


Nuorten Naisten arvot korreloituina 
Nuorten Naisten oppikirjaan 1 

Kirkon opetusohjelman tarkoituksena on opettaa evankeliumin periaatteita. Oppiaiheet 
tassa oppikirjassa ovat osa tuota opetusohjelmaa. Kun valmistaudut opettamaan, huomaat, 
etta monet oppiaiheet vahvistavat yhta tai useampaa Nuorten Naisten arvoa, kun taas 
jotkut toiset eivat liity mihinkaan erityiseen arvoon, vaan ovat tarkeita Nuorten Naisten 
opetusohjelmalle yleensa. Sinun tulee ottaa mukaan arvoja kaikkiin oppiaiheisiin 
mahdollisuuksiesi mukaan. Seuraavat ehdotukset nayttavat, mihin oppiaiheeseen mikin 
arvo sopii parhaiten: 

Usko: Olen taivaallisen Isan tytar, Han rakastaa minua, ja uskon Hanen iankaikkiseen 
suunnitelmaansa, jonka keskushahmo on Jeesus Kristus, Vapahtajani. (Ks. LK 14:7.) 

Oppiaiheet 1, 2,21, 23, 24, 25, 26, 29 ja 42. 

Jumalallinen luonne: Olen perinyt jumalallisia ominaisuuksia, joita pyrin kaikin voimin 
kehittamaan. (Ks. 2 Piet. 1:4-7.) 

Oppiaiheet 1, 2, 3, 4, 8 ja 23. 

Henkilökohtainen arvo: Olen aarettöman arvokas omassa jumalallisessa tehtavassani, 
jonka pyrin parhaan kykyni mukaan tayttamaan. (ks. LK 18:10.) 

Oppiaiheet 5, 6,18, 29, 37, 38,39,41, 43 ja 47. 

Tieto: Etsin jatkuvasti tilaisuuksia oppia ja kasvaa. (Ks. LK 88:118.) 

Oppiaiheet 7,19, 24, 27, 40,41,42,46, 49 ja 50. 

Valinnat ja vastuu: Pysyn vapaana valitsemalla hyvan ja hylkaamalla pahan. Otan vastuun 
valinnoistani. (Ks. Joos. 24:15.) 

Oppiaiheet 9,10,11, 12,17,18, 22, 25, 31, 38, 39, 44 ja 48. 

Hyvat teot: Pidan huolta toisista ja rakennan valtakuntaa palvelemalla vanhurskaasti. (Ks. 
3 Ne. 12:16.) 

Oppiaiheet 6, 7, 9,10, 16, 20, 30, 36, 40, 43, 45 ja 49. 

Rehellisyys: Minulla on moraalista rohkeutta toimia sen mukaan, minka tiedan oikeaksi. 
(Ks. Job 27:5.) 

Oppiaiheet 9,20, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 35 ja 36. 
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Johdanto 

YLEISTA Tama oppikurssi on tarkoitettu kirkon nuorille naisille. Kirjan oppiaiheiden tutkiminen 
auttaa nuorta naista ymmartamaan paremmin Herran hanta varten laatimaa suunnitelmaa 
seka kayttaytymaan ja tekemaan henkilökohtaiset valintansa evankeliumin periaatteiden 
mukaan. 

Vanhin M. Russell Ballard on sanonut: "Opettajien olisi hyva tutkia huolellisesti pyhia 
kirjoituksia ja oppikirjojaan, ennen kuin he ryhtyvat etsimaan lisaaineistoa. Aivan liian 
moni opettaja nayttaa poikkeavan hyvaksytysta oppiaineistosta tutustumatta siihen 
perusteellisesti. Jos opettajat haluavat kayttaa opetuksessa hyvaa lisaaineistoa pyhien 
kirjoitusten ja oppikirjan aineiston lisaksi, heidan pitaisi harkita ensimmaiseksi kirkon 
lehtia." ("Opettajan suuri kutsumus", Valkeus, lokakuu 1983, s. 123) 

Oppijaksot Oppijakso sisaltaa toisiinsa liittyvien periaatteiden opiskelua, syventavaa tutkimista ja 
kertausta, kunnes oppilaat ymmartavat ne ja osaavat soveltaa niita jokapaivaiseen 
elamaansa. Tama kirja sisaltaa seuraavat oppijaksot: 

Elama Jumalan tyttarena 

Naisen jumalalliset tehtavat 

Oma vaikutukseni perhe-elamaan 

Pappeus 

Sukututkimus ja temppelityö 

Mukana lahetystyössa 

Hengellisyyden syventaminen 

Hyveellinen elama 

Terveyden yllapitaminen 

Sosiaalinen ja tunneperainen kehitys 

Kuinka kaytan resurssejani 

Johtamistaidon kehittaminen 

Opettaessasi naita oppijaksoja arvioi luokkaasi kuuluvien nuorten naisten tarpeet 
kysymalla itseltasi: 

Mita ongelmia heilla on? 

Mita heille on aikaisemmin opetettu tasta aiheesta? 

Mita he tietavat ennestaan tasta aiheesta? 

Mika naista oppiaiheista vastaisi parhaiten heidan tarpeitaan? 

Kun olet miettinyt tarkkaan luokkasi nuorten naisten tarpeita, tutustu kunkin oppiaiheen 
otsikkoon ja tavoitteeseen paatellaksesi, mika oppiaihe vastaa parhaiten noita tarpeita. 
Suunnittelemalla huolellisesti etukateen voit varmistaa, etta nuoret naiset saavat opetusta 
kaikista oppijaksoista ja etta oppikurssisi on taydellinen ja monipuolinen. 

Lisaaineisto Pyhat kirjoitukset: Oppikurssin perustana ovat pyhat kirjoitukset. Kehota nuoria naisia 
tuomaan omat pyhat kirjoituksensa luokkaan joka viikko. 

Esita oppiaiheet niin, etta pyhia kirjoituksia kaytetaan oppitunnilla joka viikko. Jos aikaa 
on vahan tai nuoret eivat tunnu kiinnostuneilta, valitse vain kaikkein vaikuttavimmat 
kohdat. Kayta pyhia kirjoituksia viisaasti. Jos olet itse valmistautunut, niista voi tulla 
voimallinen opetusvaline. 
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Luokan nuorten naisten tulee saada lukea itsekseen kohtia pyhista kirjoituksistaan lahes 
jokaisella oppitunnilla. Innosta heita kysymyksilla tai esittamalla jokin ongelma. Voit 
kirjoittaa viitteen tauluun, niin etta tytöt tietavat, mista etsia. Yleensa kysymys tulee esittaa 
ennen kuin pyhien kirjoitusten kohta luetaan, muutoin tyttöjen on todennaköisesti 
luettava kohta uudelleen voidakseen vastata kysymykseen. 

Joskus joku tyttö saattaa antaa oikean vastauksen omin sanoin etsimatta kyseista pyhien 
kirjoitusten kohtaa. Kun nain tapahtuu, esita lisakysymyksia saadaksesi hanet lukemaan 
kohdan pyhista kirjoituksista, esimerkiksi: "Miten Paavali sen sanoi?" tai "Mita muuta me 
saamme tietaa tasta kohdasta?" Jotta saisit tytöt innostumaan pyhien kirjoitusten kohtien 
etsimisesta, sinun taytyy olla itse siita innostunut. Valmistaudu tutkimalla, rukoilemalla ja 
mietiskelemalla niita kohtia, joita haluat tyttöjen oppitunnilla tutkivan. 

Kirja Opettaminen - ei suurempaa kutsumusta (33043 130) on arvokas apuvaline kaikille 
opettajille. Siina on ehdotuksia oppiaiheen valmistamisesta, hengellisesta 
valmistautumisesta ja opetusmenetelmista, kuten nayttelemisesta, aivoriihesta, 
kysymyksista, tauluesityksista ja havaintoesityksista, seka ehdotuksia siita, kuinka luokan 
jasenet saadaan mukaan opetukseen. Siina on myös ajatuksia kurinpidosta ja luokan 
jarjestamisesta seka monia muita ehdotuksia opetustaitojen kehittamiseksi. Kayta sita 
apuna oppiaiheiden valmistamisessa ja esittamisessa. 

Kirkon lehdet: Valkeudessa on artikkeleita ja kertomuksia, jotka voivat elavöittaa 
oppiaiheita. 

OPPIAIHEEN RAKENNE 

Perusosat Jokaisessa oppiaiheessa on seuraavat osat: 

1. Tavoite. Tavoite ilmaisee oppiaiheen tarkoituksen - mita sina haluat nuorten naisten 
ymmartavan tai tekevan opetuksen seurauksena. 

2. Valmistelut. Valmisteluissa mainitaan ne tarvikkeet, joita oppiaiheen esittamisessa 
tarvitaan, kuten kuvat ja monisteet, seka tehtavat, jotka taytyy antaa etukateen. 
Useimmat oppiaiheissa tarvittavat kuvat ovat kir jan lopussa. Kuvan numero viittaa 
kuvien jarjestykseen taman kirjan lopussa. Suluissa olevat numerot tarkoittavat sita, 
etta kuva on seurakuntakirjastossa. Kuvia ei saa irrottaa kirjasta. Tarvittavat monisteet 
ja työlomakkeet ovat tavallisesti kunkin oppiaiheen lopussa. Ala irrota niita kirjasta. 
Niita voidaan monistaa. 

Huom.: Useimmissa oppiaiheissa tarvitaan pyhia kirjoituksia, taulua ja liitua. 

3. Oppiaiheen kasittelyehdotus. Vasemmassa marginaalissa on ehdotetut 
opetusmenetelmat, ja varsinaisessa oppiaiheessa on opetettavat asiat. Valitse tarjolla 
olevasta aineistosta ne asiat ja menetelmat, jotka sopivat parhaiten luokkasi nuorten 
naisten tarpeisiin ja kaytettavissa olevaan aikaan. (Tarpeen vaatiessa oppiaihe voidaan 
jakaa useammalla kuin yhdella oppitunnilla kasiteltavaksi.) 

Varsinaisessa oppiaiheessa on seuraavat osat: 

a. Johdanto. Johdannossa on ehdotus siita, kuinka oppitunti voidaan aloittaa oppilaita 
kiinnostavasti. 

b. Alaotsikot. Paaajatukset on mainittu oppiaiheen eri kohtien alaotsikoissa. Opeta 
kukin kohta kayttamalla ehdotettuja pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia, 
lainauksia ja toimintamuotoja. 

c. Oppiaiheen paatös. Yhteenvedossa mainitaan oppiaiheen olennainen sisaltö ja 
ehdotetaan keskustelua ja/tai todistamista kasitellysta evankeliumin periaatteesta. 

d. Soveltaminen kaytantöön. Tassa osassa ehdotetaan tarkkaa toimintasuunnitelmaa, 
tehtavaa tai tavoitetta, jonka avulla jokainen tyttö voisi soveltaa kyseista periaatetta 
omaan elamaansa. (Voit tarpeen mukaan varata aina seuraavan oppitunnin alussa 
aikaa sille, etta nuoret naiset kertovat kokemuksistaan. Voit rohkaista heita 
keskustelemaan niista lyhyesti sanomalla esimerkiksi: "Viime viikolla me puhuimme 

. Kokeilitteko sita? Milta se tuntui?" Jos nuoret naiset ovat aluksi 
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haluttomia kertomaan kokemuksistaan, voit sanoa: "Mina kokeilin sita, ja nain siina 
kavi." Kertomalla myönteisista kokemuksistasi voit opettaa nuoria naisia soveltamaan 
periaatteita omaan elamaansa.) 

e. Toimintaehdotuksia. Nailla aiheeseen liittyvilla toimintamuodoilla voidaan avartaa ja 
vahvistaa opetettua periaatetta. 

NUORTEN NAISTEN Sina opetat nuoria naisia, et vain oppiaiheita! Rukoile vilpittömasti innoitusta, etta voisit 
OPETTAMINEN auttaa heita kasvamaan tayteen mittaansa Jumalan tyttarina. 

Tehokkaaseen opettamiseen kuuluu, etta tunnet jokaisen nuoren naisen, hanen 
vanhempansa ja perheensa. 

Arvosta jokaista tyttöa ja nae hanet niin kuin taivaallinen Isa nakee. 

Hyvaksy jokainen omalla tasollaan ja auta jokaista kasvamaan evankeliumissa. 

Opi tuntemaan jokainen tyttö kysymalla itseltasi: 

Mista han on kiinnostunut, mita han haluaa, mitka ovat hanen kykynsa ja tavoitteensa? 

Millainen tausta ja millaisia kokemuksia hanella on kotona, kirkossa, koulussa, työssa ja 
toveripiirissa? 

Mitka ovat hanen tarpeensa? 

Kuinka voin auttaa hanta? 

Paras tapa auttaa jokaista nuorta naista on auttaa hanta oppimaan evankeliumia ja 
elamaan sen mukaan. Presidentti Marion G. Romney on sanonut: "Ei kuitenkaan riita, etta 
me opimme evankeliumia kirjoitetusta sanasta. Meidan taytyy myös elaa sen mukaan. Itse 
asiassa tieto evankeliumista ja elaminen sen mukaan ovat toisistaan riippuvaisia, ne 
kulkevat kasi kadessa. Ihminen ei voi taysin oppia evankeliumia, ellei han ela sen mukaan. 
Tieto evankeliumista tulee asteittain: ihminen oppii ensin vahan, on kuuliainen 
oppimalleen, oppii vahan enemman ja on kuuliainen sille. Tama kiertokulku jatkuu 
loppumattomana. Talla tavoin ihminen voi paasta evankeliumin taydelliseen 
tuntemiseen." ("Records of Great Worth", Ensign, syyskuu 1980, s. 4) 
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Erityisohjeita 
toimintarajoitteisten 
jasenten aktivoimiseksi 

Aloittaessaan palvelutehtavansa kuolevaisuudessa Jeesus meni sapattina synagogaan 
kotikaupungissaan Nasaretissa ja nousi lukemaan. 

"Niin hanelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun han avasi kirjan, löysi han sen 
paikan, jossa oli kirjoitettuna: 'Herran Henki on minun paallani, silla han on voidellut 
minut julistamaan evankeliumia köyhille; han on lahettanyt minut saarnaamaan 
vangituille vapautusta ja sokeille nakönsa saamista, paastamaan sorretut vapauteen/" 
(Luuk. 4:17-18) 

Koko palvelutehtavansa ajan Vapahtaja antoi etusijan niille, jotka tarvitsivat erityisapua. 
Vaikka opettajalla kirkon luokassa ei yleensa ole koulutusta tai valineita 
toimintarajoitteisten jasenten ammattimaiseen auttamiseen, niin jokaisella kirkon 
opettajalla odotetaan olevan ymmartamysta ja rakastava sydan ja halua ottaa nama jasenet 
mukaan kaikkeen luokan toimintaan aina, kun se vain on mahdollista. Erityista huomiota 
tarvitsevia jasenia ovat ne, joilla on henkisia, fyysisia, kuuloon, naköön, puheeseen, 
kulttuuriin (ja kieleen), tunne-elamaan, sosiaalisuuteen, ikaan ja oppimiskykyyn liittyvia 
ongelmia. Seuraavista ohjeista on apua jokaiselle opettajalle, joka pyrkii auttamaan jasenia, 
joilla on erityistarpeita. 

Opi tuntemaan jokaisen luokan jasenen tarpeet ja kyvyt. Keskustele pappeusjohtajien, 
vanhempien ja perheenjasenten kanssa ja halutessasi myös vammaisen itsensa kanssa, jotta 
saat selville hanen erityistarpeensa. 

Ennen kuin pyydat luokan jasenia lukemaan, puhumaan tai rukoilemaan, puhu asiasta 
heidan kanssaan etukateen kysymalla: "Milta sinusta tuntuisi lukea luokassa, pitaa rukous 
jne.?" 

Yrita saada toimintarajoitteiset jasenet mahdollisimman paljon mukaan toimintaan ja 
oppimaan. 

Muista tehda kaikki mahdollinen huolehtiaksesi siita, etta jokainen luokan jasen osoittaa 
kunnioittavansa ja ymmartavansa jokaista muuta luokan jasenta. 

Ole luonteva, ystavallinen ja lammin. Jokainen meista on Jumalan lapsi, jolla on tarve 
saada rakkautta ja ymmartamysta huolimatta rajoituksen laadusta tai laajuudesta. 

Opettajien kirkossa on muistettava, etta jokaisella jasenella on uskomattomat 
mahdollisuudet kasvamiseen kohti lopullista jumaluutta fyysisista, henkisista, 
tunneperaisista tai sosiaalisista kyvyistaan riippumatta. Meilla on velvoite yrittaa 
tarvittaessa kaikkemme, jotta opettaisimme heille kaiken, mita he kykenevat oppimaan. 
Muista Vapahtajan sanat: "Kaikki, mita olette tehneet yhdelle naista minun vahimmista 
veljistani, sen te olette tehneet minulle." (Matt. 25:40) 
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Elama Jumalan 
tyttarena 



Oppiaihe 

10 Jumalan tytar 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa entista selvemmin ainutlaatuisen suhteensa taivaalliseen 
Isaansa. 

VALMISTELUT 1. Valmista juliste, jossa lukee Jumalan tytar. 

2. Kuva 1, Isa ja tytar, oppikirjan lopussa. 

3. Valmista jokaiselle tytölle rullalle kaaritty paperi, johon on kirjoitettu kaksi lainausta 
kohdasta "Teita rakastettiin ja rakastetaan". 

4. Pyyda yhta nuorta naista lukemaan laulu "Taivaan Isa" (MAP-lauluja, 1985,184). 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto: Keita te olette? 

Esittaytyminen Aloita oppiaihe esittelemalla itsesi, ja pyyda sitten jokaista nuorta naista tekemaan samoin. 
Kannusta kutakin tyttöa kertomaan esittelyssa itsestaan sellainen seikka, joka tekee 
hanesta ainutlaatuisen perheessaan tai ystaviensa keskuudessa. Pyyda esittelykierroksen 
jalkeen nuoria naisia ajattelemaan ihmissuhteitaan. Tuo esiin, etta jokaisella tytölla on 
erilaisia ihmisia ymparillaan, ja koska han on ainutlaatuinen, hanen vaikutuksensa naihin 
ihmisiin on myös ainutlaatuinen. Selita sitten, etta nuorilla naisilla on myös ihmissuhteita, 
jotka ovat samanlaisia. Jokainen nuori nainen on tytar, jolla on aiti ja isa, isovanhemmat, 
isovanhempien vanhemmat ja niin edelleen. 

