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Jakelu 
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perheenpää voisi hyötyä tästä oppaasta.

Sisältö 



Johdanto 

1

Tämä opas on tarkoitettu vanhemmille,
johtohenkilöille ja opettajille. Sitä voi-
daan käyttää apuna henkilökohtaisissa
pyrkimyksissä tulla paremmaksi
opettajaksi. Tätä opasta voidaan käyt-
tää perusteoksena Evankeliumin
opettaminen -kurssilla ja opettajien
koulutuskokouksissa (ks. s. 21–22).

Herra opetti:

”Ja minä annan teille käskyn, että
opetatte toinen toisellenne valtakun-
nan oppia.

Opettakaa ahkerasti, ja minun armoni
on pysyvä teissä, niin että teille tullaan
tarkemmin opettamaan evankeliumin
perusoppi, periaate, oppi ja laki, kaikki,
mikä kuuluu Jumalan valtakuntaan ja
minkä ymmärtäminen on teille tarpeen.”
(LK 88:77–78.)

Kodin tulee olla keskeinen paikka,
jossa tämä kaikki tapahtuu. Kotia
tukee kirkossa tapahtuva opettaminen
ja oppiminen. Meillä on kaikilla ope-
tustehtäviä kotona ja kirkossa sekä
läheistemme ja työtovereidemme

keskuudessa päivittäin. Me opetamme
muita vanhempina, poikina, tyttärinä,
aviomiehinä, vaimoina, veljinä ja sisari-
na. Me opetamme kirkon johtohenkilöi-
nä, luokkien opettajina, kotiopettajina
ja kotikäyntiopettajina. Me opetamme
myös työtovereina, naapureina ja
ystävinä. Joskus opetamme sillä, mitä
sanomme, ja todistuksella, jonka lau-
summe, mutta vielä useammin ope-
tamme esimerkillämme. 

Ylösnoussut Herra opetti Galileanjärven
rannalla Pietaria: ”Ruoki minun lam-
paitani” (Joh. 21:16–17). Opettajan kut-
sumus vaatii meitä ravitsemaan muiden
sieluja evankeliumin totuuksilla ja siten
johtamaan heidät Vapahtajan luokse
(ks. Moro. 6:4). Ajattele evankeliumin
opettamisen merkitystä taivaallisen Isän
lasten pelastuksessa. Voitko kuvitella
ylevämpää tai pyhempää velvollisuutta?

Jos olet isä tai äiti tai vasta kutsuttu
opettaja, tämä tehtävä saattaa huoles-
tuttaa sinua aivan erityisesti. Muista,
että Herra on valmis auttamaan sinua.
Hän on luvannut, että jos olemme nöyriä
ja jos meillä on uskoa, Hän tekee sen,
mikä on heikkoa, meidän väkevyydek-
semme (ks. Et. 12:27). Pyrkiessämme
tulemaan paremmiksi opettajina voim-
me rakentaa tähänastisen elämämme
aikana saamiemme kokemusten ja hank-
kimiemme taitojen varaan. Kykymme
kasvavat, kun valmistaudumme huo-
lellisesti, yritämme vahvistaa niitä,
joita opetamme, ja luotamme Herraan.



Valmistaudu hengellisesti
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Kun valmistaudut hengellisesti, Pyhä
Henki ohjaa ja auttaa sinua opetukses-
sasi. Pyhä Henki on välttämätön evan-
keliumin periaatteiden ja totuuksien
opettamisessa. Herra sanoi: ”Henki
annetaan teille uskon rukouksen kautta;
ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opet-
taa” (LK 42:14). Seuraavista ehdotuksista
on apua valmistautuessasi opettamaan
Pyhän Hengen johdatuksen avulla.

Tehtävään erottaminen
Kun sinut on kutsuttu opettamaan,
pappeusjohtajiesi tulee erottaa sinut
tehtävään ja antaa sinulle erityinen
siunaus. Tämä siunaus auttaa sinua
täyttämään tehtäväsi. Kun teet kaiken
voitavasi palvellaksesi opetustehtä-
vässäsi, Herra vahvistaa sinua niin
että sinulla on hyvä vaikutus muihin.

Hän antaa sinulle tarpeen tullen lisää
voimavaroja jopa yli omien lahjojesi
ja kykyjesi.

Etsi Pyhän Hengen johdatusta
Etsi opettaessasi Pyhän Hengen joh-
datusta. Hän voi auttaa sinua ymmär-
tämään niiden tarpeita, joita opetat,
ja valmistamaan oppiaiheita, jotka
vastaavat noita tarpeita. Hän peh-
mittää sydämesi ja valmistaa mielesi
vastaanottamaan lisää innoitusta
ja johdatusta.

Rukoile usein
Rukoile usein ja pyydä Herraa siu-
naamaan sinua opiskellessasi ja val-
mistautuessasi. Ajoittain voit liittää
rukouksiisi paaston. Rukoile, että
kykenisit ymmärtämään ja rakasta-
maan oppilaitasi. Opi huomaamaan
saamasi Pyhän Hengen kehotukset
ja noudattamaan niitä.



Tutki pyhiä kirjoituksia
Tutki rukoillen pyhiä kirjoituksia. Niin
tehdessäsi opit lisää Vapahtajasta ja
tietosi totuudesta kasvaa. Pyhä Henki
auttaa sinua ymmärtämään pyhiä kirjoi-
tuksia ja huomaamaan, kuinka ne sovel-
tuvat luokan jäsenten tai perheenjäsen-
ten tarpeisiin. Kun yhdistät rukouksen ja
paaston pyhien kirjoitusten tutkimiseesi,
Pyhä Henki vahvistaa ja ohjaa sinua
opetuksessasi.

Elä evankeliumin mukaan
Elä evankeliumin opetusten mukaan
niin täydellisesti kuin voit. Tee paran-
nus aikaisemmista rikkomuksista. Näin
tehdessäsi saat voimaa ja ymmärrystä.

Myös muut huomaavat sen rauhan ja
onnen, jota tunnet pyrkiessäsi elämään
evankeliumin mukaan. He tuntevat
todistuksesi vilpittömyyden ja uskol-
lisuutesi voiman. Oman elämäsi esi-
merkki opettaa heitä.

Erään opettajan oli vaikea tuntea Pyhän
Hengen johdatusta valmistellessaan
oppiaihetta. Rukoillessaan apua hän
tajusi, että hän tunsi sydämessään suut-
tumusta erästä naapuriaan kohtaan,
joka oli ollut hänelle erittäin epäystä-
vällinen. Hän pyysi nöyrästi Herralta
anteeksiantoa. Seuraavana päivänä
hän kävi naapurinsa luona ja pyysi
anteeksi sitä, että hänellä oli ollut kiel-
teisiä tunteita tätä kohtaan. Hänestä
ja hänen naapuristaan tuli entistä lähei-
sempiä toisilleen, ja hän sai jälleen
osakseen Pyhän Hengen johdatusta.

