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Ohjeita opettajille
Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoitteessa sanotaan: ”Opetamme oppilaille
evankeliumin oppeja ja periaatteita sellaisina kuin ne sisältyvät pyhiin kirjoituksiin
ja profeettojen sanoihin” (Evankeliumin opettaminen ja oppiminen – käsikirja
seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. x).
Seminaarissa tämä saavutetaan pääasiallisesti tutkimalla pyhiä kirjoituksia
järjestyksessä niin että noudatetaan tietyn pyhän kirjan kirjojen ja jakeiden
luontaista etenemistä alusta loppuun. Vanhin David A. Bednar kahdentoista
apostolin koorumista on tähdentänyt, että tämä ”on ensimmäinen ja perustavinta
laatua oleva tapa ammentaa elävää vettä” (”Elävän veden varanto”, kirkon
koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille, 4. helmikuuta 2007, s. 2; lds.org/
media-library).

Toinen tapa, jolla autamme oppilaita ymmärtämään ja uskomaan Jeesuksen
Kristuksen opin ja elämään sen mukaan, on oppien hallinta. Oppien hallinta
täydentää järjestyksessä tapahtuvaa pyhien kirjoitusten tutkimista tarjoamalla
oppilaille mahdollisuuksia tutkia Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppia
aiheittain.

Presidentti Boyd K. Packer (1924–2015) kahdentoista apostolin koorumista opetti,
miksi myös tämä opillinen opiskelumenetelmä on hyödyllinen: ”Evankeliumin
yksittäisiä oppeja ei selitetä täydellisesti missään yhdessä kohdassa pyhiä
kirjoituksia eikä niitä esitetä järjestyksessä tai peräkkäin. Ne täytyy koota palasina
sieltä ja täältä. Toisinaan niitä löytyy isoina lohkoina, mutta useimmiten ne ovat
pieninä palasina ripoteltuina eri puolille lukuja ja jakeita.” (”The Great Plan of
Happiness”, julkaisussa Teaching Seminary: Preservice Readings, kirkon
koululaitoksen oppikirja, 2004, s. 68–69.)

Järjestyksessä tapahtuva pyhien kirjoitusten tutkiminen ja oppien hallinta ovat
toisiaan täydentäviä toimintoja, ja ne kumpikin ovat tärkeitä osatekijöitä oppilaan
seminaarikokemuksessa.

Oppien hallinta rakentuu seminaarien ja uskontoinstituuttien aiemmille
pyrkimyksille, kuten pyhien kirjoitusten hallinta ja perusoppien opiskeleminen, ja
korvaa ne. Oppien hallinnan tarkoituksena on auttaa oppilaita pääsemään
seuraaviin tuloksiin:

1. He oppivat jumalallisia periaatteita hengellisen tiedon hankkimiseksi ja
toteuttavat niitä käytännössä.

2. He hallitsevat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opin ja ne pyhien kirjoitusten
kohdat, joissa tuota oppia opetetaan. Keskitymme erityisesti oppiin, joka liittyy
seuraaviin yhdeksään aiheeseen:

• jumaluus

• pelastussuunnitelma

• Jeesuksen Kristuksen sovitus

• palautus

• profeetat ja ilmoitus
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• pappeus ja pappeuden avaimet

• toimitukset ja liitot

• avioliitto ja perhe

• käskyt.

Seminaarit ja uskontoinstituutit on valmistanut opetusaineistoa, joka auttaa
opettajia ja oppilaita saavuttamaan nämä tulokset. Tähän aineistoon kuuluvat
julkaisu Oppien hallinta – peruskirja ja Oppien hallinta – opettajan aineisto. (Huom.
Oppien hallinta – opettajan aineisto on saatavilla jokaista neljää seminaarikurssia
varten.)

Oppien hallinta – peruskirja
Oppien hallinta – peruskirja on suunnattu oppilaille. Siihen kuuluu 1) johdanto,
jossa selitetään, mitä oppien hallinta on ja kuinka siitä on heille hyötyä, 2) ohjeet,
joissa heille opetetaan hengellisen tiedon hankkimisen periaatteita, ja 3) osio, jossa
käsitellään aiemmin lueteltuja yhdeksää opillista aihetta. Jokaiseen opilliseen
aiheeseen sisältyy oppilauselmia, jotka ovat merkityksellisiä oppilaiden elämässä ja
jotka heidän on tärkeä ymmärtää, uskoa ja toteuttaa käytännössä.

Joidenkin oppien ja periaatteiden, jotka ovat julkaisun Oppien hallinta – peruskirja
luvuissa ”Hengellisen tiedon hankkiminen” ja ”Opilliset aiheet”, tukena on oppien
hallintaan liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia. Oppien hallinnan kohtia on
25 jokaista oppikurssia varten (Vanha testamentti, Uusi testamentti, Mormonin
kirja sekä Oppi ja liitot ja kirkon historia), eli yhteensä kohtia on 100. Luettelo
näistä kohdista on julkaisun Oppien hallinta – peruskirja lopussa. Se, että autat
oppilaita muistamaan ja löytämään näitä kohtia sekä ymmärtämään, kuinka näissä
kohdissa opetetaan Vapahtajan oppia, on tärkeä osa työtäsi opettajana.

Jokaista näistä sadasta oppien hallinnan kohdasta käytetään tukemaan suoraan
vain yhtä oppilauselmaa julkaisussa Oppien hallinta – peruskirja. Esimerkiksi kohtaa
JS–H 15–20 käytetään opillisessa aiheessa 4, ”Palautus”, tukemaan sitä totuutta,
että Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille
vastauksena hänen rukoukseensa ja kutsuivat hänet palautuksen profeetaksi.
Tätä oppien hallinnan kohtaa voisi kuitenkin käyttää tukemaan myös sitä
opillisessa aiheessa 1, ”Jumaluus”, olevaa totuutta, että jumaluudessa on kolme
erillistä persoonaa: Jumala, iankaikkinen Isä, Hänen Poikansa Jeesus Kristus
ja Pyhä Henki. Siksi tämä oppien hallinnan kohta on lueteltu aiheeseen liittyvänä
kohtana.

Kun panet merkille, missä kukin oppien hallinnan kohta on mainittu, saat tietää,
missä oppimiskokemuksessa tuota tiettyä kohtaa käsitellään julkaisussa Oppien
hallinta – opettajan aineisto sen vuoden oppikurssilla. Edellisen esimerkin kohtaa
JS–H 15–20 käsitellään julkaisun Doctrinal Mastery Doctrine and Covenants and
Church History Teacher Material [Oppien hallinta, Oppi ja liitot sekä kirkon historia
– opettajan aineisto] oppimiskokemuksessa ”Palautus”.

Kaikkia opillisia aiheita ei painoteta yhtä paljon joka vuosi. Vaikka jokaista opillista
aihetta käsitellään vuosittain, niin kunkin vuoden oppien hallinnan
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oppimiskokemuksissa painotetaan vain niitä tiettyjä oppilauselmia, joita oppien
hallinnan kohdat tukevat ja jotka liittyvät kyseisen vuoden oppikurssiin.

Oppien hallinta – opettajan aineisto
Oppien hallinta -opetusohjelma koostuu kymmenestä oppimiskokemuksesta, joita
käsitellään vuoden kestävän oppikurssin aikana. Monissa tapauksissa kuhunkin
oppimiskokemukseen liittyvää opetusaineistoa pitää opettaa useammalla kuin
yhdellä oppitunnilla.

Ensimmäinen oppimiskokemus keskittyy auttamaan oppilaita oppimaan ja
toteuttamaan käytännössä periaatteita, jotka liittyvät hengellisen tiedon
hankkimiseen. Tämä tulee opettaa lukuvuoden kahden ensimmäisen viikon aikana.
Se auttaa oppilaita saamaan näkemyksen oppien hallinnasta. Lisäksi tässä
oppimiskokemuksessa opitut periaatteet luovat perustan, jolle rakennetaan ja
johon palataan niiden yhdeksän myöhemmän oppimiskokemuksen aikana, jotka
opetetaan loppuvuoden kuluessa.

Jokainen myöhemmistä oppimiskokemuksista perustuu yhteen niistä yhdeksästä
opillisesta aiheesta, jotka on lueteltu aiemmin. Ne on suunniteltu auttamaan
oppilaita ymmärtämään Vapahtajan oppia syvällisemmin ja toteuttamaan sitä
elämässään innokkaammin. Jokainen näistä oppimiskokemuksista koostuu
kolmesta pääasiallisesta osasta: ”Opin ymmärtäminen”, ”Harjoitukset” ja ”Oppien
hallinnan kertaaminen”.

Opin ymmärtäminen. Jokaisen oppimiskokemuksen tähän osaan sisältyy
oppimistoimintoja eli osuuksia, jotka voi opettaa yhden tai usean oppitunnin
aikana. Nämä toiminnat auttavat oppilaita syventämään ymmärrystään jokaisesta
opillisesta aiheesta ja kuhunkin aiheeseen liittyvistä erityisistä oppilauselmista.

”Opin ymmärtäminen” -osuudet alkavat yleensä opillisen aiheen tutkimisella
julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja. Lisäksi nämä osuudet keskittyvät tiettyihin
oppilauselmiin, joiden tukena ovat kyseisen vuoden oppikurssin pyhään kirjaan
liittyvät oppien hallinnan kohdat. Esimerkiksi julkaisussa Oppien hallinta, Mormonin
kirja – opettajan aineisto osion ”Jumaluus” oppimiskokemuksessa opettajia
neuvotaan, kuinka he voivat auttaa oppilaita hallitsemaan kohdat 2. Nefi 26:33;
3. Nefi 11:10–11; 3. Nefi 12:48 ja 3. Nefi 18:15, 20–21. Kun oppilaat opiskelevat
muina seminaarivuosinaan Uutta testamenttia sekä Oppia ja liittoja ja kirkon
historiaa, he keskittyvät muihin oppien hallinnan kohtiin, jotka tukevat julkaisun
Oppien hallinta – peruskirja muita aiheeseen ”Jumaluus” liittyviä oppilauselmia.

”Opin ymmärtäminen” -osuuksissa oppilaita kannustetaan etsimään,
merkitsemään ja tutkimaan oppien hallinnan kohtia, niin että he voivat käyttää
niitä opettaakseen ja selittääkseen oppilauselmia, joita kohdat tukevat. Voit
halutessasi lisätä muita oppimistoimintoja tarpeen mukaan auttaaksesi oppilaita
hallitsemaan oppilauselmat ja niitä tukevat oppien hallinnan kohdat.

Harjoitukset. Useimmissa oppimiskokemuksissa on oppilaille ainakin yksi
harjoitus. Nämä harjoitukset ovat tyypillisesti esimerkkitapauksia, -tilanteita,
roolileikkejä tai kysymyksiä, joihin oppilaat voivat osallistua tai joista he voivat
keskustella yhdessä luokkana tai pienryhmissä. Nämä harjoitukset ovat ratkaisevan
tärkeitä, kun oppilaita autetaan ymmärtämään, kuinka heidän oppimansa
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oppilauselmat ovat merkityksellisiä nykyajan oloissa. Harjoituksissa korostetaan
myös sitä, kuinka oppilaiden oppima oppi voi siunata ja auttaa heitä, kun he elävät
evankeliumin mukaan ja opettavat evankeliumia sekä selittävät uskonkäsityksiään
muille tavalla, joka ei tunnu uhkaavalta tai loukkaavalta.