Jokainen nuori nainen on Jumalan tytar 

Kuva ja keskustelua Kun kaikki ovat esitelleet itsensa, totea, ettei kaikilla ole samoja ihmissuhteita (jollakulla ei 
taulua apuna kayttaen ole sisaria, serkkuja tai niin edelleen), mutta kaikilla on aiti ja isa, joten he kaikki ovat 

tyttaria. Kerro heille, etta nyt aiotte keskustella nimenomaan isan ja tyttaren valisesta 
suhteesta. 

Nayta kuvaa isasta ja tyttaresta. 

Pyyda jokaista luokan jasenta kuvittelemaan, millainen olisi ihanteellinen isan ja tyttaren 
valinen suhde. Pyyda nuoria naisia kertomaan, milla tavoin isa tekisi suhteesta 
onnistuneen. Kir joita vastaukset tauluun otsikon "Isa" alle, ja ohjaa keskustelua niin, etta 
oheisessa mallissa ilmenevat tiedot tulevat mainituiksi. 

Pyyda sitten luokkaa selittamaan, miten tytar voisi vaikuttaa ihanteelliseen suhteeseen 
isan ja tyttaren valilla. Ohjaa jalleen keskustelua ja kirjoita sitten vastaukset tauluun 
otsikon "Tytar" alle. 
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Tauluesitys 
Isa 
1. elattaa tyttaren; 

2. kuuntelee; 

3. opastaa; 
4. opettaa; 
5. rakastaa; 
6. lohduttaa; 
7. vaalii suhdetta 
jatkuvasti. 

Kerro luokalle, etta sen lisaksi, etta he ovat maallisen isan tyttaria, heilla kaikilla on erittain 
merkityksellinen suhde - tyttaren suhde taivaalliseen Isaamme. Nayta julistetta "Jumalan 
tytar". 

Luentaa Jotta tytöt ymmartaisivat olevansa kirjaimellisesti taivaallisen Isansa hengellisia tyttaria, 
pyyda heita ajattelemaan suhdettaan Haneen Hanen tyttarinaan, kun yksi tytöista lukee 
laulun "Taivaan Isa" sanat. (Luenta vaikuttaa tehokkaimmin, jos taustalta kuuluu laulun 
saestys, joka voi olla etukateen aanitetty. Laulu voidaan myös lukea ilman saestysta tai 
laulaa.) 

Yhteenveto Muistuta luokkaa lauluun viitaten taivaallisen Isamme rakkaudesta meita kohtaan 
aikaisemmassa olemassaolossa. Han on henkemme Isa; me olemme Hanen lapsiaan. Han 
hoivasi ja opetti meita ja tuntee meidat hyvin. 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdasta 

Lainaus 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

Pyhien kirjoitusten tut-
kimista ja keskustelua 

Teita rakastettiin ja rakastetaan 

Kerro luokalle, etta Herra esitti mielenkiintoisen kysymyksen, joka sai Jobin 
mietiskelemaan alkuperaansa. Pyyda yhta luokan jasenta lukemaan Job 38:4-7. 
Keskustelkaa kohdasta ja siita, miten se liittyy jokaiseen nuoreen naiseen. Voit kayttaa 
seuraavia kysymyksia apuna keskustelussa: 

• Mista iankaikkisuuden vaiheesta tassa kohdassa puhutaan? 

• Miksi aamutahdet iloitsivat ja Jumalan pojat (lapset) riemuitsivat? 

• Mita Job vastaisi tai mita sina vastaisit Herran kysymykseen: "Missa olit silloin"? 

"Taivaassa on Jumala, joka on loputon ja iankaikkinen, ikuinen, kirkastettu, ylösnoussut 
Olento. Hanella on ruumis lihaa ja luuta. Han on ylösnoussut ja pyha ja taydelliseksi tullut 
ihminen, ja me olemme Hanen jalkelaisiaan. Me olemme Hanen henkilapsiaan. Han elaa 
perheyksikössa. Me olemme Hanen perheensa jasenia. Ennen kuolevaista elamaa me 
elimme mittaamattoman ajan Hanen luonaan." (Bruce R. McConkie, ks. Ja kun sina olet 
kaantynyt, niin vahvista veljiasi, Melkisedekin pappeuden henkilökohtainen opiskeluopas 
1983, s. 6.) 

Selita luokalle, etta taivaallinen Isa rakasti jokaista nuorta naista kuolevaisuutta 
edeltavassa olemassaolossa. Hanen rakkautensa on ikuista ja muuttumatonta. Han 
rakastaa heita tallakin hetkella. Pyyda luokkaa mainitsemaan joitakin siunauksia, jotka 
osoittavat, etta taivaallinen Isa rakastaa heita. Anna jokaisen vastata vuorollaan ainakin 
kaksi kertaa ja kertoa, mita siunauksia han on saanut taivaalliselta Isaltamme. 

Viittaa keskustelun jalkeen taulussa olevaan luetteloon odotuksista, jotka tayttamalla isa 
voi vaalia hyvaa suhdetta tyttareensa. Osoita tyttöjen ehdottamista siunauksista tapoja, 
joilla taivaallinen Isamme ilmaisee rakkauttaan jokaista tytartaan kohtaan. 

Pyyda tyttöja etsimaan ja lukemaan seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, jotka 
osoittavat, etta taivaallinen Isa on luvannut meille tarpeittemme tayttamiseksi muitakin 
suuria siunauksia kuin tyttöjen mainitsemat. 
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Tytar 
1. osoittaa arvostavansa 
isaansa; 
2. uskoutuu isalleen ja 
neuvottelee hanen 
kanssaan; 
3. kunnioittaa; 
4. tottelee; 
5. rakastaa; 
6. palvelee; 
7. vaalii suhdetta 
jatkuvasti. 



Joh. 14:16-18 (Puolustajan) 
MK Jaak. 4:10 (neuvoja) 
Matt. 7:7-11 (apua ongelmien ratkaisemiseen, ymmarrysta) 
Joh. 3:16 (Jumalan suurimman rakkaudenosoituksen) 

Lainauksia Pyyda luokan jasenia selittamaan, miksi on tarkeata ymmartaa, etta me olemme 
taivaallisen Isamme tyttaria. 

Kun olet saanut vastauksia, pyyda kahta tyttöa lukemaan seuraavat lainaukset luokalle: 

"Totuus on ... etta ihminen on Jumalan lapsi - etta hanella on mahdollisuus tulla 
jumalaksi... 

Tarkein tieto, minka kuolevaiset voivat saada, on se, etta ihminen on Jumalan lapsi." 
(Marion G. Romney, "Ihminen, Jumalan lapsi", Valkeus, lokakuu 1973, s. 434-435) 

"Kehotan teita sanomaan yha uudelleen itsellenne... 'Olen Jumalan (poika tai tytar)', ja 
nain tehdessanne alkakaa jo tanaan elaa lahempana niita ihanteita, jotka tekevat 
elamastanne onnellisemman ja hedelmallisemman, koska te olette saaneet kasityksen siita, 
keita olette." (Ks. Harold B. Lee, "Saamme itsekunnioitusta tietaessamme, keita olemme", 
Valkeus, kesakuu 1974, s. 260.) 

Kaaröt Jaa tytöille paperikaaröt, joihin on kirjoitettu edella olevat lainaukset. Kehota heita 
opettelemaan lainaukset ulkoa ja soveltamaan niiden opetuksia jatkuvasti elamaansa. 

Taivaallinen Isa haluaa meidan lahestyvan Hanta 

Opettajan esitys Selita, etta pyhista kirjoituksista ja profeettojemme sanoista olemme saaneet selville, etta 
jokainen meista on taivaallisen Isamme lapsi. Me elimme Hanen kanssaan, ja Han rakastaa 
meita. Pyhien kirjoitusten ja mainitsemiemme siunausten kautta tiedamme myös, etta 
taivaallinen Isamme haluaa vaalia hyvaa suhdetta jokaiseen tyttareensa. 

Keskustelua Pyyda tyttöja kertomaan, kuinka he voisivat osoittaa, etta hekin haluavat vaalia ja 
syventaa suhdettaan taivaalliseen Isaansa. 

Viittaa taulussa ole vaan luetteloon tavoista, joilla tytar voi vaalia isa-tytar -suhdetta. Esita 
seuraavat kysymykset osoittaaksesi, etta he voivat kayttaa samoja tapoja edistaakseen 
suhdettaan myös taivaalliseen Isaansa. 

• Miten me osoitamme arvostavamme taivaallista Isaamme? (Olemalla kuuliaisia ja 
kunnioittavia.) 

• Kuinka me voimme uskoutua taivaalliselle Isallemme ja neuvotella Hanen kanssaan? 
(Rukouksessa.) 

Selita, etta joskus tytöt lannistuvat, koska heidan rukouksensa tuntuu jaavan vaille 
vastausta. Taivaallinen Isamme sallii kuitenkin viisaudessaan meidan kamppailla 
ongelmiemme kanssa kannustaen ja opastaen meita tarpeen mukaan. 

• Kuinka me saamme opetusta taivaalliselta Isaltamme? (Tutkimalla Hanen sanojaan 
pyhista kirjoituksista, kuuntelemalla Hanen profeettojaan ja kuuntelemalla rukousten 
jalkeen.) 

• Kuinka me osoitamme rakkautemme taivaallista Isaamme kohtaan? (Pitamalla Hanen 
kaskynsa [ks. Joh. 14:15] ja palvelemalla muita [ks. Matt. 25:40 ja Moosia 2:17].) 

Oppiaiheen paatös: Jumalallinen suhde 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan LK 88:63. Selita sitten, etta taivaallinen Isamme todella 
haluaa meidan kaikkien lahestyvan Hanta. 

Muistuta nuorille naisille, etta he ovat kirjaimellisesti taivaallisen Isan tyttaria ja etta Han 
rakastaa heita. Teoillaan ja valinnoillaan he maaraavat, kuinka luja heidan suhteensa on 
Haneen. Han ei koskaan hylkaa heita. Kun he tekevat Hanen tahtonsa ja rukoilevat Hanen 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Opettajan esitys 
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Oppiaihe 10 
opastustaan, he oppivat tuntemaan elamansa suunnan ja saavat varmuuden siita, etta he 
ovat Jumalan tyttaria, joita heidan Isansa todella rakastaa. 

Soveltaminen kaytantöön 

Viittaa jalleen nuorille naisille antamissasi paperikaaröissa olevaan kahteen lainaukseen ja 
kehota heita opettelemaan ne ulkoa ja kayttamaan niita elamassaan. 
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Oppiaihe 

10 Jeesus Kristus, Vapahtaja 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, etta Jeesus Kristus on hanen Vapahtajansa ja etta 
Kristuksen sovituksen vuoksi hanen on mahdollista nousta kuolleista ja elaa jalleen 
Jumalan luona. 

VALMISTELUT 1. Kuva 2, Vapahtaja, oppikirjan lopussa. Aseta kuva ennen luokan alkua kauniisti 
jarjestetylle pöydalle luomaan kunnioittavaa tunnelmaa. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Pyhat kirjoitukset todistavat, etta Jeesus on Kristus, maailman Vapahtaja 

Keskustelua taulun Kir joita sanat Jeesus on Kristus seka seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet tauluun. Pyyda 
avulla pyhien jokaista tyttöa etsimaan kohdat pyhista kirjoituksistaan. Lukekaa ne yhdessa. Pyyda 
kirjoitusten kohdista jokaista tyttöa merkitsemaan nama jakeet. Keskustelkaa jokaisesta kohdasta 

perusteellisesti. 

Jeesus on Kristus 
Joh. 3:16-17 
Joh. 14:6 
LK 76:40-42 
1 Ne. 22:12 
1 Joh. 4:14 
Moosia 3:17-18 

Selita, etta nama ovat vain muutamia niista pyhien kirjoitusten kohdista, jotka todistavat, 
etta Jeesus on Kristus, maailman Vapahtaja. 

Jeesuksen Kristuksen sovituksen vuoksi pelastus ja korotus ovat mahdollisia 

Keskustelua pyhien Pyyda tehtavan saanutta tyttöa sanomaan kolmas uskonkappale. Keskustelkaa siita, mita 
kirjoitusten kohdista Kristuksen sovitus on ja mita se meille merkitsee. Keskusteluun tulee sisallyttaa seuraavat 

seikat: 

1. Kristus antoi henkensa vapaaehtoisesti, niin etta kaikki ihmiset voivat pelastua. 

2. Kristus asetettiin tai valittiin ennalta tahan tehtavaan ennen maailman luomista. 

3. Aadamin rikkomus toi kuoleman maailmaan. Kristuksen uhri sovitti tuon 
rikkomuksen ja teki mahdolliseksi sen, etta me voimme voittaa kuoleman. 

4. Kristus ei sovittanut ainoastaan Aadamin synteja vaan myös meidan syntimme silla 
edellytyksella, etta olemme kuuliaisia evankeliumin laeille ja toimituksille. 

5. Koska Kristus on kirjaimellisesti Jumalan poika, Han on ainoa, jolla voi koskaan olla 
valta kuoleman yli. Han on perinyt Jumalalta vallan elamaan eli kuolemattomuuteen. 
Ja koska Han oli ainoa maan paalla elanyt synnitön ihminen, Han oli ainoa, johon 
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saatanalla ei ollut mitaan valtaa. Sen vuoksi Han on ainoa, joka voi aikaansaada 
sovituksen. 

6. Kristuksen uhrin ansiosta kaikki ihmiset nousevat kuolleista. 

7. Profeetat ovat todistaneet Kristuksesta ennen Hanen maanpaallista elamaansa ja sen 
jalkeen. 

Kirjoita seuraavat viitteet tauluun: 

Al. 11:42-43 

Al. 11:40 

Pyyda nuoria naisia lukemaan itsekseen nama kohdat ja etsimaan niista kaksi tarkeaa 
Jeesuksen Kristuksen sovitustyön seurausta. (Me nousemme kuolleista ja meidat voidaan 
korottaa eli me voimme saavuttaa iankaikkisen elaman.) 

• Mika ihmisryhma Alman mukaan saa iankaikkisen elaman? (Ne, jotka uskovat 
Jeesuksen Kristuksen nimeen.) 

Kertomus Kysy tytöilta, ovatko he koskaan yrittaneet kuvitella, milta Vapahtajasta mahtoi tuntua 
ottaa paalleen meidan syntimme. Lue tai pyyda yhta nuorta naista lukemaan seuraava 
vanhin Orson F. Whitneyn kertomus: 

"Silloin tuli suurenmoinen ilmestys, kehotus korkeammasta lahteesta, sellainen, jota oli 
mahdotonta jattaa vaille huomiota. Se oli uni, tai unessa saatu naky, maatessani 
vuoteellani pienessa Columbian kaupungissa Lancasterin piirikunnassa Pennsylvaniassa. 
Naytti silta kuin olisin ollut Getsemanen puutarhassa todistamassa Vapahtajan 
karsimysta. Nain Hanet yhta selvasti kuin olen nahnyt kenet tahansa ihmisen. Seisoen 
etualalla eraan puun takana katsoin Jeesusta, jonka seurassa olivat Pietari, Jaakob ja 
Johannes, heidan kulkiessaan pienesta portista oikealta puoleltani. Jattaen ne kolme 
apostolia siihen sen jalkeen, kun oli kehottanut heita polvistumaan ja rukoilemaan, 
Jumalan Poika jatkoi puutarhan toiselle puolelle, missa Han myös polvistui rukoilemaan. 
Rukous oli sama, jonka kaikki Raamatun lukijat tuntevat: Tsani, jos mahdollista on, niin 
menköön minulta pois tama malja; ei kuitenkaan niinkuin mina tahdon, vaan niinkuin 
sina.' 

Hanen rukoillessaan kyyneleet vierivat pitkin Hanen kasvojaan, jotka olivat minuun pain 
kaantyneina. Olin nakemastani niin liikuttunut, etta myös mina itkin pelkasta 
myötatunnosta. Olin koko sydamestani Hanen puolellaan; rakastin Hanta kaikesta 
sielustani, enka ole kaivannut mitaan niin suuresti kuin saada olla Hanen luonaan. 

Sitten Han nousi ja meni sinne, missa apostolit olivat polvistuneina - sikeassa unessa! Han 
ravisteli heita ystavallisesti, heratti heidat ja lempeasti nuhtelevalla aanella, jossa ei ollut 
jalkeakaan vihasta tai karsimattömyydesta, Han kysyi heilta murheellisena, eivatkö he 
jaksaneet valvoa Hanen kanssaan yhta hetkea. Siina Han oli, maailman syntien raskas 
taakka harteillaan, jokaisen miehen, naisen ja lapsen tuskan kaydessa lapi Hanen herkan 
sielunsa - eivatka nama jaksaneet valvoa edes yhta hetkea Hanen kanssaan!" (Ks. 
"Poikkeuksellisia kertomuksia apostoleittemme elamasta - vanhin Orson F. Whitney", 
Valkeus, syyskuu 1974, s. 372.) 

Ajatuksia herattavia • Suhtaudummeko me koskaan valinpitamattömasti Jeesuksen karsimykseen meidan 
kysymyksia puolestamme? 

• Mita meidan on tehtava, jotta sovitus koskisi myös meita? 

Saavuttaaksemme korotuksen meidan taytyy tehda parannus ja kaantya Vapahtajan 
puoleen 

Keskustelua pyhien Kirjoita tauluun: He. 14:13. 
kirjoitusten kohdista 

• Mita me kohdan He. 14:13 mukaan haluamme tehda, jos me todella uskomme 
Jeesukseen Kristukseen? 

7 



Lisaa tauluun: LK 19:16-19. Pyyda yhta tyttöa lukemaan jakeet aaneen. 

• Milta teista tuntuu, kun tiedatte, etta Jeesus Kristus on karsinyt teidan syntienne tahden 
ja ettei teidan tarvitse karsia niiden vuoksi, jos teette parannuksen? 

