoitteita. 
Selitä, kuinka päädyit asettamaan nuo 
tavoitteet, mitä olet tehnyt saavut
taaksesi ne ja kuinka ponnistelusi 
ovat olleet siunaukseksi elämässäsi. 
Kannusta nuoria kertomaan omista 
samankaltaisista kokemuksistaan.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria tulemaan omavaraisemmiksi, kun he 
oppivat asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita. Valitse Hengen johdatusta noudattaen 
yksi tai useampi toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Anna puolelle luokkaa tehtäväksi 
lukea vanhin Quentin L. Cookin 
kertomus keskustelustaan teini 
ikäisen nuoren miehen kanssa (hänen 
puheestaan ”Valitkaa viisaasti”) ja 
toiselle puolelle luokkaa tehtäväksi 
lukea vanhin L. Tom Perryn kertomus 
siitä, kuinka hänen poikansa harjoit
teli korkeushyppyä (hänen puhees
taan ”Riman nostaminen”). Pyydä 
nuoria tekemään muulle luokalle 
yhteenveto lukemastaan kertomuk
sesta ja selittämään, mitä he oppivat 
sen perusteella tavoitteiden asettami
sesta. Kehota heitä kertomaan vas
taavia tapauksia omasta elämästään. 
Kuinka he soveltavat käytäntöön sitä, 
mitä he oppivat näistä kertomuk
sista, jotta he olisivat tehokkaam
pia tavoitteidensa asettamisessa ja 
saavuttamisessa?

• Kysy nuorilta, mitä tavoitteita 
heillä on ja miksi on tärkeää, että 
heillä on tavoitteita. Kehota heitä 
lukemaan julkaisusta Saarnatkaa 
minun evankeliumiani kohta ”Kuinka 
asetan tavoitteita?” (sivu 154) ja 
etsimään syitä siihen, miksi tavoitteet 
ovat tärkeitä. Pyydä heitä sitten kerto
maan, mitä he löytävät. Kutsu piispan 

luvalla kokoaikaiset lähetyssaarnaajat 
tai äskettäin kotiin palannut lähetys
saarnaaja selittämään tavoitteiden 
asettamisen tärkeyttä lähetystyössä. 
Kuinka se, että nuoret oppivat nyt 
asettamaan tavoitteita, auttaa heitä 
tulemaan paremmiksi lähetyssaar
naajiksi? Voisit pyytää muita seura
kunnan jäseniä puhumaan nuorille 
tavoitteiden asettamisen tärkeydestä 
muissa elämänvaiheissa.

• Kehota nuoria tekemään luettelo 
tavoitteista, joita heillä itsellään on. 
Käy nuorten kanssa läpi tavoitteiden 
asettamista koskevat ohjeet julkai
sun Saarnatkaa minun evankeliumiani 
sivulta 154. Mitkä näistä ohjeista aut
taisivat nuoria saavuttamaan luette
lossaan olevat tavoitteet? Kehota heitä 
valitsemaan yksi tavoitteistaan ja kir
joittamaan keinoja, joilla he soveltavat 
näitä ohjeita käytäntöön saadakseen 
apua tuon tavoitteen saavuttamiseksi. 
Pyydä muutamaa heistä kertomaan, 
mitä he ovat kirjoittaneet.

• Pyydä nuoria lukemaan OL 
58:27–29 ja kehota heitä tekemään 
luettelo tavoitteista, joita he haluai
sivat asettaa ja jotka auttaisivat heitä 

Opetusvinkki

”Pienryhmäkeskusteluilla 
voi välittömästi saada 
mukaan ne, jotka tuntuvat 
menettäneen mielenkiin
tonsa ja keskittymisky
kynsä” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 72).



253

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja rakasti niitä, 
joita Hän opetti. Hän tunsi 
heidän kiinnostuksen 
kohteensa, toiveensa ja 
halunsa sekä sen, mitä 
heidän elämässään tapah
tui. Mitä sinä voit tehdä 
ymmärtääksesi, mikä kiin
nostaa opettamiasi nuoria 
ja mitä he tarvitsevat? 
Kuinka se tulee vaikutta
maan tapaan, jolla opetat 
heitä?

tekemään ”innokkaasti työtä hyvän 
asian puolesta” ja saamaan ”aikaan 
paljon vanhurskautta”. Kannusta 
heitä esittelemään luettelonsa toiselle 
luokan jäsenelle ja selittämään, mitä 
he parhaillaan tekevät tai voivat tehdä 
nyt saavuttaakseen nuo tavoitteet. 
Kehota heitä lukemaan muut tässä 
oppimisehdotuksessa mainitut pyhien 
kirjoitusten kohdat ja kertomaan, mitä 
oivalluksia he saavat näiden kohtien 
perusteella tavoitteiden asettamisesta.

• Näytä video ”Työtä, joka etenee” 
ja anna nuorille muutama minuutti 
aikaa kirjoittaa, mitä he oppivat 

videon perusteella tavoitteiden 
asettamisesta ja saavuttamisesta. 
Kehota heitä kertomaan ajatuksistaan 
luokalle. Miksi Tyler päätti toteuttaa 
tavoitteensa palvella lähetystyössä, 
vaikka se merkitsi keskeytystä hänen 
tavoitteessaan pelata koripalloa? 
(Voitte halutessasi lukea tämän 
keskustelun kuluessa kohdat 1. Kun. 
18:21 ja Matt. 6:24.) Pyydä nuoria ajat
telemaan jotakin asiaa, joka on heille 
hyvin tärkeä. Onko heidän koskaan 
tarvinnut valita sen asian ja jonkin 
muun arvokkaan tavoitteen välillä? 
Mitä he oppivat Tylerin esimerkistä?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka hen-
kilökohtaisia tavoitteita asetetaan? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko 
tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.
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Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin valmistautua 
olemaan taloudellisesti 
omavarainen?
Herra on siunannut meitä resursseilla, ja Hän odottaa meidän olevan näiden 
resurssien viisaita taloudenhoitajia. Hän haluaa, että olemme taloudellisesti 
omavaraisia, jotta voimme pitää huolen itsestämme ja palvella muita. Jotta 
voimme tehdä niin, meidän tulee maksaa kymmenykset ja uhrit, välttää tarpee
tonta velkaa, laatia talousarvio ja käyttää sitä sekä elää varojemme mukaan.

Valmistaudu hengellisesti

Mitkä pyhien kirjoitusten kohdat ja muut lähteet auttavat nuoria ymmärtämään talou-
dellisen omavaraisuuden tärkeyden ja valmistavat heitä elämään kaukonäköisesti?

Mal. 3:10–11 (Kymmenysten 
siunauksia)

2. Nefi 9:30, 51; MK Jaak. 2:13–14, 
17–19; Alma 1:29–30; 4:6–8 (Meidän 
tulee käyttää rikkauksia muiden 
siunaukseksi)

OL 19:35 (Herra vertaa velkaa 
orjuuteen)

Robert D. Hales, ”Kaukonäköi
nen huolehtiminen – ajallisesti ja 

hengellisesti”,  Liahona, toukokuu 
2009, s. 7–10; ks. myös video ”Kau
konäköinen huolehtiminen”

”Velka”, Lujana uskossa, 2005, 
s. 185–186

”Kymmenykset ja uhrit”, Nuorten 
voimaksi, 2011, s. 38–39

Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Perheen 
raha- asiat, lehtinen, 2007

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Kehota nuoria kertomaan jokin 
asia, jonka he ovat äskettäin oppi
neet tutkittuaan itsekseen pyhiä 
kirjoituksia.

• Pyydä nuoria selittämään, kuinka 
tietyt välineet voivat olla sekä hyö
dyllisiä että vahingollisia riippuen 
siitä, kuinka niitä käytetään (esim. 

Kuinka elämääsi on 
siunattu, kun olet nou
dattanut kirkon johtajien 
neuvoja taloudellisesta 
omavaraisuudesta? Miksi 
uskot, että omavaraisuus 
on tärkeä palautetun evan
keliumin periaate?

Mitä nuorten pitää oppia 
itsensä ja muiden elättämi
sestä? Kuinka he ja heidän 
tuleva perheensä tulevat 
siunatuiksi, kun he nou
dattavat neuvoa olla talou
dellisesti omavaraisia?
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hiirenloukku, vasara tai tulitikku
rasia; voit tuoda jonkin näistä esi
neistä havaintovälineeksi). Näytä 
nuorille muutamia kolikoita ja pyydä 

heitä selittämään rahan myönteisiä ja 
kielteisiä käyttötapoja. Kuinka rahaa 
voidaan käyttää muiden siunaukseksi 
ja Herran työn edistämiseksi?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään taloudellisen omavarai-
suuden tärkeyden. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kirjoita taululle seuraavat vanhin 
Robert D. Halesin sanat: ”Kolme 
hellintä sanaa ovat: ’Minä rakastan 
sinua’, ja viisi huolehtivinta sanaa 
– – ovat: ’Meillä ei ole siihen varaa’.” 
Kehota nuoria lukemaan vanhin 
Halesin kertomus siitä, kun hän 
halusi ostaa vaimolleen leningin 
(hänen puheessaan ”Kaukonäköinen 
huolehtiminen – ajallisesti ja hengel
lisesti”) tai näytä video ”Kaukonäköi
nen huolehtiminen”. Pyydä nuoria 
miettimään ja mainitsemaan mahdol
lisia syitä siihen, että vanhin Hales 
sanoo viiden huolehtivimman sanan 
olevan: ”Meillä ei ole siihen varaa.” 
Mitä siunauksia koituu siitä, että 
elämme varojemme mukaan? Kuinka 
nuoret voivat noudattaa sisar Halesin 
esimerkkiä? Kuinka hänen esimerk
kinsä voi auttaa heitä, kun he tuntevat 
kiusausta elää yli varojensa?

• Kehota luokkaa tekemään taululle 
kaksi luetteloa: toisen siitä, mitä maa
ilma sanoo meille rahasta, ja toisen 
siitä, mitä Herra sanoo meille rahasta. 
Pyydä heitä lukemaan tässä oppimis
ehdotuksessa mainitut pyhien kir
joitusten kohdat ja etsimään asioita, 
joita he voivat lisätä luetteloihin. 
Kysy nuorilta, mitä he voivat tehdä 
nyt alkaakseen elää sen mukaan, mitä 
Herra opettaa rahasta. Kehota heitä 

kirjoittamaan ajatuksensa taululle. 
Pyydä kutakin nuorta poimimaan 
luettelosta yksi ajatus, jonka parissa 
he haluavat aloittaa työskentelyn tällä 
viikolla. Kehota heitä halutessaan 
kertomaan suunnitelmistaan.

• Pyydä yhtä luokan jäsentä luke
maan OL 19:35. Miksi Herra vertaa 
velkaa orjuuteen? Pyydä nuoria luke
maan julkaisusta Lujana uskossa artik
keli ”Velka”. Kehota puolta luokkaa 
etsimään syitä siihen, miksi meidän 
pitäisi välttää velkaa, ja toista puolta 
etsimään neuvoja siihen, kuinka voi 
pysyä velattomana. Pyydä heitä opet
tamaan toisilleen, mitä he oppivat 
ja miksi heidän mielestään Herralle 
on tärkeää, että me pysymme velat
tomina. Kuinka hengellisyyteemme 
vaikuttaa se, miten hoidamme 
raha asioitamme?

• Kysy nuorilta, mitä he arvelevat 
ensimmäisen presidenttikunnan sano
van raha asioidemme hoitamisesta. 
Kirjoita heidän ajatuksensa taululle. 
Anna kullekin luokan jäsenelle leh
tinen Valmistakaa kaikki tarpeellinen: 
Perheen raha- asiat. Lukekaa yhdessä 
sanoma ensimmäiseltä presidentti
kunnalta. Mitä neuvoja ensimmäinen 
presidenttikunta antaa raha asioista? 
Mitä siunauksia he lupaavat? Anna 
kullekin luokan jäsenelle tehtäväksi 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Opin etsiminen. Tässä osuu
dessa nuoria kehotetaan 
tutkimaan pyhien kirjoi
tusten kohtia saadakseen 
selville, mitä Herra opettaa 
rahasta. Kun he lukevat 
pyhiä kirjoituksia, kehota 
heitä etsimään oppeja (tai 
iankaikkisia totuuksia), 
joita pyhien kirjoitus
ten kohdissa opetetaan. 
Kannusta heitä esittämään 
itselleen seuraavanlaisia 
kysymyksiä: ”Mitä opin 
opista? Onko se erilaista 
kuin mitä olen ajatellut 
tai oppinut aiemmin? 
Innoittaako se minua 
muuttamaan jonkin asian 
elämässäni?” Kannusta 
nuoria käyttämään saman
kaltaisia kysymyksiä, kun 
he tutkivat pyhiä kirjoituk
sia itsekseen.
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lukea yksi kohta ”Perheen raha 
asioiden perusasioista” ja tekemään 
siitä yhteenveto omin sanoin muulle 
luokalle. Kuinka nuoret voivat sovel
taa näitä periaatteita käytäntöön nyt? 

Kerro kokemuksista, joita sinulla on 
ollut soveltaessasi näitä periaatteita 
käytäntöön, ja kehota nuoria teke
mään samoin.

Kun olette tehneet jonkin edellä olevista toiminnoista, anna nuorille luokassa aikaa 
aloittaa lehtisessä Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Perheen raha asiat olevan 
”Talousarviolomakkeen” täyttäminen. He voisivat perustaa tämän lomakkeen tiedot 
todellisiin tuloihinsa tai käyttää olettamiaan lukuja. Kannusta heitä pyytämään neu-
voja ja opastusta vanhemmiltaan.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he taloudellisen 
omavaraisuuden tärkeyden niin hyvin, että voivat selittää sitä muille? Onko heillä 
mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin 
voit seurata edistymistä. Voisit esimerkiksi pyytää heitä kertomaan kokemuksistaan 
seuraavan viikon oppitunnin alussa.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja auttoi opetus
lapsiaan löytämään evan
keliumin opetuksia heidän 
omista kokemuksistaan 
sekä heitä ympäröivästä 
maailmasta. Mistä jokapäi
väisen elämän kokemuk
sista tai esimerkeistä voit 
kertoa auttaaksesi nuoria 
näkemään taloudellisen 
omavaraisuuden hengelli
siä hyötyjä?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote julkaisusta Valmistakaa kaikki tarpeellinen: Per
heen kotivara, lehtinen, 2007

Sanoma ensimmäiseltä presidenttikunnalta

Rakkaat veljet ja sisaret

Myöhempien aikojen pyhiä on jo monia vuosia neu
vottu valmistautumaan vastoinkäymisiin panemalla 
syrjään vähän rahaa. Säästäminen lisää mittaamat
tomasti turvallisuutta ja hyvinvointia. Jokaisen 
perheen tehtävänä on huolehtia omista tarpeistaan 
mahdollisimman pitkälle.