Ole nöyrä
Nöyryys voi auttaa sinua välttämään
kiusausta saada huomiota itsellesi tai
luottaa liian paljon omaan tietoosi tai
kykyihisi. Voit osoittaa nöyryyttä nou-
dattamalla seuraavaa neuvoa: ”Älä jätä
elämääsi oman ymmärryksesi varaan,
vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.
Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi,
hän viitoittaa sinulle oikean tien.”
(Sananl. 3:5–6.) Herra opetti: ”Ole nöyrä,
niin Herra, sinun Jumalasi, taluttaa sinua
kädestä ja vastaa rukouksiisi”
(LK 112:10).

3



Opeta niin kuin Jeesus opetti
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Rakasta niitä, joita opetat
Eläessään maan päällä Vapahtaja osoitti
suurta rakkautta ja ymmärrystä jokaista
ihmistä kohtaan. Hän opetti köyhiä, rik-
kaita, hyljeksittyjä ja syntisiä. Hän opetti
meitä rakastamaan jokaista ja auttamaan
toinen toistamme. Hän sanoi: ”Minä
annan teille uuden käskyn: rakastakaa
toisianne! Niin kuin minä olen rakasta-
nut teitä, rakastakaa tekin toinen tois-
tanne.” (Joh. 13:34.) Kun osoitamme rak-
kautta oppilaitamme kohtaan, he tulevat
tietoisemmiksi iankaikkisesta arvostaan,
ovat innokkaampia oppimaan ja vastaan-
ottavaisempia Hengen vaikutukselle.

Evankeliumin opettajana oleminen mer-
kitsee enemmän kuin että esittää oppiai-
heen kerran viikossa. Se merkitsee myös

oppilaista välittämistä. Yritä oppia tun-
temaan heidät kaikki yksilöinä. Se auttaa
sinua opettamaan heitä tehokkaammin.
He saattavat tarvita apuasi, kun heillä
on ongelmia, kun he eivät tule luokkaan
tai jos heillä on jokin vajavuus. Muista
Vapahtajan vertaus yhdestä kadonneesta
lampaasta (ks. Luuk. 15:3–6).



Erään harvoin luokassa olevan lapsen
opettaja huomasi, että joka kerta kun
hän oli yhteydessä lapsen kotiväkeen
viikon aikana, lapsi oli seuraavana
sunnuntaina kirkossa. Opettaja etsi
tilaisuuksia puhua usein vanhempien
kanssa ja mainita kiintymyksestään
heidän lapseensa. Hän jopa haki lapsen
koulusta silloin kun vanhemmat olivat
työssä, ettei tämän tarvitsisi jäädä pois
luokan toiminnasta.

Opettajana voit myös tehdä paljon
perehdyttääksesi jäseniä ja auttaaksesi
heitä pysymään kääntyneinä evanke-
liumiin. Tämä on erityisen tärkeätä
uusien jäsenten kohdalla. Auta heitä
aina tuntemaan itsensä tervetulleiksi.
Etsi tilaisuuksia antaa heidän osallis-
tua luokassa. Valmistaudu opetta-
maan evankeliumin totuuksia Hengen
avulla ja rakkautta osoittaen.

Opeta evankeliumin totuuksia
Vapahtaja opetti evankeliumin totuuk-
sia. Hän korosti ensimmäisiä periaattei-
ta ja toimituksia – uskoa, parannusta,
kastetta ja Pyhän Hengen saamista.
Hän opetti meitä rakastamaan ja pal-
velemaan toinen toistamme. Hän opetti
pappeutta, liittoja ja toimituksia kos-
kevia asioita ja kaikkea, mitä meidän
täytyy tietää, tehdä ja olla tullaksemme
Hänen luokseen. Myös meidän tulee
opettaa evankeliumia sellaisena kuin
se on ilmoitettu pyhissä kirjoituksissa
ja myöhempien aikojen profeettojen
sanoissa. Maailmalliset aiheet, henkilö-
kohtaiset mielipiteet ja spekuloivat tai
kiistanalaiset opetukset eivät ole sopi-

via.

Vapahtaja opetti evankeliumin totuuk-
sia yksinkertaisesti. Hän käytti selkeätä
ja ymmärrettävää kieltä, kertomuksia
ja esimerkkejä jokapäiväisestä elämästä.
Hänen opetuksensa sisälsivät monia
tavanomaisia kokemuksia, joita ihmiset
pystyivät ymmärtämään. Hän puhui
kadonneen lampaan löytämisestä,
hopearahan etsimisestä ja tuhlaajapo-
jan paluun aiheuttamasta riemusta
(ks. Luuk. 15).

Vapahtaja käytti opettaessaan monesti
kohtia pyhistä kirjoituksista. Ohjaa
oppilaitasi käyttämään usein pyhiä
kirjoituksia oppitunnin aikana. Auta
heitä ymmärtämään, että pyhissä kir-
joituksissa mainitut henkilöt olivat
todellisia ihmisiä, jotka kokivat koette-
lemuksia ja ilon hetkiä pyrkiessään
palvelemaan Herraa. Esitä kysymyksiä,
joihin oppilaittesi on etsittävä vastauk-
sia pyhistä kirjoituksista. Kehota heitä
opiskelemaan kotona ja näytä oppilaille-
si, kuinka he voivat tehdä siitä tehokas-
ta. Opeta heitä käyttämään pyhissä
kirjoituksissa olevia opiskelun apuvä-
lineitä. Anna tehtäviä, joita tehdessään
luokan jäsenten on tutkittava pyhiä
kirjoituksia ja myöhempien aikojen
profeettojen sanoja.

Opeta Hengen avulla
Opettajien tulee pyrkiä opettaessaan
saamaan osakseen Herran Hengen vai-
kutus. Opettaja voi opettaa syvällisiä
totuuksia, ja luokan jäsenet voivat osal-
listua virikkeitä antaviin keskusteluihin,
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mutta ellei Henki ole läsnä, nämä asiat
eivät tee voimallista vaikutusta sieluun.
Kun Henki on läsnä, kaikki vahvistu-
vat rakkaudessaan taivaallista Isää ja
Jeesusta Kristusta kohtaan, rakkaudes-
saan toinen toistaan kohtaan ja sitou-
muksessaan elää evankeliumin mukaan.
Seuraavana on muutamia keinoja,
joita voit käyttää saadaksesi Hengen
vaikutuksen opetukseesi:

• Aloita rukouksella.

• Opeta käyttäen lähteinä pyhiä
kirjoituksia ja myöhempien aikojen
profeettojen sanoja.

• Todista.

• Kerro kokemuksista ja kehota
muitakin tekemään niin.

• Käytä musiikkia (ks. s. 10).

• Osoita rakkautesi Herraa ja
muita kohtaan.

Jos olet valmistautunut asianmukaisesti,
Pyhä Henki valistaa ja ohjaa sinua opet-
taessasi. Voit saada vaikutelmia niistä,
joita opetat, ja siitä, mitä sinun pitäisi
korostaa heitä opettaessasi. Voit saada
ideoita ja tuntemuksia siitä, kuinka voit
opettaa heitä tehokkaimmin. Uutteran
työsi vaikutukset lisääntyvät, kun
nöyrästi noudatat Hengen kehotuksia.
Pystyt myös auttamaan oppilaitasi
tuntemaan Hengen vaikutuksen.