Lisaa tauluun: LK 58:43. 

• Mita todellisen parannuksen kokenut ihminen tekee kohdan LK 58:43 mukaan? 

Todellinen parannus vaatii aikaa ja vaivannaköa. Meidan on osoitettava itsellemme ja 
Herralle, etta me olemme hylanneet virheemme. 

Lainaus "Jotkut ihmiset uskovat valittömaan parannukseen. Vaikka on mahdollista lakata 
tekemasta jotakin yhdessa hetkessa ... todellinen parannus tapahtuu vasta, kun olemme 
osoittaneet ajan kuluessa, etta se, mita olemme paattaneet tehda, on todella tapahtunut, 
eika synti enaa ollenkaan kuulu elamaamme." (Loren C. Dunn, Read, Ponder, Pray, 
Brigham Young University Speeches of the Year, Provo, 7. maaliskuuta 1972, s. 4) 

Keskustelua Selita, etta synnin tunnustaminen ja hylkaaminen on ensiarvoisen tarkeata. Jotkut synnit 
on tunnustettava pappeusjohtajille. Mutta anteeksiantoon tarvitaan enemman. 

• Mita muuta vaaditaan? 

Selita, etta seuraavissa pyhien kirjoitusten kohdissa ihmiset olivat tehneet parannuksen ja 
etsivat syntiensa anteeksiantoa, ja he kaikki kokivat jotakin samankaltaista. Pyyda nuoria 
naisia seuraamaan kirjoistaan jonkun lukiessa seuraavat kohdat aaneen: 

Enos 4-8 
Moosia 4:1-3 
Al. 38:8 

• Kuinka naiden kertomusten henkilöt saivat anteeksiannon? 

Muistuta tyttöja siita, etta saadaksemme syntimme anteeksi meidan on kaannyttava 
taivaallisen Isamme puoleen Jeesukseen Kristukseen uskoen. Jeesus Kristus on tarjonnut 
jokaiselle meista kaksi suurenmoista lahjaa. Ylösnousemus kuuluu kaikille. Korotus eli 
iankaikkinen elama taytyy ansaita uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja tekemalla 
kokosydaminen parannus. 

Oppiaiheen paatös 

Todistus Voit todistaa Jeesuksen Kristuksen merkityksesta Vapahtajanamme. Auta nuoria naisia 
ymmartamaan Hanen merkityksensa heille. Ilman Hanta me emme voisi nousta ylös tai 
toivoa paluuta Hanen luokseen. Kristuksen ansiosta meilla on tuo toivo seka lisaksi lupaus 
siunauksista tassa elamassa uskollisuutemme mukaan. 
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Jeesuksen Kristuksen 
esimerkin noudattaminen 

Oppiaihe 10 

TAVOITE Jokainen nuori nainen pyrkii noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkia. 

VALMISTELUT 1. Kuva 2, Vapahtaja. 

2. Vapaavalintainen: Valmista jaljennös, jota on ehdotettu kohdassa "Me voimme oppia 
seuraamaan Jeesusta Kristusta". 

3. Pyyda yhta nuorta naista laulamaan tai lukemaan laulu "Minua kay sa seuraamaan" 
CMAP-lauluja, 1985,67), tai valmistaudu johtamaan luokkaa laulamaan se. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Laulu 

Johdanto 

• Mita Jeesuksen Kristuksen seuraaminen merkitsee elamassanne? (Selita, etta Jeesus 
Kristus on kaikille taydellinen esimerkki seurattavaksi.) 

Pyyda etukateen tehtavan saanutta nuorta naista lukemaan tai laulamaan laulu "Minua 
kay sa seuraamaan" (MAP-lauluja, 1985, 67), tai laulakaa laulu yhdessa. 

Jeesus Kristus antoi meille taydellisen esimerkin noudatettavaksi 

Pyhien kirjoitusten tut Pyyda nuoria naisia lukemaan ja merkitsemaan seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: 
kimista ja keskustelua 

2 Ne. 31:10 
2 Ne. 31:16-17 
1 Piet. 2:21 

Vapahtaja kysyi kahdeltatoista nefilaiselta opetuslapseltaan: "Millaisia miehia [ihmisia] 
teidan siis tulisi olla?" Sitten Han vastasi omaan kysymykseensa: "Totisesti mina sanon 
teille: sellaisia kuin mina olen." (3 Ne. 27:27) Samat opetukset soveltuvat kaikkiin nuoriin 
naisiin. Vastauskin on sama. 

Pyyda tyttöja lukemaan ja alleviivaamaan kohta Joh. 13:15. 

Tauluun Pyyda nuoria naisia mainitsemaan joitakin Jeesuksen ominaisuuksia ja luonteenpiirteita, 
joita me voimme pitaa esimerkkina ja omaksua. Kirjoita ehdotukset tauluun ja 
keskustelkaa naita luonteenpiirteita kuvaavista esimerkeista. Seuraavassa on mainittu 
muutamia: 

Hiljainen ja nöyra 
Matt. 11:29 (Jeesus oli "hiljainen ja nöyra sydamelta".) 
Fil. 2:8 (Jeesus "nöyryytti itsensa ja oli kuuliainen kuolemaan asti".) 

Vastusti kiusausta 
Matt. 4:1-11 (Jeesus vastusti perkeleen kiusauksia.) 
LK 20:22 (Jeesus ei antanut kiusausten vaikuttaa itseensa.) 

Rakasti ja palveli muita 
Mark. 1:40-44 (Jeesus paransi pitalisen.) 
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Joh. 11:20-46 (Jeesus heratti Lasaruksen kuolleista.) 
3 Ne. 17:7, 9-10,21 (Jeesus paransi sairaat ja vaivatut ja siunasi pienia lapsia.) 

Opettajan esitys Selita, etta kaikissa asioissa Jeesus Kristus antoi esimerkin meille noudatettavaksi. Meidan 
on kasketty seurata Hanta. Kun me olemme kuuliaisia talie kaskylle, me tunnemme suurta 
iloa elamassamme. Viittaa taulussa olevaan luetteloon. 

• Kuinka me voimme osoittaa nöyryytta elamassamme? (Voimme esimerkiksi olla 
kuuliaisia vanhemmillemme ja Jumalan kaskyille; voimme asettaa muiden tarpeet ja 
vanhurskaat toiveet omiemme edelle.) 

• Miten voimme jokapaivaisessa elamassamme seurata Vapahtajan esimerkkia? 
(Esimerkiksi: Millaisia kiusauksia teidan on voitettava paivittain? Miten Kristuksen 
esimerkki voi auttaa teita voittamaan nama kiusaukset?) 

Me voimme oppia seuraamaan Jeesusta Kristusta 

Opettajan esitys Pyyda nuoria naisia kuuntelemaan Marion G. Romneyn kertomusta siita, kuinka han oppi 
ja lainaus seuraamaan Jeesusta Kristusta: 

"Jo varhaisessa nuoruudessani kasiini sattui pieni kirjanen tai lehtinen, jonka nimena oli 
'Mita Jeesus tekisi?' ... Kysymys ilmaisi lyhykaisyydessaan halun, joka minulla oli ollut 
lapsuudestani saakka. Lukemattomia kertoja joutuessani vaikeiden haasteiden ja 
kiusallisten paatösten eteen olen kysynyt itseltani: 'Mita Jeesus tekisi?'... Kun mietin ... 
kysymys ta, [kaannyin] pyhien kirjoitusten puoleen etsimaan vastausta. Johanneksen 
evankeliumiin on merkitty selva ja varma vastaus, jonka löysin: Jeesus tekisi aina Isansa 
tahdon. Han julisti niin jatkuvasti... 'Etten mina itsestani tee mitaan, vaan puhun tata sen 
mukaan, kuin minun Isani on minulle opettanut. 

Ja han, joka on minut lahettanyt, on minun kanssani; han ei ole jattanyt minua yksinani, 
koska mina aina teen sita, mika hanelle on otollista.'... (Joh. 7:15,16,18; 8:26,28,29; 10:30) 
... Saatuani selville, etta Jeesus tekisi aina Isansa tahdon, minun seuraava tavoitteeni oli 
ottaa selville, mita Jeesus teki ollakseen varma, mika Hanen Isansa tahto oli. Etsin 
vastausta Uudesta Testamentista ja huomasin, etta ainakin Han tunsi hyvin tarkoin sen, 
minka Hanen Isansa oli julistanut olevan tahtonsa, kuten Vanhaan Testamenttiin on 
muistiin merkitty. Sen huomaa erityisesti siita, etta Uuteen Testamenttiin merkityissa 
Jeesuksen sanoissa on lainattu Vanhan Testamentin kirjoituksia yli sata kertaa. 

Viimeinen ja kaikkein tarkein seikka oli, etta opin Hanen olleen jatkuvassa yhteydessa 
Isaansa rukouksen kautta. Nain Han teki oppiakseen Isansa tahdon seka myös saadakseen 
voimaa tehda Isansa tahdon. Han paastosi ja rukoili... Nayttaisi siita, etta maanpaallisen 
palvelustyönsa aikana Han ei koskaan tehnyt merkittavaa paatösta tai kohdannut vaikeata 
tilannetta rukoilematta (ks. Matt. 4:2; Luuk. 4:2; Luuk. 6:12-13; Matt. 26:39; Luuk. 22:42, 
44)... 

Luottaen edella mainitsemiini ja muihin samantapaisiin pyhien kirjoitusten kohtiin mina 
paatin nuoruudessani, etta minulle paras tapa ratkaista ongelmia ja saada vastaus 
kysymyksiin olisi menetella kuten Jeesus: vaalia vilpitönta halua tehda Herran tahto; 
tutustua siihen, mita Herra on ilmoittanut kysymyksessa olevista asioista; rukoilla 
uutterasti ja uskoen innoitettua ymmarrysta Hanen tahdostaan ja rohkeutta tehda sen 
mukaan... 

Tyydyttavimmat ratkaisut ongelmiin ja parhaat vastaukset kysymyksiin, joita olen 
kyennyt omassa elamassani löytamaan, olen löytanyt seuraavasti: 

1. Nuoresta lahtien olen tutkinut pyhia kirjoituksia. 

2. Olen yrittanyt rehellisesti kohdata haasteen tai kysymyksen ja vilpittömasti pyrkinyt 
ratkaisemaan sen siten kuin Jeesus ratkaisisi sen. 

3. Olen punninnut vaihtoehtoja tarkoin tutkimalla ja rukoillen sen valossa, mita tiedan 
evankeliumin periaatteista. 

4. Olen tehnyt paatöksen omassa mielessani. 
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5. Olen sitten vienyt asian Herralle, kertonut Hanelle ongelman, kertonut Hanelle, etta 
haluaisin tehda niin kuin on oikein Hanen silmissaan, ja pyytanyt Hanta antamaan 
minulle mielenrauhan, jos olen tehnyt oikean ratkaisun." ("What Would Jesus Do?", 
New Era, syyskuu 1972, s. 6) 

Keskustelkaa presidentti Romneyn kayttamista viidesta tavasta oppia tietamaan, mita 
Jeesus haluaisi hanen tekevan. 

Kirjoita nama tavat tauluun, tai valmista niista moniste nuorille naisille. Keskustelkaa siita, 
miten nuoret naiset voivat kayttaa kutakin niista omassa elamassaan ja noudattaa 

Jeesuksen esimerkkia oppimalla, mita Han haluaisi heidan tekevan. 

"Tata mallia seuraamalla Jeesus eli taydellisen elaman. Me emme tietenkaan voi yltaa 
samaan. Mutta seuraamalla Hanta me voimme edistya taydellisyytta kohti nopeammin 
kuin millaan muulla tavoin." ("What Would Jesus Do?", s. 5) 

Jeesuksen esimerkkia noudattamalla voimme parantaa elamaamme 

Opettajan esitys Selita, etta seuraamalla Vapahtajan esimerkkia pienimmissakin asioissa me voimme 
tuntuvasti parantaa elamaamme. Seuraava kertomus osoittaa, miten eras nuori tyttö 
noudatti Jeesuksen opetuksia ja naki edistysta elamassaan. 

Kertomus "Charlotte oli joutunut elamassaan vaikeaan vaiheeseen. Han oli tyytymatön. Mikaan ei 
tuntunut olevan kohdallaan... Hanen ystavansa olivat tusinaihmisia, hanen kotinsa ruma, 
hanen oma persoonansa suloton, kuten han hyvin tiesi. Ongelma oli Charlottelle liian 
vaikea... 

Saadakseen apua Charlotte meni tapaamaan Margaret Amesia, naista, joka eli niin kuin 
Charlottekin olisi halunnut elaa. Charlotte kertoi hanelle, kuinka hanen turhauttava, 
onneton elamansa sarki hanen sydantaan. Lausuttuaan muutaman myötatuntoisen sanan 
Margaret sanoi: 'Sina voit muuttaa tuon kaiken, jos sinulla on todella tahtoa tehda se.'... 

[Uuden elaman aloittamiseksi rouva Ames ehdotti Charlottelle:] 'Ela kaksikymmentanelja 
tuntia niin kuin Kristus olisi aivan vieressasi ja nakisi kaiken mita teet. Tule sitten takaisin 
luokseni, niin keskustelemme asiasta. Haluatko tehda nain?' 

... Hiukan pidattyvaisena ja epailevaisena han vastasi: 'Kylla, rouva Ames.' 

Oli myöhainen iltapaiva, kun Charlotte tuli kotiin. Han tiesi, etta hanen odotettiin 
auttavan illallispöydan kattamisessa. Han meni lipaston luokse ja otti laatikosta ryppyisen 
pöytaliinan. Kun han levitti sen pöydalle, han havaitsi siina useita likatahroja. Ja silloin 
han sai ensimmaisen asioita muuttavan ajatuksen. 

'Jos Kristus aterioisi kanssamme, en panisi pöydalle likaista liinaa', han sanoi itsekseen. 

Han haki puhtaan pöytaliinan. Ja sama ajatus sai hanet noutamaan pihalta kimpun kukkia. 
Han pani voin puhtaalle lautaselle tuhriintuneen asemesta. Han leikkasi lei van 
huolellisesti... 

'Tuleeko meille vieraita tana iltana?' kysyi hanen isansa... 

'Vain sina, isa', hymyili Charlotte... 

Hanen uupunut ja kuumissaan oleva aitinsa istuutui ja sanoi: 'En ymmarra, mika sai hanet 
kattamaan pöydan talla tavalla vain meita varten. Ehka han odottaa jotakuta kaymaan 
ennen kuin olemme syöneet.' 

... 'En tieda ketaan, jolle mieluummin kattaisin kauniin pöydan kuin oma perheemme', 
Charlotte sanoi. 

Kaikki vain tuijottivat hanta hetken. Tama ei ollut Charlotten tapaista... 

Olohuoneessa [aterian jalkeen] Charlotte otti eraan lehden lehtipinon alta ja alkoi lukea. 
Han oli itse tuonut tuon lehden kotiin ja piilotteli sita. Muutaman minuutin kuluttua han 
pani lehden syrjaan... 'En lukisi tata lehtea, jos Kristus istuisi taalla ja voisi lukea sita 
kanssani', han ajatteli. Ja sitten han vei lehden ulos ja heitti sen jatepaperisailiöön... 

Keskustelua 

Tauluun (vapaavalin-
tainen moniste) 

Yhteenveto ja lainaus 
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[Seuraavana paivana Charlotte] palasi työhön... Han inhosi työtaan suuresti... 

'Kristus on vierellani', han ajatteli kavellessaan liikkeeseen lörpöttelevien tyttöjen 
joukkoon. Han toivotti hymyillen hyvaa huomenta jokaiselle kohtaamalleen ihmiselle... 

[Charlotte pystyi jopa ratkaisemaan vaikeudet töykeiden asiakkaiden kanssa ajattelemalla, 
miten toimisi, jos Kristus seisoisi hanen vieressaan. Sina iltana han palasi Margaret Amesin 
kotiin keskustelemaan kokemuksistaan.] 

'Rouva Ames, mina kokeilin sita parhaan kykyni mukaan ja - niin, se muutti kaiken. 
Luulen, etta ymmarran, mita tarkoitatte. Se ei tietenkaan muuttanut asioita, jotka 
vaivaavat minua. Olen edelleen köyha enka voi kayda koulua, ja asun rumassa talossa...' 

'Voi kultaseni! Sinahan olet aloittanut siementen kylvamisen vasta kaksikymmentanelja 
tuntia sitten... Voitko jatkaa samalla ta valla kuin olet aloittanut? ... Sinulla on [ratkaiseva] 
sana. Se on Kristus. Pahantuulisuus ... ei muuta asioita kovinkaan paljon, mutta Kristus 
muuttaa. Sinun on vain muistettava pitaa tiesi paivittain Hanen lahellaan.' 

'Mina teen sen', sanoi Charlotte." (Ks. julkaisussa Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B, s. 5-7.) 

Keskustelua Jos on aikaa, keskustelkaa siita, miten nuoret naiset voisivat muuttaa jokapaivaista 
elamaansa, jos he tekisivat niin kuin Charlotte ja seuraisivat Jeesuksen Kristuksen 
esimerkkia. 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota jokaista nuorta naista asettamaan tavoitteita, jotka auttavat hanta tulemaan 
enemman Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi seuraamalla Hanen esimerkkiaan. Anna heille 
haaste muuttaa toimintatapojaan Charlotten tavoin. 
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Pyhan Hengen kumppanuus Oppiaihe 10 

TAVOITE Jokainen nuori nainen pyrkii elamaan niin kelvollisesti, etta Pyha Henki voi jatkuvasti olla 
hanen kanssaan. 

VALMISTELUT 1. Kuva 3, Nefi, Laaman ja Lemuel, oppikirjan lopussa. 

2. Vapaavalintainen: Hanki liina, jolla voi peittaa silmat. 

3. Vapaavalintainen: Varaa suuri kortti (koristele reunukset) ja kyna jokaiselle tytölle, 
jotta he voisivat kirjoittaa muistiin taulussa olevat muistiinpanot. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Havaintoesitys Pyyda yhta tyttöa sitomaan liina silmilleen. Pyörita hanta ympari useita kertoja, kunnes 
han ei ole selvilla suunnista. Pyyda hanta sitten osoittamaan jotakin (esimerkiksi taulua). 
Han saattaa sanoa, ettei han tieda, missa se on, tai vastata vaarin. Liinan ollessa edelleen 
tytön silmilla pyyda jotakuta toista luokan jasenta asettumaan sanomasi esineen viereen ja 
kuiskaamaan hiljaa: "Tassa se on." Pyyda tyttöa jalleen arvaamaan, missa taulu on. Jos han 
luottaa aaneen, han osaa vastata oikein. 