Oppien hallinnan kertaaminen. Jokaiseen oppimiskokemukseen kuuluu osio
ideoita, joiden avulla voit ohjata oppilaita kertaamaan lukuvuoden aikana
oppimiaan oppilauselmia ja niihin kuuluvia oppien hallinnan kohtia. ”Oppien
hallinnan kertaaminen” -toimintojen tarkoituksena on auttaa oppilaita
saavuttamaan seuraavat oppien hallinnan tulokset: tietämään, kuinka
oppilauselmia opetetaan oppien hallintaan liittyvissä pyhien kirjoitusten kohdissa
sekä muistamaan ja löytämään ne kohdat, selittämään kukin oppilauselma
selkeästi käyttäen siihen liittyviä oppien hallinnan kohtia ja toteuttamaan
oppimaansa päivittäisissä valinnoissa sekä vastatessaan opillisiin, yhteiskunnallisiin
ja historiallisiin ongelmiin ja kysymyksiin (ks. ”Johdanto oppien hallintaan”
julkaisussa Oppien hallinta – peruskirja).

Vaikka ”Oppien hallinnan kertaaminen” -toiminnoissa ei ole aika-arvioita,
etenemisoppaassa näiden ohjeiden loppupuolella on varattu aikaa
kertaustoimintoihin. Esimerkiksi aiheeseen, joka käsittelee hengellisen tiedon
hankkimista, on varattu aikaa 150 minuuttia. Koska sen aiheen
oppimiskokemukset vievät arviolta 80 minuuttia, sinulla on ylimääräiset
70 minuuttia aikaa kerrata hengellisen tiedon hankkimiseen liittyviä periaatteita,
oppilauselmia ja oppien hallinnan kohtia. Tässä esimerkissä kertaamiseen varatun
ajan voi jakaa kahdelle tai kolmelle viikolle.

Se, että kertaat usein oppilauselmia ja niitä tukevia oppien hallinnan kohtia, auttaa
oppilaita hallitsemaan ne. Huolehdi kuitenkin siitä, etteivät ”Oppien hallinnan
kertaaminen” -toiminnat jätä varjoon pyhien kirjoitusten opettamista järjestyksessä
tai oppien hallinnan aiottuja tuloksia.

Oppien hallinnan toteuttaminen
Oppien hallintaa toteutetaan eri tavoin riippuen siitä, minkä tyyppisessä
seminaariohjelmassa oppilaat ovat: päivittäisseminaari (aamu- ja
vapaatuntiohjelmat), verkkoseminaari vai kotiopiskeluseminaari.

Oppien hallinta päivittäisseminaarissa
Oppien hallinta ei korvaa seminaarissa pyhien kirjoitusten opettamista
järjestyksessä. Sinun odotetaan käyttävän oppien hallintaan viikoittain noin puoli
tuntia oppituntien ajasta koko lukuvuoden ajan. Oppien hallinnan toteuttaminen
samalla, kun opetat Mormonin kirjaa järjestyksessä, edellyttää sitä, että aloitat
oppitunnit ajallaan ja käytät ne tehokkaasti.

Se, kuinka monta viikkoa kuhunkin kymmenestä oppien hallinnan
oppimiskokemuksesta käytetään, vaihtelee sen mukaan, kuinka monta kyseiseen
opilliseen aiheeseen sisältyvää oppilauselmaa ja oppien hallinnan kohtaa on
tähdennettävänä ja opiskeltavana. Jotkin aiheet käsitellään riittävän hyvin viikossa,
kun taas toisten aiheiden käsittely vaatii useampia viikkoja (ks. ”Oppien hallinnan
etenemisopas – Mormonin kirja” tämän luvun loppupuolella).
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Jokainen oppien hallinnan oppimiskokemuksen ”Opin ymmärtäminen” -osa on
jaettu oppimistoimintoihin (osuuksiin), joista jokainen vie yleensä 5–10 minuuttia.
Tämä mahdollistaa sen, että aikaa voidaan oppitunneilla käyttää oppien hallintaan
joustavasti. Voit esimerkiksi suunnitella, että yhtenä päivänä oppitunnin aikana
käsitellään yksi tai kaksi oppimistoimintaa, kun taas jonakin toisena päivänä
tarvitset ehkä koko oppitunnin pyhien kirjoitusten lukualueen käsittelemiseen
riittävän hyvin, jolloin aikaa ei jää oppien hallinnalle. Toiset oppimistoiminnat
vievät enemmän aikaa, joten voit toteuttaa niitä sellaisena päivänä, jolloin
opetuksessa on joustoa (ks. ”Etenemisohje päivittäisseminaarin opettajille” ja
”Ehdotuksia joustopäiville” opettajan kirjasi liitteessä).

Jos opetat oppien hallintaa samana päivänä kuin opetat myös jotakin pyhien
kirjoitusten lukualuetta koskevan oppiaiheen, pidä huoli, ettei oppien hallinnan
opettamiseen käytetty aika veny ja vie aikaa järjestyksessä tapahtuvalta pyhien
kirjoitusten opettamiselta. (Esimerkiksi 5 minuutin ”Opin ymmärtäminen”
-osuudet eivät saa kestää säännöllisesti 20:tä minuuttia, jolloin Mormonin kirjan
opettamiseen järjestyksessä jää liian vähän aikaa.) Lisäksi voi olla hyödyllistä
selittää oppilaille, että he työskentelevät oppien hallinnan parissa tietyn ajan (kuten
5 tai 10 minuuttia oppitunnin alussa) ja opiskelevat sitten tiettyä pyhien kirjoitusten
lukualuetta (kuten lukua 2. Nefi 4) oppitunnin loppuosan ajan.

Vaikka saattaa olla hetkiä, jolloin sinä tai oppilaasi huomaatte yhteyksiä
opiskelemanne oppien hallinnan aineiston ja tietyn pyhien kirjoitusten lukualueen
välillä, niin vältä tuputtamasta opillisia periaatteita ja oppilauselmia julkaisusta
Oppien hallinta – peruskirja väärällä tavalla johonkin pyhien kirjoitusten
lukualueeseen. Niin toimiminen voi estää oppilaita ymmärtämästä pyhien
kirjoitusten lukualueen innoitetun kirjoittajan tarkoitusta.

Sen lisäksi että käsittelet oppien hallintaan liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia
aiheittain osana oppien hallintaa, sinun tulee myös tähdentää niitä samoja kohtia,
kun ne tulevat esiin käydessäsi pyhiä kirjoituksia läpi järjestyksessä oppilaiden
kanssa. Se auttaa oppilaita saamaan paremman ymmärryksen kunkin kohdan
asiayhteydestä ja sisällöstä sekä vahvistaa sitä, kuinka tärkeitä kunkin kohdan
opettamat totuudet ovat.

Päivittäisseminaarissa oppien hallinta rakentuu pyhien kirjoitusten hallinnan
ohjelman pohjalle ja korvaa sen. Niiden oppien hallinnan kohtien yhteydessä, jotka
ovat aiemmin olleet pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia, julkaisussa Mormonin
kirja, seminaarinopettajan kirja on ehdotuksia ja oppimistoimintoja, jotka auttavat
sinua sopivalla tavalla painottamaan kyseistä kohtaa pyhien kirjoitusten
järjestyksessä etenevässä tutkimisessasi oppilaiden kanssa. Kun oppien hallinnan
kohta on uusi, sitä ei ole huomioitu sellaisena seminaarinopettajan kirjassa. Tällöin
on tärkeää, että tähdennät kyseistä kohtaa tehokkaasti ja sopivalla tavalla osana
pyhien kirjoitusten järjestyksessä etenevää tutkimista.

Jotkin pyhien kirjoitusten kohdat on merkitty julkaisussa Mormonin kirja,
seminaarinopettajan kirja pyhien kirjoitusten hallittaviksi kohdiksi, mutta ne eivät
ole oppien hallinnan kohtia. Näitä kohtia ei pidä enää tähdentää niiden ohjeiden
mukaan, joita aineistossa annetaan pyhien kirjoitusten hallintaan, vaan niitä tulee
käsitellä pyhien kirjoitusten järjestyksessä etenevän tutkimisen tavallisessa kulussa.
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Koska se rajallinen oppituntiaika, joka on varattu oppien hallintaan, tarvitaan opin
ja oppien hallinnan kohtien opiskelemiseen sekä harjoituksiin ja
kertaustoimintoihin, teille ei todennäköisesti jää oppitunneilla aikaa ulkoa
opettelemiseen. Koska pyhien kirjoitusten kohtien ulkoa opetteleminen voi
kuitenkin olla siunaukseksi oppilaille, voisit kehottaa oppilaita opettelemaan
oppien hallinnan kohtia ulkoa muulloin kuin oppitunneilla.

Mormonin kirjan oppien hallinnan etenemisopas
Se, kuinka monta viikkoa kuhunkin kymmenestä Mormonin kirjan
oppimiskokemuksesta käytetään, vaihtelee sen mukaan, kuinka monta tärkeää
oppilauselmaa ja pyhien kirjoitusten kohtaa kyseiseen opilliseen aiheeseen kuuluu.
Oppien hallintaan tulee käyttää viikoittain noin puoli tuntia seuraavien
oppimistoimintojen parissa:

• Opin ymmärtäminen -osuudet

• Harjoitukset

• Oppien hallinnan kertaamistoiminnat.

Oheisessa oppien hallinnan etenemisoppaassa annetaan esimerkiksi neljä viikkoa
oppien hallinnan toiminnoille, jotka liittyvät jumaluuteen. Voisitte esimerkiksi
ensimmäisellä viikolla toteuttaa ”Opin ymmärtäminen” -osuudet 1–3. Toisella
viikolla voisitte päättää tehdä osuudet 4–6. Kolmannella viikolla voisitte tehdä
osuudet 7–8. Ja neljännellä viikolla voisitte tehdä harjoituksen ja ”Oppien hallinnan
kertaaminen” -toiminnan.

Se, että käyt läpi tulevan viikon opetusohjelman julkaisusta Mormonin kirja,
seminaarinopettajan kirja sekä oppien hallinnan oppimistoiminnat tästä julkaisusta
Oppien hallinta, Mormonin kirja – opettajan aineisto, auttaa sinua tekemään
suunnitelman ja varaamaan oppitunneilla aikaa oppien hallinnalle. Sinun täytyy
ehkä huomioida, mitä osia oppiaiheesta voi esittää tiivistäen, jotta saat aikaa
oppien hallinnan oppimistoiminnoille ja harjoituksille.

Seuraava oppien hallinnan etenemisopas perustuu ajatukselle, että opilliset aiheet
käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa Oppien hallinta – peruskirja.
Kunhan ”Hengellisen tiedon hankkiminen” -oppimistoiminta vain opetetaan
ensiksi, muut opilliset aiheet voidaan kuitenkin opettaa missä järjestyksessä
tahansa. Mieti seuraavia kahta lähestymistapaa:

• Käsittele opillisia aiheita siinä järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa Oppien
hallinta – peruskirja (alkaen aiheesta ”Jumaluus” ja päättyen aiheeseen
”Käskyt”).