Kehotamme teitä, asuittepa missä päin maailmaa 
tahansa, valmistautumaan vastoinkäymisiin tar
kastelemalla rahatilannettanne. Kehotamme teitä 
pitämään kulunne kohtuullisina. Käyttäkää hankin
noissanne itsekuria velan välttämiseksi. Maksakaa 
velka niin pian kuin voitte ja vapauttakaa itsenne 
sen orjuudesta. Säästäkää hieman rahaa säännölli
sesti, jotta teille kertyy vähitellen vararahasto.

Pyydämme, että olette viisaita varastoidessanne 
ruokaa ja vettä ja kartuttaessanne säästöjänne. Älkää 
menkö liiallisuuksiin. Ei ole esimerkiksi järkevää ottaa 
velkaa koko ruokavaraston hankkimiseen kerralla. 
Huolellisesti suunnittelemalla voitte ajan mittaan 
hankkia tarvitsemanne kotivaran ja vararahaston.

Jos olette maksaneet velkanne ja teillä on vara
rahasto, vaikka se olisi pienikin, te ja perheenne 
tunnette olonne turvallisemmaksi ja koette sydä
messänne suurempaa rauhaa. Herra siunatkoon 
teitä perheenne rahaasioiden hoidossa.

Ensimmäinen presidenttikunta

Perheen raha-asioiden perusasiat

Maksakaa kymmenykset ja uhrit

Perheen rahaasioiden menestyksellinen hoito alkaa 
rehellisten kymmenysten maksamisesta ja runsaan 

paastouhrin antamisesta. Herra on luvannut avata 
taivaan ikkunat ja vuodattaa suuria siunauksia 
niille, jotka maksavat kymmenykset ja uhrit uskolli
sesti (ks. Mal. 3:10).

Välttäkää velkaa

Se, että käyttää vähemmän rahaa kuin ansaitsee, on 
taloudellisen turvallisuutenne perusehto. Välttäkää 
velkaa lukuun ottamatta vaatimattoman kodin osta
mista tai koulutuksen hankkimista tai muita välttä
mättömiä tarpeita. Säästäkää rahaa sen ostamiseen, 
mitä tarvitsette. Jos teillä on velkaa, maksakaa se 
pois mahdollisimman nopeasti.

Noudattakaa talousarviota

Pitäkää kirjaa kuluistanne. Merkitkää muistiin tulot 
ja menot ja tarkastelkaa niitä kuukausittain. Päättä
kää, kuinka vähennätte tarpeettomia kuluja. Käyt
täkää näitä tietoja perheen talousarvion laatimiseen. 
Suunnitelkaa, minkä verran rahaa annatte lahjoituk
sina kirkolle, kuinka paljon säästätte ja minkä verran 
käytätte ruokaan, asuntoon, erilaisiin käyttömaksui
hin, matkoihin, vaatteisiin, vakuutuksiin jne. Harjoit
takaa itsekuria elämällä talousarvionne mukaan.

Kerätkää vararahasto

Kerätkää vähitellen vararahasto ja käyttäkää sitä vain 
hätätilanteissa. Jos säästätte vähän rahaa säännölli
sesti, yllätytte siitä, kuinka paljon sitä ajan mittaan 
karttuu.

Opettakaa perheenjäseniä

Opettakaa perheenjäsenille rahaasioiden hoidon 
periaatteet. Ottakaa heidät mukaan talousarvion 
laatimiseen ja perheen rahaasioihin liittyvien tavoit
teiden asettamiseen. Opettakaa heille uutteran työn, 
säästäväisyyden ja säästämisen periaatteet. Tähdentä
kää sitä, miten tärkeää on hankkia mahdollisimman 
paljon koulutusta.
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MARRASKUU: HENGELLINEN JA AJALLINEN OMAVARAISUUS

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin olla Jumalan 
todistajana?
Kun meidät kastetaan, me lupaamme olla ”Jumalan todistajina kaikkina 
aikoina ja kaikessa ja kaikkialla” (Moosia 18:9). Koska maailman mitta
puut loittonevat Jumalan käskyistä, meitä vaaditaan usein puolustamaan 
uskoamme. Niin tehdessämme meidän tulee noudattaa Vapahtajan esimerk
kiä, sillä Vapahtaja oli sekä rohkea että rakastava puolustaessaan totuutta. Jos 
olemme rakentaneet perustuksemme Lunastajamme kalliolle, viimeisten aiko
jen väkevillä myrskyillä ”ei ole valtaa [meihin] vetääkseen [meidät] alas – – sen 
kallion tähden, jolle [meidät] on rakennettu” (Hel. 5:12).

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä innoittaa nuoria ole-
maan rohkeasti Jumalan todistajina?

1. Nefi 8:24–34 (Lehin näky elä
män puusta ja suuresta ja avarasta 
rakennuksesta)

Room. 1:16–17 (Älä häpeä 
evankeliumia)

1. Tim. 4:12 (Ole esimerkki uskovista)

1. Piet. 3:12–17 (Olkaamme valmiita 
antamaan vastaus niille, jotka kysyvät 
uskostamme)

OL 100:5–8 (Lupauksia niille, jotka 
julistavat Jumalan sanaa)

1. Nefi 17:48–55; Moosia 13:1–9; 
17:1–4; Moroni 1:1–3 (Esimerkkejä 
ihmisistä, jotka pysyivät uskollisina 
evankeliumille vainosta huolimatta)

Thomas S. Monson, ”Olkaa rohkeita 
ja lujia”,  Liahona, toukokuu 2014, 
s. 66–69

Jeffrey R. Holland, ”Opetuslapseuden 
hinta – ja siunaukset”,  Liahona, touko
kuu 2014, s. 6–9

Neil L. Andersen, ”Hengellisiä pyör
retuulia”,  Liahona, toukokuu 2014, 
s. 18–21

Video: ”Ei kiroilla  kerho”

Milloin olet joutunut 
puolustamaan uskonkäsi
tyksiäsi? Mikä on auttanut 
sinua valmistautumaan 
sellaisiin hetkiin? Mistä 
kokemuksista voisit kertoa 
nuorille?

Milloin olet nähnyt 
nuorten olevan Jumalan 
todistajina? Mitä sellaisia 
tilanteita heidän kohdal
leen tulee, joissa heidän 
uskonkäsityksiään vastaan 
saatetaan hyökätä? Kuinka 
he voivat vahvistaa ja 
tukea toinen toistaan?
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Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
äskettäinen oppimis  tai opetuskoke
mus, joka heillä on ollut muualla kuin 
luokassa. Kuinka edellisillä viikoilla 
opetetut periaatteet auttoivat heitä?

• Tuo luokkaan kaksi magneettia 
ja näytä, kuinka ne vetävät toisiaan 
puoleensa. Käännä sitten toinen mag
neeteista ja näytä, kuinka ne hylkivät 

toisiaan. Kysy nuorilta, miten näitä 
magneetteja voisi käyttää havain
nollistamaan seuraavia presidentti 
Thomas S. Monsonin sanoja: ”Siinä 
missä kirkon ja yhteiskunnan tasovaa
timukset kerran olivat enimmäkseen 
yhdenmukaisia, välillämme on nyt 
leveä juopa, ja se laajenee laajenemis
taan” (”Pappeuden voima”,  Liahona, 
toukokuu 2011, s. 66).

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista innoittaa nuoria olemaan Jumalan todistajina vastus-
tuksesta huolimatta. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Lukekaa kaikki yhdessä 1. Nefi 
8:24–34, ja kysy nuorilta, mitä yhty
mäkohtia he havaitsevat tässä osassa 
Lehin näkyä ja omassa elämässään. 
Kerro jokin henkilökohtainen koke
mus, jossa sinun oli puolustettava 
uskoasi kohdatessasi arvostelua tai 
vastustusta. Pyydä nuoria kertomaan 
samankaltaisista kokemuksista, joita 
heillä itsellään on kenties ollut.

• Kehota luokan jäseniä kertomaan 
esimerkkejä pyhien kirjoitusten 
henkilöistä, jotka pysyivät uskollisina 
evankeliumille vainosta huolimatta 
(tässä oppimisehdotuksessa maini
tuissa pyhien kirjoitusten kohdissa 
on joitakin esimerkkejä). Lukekaa 
yhdessä näitä henkilöitä koskevat 

kertomukset. Mitä sellaista luokan 
jäsenet oppivat näiden esimerkkien 
perusteella, mikä soveltuu heihin tänä 
aikana? Tämän keskustelun kuluessa 
nuoret voisivat tutkia tässä oppimis
ehdotuksessa mainittuja muita pyhien 
kirjoitusten kohtia.

• Pyydä luokan jäseniä katsomaan 
video ”Ei kiroilla  kerho” ja etsimään 
videosta kohtia, jotka innoittavat heitä 
olemaan Jumalan todistajina. Mitä 
sellaisia tilanteita he kohtaavat, joissa 
heidän uskonkäsityksiään ja tasovaa
timuksiaan kyseenalaistetaan? Mitä 
he tekevät puolustaakseen uskonkäsi
tyksiään? Kuinka he voisivat noudat
taa videossa esitettyä esimerkkiä?

Opetusvinkki

”Pienryhmäkeskusteluilla 
voi välittömästi saada 
mukaan ne, jotka tuntuvat 
menettäneen mielenkiin
tonsa ja keskittymis
kykynsä” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 72).



260

• Jaa oppilaat kolmeen ryhmään ja 
anna kullekin ryhmälle yksi tässä 
oppimisehdotuksessa mainituista 
puheista. Pyydä ryhmiä käymään 
läpi saamansa puhe ja tekemään 
luettelo vaikuttavista lausumista, joita 
he voisivat käyttää kannustaakseen 
jotakuta puolustamaan evankeliumin 

totuuksia. Anna kunkin ryhmän 
kertoa muulle luokalle, kuinka he voi
sivat käyttää näitä lausumia muiden 
kanssa. He voisivat esimerkiksi tehdä 
koristellun ajatelman ja lähettää sen 
muille luokan jäsenille viikolla muis
tuttamaan siitä, mistä olette luokassa 
keskustelleet.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Tuntevatko he innoitusta olla 
Jumalan todistajina? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään 
lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä niiden asioiden perusteella, joita he 
ovat tänään oppineet. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, 
millä tavoin voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja rakasti niitä, 
joita Hän opetti. Kun 
he kompastelivat, Hän 
ei antanut periksi vaan 
rakasti ja palveli heitä 
edelleen. Miten sinä 
voit seurata Hänen 
esimerkkiään?
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Voit tarkastella tätä osiota verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

KATSAUS OSIOIHIN

”Edistyköön Jumalan valtakunta, jotta taivaan valtakunta voi tulla” (OL 65:6).

Luokassasi olevat nuoret lähetettiin maan päälle tänä erityisenä aikana auttamaan 
maailman valmistamisessa Vapahtajan toista tulemista varten. Heillä on erityisiä 
lahjoja ja kykyjä, joita Herra haluaa heidän käyttävän avuksi Hänen valtakuntansa 
rakentamisessa ja Hänen evankeliumistaan kertomisessa. Tämän osion oppiaiheet 
auttavat heitä kehittämään näitä lahjoja, kun he valmistautuvat tulemaan johtajiksi ja 
opettajiksi kirkossa ja Jumalan valtakunnassa.

Tässä kuussa voit valita seuraavista oppimisehdotuksista:

Joulu: Kuinka voin esittää todistukseni siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika?
Kuinka voin oppia palvelemaan tehokkaammin kirkossa?
Kuinka minusta voi tulla parempi johtaja?
Kuinka minusta voi tulla parempi opettaja?
Mitä tehokkaita tapoja on kertoa evankeliumista muille?
Kuinka voin ymmärtää vertauskuvia, joilla opetetaan toista tulemista koskevia asioita?
Mitä sellaista voin oppia pyhistä kirjoituksista, mikä auttaa minua valmistautumaan toiseen tulemiseen?

Joulukuu: Jumalan valtakunnan 
rakentaminen myöhempinä aikoina
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JOULUKUU: JUMALAN VALTAKUNNAN RAKENTAMINEN 
MYÖHEMPINÄ AIKOINA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Joulu: Kuinka voin esittää 
todistukseni siitä, että Jeesus 
Kristus on Jumalan Poika?
Joulu on aikaa muistaa Vapahtajan syntymää ja arvostaa jälleen Hänen täydel
lisen elämänsä ja sovitusuhrinsa suurta lahjaa. Pyhien kirjoitusten kertomuk
sissa Hänen syntymästään huomaamme opetuslapseuden malleja – Samuel 
Lamanilaisesta, joka profetoi rohkeasti Hänen tulemisestaan, nefiläisiin, jotka 
odottivat järkähtämättä merkkiä Hänen syntymästään, paimeniin, jotka kertoi
vat sanoman Jumalan Pojan syntymästä, tietäjiin, jotka huomasivat profetian 
täyttyneen ja matkustivat pitkän matkan nähdäkseen juutalaisten kuninkaan. 
Kuten entisaikojen uskolliset pyhät, mekin tunnemme halua esittää muille 
todistuksemme Jeesuksesta Kristuksesta ja suuren ilon ilosanomasta, jonka 
olemme löytäneet Hänen palautetusta evankeliumistaan (ks. Luuk. 2:10).

Valmistaudu hengellisesti

Mitkä pyhien kirjoitusten kohdat tai myöhempien aikojen profeettojen opetukset ovat 
vahvistaneet omaa todistustasi Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta? Kuinka tämä 
todistus on vaikuttanut elämääsi? Milloin olet käyttänyt näitä pyhien kirjoitusten 
kohtia tai opetuksia auttaaksesi muita vahvistamaan todistustaan?

Milloin olet kuullut nuorten todistavan Vapahtajasta? Mitä voit tehdä innoittaaksesi 
heitä esittämään todistuksensa muille?

Tutki rukoillen seuraavia lähteitä. Minkä niistä tunnet innoittavan nuoria todistamaan 
Vapahtajasta?