Edistä oppimista
Herra sanoi: ”Etsikää parhaista kirjoista
viisauden sanoja, etsikää tietoa tutkiste-
lun ja myös uskon kautta” (LK 88:118).

Jokaisella jäsenellä on itsellään vas-
tuu hankkia tietoa totuudesta omilla
ponnisteluillaan. Opettajan tehtävänä
on herättää muissa halu tutkia ja
ymmärtää evankeliumia ja elää sen
mukaan. Tämän tehtävän täyttämi-
seksi voit keskittyä kolmeen asiaan:

1. Herätä ja pidä vireillä oppilaittesi
mielenkiintoa. Yksi avaintekijä tässä
on oma innostuksesi evankeliumin
tutkimiseen. Toinen on se, että käytät
opetusmenetelmiä, jotka tekevät
oppiaiheistasi selkeitä, kiinnostavia
ja helppoja muistaa (ks. s. 9–12).
Mielenkiinnon herättäminen on
erityisen tärkeä oppiaiheen alussa.
Kun suunnittelet opetustasi, etsi
keinoja, joilla voit saada osaksesi
Hengen vaikutuksen, herättää jokai-
sen huomion kiinnostavalla aloituk-
sella sekä kiinnittää huomion siihen
oppiin tai periaatteeseen, jota oppiai-
heessa opetetaan.

2. Kannusta oppilaita osallistumaan.
Suunnittele keinoja saada jokainen
osallistumaan oppitunneillasi. Voit
pyytää jotakuta lukemaan lainauksen
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tai pyhien kirjoitusten kohdan tai
kertomaan kertomuksen. Voit pyytää
heitä vastaamaan kysymyksiin ja
keskustelemaan vapaasti opetusai-
neistosta. Voit pyytää yhtä tai useam-
pia ihmisiä laulamaan jonkin laulun
tai soittamaan jotakin soitinta. Voit
rukoillen valita jonkun lausumaan
todistuksensa tai kertomaan jon-
kin henkilökohtaisen kokemuksen,
joka liittyy oppiaiheeseen. Joskus
on tärkeätä esittää tällainen pyyntö
etukäteen, niin että kyseiset henkilöt
voivat harjoitella ja että osallistumi-
nen tuntuisi heistä luontevalta.

Erään opettajan oppiaiheen pääaja-
tus oli Mormonin Kirjan lukemisen
tärkeys. Hän pyysi luokassaan olevia
nuoria ajattelemaan jotakin pyhien
kirjoitusten kohtaa, joka oli muut-
tanut heidän elämänsä. Sitten hän
pyysi kolmea tai neljää vapaaehtoista
nousemaan seisomaan ja kertomaan
luokalle omasta pyhien kirjoitusten
kohdastaan sekä kuvailemaan, kuinka
kyseinen kohta oli muuttanut heidän
elämänsä. Kun kukin henkilö kertoi
Mormonin Kirjan voiman herättämis-
tä ihanista tunteistaan, luokan jäsenet
saivat vilpittömän halun lukea ja
pohtia päivittäin pyhiä kirjoituksia.

Jotkut ihmiset ovat haluttomia
osallistumaan. Älä pyydä ketään
lukemaan ääneen tai rukoilemaan
ennen kuin olet varma, että hänes-
tä tuntuu helpolta tehdä se. Jos
sinulla on vähänkin epäilyksiä siitä,

onko joku halukas osallistumaan,
niin pyydä vapaaehtoisia sen sijaan
että pyytäisit jotakuta, joka saattaa
olla haluton. Useimmat oppijat alka-
vat vähitellen tuntea osallistumisen
olevan helppoa, jos he näkevät, että
niitä, jotka osallistuvat, kohdellaan
kunnioittavasti ja kohteliaasti.

3. Auta oppijoita soveltamaan oppi-
maansa. Sinun tulee myös auttaa
heitä soveltamaan opetettuja asioita
oman elämänsä olosuhteisiin. Tämä
voi tapahtua esimerkiksi siten, että
annat tehtäviä ja haasteita, jotka
auttavat luokan jäseniä saamaan
opettamiesi totuuksien avulla oppi-
miskokemuksia. Muista, että evan-
keliumin oppimisella ei ole mitään
arvoa, ellei se muutu evankeliumin
mukaiseksi elämäksi.

Luo oppimisilmapiiri
Paras ympäristö evankeliumin oppimi-
selle on sellainen, jossa jokainen läsnä
oleva huolehtii muiden ryhmän jäsenten
oppimisesta. Oppimishalu kasvaa, kun
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opettajat ja oppijat rakastavat toisiaan
ja auttavat toisiaan ymmärtämään
evankeliumia ja elämään sen mukaan.
Kun sinä ja oppilaasi teette yhdessä
työtä luodaksenne myönteisen oppi-
misilmapiirin, niin häiriöt ovat vähem-
män todennäköisiä. Sinun tulee tehdä
kaikki voitavasi luodaksesi sellaisen
ilmapiirin ja auttaaksesi oppilaitasi
tietämään, kuinka he voivat vaikuttaa
sen syntymiseen.

Seuraavana on muutamia keinoja, joita
voit käyttää apuna oppimisilmapiirin
luomisessa:

• Saavu luokkaan ajoissa mukanasi
kaikki tarvitsemasi opetusaineisto
ja välineet.

• Huolehdi siitä, että luokkahuone
on mahdollisimman puhdas, siisti,
miellyttävä ja vapaa häiriötekijöistä.

• Aloita ja lopeta ajallaan.

• Mikäli mahdollista, tervehdi jokaista
luokan jäsentä erikseen ja toivota
hänet tervetulleeksi.

• Toimi tavalla, joka on otollista Hengen
vaikutukselle ja edistää kunnioitusta
ja huomaavaisuutta.

• Rakasta luokan jäseniä ja auta
heitä kokemaan osallistuminen
luontevaksi.

• Esitä kysymyksiä, jotka auttavat
luokan jäseniä kiinnittämään
huomionsa aiheeseen.

• Kehota luokan jäseniä kuuntele-
maan toisiaan kunnioittavasti

ja ymmärtäväisesti.

• Karta keskusteluja, jotka saattavat
vahingoittaa tai heikentää oppilaiden
todistusta tai muutoin aiheuttaa
Hengen väistymisen.

Vaikka olisit tehnyt kaiken voitavasi
oppimisilmapiirin luomiseksi, voit silti
kohdata joitakin haasteita. Seuraavat
ehdotukset voivat auttaa ratkaisemaan
joitakin yleisiä haasteita ja ongelmia:

• Jos jokin häiriö ilmenee, lopeta
puhumisesi, kunnes saat jokaisen
huomion. Jatka sitten oppiaihetta.

• Jos tietyt oppilaat puhuvat keskenään
oppitunnin aikana, keskustele heidän
kanssaan luokan jälkeen henkilökoh-
taisesti ja kysy heiltä, mitä te voitte
yhdessä tehdä saadaksenne luokasta
onnistuneen.