• Järjestä oppilaiden opillisten aiheiden opiskelu mahdollisimman tarkasti
samaan järjestykseen sunnuntaikokouksissa olevien aiheiden kanssa (ks. Tule ja
seuraa minua – oppiaineistoa nuorille sivustolla LDS.org).

Etenemisopas

Viikko Opillinen aihe (sekä aika-arvio minuutteina)

1 Hengellisen tiedon hankkiminen (150 minuuttia)
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Viikko Opillinen aihe (sekä aika-arvio minuutteina)

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumaluus (120 minuuttia)

10

11

12

Pelastussuunnitelma (90 minuuttia)

13

14

15

16

17

18

Jeesuksen Kristuksen sovitus (180 minuuttia)

19 Palautus (30 minuuttia)

20 Profeetat ja ilmoitus (30 minuuttia)

21 Pappeus ja pappeuden avaimet (30 minuuttia)

22

23

24

Toimitukset ja liitot (90 minuuttia)

25

26

Avioliitto ja perhe (60 minuuttia)

27

28

29

30

Käskyt (180 minuuttia)
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Etenemisopas

Viikko Opillinen aihe (sekä aika-arvio minuutteina)

31

32

Oppien hallinta verkkoseminaarissa
Oppien hallinnan oppimistoiminnat sisällytetään verkossa opetettaviin
seminaarioppiaiheisiin. Jos opetat verkkoseminaaria, sinulle on hyötyä siitä, että
käyt läpi edellisen osion, ”Oppien hallinta päivittäisseminaarissa”, mikä auttaa
sinua ymmärtämään tärkeitä periaatteita ja käytäntöjä, joita voi mukauttaa ja
soveltaa verkon välityksellä kokoontuvaan seminaariin.

Oppien hallinta kotiopiskeluseminaarissa
Tällä hetkellä kotiopiskeluseminaarin opettajien ja oppilaiden käyttämää aineistoa
ei ole päivitetty käsittämään oppien hallinnan sisältöjä. Sen takia opettajien ja
oppilaiden tulee jatkaa nykyisen kotiopiskeluaineiston ja siihen kuuluvien pyhien
kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvien toimintojen käyttämistä. Siihen asti kun
kotiopiskeluaineistot on päivitetty, opettajia kannustetaan antamaan oppilaille
julkaisu Oppien hallinta – peruskirja ja kannustamaan heitä opiskelemaan itsekseen
sitä sekä oppien hallintaan liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia.
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Hengellisen tiedon
hankkiminen
Huom. Tämän oppimiskokemuksen osat 1 ja 2 voidaan opettaa kahden
40 minuuttia kestävän oppitunnin aikana tai ne voidaan yhdistää ja opettaa yhden
80 minuuttia kestävän oppitunnin aikana. Jos opetuspäiviä on alle 180, voisit
opettaa tämän oppimiskokemuksen osan 1 sen sijaan että opettaisit julkaisun
Mormonin kirja, seminaarinopettajan kirja oppiaiheen 1 ”Oppijan rooli”.

Osa 1 (40 minuuttia)
Hengellistä totuutta koskevan ymmärryksemme ja todistuksemme
kasvattaminen
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava kertomus, jonka Apuyhdistyksen
ylimmässä johtokunnassa toisena neuvonantajana palvellut sisar Sheri L. Dew on
kertonut:

”Eräs suurenmoinen nuori nainen – – soitti minulle hätääntyneenä. Nyyhkytysten
lomassa hän huudahti: ’En ole varma, uskonko enää, että kirkko on totta, ja
minua pelottaa. Mitä jos perheeni ei olekaan yhdessä ikuisesti?’” (Sheri L. Dew,
”Will You Engage in the Wrestle?”, Brigham Youngin yliopiston Idahon
kampuksen hartaustilaisuus, 17. toukokuuta 2016, byui.edu/devotionals.)

Pyydä oppilaita miettimään, onko heillä tai jollakulla heidän tutullaan ollut
samanlaisia huolia ja tuntemuksia kuin sillä nuorella naisella, josta sisar
Dew puhui.

• Jos tämä nuori nainen tulisi pyytämään apua teiltä, mitä sanoisitte tai tekisitte
auttaaksenne häntä?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen sisar Dew’n kertomuksen jatko:

”Kysyin: ’Haluatko sinä todistuksen?’ ’Haluan’, hän sanoi.

’Oletko halukas tekemään työtä sen eteen?’ Jälleen myönteinen vastaus.” (Sheri L. Dew, ”Will
You Engage in the Wrestle?”, byui.edu/devotionals.)

• Miksihän tältä nuorelta naiselta kannatti kysyä, halusiko hän todistuksen
evankeliumista ja oliko hän halukas tekemään työtä sen eteen?

Selitä, että seminaarikokemuksensa aikana oppilailla tulee olemaan monia
mahdollisuuksia työskennellä kasvattaakseen ymmärrystään ja todistustaan
evankeliumista ja oppiakseen, kuinka saada vastauksia kysymyksiin, joita heillä
itsellään tai muilla saattaa olla kirkosta – myös sen opetuksista ja historiasta. Yksi
mahdollisuus, joka heillä on tähän, on oppien hallinnan avulla. Oppien hallintaan
kuuluu pyrkimys oppia hengellisen tiedon hankkimisen periaatteita ja toteuttaa

1



niitä käytännössä sekä syventää ymmärrystä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
keskeisistä opeista.

Jumala on kaiken totuuden lähde
Anna jokaiselle oppilaalle julkaisu Oppien hallinta – peruskirja ja pyydä heitä
avaamaan siitä luku ”Hengellisen tiedon hankkiminen”. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen ensimmäinen kappale. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja panemaan merkille, mitä siinä opetetaan kaiken totuuden lähteestä.

• Kuka on kaiken totuuden lähde? (Voisit ehdottaa oppilaille, että he merkitsevät
seuraavan opin: Jumala tietää kaiken ja on kaiken totuuden lähde.)

• Mikä oppien hallinnan kohta tukee tätä oppia? (Voisit ehdottaa oppilaille, että
he merkitsevät jakeen Moosia 4:9 pyhiin kirjoituksiinsa selvästi erottuvalla
tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 4:9. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka tämä jae auttaa meitä
ymmärtämään, miksi meidän tulee turvautua Jumalaan etsiessämme totuutta.

• Mitkä sanat tai ilmaukset tässä jakeessa auttavat meitä ymmärtämään, miksi
meidän tulee turvautua Jumalaan etsiessämme totuutta?

• Mitkä kokemukset ovat auttaneet teitä tietämään, että Jumala tietää kaiken ja
on kaiken totuuden lähde? (Voisit muistuttaa oppilaille, ettei heidän pidä kertoa
kokemuksista, jotka ovat liian pyhiä tai henkilökohtaisia.)

Miten hengellistä tietoa hankitaan
Kirjoita taululle seuraava otsikko: Malli, jonka Jumala on antanut meille avuksi
hengellisen tiedon hankkimiseen.

• Kuinka selittäisitte, mikä on malli? (Auta oppilaita ymmärtämään, että yksi
määritelmä mallille on esimerkki, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten jokin
tehdään oikein – varsinkin kun on kyse toistuvasta tekemisestä. Voisit
esimerkkinä näyttää mallia, jota käytetään jonkin asian valmistamiseen.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja luvun
”Hengellisen tiedon hankkiminen” toinen kappale. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille neljä asiaa, jotka meidän täytyy tehdä
toimiaksemme sen mallin mukaan, jonka Jumala on antanut meille avuksi
hengellisen tiedon hankkimiseen.

• Sen pohjalta mitä luimme tästä kappaleesta, mitkä neljä asiaa meidän tulee
tehdä toimiaksemme sen mallin mukaan, jonka Jumala on antanut meille
avuksi hengellisen tiedon hankkimiseen?

Kirjoita oppilaiden vastaukset taululla olevan otsikon alle seuraavasti:

1. Hanki vilpitön halu tietää totuus.

2. Ole halukas elämään sen totuuden mukaan, jonka Jumala on ilmoittanut.

HENGELLISEN T IEDON HANKKIMINEN
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3. Etsi totuutta rukoilemalla.

4. Etsi totuutta tutkimalla Jumalan sanaa vakavasti.

Kysy luokalta:

• Miksihän meidän on tärkeää toteuttaa Jumalan mallia hengellisen tiedon
hankkimiseen joka päivä eikä vain silloin kun meillä on mieltä askarruttavia
kysymyksiä tai huolenaiheita? (On tärkeää, että toteutamme tätä mallia joka
päivä, koska näiden asioiden tekeminen luo otollisen ilmapiirin sille, että
Herran Henki on luonamme aina, ja voi auttaa meitä tunnistamaan Pyhän
Hengen vaikutuksen. Noudattamalla johdonmukaisesti tätä mallia me
osoitamme Herralle, että haluamme hankkia hengellistä tietoa koko ajan – ei
vain silloin kun meillä on mieltä askarruttavia kysymyksiä tai huolenaiheita.)

Pyydä oppilaita katsomaan uudelleen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja luvun
”Hengellisen tiedon hankkiminen” toista kappaletta.

• Mitkä Mormonin kirjan oppien hallinnan kohdat tukevat Jumalan mallia
hengellisen tiedon hankkimiseen? (Samalla kun oppilaat vastaavat, kirjoita
taululle seuraavat viitteet: Moroni 10:4–5; 2. Nefi 32:8–9; 2. Nefi 32:3; tässä
järjestyksessä pyhien kirjoitusten kohdat mainitaan toisessa kappaleessa.)

Jaa oppilaat kolmeen ryhmään. Anna jokaiselle ryhmälle tehtäväksi tutkia yhtä
taululla olevaa Mormonin kirjan oppien hallinnan kohtaa ja panna merkille pyhien
kirjoitusten ilmauksia, jotka opettavat Jumalan mallia hengellisen tiedon
hankkimiseen. Kun ryhmillä on ollut riittävästi aikaa, kehota yhtä tai useampaa
oppilasta jokaisesta ryhmästä kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Kun he kertovat,
voisit esittää seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Mitähän tarkoittaa se, että ”[kysyy] Jumalalta – – vilpittömin sydämin, vakain
aikein” (Moroni 10:4)? (Auta oppilaita ymmärtämään, että tämä ilmaus
tarkoittaa sitä, että me vilpittömästi haluamme saada vastauksen Jumalalta ja
aiomme toimia saamamme vastauksen mukaisesti.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin
presidentin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat:

”’Vakaa aie’ tarkoittaa, että todella aikoo noudattaa saamaansa jumalallista
ohjausta” (Russell M. Nelson, ”Pyytäkää, etsikää, kolkuttakaa”, Liahona,
marraskuu 2009, s. 82).

• Miksihän on tärkeää, että etsimme totuutta vilpittömin sydämin ja että todella
aiomme noudattaa sitä ohjausta, jota Jumala antaa meille?