Matt. 2; Luuk. 2 (Jeesuksen Kristuk
sen syntymä)

Hel. 14 (Samuel Lamanilainen profe
toi Jeesuksen Kristuksen syntymästä)

3. Nefi 1:4–22 (Nefiläiset näkevät mer
kin Kristuksen syntymisestä)

Henry B. Eyring ”Täydellinen 
lahja”, vuoden 2012 ensimmäisen 
presidentti kunnan jouluhartaus

”Elävä Kristus – apostolien todistus”, 
 Liahona, huhtikuu 2000, s. 2–3

Videot: ”Hän on Lahja”, ”Vapahtaja 
on syntynyt – jouluvideo”
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Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan, kuinka 
he ovat toteuttaneet viikolla sitä, mitä 
he oppivat viime viikon oppitunnilla.

• Pyydä nuoria kertomaan, kuinka 
he juhlistavat Vapahtajan syntymää. 
Mitkä perinteet tuovat heitä lähem
mäksi Kristusta?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista innoittaa osaltaan nuoria esittämään muille todistuk-
sensa Jeesuksesta Kristuksesta. Valitse Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi 
toiminta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Näytä yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainittu video ja kehota nuoria 
kertomaan toisilleen, mitä he ajattele
vat Vapahtajasta ja millaisia tunteita 
heillä on Häntä kohtaan. Lausu oma 
todistuksesi Vapahtajan jumalalli
suudesta ja kutsu nuoria tekemään 
samoin. Kannusta nuoria näyttämään 
yksi näistä videoista perheillassa tai 
jakamaan yksi niistä sosiaalisessa 
mediassa. Kehota heitä jollakin tule
valla oppitunnilla kertomaan siitä, 
millainen kokemus oli näyttää tai 
jakaa näitä sanomia.

• Käykää yhdessä läpi kertomukset 
Vapahtajan syntymästä sekä Uudesta 
testamentista että Mormonin kirjasta 
lukemalla yhdessä joitakin tässä oppi
misehdotuksessa luetelluista pyhien 

kirjoitusten kohdista. Mikä näissä 
pyhien kirjoitusten kohdissa innoit
taa nuoria esittämään todistuksensa 
muille, kuten Samuel Lamanilainen 
ja paimenet tekivät? Mitä muita 
oivalluksia he saavat? Kehota nuoria 
pohtimaan tapoja, joilla he voivat 
esittää tänä jouluna todistuksensa 
Jeesuksesta Kristuksesta, ja keskuste
lemaan niistä.

• Laulakaa hartaita joululauluja 
yhdessä. Kehota nuoria puhumaan 
niistä laulujen sanomista, jotka innoit
tavat heitä. Mitä pyhien kirjoitusten 
kohtia he voisivat käyttää näiden kir
kon laulujen yhteydessä? Jos mahdol
lista, voisitte etsiä tilaisuuksia laulaa 
joululauluja yhdessä paikkakunnan 
ihmisille.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Tuntevatko he innoitusta esit-
tää muille todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta? Millaisia ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää 
enemmän aikaa?

Opetusvinkki

”Kun opetamme evan
keliumia, meidän tulee 
nöyrästi tunnustaa, että 
Pyhä Henki on todellinen 
opettaja. Meidän etuoikeu
temme on palvella väli
kappaleina, joiden kautta 
Pyhä Henki voi opettaa, 
todistaa, lohduttaa ja 
innoittaa.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 41.)
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Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä niiden asioiden perusteella, joita he 
ovat tänään oppineet. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, 
millä tavoin voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti pyhiä 
kirjoituksia opettaakseen 
ja todistaakseen tehtäväs
tään. Hän opetti ihmisiä 
mietiskelemään itsek
seen pyhiä kirjoituksia ja 
etsimään niistä vastauksia 
omiin kysymyksiinsä. 
Kuinka voit auttaa nuo
ria huomaamaan pyhiin 
kirjoituksiin sisältyviä 
vaikuttavia todistuksia?
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JOULUKUU: JUMALAN VALTAKUNNAN RAKENTAMINEN 
MYÖHEMPINÄ AIKOINA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin oppia palvelemaan 
tehokkaammin kirkossa?
Kun Herra kutsuu meitä palvelemaan, Hän myös tekee meistä päteviä palve
lemaan uskollisesti. Oppiessamme, mitä tehtävämme ovat, ja sitten hoitaes
samme ne tunnollisesti, Herra vahvistaa työmme. Meitä myös siunataan kir
kon tehtävissämme, kun me noudatamme kirkkomme johtajien neuvoja. Tällä 
tavoin me osallistumme Hänen kanssaan Hänen valtakuntansa rakentamiseen 
ja Hänen lastensa palvelemiseen.

Valmistaudu hengellisesti

Kun valmistaudut, tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä 
niistä tunnet innoitusta jakaa nuorten kanssa?

Jer. 1:5–9; Moosia 2:11; Moos. 6:31–34 
(Profeettoja, jotka saivat Herralta voi
maa tehtäviensä täyttämiseksi)

Joh. 15:16; UK 5 (Jumala kutsuu ilmoi
tuksen kautta meidät palvelemaan)

Jaak. 1:17–19; OL 4; 107:99; 121:34–36 
(Meidän tulee toimia kaikessa 

uutteruudessa täyttääksemme 
tehtävämme)

OL 25 (Emma Smith saa neuvoja teh
täviensä täyttämiseksi)

Thomas s. Monson, ”Vapahtajan 
kutsu palvella”,  Liahona, elokuu 2012, 
s. 4–5

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, perheessään, seminaarissa, muissa kirkon luokissa 
tai kokemuksissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin 
tärkeyden jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria kertomaan jostakin 
viimeaikaisesta kokemuksesta, joka 
heillä on ollut evankeliumin opet
tamisesta. Mikä heidän mielestään 
sujui hyvin? Mitä he haluaisivat tehdä 
paremmin?

• Pyydä nuoria puhumaan tehtä
vistä, joita heillä on ollut kirkossa. 
Mitä heidän tehtäväänsä kuului? 
Mikä heistä oli siinä tehtävässä vai
keaa tai haasteellista? Kuinka Herra 
auttoi heitä? Kerro jokin oma koke
muksesi ja lausu todistuksesi.

Kuinka Herra auttaa sinua, 
kun pyrit hoitamaan 
kirkon tehtäviäsi? Mistä 
kokemuksista voisit kertoa 
nuorille?

Ketkä niistä nuorista, joita 
opetat, palvelevat jossakin 
kirkon tehtävässä? Miksi 
heidän on tärkeää oppia 
nyt, kuinka he voivat pal
vella tehokkaasti kirkossa?
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Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria oppimaan, kuinka voi palvella tehok-
kaasti kirkossa. Valitse Pyhän Hengen innoitusta noudattaen yksi tai useampi toi-
minta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota kutakin luokan jäsentä 
lukemaan yksi tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista ja panemaan merkille, mitä 
periaatteita Herra opettaa kirkon 
tehtävien hoitamisesta. Pyydä nuoria 
kertomaan, mitä he löytävät. Mitä 
nämä pyhien kirjoitusten kohdat 
innoittavat heitä tekemään?

• Pyydä nuoria esittämään pyhistä 
kirjoituksista kertomuksia, joissa joku 
sai vaikean tehtävän ja apua Herralta 
(ks. ideoita tässä oppimisehdotuk
sessa mainituista pyhien kirjoitusten 
kohdista). Jos mahdollista, auta heitä 
löytämään kertomuksiaan koskevia 
kuvia Evankeliumiaiheisesta kuvakir-
jasta. Mikä heitä näissä kertomuksissa 
innoittaa? Mitä he oppivat näiden 
kertomusten perusteella kirkon tehtä
vien täyttämisestä?

• Kehota nuoria lukemaan presi
dentti Thomas s. Monsonin sanoma 
”Vapahtajan kutsu palvella” ja 
panemaan merkille lainaus, jonka he 
voisivat lukea siitä, kuinka palvella 
uskollisesti kirkon tehtävissä. Pyydä 
luokan jäseniä lukemaan valitse
mansa lainaus ja kertomaan, miksi he 
pitävät presidentti Monsonin neuvoa 
tärkeänä. Kuinka he soveltavat oppi
maansa käytäntöön kirkon tehtävis
sään nyt ja tulevaisuudessa?

• Kirjoita taululle otsikot Neuvot ja 
Lupaukset. Kehota nuoria tutkimaan 
lukua OL 25 ja etsimään neuvoja ja 
lupauksia, joita Herra antoi Emma 
Smithille hänen tehtävänsä yhtey
dessä. Pyydä heitä kirjoittamaan tau
lulle, mitä he löytävät. Kuinka nämä 
neuvot ja lupaukset voisivat soveltua 
niihin kirkon tehtäviin, joita nuoret 
saavat? Pyydä nuoria, joilla on ollut 
tehtäviä kirkossa, kertomaan, mitä 
he muistavat neuvoista tai lupauk
sista, joita he saivat silloin kun heidät 
erotettiin tehtävään. Voisit myös ker
toa, mitä itse muistat. Kuinka nämä 
lupaukset ovat täyttyneet?

• Lukekaa yhdessä OL 107:99. 
Kehota nuoria kuvittelemaan, että he 
ovat saaneet jonkin kirkon tehtävän 
seurakunnassa tai vaarnassa, ja pyydä 
heitä kertomaan, mitä tehtävää he 
ajattelevat (ks. Käsikirja 2: Johtaminen 
ja palveleminen kirkossa, ”Tehtävätau
lukko”, s. 169–177). Mitä he tekisivät 
saadakseen selville, mitä heidän 
tehtäväänsä kuuluu? (He voisivat 
esimerkiksi tutkia pyhiä kirjoituksia 
ja Käsikirjaa 2 tai keskustella henki
lön kanssa, joka parhaillaan palvelee 
tuossa tehtävässä.) Pyydä nuoria 
käyttämään luokassa tai tulevalla 
viikolla aikaa siihen, että he ottavat 
selvää tuosta tehtävästä ja kertovat 
ensi viikon oppitunnilla, mitä he 
oppivat.

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Periaatteiden etsiminen. 
Tämän osuuden ensim
mäisessä toiminnassa nuo
ria kehotetaan tutkimaan 
pyhiä kirjoituksia etsien 
periaatteita (tai iankaikki
sia totuuksia), jotka koske
vat palvelemista Jumalan 
valtakunnassa. Kannusta 
heitä esittämään itselleen 
seuraavankaltaisia kysy
myksiä: ”Mitä periaatteita 
opin tästä kohdasta? 
Eroavatko ne siitä, mitä 
olen ajatellut tai oppinut 
aiemmin? Innoittavatko ne 
minua muuttamaan jonkin 
asian elämässäni?” Kan
nusta nuoria käyttämään 
samankaltaisia kysymyk
siä, kun he tutkivat itsek
seen pyhiä kirjoituksia.
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Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Mitä ajatuksia tai vaikutelmia 
heillä on? Ymmärtävätkö he, kuinka he voivat palvella tehokkaasti kirkossa? Onko 
heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Etsi Hengen johda-
tusta, kun mietit rukoillen, kuinka voit seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja luotti seuraa
jiinsa. Hän valmisti heitä 
ja antoi heille tärkeitä 
tehtäviä opettaa, siunata 
ja palvella muita. Mitä 
tilaisuuksia voit tarjota 
nuorille opettaa toisiaan?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Henry B. Eyringin puheesta ”Kohoa kutsusi veroi-
seksi”,  Liahona, marraskuu 2002, s. 76–78

On vielä kolmas asia, joka sinun on syytä tietää: 
Aivan samalla tavoin kuin Jumala kutsui sinut ja 
opastaa sinua, Hän lisää kykyjäsi. Sinä tarvitset sitä. 
Kutsumuksesi tuo varmasti vastustusta. Sinä olet 
Mestarin palveluksessa. Sinä olet Hänen edusta
jansa. Monen iankaikkinen elämä on riippuvainen 
sinusta. Herra kohtasi vastustusta ja sanoi, että 
vastustuksen kohtaaminen olisi niiden osa, jotka 
Hän kutsuisi. Sinua vastaan järjestäytyneet joukot 
eivät yritä vain tehdä tyhjäksi työtäsi vaan tuhota 
myös sinut. Apostoli Paavali kuvaili tätä seuraa
vasti: ”Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan 
henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden 
maailman hallitsijoita – – vastaan” [Ef. 6:12].

Tulee aikoja, jolloin tunnet lannistuvasi. Yksi 
tavoista, joilla sinua vastaan hyökätään, on tunne 
siitä, että olet riittämätön. Oletkin riittämätön 
vastaamaan kutsuun edustaa Jumalaa yksin omine 
voiminesi. Mutta sinulla on käytössäsi enemmän 
kuin luontaiset kykysi, etkä työskentele yksin.

Herra tekee sanasi ja tekosi suureksi niiden ihmisten 
silmissä, joita palvelet. Hän lähettää Pyhän Hengen 
osoittamaan heille, että se, mitä puhuit, oli totta. Se, 
mitä sanot ja teet, antaa ihmisille toivoa ja suuntaa 
paljon enemmän kuin mihin pystyisit luontaisine 
kykyinesi ja omalla ymmärrykselläsi. Tämä ihme on 
ollut Herran kirkon tunnusmerkki jokaisen evan
keliumin taloudenhoitokauden aikana. Se on niin 
suuri osa kutsumustasi, että voit alkaa pitää sitä 
itsestäänselvyytenä. – –

Herra ei ainoastaan lisää tekojesi voimaa. Hän 
itse työskentelee kanssasi. Hänen äänensä neljälle 
lähetyssaarnaajalle, jotka kutsuttiin profeetta Joseph 
Smithin kautta vaikeaan tehtävään, rohkaisee 
jokaista, jonka Hän kutsuu valtakunnassaan: ”– – ja 
minä lähden itsekin heidän mukaansa ja olen heidän 
keskellänsä; ja minä olen heidän puolustajansa Isän 
luona, eikä mikään voita heitä” [OL 32:3].