• Jos joku hallitsee luokan keskustelua,
ohjaa kysymykset muille luokan
jäsenille tai sano kohteliaasti, että
haluat kuulla niidenkin ajatuksia,
jotka eivät ole vielä osallistuneet.

• Jos oppilaat esittävät huomautuksia,
jotka johtavat keskustelun pois
oppiaiheesta, ota nämä kommentit
huomioon, mutta johdata keskustelu
takaisin oppiaiheeseen.

Häiritsevä käytös vähenee, kun keksit
keinoja saada jokaisen ryhmän jäsenen
tuntemaan olevansa rakastettu ja hyväk-
sytty ja osallistumaan menestyksellisesti.
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Käytä vaihtelevia opetusmenetelmiä
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On paljon, mitä voit tehdä saadaksesi
oppiaiheistasi mielenkiintoisia ja
auttaaksesi luokan jäseniä oppimaan
evankeliumin totuuksia. Seuraavana
on muutamia ehdotuksia:

Käytä kertomuksia
ja esimerkkejä
Kertomukset ja esimerkit herättävät
ihmisten mielenkiinnon ja pitävät
sitä vireillä sekä osoittavat, kuinka
evankeliumin periaatteet soveltuvat
päivittäiseen elämään.

Pyhistä kirjoituksista ja opettajan
oppaastasi löydät erinomaisia kerto-
muksia. Tutustu ennen oppituntiasi
jokaiseen kertomukseen, jota aiot

käyttää. Harjoittele sen kertomista omin
sanoin. Luokkasi kuuntelee tarkkaa-
vaisemmin, jos kerrot kertomuksen
omin sanoin sen sijaan että lukisit sen.
Nuoremmat lapset myös näyttelevät
mielellään kertomuksia.

Eräs Alkeisyhdistyksen opettaja aloitti
aina oppituntinsa jollakin pyhien kir-
joitusten kertomuksella. Kun oppiaihe
esimerkiksi käsitteli ystävällisyyttä,
hän kertoi laupiaasta samarialaisesta.
Lapset pystyivät kuvittelemaan mieles-
sään miehen, joka oli ryöstetty, sekä ne
miehet, jotka väistivät ja menivät kii-
reesti ohi. Heihin teki suuren vaikutuk-
sen sen samarialaisen ystävällisyys ja
jalous, joka huolehti haavoittuneesta
miehestä. Lapset odottivat innolla näitä



kertomuksia. Opettaja oppi käyttämään
ääntään ja ilmeitään pitääkseen luok-
kansa mielenkiinnon vireillä. Pyhistä
kirjoituksista tuli luokan jäsenille
tutumpia ja kiinnostavampia.

Käytä kuvia ja
havaintoesineitä
Vapahtaja käytti usein opettaessaan
yksinkertaisia havaintoesineitä.
Hän käytti vehnää, hiekkaa, kiviä ja
muita tuttuja asioita auttaakseen ihmi-
siä ymmärtämään, mitä Hän opetti.
Hän esimerkiksi vertasi Jumalan val-
takuntaa aarteeseen, joka oli niin suuri,
että mies myi kaiken minkä omisti
saadakseen sen (ks. Matt. 13:44).

Katsele ympärillesi. Mitä tavallisia
esineitä voit käyttää auttaaksesi luo-
kan jäseniä ymmärtämään paremmin
evankeliumin periaatteita? 

Voit ehkä havainnollistaa evankeliumin
periaatteita yksinkertaisilla piirroksilla
ja kuvilla. Näytä jotakin Evankeliumi-
aiheisen kuvaston kuvaa kertoessasi
jotakin pyhien kirjoitusten kertomusta.

Piirrä tauluun tai paperiin yksinkertai-
sia kuvia tehdäksesi kertomuksen
mielenkiintoisemmaksi.

Eräs opettaja opetti oppiaihetta, joka
perustui Jeesuksen vertaukseen veh-
nästä ja rikkaviljasta. Luokan jäsenet
asuivat maanviljelysseudulla, joten
opettaja tiesi heidän ymmärtävän, että
liian pikainen rikkaviljan kokoaminen
voisi hävittää vehnän oraat. Hän teki
vehnänkorsista pienen kimpun ja lisäsi
joukkoon rikkaruohoja. Hän piti tätä
kimppua esillä koko oppitunnin ajan.

Eräs toinen opettaja kehotti luokan jäse-
niä ajattelemaan jotakin, mitä he voisivat
verrata parannukseen. Eräs luokan jäsen
sanoi, että parannus on kuin saippua
siinä mielessä, että se voi puhdistaa
meidät synneistämme.

Käytä musiikkia
Musiikki on erinomainen keino saada
oppiaiheisiisi Herran Hengen vaikutus.
Musiikki auttaa meitä ilmaisemaan
tunteita, joita voi olla vaikea ilmaista
sanoin.
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Kirkon laulut opettavat monia evanke-
liumin periaatteita, ja niitä voi käyttää
lähes missä tahansa oppiaiheessa. Voit
pyytää jotakuta henkilöä, ryhmää tai
koko perhettä tai luokkaa laulamaan
jonkin oppiaiheeseen liittyvän laulun.
Voit myös lukea laulun sanat ääneen
samalla kun joku soittaa säestystä.
Tai voit soittaa jonkin laulun äänitteeltä.

Eräs opettaja valmisteli palvelutyötä
koskevaa oppiaihetta. Hän valitsi lau-
lun, joka tuki oppiaiheen pääajatusta.
Oppiaiheen aikana hän pyysi erästä
sisarta lukemaan laulun sanat samalla
kun joku toinen hyräili hiljaa melodiaa.
Hän pyysi oppilaita miettimään sanoja,
kun ne luettiin. Tämä musiikki auttoi
luokan jäseniä tuntemaan voimak-
kaammin palvelutyön tärkeyden.

Esitä kysymyksiä, jotka
vaativat huolellista ajattelua
ja herättävät keskustelua

Oikeiden kysymysten esittäminen saa
oppitunnillasi aikaan syvällistä oppi-
mista ja keskustelua. Kysymyksistä ja
keskusteluista on hyötyä monin tavoin.

Ne auttavat luokan jäseniä pysymään
tarkkaavaisina oppitunnin aikana.
Voit saada selville, ymmärtävätkö
oppilaat oppiaiheen. Luokan jäsenet
voivat opettaa toinen toistaan vasta-
tessaan kysymyksiin ja keskustelles-
saan niistä. He voivat oppia sovelta-
maan evankeliumin periaatteita
omaan elämäänsä. 

Päätä oppiaiheita valmistellessasi,
mitä kysymyksiä esität. Seuraavista
ehdotuksista voi olla apua.

• Esitä kysymyksiä, jotka auttavat
luokan jäseniä ajattelemaan evanke-
liumin periaatetta ja sitä, kuinka se
soveltuu heidän elämäänsä. Ajatuksia
herättävät kysymykset alkavat
usein sanalla ”miksi?” tai ”kuinka?”
Yleensä pitää välttää kysymyksiä,
joihin voi vastata vain sanalla ”kyllä”
tai ”ei” tai millä tahansa muulla
yhdellä sanalla.