• Mitähän tarkoittaa se, että rukoilee aina (ks. 2. Nefi 32:9)?

HENGELLISEN T IEDON HANKKIMINEN
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• Mitenhän se, että lukee välinpitämättömästi, eroaa siitä, että kestitsee itseään
Kristuksen sanoilla (ks. 2. Nefi 32:3)?

• Kuinka se, että päätämme rukoilla aina ja kestitä itseämme Kristuksen sanoilla,
voi auttaa meitä hankkimaan hengellistä tietoa?

Pyydä oppilaita kertomaan kokemuksia, joita heillä on ollut toteuttaessaan Jumalan
mallia hengellisen tiedon hankkimiseen. Kun he kertovat, pyydä heitä myös
selittämään, mitä siunauksia he ovat saaneet sen tuloksena. Voisit itsekin kertoa
jonkin kokemuksen.

Kysymysten esittäminen ja vastausten etsiminen ovat ehdottoman
välttämätön osa pyrkimystämme oppia totuutta
Pyydä oppilaita miettimään, onko heidän mielestään hyvä, että ihmiset esittävät
kysymyksiä kirkon opetuksista tai kirkon historiaan liittyvistä seikoista, joita saattaa
olla vaikea ymmärtää.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja luvun
”Hengellisen tiedon hankkiminen” kolmas kappale. Pyydä oppilaita seuraamaan
mukana ja panemaan merkille, mitä tässä kappaleessa opetetaan siitä, mikä
merkitys on kysymysten esittämisellä ja vastausten etsimisellä pyrkiessämme
oppimaan totuutta.

• Mikä merkitys on kysymysten esittämisellä ja vastausten etsimisellä
pyrkiessämme oppimaan totuutta? (Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita
taululle seuraava totuutta koskeva lausuma: Kysymysten esittäminen ja
vastausten etsiminen ovat ehdottoman välttämätön osa pyrkimystämme
oppia totuutta.)

• Miksihän kysymysten esittäminen ja vastausten etsiminen ovat ehdottoman
välttämätön osa pyrkimystämme oppia totuutta?

• Sen mukaan mitä opimme kolmannesta kappaleesta, miksi meidän
asenteellamme ja aikeellamme on väliä, kun esitämme kysymyksiä? (Auta
oppilaita huomaamaan seuraava totuus: Oma asenteemme ja aie, joka meillä
on esittäessämme kysymyksiä ja etsiessämme vastauksia, vaikuttavat
suuresti kykyymme oppia Pyhän Hengen avulla. Voit ehdottaa, että
oppilaat merkitsevät tämän periaatteen julkaisuun Oppien hallinta – peruskirja.)

Muistuta oppilaita kertomuksen nuoresta naisesta, joka otti yhteyttä sisar Sheri L.
Dew’hin, koska hän oli huolissaan siitä, olivatko kirkon opetukset totta. Selitä, että
nuori nainen päätti mennä tapaamaan piispaansa ja muita – kuten sisar Dew’ta –
jotka voisivat auttaa häntä löytämään vastauksia kysymyksiinsä.

Anna jokaiselle oppilaalle seuraava moniste. Selitä, että tässä monisteessa
on sisar Dew’n kertomus siitä, mitä tapahtui, kun nuori nainen etsi

vastauksia kysymyksiinsä. Kehota muutamia oppilaita lukemaan kertomus
vuorotellen ääneen. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, kuinka meidän asenteemme ja aikeemme esittäessämme kysymyksiä ja
etsiessämme vastauksia vaikuttavat kykyymme oppia Pyhän Hengen avulla.

Kun oppilaat ovat lukeneet kolme ensimmäistä kappaletta, kysy:

HENGELLISEN T IEDON HANKKIMINEN
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• Kuinka tämän nuoren naisen asenne ja aie totuuden etsijänä ovat saattaneet
vaikuttaa hänen kykyynsä löytää vastauksia kysymyksiinsä?

Pyydä sitten muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen monisteesta sisar
Dew’n kertomuksen loppuosa.

”Sanoin [nuorelle naiselle]: ’Tuo mukanasi pyhät kirjoituksesi ja kaikki
kysymykset, joita sinulla on. Kysymykset ovat hyvä asia. Katsotaan, mitä
Herra opettaa meille.’

Hän otti sanani todesta ja esitti hankalan kysymyksen toisensa perään.
Etsimme vastauksia pyhistä kirjoituksista ja profeettojen opetuksista.
Vähitellen hän alkoi ymmärtää, ettei se, että hänellä oli kysymyksiä,

tarkoittanut sitä, ettei hänellä olisi ollut todistusta. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä
kertomuksia profeetoista, joilla on ollut kysymyksiä. Ja hän alkoi huomata, milloin Henki
todisti hänelle – todisti myös siitä, että profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat ovat todella
profeettoja.

Hänen todistuksensa alkoi kasvaa, ja aikaa kului. Noin vuosi sitten hän soitti jälleen.
’Halusin, että sinä olet yksi niistä ensimmäisistä, jotka saavat tietää, että minulla on
kädessäni temppelisuositus. Tuletko paikalle, kun saan oman endaumenttini?’ Sitten hän
lisäsi: ’Tiedätkö, mistä sinun sanoistasi oli minulle eniten apua? Sanoit minulle, että
kysymykset ovat hyvä asia, ja annoit minun nähdä itseni pikemminkin etsijänä kuin
epäilijänä.’

Olin aivan riemuissani! Mutta kaksi päivää myöhemmin sain aivan erilaisen puhelun
eräältä toiselta [nuorelta naiselta]. ’Sisar Dew’, hän sanoi, ’ennen kuin kuulet keneltäkään
muulta, niin haluan sinun tietävän, että olen raskaana.’ Hän sanoi, että useiden vuosien
ajan hän oli epäillyt evankeliumin totuutta ja oli viimein päättänyt, ettei ollut mitään syytä
elää siveyden lain mukaan.

Sanoin hänelle, etten ollut hänen tuomarinsa ja että rakastin häntä. Sitten kysyin häneltä,
haluaisiko hän saada todistuksen. ’Ei, enpä usko’, hän sanoi.

Tämä vastakohtaisuus hätkähdytti. Suunnilleen samoihin aikoihin näillä kahdella nuorella
naisella oli kysymyksiä, jotka olivat uhkana heidän todistukselleen. Toinen heistä pyysi
apua, ja perhe, ystävät ja johtohenkilöt noudattivat presidentti Monsonin neuvoa ja
lähtivät pelastamaan häntä. Toinen tyttö hautoi epäilyksiään ja vakuutti itselleen, että
hänen moraalittomat valintansa olivat hyväksyttäviä. – –

Ensimmäisen tytön kysymykset saivat aikaan sen, että hänestä tuli totuuden etsijä. Toinen
tyttö käytti kysymyksiään moraalittomuutensa oikeuttamiseksi.

Rakkaat ystäväni, kysymykset ovat hyvä asia. Kysymykset ovat hyvä asia, jos ne ovat
innoitettuja kysymyksiä, jos ne kysytään uskossa ja luotettavista lähteistä, jolloin Henki
ohjaa ja vahvistaa vastauksen. – –

Kukaan meistä ei ole oikeutettu saamaan ilmoitusta ilman omaa ponnisteluamme.
Vastaukset Jumalalta eivät vain ilmesty taianomaisesti. Jos haluamme kasvaa hengellisesti,
Herra odottaa meidän esittävän kysymyksiä ja etsivän vastauksia. Hän on luvannut: ’Jos
pyydät, sinä saat ilmoitusta ilmoituksen päälle, tietoa tiedon päälle’ [OL 42:61]. Voiko sen
selvemmin sanoa? Herra rakastaa innoitettuja kysymyksiä, jotka esitetään uskossa, koska
ne johtavat tietoon, ilmoitukseen ja suurempaan uskoon.” (Sheri L. Dew, ”Will You Engage
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in the Wrestle?”, Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuus,
17. toukokuuta 2016, byui.edu/devotionals.)

• Kuinka näiden kahden nuoren naisen kokemukset, joista sisar Dew kertoi,
voivat auttaa meitä ymmärtämään, miten tärkeitä meidän asenteemme ja
aikeemme ovat esittäessämme kysymyksiä?

• Kuinka näiden kahden nuoren naisen kokemukset auttavat meitä
ymmärtämään oman roolimme siinä, että etsimme uutterasti vastauksia
kysymyksiimme?

Voit todistaa siitä, kuinka tärkeää on esittää vilpittömiä kysymyksiä ja etsiä
vastauksia uutterasti. Voisit kertoa, kuinka sinä olet tullut tietämään, että Herra
vastaa vilpittömiin kysymyksiimme.

Kehota oppilaita toimimaan oppimansa pohjalta siten, että he esittävät vilpittömiä
kysymyksiä ja etsivät uutterasti vastauksia toteuttamalla taivaallisen Isän säätämää
mallia hengellisen tiedon hankkimiseen.

Osa 2 (40 minuuttia)
Periaatteita, jotka voivat auttaa meitä vastaamaan kysymyksiin
Kehota oppilaita miettimään, mitä kysymyksiä heillä saattaa olla elämästä tai
kirkosta ja sen opetuksista ja historiasta.

Esimerkkinä huolenaiheesta ja kysymyksestä, joka joillakin oppilailla saattaa olla tai
jonka joku muu saattaa kysyä heiltä, laita näkyviin tai kirjoita seuraavaa taululle:

Kuulen muiden ihmisten saavan vastauksia rukouksiinsa, mutta niin ei käy
minulle. Ei vain tunnu siltä, että Jumala rakastaa minua, vaikka yritänkin tehdä
oikein. Miksei Jumala vastaa rukouksiini?

Selitä oppilaille, että hengellisen tiedon hankkimista koskevassa
oppimiskokemuksessa tämän osuuden tarkoituksena on auttaa heitä oppimaan
kolme periaatetta, jotka voivat opastaa heitä, kun heillä on kysymyksiä tai kun
muut esittävät heille kysymyksiä: toimi uskossa, tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä
iankaikkisesta näkökulmasta sekä tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti
asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Toimi uskossa
Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen julkaisun Oppien hallinta
– peruskirja luvun ”Hengellisen tiedon hankkiminen” periaate 1, ”Toimi uskossa”.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille lausumia, joissa
selitetään, mitä voimme tehdä toimiaksemme uskossa, kun meillä on kysymyksiä
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tai huolenaiheita. Ehdota oppilaille, että he merkitsevät ilmauksia, jotka ovat heille
erityisen merkityksellisiä.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löysivät. Kun he tekevät niin, voisit pyytää
heitä selittämään, kuinka heidän löytämiensä neuvojen noudattamisesta voisi olla
hyötyä, kun heillä on kysymyksiä tai huolenaiheita. Tähdennä seuraavaa
oppilauselmaa: Jatkaessamme vastausten etsimistä meidän tulee elää uskossa
– luottaen siihen, että lopulta saamme etsimämme vastaukset.

• Mikä Mormonin kirjan oppien hallinnan kohta tukee tätä oppilauselmaa?
(Ehdota oppilaille, että he merkitsevät jakeen Et. 12:6 pyhiin kirjoituksiinsa
selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Et. 12:6. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja panemaan merkille sanoja tai ilmauksia, jotka auttavat meitä
ymmärtämään, miksi meidän on tärkeää elää uskossa etsiessämme vastauksia
kysymyksiimme.