Koska Vapahtaja on ylösnoussut ja kirkastettu 
Olento, Hän ei ole fyysisesti joka hetki jokaisen 
palvelijansa kanssa. Mutta Hän on täysin tietoinen 
heistä ja heidän tilanteestaan ja kykenee voimallaan 
puuttumaan asioihin. Siksi Hän voi antaa teille 
lupauksen: ”Ja sen luona, joka ottaa teidät vastaan, 
minäkin olen, sillä minä käyn teidän kasvojenne 
edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja 
vasemmalla, ja minun Henkeni on teidän sydä
messänne ja minun enkelini teidän ympärillänne 
tukeakseen teitä.” [OL 84:88.] – –

Voit olla aivan varma siitä, että Herra moninker
taistaa voimasi usein. Hän pyytää vain, että teet 
parhaimpasi ja että teet sen koko sydämestäsi. Tee 
se iloisesti ja uskon rukouksella. Isä ja Hänen rakas 
Poikansa lähettävät Pyhän Hengen kumppaniksesi 
opastamaan sinua. Ponnistelusi moninkertaistu
vat palvelemiesi ihmisten elämässä. Ja kun katsot 
taaksepäin aikoja, jotka nyt näyttävät vaikeilta 
palvelutyössäsi, uhrauksesta on tullut siunaus ja 
tulet tietämään, että olet nähnyt Jumalan käsivarren 
kohottavan niitä, joita palvelit Hänen puolestaan, ja 
kohottavan sinua.
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JOULUKUU: JUMALAN VALTAKUNNAN RAKENTAMINEN 
MYÖHEMPINÄ AIKOINA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka minusta voi tulla 
parempi johtaja?
Jeesus Kristus on täydellinen esimerkki vanhurskaasta johtajasta. Johtajat 
Hänen kirkossaan noudattavat Hänen esimerkkiään rakastamalla ja palvele
malla niitä, joita he johtavat. Pyrkimällä ensin olemaan uskollisia opetuslapsia 
me voimme sitten auttaa muita saamaan lujan todistuksen ja lähentymään 
taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta.

Valmistaudu hengellisesti

Kun valmistaudut, tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mitkä 
niistä tunnet innoitusta jakaa nuorten kanssa?

2. Moos. 18:13–26 (Mooses saa Jetrolta 
neuvoja siitä, kuinka olla tehok
kaampi johtaja)

Matt. 20:20–28; 23:11; OL 50:26 (Kris
tuksen kaltaiset johtajat palvelevat 
niitä, joita he johtavat)

Joh. 13:4–15; 3. Nefi 18:16; 27:21, 27 
(Jeesus Kristus on esimerkkimme 
johtamisesta)

Moosia 2:11–19 (Kuningas Benjamin 
palvelee kansaansa)

OL 121:34–46 (Vanhurskaan johtami
sen periaatteita)

Stephen W. Owen, ”Parhaat johtajat 
ovat parhaita seuraajia”,  Liahona, 
 toukokuu 2016, s. 70–76

Thomas s. Monson, ”Vanhurskauden 
esimerkkejä”,  Liahona, toukokuu 2008, 
s. 65–68

Tad R. Callister, ”Pappeuden voima 
pojassa”,  Liahona, toukokuu 2013, 
s. 52–54

”Johtaminen Jeesuksen Kristuksen 
kirkossa”, Käsikirja 2: Johtaminen ja 
palveleminen kirkossa, 2010, s. 12–15

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla sinulle apua:

• Pyydä nuoria kertomaan jokin 
äskettäinen kokemuksensa, joka 

muistutti heitä jostakin, mitä he ovat 
oppineet kirkon luokissaan.

Mieti jotakuta tuttuasi, 
joka on Kristuksen kaltai
nen johtaja. Mitä johtajan 
ominaisuuksia tällä hen
kilöllä on? Kuinka hänen 
johtajuutensa on vaikutta
nut sinuun ja muihin?

Miksi nuorten pitää oppia 
olemaan johtajia? Mitä 
tilaisuuksia heillä on joh
taa – kirkossa, kotonaan ja 
paikkakunnallaan?
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• Ota esille kuva Vapahtajasta (ks. 
esim. Evankeliumiaiheinen kuvakirja) 
ja kirjoita taululle sana johtaja. Pyydä 
nuoria kirjoittamaan taululle muita 

sanoja, jotka tulevat mieleen, kun he 
ajattelevat Jeesusta Kristusta täydelli
senä johtajana.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka tulla tehokkaam-
maksi johtajaksi. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka 
sopii omalle luokallesi:

• Lukekaa yhdessä Matt. 20:20–28. 
Mitä Vapahtaja opettaa apostoleilleen 
johtamisesta Jumalan valtakunnassa? 
Kehota nuoria tekemään taululle 
luettelo, jossa he vertaavat johtamista 
maailmassa ja johtamista kirkossa. 
Kuinka jostakusta tulee johtaja liike 
elämässä tai valtionjohdossa? Entä 
kirkossa? Mitä johtajan ominaisuuksia 
maailmassa arvostetaan? Entä kir
kossa? Kehota nuoria tämän kes
kustelun kuluessa lukemaan pyhien 
kirjoitusten kohtia, jotka opettavat 
Kristuksen kaltaisen johtamisen 
periaatteita (kuten tässä oppimiseh
dotuksessa mainitut kohdat). Miksi 
nuorten on tärkeää ymmärtää näitä 
periaatteita? Kuinka he käyttävät niitä 
perheessään? Kirkon palvelutyössä? 
Paikkakunnallaan?

• Valitse Käsikirjan 2 luvusta 3 ”Johta
minen Jeesuksen Kristuksen kirkossa” 
kohtia, jotka opettavat periaatteita, 
joista Vapahtaja näytti esimerkkiä 
(kuten kohdat 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 
ja 3.3.6). Pyydä kutakin luokan jäsentä 
lukemaan yksi näistä kohdista ja 
miettimään, mikä kertomus Vapahta
jan elämästä havainnollistaa kohdassa 
opetettua periaatetta (he voisivat 
katsoa ideoita Evankeliumiaiheisen 
kuvakirjan kuvista nrot 34–51). Voisit 
myös pyytää heitä tarkastelemaan 

Stephen W. Owenin puhetta, ”Par
haat johtajat ovat parhaita seuraajia” 
ja panemaan merkille periaatteita tai 
kertomuksia Kristuksen kaltaisesta 
johtamisesta. Pyydä nuoria kerto
maan, mitä he oppivat käsikirjan 
ja kertomusten pohjalta. Mitä esi
merkkejä näistä periaatteista he ovat 
nähneet omassa elämässään?

• Lukekaa yhdessä 3. Nefi 27:21, 
27. Pyydä nuoria miettimään näiden 
jakeiden sanomaa, kun kerrot heille 
presidentti Thomas s. Monsonin ker
tomuksen korviensa heiluttamisesta, 
joka on hänen puheessaan ”Vanhurs
kauden esimerkkejä” (tai näytä tämä 
osa hänen puheestaan videolta). Mitä 
tämä kertomus opettaa nuorille joh
tamisesta? Kehota heitä pohtimaan, 
mitä viestejä he välittävät muille sillä, 
miten he elävät. Kannusta heitä ker
tomaan kokemuksista, joissa jonkun 
toisen luokan jäsenen esimerkki on 
ollut heille siunaukseksi. Mitä muita 
johtajan ominaisuuksia he näkevät 
toisissaan?

• Pyydä yhtä luokan jäsentä otta
maan selkäänsä reppu. Lastaa reppu 
kirjoilla tai muilla tavaroilla, kunnes 
siitä tulee hyvin raskas. Kysy nuo
rilta, kuinka tämä reppu voisi kuvata 
jotakin johtotehtävää. Kehota nuoria 
tutkimaan kohtaa 2. Moos. 18:13–26 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Periaatteiden etsiminen. 
Periaate on iankaikkinen 
totuus, joka ohjaa teko
jamme. Toisinaan peri
aatteet esitetään pyhien 
kirjoitusten kohdissa tai 
profeettojen sanoissa sel
keästi, kun taas toisinaan 
niihin viitataan kertomuk
sissa tai esimerkeissä. Kun 
opetat nuorille Kristuk
sen kaltaisen johtamisen 
periaatteita, auta heitä 
oppimaan, kuinka he 
löytävät näitä periaatteita, 
esittämällä seuraavanlaisia 
kysymyksiä: ”Mitä sel
laista opin näistä pyhien 
kirjoitusten kohdista, mikä 
auttaa minua tulemaan 
paremmaksi johtajaksi? 
Onko tässä kohdassa jota
kin, mikä opettaa minulle, 
kuinka voin olla enemmän 
Vapahtajan kaltainen?” 
Kun he tutkivat pyhiä 
kirjoituksia, kannusta 
heitä etsimään niistä 
periaatteita.
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ja etsimään neuvo, jonka Mooses sai 
Jetrolta siitä, kuinka voi olla parempi 
johtaja. Mitä olisi voinut tapahtua, jos 
Mooses ei olisi noudattanut tätä neu
voa? Kehota nuoria kuvittelemaan, 
että heille on annettu tehtäväksi 
järjestää vaarnan nuorisokonferenssi. 
Kuinka he käyttäisivät Jetron neuvoa 
tässä tilanteessa? Anna heille aikaa 
suunnitella kuvitteellinen nuoriso
konferenssinsa. Keitä he pyytäisivät 
auttamaan? Mitä he pyytäisivät näitä 
ihmisiä tekemään?

• Kirjoita erillisille paperilapuille 
useita johtamisen periaatteita, joita 
vanhin Tad R. Callister opettaa 
puheessaan ”Pappeuden voima 
pojassa”. Anna kullekin luokan 
jäsenelle yksi paperi ja pyydä häntä 
etsimään artikkelista tietoa saamas
taan periaatteesta. Kehota luokan 
jäseniä kertomaan, mitä he oppivat 
vanhin Callisterilta johtamisesta. 
Rohkaise heitä kertomaan mahdollisia 
henkilökohtaisia esimerkkejä näistä 
periaatteista.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka tulla 
paremmaksi johtajaksi? Mitä ajatuksia tai vaikutelmia heillä on? Onko heillä mitään 
lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mieti, millä tavoin voit 
seurata edistymistä.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Mieti hetki, mitä tiedät 
Vapahtajasta. Mitä huo
maat Hänen tavassaan 
opettaa ja johtaa? Kuinka 
Hän auttoi muita oppi
maan ja kasvamaan? 
Kuinka voit noudattaa 
Hänen esimerkkiään 
opettamisesta ja johtami
sesta auttaaksesi nuoria 
oppimaan ja kasvamaan? 
Kuinka voit innoittaa heitä 
tulemaan Kristuksen kal
taisiksi johtajiksi?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Thomas s. Monsonin puheesta ”Vanhurskauden 
esimerkkejä”,  Liahona, toukokuu 2008, s. 66

Monet teistä muistavat presidentti N. Eldon 
 Tannerin, joka palveli neljän kirkon presidentin 
neuvonantajana. Hän oli pettämätön esimerkki 
vanhurskaudesta koko teollisuusmiehen uransa ajan 
sekä ollessaan hallituksen palveluksessa Kanadassa 
ja samoin yksityiselämässään. Hän antoi meille 
tämän innoitetun neuvon:

”Mikään ei tuota suurempaa iloa ja menestystä kuin 
evankeliumin opetusten mukaan eläminen. Olkaa 
esikuvia, olkaa hyvää aikaansaavia – –.

Jokainen meistä on asetettu ennalta tekemään jota
kin työtä [Jumalan] valittuna palvelijana, jolle Hän 
on katsonut sopivaksi antaa pappeuden ja vallan 
toimia nimessään. Muistakaa aina, että ihmiset 
pitävät teitä johtajina ja että te vaikutatte heidän 
elämäänsä joko hyvin tai huonosti ja että teidän 
vaikutuksenne tulee tuntumaan tulevissakin suku
polvissa.” [Ks. ”Sillä he rakastivat ihmiskunniaa 
enemmän kuin Jumalan kunniaa”, Valkeus, huhtikuu 
1976, s. 63.]

Veljeni, toistan, että Jumalan pappeuden haltijoina 
meidän velvollisuutemme on elää elämämme niin, 
että voimme olla vanhurskauden esimerkki, jota 
muut voivat seurata. Kun olen pohtinut, kuinka 
voisimme parhaiten olla sellaisia esimerkkejä, olen 
ajatellut kokemusta, joka minulla oli joitakin vuosia 
sitten, kun osallistuin erääseen vaarnakonferens
siin. Yleisen kokouksen aikana huomasin pienen 

pojan, joka istui perheensä kanssa vaarnakeskuksen 
etumaisella penkkirivillä. Minä istuin korokkeella. 
Kun kokous eteni, aloin panna merkille, että jos 
nostin jalkani toisen päälle, pieni poika teki samoin. 
Jos tein päinvastoin ja vaihdoin jalkaa, hän seurasi 
esimerkkiä. Asetin kädet syliin, ja hän teki samoin. 
Nojasin leukaa käsiini, ja hänkin teki niin. Mitä 
tahansa tein, hän jäljitteli liikkeitäni. Tätä jatkui, 
kunnes alkoi olla minun vuoroni puhua kuulijoille. 
Päätin panna hänet koetukselle. Katsoin suoraan 
häntä kohti, varmistuin siitä, että hän katsoi minua, 
ja sitten heilutin korviani. Hän yritti turhaan samaa, 
mutta minä vein voiton! Hän ei vain aivan saanut 
korviaan heilumaan! Hän kääntyi vieressä istu
van isänsä puoleen ja kuiskasi jotakin. Hän osoitti 
korviaan ja sitten minua. Kun isä katsoi minuun, 
ilmeisesti nähdäkseen korvieni heiluvan, istuin 
vakavana käsivarret ristissä ilmekään värähtämättä. 
Isä katsahti epäilevästi takaisin poikaansa, joka 
näytti hieman lannistetulta. Lopuksi poika virnisti 
minulle nolostuneesti ja kohautti olkapäitään.

Olen vuosien saatossa ajatellut tätä kokemusta, 
kun olen miettinyt, miten me erityisesti nuoruudes
samme olemme taipuvaisia jäljittelemään vanhem
piemme, johtajiemme ja tovereidemme esimerkkiä. 
Profeetta Brigham Young on sanonut: ”Meidän ei 
pidä koskaan langeta tekemään mitään sellaista, 
mitä emme halua nähdä lastemme tekevän. Mei
dän tulee näyttää heille esimerkkiä, jota toivomme 
heidän jäljittelevän.” [Deseret News, 21. kesäkuuta 
1871, s. 235.]
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JOULUKUU: JUMALAN VALTAKUNNAN RAKENTAMINEN 
MYÖHEMPINÄ AIKOINA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka minusta voi tulla 
parempi opettaja?
Tehokas opettaminen on tärkeä osa Herran valtakunnan rakentamista, ja 
meillä kaikilla on tilaisuuksia opettaa. Vaikka meillä ei ehkä olekaan virallista 
opetustehtävää, meillä on opetustilaisuuksia perheessämme sekä naapurien ja 
ystävien keskuudessa. Meistä voi tulla parempia opettajia, kun me rehellisesti 
arvioimme omia vahvuuksiamme ja heikkouksiamme, nöyrästi pyydämme 
Herran apua ja pyrimme uutterasti kehittämään kykyjä ja ominaisuuksia, joilla 
on eniten merkitystä evankeliumin opettamisessa.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä auttaa nuoria ymmär-
tämään, kuinka heistä voi tulla parempia opettajia?