Keskustelua • Mita tama havaintoesitys kertoo meille Pyhasta Hengesta? (Monta kertaa emme pysty 
nakemaan suuntaa, johon meidan tulisi kulkea, ja muut voimat sokaisevat meidat. Me 
voimme löytaa oikean suunnan etsimalla Pyhaa Henkea. Me emme voi nahda Pyhaa 
Henkea, mutta me voimme kuulla tai tuntea Hanen antavan meille ohjeita. Koska Pyha 
Henki puhuu meille hiljaisella aanella, meidan on kuunneltava, jotta kuulisimme sen. Ja 
me voimme aina luottaa siihen, etta Pyha Henki johtaa meita oikeaan suuntaan.) 

Me voimme elaa niin, etta olemme kelvollisia saamaan Pyhan Hengen toveruuden 

Keskustelua • Miten saitte Pyhan Hengen lahjan? (Upotuskasteen jalkeen Melkisedekin pappeuden 
haltija pani katensa paani paalle, konfirmoi minut kirkon jaseneksi ja kaski minun ottaa 
vastaan Pyhan Hengen.) 

Selita, etta kun meidat konfirmoidaan, Pyhaa Henkea ei kasketa tulemaan meihin. Sen 
sijaan meita kasketaan ottamaan vastaan Pyha Henki. Nefi sanoi, etta Pyha Henki on 
"Jumalan lahja kaikille niille, jotka ahkerasti etsivat hanta" (1 Ne. 10:17). Meista riippuu, 
saammeko hengellista opastusta vai emme. 

Kortit ja keskustelua Anna jokaiselle nuorelle naiselle suuri paksusta paperista leikattu kortti. Pyyda tyttöja 
taulua apuna jaljentamaan tauluesitys korttiinsa. Tytöt voivat halutessaan ripustaa kortin kotinsa 
kayttaen seinalle myöhempaa kayttöa varten. 

Kirjoita tauluun otsikko Kelvollisuus. 

Keskustelkaa nuorten naisten kanssa siita, mita jokaisen on tehtava ollakseen kelvollinen 
saamaan Pyhan Hengen kumppanuuden. Kirjoita ajatukset tauluun. Huolehdi siita, etta 
seuraavat asiat mainitaan: 
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Kelvollisuus 
1. Teen parannuksen synneistani. 
2. Noudatan taivaallisen Isani kaskyja. 
3. Rukoilen Pyhan Hengen 

kumppanuutta. 
4. Pyydan uskossa. 
5. Hylkaan maailman. 
6. Elan uskollisena kasteenliitolleni. 
7. Olen oppivainen. 

Opettajan esitys 

Kertomus ja kuva 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Selita, etta sen jalkeen, kun olemme tavoitelleet Pyhan Hengen opastusta, kaikkein 
tarkeinta on, etta me kuuntelemme Hanen hiljaista aantaan (ks. 1 Ne. 17:45). Han voi 
puhua meille sanoin, mutta useammin Hanen vaikutuksensa tuntuu luontevina 
ajatuksina, tunteina tai vaikutelmina. Vaikka tallainen vaikutelma saattaa vallata toisen 
ihmisen kokonaan, toinen ei tunne sita ollenkaan, ellei han ole kelvollinen saamaan Pyhaa 
Henkea. Meidan on oltava uskollisia ja rukoiltava Pyhan Hengen jatkuvaa kumppanuutta. 

Esita seuraava kertomus: 

Nefin, Laamanin ja Lemuelin kokemus osoittaa, kuinka tarkeaa on olla kelvollinen 
saamaan Pyhan Hengen johdatusta. Lehi ja hanen perheensa elivat Jerusalemissa suuren 
pahuuden aikana, jolloin kaupunki oli tuhon partaalla. Herra halusi suojella tata hyvaa 
perhetta, joten han kaski Lehin lahtea kaupungista. Yksi Lehin pojista, Nefi, oli hyvin 
vanhurskas. Nefi kuunteli Pyhaa Henkea ja auttoi johdattamaan perheensa luvattuun 
maahan. Mutta Nefin veljet, Laaman ja Lemuel, eivat olleet yhta uskollisia kuin Nefi. He 
eivat uskoneet siihen, etta Herra opasti heita, ja he napisivat isaansa ja veljeansa vastaan. 
He pitivat isaansa hulluna, koska han hylkasi heidan mukavan kotinsa ja suuren 
omaisuutensa Jerusalemissa matkustaakseen karuun eramaahan. He yrittivat jopa tappaa 
isansa ja nuoremman veljensa. Laamanilla ja Lemuelilla ei ollut halua tehda Herran tahtoa. 
Heidan sydamensa oli niin kova ja paatunut, ettei Pyha Henki voinut olla heihin 
yhteydessa (ks. 1 Ne. 17:7-45). 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan 1 Ne. 17:45. 

Keskustelkaa siita, miksi Laaman ja Lemuel eivat voineet kuulla Pyhan Hengen hiljaista 
aanta. Selita, etta vaikka Pyha Henki oli puhunut heille useita kertoja, he olivat penseita 
eivatka kyenneet tajuamaan Hanen sanojaan. 

• Miksi meidan on oltava herkkia tunteillemme, jotta ymmartaisimme Pyhan Hengen 
kuiskaukset? 

Selita, etta Pyha Henki puhuu usein meille rauhan tai lohdutuksen tunteena tai Hanen 
varoituksensa tulevat rauhattomuuden tunteena. 

• Miten me voimme menettaa kyvyn tuntea Pyhan Hengen kuiskaukset? (Olemalla 
piittaamatta niista, kieltaytymalla tekemasta parannusta, kuuntelemalla enemman sita, 
mita muut sanovat.) 

Pyha Henki voi olla siunaus elamassamme 

Keskustelua taulua Kirjoita tauluun otsikko Siunauksia. 
apuna kayttaen 

Keskustelkaa niista tavoista, joilla Pyha Henki voi olla siunauksena elamassamme. 
Huolehdi siita, etta jaljempana mainitut siunaukset mainitaan. Jos haluat, kayta pyhien 
kirjoitusten viitteita. Pyyda tyttöja jaljentamaan siunaukset kortteihinsa. 
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Oppiaihe 

Kelvollisuus 
1. Teen parannuksen 

synneistani. 
2. Noudatan taivaallisen 

Isani kaskyja. 
3. Rukoilen Pyhan 

Hengen 
kumppanuutta. 

4. Pyydan uskossa. 
5. Hylkaan maailman. 
6. Elan uskollisena 

kasteenliitolleni. 
7. Olen oppivainen. 

Kertomus Esita seuraavat kertomukset, jotka osoittavat, milla tavoin Pyha Henki voi olla 
siunauksena niille, jotka kuuntelevat Hanta. 

Kun Jenni tuli kotiin koulusta torstaina, hanen vanhempansa olivat odottamassa hanta. 
Hanen aitinsa sanoi: "Kalle-seta kuoli tana aamuna. Isasi ja mina menemme Mari-tadin luo 
muutamaksi paivaksi ja tulemme kotiin vasta hautajaisten jalkeen. Tiedan, etta voimme 
luottaa siihen, etta huolehdit itsestasi, kun me olemme poissa. Soita sisar Marttiselle, jos 
tarvitset apua jossakin." 

Kun vanhemmat lahtivat, Jennista tuntui aika jannittavalta. Hanesta oli mukavaa 
huolehtia itsestaan, kukaan ei ollut maarailemassa. Han piti vastuuntunteesta. Niinpa han 
harjoitteli matematiikan kokeisiin, soitti muutamille ystavilleen, söi illallisen ja asettui 
sitten lukemaan kesken jaanytta kirjaa. 

Nukkumaan mennessa hanta jannitti aivan pikkuisen. Tuijottaessaan pimeyteen han alkoi 
kuulla jonkinlaista aanta. Mita tarkkaavaisemmin han kuunteli, sita enemman han kuuli -
narinaa ja natinaa. Oliko joku murtautumassa taloon? Hanen sydamensa pamppaili. Han 
katsoi kelloa. Valon sammuttamisesta, iltarukouksesta ja vuoteeseen menosta tuntui 
kuluneen tunteja. Mutta kellon mukaan siita oli vasta kaksikymmenta minuuttia. 

Miettiessaan epatoivoisesti, mita tehda, Jenni pyysi hiljaa apua taivaalliselta Isalta. Miltei 
valittömasti han muisti kuulleensa kertomuksen presidents David O. McKaysta, joka 
kerran pienena poikana oli peloissaan ja rukoili apua. Vaikka olikin vaikeaa nousta 
vuoteesta ja polvistua sen viereen, Jenni teki niin. Hanen rukoillessaan rauha laskeutui 
hanen kiihkeasti pamppailevaan sydameensa. Mentyaan takaisin vuoteeseen han nukahti 
heti. 

Seuraavana paivana koulussa Jenni tunsi itsensa levanneeksi ja valmistautuneeksi 
matematiikan kokeeseen. 

Keskustelua • Mitka kaksi siunausta Pyha Henki antoi Jennille? (Muistutti siita, mita han jo aiemmin 
tiesi, ja lohdutti hanta.) 

Kertomus "Murhe painoi hautajaisvakea synnytykseen kuolleen nuoren aidin muistotilaisuuden 
lahetessa loppuaan. Vainajasta oli puhuttu kauniisti, mutta monien paikalla olevien 
mielessa oli jonkinlaista katkeruutta. Kuinka rakastava taivaallinen Isa voi sallia niin 
hyvan aidin kuolevan ja perheen neljan pienen lapsen jaavan murheellisen isan yksin 
hoidettaviksi? 

Virallisen ohjelman paatyttya nuori isa nousi tyynesti paikaltaan ja meni 
puhujankorokkeelle. 'Tunnen surunne ja huolenne', han sanoi hiljaa, 'mutta haluan sanoa 
jotakin lohdutukseksenne. Ensimmaisena tuntina vaimoni kuoleman jalkeen en kasittanyt, 
kuinka pystyisin mitenkaan kestamaan sen - kuinka pystyisin elamaan ilman hanta. Mutta 
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Siunauksia 
1. Opettaa kaikki ja 

muistuttaa kaikesta 
(Joh. 14:26). 

2. Julistaa tulevaiset 
Goh. 16:13). 

3. Opettaa kaikesta 
totuuden (Moro. 10:5). 

4. Todistaa Isasta ja 
Pojasta (LK 42:17). 

5. On puolustaja (Joh. 
14:26; LK 42:16). 

6. Puhuu 
ymmarryksellemme ja 
sydamellemme 
(LK 8:2). 



sitten suloinen rauhan henki taytti sieluni, ja siita lahtien olen tuntenut varmuutta, etta 
kaikki jarjestyy. Alkaa olko huolissanne meista. Kylla me selviydymme.' 

Tama lohdullisuuden henki levisi kuulijoiden keskuuteen, ja kaikki menivat kotiinsa 
lohtua saaneina." (Spencer J. Condie, "Pyha Henki on oleva seuranasi alati", Valkeus, 
maaliskuu 1981, s. 6) 

Keskustelua Anna tyttöjen keskustella siita, miten Pyha Henki siunasi tata nuorta isaa. 

Oppiaiheen paatös 

Lainaus Lue tama lainaus: 

"Olipa kysymyksessa hetkellinen varjelus, Hanen sanojensa tajuaminen tai lukeminen 
niin, etta kuulee Hanen aanensa, tama kaikki on lahtöisin Jumalasta. Ne ovat Hengen 
lahjoja henkilölle, joka on saanut Pyhan Hengen kasteessa ja haluaa paasta osalliseksi 
Hanen vaikutuksestaan." (S. Dilworth Young, "Miten Pyha Henki voi auttaa teita", 
Valkeus, maaliskuu 1972, s. 128) 

Muistuta tyttöja siita, etta heidan kykynsa kuulla Pyhan Hengen hiljaista aanta riippuu 
heidan uskollisuudestaan Herran kaskyille. Jos he kuuntelevat Pyhaa Henkea, Hanen 
kuiskauksensa voi olla heidan suurin lohdutuksen lahteensa ja opastava seuralainen alati. 
Meidan ei tarvitse koskaan olla yksin, jos me olemme kelvollisia saamaan Pyhan Hengen. 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda tyttöja viemaan kortit kotiinsa, ripustamaan ne huoneensa seinalle ja katselemaan 
niita ennen iltarukoustaan. Kehota heita tavoittelemaan aktiivisesti Pyhan Hengen 
jatkuvaa kumppanuutta. 
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Naisen jumalalliset tehtavat 



Oppiaihe 10 Jumalallisista mahdollisuuksistamme 
iloitseminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa jumalalliset mahdollisuutensa ja oppii iloitsemaan niista. 

VALMISTELUT 1. Kutsu joku esimerkillinen ja pappeusneuvojien hyvaksyma sisar (mieluiten sellainen, 
joka on solminut temppeliavioliiton ja jolla on perhe) puhumaan tytöille naisena 
olemisen ilosta. Pyyda hanta kertomaan joistakin iloista ja haasteista, joita han itse on 
kokenut, seka kokemuksistaan nuorten naisten iassa. Han voi kertoa erityisista 
kokemuksista tai paatöksista, jotka auttoivat hanta pysymaan lahella taivaallista Isaa, 
seka niista siunauksista ja iloista, joita siita seurasi. Hanen tulee tahdentaa sita, etta on 
ilo olla nainen missa iassa tahansa. Anna hanen kaytettavakseen noin 20 minuuttia. 
Ehdota, etta han antaa tyttöjen esittaa kysymyksia tai kertoa omista ajatuksistaan. 

TAI 

Voit kutsua isoaidin, aidin ja nuoren aviovaimon, jotka pappeusneuvojat ovat 
hyvaksyneet, kertomaan lyhyesti niista naisena olemisen iloista, joita he tassa 
elamanvaiheessa kokevat. Voit ehdottaa, etta he kertovat myös niista iloista, joita he 
kokivat ollessaan nuorten naisten iassa. Tahdenna jokaiselle, etta hanella on aikaa vain 
viisi tai kuusi minuuttia. Voit tarjoutua katsomaan kellosta aikaa ja antamaan merkin, 
kun aika on paattynyt. 

2. Jos on mahdollista ja haluat, ota kopio nuorten naisten ylimman johtokunnan 
sanomasta jokaiselle oppilaalle ja vieraalle. 

Voimme iloita ymmartaessamme, keita olemme ja keita meista voi tulla 

Esittele vieraileva puhuja tai puhujat ja selita, etta tanaan puhutaan nuorten naisten 
jumalallisista mahdollisuuksista ja Jumalan tyttarena kokemastamme ilosta. Kerro nuorille 
naisille, etta he saavat esittaa kysymyksia ja huomautuksia esitysten jalkeen. 

Kun esitys on pidetty ja luokan kysymyksiin vastattu, kiita puhujaa tai puhujia. 

Ilmaise rakastavasi luokkasi tyttöja. Sano ihailevasi heidan tarmoaan ja intoaan, kun he 
astuvat aikuiseksi kasvamisen uuteen maailmaan. Tahdenna sita, etta on tarkeaa olla 
onnellinen nyt tekemalla oikeita paatöksia ja seuraamalla Jeesusta Kristusta. Meidan on 
tehtava niin nyt eika joskus tulevaisuudessa, kun olemme ehka ratkaisseet tamanhetkiset 
ongelmamme tai kun toiveemme ja unelmamme ovat ehka toteutuneet. Tassa 
koettelemuksien ja vaikeuksien maailmassa tuota ihanneaikaa ei kenties koskaan tulekaan. 
Todellinen ilo ja rauha ovat missa tahansa elaman vaiheessa niiden ulottuvilla, jotka elavat 
siten kuin heidan taivaallinen Isansa haluaisi heidan elavan. 

Selita, etta evankeliumi on siunauksena ja oppaana meidan elamassamme, koska se auttaa 
meita ymmartamaan pyhat tehtavamme ja mahdollisuutemme naisina. 

Voimme kokea iloa jokaisessa elamanvaiheessa 

Opettajan esitys Ilmaise ilosi siita, etta olet nainen, ja sano uskovasi, etta myöhempien aikojen pyhiin 
kuuluvat naiset voivat kokea suurta onnea jokaisessa elamanvaiheessa. 

Jos aikaa riittaa ja ilmapiiri tuntuu sopivalta, voit pyytaa tyttöja kertomaan niista iloista, 
joita he ovat kokeneet myöhempien aikojen pyhiin kuuluvina nuorina naisina. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Vierailevat puhujat ja 
keskustelua 

Opettajan esitys ja 
todistus 
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Oppiaiheen paatös 

Luentaa Lue lopuksi Nuorten Naisten ylimman johtokunnan haaste jokaiselle tytölle: 

Rakas nuori ystavamme, 

Olet saanut suosion taivaallisen Isamme silmissa, ja Han on siunannut sinua niin, etta elat 
tana aikana. Maailma on taynna kauneutta ja mahdollisuuksia - suurempia 
mahdollisuuksia kuin milloinkaan ihmiskunnan historiassa. Nama arvokkaat 
valmistautumisvuodet ovat taynna keksimista, etsimista, löytamista, kasvamista, 
tavoittelemista, saavuttamista ja sita, etta opit tuntemaan Jumalan suunnitelman ja sen, 
mita Han sinulta, tyttareltaan, odottaa. 

Sama maailma on taynna rumuutta ja huonoja vaikutteita. Saat kohdata vaikeuksia, 
kiusauksia, turhautumista ja kaikenlaisia hyökkayksia, jotka kuuluvat vastustajan 
suunnitelmiin ja houkutuksiin. 