Esimerkiksi opettaessasi oppiaihetta,
joka käsittelee Vapahtajan pitämistä
elämämme keskipisteenä, voit esittää
seuraavien kaltaisia kysymyksiä:

”Mitä Kristuksen kalliolle
rakentaminen tarkoittaa?”

”Mille muille perustuksille ihmiset
joskus rakentavat elämänsä kuin
Kristuksen kalliolle?”

”Kuinka teitä on siunattu siitä,
että olette rakentaneet elämänne
Kristuksen kalliolle?”

• Esitä kysymyksiä, jotka rohkaisevat
luokan jäseniä kertomaan omia
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ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
Esimerkiksi:

”Miksi Herra käskee meitä
rukoilemaan aina?”

”Kuinka Hän on vastannut
teidän rukouksiinne?”

• Esitä kysymyksiä, jotka auttavat
luokan jäseniä soveltamaan evan-
keliumin periaatteita elämäänsä.
Esimerkiksi:

”Kuinka me voimme paremmin
valmistautua saamaan vastauksia
rukouksiimme?”

”Kuinka voi tulla tietämään, 
että Jeesus Kristus on maailman
Vapahtaja?”

”Kuinka voitte vahvistaa
todistustanne siitä, että Joseph
Smith on Jumalan profeetta?”

Jos joku esittää kysymyksen, johon
et osaa vastata, pyydä luokan jäseniä
auttamaan siihen vastaamisessa tai
sano kyseiselle henkilölle, että etsit
vastauksen seuraavaksi kerraksi.

Älä huolestu, jos luokan jäsenet kysy-
myksen esitettyäsi ovat muutaman
sekunnin hiljaa. Yleensä he tarvitsevat
aikaa miettiä vastauksia. Mutta ellei-
vät he näytä ymmärtävän kysymystä,
sinun täytyy ehkä esittää se toisin
sanoin. Kun esität kysymyksen jolle-
kulle, kannattaa mainita hänet ensin
nimeltä ja sitten esittää kysymys.

Lopuksi, varo lopettamasta hyvää
keskustelua ennenaikaisesti voidaksesi
käydä läpi kaiken valmistelemasi

aineiston. Tärkeintä on, että jäsenet
tuntevat Hengen vaikutuksen, saavat
lisää ymmärrystä evankeliumista, oppi-
vat soveltamaan evankeliumin periaat-
teita elämäänsä ja vahvistuvat sitoumuk-
sessaan elää evankeliumin mukaan.

Kutsu oppitunnille vieraita
Silloin tällöin haluat ehkä kutsua luok-
kaasi jonkun erityisvieraan. Voit pyytää
jotakuta kelvollista kirkon jäsentä esittä-
mään jonkin selonteon, kertomaan ker-
tomuksen tai lausumaan todistuksensa.
Kerro tälle henkilölle etukäteen, kuinka
paljon hänen pitäisi käyttää aikaa.
Pyydä piispaltasi tai seurakunnanjohta-
jaltasi lupa, ennen kuin pyydät vieraaksi
jonkun, joka asuu seurakunnan rajojen
ulkopuolella.

Eräs vanhinten koorumin johtaja kutsui
erään toisen jäsenen kertomaan vanhim-
mille siitä, kuinka kotiopetussanomista
voitiin tehdä kiinnostavia kotiopetus-
perheiden lapsille. Vanhimmat eivät
ainoastaan saaneet uutta ymmärrystä
siitä, miksi lasten on tarpeen olla läsnä
kotiopetuskäynnillä, vaan he saivat
myös monia ehdotuksia, kuinka lapsia
voi auttaa osallistumaan.

Käytä toimintaa
Yksinkertainen oppiaiheeseen liittyvä
toiminta voi auttaa oppilaita, etenkin
lapsia ja nuoria, oppimaan evankeliu-
min periaatteita. Tällaisen toiminnan
tulee olla sopivaa evankeliumin oppi-
miseen. Monissa kirkon tuottamissa
oppikirjoissa on toimintaehdotuksia.
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Valmistele oppiaiheesi
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On tärkeätä valmistella huolellisesti
opettamasi oppiaiheet, jotta voisit
esittää evankeliumin periaatteet mah-
dollisimman tehokkaasti. Seuraavista
ehdotuksista on apua valmisteluissa.

Ota selville lähdeaineistot
Kirkolla on huolellisesti valmistettuja
hyväksyttyjä opetusaineistoja, jotka
perustuvat pyhiin kirjoituksiin ja myö-
hempien aikojen profeettojen opetuksiin.
Kysy pappeusjohtajaltasi tai apujärjes-
tösi johtohenkilöltä, ovatko seuraavat
lähteet käytettävissä:

• luokallesi tarkoitettu kirkon
julkaisema opettajan opas

• pyhät kirjoitukset luokan jäsenille

• kirkon lehtiä, joissa on myöhempien
aikojen profeettojen opetuksia

• pyhien kirjoitusten tutkimisen
apuvälineitä omalla kielelläsi

• kuvakokoelma nimeltä Evankeliu-
miaiheinen kuvasto, jonka pitäisi
olla seurakuntakirjastossanne.



Käy läpi käytettävissä olevat lähteet
voidaksesi suunnitella, kuinka käytät
niitä oppiaiheissasi. Et tarvitse kovin
monipuolisia aineistoja ollaksesi teho-
kas opettaja. Kristus opetti monia ope-
tuksia vaatimattomissa oloissa. Tärkein
vaikutus opetuksessasi on Hengellä.
Opetukseen tarkoitettujen lähteiden
asianmukainen käyttö Hengen joh-
datuksen lisäksi tarjoaa parhaat mah-
dollisuudet evankeliumin oppimiseen.

Aloita valmistautuminen
hyvissä ajoin
Valmistele oppiaiheesi hyvissä ajoin.
Usein on hyödyllistä aloittaa oppiaihei-
den tutkiminen muutama viikko ennen
niiden opettamista. Näin ehdit ajatella
oppiaiheen sisältöä ja rukoilla sen
johdosta sekä valmistautua riittävästi.

Keskity oppiaiheen
tavoitteeseen
Jokaisella opettamallasi oppiaiheella
tulee olla tavoite. Esimerkiksi paas-
toa käsittelevän oppiaiheen tavoittee-
na voisi olla oppilaitten auttaminen
ymmärtämään paaston siunauksia
tai sitä, kuinka tärkeätä on paastosun-
nuntaina paastota jotakin erityistä
tarkoitusta varten. Oppiaiheeseen liit-
tyvien esitysten ja keskustelujen tulee
keskittyä oppiaiheen tavoitteeseen.

Päättääksesi, mikä on oppiaiheen
tavoite, tutki opetusaineistoa ja siihen
liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia.
Pyydä Herraa auttamaan sinua ymmär-

tämään, mitkä ovat tämän oppiaiheen
tärkeimmät sanomat niille, joita opetat.
Kysy itseltäsi: ”Mitä oppilaitteni elä-
mässä tulisi tämän oppiaiheen seu-
rauksena tapahtua?” Monissa kirkon
tuottamien oppikirjojen oppiaiheissa
määritellään tavoite. Nämä määritelmät
voivat auttaa sinua päättämään, kuinka
kunkin oppiaiheen pitäisi vaikuttaa
niihin, joita opetat.