• Mitkä tämän jakeen sanat tai ilmaukset voivat auttaa meitä ymmärtämään,
miksi on tärkeää, että elämme uskossa etsiessämme vastauksia
kysymyksiimme?

• Mitähän tämä tarkoittaa: ”Te ette saa todistusta, ennen kuin uskonne on
koeteltu” (Et. 12:6)?

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan ja
panemaan merkille, mitä voimme tehdä saadaksemme todistuksen evankeliumin
totuudesta.

”Kun osoitatte uskoanne ja kun sovellatte käytäntöön evankeliumin periaatteita
päivittäin kaikissa olosuhteissa, niin saatte maistaa evankeliumin suloisia
hedelmiä, ja näistä hedelmistä tulette tietämään sen olevan totta” (ks. Dieter F.
Uchtdorf, ”Kuvajainen vedessä”, kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille
aikuisille, 1. marraskuuta 2009, LDS.org).

• Mitä me voimme näiden presidentti Uchtdorfin sanojen mukaan tehdä
saadaksemme todistuksen evankeliumin totuudesta tai vahvistaaksemme
todistustamme siitä?

• Miksihän Herra odottaa meidän osoittavan uskoamme ennen kuin saamme
todistuksen evankeliumin totuudesta?

• Mistä totuudesta olette saaneet todistuksen päättämällä osoittaa uskoanne
toteuttamalla evankeliumin periaatteita käytännössä päivittäin? Millä tavoin se
todistus tuli teille? (Voit itsekin kertoa jonkin kokemuksen.)

Selitä, että jotkut ihmiset saattavat asettaa kyseenalaiseksi sen, onko heillä todistus,
tai miettiä, miksei heidän todistuksensa ole vahvempi, vaikka he ovat pyrkineet
osoittamaan uskoaan elämällä Herran käskyjen mukaisesti.
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Tähdennä julkaisun Oppien hallinta – peruskirja luvun ”Hengellisen tiedon
hankkiminen” periaatteen 1, ”Toimi uskossa”, kahta viimeistä oppilauselmaa: Kun
olemme uskollisia jo saamallemme totuudelle ja valolle, me saamme lisää.
Kysymyksiimme ja rukouksiimme saadut vastaukset tulevat usein rivi rivin
päälle, opetus opetuksen päälle. Ehdota oppilaille, että he merkitsevät nämä
totuudet.

• Kuinka nämä totuudet saattaisivat auttaa henkilöä ymmärtämään, miksi hänen
todistuksensa evankeliumista ei ole kasvanut nopeammin?

• Mikä oppien hallinnan kohta tukee näitä kahta totuutta? (Ehdota oppilaille, että
he merkitsevät jakeen 2. Nefi 28:30 selvästi erottuvalla tavalla.)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 28:30. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille ilmauksia, jotka tukevat julkaisun
Oppien hallinta – peruskirja totuuksia. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

Selitä, että vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista on
kuvaillut kokemustaan rukouksesta, kun hän ja hänen perheensä kohtasivat
koetuksen, joka kesti useita vuosia. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin
Christoffersonin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan syitä, miksi
Herra saattaisi päättää olla vastaamatta joihinkin kysymyksiimme ja rukouksiimme
heti tai haluamallamme tavalla.

”Rukoilin, että jokin ihmeellinen väliintulo pelastaisi meidät. Vaikka rukoilin sitä
monta kertaa todella vilpittömästi ja hartaasti toivoen, vastaus oli lopulta ’Ei’.
Opin vihdoin rukoilemaan Vapahtajan tavoin: ’Mutta älköön toteutuko minun
tahtoni, vaan sinun’ (Luuk. 22:42). Etsin Herran apua jokaisella pienenpienellä
askeleella kohti lopullista ratkaisua.

– – Lankesin useammin kuin kerran polvilleni taivaallisen Isäni eteen rukoillen
kyynelsilmin Hänen apuaan. Ja Hän auttoi. Joskus se oli pelkkä rauhan tunne, varmuuden tunne
siitä, että asiat järjestyisivät. – –

Vaikka kärsinkin silloin, niin nyt olen kiitollinen siitä, ettei ongelmaani ollut pikaratkaisua. Se,
että minun oli monen vuoden ajan pakko kääntyä Jumalan puoleen lähes päivittäin saadakseni
apua, opetti minua todella rukoilemaan ja saamaan vastauksia rukouksiin, ja se opetti minua
hyvin käytännöllisellä tavalla uskomaan Jumalaan. Tulin tuntemaan Vapahtajani ja taivaallisen
Isäni sillä tavoin ja siinä määrin, ettei sitä ehkä olisi muulla tavoin tapahtunut tai minulta olisi
kulunut siihen paljon kauemmin. – – Opin luottamaan Herraan koko sydämestäni. Opin
kulkemaan Hänen kanssaan päivän kerrallaan.” (D. Todd Christofferson, ”Tunnistakaamme
Jumalan käsi päivittäisissä siunauksissamme”, Liahona, tammikuu 2012, s. 26–27.)

• Sen perusteella, mitä opitte tästä lainauksesta, minkä syiden vuoksi Jumala
saattaa päättää olla vastaamatta joihinkin kysymyksiimme ja rukouksiimme heti
tai haluamallamme tavalla? (Kun oppilaat ovat vastanneet, voisit tuoda esiin,
että Jumala saattaa myös vastata rukouksiimme heti, hyvin suorilla ja
voimallisilla tavoilla.)

Viittaa taululla olevaan huolenaiheeseen ja kysymykseen.

• Jos teillä olisi tämä huolenaihe ja kysymys, kuinka voisitte päättää toimia
uskossa?
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Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta
Pyydä oppilaita ajattelemaan tilanteita, jolloin he ovat ehkä huomanneet, että
heidän uskonkäsityksensä ja elämää koskevat näkemyksensä ovat olleet erilaisia
kuin niiden heidän ystäviensä ja tuttaviensa uskonkäsitykset ja näkemykset, jotka
eivät ole Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan,
miksi myöhempien aikojen pyhät suhtautuvat elämää ja uskonnollisia aiheita
koskeviin kysymyksiin usein eri tavalla kuin muut saattavat suhtautua niihin.

”Monissa tärkeissä asioissa meidän käsityksemme [tai uskonkäsityksemme] – –
ovat erilaisia kuin monien ystäviemme ja tovereidemme. Ne eroavat myös
monista käsityksistä, joita esitetään nykyään tiedotusvälineissä – –. Koska
myöhempien aikojen pyhät esimerkiksi tuntevat taivaallisen Isämme
suunnitelman lapsiaan varten, me tiedämme, ettei tämä kuolevainen elämä ole
yksinäytöksinen näytelmä tuntemattoman menneisyyden ja epävarman

tulevaisuuden välissä. Tämä elämä on kuin kolminäytöksisen näytelmän toinen näytös. Sen
tarkoituksen määrittelee se, mitä on ilmoitettu meidän hengellisestä olemassaolostamme
ensimmäisessä näytöksessä sekä meidän iankaikkisesta päämäärästämme kolmannessa
näytöksessä. Koska meillä on tieto tästä suunnitelmasta ja muista Jumalan ilmoittamista
totuuksista, meillä on lähtökohtaisesti eri käsitykset kuin niillä, joilla ei ole samaa tietoa kuin
meillä. Tästä seuraa se, että me päädymme eri päätelmiin monissa tärkeissä asioissa, joita toiset
arvioivat vain kuolevaista elämää koskevien mielipiteidensä perusteella.” (Dallin H. Oaks, ”Sillä
niin kuin hän mielessään laskee”, ilta johtavan auktoriteetin seurassa, 8. helmikuuta 2013,
lds.org/broadcasts.)

• Miksi myöhempien aikojen pyhät vanhin Oaksin mukaan suhtautuvat
maanpäällistä elämäämme ja uskonnollisia aiheita koskeviin kysymyksiin eri
tavalla kuin muut saattavat suhtautua niihin? (Kun oppilaat vastaavat, piirrä
taululle seuraava kaavio.)

Peitä ensimmäisen ja kolmannen näytöksen kohdat ja esitä seuraava kysymys:

• Mikä on esimerkki sellaisesta tärkeästä aiheesta, johon me saattaisimme
suhtautua eri tavalla, ellei meillä olisi tietoa kuolevaisuutta edeltävästä
elämästämme tai elämästä kuoleman jälkeen? (Oppilaat voivat mainita useita
aiheita, kuten sen, kuinka arvostamme ihmiselämää, tai sen, että saamme
Jumalan antamat seuraukset valinnoistamme viimeisellä tuomiolla.)

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Oaksin seuraavat sanat. Selitä, että
hän puhui seminaarin ja uskontoinstituutin opettajille. Pyydä luokan jäseniä
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kuuntelemaan, mitä hänen mielestään oppilaiden tulee tehdä, kun heidän eteensä
tulee vaikea käsitys tai kysymys.

”Olen sitä mieltä, että voi olla parempi, etteivät nuoremme kiistelisi tovereidensa
kanssa – –. Heidän on usein parempi vastata siten, että toteavat kuulemiensa
väitteiden maailmalliset lähtökohdat tai käsitykset ja mainitsevat sitten ne
erilaiset käsitykset tai perusteet, jotka ohjaavat myöhempien aikojen pyhien
ajattelua.” (Dallin H. Oaks, ”Sillä niin kuin hän mielessään laskee”, lds.org/
broadcasts.)

• Mitä voimme vanhin Oaksin ehdotuksen mukaan tehdä, kun eteemme tulee
jokin vaikea käsitys tai kysymys? (Sinun on ehkä tarpeen auttaa oppilaita
ymmärtämään, että lähtökohta ilmaisee, mistä jokin ajatus on lähtöisin tai
mihin se perustuu.)

Havainnollista, kuinka henkilön uskonkäsitykset tai olettamukset voivat vaikuttaa
hänen päätymiinsä vastauksiin, asettamalla tai piirtämällä yksinkertainen kehys
taululle kirjoitetun huolenaiheen ja kysymyksen ympärille.

Selitä, että tämä yksinkertainen kehys
kuvaa niitä uskonkäsityksiä tai
olettamuksia, joita tämän kysymyksen
esittäneellä henkilöllä saattaa olla, ellei
hän ole tarkastellut kysymystä sen
valossa, mitä me tiedämme
taivaallisesta Isästä, Hänen
pelastussuunnitelmastaan ja Jeesuksen
Kristuksen opetuksista. Tuo esiin, että
kun tarkastelemme henkilön
uskonkäsityksiä tai olettamuksia,
meidän tulee tehdä se ystävällisesti ja
kunnioittavasti ja olla ymmärtäväisiä hänen tunteitaan kohtaan sekä herkkiä
kuulemaan Pyhän Hengen johdatusta.

• Mitkä ovat sellaisia uskonkäsityksiä tai olettamuksia, jotka eivät ehkä pidä
paikkaansa ja jotka voisivat vaikuttaa siihen, että henkilöllä on tämä huolenaihe
ja kysymys?