Taivaallinen Isamme tietaa kaiken taman, ja Han tuntee sinut. Han luottaa ja uskoo siihen, 
etta kaytat nama valmistautumisvuodet olemalla kuuliainen Jumalan lapsi, niin etta Han 
voi muovata ja muokata sinua siihen erityiseen tehtavaan, joka Hanella on sinua varten. 
Rukoile aina, tunne Vapahtajasi Jeesus Kristus, tutki pyhia kirjoituksia ja mieti, miten voit 
soveltaa niiden opetuksia omaan elamaasi. Ela kelvollisena saamaan pappeuden 
siunauksia, ole onnellinen ja kulje luottavaisin mielin iloisena ja kiitollisena Jeesuksen 
Kristuksen evankeliumin valkeudessa. 

Ymparillasi on monia, jotka rakastavat sinua ja haluavat suojella ja opastaa sinua - ystavia, 
luokan virkailijoita, aikuisjohtajia, piispakunta, vanhempasi ja perheesi ja ennen kaikkea 
Jeesus Kristus ja taivaallinen Isasi. 

Saammehan mekin kuulua niihin, jotka valittavat sinusta ja rakastavat sinua hyvin paljon? 
Rukoilemme aina, etta saisit siunauksia ja voimaa valmistautuessasi elamaan jalleen 
taivaallisen Isasi tyköna, silla Han on kutsunut meidat kaikki "Kristuksen tykö" (LK 20:59) 
ja tulemaan "taydellisiksi hanessa" (Moro. 10:32). 

Rakkaudella 

Nuorten Naisten ylin johtokunta 
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TAVOITE Jokainen tyttö tuntee iloa siita, etta on nuori nainen kirkossa. 

VALMISTELUT 1. Varaa jokaiselle luokan jasenelle paperia ja kyna. 

2. Varaa mukaasi pieni peili. 

3. Tee juliste tai kir joita suureen paperiin seuraava presidentti Harold B. Leen ajatus: 
"Onni ei riipu siita, mita teidan ulkopuolellanne tapahtuu, vaan siita, mita tapahtuu 
teidan sisallanne." 

4. Pyyda yhta nuorta naista lukemaan kohta "Luominen". 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

Johdanto: Peilikuvia 

Ojenna pieni peili luokan jasenille. Pyyda kutakin tyttöa ajattelemaan hiljaa naita 
kysymyksia, kun han katsoo peilikuvaansa: 

• Mita naet peilissa? 

• Onko peilissa nakemasi tyttö onnellinen? Miksi? 

• Onko nakemasi tyttö sellainen, jollainen haluat olla? 

• Mista pidat eniten nakemassasi tytössa? 

• Mita haluaisit muuttaa nakemassasi tytössa? 

• Mita lahjoja ja siunauksia nakemallasi tytölla on? 

• Mita toivot nakemallesi tytölle? 

Onnea on... 

Toimintaa Jaa paperi ja kyna jokaiselle tytölle. Pyyda kutakin piirtamaan pystysuora viiva keskelle 
paperia ja kirjoittamaan sarakkeisiin otsikoiksi: "Pitkaaikaista onnea ja iloa" ja 
"Lyhytaikaista hauskuutta ja tyydytysta". Lue seuraava toimintaluettelo luokalle ja pyyda 
tyttöja kirjoittamaan kukin toiminta siihen sarakkeeseen, johon se heidan mielestaan 
paremmin kuuluu. Voit soveltaa toimintaluetteloa paikkakunnan ja luokkasi jasenten 
harrastuksia ja kokemuksia vastaavaksi. 

1. uiminen 

2. jalkiruoan syöminen 

3. jonkun auttaminen 

4. ostoksilla kaynti 

5. hyvien arvosanojen saaminen koulussa 

6. rukoileminen 

7. luova toiminta 

8. ompeleminen 

9. kaveleminen 

10. lapsen hoitaminen 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Havaintoesitys 
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11. asunnon siivoaminen 

12. jutteleminen ystavan kanssa 

13. pyhien kirjoitusten lukeminen 

14. kilpailun voittaminen 

15. hyvan kirjan lukeminen 

16. suuren työn loppuun saattaminen 

17. musiikin kuunteleminen 

18. lempiruoan valmistaminen 

19. tanssiminen 

20. evankeliumista kertominen 



Kun nuoret naiset ovat suorittaneet tehtavan, pyyda heita keksimaan muita hauskoja 
toimintamuotoja ja lisaamaan ne sarakkeisiin. Tahdenna, etta eri tytöt vastaavat eri lailla, 
koska he pitavat erilaisista asioista eivatka ajattele samalla tavalla. 

Taivaallinen Isa haluaa meidan olevan onnellisia 

Kun luokan jasenet ovat valmiit, pyyda heita maarittelemaan seuraavat sanat: hauskuus, 
tyydytys, onni, ilo. 

Keskustelkaa siita, mika ero naiden tunteiden valilla on ja miten ne liittyvat heidan 
luetteloonsa. 

Kysy tytöilta, muistavatko he, mita taivaallinen Isa on sanonut meille ilosta ja onnesta. 
Selita, etta pyhissa kirjoituksissa naita kahta sanaa kaytetaan samassa merkityksessa. Kun 
olette keskustelleet tyttöjen muistamista asioista, kirjoita seuraavat pyhien kirjoitusten 
viitteet tauluun. Pyyda tyttöja etsimaan kohdat ohjekirjoistaan, ja lukekaa ne yhdessa. 
Tahdenna tytöille sita, etta taivaallinen Isa haluaa meidan olevan onnellisia ja iloisia. 

Viitteet: 2 Ne. 2:24-25; Joh. 13:15,17; Al. 41:10 

• Voimmeko kokea tallaista iloa jo nyt vaiko vasta tulevaisuudessa? 

Ohjaa keskustelua niin, etta tytöt ymmartavat nuorten naisten voivan olla onnellisia nyt ja 
etta heidan pitaisi pyrkia tavoittelemaan onnea valittömasti. 

• Kenen tehtavana on huolehtia siita, etta te olette iloisia ja onnellisia talla hetkella? 

Pyyda oppilaita vastaamaan kysymykseen etsimalla kohta LK 58:27-28 ja lukemalla se 
yhdessa. Tahdenna sanoja "silla heissa on voima", jotka tarkoittavat, etta jokaisella 
nuorella naisella on voima tuoda onni omaan elamaansa. 

Nayta tytöille julistetta, jossa on presidentti Harold B. Leen sanat: "Onni ei riipu siita, mita 
teidan ulkopuolellanne tapahtuu, vaan siita, mita tapahtuu teidan sisallanne." ("A Sure 
Trumpet Sound: Quotation from President Lee", Ensign, helmikuu 1974, s. 78) 
Keskustelkaa lyhyesti siita, miten totta sanat ovat ja miten ne soveltuvat jokaiseen tyttöön. 

Selita, etta vaikka sisimmassamme on voima valvoa asenteitamme, me olemme usein 
onnettomia ja masentuneita. Pyyda tyttöja esittamaan syita, miksi me olemme onnettomia. 
Kirjoita vastaukset taulun vasempaan laitaan. Jata oikea laita vapaaksi, silla siihen 
kirjoitetaan myöhemmin oppitunnin aikana keinoja, joilla masennuksen voi voittaa. 
Seuraavassa esimerkkeja muutamista syista: 

Masennuksen syita 
1. tottelemattomuus 7. epatyydyttavat 

Herraa kohtaan kotiolot 
2. tavoitteiden tai 8. ystavien puute 

paamaarien puute 9. yksinaisyys 
3. pelko ja levottomuus 10. itsekeskeisyys 
4. huono kasitys itsesta 11. huono suhde 
5. aikaansaamattomuus taivaalliseen Isaan 
6. se, ettei ole rakastettu 

tai ei rakasta 

Me voimme olla onnellisia nyt 

Keskustelua taulua • Mita sellaista teilla kirkon tyttöina on, mika voi auttaa teita voittamaan nama 
apuna kayttaen masennuksen syyt ja kokemaan suurempaa onnea? 

Maaritelmia ja 
keskustelua 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Juliste 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 
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Pyyda nuoria naisia keksimaan luettelo keinoista, joiden avulla he voivat löytaa onnen 
talla hetkella. Taydenna luettelo tauluun kirjoittamalla heidan vastauksensa ja pyyda 
tyttöja kirjoittamaan ne papereidensa kaantöpuolelle. Ohjaa keskustelua niin, etta tytöt 
huomaavat, mika onni on olla juuri sita mita he nyt ovat - kirkon nuoria naisia. Ohjaa 
keskustelua myönteisella tavalla ja tahdenna seuraavia seikkoja: 

1. Jokainen nuori nainen on yksilö, jota taivaallinen Isa ja hanen perheensa rakastavat ja 
arvostavat. 

2. Jokaisella nuorella naisella on jotakin sellaista, mika voi auttaa muita. 

3. Jokainen nuori nainen voi kehittaa kykyjaan silla tavoin, etta han saa siita todellista 
tyydytysta. 

4. Jokaisella nuorella naisella on voimaa ja velvollisuus muuttaa ja ohjata elamaansa 
vanhurskauden ja onnen tielle. 

5. Kirkon nuorilla naisilla on erityisia tilaisuuksia ja apua saavuttaakseen nama tavoitteet. 

Paata keskustelu ajatukseen, etta ilon ja onnen tulee olla osa heidan elamaansa talla 
hetkella - ne eivat saisi olla vain jotakin sellaista, mita he odottavat tulevaisuudelta. 

Lainaus Pyyda aiemmin tehtavan saanutta tyttöa lukemaan seuraava lainaus, joka osoittaa, 
millaiset asiat tuottavat ihmiselle onnea nyt. Maailma on taynna kauneutta, jonka pitaisi 
tehda meista kaikista onnellisia. 

Luominen 

"Alussa (ei todellisessa alussa, vaan eraana hetkena ainaisessa olemassaolossa) sain kuulla 
suunnitelmasta, joka taivaallisella Isalla oli minua ja henkiveljiani ja -sisariani varten. Itse 
korotettuna ja taydelliseksi tulleena ja pyhana meidan rakas Isamme halusi antaa meille 
mahdollisuuden seurata Hanen jalkiaan. Hanen Esikoisensa, meidan vanhin Veljemme, 
Jeesus, jarjestaisi maailman, jossa me voisimme elaa ja kasvaa ja oppia rakastamaan ja 
palvelemaan. Elama olisi vaikeata epataydellisten ihmisten ja peruuttamattoman lain 
maailmassa, jossa meidan on paatettava, seuraammeko me Hanta. 

Ja ... mina sanoin: 'Kylla.' Ja mina odotin vuoroani. 

Jeesus ryhtyi valmistamaan maailmaa minulle ja teille, Isan lapsille. Ja eraana paivana 
lahdin paikasta, jota en nyt muista, ja tulin tanne alkaen elamani liitossa maan kanssa. 

Utuisessa kirkkaudessa, joka on lapsuus, tajusin ensi kertaa kauneuden -
eukalyptuspuiden tuoksun, ensimmaiset kokemukset meresta, auringosta ja hiekasta ja 
sumusta - pisarat kasvoillani, mehilaisen, kukat ja sypressit, joita tuuli oudosti taivutti. 

Ja varttuessani maailma kavi yha ihmeellisemmaksi; ja sisallani alkoi lammin, suloinen 
tuska, joka on rakkautta maahan. 

[Jeesus] teki valon, joka on öisin pehmeaa ja hopeaista ja luo varjoja tuuleen, valon, joka 
kevatauringon paivina on kullan sinista ja lempeaa, valon, joka puhkeaa vareihinsa ensin 
kalpeanpunaisena, sitten oranssinpunaisena ja kultaisena karkottaen sinisenmustan yön. 
Ja minulla on silmat nahda. 

Ja Han teki tuulen, joka saa tuhannet lehdet havisemaan, ja hopeankirkkaan veden, joka 
laulaa ja poreilee virratessaan kohti merta, ja linnut, jotka tayttavat aamuilman 
huiluaanillaan. Ja minulla on korvat kuulla. 

Han teki minulle kadet tuntea kirkasta lampöa, joka tuntuu sanovan: 'Kuinka voit?', 'Mina 
autan' tai 'Alan rakastaa sinua' ja silmat, jotka puhuvat, nakevat sanojen taakse, 
ymmartavat, keksivat. 

Han antoi minulle sydamen, joka nakee, kuulee ja tuntee maan, jonka Han on tehnyt, ja 
syvalla sisallani rakkaus maahan paisuu ylitsevuotavaksi. Han antoi minulle ilon 
kyyneleet. 

Sinullakin on nama kaikki. Ne ovat lahjoja - siunauksia, joita emme pysty taysin 
vastaanottamaan. 
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Oppiaihe 

Ja jonakin paivana, kun olen jalleen nahnyt Veljeni ja Isani on toivottanut minut 
tervetulleeksi takaisin, toivon kumppanini kanssa voivani aikaa työni tamankaltaisessa 
maailmassa. Ja meidan lapsemme kohottavat aamuvalon viileydessa katseensa maansa 
taivaisiin silmat kyyneltyen rakkaudesta maahan ja sanovat: 'Kiitos, Isa/" (Ann Busath, 
"Creation", Improvement Era, syyskuu 1967, s. 56) 

Oppiaiheen paatös 

Todista siita, kuinka tarkeata on olla onnellinen juuri talla hetkella, ja todista siita 
riemusta, joka koituu uskollisuudesta kirkon nuoren naisen normeille. Ole innostava ja 
kannusta tyttöja ottamaan vastuun omasta onnestaan nyt. 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda luokan jasenia valitsemaan yksi tai kaksi tapaa, jotka auttavat heita iloitsemaan nyt. 
Ehdota, etta he valitsevat yhden tai kaksi kohtaa, joihin he keskittyvat tulevan viikon 
aikana. 
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TAVOITE Jokainen nuori nainen arvostaa kodinhoidon tuomaa iloa. 

VALMISTELUT Varaa jokaiselle luokan jasenelle kyna ja paperia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Kodin hoitaminen on tarkea ja pyha tehtava 

Työtutkimus Pyyda jokaista nuorta naista kuvittelemaan, etta hanelle on juuri tarjottu työta. Kun luet 
seuraavan työnkuvauksen, pyyda nuoria naisia nostamaan katensa aina silloin, kun jokin 
seuraavista työhön liittyvista seikoista miellyttaa heita. 

Työnkuvaus 

1. Saat aikaan jotakin arvokasta, joka voi vaikuttaa lahimmaistesi onneen. 

2. Saat itse vaikuttaa työskentelyolosuhteisiisi ja luoda miellyttavan ilmapiirin muille. 

3. Saat osallistua kustannusten valvontaan. 

4. Saat paattaa, mita tehdaan, milloin ja kuinka. 

5. Maaraat itse työajoistasi. 

6. Olet koko organisaation keskipisteessa ja voit palvella kaikkia. 

Keskustelua • Mista työsta on kyse? (Kodinhoidosta tai perheenaidin työsta.) 

Opettajan esitys Selita, etta kodinhoito on yksi meille annettuja tehtavia. Taivaallinen Isa haluaa kaikkien 
miesten ja naisten asettavan kotinsa, puolisonsa ja perheensa tarkeimmalle sijalle 
elamassaan. Perheemme ovat osa jumalallista tehtavaamme. 

Kertomus Pyyda nuoria naisia kiinnittamaan seuraavassa kertomuksessa huomiota aidin 
uhrautuvaisuuteen: 

"Niin kuin kai useimmat nuoret olen minakin pitanyt vanhempieni rakkautta itsestaan 
selvana. En ole koskaan todella ajatellut, kuinka paljon aikaa, työta, rahaa ja 
karsivallisyytta mina olen heilta saanut. Nimenomaan aitini kohdalla asia oli nain. 

Minusta tuntuu siita, etta vastustin monta kertaa aitiani, kaikkea, mita han edusti, kaikkea, 
mita han pyysi minua tekemaan, ja kaikkea, mita han kertoi omasta lapsuudestaan. 
Vastustin sita, etta minulla oli seitsemasta lapsesta vanhimpana vastuu kaikesta; tai siita 
minusta tuntui. Minun piti aina nayttaa esimerkkia - sana, jota rupesin vihaamaan -
nayttaa tieta, kokeilla kaikkea ja kestaa vaikeudet, niin etta, niin minusta tuntui, tie oli 
selva toisille lapsille, ja he saivat tehda niin kuin halusivat. Muistan inhonneeni sita tiettya 
aanensavya, jota aiti kaytti pyytaessaan minulta apua. Tietyt sanat pysyvat ikuisesti 
mielessani, ja voin kuulla niiden savyn nytkin. 

'Kristy, tule auttamaan ruoanlaitossa.' 

'Kaksosten kengat pitaa puhdistaa.' 

'Kristy, Sue ja Gay riitelevat. Etkö saa heita lopettamaan?' 

'Nancy kaipaa huomiota. Lukisitko hanelle sadun?' 

Halusin aina sanoa: EN, mutta tietenkaan en sanonut. 

Sitten tuli syyskuu, ja mina lahdin opiskelemaan. Koko nuoruuteni olin ihannoinut 
yliopistoa. Juuri siella omat vanhempani olivat tavanneet toisensa. Siella he rakastuivat 
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toisiinsa ja menivat naimisiin. Mina synnyin heidan opiskellessaan siella. Halusin paasta 
opiskelemaan. Minulle yliopisto tuntui olevan oikea 'koti'. 

Mutta silloin syyskuussa asiaan liittyi muutakin. Halusin paasta pois kotoa, oikeasta 
kodistani. Mutta ajan kuluessa ja luldessani aidin kirjeita, joissa han kertoi paivittaisista 
askareistaan, aloin kasittaa syvalla sisimmassani, etta han antoi aikansa, rahansa, työnsa ja 
ajatuksensa lapsilleen. Huomasin, etta kaikki kokoukset, kaupassakaynnit, siivoukset, 
opettaminen - itse asiassa kaikki - liittyi suoranaisesti tai epasuorasti perheen 
palvelemiseen. Ja kaiken taman opin niin hitaasti ja syvallisesti, etta tuskin kasitin 
oppineeni sita. 