Et. 12:27 (Herra auttaa meitä teke
mään heikkouksista vahvuuksia)

OL 42:14 (Meillä täytyy olla Henki, 
kun opetamme)

OL 88:78 (Opettakaa tunnollisesti)

Dallin H. Oaks, ”Evankeliumin opet
taminen”,  Liahona, tammikuu 2000, 
s. 94–98

David M. McConkie, ”Opettakaa 
Jumalan voimalla ja valtuudella”, 
 Liahona, marraskuu 2013, s. 96–98

”Tee suunnitelma opetuksesi paranta
miseksi”, Opettaminen, kutsumuksista 
suurin, 2000, s. 24–27

”Evankeliumin opettaminen”, Lujana 
uskossa, 2005, s. 19–21

”Opettaminen Vapahtajan tavalla”, 
Evankeliumin opettaminen Vapahtajan 
tavalla, 2012, s. 4–5

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria kertomaan lyhyesti 
jostakin mieluisasta perheillan, semi
naarin tai kirkon oppiaiheesta.

• Kehota nuoria ajattelemaan 
jotakuta mieluisaa opettajaa, joka 
on innoittanut heitä elämään 

Millä tavoin tehokkaat 
opettajat ovat olleet sinulle 
siunaukseksi? Mitä olet 
tehnyt, että sinusta tulisi 
parempi opettaja?

Mitä opetustilaisuuksia 
olet tarjonnut nuorille? 
Mitä vahvuuksia ja heik
kouksia heillä opettajina 
on?
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evankeliumin mukaan. Mikä teki 
kyseisestä opettajasta tehokkaan? 
Mitä sellaisia ominaisuuksia hänellä 
on, mitä nuoret haluaisivat nähdä 
itsessään? Pyydä nuoria lukemaan 
julkaisun Opettaminen, kutsumuksista 

suurin kohta ”Ominaisuudet, jotka 
merkitsevät eniten”, s. 26, ja etsimään 
muita tehokkaiden opettajien ominai
suuksia. Kuinka tehokkaat evankeliu
min opettajat auttavat rakentamaan 
Jumalan valtakuntaa?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka heistä voi tulla 
parempia opettajia. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, 
joka toimii omassa luokassasi:

• Jaa luokka kolmeen ryhmään ja 
pyydä kutakin ryhmää lukemaan 
yksi seuraavista pyhien kirjoitusten 
kohdista: Et. 12:27; OL 42:14; OL 
88:78. Pyydä heitä pohtimaan, mitä 
nämä pyhien kirjoitusten kohdat 
opettavat paremmaksi opettajaksi 
tulemisesta, ja keskustelemaan siitä. 
Kannusta heitä etsimään näiden 
jakeiden alaviitteissä mainitut pyhien 
kirjoitusten kohdat saadakseen lisää 
näkemystä hyväksi opettajaksi tule
misesta, ja pyydä heitä kertomaan, 
mitä he löytävät. Kehota nuoria 
lukemaan julkaisusta Lujana uskossa 
artikkeli ”Evankeliumin opettami
nen” (s. 19–21) ja tekemään luettelo 
tavoista, joilla heistä voi tulla tunnol
lisempia opettajia.

• Kehota nuoria etsimään kuusi 
opettamisen perusperiaatetta vanhin 
Dallin H. Oaksin puheen ”Evankeliu
min opettaminen” osasta III ja teke
mään niistä luettelo taululle. Pyydä 
heitä arvioimaan, kuinka hyvin he 
noudattavat näitä periaatteita omassa 
opettamisessaan. Kehota heitä valitse
maan näistä periaatteista yksi, josta he 
haluavat oppia enemmän tai jota he 
haluavat parantaa omassa opettami
sessaan. Pyydä heitä tutkimaan tuota 

periaatetta vanhin Oaksin puheesta 
ja kertomaan, mitä he oppivat ja mitä 
he suunnittelevat tekevänsä sovel
taakseen tätä periaatetta käytäntöön 
seuraavan kerran, kun he opettavat 
muita.

• Jaa luokka kahteen ryhmään. 
Kehota ensimmäistä ryhmää luke
maan julkaisun Opettaminen, kut-
sumuksista suurin sivulta 24 kohta 
”Arvioi hyvät puolesi ja heikkoutesi” 
ja toista ryhmää lukemaan sivulta 25 
kohta ”Tee edistymissuunnitelma”. 
Pyydä heitä keskustelemaan ryh
missään siitä, mitä he oppivat, ja 
kertomaan toiselle ryhmälle keskus
telunsa pääkohdat. Pyydä nuoria 
miettimään jotakin äskettäistä ope
tuskokemustaan (esim. perheillassa, 
kirkon luokassa tai kotiopettajana). 
Kehota kutakin nuorta täyttämään 
sivulla 25 olevan kaltainen taulukko 
ja tekemään suunnitelma siitä, kuinka 
hän aikoo kehittyä evankeliumin 
opettajana.

• Kirjoita taululle: ”Mitä voin tehdä 
tullakseni paremmaksi opettajaksi?” 
Kehota nuoria lukemaan David 
M. McConkien puhe ”Opettakaa 
Jumalan voimalla ja valtuudella” tai 
julkaisusta Evankeliumin opettaminen 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Alaviitteiden käyttäminen. 
Tämän osuuden ensimmäi
sessä toiminnassa nuoria 
kannustetaan käyttämään 
pyhissä kirjoituksissa ole
via alaviitteitä. Auta heitä 
näkemään, kuinka alaviit
teet voivat syventää hei
dän ymmärrystään siitä, 
mitä he lukevat. Kannusta 
nuoria palaamaan usein 
alaviitteisiin oman pyhien 
kirjoitusten tutkimisensa 
tehostamiseksi.
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Vapahtajan tavalla kohta ”Opettaminen 
Vapahtajan tavalla” (s. 4–5) ja etsi
mään vastauksia tähän kysymykseen. 
Kehota heitä kertomaan, mitä he 
löytävät ja millä erityisillä tavoilla he 
aikovat soveltaa oppimaansa, kun he 
opettavat itse.

• Kehota nuoria lukemaan jul
kaisusta Lujana uskossa väliotsi
kon ”Opetusmenetelmiä” teksti ja 

tekemään taululle luettelo löytämis
tään opetusmenetelmistä. Milloin 
nuoret ovat nähneet näitä menetelmiä 
käytännössä? Pyydä kutakin nuorta 
valitsemaan yksi uskonkappale ja 
valmistautumaan muutaman minuu
tin aikana luokassa opettamaan se 
ryhmälle lapsia käyttäen yhtä taululla 
olevista menetelmistä. Pyydä nuoria 
kertomaan, mitä he valmistivat.

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
heistä voi tulla parempia opettajia? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko 
tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria kertomaan mahdollisista vaikutelmista, joita heillä on ollut oppitunnin 
aikana. Mitä he aikovat tehdä tullakseen paremmiksi opettajiksi? Kannusta heitä kerto-
maan kokemuksistaan tulevilla oppitunneilla.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja antoi opetus
lapsilleen tärkeitä tehtäviä 
opettaa, siunata ja palvella 
muita. Kuinka nuoret tule
vat siunatuiksi saadessaan 
tilaisuuksia opettaa muille 
sitä, mitä he oppivat?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote puheesta Thomas S. Monson, ”Vanhurskauden esi-
merkkejä”,  Liahona, toukokuu 2008, s. 66

Veljeni, toistan, että Jumalan pappeuden haltijoina 
meidän velvollisuutemme on elää elämämme niin, 
että voimme olla vanhurskauden esimerkki, jota 
muut voivat seurata. Kun olen pohtinut, kuinka 
voisimme parhaiten olla sellaisia esimerkkejä, olen 
ajatellut kokemusta, joka minulla oli joitakin vuosia 
sitten, kun osallistuin erääseen vaarnakonferens
siin. Yleisen kokouksen aikana huomasin pienen 
pojan, joka istui perheensä kanssa vaarnakeskuksen 
etumaisella penkkirivillä. Minä istuin korokkeella. 
Kun kokous eteni, aloin panna merkille, että jos 
nostin jalkani toisen päälle, pieni poika teki samoin. 
Jos tein päinvastoin ja vaihdoin jalkaa, hän seurasi 
esimerkkiä. Asetin kädet syliin, ja hän teki samoin. 
Nojasin leukaa käsiini, ja hänkin teki niin. Mitä 
tahansa tein, hän jäljitteli liikkeitäni. Tätä jatkui, 
kunnes alkoi olla minun vuoroni puhua kuulijoille. 
Päätin panna hänet koetukselle. Katsoin suoraan 
häntä kohti, varmistuin siitä, että hän katsoi minua, 

ja sitten heilutin korviani. Hän yritti turhaan samaa, 
mutta minä vein voiton! Hän ei vain aivan saanut 
korviaan heilumaan! Hän kääntyi vieressä istu
van isänsä puoleen ja kuiskasi jotakin. Hän osoitti 
korviaan ja sitten minua. Kun isä katsoi minuun, 
ilmeisesti nähdäkseen korvieni heiluvan, istuin 
vakavana käsivarret ristissä ilmekään värähtämättä. 
Isä katsahti epäilevästi takaisin poikaansa, joka 
näytti hieman lannistetulta. Lopuksi poika virnisti 
minulle nolostuneesti ja kohautti olkapäitään.

Olen vuosien saatossa ajatellut tätä kokemusta, 
kun olen miettinyt, miten me erityisesti nuoruudes
samme olemme taipuvaisia jäljittelemään vanhem
piemme, johtajiemme ja tovereidemme esimerkkiä. 
Profeetta Brigham Young on sanonut: ”Meidän ei 
pidä koskaan langeta tekemään mitään sellaista, 
mitä emme halua nähdä lastemme tekevän. Meidän 
tulee antaa heille esimerkki, jota haluamme heidän 
noudattavan.” [Deseret News, 21. kesäkuuta 1871, 
s. 235; ks. myös Kirkon presidenttien opetuksia: 
Brigham Young, 1997, s. 173.]
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JOULUKUU: JUMALAN VALTAKUNNAN RAKENTAMINEN 
MYÖHEMPINÄ AIKOINA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä tehokkaita tapoja on kertoa 
evankeliumista muille?
Evankeliumista kertominen on kaikkien myöhempien aikojen pyhien tehtävä. 
Meidän tulee rukoilla ja etsiä mahdollisuuksia kertoa muille palautetusta evan
keliumista. Me voimme olla aina valmiita antamaan vastauksen jokaiselle, joka 
kysyy, mihin toivomme perustuu (ks. 1. Piet. 3:15).

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä auttaa nuoria ymmär-
tämään, kuinka voi kertoa evankeliumista muille?

Matt. 28:19–20 (Vapahtaja käski ope
tuslapsiaan opettamaan evankeliumia 
kaikille kansakunnille)

Room. 1:16 (Paavali ei häpeä Kristuk
sen evankeliumia)

1. Tim. 4:12 (Ole esimerkki uskovista)

1. Piet. 3:15 (Ole valmis vastaamaan 
evankeliumia koskeviin kysymyksiin)

OL 1:23 (Evankeliumia julistavat hei
kot ja vähäiset)

OL 11:21 (Meidän tulee valmistautua 
saarnaamaan evankeliumia pyrki
mällä saamaan Jumalan sana)

OL 33:8–10 (Meidän tulee avata 
suumme)

OL 88:81 (Meitä käsketään varoitta
maan lähimmäisiämme)

OL 100:5–8 (Pyhä Henki kertoo 
meille, mitä meidän tulee sanoa, ja 
todistaa evankeliumin totuuksista)

Neil L. Andersen, ”Se on ihme”, 
 Liahona, toukokuu 2013, s. 77–80

Russell M. Nelson, ”Näytä sinä hyvää 
esimerkkiä uskovista”,  Liahona,  
 marraskuu 2010, s. 47–49

Video: ”Kerro uskonkäsityksistäsi”, 
“I’ll Go Where You Want Me to Go”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

Mitä tilaisuuksia sinulla 
on ollut kertoa evanke
liumista muille? Mitä olet 
tehnyt kertoaksesi evanke
liumista muille?

Mitä kokemuksia nuorilla 
on ollut evankeliumin 
kertomisesta muille? Mitä 
tilaisuuksia nuorilla on 
kertoa evankeliumista?
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• Kehota nuoria kertomaan tilan
teesta, jolloin he ovat oppineet jonkun 
ystävänsä sanoista tai teoista jonkin 
evankeliumin periaatteen.

• Pyydä nuoria kertomaan viimeai
kaisista kokemuksista, joita heillä on 

ollut evankeliumin kertomisesta, tai 
voisit kertoa jonkin oman kokemuk
sesi. Mitä sellaista nuoret oppivat 
näistä kokemuksista, mikä voi auttaa 
heitä kertomaan evankeliumista 
tehokkaammin?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria oppimaan, kuinka kertoa tehokkaasti 
evankeliumista. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi toiminta, joka 
sopii omalle luokallesi:

• Kirjoita taululle seuraavat kysy
mykset: ”Miksi meidän pitäisi kertoa 
evankeliumista?” ja ”Kuinka meidän 
pitäisi kertoa evankeliumista?” Jaa 
nuoret kahteen ryhmään ja pyydä 
heitä etsimään pyhien kirjoitusten 
kohtia, jotka vastaavat näihin kysy
myksiin (ks. tässä oppimisehdotuk
sessa mainitut pyhien kirjoitusten 
kohdat; mikäli tarpeen, kannusta 
nuoria lukemaan nämä kohdat 
useampaan kertaan varmistuakseen 
siitä, että he ymmärtävät lukemansa). 
Pyydä heitä kertomaan, mitä he löy
tävät, ja kirjoittamaan vastauksensa 
taululle asianomaisen kysymyk
sen alle. Pyydä nuoria valitsemaan 
taululle kirjoittamistaan vastauksista 
jokin asia, jota he yrittävät käyttää 
omissa pyrkimyksissään kertoa 
evankeliumista.

• Kehota nuoria tutkimaan vanhin 
Russell M. Nelsonin puheesta ”Näytä 
sinä hyvää esimerkkiä uskovista” 
väliotsikon ”Jäsenlähetyssaarnaajat” 
tekstiä tai valitse jokin lähetystyötä 
käsittelevä johtavan auktoriteetin 
puhe tai artikkeli. Kehota nuoria 
tutkimaan puheen eri osia yksin 

tai ryhmissä. Pyydä heitä etsimään 
neuvoja, jotka auttavat heitä kerto
maan evankeliumista tehokkaammin. 
Pyydä heitä kertomaan siitä, mitä he 
löytävät, ja keskustelemaan erityisistä 
tavoista, joilla he voivat soveltaa sitä 
käytäntöön. Jos mahdollista, anna 
heille luokassa aikaa harjoitella jonkin 
sellaisen asian tekemistä, josta he ovat 
keskustelleet.