Päätä, mitä opetat
Määriteltyäsi oppiaiheen tavoitteen
päätä, mitä periaatteita tulee opettaa,
jotta tavoite toteutuisi. Useimmissa oppi-
kirjoissa on pyhien kirjoitusten kohtia,
kertomuksia ja muuta tietoa avuksi
oppiaiheen opettamiseen. Mutta usein
oppiaiheessa on enemmän aineistoa
kuin annetussa ajassa pystyy opetta-
maan. Näissä tapauksissa sinun tulee
valita se aineisto, josta on eniten hyötyä
oppilaillesi. Kysy itseltäsi: ”Mitkä
oppiaiheessa olevat opit ja periaatteet
auttavat luokan jäseniä selviytymään
tämänhetkisistä haasteistaan?”

Jos tarvitset sellaista aineistoa, jota ei
ole oppikirjassa tai pyhissä kirjoituksis-
sa, mieti, voitko käyttää kertomuksia
ja puheita, joita on ensimmäisen presi-
denttikunnan sanomissa, kotikäyntiopetus-
sanomissa ja kirkon lehdissä, varsinkin
yleiskonferenssipuheissa.

Päättäessäsi, mitä opetat,

• tutki rukoillen oppiaiheen sisältämät
asiat
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• tee luettelo oppiaiheessa olevista
tärkeistä opeista ja periaatteista

• pidä aina mielessä niiden tarpeet
ja taustat, joita opetat

• seuraa Hengen johdatusta.

Yleensä on parasta keskittyä yhteen
tai kahteen pääperiaatteeseen.

Päätä, kuinka opetat
Kun olet päättänyt, mitä opetat, sinun
täytyy päättää, kuinka opetat sen.
Tutki opetusaineistoa ja mieti rukoillen
parhaita tapoja esittää se oppilaillesi.
Käyttämiesi menetelmien tulee auttaa
oppijoita ymmärtämään ja toteuttamaan
sitä mitä opetat.

Tutki huolellisesti oppiaiheessa käytetyt
pyhien kirjoitusten kohdat, kertomukset
ja muu niissä oleva tieto sekä kaikki
muut pyhien kirjoitusten kohdat, joista
on apua opin tai periaatteen opettami-
sessa. Valmistaudu auttamaan luokan
jäseniä ymmärtämään, kuinka pyhien
kirjoitusten kohdat soveltuvat heidän
elämäänsä (ks. 1. Ne. 19:23).

Mieti myös, voisitko käyttää kertomuk-
sia ja esimerkkejä omasta tai luokkasi
jäsenten elämästä. Eräs nuori esimer-
kiksi lopetti tupakoinnin sen jälkeen
kun pappeusluokassa pidettiin vii-
sauden sanaa koskeva oppiaihe, jossa
opettaja kuvaili oman veljensä koke-
musta tästä tavasta eroon pääsemisessä.
Tämä esimerkki osoitti, että tupakoitsija

pystyi muuttamaan tapojaan. Kertomuk-
sen kuuleminen auttoi kyseistä luokan
jäsentä päättämään, että hän pystyisi
muuttamaan oman elämänsä.

Katso tämän oppaan sivuilta 9–12
tietoja opetusmenetelmistä, joista on
apua oppiaiheen esittämisessä.

Suunnittele oppiaiheen päätös
Vapahtaja teki usein yhteenvedon siitä,
mitä Hän opetti, ja kehotti ihmisiä sovel-
tamaan sitä elämäänsä (ks. vertaus lau-
piaasta samarialaisesta, Luuk. 10:30–37).
Oppiaiheen lopussa sinun tulee kerra-
ta se, mitä on opetettu, ja tehdä siitä
yhteenveto. Anna luokan jäsenille
ehdotuksia evankeliumin oppien tai
periaatteiden soveltamiseksi ja pyydä
heitä tekemään lisää ehdotuksia.
Kehota heitä kokeilemaan yhtä näis-
tä ajatuksista tulevan viikon aikana.
Myöhemmissä oppiaiheissa voit
kysyä heiltä, mitä he ovat oppineet
kokemuksistaan.

Eräs opettaja pyysi oppilaitaan
tekemään viikon jokaisena päivänä
jonkin palvelutyön nimettömänä.
Seuraavan oppitunnin alussa opettaja
pyysi lyhyttä selontekoa. Jotkut luokan
jäsenet kertoivat innoissaan kokemuk-
sistaan ja siitä ilosta, jota he tunsivat
toteuttaessaan tätä oppiaihetta käytän-
nössä. Näiden luokan jäsenten myöntei-
nen suhtautuminen motivoi muitakin
tekemään enemmän palvelutyötä.
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Ymmärrä niitä, joita opetat

16

On tärkeätä ymmärtää niitä, joita ope-
tat. Ota huomioon luokkasi jäsenten
kypsyys ja kokemus. Eri-ikäisillä
ihmisillä on erilaisia tarpeita, ja he
oppivat eri tavoin.

Lapset
Lapset kasvavat fyysisesti, sosiaali-
sesti, emotionaalisesti ja hengellisesti.
Kun valmistelet oppituntejasi, muista
jokaisen lapsen lahjat, kyvyt ja tarpeet.

Lapset nauttivat vaihtelusta. Käytä
lyhyitä kertomuksia, yksinkertaisia
pelejä, kuvia, havaintoesityksiä ja lau-
luja pitääksesi heidän mielenkiintonsa
vireillä.

Lapset ovat vasta oppimassa jakamista,
ystävällisyyttä ja kärsivällisyyttä. Auta
heitä voittamaan puutteitaan näillä
alueilla muistuttamalla heitä Jeesuksen
esimerkistä ja kannustamalla heitä
seuraamaan Häntä.

Lapset ovat luottavaisia. He uskovat,
mitä opetat heille. He myös katselevat
ja seuraavat esimerkkiäsi.

Nuoret
Lapsuuden ja aikuisuuden välinen
aika on joskus vaikeata ja haasteellista.
Luokan jäsenillä voi olla monia velvol-
lisuuksia kotona, koulussa ja työssä.
Seuraavat ehdotukset voivat auttaa
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sinua niin, että sinulla on hyvä vaikutus
nuoriin.

Valmistele jokainen oppiaihe niin, että
se liittyy suoranaisesti nuorten elämään.
Auta heitä ymmärtämään, kuinka evan-
keliumi voi antaa vastauksia heidän
kysymyksiinsä ja auttaa heitä tekemään
hyviä valintoja.

Nuoret voivat tuntea itsensä yksinäisik-
si tai kokea, ettei heitä arvosteta. Auta
jokaista oppilasta tulemaan tärkeäksi
osaksi luokkaasi. Kuuluminen ryhmään,
joka elää evankeliumin mittapuiden
mukaan, antaa nuorille hengellistä
voimaa ja auttaa heitä pitämään elä-
mänsä puhtaana.

Osoita kunnioittavasi nuorten mielipi-
teitä. Kannusta heitä osallistumaan
oppitunnilla ja keskustelemaan ajatuk-
sistaan sinun kanssasi ja keskenään.