Sitten kerran, kun menin kotiin aamuluennoilta, minua odotti aidin kirje. Se oli 
yksinkertainen, tavallinen kirje, taynna uutisia kotoa. Siina kerrottiin, kuinka kaksoset 
Dave ja Dan olivat huuhtoneet kokonaisen rullan paperia vessanpöntösta, niin etta se oli 
tukkeutunut juuri kun aidin piti lahtea Apuyhdistykseen. Han kertoi, kuinka hanen oli 
ollut pakko jarjestaa aikaa viedakseen Sandyn kampaajalle. Han kertoi, kuinka han vei 
Nancyn tanssikouluun ja kuinka ylpea han oli ollut tyttarestaan katsellessaan tata. 

Se oli aivan tavallinen kirje, mutta olin tuskin paassyt toiselle sivulle, kun sisimmassani 
herasi tunne, joka levisi koko olemukseeni. Oli kuin aurinko olisi tullut esiin pilven takaa. 
Yhtakkia nain aitini sellaisena kuin han todellisuudessa oli - epaitsekas, rakastava olento, 
joka oli tehnyt puolestani enemman kuin kukaan muu ja jota kuitenkin arvostin kaikkein 
vahiten. 

Heittaydyin vuoteelleni ja itkin, itkin havaintoni tuomasta ilosta, itkin kiittamattömyyteni 
aiheuttamasta kurjuuden tunteesta ja siita, miten paljon olin mahtanut loukata hanta. 
Kirjoitin nopeasti hanelle kirjeen ja kerroin hanelle, kuinka rakastin ja arvostin hanta. Ei 
siita hyvaa kirjetta tullut, mutta se oli vilpitön, ja han vastasi heti: 

'Rakas Kristy, luin kirjeesi ja itkin/" (Kristine Walker, "I Found My Mother", New Era, 
lokakuu 1974, s. 27) 

Keskustelua • Miksi on tarkeata, etta jokainen nuori nainen arvostaa aitinsa tehtavaa perheenemantana 
ja ymmartaa sita? 

Opettajan esitys Selita, etta me kaikki voimme kokea Kristyn aidin iloa. Se tyytyvaisyys, jota perheenaiti 
kokee tietaessaan tekevansa perheen onnelliseksi, antaa merkityksen hanen jokapaivaisille 
askareilleen. Kun perheenjasenet osoittavat kiitollisuutta, han on sita tyytyvaisempi. 

Kodinhoito on muutakin kuin taloustyöta 

Opettajan esitys Selita, etta kodinhoitoon kuuluu monen monia tehtavia, jotka kaikki ovat tarkeita. Hyvin 
tarkeata on esimerkiksi kodin pitaminen siistina ja perheenjasenten fyysisista tarpeista 
huolehtiminen. Kodinhoitoon liittyy kuitenkin toinenkin puoli, kuten sisar Belle S. 
Spafford, entinen Apuyhdistyksen johtaja, on sanonut: 

Lainaus "Minun mielestani kodinhoitoon kuuluu kaksi puolta: kodinhoito ja taloustyöt. 
Kodinhoitoon liittyvat hengelliset arvot: rakkaus, rauha, tyyneys, perheenjasenten 
keskinainen sopusointu, turvallisuus. Se luo asunnosta kodin, jonne perheenjasenet voivat 
vetaytya sekavasta ja ongelmallisesta maailmasta, saada ymmarrysta ja koota voimia. Sille 
on luonteenomaista hiljaisuus. Se ilmentaa hyvaa makua, kulttuuria ja hienostuneisuutta. 
Miehet, vaimot ja lapset vaikuttavat kukin omalla tavallaan hyvan kodin luomiseen ja 
perhe-elamaan, ja kukin myös hyötyy siita. 

Taloustyö kasittaa kodin pitamisen siistina, jarjestyksessa ja hyvin hoidettuna. Siihen 
kuuluu myös raha-asioiden hoito, jossa epaonnistuminen aiheuttaa usein saröilya 
perheessa." (Belle S. Spafford, A Woman's Reach [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], 
s. 24-25) 

Keskustelua • Kuinka taloustyöt ja kodinhoito liittyvat yhteen? Voivatko molemmat tuoda palkintoja? 
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Pyyda nuoria naisia kuvailemaan kotia, jossa vaalitaan hengellisia arvoja. Pyyda heita 
myös selittamaan, miksi esimerkiksi raha-asioiden hoito tai ruoanvalmistus ovat tarkeita, 
kun pyritaan luomaan koti, jossa Jumalan Henki voi asua. 

Nuori nainenkin voi huolehtia kodinhoidosta 

Keskustelua taulua • Miten te voitte huolehtia kodinhoidosta kotonanne nyt? 
apuna kayttaen 

Voit kirjoittaa vastaukset tauluun. Huolehdi siita, etta ne ajatukset, jotka mainittiin 
edellisissa lainauksissa, tulevat mukaan. 

Pienryhmatoimintaa Jaa nuoret naiset kahteen ryhmaan ja anna kummallekin ryhmalle omansa seuraavista 
tehta vista. Pyyda heita keskustelemaan siita ja laatimaan joitakin tasmallisia ohjeita, miten 
he ratkaisisivat ongelman ja tarvittavat tehtavat tulisivat suoritetuiksi. Pyyda heita 
mainitsemaan, mista he saisivat apua. Anna kynia ja paperia muistiinpanoja varten. 

Tehtava 1 

Tulet kotiin koulusta, ja aidilla on ankara paansarky. Vauva itkee, kaksi nuorempaa 
veljeasi riitelee ja huoneissa vallitsee kaaos. Isa on pian tulossa kotiin syömaan. Miten 
voisit luoda hengellisen ilmapiirin kotiisi? Miten toteuttaisit suunnitelmasi? 

Tehtava 2 

Aitisi on poissa paivallisaikaan asti ja on pyytanyt sinua suunnittelemaan monipuolisen, 
ravitsevan aterian nelihenkiselle perheellenne. Kerro, kuinka valitsisit ruokalajit ja 
valmistaisit ne. Selita, kuinka suunnittelisit ajankaytön niin, etta kaikki olisi valmista 
samaan aikaan. 

Anna nuorille naisille aikaa muutama minuutti tehta van ratkaisemiseen. Pyyda heita 
sitten esittamaan suunnitelmansa luokalle. Anna jokaisen tytön osallistua molempien 
ryhmien esityksiin. Anna tarvittaessa lisatietoja. 

Opettajan esitys Selita, etta vaikka tytöilla ei olekaan viela omaa kotia, he voivat huolehtia kodinhoidosta ja 
omalta tarkealta osaltaan parantaa kodin ilmapiiria. Talla tavoin he voivat tuoda suurta 
iloa perheelleen. Jos teilla on aikaa, voit kertoa seuraavan eraan aidin esittaman 
kertomuksen: 

Kertomus "Kun Kati tuli kotiin viikon lomalle, teimme yhdessa paljon kaikkea mukavaa. Kavimme 
ostoksilla, kylailemassa, uskouduimme toisillemme, ompelimme housupuvun, etsimme 
kesatyöta ja pidimme hauskaa yhdessa muun perheen kanssa. 
Taloudenhoito karsi hieman tarkeampien asioiden vuoksi. Olohuonekin sai jaada 
imuroimatta ja ompelutarvikkeet esille. 

Viikko kului aivan liian nopeasti, ja klo 17.00 sina keskiviikko-iltana hanen ystaviensa oli 
maara tulla noutamaan hanta takaisin opiskelupaikkakunnalle. Minulla oli menoa klo 
15.00, ja niin annoin hanelle jaahyvaissuukon ja lahdin iloisena siita, etta han olisi 
ottamassa vastaan pikkuveljiaan, kun he tulisivat koulusta ja pitaisi heista huolta, kunnes 
isa saapuisi töista kotiin. 

Pian sen jalkeen kun olin lahtenyt, Katin ystavat soittivat ja sanoivat, etta he eivat 
paasisikaan noutamaan hanta ennen kuin vasta klo 21.00. Matkalaukku oli jo pakattu, 
joten Katille jai nelja ylimaaraista tuntia. Han istui Sepon kanssa pianon aareen ja auttoi 
tata soittolaksyissa. Han kattoi pöydan ja valmisti ruoan siksi, kun isa tuli töista, ja siivosi 
veljiensa kanssa keittiön ruokailun jalkeen. 

Kun isa ja pojat olivat lahteneet toimintailtaan, han otti esille siivousvalineet ja 
pölynimurin ja siivosi ja jarjesti olohuoneen oikeaksi mallihuoneeksi. Ja kun hanella oli 
vielakin tunti aikaa, han siivosi kylpyhuoneen. 

Kun palasin myöhaan illalla kotiin, menin alakertaan kurkistamaan poikia. Kavellessani 
olohuoneen lapi ja nahdessani kylpyhuoneen ja keittiön tunsin suurta ylpeytta. 
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Oppiaihe 10 

Kun mieheni ja mina puhuimme tasta, muistimme, etta Kati oli aina pitanyt kotitöista. 
Muistimme, kuinka han oli usein keittiössa leipomassa pikkuleipia pikkuveljiensa kanssa. 
Edellisena jouluna han oli ostanut kangasta ja kaavat ja yllatti minut ihanalla pitkalla 
hameella, jonka han oli tehnyt lahjaksi. Pidan tuota hametta hyvin ylpeana. Tuo 
rakastettava tyttö ja hanen iloinen suhtautumisensa elamaan todella rikastuttaa 
kotiamme." 

Keskustelua • Milla tavoin Kati ilahdutti veljiaan, isaansa ja aitiaan? 

• Miten kodinhoitoon liittyvat tehtavat voivat lahentaa sinua perheeseesi? 

• Kuinka jarjestys ja puhtaus kannustavat perheenjasenia tekemaan parhaansa? 

• Miksi tuntuu hyvalta tulla siistiin kotiin? 

• Kuinka hyvin hoidettu koti kuvastaa perheenjasenten keskinaista rakkautta? 

• Kuinka kodinhoito lisaa kodin hengellista ilmapiiria? 

Selita, etta hyvin hoidettu ja siisti koti, jossa vaalitaan Herran Henkea, edistaa 
perheenjasenten keskinaista luottamusta ja yhteenkuuluvuutta. He tuntevat olonsa 
viihtyisammaksi ja rauhallisemmaksi. Sellaisessa kodissa myös usko ja todistus kasvavat. 
Sellainen koti edellyttaa jokaisen perheenjasenen panosta ja kuvastaa heidan rakkauttaan 
toisiaan kohtaan. Sellaisessa kodissa arvostetaan uutteruutta ja työntekoa. 

Mahdollisia toimintaideoita luokalle 

Luokan johtokunnan avulla voitte suunnitella kodinhoitotehtavia, joita tytöt voivat tehda 
viikon aikana. Nain he oppivat uusia taitoja ja kokevat kodinhoidon myönteisesti. 
Seuraavassa on muutamia ehdotuksia (pyyda pappeusjohtajan lupa, ennen kuin kutsut 
vierailijan puhumaan): 

1. Kutsu luokkaan joku asiantuntija, joka voi opettaa tyttöja esimerkiksi vaihtamaan 
sulakkeen, aukaisemaan tukkeutuneen viemarin tai pesualtaan tai ripustamaan taulun 
seinalle. 

2. Opetelkaa tekemaan pienia korjauksia vaatteisiin ja jarjestakaa tyttöjen kanssa 
vaatehuoltokutsut. 

3. Pyyda asiantuntijaa kertomaan tytöille vareista, muodista ja kuoseista seka siita, kuinka 
nama seikat pitaisi ottaa huomioon vaatehankinnoissa. 

4. Pyyda asiantuntijaa selvittamaan, mihin seikkoihin pitaa kiinnittaa huomiota kangas- ja 
vaateostoksissa, miten tuoteselosteita luetaan ja tulkitaan seka kuinka kankaita 
hoidetaan. 

5. Pyyda jotakuta aitia opettamaan tyttöja kylvettamaan, pukemaan, vaihtamaan vaippa 
ja syöttamaan vauvaa tai pikkulapsia seka opettamaan, miten lasta rauhoitetaan. 

6. Pyyda asiantuntijaa kertomaan tytöille raha-asioiden hoidosta, talousarvion teosta ja 
luotolla ostamisesta. 

7. Pyyda asiantuntijaa opettamaan kodin sisustusta, kuten varien, tasapainon, 
sopusoinnun ja mittasuhteiden huomioon ottamista seka nikseja, joilla nuoret naiset 
voivat kohentaa kotinsa ulkonaköa. 

8. Suunnitelkaa ja jarjestakaa ruoanvalmistusilta, esimerkiksi kakunkoristelukutsut, 
kansainvalinen ruokanayttely, aamiaiskutsut tai perinneruokailta. 

9. Jarjestakaa ruokareseptijuhla, johon jokainen tuo maistiaisiksi lempiruokaansa ja jossa 
vaihdetaan resepteja. 

10. Jarjestakaa "luovan ruoanvalmistuksen ilta" jakamalla luokka ryhmiin, jotka 
valmistavat ruokaa pussiin tai laatikkoon pannuista aineksista. 
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10 Asenteemme jumalallisiin tehtaviin 

TAVOITE Jokainen nuori nainen kasvattaa myönteisen asenteen jumalalliseen tehtavaansa olla 
vaimo ja aiti. 

VALMISTELUT 1. Vapaavalintainen: Monista kohdassa "Oppiaiheen paatös" mainittu lainaus jokaiselle 
tytölle. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Kertomus 

Opettajan esitys ja 
keskustelua 

Me hyvaksymme Herran kasityksen naisen tehtavista 

Kulkija vaelsi kivilouhoksen ohi ja naki kolme miesta työnsa aaressa. Han kysyi jokaiselta, 
mita tama teki. Jokaisen vastaus paljasti erilaisen asenteen samaan työhön. "Hakkaan 
kivia", sanoi ensimmainen. Toinen vastasi: "Hankin tassa kolmea kultarahaa paivassa." 
Kolmas mies hymyili ja sanoi: " Autan Jumalan huoneen rakentamisessa." 

• Miten kunkin miehen asenne vaikutti siihen, kuinka han suhtautui työhönsa? 
• Miksi kolmas mies kaikkein todennaköisimmin piti työtaan mielenkiintoisena ja 
arvokkaana? 

Selita, etta me voimme suhtautua jumalalliseen tehtavaamme vaimona ja aitina joko 
myönteisesti tai kielteisesti. On ihmisia, joiden mielesta nama tehtavat ovat alentavia ja 
taynna raadantaa, mutta tehtavamme ovat todellisuudessa osa juhlallista lupausta, jonka 
teimme, ennen kuin tulimme maan paalle. Ne kuuluvat siunauksiin, jotka saamme 
Jumalan tyttarina. 

Presidentti Spencer W. Kimball selitti, etta "me teimme juhlallisia lupauksia taivaassa 
ennen tuloamme tahan kuolevaisuuteen... 

Me teimme liittoja. Me teimme ne ennen kuin hyvaksyimme asemamme maan paalla... 

Me lupasimme taivaalliselle Isallemme, etta jos Han lahettaisi meidat maan paalle ja 
antaisi meille ruumiin ja ne mittaamattomat mahdollisuudet, joita maanpaallinen elama 
toisi mukanaan, me elaisimme puhtaina ja solmisimme avioliiton pyhassa temppelissa ja 
kasvattaisimme perheemme ja opettaisimme sita vanhurskaudessa. Se oli juhlallinen liitto, 
vakava lupaus." ("Be Ye Therefore Perfect", Suolajarven uskontoinstituutissa pidetty puhe 
10. tammikuuta 1975, s. 2) 

• Mita tehta via me lupasimme taivaalliselle Isalle ottaa vastaan, ennen kuin tulimme maan 
paalle? (Me menisimme naimisiin ja perustaisimme perheen.) 

Presidentti Kimball varoitti: "Aikaa ... tehkö sita virhetta, etta ryhdytte johonkin 
toisarvoiseen työhön, joka saa teidat laiminlyömaan iankaikkista tehtavaanne synnyttaa ja 
kasvattaa taivaallisen Isamme henkilapsia." ("Vanhurskaiden naisten tehtava", Valkeus, 
toukokuu 1980, s. 172) 

Tehtavamme arvon ymmartaminen 

Opettajan esitys ja Selita, etta maailman kasitys naisen tehtavasta on vaara osittain siksi, etta se on 
keskustelua itsekeskeinen. Se keskittyy siina maarin naisen oikeuksiin saada kaikkea, etta se miltei 

unohtaa hanen mahdollisuutensa antaa. Herran kasitys on laajempi. Siina tahdennetaan 
seka miehen etta naisen mahdollisuuksia rakastaa ja palvella. Tama kasitys voi auttaa 
meita valttamaan itsekkyytta ja tyytymattömyytta. 

28 



Oppiaihe 

Selita, etta jos me uskomme, etta vaimon ja aidin elama on rutiininomaista ja tylsaa, se 
onkin sita. Mutta jos me ymmarramme jumalallisen tarkoituksemme ja suurenmoiset 
mahdollisuutemme, tehtavallamme on suurempi merkitys kuin millaan muulla tehtavalla 
tassa maailmassa. Kun ilomielin ja innokkaasti tuemme aviomiestamme ja synnytamme, 
hoidamme ja opetamme vanhurskaita henkia, voimme kokea suurinta tayttymysta. 

• Kuinka selkea ymmarrys ja vanhurskas asenne vaimon ja aidin tehtavaan voi olla 
siunaus elamassamme? 

• Kuinka asenteemme naihin tehtaviin vaikuttaa meihin koko loppuelamamme ajan? 

• Kuinka Herran ja Hanen palvelijoidensa naita tehtavia koskevat opetukset auttavat 
meita suojautumaan vaaralta omaksua maailman asenteet? 

Vaimon ja kumppanin tehtava 

Pyhien kirjoitusten Pyyda tyttöja lukemaan LK 25:5,14,16, jossa on Herran ohjeita Emma Smithille. Selita, etta 
kohta tama neuvo lohduttaa miestamme savyisyydessa voidaan antaa kaikille naisille. 

Opettajan esitys Nainen ei saa koskaan aliarvioida sita, kuinka suuresti han voi lohduttaa ja auttaa 
aviomiestaan. Aviomies saattaa tarvita lohdutusta ja rohkaisua suoriutuakseen 
aviomiehen ja elattajan, johtajan ja opettajan tehtavista. 