• Näytä video ”Kerro uskonkäsityk
sistäsi” ja pyydä nuoria kertomaan, 
millä tavoin he ovat nähneet ihmisten 
käyttävän tekniikkaa kertoessaan 
evankeliumista. Mitä muita keinoja 
he keksivät? Anna heille luokassa 
aikaa suunnitella tapoja, joilla he 
voivat käyttää tekniikkaa kertoak
seen evankeliumista ystävilleen ja 
sukulaisilleen.

• Jaa luokka kahteen ryhmään ja 
anna kummallekin ryhmälle kopio 
vanhin Neil L. Andersenin puheesta 
”Se on ihme”. Pyydä nuoria luke
maan puhe yhdessä aloittaen sanoista 
”Jos te ette ole kokoaikaisia lähe
tyssaarnaajia” (s. 78). Ensimmäinen 
ryhmä etsii neuvoja, joita vanhin 

Opetusvinkki

”Joskus ihmiset ovat taipu
vaisia ajattelemaan sitä, 
mitä aikovat sanoa, sen 
sijaan että kuuntelisivat, 
mitä muut sanovat. Huo
lehdi siitä, että todella kes
kityt puhujaan sen sijaan 
että suunnittelisit omaa 
vastaustasi.” (Opettaminen, 
kutsumuksista suurin, 2000, 
s. 67.)
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Andersen antaa auttaakseen meitä 
kertomaan tehokkaasti evankeliu
mista, ja toinen ryhmä etsii lupauksia, 
joita hän antaa niille, jotka tekevät 
niin. Pyydä heitä kertomaan, mitä he 

saavat selville. Mitä nuoret ajattelevat 
voivansa tehdä soveltaakseen käy
täntöön sitä, mitä vanhin Andersen 
opettaa?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka 
kertoa evankeliumista? Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aihee-
seen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria rukoilemaan, että heillä olisi tilaisuuksia kertoa evankeliumista muille 
ja samalla käyttää luokassa oppimiaan asioita. Kehota nuoria tulevilla oppitunneilla 
kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut.

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja oli joka tilan
teessa esimerkki ja opas
taja niille, joita Hän opetti. 
Kuinka oma esimerkkisi 
voi innoittaa nuoria kerto
maan evankeliumista ystä
villeen ja sukulaisilleen?
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Valikoitua lähdeaineistoa

Ote Russell M. Nelsonin puheesta ”Näytä sinä hyvää esi-
merkkiä uskovista”,  Liahona, marraskuu 2010, s. 48–49

Jokainen jäsen voi näyttää hyvää esimerkkiä usko
vista. Veljet, Jeesuksen Kristuksen seuraajina te 
kaikki voitte elää Hänen opetustensa mukaan. Teillä 
voi olla puhdas sydän ja tahrattomat kädet. Teillä 
voi olla ”Jumalan kuva kasvoihinne uurrettuna” 
[Alma 5:19]. Teidän hyvät tekonne käyvät ilmeisiksi 
muille ihmisille. [Ks. Matt. 5:16; Alma 7:24.] Herran 
valo voi loistaa silmistänne. [Ks. OL 88:11.] Kun 
säteilette sillä tavalla, teidän on parasta valmistau
tua kysymyksiin. Apostoli Pietari neuvoi seuraa
vasti: ”Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokai
selle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu” 
[1. Piet. 3:15].

Olkoon vastauksenne lämmin ja iloinen. Ja olkoon 
vastauksenne merkityksellinen tuolle henkilölle. 
Muistakaa, että hänkin on Jumalan lapsi – Jumalan, 
joka hartaasti haluaa tuon henkilön osoittautuvan 
kelvolliseksi elämään iankaikkisuudessa ja palaavan 
jonakin päivänä Hänen luokseen. Te voitte olla juuri 
se, joka avaa oven hänen pelastukselleen ja ymmär
rykselleen Kristuksen opista. [Ks. 2. Nefi 31:2, 21.]

Olkaa ensi vastauksenne jälkeen valmiit ottamaan 
seuraava askel. Voitte kutsua ystävänne kirkkoon 
kanssanne. Monet ystävistämme eivät tiedä, että he 
ovat tervetulleita kirkkorakennuksiimme. ”Tulkaa, 
niin näette”, Vapahtaja sanoi kutsuen niitä, jotka 
halusivat tietää Hänestä enemmän [Joh. 1:39]. Kutsu 
tulla kanssanne sunnuntain jumalanpalvelukseen 
tai osallistua johonkin kirkon yhdessäolo tai palve
lutoimintaan on omiaan hälventämään virheellisiä 
myyttejä ja saa vierailijat viihtymään paremmin 
seurassamme. – –

Voitte pyytää ystävää lukemaan Mormonin kirjan. 
Selittäkää, ettei se ole romaani eikä historiakirja. Se 
on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se on 
nimenomaan tarkoitettu ”juutalaisten ja pakanoi
den saamiseksi vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on 
Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä 
kaikille kansoille” [Mormonin kirjan nimisivu]. 
Tässä kirjassa on voimaa, joka voi koskettaa rehel
listen totuudenetsijöiden sydäntä ja ylentää heidän 
elämäänsä. Pyytäkää ystäväänne lukemaan kirja 
rukoillen. – –

Toinen tapa, jolla voitte jakaa evankeliumia, on 
kutsua ystäviä tapaamaan kokoaikaisia lähetyssaar
naajia kotiinne. Nuo lähetyssaarnaajat on kutsuttu 
opettamaan evankeliumia, ja he ovat valmiit sii
hen. Viihtyisässä kodissanne ja teidän jatkuvalla 
tuellanne ystävänne voivat aloittaa matkansa kohti 
pelastusta ja korotusta. Herra sanoi: ”Teidät on 
kutsuttu kokoamaan minun valittuni, sillä minun 
valittuni kuulevat minun ääneni eivätkä paaduta 
sydäntänsä” [OL 29:7]. – –

Tänä internetin aikakautena on uusia ja jännittäviä 
tapoja, joilla voitte tehdä lähetystyötä. Voitte pyy
tää ystäviä ja naapureita vierailemaan sivustolla 
 mormon.org. Jos teillä on blogeja ja sosiaalisia 
verkostoja internetissä, voisitte lisätä sivustoillenne 
linkin osoitteeseen mormon.org. – –

Jokaisesta esimerkillisestä Jeesuksen Kristuksen 
seuraajasta voi tulla tehokas jäsenlähetyssaarnaaja. 
Jäsenet ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat voivat 
toimia yhdessä evankeliumin siunausten tuomiseksi 
rakkaille ystäville ja naapureille. Monet heistä ovat 
Israelia, jota nyt kootaan lupausten mukaan. Tämä 
kaikki on valmistautumista Herran toiseen tulemi
seen. Hän haluaa jokaisen meistä todella näyttävän 
hyvää esimerkkiä uskovista.



282

JOULUKUU: JUMALAN VALTAKUNNAN RAKENTAMINEN 
MYÖHEMPINÄ AIKOINA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Kuinka voin ymmärtää 
vertauskuvia, joilla kerrotaan 
toisesta tulemisesta?
Kun Vapahtaja ja Hänen palvelijansa puhuivat toisesta tulemisesta, he käytti
vät usein vertauskuvia ja vertauksia. Me voimme syventää ymmärrystämme 
toiseen tulemiseen johtavista tapahtumista, kun opimme tulkitsemaan näiden 
vertauskuvien merkitystä.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja lähteitä. Mikä auttaa nuoria ymmär-
tämään toiseen tulemiseen liittyviä vertauskuvia ja vertauksia?

Matt. 13:24–30; OL 86:1–7 (Vertaus 
vehnästä ja rikkaviljasta)

1. Tess. 5:2–8; 2. Piet. 3:10–14; OL 
106:4–5; JS–M 46–48 (Toinen tulemi
nen tulee kuin varas yöllä)

Matt. 25:1–13; OL 45:56–57; 63:54 (Ver
taus kymmenestä morsiusneidosta)

OL 45:34–39; JS–M 38–39 (Vertaus 
viikunapuusta)

JS–M 49–54 (Toista tulemista verra
taan herraan, joka käy uskollisen ja 
kelvottoman palvelijan luona)

Dallin H. Oaks, ”Valmistautuminen 
toista tulemista varten”,  Liahona, 
 toukokuu 2004, s. 7–10

”Vertaukset ja havaintoesitykset”, 
Opettaminen, kutsumuksista suurin, 
2000, s. 180–181

Videot: ”Ne, jotka ovat ymmärtäväi
siä”, ”Älkää olko huolissanne”

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Pyydä nuoria tekemään luettelo 
evankeliumin totuuksista, joita he 
parhaillaan oppivat, ja keskustelkaa 
siitä, kuinka ne liittyvät toisiinsa.

• Kehota nuoria lukemaan julkaisun 
Opettaminen, kutsumuksista suurin 
kohdasta ”Vertaukset ja havain
toesitykset” sivulta 180 presidentti 

Mitkä vertauskuvat ja ver
taukset pyhissä kirjoituk
sissa ovat auttaneet sinua 
ymmärtämään paremmin 
toista tulemista? Kuinka 
nämä vertaukset ovat 
innoittaneet sinua valmis
tautumaan Vapahtajan 
paluuseen?

Mitkä toista tulemista 
koskevat vertauskuvat 
ja vertaukset saattaisivat 
kiinnostaa opettamiasi 
nuoria? Kuinka voit auttaa 
heitä huomaamaan näiden 
profetioiden täyttymi
sen heitä ympäröivässä 
maailmassa?
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Boyd K. Packerin sanat vertausten 
käyttämisestä. Kuinka vertauk
set (ja vertauskuvat) voivat auttaa 
meitä ymmärtämään evankeliumin 

periaatteita? Mitä sellaisia vertauksia 
pyhistä kirjoituksista nuoret tietä
vät, jotka kertovat meille toisesta 
tulemisesta?

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista auttaa nuoria ymmärtämään vertauskuvia, joita käy-
tetään kerrottaessa toisesta tulemisesta. Valitse Pyhän Hengen innoitusta noudattaen 
yksi tai useampi kohta, joka sopii parhaiten omalle luokallesi:

• Kehota nuoria lukemaan tässä 
oppimisehdotuksessa mainitut 
pyhien kirjoitusten kohdat, joissa 
kerrotaan vertaus kymmenestä 
morsiusneidosta (tai näytä video 
”Ne, jotka ovat ymmärtäväisiä”). 
Pyydä nuoria piirtämään paperille 
kaksi saraketta ja kirjoittamaan niille 
otsikoiksi ”Vertaus kymmenestä 
morsiusneidosta” ja ”Toinen tule
minen” sekä miettimään itsekseen 
Vapahtajan tekemiä rinnastuksia. 
Kehota nuoria kirjoittamaan ensim
mäiseen sarakkeeseen vertauksen eri 
osatekijöitä, kuten viisaat morsiusnei
dot, sulhanen ja öljy, ja kirjoittamaan 
toiseen sarakkeeseen, mitä nämä asiat 
kuvaavat toisesta tulemisesta. Jos he 
tarvitsevat apua, käy heidän kanssaan 
läpi artikkeli ”Vertaus kymmenestä 
morsiusneidosta” ( Liahona, maaliskuu 
2009, s. 20–21). Keskustelkaa yhdessä 
siitä, mitä he oppivat ja mitä he tätä 
vertausta tutkittuaan tuntevat innoi
tusta tehdä.

• Pyydä kutakin nuorta lukemaan 
tässä oppimisehdotuksessa mainitut 
pyhien kirjoitusten kohdat, joissa 
Jeesuksen Kristuksen toista tulemista 
verrataan yöllä toimivaan varkaaseen. 
Pyydä nuoria keskustelemaan siitä, 
mitä he oppivat toisesta tulemisesta. 
Keille toinen tuleminen on kuin 

varas? Miten me pyhien kirjoitus
ten mukaan voimme valmistautua? 
Kehota nuoria miettimään omia 
vertauksia, jotka kuvailisivat toista 
tulemista, ja kertomaan vertauksis
taan luokalle.

• Lukekaa yhdessä JS–M 49–54. 
Pyydä nuoria keskustelemaan siitä, 
mitä eroa näillä kahdella palvelijalla 
on. Kuinka jotkut aikamme ihmisistä 
ovat kelvottoman palvelijan kaltaisia? 
Mitä palvelijoiden teoista seurasi? 
Pyydä nuoria valitsemaan näiden 
jakeiden alaviitteistä jompikumpi 
pyhien kirjoitusten kohta ja lukemaan 
se. Kehota heitä kertomaan, mitä 
uusia asioita he tästä vertauksesta 
oppivat lukemalla pyhistä kirjoituk
sista nämä lisäkohdat.

• Pyydä nuoria kuvittelemaan, että 
joku ystävä on ilmaissut pelkäävänsä 
toista tulemista edeltäviä tapahtumia. 
Mitä he sanoisivat lohdutukseksi 
ystävälleen? Näytä video ”Älkää olko 
huolissanne” ja pyydä nuoria kirjoit
tamaan muistiin muita asioita (kuten 
pyhien kirjoitusten kohtia), joista he 
voisivat kertoa ystävälleen. Kehota 
nuoria käyttämään oppimaansa 
esittämällä roolileikkinä, kuinka he 
lohduttavat ystävää, joka on huolis
saan toisesta tulemisesta.