Kirjoita oppilaiden vastauksia taululle kehyksen ympärille. Mahdollisia vastauksia:

Jumala vastaa kaikkien rukouksiin samalla tavalla.

Jumala rakastaa joitakuita lapsistaan, mutta Hän ei oikeastaan rakasta minua.

Jumala ei rakasta minua, ellei Hän vastaa rukouksiini siten kuin toivon ja odotan
Hänen vastaavan.

Jos yritän tehdä niin kuin on oikein, silloin Jumalan pitäisi vastata kaikkiin
rukouksiini heti.
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• Miksihän on tärkeää ajatella, mitä uskonkäsityksiä tai olettamuksia meillä tai
muilla saattaisi olla, kun esitetään kysymyksiä, jotka koskevat Jumalaa,
elämäämme maan päällä tai kirkkoa ja sen opetuksia ja historiaa? (Auta
oppilaita näkemään, että tämän tekeminen voi auttaa meitä ymmärtämään
paremmin niitä perimmäisiä huolenaiheita tai sitä rajallista näkemystä, joihin
kysymys saattaa perustua.)

• Millä tavoin taululla olevat uskonkäsitykset tai olettamukset voisivat olla
merkkinä siitä, että henkilö saattaa tarkastella kysymystä rajoittuneesta
näkökulmasta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja luvun
”Hengellisen tiedon hankkiminen” periaate 2, ”Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä
iankaikkisesta näkökulmasta”. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, kuinka me voimme tarkastella käsitteitä ja kysymyksiä
iankaikkisesta näkökulmasta.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Ehdota oppilaille, että he merkitsevät
seuraavan totuuden: Me tarkastelemme opillisia käsitteitä, kysymyksiä ja
yhteiskunnallisia ongelmia iankaikkisesta näkökulmasta tutkimalla niitä
pelastussuunnitelman ja Vapahtajan opetusten valossa. Ota taululta esiin
ensimmäisen ja kolmannen näytöksen kohdat.

Voisit auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka käsityksiä ja kysymyksiä voi
tarkastella pelastussuunnitelman ja Vapahtajan opetusten valossa,

näyttämällä videon ”Kysymyksen uudelleen tarkasteleminen iankaikkisesta
näkökulmasta” (2.55), joka on saatavana sivustolla LDS.org. Pyydä luokan jäseniä
katsomaan, kuinka eräs nuori nainen nimeltä Lauren käytti aikaa miettiäkseen,
mitkä uskonkäsitykset tai olettamukset saattoivat vaikuttaa hänen ystävänsä
kysymykseen Jumalasta, ja kuinka Lauren sitten tarkasteli kysymystä iankaikkisesta
näkökulmasta.

Kun oppilaat ovat katsoneet videon, kysy:

• Miksihän Laurenin oli hyödyllistä miettiä, mitkä uskonkäsitykset tai
olettamukset saattoivat vaikuttaa hänen ystävänsä kysymykseen Jumalasta?

• Mitä tapahtui, kun Lauren tarkasteli ystävänsä kysymystä iankaikkisesta
näkökulmasta?

Auta oppilaita harjoittelemaan käsitysten ja kysymysten tarkastelemista
iankaikkisesta näkökulmasta pyytämällä heitä katsomaan taululla olevaa
kehystettyä huolenaihetta ja kysymystä sekä kysymällä:

• Mitä sellaista tiedämme taivaallisesta Isästä, Hänen suunnitelmastaan ja
Vapahtajan opetuksista, mikä voisi auttaa meitä näkemään tämän kysymyksen
eri tavalla ja löytämään vastauksia, jotka perustuvat iankaikkiseen totuuteen?

Kun oppilaat vastaavat, pyyhi kehyksen ympärillä olevat lausumat ja korvaa ne
oppilaiden antamilla vastauksilla. Mahdollisia vastauksia:
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Jumala saattaa vastata rukouksiimme eri tavoilla sen pohjalta, mitä Hän tietää
yksilöllisistä tarpeistamme ja mikä on meille parhaaksi.

Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan, myös minua.

Jumala rakastaa minua silloinkin kun Hän ei vastaa rukouksiini siten kuin toivon
ja odotan Hänen vastaavan.

Vaikka yritänkin tehdä niin kuin on oikein, Jumala ei ehkä vastaa kaikkiin
rukouksiini heti. Tämä antaa minulle mahdollisuuksia kasvaa hengellisesti.

Poista tai pyyhi yksinkertainen kehys taululla olevan huolenaiheen ja kysymyksen
ympäriltä ja korvaa se kauniimmalla kehyksellä.

Selitä, että tämä uusi kehys kuvaa
totuuksia, jotka me tiedämme
taivaallisesta Isästä, Hänen
pelastussuunnitelmastaan ja Vapahtajan
opetuksista.

• Kuinka tämän kysymyksen
tarkasteleminen sen valossa, mitä
tiedämme taivaallisesta Isästä,
Hänen pelastussuunnitelmastaan ja
Vapahtajan opetuksista, antaa
meidän nähdä kysymyksen eri
tavalla?

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka he ovat pystyneet ymmärtämään paremmin
jonkin käsityksen, opetuksen tai huolenaiheen, kun he ovat pohtineet sitä
iankaikkisesta näkökulmasta. Voisit kertoa omankin kokemuksen.

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon
lähteiden avulla
Kehota oppilaita miettimään, minkä lähteiden puoleen he voisivat kääntyä, kun
heillä on kysymys kirkosta tai kun he tarvitsevat apua jonkin tärkeän valinnan
tekemisessä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat:

”Jaakob [ei] sanonut: ’Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, etsiköön
sitä Googlesta!’” (M. Russell Ballard, ”Kirkon koululaitoksen opettajien
mahdollisuudet ja vastuut 2000-luvulla”, ilta johtavan auktoriteetin seurassa,
26. helmikuuta 2016, lds.org/broadcasts).
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• Mitä apostoli Jaakob jakeen Jaak. 1:5 mukaan nimenomaan opetti? (”Jos
joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta.”)

• Kun meillä on jokin kysymys tai huolenaihe, miksihän on tärkeää ensin pyytää
apua Jumalalta?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja
luvusta ”Hengellisen tiedon hankkiminen” periaatteen 3, ”Tavoittele lisää
ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla”, 1. kappale. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jumala on antanut
meille avuksi totuuden selville saamiseen ja ymmärtämiseen. Kehota oppilaita
merkitsemään, mitä he löytävät.

• Mitä Jumala on antanut meille avuksi totuuden selville saamiseen ja
ymmärtämiseen? (Voisit tämän keskustelun kuluessa ehdottaa oppilaille, että
he merkitsevät seuraavan lausuman: Herran asettamaan hengellisen tiedon
saamisen tapahtumasarjaan kuuluu se, että Hän on järjestänyt tiedon
lähteitä, joiden välityksellä Hän ilmoittaa lapsilleen totuutta ja antaa
johdatusta.)

• Mitä siunauksia me voimme saada, kun käännymme Herran jumalallisesti
asettamien totuuden lähteiden puoleen?

Viittaa taululla olevaan kehystettyyn huolenaiheeseen ja kysymykseen.

• Minkä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden puoleen voisitte kääntyä, jos
teillä olisi tämä huolenaihe ja kysymys?

Voisit auttaa oppilaita saamaan tietoa muista apukeinoista, joiden avulla he voivat
löytää jumalallisesti asetettuja tiedon lähteitä, kertomalla heille kirkon virallisesta
verkkosivustosta mormonnewsroom.org (ja mahdollisuuksien mukaan näyttämällä
sen heille tai kehottamalla heitä etsimään sen omista elektronisista laitteistaan).
Selitä, että tällä verkkosivustolla kirkko selventää tietoja useista erilaisista kirkkoon
liittyvistä suurta yleisöä kiinnostavista aiheista sekä korjaa vaillinaista tai virheellistä
tietoa, josta kerrotaan mediassa. Voisit myös näyttää oppilaille evankeliumin eri
aiheita käsittelevää englanninkielistä kirkon sivua lds.org/topics. Siellä olevat
evankeliumin aiheita käsittelevät kirjoitelmat sisältävät arvokasta ja suoraa tietoa
monista vaikeistakin historiallisista ja opillisista aiheista.

Pyydä osallistujia kertomaan esimerkkejä siitä, kuinka heitä on siunattu, kun he
ovat kääntyneet jumalallisten tiedon lähteiden puoleen saadakseen vastauksia
kysymykseen tai ongelmalliseen aiheeseen, jonka eteen he ovat joutuneet. Voisit
valmistautua kertomaan jonkin oman esimerkkisi.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja
luvusta ”Hengellisen tiedon hankkiminen” periaatteen 3, ”Tavoittele lisää
ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla”, 2. kappale. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä tässä kappaleessa
opetetaan tiedon lähteistä, jotka eivät ole kirkon tuottamia.

• Miksi on tärkeää varoa epäluotettavia tiedon lähteitä?

• Kuinka voimme tunnistaa totuuden tiedon lähteissä, jotka eivät ole kirkon
tuottamia? (Auta oppilaita ymmärtämään, että Pyhä Henki voi auttaa meitä
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tunnistamaan totuuden tai erheen, mistä tahansa lähteestä sitä löydämmekin
[ks. Moroni 10:5].)

Selitä, että sen lisäksi, että oppilaat opiskelevat kouluvuoden aikana Mormonin
kirjan opetuksia järjestyksessä, he opiskelevat myös julkaisussa Oppien hallinta –
peruskirja olevia yhdeksää opillista aihetta (jotka vastaavat nuorten sunnuntaisen
opetusohjelman aiheita). He opiskelevat myös kuhunkin aiheeseen liittyviä
Mormonin kirjan oppien hallinnan kohtia. Kun kutakin aihetta opiskellaan, he
käyttävät hengellisen tiedon hankkimisen periaatteita, joista tässä oppiaiheessa on
keskusteltu, tarkastellakseen todellisia kysymyksiä, ongelmallisia aiheita ja
mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa omaan elämäänsä.

Lausu todistuksesi siitä, kuinka tärkeää on soveltaa käytäntöön hengellisen tiedon
hankkimisen periaatteita, kun kohtaamme vaikeita käsitteitä tai kysymyksiä.
Vakuuta oppilaille, että Herra haluaa opettaa heitä Henkensä avulla. Kun
toimimme uskossa, tarkastelemme käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta
näkökulmasta sekä tavoittelemme lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen
tiedon lähteiden avulla, Jumala antaa meille vastauksia ja suo ohjausta elämäämme.

Oppien hallinnan kertaaminen
Voisit käyttää seuraavaa toimintaa jollakin toisella oppitunnilla auttaaksesi oppilaita
kertaamaan Mormonin kirjan oppien hallinnan kohtia, jotka liittyvät hengellisen
tiedon hankkimiseen. Niihin viitataan tämän oppimiskokemuksen osissa 1 ja 2.

Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat oppien hallinnan kohtien viitteet:
2. Nefi 28:30; 2. Nefi 32:3; 2. Nefi 32:8–9; Moosia 4:9; Et. 12:6; Moroni 10:4–5.