Aikuiset 
Aikuiset luokan jäsenet ovat eri-ikäisiä,
ja heillä on erilaiset taustat ja erilaisia
kokemuksia. Käytä näitä eroavuuksia
rikastuttamaan luokkaasi. Kannusta
luokan jäseniä jakamaan sitä viisautta,
jota he ovat saaneet kokemuksistaan.
Käytä hyväksi heidän monia lahjojaan.

Opeta evankeliumin totuuksia yksin-
kertaisesti. Pyhä Henki auttaa luokan
jäseniä ymmärtämään totuuksia ja
soveltamaan niitä omaan elämäänsä.



Opettamisen palkinnot
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Opettajana voit kokea iloa, joka tulee
siitä, että autat muita kasvamaan
tiedossaan evankeliumista. Uuttera
ja uskollinen pyrkimyksesi opettaa
evankeliumia auttaa muita saamaan
lujemman todistuksen Vapahtajasta
ja elämään käskyjen mukaan.

Eräs pyhäkoulun opettaja oli huolissaan
siitä, että luokassa oli monia sellaisia,
jotka olivat häntä pätevämpiä opetta-
maan. Hän mietti, oliko hänen opetuk-
sellaan mitään vaikutusta. Sitten eräänä
sunnuntaina eräs luokan jäsen tuli
hänen luokseen ja sanoi, että hänen
miehensä oli luokassa kokemansa
Hengen vaikutuksen ansiosta päättä-
nyt koota perheen päivittäin yhteen
perherukousta varten. Mies oli myös
päättänyt valmistautua menemään

temppeliin, niin että perhe voitaisiin
sinetöidä. Kyseinen luokan jäsen ilmaisi
rakkautensa ja syvän kiitollisuutensa
kaikesta siitä työstä, jonka opettaja
oli tehnyt saadakseen Hengen vaiku-
tuksen heidän luokkaansa. Silloin opet-
tajan sydän täyttyi nöyryydestä, ja
hän ymmärsi opettamisen todellisen
tarkoituksen ja sen suomat palkinnot.

Opettaessasi saat siunauksia kuten
oppilaasikin. Oma tietosi evankeliumista
ja todistuksesi Vapahtajasta vahvistuu,
kun tutkit, valmistat ja opetat evankeliu-
min oppiaiheita. Tunnet suurempaa
rakkautta muita kohtaan. Tunnet suu-
rempaa Hengen vuodatusta elämässäsi,
kun nöyrästi ja uutterasti pyrit elämään
niin kuin opetat. Palvelutyösi opettajana
rikastuttaa elämääsi.



Opettajien koulutus lähetysseurakunnassa
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Seurakunnan johtokunta vastaa
opetuksen laadusta lähetysseura-
kunnassa.

Opettajien 
koulutuskoordinaattorin 
tehtävät
Kun seurakunnan jäsenmäärä kasvaa,
seurakunnan johtokunnan jäsen kutsuu
ja erottaa tehtäväänsä opettajien kou-
lutuskoordinaattorin valvomaan opet-
tajien koulutusta. Koordinaattori voi
olla joko veli tai sisar. Hän on seurakun-
taneuvoston jäsen ja palvelee pappeus-
johtajien ja apujärjestön johtohenkilöi-
den sekä opettajien apuna heidän
pyrkimyksissään parantaa evankeliumin
opetusta. Koordinaattori auttaa johto-
henkilöitä suunnittelemaan ja johtamaan

opettajien koulutuskokouksia ja silloin
kun hänelle on annettu se tehtäväksi,
opettaa Evankeliumin opettaminen
-kurssia.

Johtohenkilöt tukevat
opettajia
Pappeusjohtajat ja apujärjestöjen johto-
henkilöt ovat vastuussa evankeliumin
opetuksen laadusta omissa järjestöis-
sään. He ovat mallina erinomaisesta
opettamisesta ja auttavat opettajia
ymmärtämään kutsumuksensa tär-
keyden. He antavat opettajille, joiden
kanssa he palvelevat, kiitosta, apua ja
kannustusta. Kirkossa annetun ope-
tuksen taso paranee, kun johtohenkilöt
antavat järjestössään oleville opettajille
huolehtivaa tukea ja kannustusta.



Opettajien koulutuskokoukset
Jokaisen pappeusjohtajan ja apujärjes-
töjen johtohenkilön sekä opettajan on
osallistuttava opettajien koulutusko-
koukseen joka kolmas kuukausi oppiak-
seen periaatteita, menetelmiä ja taitoja
evankeliumin opettamisen ja oppimisen
parantamiseksi. Opettajien koulutus-
koordinaattori vastaa opettajien koulu-
tuskokousten aikataulun tekemisestä
ja suunnittelusta yhdessä pappeusjoh-
tajien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden
kanssa. Kokoukset tulisi pitää sellaisena
aikana, joka sopii sekä opettajille että
johtohenkilöille, mutta ei ole ristiriidassa
säännöllisten sunnuntaikokousten aika-
taulun kanssa. Tavallisesti kokousten ei
tulisi kestää tuntia kauemmin.

Opettajien koulutuskokoukseen voi
sisältyä

• seurakunnan johtokunnan jäsenen,
pappeusjohtajan tai apujärjestön
johtohenkilön esittämä lyhyt sano-
ma opettamiseen tai oppimiseen
liittyvästä periaatteesta

• pappeusjohtajan, apujärjestön
johtohenkilön tai opettajan esitys
opetusmenetelmästä tai -taidosta

• aikaa opettajille ja johtajille kertoa
ajatuksiaan ja keskustella tavoista
auttaa tiettyjä luokan jäseniä.

Kun opettajien ja johtohenkilöiden
määrä seurakunnassa kasvaa, voidaan
neljännesvuosittain pitää yksi opettajien
koulutuskokous 

• 18 vuotta täyttäneiden jäsenten
opettajille ja johtohenkilöille

• 12–17-vuotiaiden jäsenten opettajille
ja johtohenkilöille

• Alkeisyhdistyksen opettajille ja
johtohenkilöille.

Näiden kokousten aikataulut voidaan
sopia niin, että niitä pidetään yksi
kuukautta kohti.

Evankeliumin opettaminen
-kurssi
Evankeliumin opettaminen -kurssi tar-
joaa perustan, joka auttaa jäseniä tule-
maan paremmiksi evankeliumin opetta-
jiksi kotonaan ja kirkon kokouksissa.
Yhteenveto kurssista on tämän oppaan
sivuilla 21–22. Opettajien koulutus-
koordinaattori opettaa kurssia, ellei
seurakunnan johtokunta pyydä toista
seurakunnan jäsentä opettamaan sitä.