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Vertauskuvien ymmärtä-
minen. Ymmärtääkseen 
pyhissä kirjoituksissa 
olevia vertauksia ja 
vertauskuvia nuorten 
pitää kyetä tunnistamaan 
vertauskuvia ja niiden osia 
sekä tulkitsemaan niitä. 
Yksi keino tunnistaa jokin 
vertauskuva on etsiä seu
raavanlaisia sanoja: kuten, 
kuin, niin kuin, ikään kuin 
tai kaltainen. Sitten nuoret 
voivat tehdä luettelon 
vertauskuvan osista (kuten 
öljy, lamput, morsiusnei
dot ja sulhanen). Ver
tauskuvia tulkitessaan he 
voivat käyttää hyväkseen 
muuta kirkon lähdeaineis
toa (kuten kirkon lehtiä, 
konferenssipuheita ja 
muita pyhien kirjoitusten 
kohtia) ja miettiä, kuinka 
vertauskuva auttaa heitä 
ymmärtämään jotakin 
evankeliumin periaatetta. 
Kannusta heitä tekemään 
näin aina kun heidän 
eteensä tulee jokin vertaus 
tai vertauskuva heidän 
tutkiessaan itsekseen 
evankeliumia.
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• Pyydä puolta luokkaa lukemaan 
vanhin Dallin H. Oaksin puheesta 
”Valmistautuminen toista tulemista 
varten” osa III ja pyydä toista puolta 
luokkaa lukemaan osa IV. Pyydä 
heitä etsimään ja kertomaan, mistä 
toiseen tulemiseen liittyvistä vertaus
kuvista vanhin Oaks puhuu. Mitä 
nämä vertauskuvat voisivat edustaa? 
Anna nuorille aikaa kirjoittaa omat 

vastauksensa seuraaviin vanhin 
Oaksin esittämiin kysymyksiin: ”Entä 
jos Hänen tulemisensa päivä olisi 
huomenna? – – Mitä me tekisimme 
tänään? Mitä me tunnustaisimme? 
Mitä me lakkaisimme tekemästä? 
Millaista tiliä meidän pitäisi tehdä? 
Mitä me antaisimme anteeksi? Mistä 
me lausuisimme todistuksemme?” 
( Liahona, toukokuu 2004, s. 9.)

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Mitä ajatuksia tai vaikutel-
mia heillä on? Ymmärtävätkö he toista tulemista koskevia vertauksia ja vertauskuvia? 
Onko heillä mitään lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän 
aikaa?

Kutsu toimimaan 

Kysy nuorilta, mitä he tuntevat innoitusta tehdä tänään oppimiensa asioiden perus-
teella. Kannusta heitä toimimaan näiden tuntemusten mukaan. Mitä tilaisuuksia 
nuorilla on opettaa muille toista tulemista koskevia vertauskuvia?

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja käytti yksin
kertaisia kertomuksia, 
vertauksia ja todellisen 
elämän esimerkkejä, joita 
Hänen opetuslastensa oli 
helppo ymmärtää. Hän 
auttoi heitä löytämään 
evankeliumin opetuksia 
omista kokemuksistaan ja 
ympärillään olevasta maa
ilmasta. Kuinka sinä käytät 
vertauksia ja vertauskuvia 
auttaaksesi nuoria ymmär
tämään toista tulemista?
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JOULUKUU: JUMALAN VALTAKUNNAN RAKENTAMINEN 
MYÖHEMPINÄ AIKOINA

Katso liitettä muista 
 opetus- ja oppimisideoista.

Mitä sellaista voin oppia 
pyhistä kirjoituksista, mikä 
auttaa minua valmistautumaan 
toiseen tulemiseen?
Jeesus Kristus on luvannut, että Hän palaa jälleen maan päälle voimassa ja 
kirkkaudessa. Tehtäväämme myöhempien aikojen pyhinä kuuluu valmistau
tua itse ja auttaa maailman valmistamisessa toiseen tulemiseen. Vanhurskaille 
toinen tuleminen on oleva rauhan ja voiton päivä. Me emme tiedä täsmälleen, 
milloin Vapahtaja tulee jälleen, mutta Hänen tulemistaan koskevien profetioi
den tutkiminen ja merkkien tarkkaileminen voivat vahvistaa todistustamme 
toisesta tulemisesta ja auttaa meitä olemaan valmiita milloin Hän sitten 
tuleekin.

Valmistaudu hengellisesti

Tutki rukoillen näitä pyhien kirjoitusten kohtia ja muita lähteitä. Mitä tunnet innoi-
tusta jakaa nuorten kanssa?

Luuk. 21:34–36 (Meidän tulee valvoa 
ja rukoilla, että pysymme kelvollisina 
olemaan Herran edessä)

2. Piet. 3:10–13 (Meidän tulee odottaa 
Vapahtajan tulemista ja valmistautua 
siihen)

1. Nefi 22:17 (Vanhurskaiden ei tar
vitse pelätä)

OL 45:26–44; JS–M 21–36 (Toisen tule
misen merkkejä)

OL 49:7; JS–M 40 (Kukaan ei tiedä päi
vää eikä hetkeä, jolloin Herra tulee)

”Jeesuksen Kristuksen toinen tulemi
nen”, Lujana uskossa, 2005, s. 48–49

Osoita yhteyksiä

Auta jokaisen oppitunnin muutamien ensimmäisten minuuttien aikana nuoria 
näkemään yhteyksiä niiden asioiden välillä, joita he oppivat eri tilanteissa (kuten 
henkilökohtaisessa tutkimisessaan, seminaarissa, muissa kirkon luokissa tai kokemuk-
sissa ystäviensä kanssa). Kuinka voit auttaa heitä näkemään evankeliumin tärkeyden 
jokapäiväisessä elämässä? Seuraavista ideoista saattaisi olla apua:

• Kehota nuoria keskustelemaan 
aiheista, joita he ovat oppineet 

tutkiessaan evankeliumia itsekseen 

Mitkä toista tulemista 
koskevat pyhien kirjoitus
ten kohdat ovat tuoneet 
sinulle rauhaa? Mitä teet 
valmistautuaksesi toiseen 
tulemiseen?

Osaavatko luokkasi nuoret 
käyttää pyhissä kirjoi
tuksissa olevia opiskelun 
apuvälineitä? Millä tavoin 
se, että nuoret oppivat tut
kimaan pyhiä kirjoituksia, 
on heille siunaukseksi?
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tai kirkon luokissa. Mitä kysymyksiä 
heillä on siitä, mitä he ovat oppineet?

• Ota esille kuvat Vapahtajan syn
tymästä ja toisesta tulemisesta (ks. 
Evankeliumiaiheinen kuvakirja, nrot 30 
ja 66). Kehota nuoria laulamaan tai 
kuuntelemaan laulu ”Seimeen kerran 
syntynyt” (MAP- lauluja, 120) tai luke
maan sen sanat ja tekemään kumman
kin kuvan alle luettelo löytämistään 

sanoista ja ilmauksista, jotka kuvaile
vat sitä, kuinka Hänen maanpäällinen 
palvelutyönsä eroaa Hänen toisesta 
tulemisestaan. Kysy nuorilta, mitä 
kysymyksiä heillä on toisesta tulemi
sesta. Kirjoita heidän kysymyksensä 
taululle ja kannusta heitä etsimään 
vastauksia, kun he tutkivat tässä 
oppiaiheessa toista tulemista koskevia 
pyhien kirjoitusten kohtia.

Oppikaa yhdessä

Kukin seuraavista toiminnoista voi auttaa nuoria ymmärtämään, kuinka he voivat val-
mistautua toiseen tulemiseen. Valitse Hengen johdatusta noudattaen yksi tai useampi 
toiminta, joka sopii omalle luokallesi:

• Kirjoita taululle seuraavat toista 
tulemista koskevat kysymykset: Mitä 
tapahtuu? Kuinka voin valmistautua? 
Mitä muuta opin? Kehota nuoria kat
somaan Pyhien kirjoitusten oppaasta 
artikkelia ”Jeesuksen Kristuksen toi
nen tuleminen” ja valitsemaan useita 
pyhien kirjoitusten kohtia luettavaksi 
ja etsimään vastauksia näihin kysy
myksiin. Kehota heitä kertomaan, 
mitä he löytävät.

• Pyydä nuoria lukemaan julkaisusta 
Lujana uskossa artikkeli ”Jeesuksen 
Kristuksen toinen tuleminen”. Näytä 
nuorille, kuinka voi tehdä pyhien 
kirjoitusten viiteketjun käyttämällä 
tässä artikkelissa mainittuja pyhien 
kirjoitusten viitteitä. He voisivat 
tehdä pyhien kirjoitusten viiteketjun 
kustakin sivuilla 48–49 mainitusta 
tapahtumasta ja merkistä, joista on 
profetoitu. Esim. he voivat tehdä 
pyhien kirjoitusten viiteketjun 
”merkeistä taivaassa ja maan päällä” 
etsimällä kohdan Joel 3:3–4 ja kir
joittamalla sen marginaaliin viitteen 
seuraavaan kohtaan, Matt. 24:29–30. 

Kohdan Matt. 24:29–30 marginaaliin 
he kirjoittaisivat viitteen OL 29:14–16 
ja niin edelleen. Kannusta nuoria 
etsimään muita pyhien kirjoitusten 
kohtia tuosta aiheesta ja lisäämään 
ne ketjuunsa. Kysy nuorilta, miksi he 
arvelevat pyhien kirjoitusten viite
ketjujen olevan hyödyllisiä. Mistä 
sellaisista toisen tulemisen merkeistä 
he saivat näiden pyhien kirjoitusten 
kohtien perusteella tietää, joista he 
eivät tienneet aiemmin? Miksi hei
dän mielestään on tärkeää tuntea 
toisen tulemisen merkkejä? (Ks. OL 
45:34–39.)

• Lukekaa yhdessä OL 45:44. Näytä 
luokalle, kuinka tämän jakeen ala
viitteiden lukeminen voi auttaa heitä 
ymmärtämään sen paremmin. Esim. 
alaviitteessä c mainitaan Mark. 13:32–
37, jossa opetetaan, ettei kukaan tiedä 
toisen tulemisen päivää eikä hetkeä. 
Se auttaa meitä ymmärtämään, miksi 
meidän tulee olla valppaita. Anna 
kullekin nuorelle yksi toista tule
mista koskeva kohta, kuten ne, jotka 
mainitaan tässä oppimisehdotuksessa 

Evankeliumin 
tutkimiseen liittyviä 
taitoja

Pyhien kirjoitusten oppaan 
käyttäminen. Tämän osuu
den ensimmäisessä toimin
nassa nuoria pyydetään 
Pyhien kirjoitusten oppaan 
avulla etsimään pyhien 
kirjoitusten kohtia Jeesuk
sen Kristuksen toisesta 
tulemisesta. Pyhien kirjoi
tusten oppaassa on kohtia, 
jotka voivat auttaa nuoria 
oppimaan lisää aiheesta, 
jota he tutkivat. Nuoret 
voisivat etsiä kyseiset 
kohdat ja katsoa niiden 
alaviitteitä. Kannusta heitä 
käyttämään Pyhien kirjoi
tusten opasta aina kun he 
haluavat oppia lisää josta
kin evankeliumin aiheesta.
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tai julkaisun Lujana uskossa sivuilla 
48–49. Pyydä nuoria tutkimaan näitä 
jakeita ja kirjoittamaan muistiin mah
dollisia näkemyksiä, joita he saavat 
etsimällä alaviitteissä mainitut jakeet. 

Anna nuorille aikaa kertoa, mitä he 
oppivat tutkimisensa perusteella. 
Kuinka heidän oppimansa asiat autta
vat heitä olemaan valmiimpia toiseen 
tulemiseen?

Pyydä nuoria kertomaan, mitä he ovat tänään oppineet. Ymmärtävätkö he, kuinka tut-
kia pyhiä kirjoituksia saadakseen lisää tietoa toisesta tulemisesta? Onko heillä mitään 
lisäkysymyksiä? Kannattaisiko tähän aiheeseen käyttää enemmän aikaa?

Kutsu toimimaan

Kehota nuoria kertomaan mahdollisista vaikutelmista, joita heillä on ollut oppitunnin 
aikana. Mitä he tekevät valmistautuakseen toiseen tulemiseen? Mitä sellaista he tänään 
oppivat, mitä he aikovat käyttää tutkiessaan itsekseen pyhiä kirjoituksia?

Opettaminen Vapahtajan 
tavalla

Vapahtaja kutsui opetta
miaan ihmisiä toimimaan 
uskossa ja elämään Hänen 
opettamiensa totuuksien 
mukaan. Kaikessa opetta
misessaan Hän keskittyi 
auttamaan seuraajiaan 
elämään evankeliumin 
mukaan koko sydämes
tään. Kuinka kannustat 
nuoria toimimaan sen 
mukaan, mitä he oppivat?
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Voit tarkastella näitä ideoita verkossa osoitteessa lds.org/youth/learn.

Ideoita oppimiseen ja opettamiseen 

Vapahtaja käytti pyhiä kirjoituksia opettaakseen tehtäväänsä ja todistaakseen siitä. 
Hän opetti ihmisiä pohtimaan pyhiä kirjoituksia ja käyttämään niitä avuksi kysy
myksiin vastaamisessa. Hän auttoi heitä löytämään evankeliumin opetuksia omista 
kokemuksistaan ja ympärillään olevasta maailmasta käyttämällä esimerkkejä, joihin 
he voisivat samastua. Hän kehotti heitä tulemaan todistajiksi Hänen opetuksistaan 
opettamalla ja todistamalla muille ja syventämällä tällä tavoin ymmärrystään opista.

Tehtävääsi nuorten opettajana kuuluu, että valmistat oppimistoimintoja, jotka nou
dattavat periaatteita, joista Vapahtaja näytti mallia. Käytä tässä liitteessä olevia ideoita 
tai muita mieleesi tulevia opetusmenetelmiä auttaaksesi nuoria tutkimaan profeetto
jen sanoja, huomaamaan esimerkkejä oppimistaan periaatteista ja kertomaan evanke
liumista muille. Voit soveltaa näitä ideoita mihin tahansa oppiaiheen aiheeseen.

Kun suunnittelet toimintoja, muista, että yksi päätavoitteistasi opettaessasi nuoria 
on kannustaa heitä kertomaan oppimastaan muille. Kun nuoret ilmaisevat ääneen 
evankeliumin totuuksia, Pyhä Henki vahvistaa nämä totuudet heidän sydämessään ja 
mielessään. Kun nuoret kertovat evankeliumista muille, he myös vahvistavat toisiaan 
– evankeliumin totuuden kuuleminen ikätoverilta on joskus vaikuttavampaa kuin sen 
kuuleminen johtajalta tai opettajalta.

LIITE
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Toimintoja yhteyksien osoittamiseksi 

Seuraavat toiminnat voivat

• auttaa nuoria näkemään yhteyksiä sen välillä, 
mitä he oppivat kotona, kirkossa, seminaarissa ja 
jokapäiväisen elämänsä kokemuksissa

• esitellä opinkohdan, jonka nuoret tulevat oppi
maan luokassa.

Nuoret voivat osallistua näihin toimintoihin yksin, pienryhmissä tai koko luokka yhdessä. Muista, että 
parhaat ideat saat, kun pohdit opettamiesi nuorten tarpeita.