Lainaus Saadessaan kutsun apostoliksi presidentti Spencer W. Kimball tunsi sen aivan 
ylivoimaiseksi. Han kertoo siita, kuinka hanen vaimonsa lohdutti ja rohkaisi hanta: 

'"Kun kirkko kutsuu, me tottelemme.' Mutta paallimmaisena mielessani olivat omat 
rajoitukseni ja riittamattömyyteni ja heikkouteni, ja olin niiden murtama. Sitten tulivat 
kyyneleet herkeamattömana virtana... Mina itkin itkemistani... Nyyhkytin 
kouristuksenomaisesti. Vaimoni istui vierellani lattialla silittaen tukkaani ja yrittaen 
rauhoittaa minua... 

Vaimoni oli pelastukseni. Han lohdutti minua ja rohkaisi minua ja sanoi yha uudestaan, 
etta edessani oli vain yksi tie... 

Sanoin yha uudestaan Camillalle, etten ollut varma, mita tekisin, vaikka tiesin koko ajan, 
etta oli vain yksi tie. Han rohkaisi minua edelleenkin eika luopunut kannastaan, etta ainoa 
mahdollisuuteni oli kutsun vastaanottaminen." (Edward L. Kimball ja Andrew E. Kimball 
jr, Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], s. 191-192) 

Sano, etta presidentti Kimballista tuli myöhemmin suuri Herran profeetta. 

•Miten Camillan tehtava vaimona ja kumppanina oli tarkea hanen aviomiehensa 
elamassa? 

Selita, etta jos meilla on oikea asenne tehtavaamme vaimona ja kumppanina, me voimme 
vaikuttaa voimakkaasti hyvaan suuntaan tulevan aviomiehemme elamassa huolimatta 
hanen asemastaan. Emme saa koskaan aliarvioida naisen tarkeytta vaimona. 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan 1 Kor. 11:11. 

• Kuinka miehet ja vaimot voivat auttaa toisiaan? 

Aidin ja opettajan tehtava 

Presidentti David O. McKay sanoi: "Aitiys on lahella jumaluutta. Se on korkein ja pyhin 
palvelutehtava, mita [nainen] voi saada." (julkaisussa Conference Report, lokakuu 1942, 
s. 12-13) 

• Kuinka tama Jumalan profeetan ajatus vahvistaa asennettamme tehtavaamme kohtaan? 

• Kuinka tallaisten Herran profeettojen sanojen ymmartaminen auttaa meita valttamaan 
joidenkin maailman naisten asenteen, etta aitiys on vaivalloinen taakka ja vie naisen 
vapauden? 

Selita, etta aitiys opettaa meita rakastamaan ja uhrautumaan. 

Keskustelua ja 
opettajan esitys 

Pyhien kirjoitusten 
kohta ja keskustelua 
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Presidentti Spencer W. Kimball sanoi: 

"Nuorten naisten tulee suunnitella avioliittoa ja lasten synnyttamista ja kasvattamista seka 
valmistautua siihen. Se on teidan jumalallinen oikeutenne ja tie suurimpaan ja kaikkein 
korkeimpaan onneen." ("Sisarten etuoikeudet ja velvollisuudet", Valkeus, huhtikuu 1979, 
s. 178) 

Kertomus Nuori kahden alle kouluikaisen lapsen aiti sairastui parantumattomaan syöpaan. Juuri 
ennen hanen kuolemaansa hanen aviomiehensa jarjesti niin, etta hanen vaimonsa Marilyn 
siirrettiin syrjaiseen kolkkaan sairaalan puistoon, jossa han voi olla hetken retkella 
miehensa ja perheen kahden pikkutytön kanssa. Tallaisia retkia he olivat usein tehneet, 
ennen kuin aiti sairastui. Kaikki istuivat suuren vaahteran alia, söivat evaitaan ja iloitsivat 
noista muutamista kallisarvoisista hetkista, jotka he saivat viettaa yhdessa. Retken jalkeen 
Marilyn palasi sairaalan vuoteeseen ja kirjoitti paivakirjaansa seuraavaa: 

"Minulle on aina sanottu, etta 'jos sinulla on terveytta, sinulla on kaikkea'. Tanaan tajusin, 
ettei se ole totta, koska minulla oli kaikkea muuta paitsi terveytta. Minun kaikkeni istuivat 
suuren vaahteran alia tanaan - rakas mieheni ja suloiset lapseni. Millaan muulla ei 
oikeastaan ole valia. Tehtavani vaimona ja aitina on tuonut minulle suurimman ilon ja 
onnen tassa elamassa. Mina jatan ainiaaksi retket ja monet maailman ilot, mutta perheeni 
saan pitaa kautta iankaikkisuuden." 

Keskustelua • Miten taman nuoren vaimon ja aidin asenne tehtavaansa auttoi hanta hyvaksymaan 
sairautensa? 

• Miten hanen asenteensa saattaa vaikuttaa hanen tyttariensa asenteisiin sitten, kun he 
ovat vaimoja ja aiteja? 

Oppiaiheen paatös 

Presidentti Spencer W. Kimball on antanut meille taman kehotuksen: 

Lainaus ja vapaa "On kunniakasta olla vanhurskas nainen mina aikakautena tahansa. Aivan erityisen 
valintainen moniste korkea kutsumus on olla vanhurskas nainen viimeisina aikoina taman maan paalla, ennen 

Vapahtajamme toista tulemista. Vanhurskaan naisen voima ja vaikutus voi nykyaan olla 
kymmenkertainen verrattuna siihen, mita se saattaa olla tyynempina aikoina. Hanet on 
asetettu tanne rikastamaan, suojelemaan ja vartioimaan kotia, joka on yhteiskunnan 
perustavaa laatua oleva ja ylevin instituutio." (Ks. "Sisarten etuoikeudet ja velvollisuudet", 
s. 179.) 
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9 Vanhempien kunnioittaminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen pyrkii parantamaan suhdettaan vanhempiinsa. 

VALMISTELUT 1. Monista oppiaiheen kyselylomakkeet kaikille nuorille naisille. Voit antaa 
kyselylomakkeet tytöille viikkoa aikaisemmin, niin etta he voivat tuoda ne taytettyina 
luokkaan. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Huomautus opettajalle Kun valmistat tata oppiaihetta, ota huomioon oppilaat, joilla ei ole isaa tai aitia kodissaan. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Me voimme oppia huomaamaan vanhempiemme rakkauden 

Kertomus Lue ensimmainen osa seuraavasta kertomuksesta "Joululaksy". 

"Minun on vaikea kertoa tata, koska olin tavallaan epakypsa, mutta en unohda koskaan 
viime joulua. Minulla on hyva ystava, ja hanen perheellaan on [kaikkea] - suuri talo, 
hienoja autoja, vaatteita... Mutta alkaa kasittakö minua vaarin - he ovat todella ihania 
ihmisia ja hyvin ystavallisia minua kohtaan. Karenin isa kuuluu piispakuntaan, ja heidan 
perhe-elamansa on suorastaan taydellista - juuri sellaista, jota olen aina ihannoinut. 

... Olen paljon heilla, ja he kutsuivat minut jouluaattona paivallisellekin. Kaikki oli upeaa. 
Hanen isansa piti aluksi perherukouksen, ja me söimme ruokasalissa kynttilöiden valossa, 
joimme kristallilaseista, söimme hienoilta lautasilta ja kaytimme kaksia haarukoita ja 
lusikoita. 

... En ole koskaan elaissani saanut viitta dollaria (30 mk) kalliimpaa joululahjaa. Saatoin 
vain kuvitella, millaista olisi, kun joulupukki kavisi heilla jouluyöna... 

Kun veli Miller vei minut illalla kotiin, minun ei tehnyt mieli menna sisalle. Han sanoi: 
'Hyvaa joulua, Cheryl. Oli todella hauskaa, etta olit kanssamme!' Han oli oikein lammin ja 
isallinen. Halusin ilmaista, kuinka paljon pidin hanesta, mutta sain sanotuksi vain: 'Kiitos, 
se oli suurenmoista.' 

Ovi oli lukossa, joten jain soittamaan ovikelloa ja katselemaan seinien hilseilevaa maalia. 
Nain myös verhon, jonka koira oli repinyt vuotta aikaisemmin. En voinut olla vertaamatta 
Millerien kotia omaan rempallaan olevaan mökkiimme. Kuulin isan laahustavan 
tohveleissaan ovelle television pauhatessa olohuoneessa. Han avasi oven ja alkoi huutaa 
minulle. Olin kuulemma myöhassa ja olisin voinut pysya kotona edes jouluaattona... 
Mutta sanoin itselleni, etta koska han oli humalassa, han ei tarkoittanut sita, mita sanoi... 

... Kotona ei ollut mitaan, mika olisi kertonut joulusta, paitsi kauhtunut seppele ovessa ja 
halpa joulukuusi, johon oli ripustettu muutama pieni pallo hiuspinneilla. Talo oli aivan 
sekaisin, ja siella haisi eltaantuneelle pekonille. 

Aiti tuli ovelle [vanhassa] aamutakissa... Nain hanen ilmeestaan, etta hanella oli taas 
migreenikohtaus [paansarky] ja kuulin hanen sanovan: 'Olisipa hyva, jos pikku tyttöni 
pysyisi joskus kotona ja auttaisi aitaan.' 

Olin itkuun pakahtumaisillani. Tunsin sen kuristuksena kurkussani. Kosketin aidin olkaa, 
enka pystynyt sanomaan muuta kuin: 'Olen pahoillani, aiti', tarkoittamatta kuitenkaan 
sita. 

Menin huoneeseeni ja suljin oven ja potkin pikkusiskon kengat pois tieltani. 
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En kasittanyt, miten olinkaan syntynyt omaan kotiini enka sellaiseen perheeseen kuin 
Millerit... On todella vaikeata olla ainoa kirkon jasen perheessaan. Lahetyssaarnaajat olivat 
sanoneet, etta se olisi vaikeata ja etta minulla olisi suuri työmaa nayttaessani hyvaa 
esimerkkia. Yritin, mutta perheeni naytti ajattelevan vain, etta mina kuvittelin olevani 
jotenkin heita parempi, kun olin liittynyt kirkkoon ja muuttanut elamani... 

... Menin suoraan vuoteeseen edes rukoilematta. En voinut rukoilla. Olin niin katkera, etta 
minusta tuntui, ettei Herra kuulisi minua." 

Keskustelua • Mita Cheryl ajatteli vanhemmistaan? Miksi? 

• Mita te ajattelette vanhemmistanne? 

• Kuinka Cheryl olisi voinut muuttaa kotona vallinnutta tilannetta? 

Kertomus Lue kertomus loppuun. 

"Jouluaamuna herasin myöhaan, kun aurinko paistoi suoraan vuoteeseeni. Jouluaamu! 
Hyppasin vuoteesta tuntien iloista joulun odotusta... Vedin aamutakin ylleni ja menin 
olohuoneeseen. 

'Tuo on sinulle, Cheryl', aiti sanoi osoittaen kuusen alia olevaa laatikkoa. 

Isa tyrkkasi laatikon minulle. Se oli suuri laatikko, jota ei ollut kaaritty paperiin vaan 
sidottu kaikenlaisilla vanhoilla nauhoilla. Ajattelin, etta siina olisi urheilupaita, koska 
tarvitsin sellaista, mutta ei siina ollut. Kun vedin silkkipaperin syrjaan, nain mita 
hienoimman pitkan leningin. Se oli sellainen vanhanaikainen leninki, jossa oli nauhoja ja 
röyhelöita. Se oli varmasti maksanut [paljon]. 

En pystynyt sanomaan mitaan vahaan aikaan. Olin aivan sanaton. 

'En voi uskoa tata! Kuinka ihanaa!' toistelin lakkaamatta pitaen pukua edessani. 

... Isa oli poissaolevan naköinen, mutta menin hanen luokseen ja istuin hanen viereensa. En 
voinut olla kietomatta kasiani hanen kaulaansa, enka tieda, milloin olin viimeksi niin 
tehnyt! 

'Kuinka sina sait taman hankituksi, isa? Eihan sinulla ole varaa tallaiseen.' 

Han katsoi... sohvaa eika sanonut sanaakaan, mutta hanen huulensa puristuivat yhteen ja 
niita nyki. Han pani nopeasti katensa olalleni ja otti samassa ne pois. Istuin siina ja katselin 
hanen housujensa kuluneita polvia ja ajattelin rakkautta ja antamista ja sita, kuinka suuri 
työmaa minulla olikaan edessani." (Carol C. Ottesen, "Holiday Homework", New Era, 
joulukuu 1972, s. 22-23) 

Keskustelua • Kuinka kertomuksen loppu muutti ajatuksianne Cherylin isasta? 

• Miksi tama nuori nainen ja hanen isansa eivat ymmartaneet toistensa tunteita? 

• Mista tiedatte, etta Cherylin vanhemmat rakastivat hanta? 

• Mietittekö koskaan, rakastavatko teidan vanhempanne teita? 

• Kuinka teidan vanhempanne osoittavat teille rakkauttaan? 

• Kuinka voitte oppia ymmartamaan paremmin vanhempianne? 

Vanhempiemme ymmartaminen parantaa suhdettamme heihin 

Selita, etta meidan rakkautemme ja arvostuksemme muita ihmisia kohtaan kasvaa, kun 
tutustumme heihin ja ymmarramme paremmin heidan taustaansa, kokemuksiaan ja 
tunteitaan. 

Kyselylomakkeet Jos nuoret naiset ovat tayttaneet kyselylomakkeet etukateen, keskustelkaa niista. Jos he 
eivat ole, jaa lomakkeet jokaiselle. Kehota heita tayttamaan ne tulevan viikon aikana niin 
hyvin kuin osaavat. Jos he eivat pysty tayttamaan kyselylomakkeita, heidan tulee kysya 
vanhemmiltaan vastauksia. 
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Mita tiedat aidistasi? 

1. Tyttönimi 

2. Syntymapaikka 

3. Kasvoiko han vanhempiensa kodissa? 

4. Montako veljea ja sisarta hanella oli? 

5. Monesko lapsi han oli perheessa? 

6. Hanen isansa ammatti 

7. Oliko perheen elama taloudellisesti turvattua? 

8. Miten hanen perheensa suhtautui uskontoon? 

9. Millaisia hengellisia kokemuksia hanella on ollut? 

10. Muita taustatietoja tai perinteita 

11. Millaiset suhteet hanella oli omiin vanhempiinsa? 

12. Koulutus 

13. Mitka ovat hanen rakkaimpia koulumuistojaan? 

14. Oliko han työssa ennen naimisiinmenoaan? 

15. Mika on hanen elamansa paatavoite? 

16. Mika tuottaa hanelle iloa? 

17. Mika tekee hanet surulliseksi? 

18. Mita vaikeuksia han on voittanut? 

19. Mita han mieluiten tekee perheensa kanssa? 

20. Mita han haluaa tehda vapaa-aikanaan? 

Mita tiedat isastasi? 

1. Nimi 

2. Syntymapaikka 

3. Kasvoiko han vanhempiensa kodissa? 

4. Montako veljea ja sisarta hanella oli? 

5. Monesko lapsi han oli perheessa? 

6. Hanen isansa ammatti 

7. Oliko perheen elama taloudellisesti turvattua? 

8. Miten hanen perheensa suhtautui uskontoon? 

9. Millaisia hengellisia kokemuksia hanella on ollut? 

10. Muita taustatietoja tai perinteita 

11. Millaiset suhteet hanella oli omiin vanhempiinsa? 



Oppiaihe 

Keskustelua Jatka keskustelua kyselylomakkeista. 

• Ymmarrattekö, miksi vanhempanne suhtautuvat uskontoon (tai kirkkoon) niin kuin 
suhtautuvat? 

• Kuinka tutustuminen vanhempienne lapsuuteen ja nuoruuteen auttaa teita 
ymmartamaan heidan tunteitaan? 

• Kuinka lomakkeiden vastaukset auttavat teita luomaan paremmat suhteet aitiinne ja 
isaanne? 

Paata keskustelu selittamalla nuorille naisille, etta kertomuksen tyttö kasvoi lahemmas 
isaansa ymmarrettyaan, milta isasta tuntui. Selita, etta mita enemman nuoret naiset 
oppivat tuntemaan omia vanhempiaan, sita helpompi heidan on parantaa suhdettaan 
vanhempiinsa. 

Taivaallinen Isa on kaskenyt jokaisen nuoren naisen kunnioittaa vanhempiaan 

Pyyda nuoria naisia etsimaan kohta 2 Moos. 20:12. Selita, etta Jumala on kaskenyt meidan 
kunnioittaa vanhempiamme. Ennen kuin joku tytöista lukee kohdan, pyyda kaikkia 
kuuntelemaan, mika lupaus liittyy tahan kaskyyn. 

• Mita Herra lupaa niille, jotka kunnioittavat vanhempiaan? 

• Mita tama lupaus voisi tarkoittaa? 

• Minkahan takia Jumala on kaskenyt lasten kunnioittaa vanhempiaan? 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan Paavalin kehotus kohdasta Kol. 3:20. 

• Miksi meidan Paavalin mukaan taytyy totella vanhempiamme? 

Selita, etta kun opimme kunnioittamaan ja tottelemaan maanpaallisia vanhempiamme, 
suhteemme heihin paranee. Nain myös valmistaudumme rakastamaan taivaallista 
Isaamme enemman ja olemaan kuuliaisempia Hanelle. 

Meidan tehtavamme on parantaa suhdettamme vanhempiimme 

• Parantaako tieto siita, etta Jumala on kaskenyt teidan kunnioittaa ja totella 
vanhempianne, automaattisesti suhdettanne heihin? 

• Miten voisitte parantaa suhdettanne vanhempiinne? 