Järjestä oppilaat pareiksi. Pyydä heitä kertaamaan taululla olevissa kohdissa
opetettu oppi seuraavalla tavalla: Kunkin parin toinen oppilas käyttää julkaisua
Oppien hallinta – viiteopas ja lukee ääneen satunnaisessa järjestyksessä kunkin
edellä mainitun oppien hallinnan kohdan avainilmauksen. Kun hän lukee
avainilmauksen, toinen oppilas sanoo, mikä taululla oleva kohta liittyy siihen.
Pyydä oppilaita muutaman minuutin kuluttua vaihtamaan tehtäviä parinsa kanssa.

Auta seuraavaksi oppilaita tutustumaan oppien hallinnan kohtien sanamuotoon
lukemalla pyhien kirjoitusten kohta ääneen ilman että kerrot oppilaille kohdan
viitettä. Kehota oppilaita katsomaan, ehtivätkö he löytää kohdan ja alkaa lukea sitä
ääneen kanssasi ennen kuin olet saanut luettua kyseisen kohdan. Kun kohta on
luettu, pyydä yhtä tai useampaa oppilasta selittämään omin sanoin kohdassa
opetettu oppi tai periaate. Toista tämä toiminta kunkin taululle kirjoitetun oppien
hallinnan kohdan osalta.

HENGELLISEN T IEDON HANKKIMINEN
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Jumaluus
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (75 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava lausuma ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan se ääneen:
Jumala ei oikeastaan tunne minua tai välitä siitä, mitä koen elämässä.

• Kuinka tämän väärinkäsityksen vuoksi jonkun voisi olla vaikea osoittaa uskoa
Jumalaan?

Pyydä oppilaita ottamaan esille julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen
aihe 1, ”Jumaluus”. Kehota oppilaita parin kanssa lukemaan tämän aiheen alla
olevat kappaleet ja etsimään totuuksia jumaluuden jäsenten luonteesta ja
ominaisuuksista. Pyydä heitä keskustelemaan parinsa kanssa siitä, kuinka jotkin
heidän löytämänsä totuudet voisivat osaltaan oikaista taululle kirjoitetun lausuman
tai selventää sitä.

Pyydä riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan luokalle, mistä he
keskustelivat parinsa kanssa. Todista, että kun me opimme ja ymmärrämme
paremmin jumaluutta koskevan opin, meidän uskomme ja luottamuksemme
taivaalliseen Isään, Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen kasvaa.

Osa 2 (10 minuuttia)
Esitä oppilaille seuraava kysymys:

• Mitä sellaisia eroja jotkut saattavat huomata muissa ihmisissä, joiden vuoksi he
alkavat pitää niitä ihmisiä itseään huonompina? (Oppilaat saattavat mainita
seuraavia asioita: taloudelliseen asemaan, ulkomuotoon, kykyihin, kulttuuriin,
kieleen, uskontoon, sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyvät erot.)

Kehota oppilaita ottamaan julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja esiin opillinen
aihe 1, ”Jumaluus”, ja silmäilemään otsikon ”Isä Jumala” alla oleva kappale sekä
etsimään totuus, joka kuvaa, mitä Jumala tuntee kaikkia lapsiaan kohtaan. Pyydä
heitä kertomaan, mitä he löytävät, ja kirjoita taululle seuraava oppilauselma:
Jumala rakastaa jokaista lastaan täydellisesti, ja kaikki ovat Hänelle
yhdenvertaisia. Ehdota oppilaille, että he merkitsevät tämän lausuman julkaisuun
Oppien hallinta – peruskirja.

• Mikä oppien hallinnan kohta tukee tätä totuutta? (Ehdota oppilaille, että he
merkitsevät jakeen 2. Nefi 26:33 pyhiin kirjoituksiinsa selvästi erottuvalla
tavalla, jotta he pystyvät löytämään sen helposti.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämän kohdan taustaa selittämällä, että luvussa
2. Nefi 26 profeetta Nefi profetoi viimeisistä päivistä ja kutsui kaikkia ihmisiä
tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Nefi 26:33. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota sanoihin ja ilmauksiin, joiden
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avulla voi opettaa taululle kirjoitettua oppilauselmaa. Pyydä oppilaita kertomaan,
mitä he löytävät.

• Mitähän tarkoittaa se, että ”kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia”?

• Mitä sellaisia kokemuksia teillä on ollut, jotka ovat auttaneet teitä tietämään,
että Jumala rakastaa jokaista lastaan täydellisesti ja että kaikki ovat
yhdenvertaisia Hänen silmissään? (Voit itsekin kertoa jonkin oman
kokemuksesi.)

• Kuinka tämän totuuden ymmärtäminen voi vaikuttaa siihen, miten
suhtaudumme muihin ihmisiin ja kohtelemme heitä?

Auta oppilaita ymmärtämään yksi sovellus tästä totuudesta kehottamalla yhtä
oppilasta lukemaan ääneen seuraava lausuma:

”Kirkko tuomitsee rasismin yksiselitteisesti, myös kaikenlaisen rasistisen käytöksen, johon kirkon
jäsenet ja muut ovat aiemmin hairahtuneet. Vuonna 2006 silloinen kirkon presidentti Gordon B.
Hinckley julisti, ’ettei kukaan, joka esittää väheksyviä huomautuksia henkilöistä, joilla on toinen
etninen tausta, voi pitää itseään todellisena Kristuksen opetuslapsena. Eikä hän voi ajatella
olevansa sopusoinnussa Kristuksen kirkon opetusten kanssa. Ymmärtäkäämme kaikki, että
jokainen meistä on taivaallisen Isämme poika tai tytär, ja Hän rakastaa kaikkia lapsiaan.’”
(”Race and the Church: All Are Alike unto God” [Etninen tausta ja kirkko: Kaikki ovat
yhdenvertaisia Jumalalle], 29. helmikuuta 2012, mormonnewsroom.org.)

Osa 3 (10 minuuttia)
Laita näkyviin kuvat Jeesus Kristus
ilmestyy nefiläisille (lds.org/
media-library) ja Jeesus opettaa
läntisellä pallonpuoliskolla
(Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009,
nro 82; ks. myös lds.org/media-library).

Pyydä yhtä oppilasta esittämään
lyhyesti luokalle näissä kuvissa kuvatut
pyhien kirjoitusten kertomukset.

Kerro oppilaille, että 3. Nefi 11:10–11
on oppien hallinnan kohta. Se sisältää
ensimmäiset sanat, jotka Vapahtaja
puhui nefiläisille, kun Hän ilmestyi
heille. Voisit ehdottaa, että he
merkitsevät tämän kohdan selvästi
erottuvalla tavalla.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen
3. Nefi 11:10–11. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä itseään koskevia totuuksia
Vapahtaja opetti nefiläisille.

JUMALUUS
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• Mihin arvelette lausuman ”minä
olen juonut siitä katkerasta
maljasta” (3. Nefi 11:11) viittaavan?
(Sen kärsimyksen katkeruuteen,
jonka Hän kesti sovitusuhrinsa
aikana.)

• Mitä näissä jakeissa opetetaan teille taivaallisen Isän ja Hänen Poikansa
Jeesuksen Kristuksen välisestä suhteesta?

• Mitä totuuksia voimme näiden jakeiden perusteella oppia Vapahtajasta? (Kun
oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle seuraavat oppilauselmat, jotka löytyvät
julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillisesta aiheesta 1, ”Jumaluus”: Jeesus
Kristus toteuttaa Isän tahdon kaikessa. Hän eli synnittömän elämän ja
sovitti koko ihmiskunnan synnit. Ehdota oppilaille, että he merkitsevät nämä
oppilauselmat julkaisuun Oppien hallinta – peruskirja ja kirjoittavat ensimmäisen
lausuman pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 3. Nefi 11:10–11 viereen.)

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin nämä opit pyytämällä puolta luokan
oppilaista lukemaan itsekseen Luuk. 22:39–44 ja toista puolta oppilaista lukemaan
itsekseen Moos. 4:1–2. Pyydä heitä etsimään esimerkkejä siitä, kuinka Jeesus
Kristus alistui Isän tahtoon kaikessa. Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Mitä voimme oppia Vapahtajan esimerkin pohjalta siitä, kuinka voimme
vahvistaa omaa suhdettamme taivaalliseen Isään?

Osa 4 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraavat oppilauselmat, ellet ole jo tehnyt niin:

Jumala rakastaa jokaista lastaan täydellisesti, ja kaikki ovat Hänelle
yhdenvertaisia.

Jeesus Kristus toteuttaa Isän tahdon kaikessa. Hän eli synnittömän elämän ja
sovitti koko ihmiskunnan synnit.

Pyydä oppilaita etsimään Mormonin kirjasta oppien hallinnan kohtia, jotka tukevat
näitä oppeja. (Jos oppilaiden on vaikea muistaa näitä kohtia, kannusta heitä
silmäilemään julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillisen aiheen 1, ”Jumaluus”,
väliotsikoiden ”Isä Jumala” ja ”Jeesus Kristus” alla olevia kappaleita.) Kun he ovat
löytäneet kohdat 2. Nefi 26:33 ja 3. Nefi 11:10–11, pyydä kahta oppilasta lukemaan
nämä kohdat ääneen.

Kirjoita taululle seuraava kysymys: Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri
havainnollistaa Jumalan täydellistä rakkautta jokaista lastaan kohtaan ja sitä, että kaikki
ovat Hänelle yhdenvertaisia?

Kehota oppilaita kirjoittamaan tähän kysymykseen vastaus
seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. Kehota
riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa luokalle.
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Osa 5 (5 minuuttia)
Kehota oppilaita ajattelemaan ihmisiä, joita he pitävät hyvinä esimerkkeinä, ja
miettimään, mikä tekee näistä henkilöistä hyviä esimerkkejä, joita seurata.

Pyydä oppilaita silmäilemään julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillisen
aiheen 1, ”Jumaluus”, väliotsikon ”Jeesus Kristus” toista kappaletta. Pyydä heitä
etsimään lausumaa, jossa opetetaan, kenen elämää kaikki voivat pitää esimerkkinä.
Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Kirjoita sitten taululle seuraava
oppilauselma: Jeesuksen Kristuksen elämä on täydellinen esimerkki siitä,
kuinka meidän tulee elää.

• Mikä pyhien kirjoitusten kohta tukee tätä oppia? (3. Nefi 12:48.)

Auta oppilaita ymmärtämään jakeen 3. Nefi 12:48 asiayhteys selittämällä, että kun
Jeesus Kristus oli ilmestynyt nefiläisille, Hän opetti heille, kuinka tulla Hänen
luokseen ja mitä vaaditaan taivaan valtakuntaan pääsemiseksi.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 12:48. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä käskyn Vapahtaja antoi kansalle.

• Mikä oli Vapahtajan käsky kansalle?

• Millä tavoin me voisimme pyrkiä noudattamaan tätä käskyä olla täydellisiä?
(Tähdennä, että se, miten me voimme olla täydellisiä kuten taivaallinen Isä ja
Jeesus Kristus ovat, tarkoittaa sitä, että meistä tulee Heidän kaltaisiaan. Kun
pyrimme seuraamaan Vapahtajaa, meistä voi tulla täydellisiä Hänen ja Hänen
sovitusuhrinsa kautta. Täydellisyys on prosessi, joka jatkuu seuraavassa
elämässä.)