Auta nuoria näkemään yhteyksiä 
sen välillä, mitä he oppivat kotona, 
kirkossa ja muualla
Laatikaa luettelo totuuksista

Pyydä nuoria laatimaan luettelo evankeliumin 
totuuksista, joita he oppivat, ja keskustelkaa siitä, 
kuinka ne liittyvät toisiinsa.

Kirjoittakaa sana tai ilmaus

Pyydä nuoria kirjoittamaan sana tai ilmaus, joka 
tiivistää sen, mitä he ovat äskettäin oppineet.

Kertokaa pyhien kirjoitusten kohdasta

Kehota nuoria kertomaan pyhien kirjoitusten koh
dasta, jota he ovat hiljattain tutkineet, ja siitä, mitä 
he ovat oppineet sen johdosta.

Kertokaa oppimiskokemus

Pyydä nuoria kertomaan kokemuksesta, jossa he 
ovat merkityksellisellä tavalla oppineet jotakin 
tästä evankeliumin opinkohdasta.

Kertokaa opetuskokemus

Pyydä nuoria kertomaan kokemuksesta, joka heillä 
on viime aikoina ollut evankeliumin opettami
sesta. Mikä heidän mielestään sujui hyvin? Mitä he 
haluaisivat tehdä paremmin?

Kertokaa toteuttamisesta

Kannusta nuoria kertomaan, kuinka he elävät nii
den asioiden mukaan, joita he oppivat.

Esittäkää kysymyksiä

Kehota nuoria esittämään kysymyksiä, joita heillä 
on siitä opinkohdasta, jota he parhaillaan tutkivat.

Kertokaa kysymyksistä

Kehota nuoria kertomaan, mitä kysymyksiä heille 
on esitetty kirkosta tai heidän uskonkäsityksistään 
ja kuinka he vastaisivat niihin.

Esittele opinkohta, jonka nuoret 
tulevat luokassa oppimaan
Etsikää opinkohta pyhistä kirjoituksista

Kehota nuoria etsimään pyhistä kirjoituksista jae, 
joka opettaa oppiaiheen opinkohdan.

Esitä kysymys

Kehota nuoria vastaamaan opinkohtaa koskevaan 
kysymykseen.

Laulakaa kirkon laulu

Kehota nuoria laulamaan opinkohtaan liittyvä 
kirkon laulu.

Vastatkaa oppiaiheen otsikon kysymykseen

Kirjoita taululle oppiaiheen otsikon kysymys ja 
kehota nuoria pohtimaan, miten he vastaisivat 
siihen.
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Roolileikki

Pyydä nuoria esittämään roolileikkinä tilanne, jossa 
joku esittää heille opinkohtaa koskevan kysymyk
sen. Kuinka he vastaisivat?

Selittäkää, mitä tiedätte

Pyydä luokan jäseniä selittämään, mitä he tietävät 
opinkohdasta.

Jaa opinkohta osiin

Jaa opinkohta osiin ja anna eri nuorille tehtäväksi 
selittää, mitä kukin osa tarkoittaa.

Selittäkää kuvaa tai esinettä

Näytä nuorille kuva tai esine, joka liittyy tämän
viikkoiseen opinkohtaan, ja pyydä heitä selittä
mään sitä.

Piirtäkää kuva

Kehota nuoria piirtämään kuva, joka kuvaa 
sitä, mitä he ymmärtävät käsittelemästänne 
opinkohdasta.

Etsikää pyhien kirjoitusten kohtia ja kertokaa 
niistä

Pyydä nuoria etsimään jokin pyhien kirjoitusten 
kohta, joka auttaa vastaamaan oppiaiheen otsikon 
kysymykseen.

Tiivistäkää se, mitä tiedätte

Kehota nuoria tiivistämään muutamaan sanaan tai 
ilmaukseen se, mitä he tietävät opinkohdasta tai 
ovat kokeneet sen johdosta.

Nimetön kysely

Anna luokan jäsenille lyhyt, nimetön kysely, jossa 
kysytään heidän opinkohtaan liittyvistä ajatuksis
taan tai kokemuksistaan.

Tietovisa

Pidä nuorille lyhyt tietovisa saadaksesi selville, 
mitä he jo tietävät opinkohdasta.

Tehkää luettelo sanoista

Pyydä nuoria miettimään sanoja, jotka liittyvät 
käsiteltävänä olevaan opinkohtaan. Mistä sanoista 
tai ilmauksista heillä on kysyttävää?

Toimintoja yhdessä oppimiseen 

Seuraavat toiminnat voivat auttaa nuoria

• tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja profeettojen 
sanoja sekä pohtimaan niiden merkitystä

• näkemään esimerkkejä käsittelemästänne 
opinkohdasta

• kertomaan ajatuksiaan ja vaikutelmiaan opin
kohdasta muille.

Nuoret voivat osallistua näihin toimintoihin yksin, pienryhmissä tai koko luokka yhdessä. Muista, että 
parhaat ideat saat, kun pohdit opettamiesi nuorten tarpeita.
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Tutkikaa pyhiä kirjoituksia ja 
profeettojen sanoja sekä pohtikaa 
niiden merkitystä
Etsikää vastauksia kysymyksiin

Kehota nuoria etsimään vastauksia kysymyksiisi tai 
kysymyksiin, joita heillä itsellään on opinkohdasta, 
ja keskustelkaa siitä, mitä he löytävät.

Etsikää sanoja ja ilmauksia

Kehota nuoria etsimään sanoja, ilmauksia ja 
esimerkkejä, jotka auttavat heitä ymmärtämään 
opinkohtaa.

Tiivistäkää muutamaan sanaan

Pyydä nuoria tiivistämään pyhien kirjoitusten 
kohta tai jokin profeetan sanoma muutamaan 
sanaan.

Laatikaa luettelo

Pyydä nuoria laatimaan luettelo avainkohdista, 
joita he oppivat opinkohdasta pyhien kirjoitusten 
tai profeettojen sanojen perusteella. Kehota heitä 
kertomaan, mitä he löytävät.

Yhdistäkää jae tiivistelmään

Anna nuorille pyhien kirjoitusten viitteitä ja lyhyitä 
lausuntoja, jotka tiivistävät sen, mitä kukin pyhien 
kirjoitusten kohta opettaa. Pyydä heitä lukemaan 
pyhien kirjoitusten kohdat ja yhdistämään kukin 
niistä sen tiivistelmään.

Yhdistäkää jae kuvaan

Pyydä nuoria yhdistämään kuvia pyhien kirjoitus
ten kohtiin. Kehota heitä kertomaan oivalluksista, 
joita he saavat kohdista ja kuvista.

Täyttäkää tyhjät kohdat

Kirjoita taululle lausuma, josta puuttuu sanoja. 
Kehota nuoria etsimään pyhistä kirjoituksista sel
laiset sanat tai ilmaukset, jotka voisivat täydentää 
lausuman.

Verratkaa esimerkkejä

Kehota nuoria lukemaan kaksi tai useampikin ker
tomus tai kohta pyhistä kirjoituksista ja vertaamaan 
sitä, mitä ne opettavat opinkohdasta.

Piirtäkää kuva

Kehota nuoria piirtämään kuva siitä, mitä he luke
vat pyhistä kirjoituksista ja profeettojen sanoista.

Etsikää pyhien kirjoitusten kohta

Kehota nuoria etsimään jokin opinkohtaan liittyvä 
pyhien kirjoitusten kohta ja kertomaan, mitä se 
tarkoittaa.

Ketjuttakaa toisiinsa liittyviä pyhien kirjoitusten 
kohtia

Auta nuoria tekemään luettelo opinkohtaan 
liittyvistä pyhien kirjoitusten kohdista, lukemaan 
ne ja kirjoittamaan viitteet pyhien kirjoitustensa 
marginaaliin.

Etsikää ja laulakaa kirkon lauluja

Kehota nuoria etsimään opinkohtaan liittyviä kir
kon lauluja ja laulamaan ne yhdessä.

Huomatkaa esimerkkejä 
keskustelemastanne opinkohdasta
Haastatelkaa muita

Pyydä nuoria haastattelemaan muita kokemuksista, 
joita heillä on opinkohdasta.

Huomatkaa pyhien kirjoitusten esimerkkejä

Kehota nuoria lukemaan tai kuulemaan pyhien 
kirjoitusten henkilöistä, jotka elivät opinkohdan 
mukaan.

Huomatkaa muiden myöhempien aikojen pyhien 
esimerkkejä

Kehota nuoria lukemaan tai kuulemaan muista 
myöhempien aikojen pyhistä, jotka elävät opinkoh
dan mukaan.
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Kertokaa esimerkkejä

Kerro omia esimerkkejä ihmisistä, jotka elävät opin
kohdan mukaan, ja pyydä nuoria kertomaan omia 
esimerkkejään.

Keskustelkaa kertomuksesta

Kehota nuoria kuvailemaan, kuinka jokin kertomus 
(pyhistä kirjoituksista tai profeettojen sanoista) on 
esimerkki opinkohdasta.

Kuvitelkaa

Pyydä nuoria kuvittelemaan, kuinka joku elää 
opinkohdan mukaan.

Esittäkää roolileikkinä

Kehota nuoria esittämään roolileikkinä tilanne, joka 
havainnollistaa opinkohtaa.

Katsokaa mediasisältöä

Kehota nuoria katsomaan kirkon tuottamaa 
mediasisältöä (kuten DVD levyjä tai videoleikkeitä 
lds.org sivustolla).

Kuulkaa paneelikeskustelu

Kutsu hyväksyttyjä vieraita vastaamaan kysymyk
siin tai keskustelemaan aiheesta luokan kanssa.

Kuunnelkaa vierailevaa puhujaa

Kutsu hyväksytty vieraileva puhuja käsittelemään 
opinkohtaa.

Kertokaa opinkohtaan liittyvistä 
ajatuksistanne ja tuntemuksistanne 
muille
Valmistakaa puhe

Pyydä nuoria valmistamaan opinkohtaa koskeva 
puhe.

Opettakaa oppiaihe

Kehota yhtä luokan jäsentä opettamaan osa 
oppiaiheesta.

Opettakaa toista luokkaa

Pyydä nuoria valmistamaan lyhyt oppiaihe opin
kohdasta ja opettamaan se jollekin muulle luokalle 
(piispan luvalla).

Opettakaa jotakuta

Auta nuoria keksimään ideoita siitä, kuinka he 
voisivat opettaa opin jollekulle muulle.

Todistakaa opinkohdasta

Kehota luokan jäseniä lausumaan todistuksensa 
opinkohdasta.

Kirjoittakaa opinkohdasta

Pyydä luokan jäseniä kirjoittamaan, mitä he ovat 
oppineet, mitä he ajattelevat opinkohdasta tai mitä 
tuntemuksia se heissä herättää.

Selittäkää, mitä se merkitsee

Kysy nuorilta, mitä opinkohta merkitsee heille.

Keskustelkaa kysymyksistä

Kehota nuoria keskustelemaan kysymyksistä, jotka 
liittyvät opinkohdan merkitykseen ja tärkeyteen.

Esittäkää kysymyksiä

Pyydä nuoria ajattelemaan opinkohtaa ja esittä
mään sitä koskevia kysymyksiä. Vastatkaa niihin 
yhdessä.

Selittäkää kuvaa tai esinettä

Kehota nuoria selittämään, kuinka jokin kuva tai 
esine havainnollistaa opinkohtaa.

Piirtäkää kuva

Pyydä nuoria piirtämään kuva tai kaavio tai teke
mään juliste, joka havainnollistaa opinkohtaa.

Kertokaa Edistyminen tai Velvollisuus Jumalaa 
kohtaan - ohjelmaan liittyvästä kokemuksesta

Kehota nuoria kertomaan tai opettamaan jotakin, 
mitä he ovat tehneet opinkohtaan liittyen Velvolli
suus Jumalaa kohtaan tai Edistyminen  ohjelmassa.
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Toimintoja nuorten kutsumiseksi toimimaan 

Seuraavat toiminnat voivat auttaa nuoria näkemään, kuinka evankeliumi soveltuu heidän elämäänsä. Ylei
sesti ottaen nuoria tulee kannustaa laatimaan omia suunnitelmia toimia oppimansa mukaan. Nämä toimin
nat voivat osaltaan antaa heille ideoita.

Nuoret voivat osallistua näihin toimintoihin yksin, pienryhmissä tai koko luokka yhdessä. Muista, että 
parhaat ideat saat, kun pohdit opettamiesi nuorten tarpeita.

Laatikaa suunnitelmia elää opin 
mukaan
Pohtikaa, mitä voitte tehdä

Kehota nuoria pohtimaan, mitä he voivat tehdä 
toteuttaakseen opinkohtaa elämässään.

Kirjoittakaa, mitä voitte tehdä

Kehota nuoria kirjoittamaan, mitä he aikovat tehdä 
toteuttaakseen opinkohtaa elämässään.

Neuvotelkaa luokan kanssa

Kehota nuoria neuvottelemaan yhdessä muiden 
luokan jäsenten kanssa siitä, kuinka he voivat 
toteuttaa opinkohtaa elämässään.

Kertokaa ajatuksista ja todistakaa

Kehota nuoria kertomaan opinkohdan herättämistä 
ajatuksistaan ja todistamaan siitä sekä selittämään, 
miksi se on heille tärkeä.

Laatikaa oppiaihesuunnitelma

Kehota nuoria laatimaan oppiaihesuunnitelma 
opinkohdan opettamiseksi muille.

Keskustelkaa opinkohdan tärkeydestä

Kehota nuoria keskustelemaan opinkohdan tärkey
destä elämässään.

Kirjoittakaa muistiin todistus

Pyydä nuoria kirjoittamaan muistiin todistuksensa 
opinkohdasta.

Haastatelkaa muita

Kehota nuoria haastattelemaan muita, jotta he 
saavat selville näiden kokemuksia ja ajatuksia 
opinkohdasta.

Laatikaa luettelo

Kehota nuoria laatimaan luettelo siunauksista, 
joita he ovat saaneet toteuttaessaan opinkohtaa 
elämässään.

Voittakaa haaste tai ongelma

Kehota nuoria kertomaan haasteesta tai kysymyk
sestä, joka heillä on, ja kertomaan, kuinka opin
kohta tai pyhien kirjoitusten kohta auttaa heitä.

Toteuttaminen

Pyydä nuoria toteuttamaan pyhien kirjoitus
ten kohtaa tai elävien profeettojen sanomaa 
elämässään.

Suorittakaa Velvollisuus Jumalaa kohtaan tai 
Edistyminen - ohjelman toimintoja

Kehota nuoria suorittamaan jokin toiminta Täy-
tän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan tai Edistyminen 
 kirjasestaan.
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