Seurakunnan johtokunta kutsuu jäse-
niä osallistumaan kurssille. Tavallisesti
kurssilla on kerrallaan korkeintaan
kymmenen jäsentä, minkä ansiosta
kaikki voivat osallistua täysipainoisesti.
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Evankeliumin opettaminen -kurssi
suo kaikille kirkon jäsenille tilaisuuden
oppia, kuinka voi tulla paremmaksi
opettajaksi. Kurssin opettajana toimii
opettajien koulutuskoordinaattori tai
joku muu kokenut opettaja, joka on
saanut kutsun tehtävään seurakunnan-
johtajalta. Tätä kurssia voidaan opettaa
pyhäkoulun aikana tai jonakin muuna
sopivana ajankohtana. Jos kurssi järjes-
tetään jonkin tietyn apujärjestön johto-
henkilöille ja opettajille, sitä voidaan
opettaa heidän säännöllisissä ohjeko-
kouksissaan. Jos kurssin pitäminen
normaalina pyhäkouluaikana ei etäi-
syyksien tai käytettävissä olevien
tilojen takia ole mahdollista, voidaan
harkita kotiopiskelun ja muutaman
kokoontumisen yhdistämistä (jolloin
jokaisessa kokoontumisessa käydään
läpi muutama oppiaihe).

Tässä oppaassa esitetään ideoita
jokaiseen oppiaiheeseen. Kun opettaja
valmistelee oppiaihetta, hänen tulee
käyttää kohdassa ”Käytä vaihtelevia
opetusmenetelmiä” annettuja ehdo-
tuksia. Jokaisen oppiaiheen lopussa
opettajan tulee kehottaa luokan jäseniä
toteuttamaan käytännössä sitä, mitä he
ovat sinä päivänä oppineet, joko kirkon
luokassa tai perheillassa. Tämä edistää
suuresti heidän kehitystään opettajina.
Ellei toisin mainita, kurssi tulee opet-
taa kahdeksan viikon kuluessa seuraa-
van aikataulun mukaan. Tässä esitetyt
ehdotukset on tarkoitettu kurssin
opettajalle.

Viikko 1
Anna tämä opas jokaiselle luokan
jäsenelle, ja käykää läpi sen sisältö.
Keskity oppiaiheessa johdantoon ja
osioon ”Valmistaudu hengellisesti”.
Korosta tehtävään erottamisen
ja evankeliumin mukaisen elämän
tärkeyttä edellytyksinä Hengen
vaikutuksen saamiselle.

Viikko 2
Keskity kohtaan ”Rakasta niitä, joita
opetat” osiossa ”Opeta niin kuin Jeesus
opetti”. Käsittele myös tämän oppaan
sivuilla 16–17 esitettyjä ikäryhmien
ominaisuuksia. Pyydä luokan jäseniä
kertomaan kokemuksiaan, joissa
ymmärtämyksellä tai rakkauden osoit-
tamisella perheenjäseniä tai luokan
jäseniä kohtaan on ollut myönteinen
vaikutus. Voit myös puhua siitä, kuin-
ka opettajat voivat osoittaa huomiota
jokaiselle jäsenelle ja ravita kaikkia
heidän tarpeittensa mukaan, etenkin
uusia käännynnäisiä ja vammaisia
jäseniä.

Viikko 3
Keskity kohtaan ”Opeta evankeliumin
totuuksia” osiossa ”Opeta niin kuin
Jeesus opetti”. Korosta sitä, kuinka
tärkeätä on opettaa oppia uskollisesti,
selkeästi ja yksinkertaisesti käyttämäl-
lä opetuksessa pyhiä kirjoituksia ja
tekemällä suunnitelma henkilökohtais-
ta evankeliumin opiskelua varten.



Viikko 4
Keskity kohtaan ”Opeta Hengen avulla”
osiossa ”Opeta niin kuin Jeesus opetti”.
Auta luokan jäseniä tuntemaan, että
he voivat olla kelvollisia saamaan Hen-
gen vaikutuksen opetukseensa. Auta
heitä oppimaan tunnistamaan Hengen
vaikutus ja seuraamaan sitä. 

Viikko 5
Keskity kohtaan ”Edistä oppimista”
osiossa ”Opeta niin kuin Jeesus opetti”.
Korosta tiettyjä tapoja, joilla opettajat
voivat auttaa oppilaitaan ottamaan
itse vastuun oppia evankeliumia ja
elää täydellisemmin sen mukaan. 

Viikko 6
Keskity kohtaan ”Luo oppimisilmapiiri”
osiossa ”Opeta niin kuin Jeesus opetti”.
Auta luokan jäseniä ymmärtämään,
kuinka voi auttaa luomaan sellaisen
oppimisilmapiirin, jossa jokainen
osallistuu ja haluaa oppia.

Viikko 7
Keskity osioon ”Käytä vaihtelevia
opetusmenetelmiä”. Tehokkaan oppiai-
heen valmistaminen vaatii ajatusta
ja luovuutta, ja tämän osion aineisto
voi olla suureksi avuksi. Pyydä luokan
jäseniä esittelemään tai kertomaan
kokemuksiaan, joita heillä on ollut
tässä osiossa kuvattujen opetusme-
netelmien käytöstä.

Viikko 8
Keskity osioon ”Valmistele oppiaiheesi”.
Auta luokan jäseniä ymmärtämään,
kuinka tärkeätä on aloittaa oppiaiheen
valmistelu hyvissä ajoin, ja keskustelkaa
siitä, kuinka voi suunnitella ja esittää
tehokkaita oppiaiheita.

Jossakin sopivassa vaiheessa kurssia
voit korostaa osiossa ”Opettamisen pal-
kinnot” mainittuja asioita. Pyydä luokan
jäseniä kertomaan, kuinka opettajat
ovat olleet siunauksena heidän elämäs-
sään ja kuinka he ovat opettajina voineet
auttaa muita.

Kehota kurssille osallistuneita kurssin
päätyttyä edistymään jatkuvasti opetta-
jina. Jos he ovat hiljattain kutsuttuja
luokkien opettajia, heidän pappeusjoh-
tajansa tai apujärjestönsä johtohenkilön
tulee keskustella heidän kanssaan ja
tutustuttaa heidät luokkaan ja sen
jäseniin. Sen jälkeen heidän tulee sään-
nöllisin väliajoin tehdä selkoa edisty-
misestään ja keskustella pappeusjohta-
jansa tai apujärjestönsä johtohenkilön
kanssa erityisistä tarpeistaan ja haas-
teistaan. He voivat pyytää johtohenki-
löä vierailemaan heidän luokassaan ja
auttamaan heitä kaikin tavoin. Opetta-
jien koulutuskoordinaattori on jatkuva
avun lähde kaikille opettajille – niille,
jotka on kutsuttu luokkien opettajiksi,
ja niille, jotka opettavat perheessään ja
johtotehtävissään.
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Paikalliset johtohenkilöt ja muut jäsenet
voivat hankkia kirkon aineistoa, muun
muassa pyhiä kirjoituksia, oppikursseja,
kirkon lehtiä, ihokkaita ja temppelivaat-
teita kirkon jakelukeskuksestaan tai pal-
velukeskuksestaan, Salt Lake Cityn jake-
lukeskuksesta tai kirkon virallisen
Internet-sivuston kautta osoitteesta
www.lds.org.

Tietoja sukututkimustyöstä saa
kirkon sukututkimusaiheisesta 
Internet-sivustosta osoitteessa 
www.familysearch.org.
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