Ehdota oppilaille, että he merkitsevät oppien hallinnan kohdan 3. Nefi 12:48
selvästi erottuvalla tavalla ja kirjoittavat tämän jakeen viereen pyhiin kirjoituksiinsa
”Jeesuksen Kristuksen elämä on täydellinen esimerkki siitä, kuinka meidän
tulee elää”.

Osa 6 (10 minuuttia)
Lukekaa yhdessä ääneen 3. Nefi 12:48. Pyydä yhtä oppilasta muistuttamaan luokan
jäsenille, mitä oppia tämä oppien hallinnan kohta tukee. (Jeesuksen Kristuksen
elämä on täydellinen esimerkki siitä, kuinka meidän tulee elää.)

Auta oppilaita ymmärtämään tämä oppi paremmin näyttämällä video
”Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia” (2.54), joka on saatavana sivustolla

LDS.org. Pyydä heitä panemaan merkille Vapahtajan ominaisuuksia, joita voimme
pyrkiä omaksumaan omassa elämässämme. Pyydä oppilaita videon jälkeen
mainitsemaan näitä ominaisuuksia ja kirjoita heidän ehdotuksensa taululle. (Mikäli
video ei ole saatavana, voisit vaihtoehtoisesti tehdä seuraavaa: Pyydä oppilaita
mainitsemaan Vapahtajan ominaisuuksia, joita voimme pyrkiä omaksumaan, ja
kirjoita heidän ehdotuksensa taululle. Näitä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi
nöyryys, kuuliaisuus ja ystävällisyys. Voisitte lyhyesti keskustella Vapahtajan elämän
esimerkeistä havainnollistaaksenne muutamia näistä ominaisuuksista.)

• Mikä on sellainen kokemus, jossa joku on noudattanut Vapahtajan esimerkkiä
jollakin näistä tavoista ja ollut teille siunauksena?
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• Mikä on sellainen kokemus, jossa te pystyitte auttamaan jotakuta muuta, koska
pyritte toteuttamaan jotakin näistä ominaisuuksista?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W. Hunterin
(1907–1995) seuraavat sanat:

”Seuratkaamme Jumalan Poikaa kaikin tavoin ja kaikilla elämänaloilla.
Tehkäämme Hänestä esimerkki ja opas itsellemme. Meidän tulee joka tilanteessa
kysyä itseltämme: ’Mitä Jeesus tekisi?’ ja sitten toimia rohkeammin saamamme
vastauksen mukaan. Meidän tulee seurata Kristusta sanan parhaassa
merkityksessä. Meidän täytyy tehdä Hänen työtään niin kuin Hän teki Isänsä
työtä. – – Siinä määrin kuin kuolevaiset voimamme sen sallivat, meidän tulee

kaikin tavoin yrittää tulla Kristuksen kaltaisiksi – sellaisiksi kuin tuo ainoa täydellinen ja synnitön
esimerkki, jonka maailma on koskaan nähnyt.” (Kirkon presidenttien opetuksia: Howard W.
Hunter, 2015, s. 320.)

Kehota oppilaita pohtimaan tapoja, joilla he voivat noudattaa Vapahtajan
esimerkkiä päivittäisessä elämässään. Kun he pohtivat, kirjoita taululle seuraava
vajaa virke: Noudatan paremmin Vapahtajan esimerkkiä, kun…

Kehota oppilaita täydentämään virke seminaarimuistivihkoonsa tai pyhien
kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa. Kannusta heitä toimimaan kirjoittamansa
tavoitteen hyväksi ja noudattamaan rohkeasti Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä.

Osa 7 (10 minuuttia)
Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 18:15, 20–21. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, minkä käskyn Vapahtaja antoi
nefiläisille. Tähdennä, että tämä on oppien hallinnan kohta. Ehdota oppilaille, että
he merkitsevät tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla.

• Mitä Vapahtaja neuvoi nefiläisiä tekemään?

Tähdennä Vapahtajan toistamaa kehotusta jakeissa 3. Nefi 18:20–21 rukoilla
”minun nimessäni”.

• Miksihän Vapahtaja käskee meitä rukoilemaan taivaallista Isää aina Hänen
nimessään?

Auta oppilaita ymmärtämään yksi syy, miksi me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen
nimessä, piirtämällä taululle seuraava piirros:
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Piirrä taululle pystysuora viiva meitä esittävän hahmon ja taivaallisen Isän
valtakuntaa esittävän kuvan väliin.

• Mikä erottaa meidät taivaallisesta Isästämme sekä Hänen voimastaan ja
siunauksistaan?

Kun oppilaat ovat vastanneet, kirjoita taululle viivan viereen Lankeemus ja
Henkilökohtainen synti. Aseta sitten taululle viivan päälle Vapahtajan kuva ja kirjoita
kuvan alle sana Välimies.

• Mikä on välimies? (Henkilö, joka toimii yksilöiden tai ryhmien välillä
ristiriitojen ratkaisemiseksi ja sovinnon aikaansaamiseksi.)

• Millä tavoin Jeesus Kristus on meidän välimiehemme taivaallisen Isän luona?
(Sovitusuhrillaan Vapahtaja tarjoaa kaikille ihmisille keinon voittaa
lankeemuksen kielteiset seuraukset, tehdä parannus synneistään, päästä
sovintoon taivaallisen Isän kanssa ja vastaanottaa pelastuksen siunaukset. Tämä
on yksi syy siihen, miksi me rukoilemme Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä.)

Havainnollista, kuinka Vapahtaja on tarjonnut meille keinon päästä sovintoon
taivaallisen Isän kanssa, piirtämällä nuoli meitä esittävästä hahmosta taivaallisen
Isän valtakuntaa esittävään kuvaan.

• Mitä muuta meitä käsketään rukoilemisen lisäksi tekemään Jeesuksen
Kristuksen nimessä? (Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.)

Kirjoita taululle seuraava oppilauselma: Koska Jeesus Kristus on meidän
Vapahtajamme ja Välimiehemme Isän luona, kaikki rukoukset tulee pitää,
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kaikki siunaukset antaa ja kaikki pappeuden toimitukset suorittaa Hänen
nimessään. Ehdota oppilaille, että he merkitsevät tämän lausuman julkaisun
Oppien hallinta – peruskirja opillisen aiheen 1, ”Jumaluus”, väliotsikon ”Jeesus
Kristus” alle ja kirjoittavat sen pyhiin kirjoituksiinsa jakeiden 3. Nefi 18:15, 20–21
viereen.

Osa 8 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava oppilauselma: Koska Jeesus Kristus on meidän
Vapahtajamme ja Välimiehemme Isän luona, kaikki rukoukset tulee pitää, kaikki
siunaukset antaa ja kaikki pappeuden toimitukset suorittaa Hänen nimessään. Pyydä
oppilaita etsimään se oppien hallinnan kohta, joka tukee tätä oppia (3. Nefi 18:15,
20–21). Pyydä, että ensimmäinen oppilas, joka löytää kohdan, alkaa lukea sitä
ääneen, ja pyydä, että muut oppilaat kohdan löydettyään tulevat mukaan ääneen
lukemiseen.

Selitä, että Jeesuksen Kristuksen nimen käyttäminen rukouksissa, siunauksissa ja
pappeuden toimituksissa kutsuu Hänen jumalallista valtuuttaan ja voimaansa (ks.
Abr. 1:18).

Järjestä oppilaat kahden tai kolmen oppilaan ryhmiksi. Kirjoita taululle seuraavat
pyhien kirjoitusten viitteet ja anna kullekin ryhmälle luettavaksi yksi tai useampia
niistä: Ap. t. 2:37–38; Ap. t. 3:2–8; OL 84:66–70; Moos. 1:21–22.

Pyydä oppilaita lukemaan heille annetut pyhien kirjoitusten kohdat omissa
ryhmissään ja panemaan merkille, mitä seuraa Jeesuksen Kristuksen nimessä
lausutuista rukouksista, siunauksista ja pappeuden toimituksista. Kun ryhmillä on
ollut riittävästi aikaa, pyydä yhtä oppilasta kustakin ryhmästä kertomaan, mitä hän
on löytänyt.

Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka heidän elämäänsä on siunattu Jeesuksen
Kristuksen nimessä lausuttujen rukousten, pappeuden siunausten ja pappeuden
toimitusten kautta. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan
luokalle.

Harjoitus (15 minuuttia)
Kehota oppilaita ottamaan esille julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja luku
”Hengellisen tiedon hankkiminen”. Kerratkaa kolme periaatetta: ”Toimi uskossa”,
”Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta” ja ”Tavoittele
lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla”.

Laita näkyville tai kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

Kuinka tytön sisko auttoi häntä toimimaan uskossa?

Kuinka tytön sisko auttoi häntä tarkastelemaan tilannetta iankaikkisesta
näkökulmasta?

Kuinka tytön sisko auttoi häntä pyrkimään ymmärtämään tilanteen jumalallisesti
asetettujen tiedon lähteiden avulla?
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Järjestä oppilaat pareiksi ja anna jokaiselle parille monisteena tämän
oppimiskokemuksen lopussa oleva kahden siskon välinen

tekstiviestikeskustelu. Pyydä heitä lukemaan se ja keskustelemaan taululle
kirjoitetuista kysymyksistä.

Kun oppilaat ovat keskustelleet vastauksistaan pareittain, kehota muutamaa heistä
selittämään vastauksensa luokalle. Lausu todistuksesi siitä, että taivaallinen Isä
rakastaa kaikkia lapsiaan täydellisesti ja että kaikki ovat Hänelle yhdenvertaisia.
Kehota oppilaita yrittämään nähdä muut siten kuin taivaallinen Isä näkee heidät.

Oppien hallinnan kertaaminen
Seuraava toiminta voi auttaa oppilaita kertaamaan kaikki ne oppien hallinnan
kohdat, joita he ovat oppineet seminaarin Mormonin kirja -aiheisen
oppikurssin aikana.

Kirjoita taululle ne Mormonin kirjan oppien hallinnan kohdat, joita olette jo
opiskelleet. Anna oppilaille 5–7 minuuttia aikaa valmistella lyhyt hengellinen
ajatus, jonka he voivat esittää luokalle hyödyntäen yhtä niistä oppien hallinnan
kohdista. Pyydä, että hengellistä ajatustaan esittäessään he tekevät seuraavaa:

1. Lue valitsemasi oppien hallinnan kohta.

2. Selitä, kuinka siinä pyhien kirjoitusten kohdassa opetetaan tai tuetaan jotakin
julkaisun Oppien hallinta – peruskirja oppilauselmaa.

3. Selitä, mitä kyseinen oppi merkitsee sinulle.

4. Kerro, miksi nuorten on mielestäsi tärkeä ymmärtää se oppi.

5. Lausu oma uskonkäsityksesi tai todistuksesi kyseisestä opista.

Kehota muutamaa oppilasta tulevalla viikolla esittämään oma hengellinen
ajatuksensa luokalle alkuohjelmassa tai oppitunnin lopussa sikäli kuin on aikaa.
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