Kun nuoret naiset vastaavat, kirjoita heidan vastauksistaan yhteenveto tauluun. Seuraavat 
ehdotukset on tarkoitettu opastukseksi. 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Ajatuksia herattava 
kohta 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 
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12. Koulutus 

13. Mita han erityisen mielellaan muistelee kouluajoilta? 

14. Mita han tekee työkseen? 

15. Mika on hanen elamansa paatavoite? 

16. Mika tuottaa hanelle iloa? 

17. Mika tekee hanet surulliseksi? 

18. Mita vaikeuksia han on voittanut? 

19. Mita han mieluiten tekee perheensa kanssa? 

20. Mita han haluaa tehda vapaa-aikanaan? 



Parantaakseni suhdettani vanhempiini mina 
1. olen kuuliainen; 
2. en puhu heille tai heista epaystavallisesti; 
3. suhtaudun hyvantuulisemmin kaikkiin 

perheenjaseniin; 
4. olen hyva ihminen; 
5. autan enemman kotona; 
6. yritan ymmartaa, miksi he ovat sellaisia kuin ovat; 
7. osoitan arvostavani heita ja olevani kiitollinen 

heille; 
8. keskustelen heidan kanssaan ongelmistani, 

suunnitelmistani ja tavoitteistani; 
9. kerron heille aina, missa olen. 

Opettajan esitys Selita, etta tytar voi monin tavoin parantaa suhdettaan vanhempiinsa. Eri vanhempia 
miellyttavat eri asiat, mutta kun pyrkii hyvaan, osoittaa arvostavansa vanhempiaan. Tytar 
ei voi muuttaa vanhempiaan, mutta han voi parantaa ja vahvistaa suhdettaan heihin 
muuttamalla omaa kayttaytymistaan. Vanhin Loren C. Dunn kertoi tasta hyvan esimerkin: 

"Muistan eraan naytelman, josta hiljattain tehtiin elokuva. Se kertoi vanhemmista, joiden 
ainoa poika palasi sotavaesta. Isa ja poika eivat olleet koskaan olleet laheisia toisilleen. Isa 
ja poika kylla rakastivat toisiaan, mutta he eivat osanneet ilmaista sita, ja siksi heidan 
valilleen syntyi vihamielisyytta, silla kumpikin luuli, ettei toinen pitanyt hanesta... 
Naytelman kohokohta oli se, kun poika sanoi isalleen suunnilleen nain: 

'Isa, panin aina sinulle vastaan nuorempana, koska et koskaan sanonut rakastavasi minua, 
mutta sitten huomasin, etten minakaan ollut koskaan sanonut rakastavani sinua. Niinpa 
sanonkin nyt sinulle: Mina rakastan sinua.' 

Yhden sahköisen hetken isa ja poika syleilivat toisiaan, kun patoutunut rakkaus ja 
arvostus tulvi esille. Nain ei luultavasti olisi milloinkaan tapahtunut, ellei poika olisi 
huomannut, ettei hankaan ollut koskaan sanonut isalleen rakastavansa tata." (julkaisussa 
Conference Report, huhtikuu 1969, s. 22-23 tai Improvement Era, kesakuu 1969, s. 52-53) 

Tauluun ja kertomus Lisaa taulussa olevaan luetteloon sanat kerron heille, etta rakastan heita. 

Eras nuori nainen, joka oli paattanyt parantaa suhdettaan vanhempiinsa, kaantyi 
taivaallisen Isansa puoleen rukouksessa. Rukoillessaan han paatti kiittaa Herraa 
vanhemmistaan, vaikka han ei ollut koskaan ennen tehnyt niin. Kun han oli sen tehnyt, 
hanen mieleensa tuli heti monia syita sellaiseen kiitollisuuteen. Han nousi ylös taynna 
uutta rakkautta ja ymmarrysta naita kahta ihmista kohtaan, joiden han nyt ymmarsi 
olevan samalla tavalla Jumalan lapsia kuin han itsekin. 

Lisaa taulussa olevaan luetteloon sanat rukoilen apua. 

• Miten te aiotte parantaa suhdettanne vanhempiinne ja siten tayttaa taivaallisen Isan 
tahdon? 

Toimintaehdotuksia 

1. Suunnitelkaa ilta "Vanhempien kunniaksi". 

2. Laatikaa suunnitelma, jonka jokainen tyttö toteuttaa kotonaan veljiensa ja sisartensa 
avulla ja jonka tarkoituksena on osoittaa heidan vanhemmilleen, etta he kunnioittavat 
ja arvostavat vanhempiaan. 

3. Ehdota, etta jokainen nuori nainen kirjoittaa kiitoskirjeen vanhemmilleen. 

4. Jokainen nuori nainen voi asettaa omia tavoitteita, joiden avulla han osoittaa 
arvostavansa ja kunnioittavansa vanhempiaan. 
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Tauluun 

Ajatuksia herattava 
kysymys 



Oppiaihe 10 

Mita tiedat aidistasi? 

1. Tyttönimi 

2. Syntymapaikka 

3. Kasvoiko han vanhempiensa kodissa? 

4. Montako veljea ja sisarta hanella oli? 

5. Monesko lapsi han oli perheessa? 

6. Hanen isansa ammatti 

7. Oliko perheen elama taloudellisesti turvattua? 

8. Miten hanen perheensa suhtautui uskontoon? 

9. Millaisia hengellisia kokemuksia hanella on ollut? 

10. Muita taustatietoja tai perinteita 

11. Millaiset suhteet hanella oli omiin vanhempiinsa? 

12. Koulutus 

13. Mitka ovat hanen rakkaimpia koulumuistojaan? 

14. Oliko han työssa ennen naimisiinmenoaan? 

15. Mika on hanen elamansa paatavoite? 

16. Mika tuottaa hanelle iloa? 

17. Mika tekee hanet surulliseksi? 

18. Mita vaikeuksia han on voittanut? 

19. Mita han mieluiten tekee perheensa kanssa? 

20. Mita han haluaa tehda vapaa-aikanaan? 

Mita tiedat isastasi? 
1. Nimi 

2. Syntymapaikka 

3. Kasvoiko han vanhempiensa kodissa? 

4. Montako veljea ja sisarta hanella oli? 

5. Monesko lapsi han oli perheessa? 

6. Hanen isansa ammatti 

7. Oliko perheen elama taloudellisesti turvattua? 

8. Miten hanen perheensa suhtautui uskontoon? 

9. Millaisia hengellisia kokemuksia hanella on ollut? 

10. Muita taustatietoja tai perinteita 

11. Millaiset suhteet hanella oli omiin vanhempiinsa? 

12. Koulutus 

13. Mita han erityisen mielellaan muistelee kouluajoilta? 

14. Mita han tekee työkseen? 

15. Mika on hanen elamansa paatavoite? 

16. Mika tuottaa hanelle iloa? 

17. Mika tekee hanet surulliseksi? 

18. Mita vaikeuksia han on voittanut? 

19. Mita han mieluiten tekee perheensa kanssa? 

20. Mita han haluaa tehda vapaa-aikanaan? 
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Oppiaihe 

10 Perheen jasenten tukeminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen oppii tukemaan perhettaan ja olemaan sille uskollinen. 

VALMISTELUT 1. Kuvat 4 ja 5, joissa perheenjasenet auttavat toisiaan, ovat oppikirjan lopussa. Nayta 
kuvat sopivissa kohdissa oppiaihetta. 

2. Monista kohdassa "Oppiaiheen paatös" oleva pyhien kirjoitusten kohta jokaiselle 
tytölle. 

3. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

Huomautus opettajalle Kun valmistat tata oppiaihetta, ole hienotunteinen niita luokan jasenia kohtaan, joilla ei ole 
isaa, aitia tai sisaruksia kodissa tai joiden perheenjasenista jotkut ovat epaaktiivisia 
kirkossa. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Opettajan esitys ja 
keskustelua 

Opettajan esitys 

Lainaus 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

Johdanto 

Pyyda nuoria naisia miettimaan tilannetta, jolloin he juttelivat ystaviensa kanssa ja heista 
tuntui, etteivat heidan ystavansa kuunnelleet, mita he sanoivat. Pyyda heita sitten 
ajattelemaan tilannetta, jolloin heidan ystavansa todella kuuntelivat ja valittivat siita, mita 
he sanoivat. 

• Milta teista tuntui, kun ystavanne eivat nayttaneet valittavan teista? 

• Mita se merkitsi, etta ystavanne kuuntelivat ja osoittivat kiinnostusta siihen, mita te 
sanoitte? 

Selita, etta jokainen meista tarvitsee ihmisia, jotka tukevat ja rohkaisevat meita ja luottavat 
meihin. Perhe voi olla tallaisen voiman, innostuksen ja turvallisuuden lahde, kun kaikki 
sen jasenet yhdessa tukevat toisiaan. Herra on kaskenyt meita olemaan yhta maanpaallisen 
perheemme kanssa. Ykseyden tunne on kirkon perheen menestyksen salaisuus. Kun 
vanhemmat yhdessa tukevat lapsiaan, lapset vanhempiaan ja sisarukset toisiaan, tama 
tunne vahvistuu. Jotta perheemme saavuttaisi iankaikkisen paamaaransa, meidan on 
työskenneltava yhdessa ja tuettava toinen toistamme. 

"Olkaa sellaisia, jotka ravitsevat ja rakentavat. Olkaa sellaisia, joilla on ymmartava ja 
anteeksiantava sydan, jotka etsivat ihmisista parasta. Jattakaa ihmiset paremmiksi kuin he 
olivat heidat löytaessanne." (Marvin J. Ashton, "Kieli voi olla terava miekka", Valkeus, 
heinakuu 1992, s. 20) 

• Ketka voisivat olla nakyvia tukijoitamme? (Vanhemmat, veljet, sisaret, muut sukulaiset, 
opettajat, ystavat ja kirkon johtajat.) 

• Ketka voisivat olla nakymattömia tukijoitamme? (Taivaalliset vanhemmat, rakkaat, jotka 
ovat kuolleet ennen meita ja ne, jotka ovat viela tulossa.) 

Selita, etta meidan on tarkeaa oppia, miten voimme tukea perheemme jasenia ja milloin. 
Hyva aloituskeino on ottaa selville, mita kukin perheenjasen tekee kirkossa, työssa, 
koulussa ja kotona. Meidan on tiedettava, milloin heilla on erityisia haasteita. 

Isan tukeminen 

Selita, etta perheenpaana isa on vastuussa perheen hengellisesta ja ajallisesta 
hyvinvoinnista. 

Keskustelua 
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• Millaisia eri tehtavia isallanne on perheessanne? (Tyttöjen elamantilanteet ovat erilaisia, 
ja vastauksiin voi sisaltya lukuisia tilanteita, joissa isa huolehtii monenlaisista fyysisista, 
emotionaalisista, alyllisista ja hengellisista tarpeista.) 

• Miten saat tietaa, mita isasi paivatyö ja kirkon tehtava hanelta edellyttavat? Miten voit 
tukea isaasi naissa tarkeissa tehtavissa? 

Opettajan esitys Selita, etta kun nuori nainen oppii tuntemaan isansa tehtavat ja rukoilee hanen puolestaan 
joka paiva, han ymmartaa, miten han voi tukea ja auttaa isaansa. Joskus paras tapa on 
rukoilla isan puolesta paivittain. Han voi myös pyytaa isaansa rukoilemaan puolestaan tai 
tarpeen vaatiessa antamaan siunauksen. Tahdenna ajatusta, etta tallaisessa 
molemminpuolisessa tukemisessa piilee suuri voima. 

Keskustelua • Milloin tarvitset jumalallista apua ja erityisen siunauksen? (Kun edessa on vaikea koe, 
kun uusi kouluvuosi alkaa, kun pidan puheen, kun muutan uudelle paikkakunnalle jne.) 

Selita, etta joskus me tarvitsemme erityisen paljon apua Herralta, kun meilla on 
vaikeuksia, koettelemuksia tai kiusauksia. Useimmat isat ovat halukkaita auttamaan 
lapsiaan, kun he tietavat heidan tarpeensa. Mutta meidan tehtavamme on kertoa 
isallemme tunteistamme ja pyytaa hanelta apua. 

• Miten se, etta pyytaa isalta siunausta, voi olla isan tukemista? Selita, etta vaikka isa, jolla 
ei ole pappeutta, ei voikaan antaa pappeuden siunausta, han voi auttaa monella muulla 
tavoin. 

Kertomuksia ja Esita seuraavat kertomukset ja kayta kysymyksia keskustelun herattamiseksi. 
keskustelua 

Kun Saara oli opiskelemassa toisella paikkakunnalla, hanella oli ongelma ja han tarvitsi 
valttamatta viisaita neuvoja. Saaran isa ei ollut aktiivinen kirkossa, mutta Saarasta tuntui, 
etta hanen pitaisi pyytaa apua juuri isaltaan. Kun han selitti ongelmansa isalleen, isa oli 
ensin haluton antamaan hanelle neuvoja. Mutta lopulta isa antoi muutamia hyvia neuvoja 
ongelmaan. Saaran isa tunnusti myöhemmin vaimolleen: "En ole koskaan ollut niin ylpea 
kuin silloin, kun tyttareni kysyi minulta neuvoa." 

• Kuinka Saara osoitti tukevansa isaansa? 

• Millaisia pitkaaikaisia seurauksia Saaran neuvonpyynnölla saattoi olla hanen isaansa? 

• Millainen suhde on isalla ja tyttarella, jotka voivat antaa ja saada tallaista tukea? 

Selita, etta aivan samalla tavoin kuin me haluamme toisten huomaavan saavutuksemme 
tai kiittavan hyvin suoritetusta työsta, haluavat isatkin kiitosta. Eras tyttö kirjoitti isalleen 
syntymapaivaksi kauniin kirjeen. Sen lopussa sanottiin nain: "Sina olet suurenmoisin 
tuntemani mies. Kun kuulen ystavieni sanovan jotakin epaystavallista vanhemmistaan, 
olen entistakin kiitollisempi siita, etta sina olet minun isani. Mina rakastan sinua hyvin 
paljon. Kiitos kaikesta, mita teet puolestani ja ennen kaikkea hyvasta esimerkistasi." 

• Miltahan isasta tuntuu saada tallainen kirje? 

• Milla muulla tavoin me voimme osoittaa rakkautta, kunnioitusta, ystavallisyytta ja 
kiitollisuutta? 

Pyyda nuoria naisia miettimaan, milloin he viimeksi kiittivat isaansa jostakin, mita han on 
tai mita han teki. 

• Miten tytar voi ilmaista tai osoittaa kiitollisuutensa esimerkiksi seuraavista seikoista: 
kodin mukavuuksista, vaatteista, neuvoista ja ohjeista, hyvasta esimerkista, koko 
elamasta? 

Tauluun Keksikaa yhdessa keinoja, joilla nuori nainen voi tukea isaansa, ja kirjoita ehdotukset 
tauluun. 

Aidin tukeminen 

Keskustelua • Millaisia eri tehtavia aideillanne on perheessanne? (Vastauksiin saattaa sisaltya lukuisia 
tilanteita, joissa aidit huolehtivat erilaisista fyysisista, emotionaalisista, alyllisista ja 
hengellisista tarpeista.) 
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Auta tyttöja ymmartamaan, kuinka paljon perheen kasvattaminen vanhemmilta vaatii ja 
kuinka paljon uhrauksia vanhemmat tekevat elamassaan. 

• Millainen paivaaikataulu aidillanne on? Kuinka paljon hanen kirkon tehtavansa vaatii 
työta? Miten voitte tukea aitianne hanen tarkeissa tehtavissaan? 

Kerro nuorille naisille, etta aidin tehtavien selvittaminen on ensimmainen askel 
tukemiseen. Selita, etta monet niista asioista, joilla he voivat tukea isaansa, voivat tukea 
myös aitia. He voivat pyytaa aideiltaan neuvoja, rukoilla heidan puolestaan ja ilmaista 
arvonantonsa kaikesta siita, mita aidit tekevat. 

Esita seuraava kertomus: 

Aitinsa kuoleman jalkeen muuan tyttö löysi aitinsa tavaroiden joukosta muutamia 
kauniisti sidottuja nippuja kirjeita ja kortteja. Han liikuttui syvasti huomatessaan, etta 
hanen aitinsa oli saastanyt kaikki ne kiitoksen ja rakkauden osoitukset, joita han oli saanut 
perheeltaan vuosien varrella. Ne olivat hanen aarteitaan. Tyttarella ei ollut aavistustakaan 
siita, etta ne olivat merkinneet niin paljon hanen aidilleen. 

• Miltahan aidista tuntuu, kun hanen lapsensa kiittavat hanta siita, mita han tekee? 
Mahtaako han huomata, kun he eivat kiita hanta? 

Vanhempien tukeminen 

Opettajan esitys Selita tytöille, etta vanhemmat tarvitsevat enemman kuin suusanallisia tuen ilmauksia 
lapsiltaan. Jokaisen perheen tilanne on erilainen ja vaikuttaa vanhempien tehtaviin. 

Kertomus Esita seuraava kertomus, joka osoittaa, miten yksi tytar tuki vanhempiaan: 

Tilaisuudessa, jossa eraan sisaren aviomies kutsuttiin vaarnan johtokuntaan, tama sisar 
nousi puhumaan ja kertoi siita, miten kiitollinen han oli tuesta, jota han oli aina saanut 
vanhimmalta tyttareltaan. Han muisteli, etta aviomiehen palvellessa piispana Kristin 
auttoi hanta kahdeksanhenkisen perheen monissa tehtavissa. Han kertoi myös, mita 
Kristin oli kirjoittanut vuotta aikaisemmin paivakirjaansa. Siina sanottiin: "Mina tiedan, 
etten tee laheskaan niin paljon perheeni hyvaksi kuin minun pitaisi, joten olen asettanut 
tavoitteen auttaa heita aina, kun he tarvitsevat apua. Nyt kun uusi vauva on tulossa, aiti 
tarvitsee minua erityisen paljon. Mina haluan aina olla paikalla, kun han tarvitsee minua. 
Mina tiedan, etta perhettani palvelemalla palvelen myös taivaallista Isaani." 

Keskustelua Kerro tytöille seuraavat tilanteet ja kysy heilta, miten he kussakin tilanteessa voisivat 
auttaa vanhempiaan ja osoittaa rakkauttaan ja huolenpitoaan heita kohtaan. 

1. Isoaitisi on sairaana ja tarvitsee tavallista enemman huolenpitoa kotonaan. 

2. Isoisasi on halvaantunut, ja hanen taytyy tulla asumaan teille. 

3. On vanhempiesi haapaiva. 

4. Seuraava sunnuntai on paastosunnuntai ja tiedat, etta aidillasi on juuri nyt joitakin 
vaikeuksia. 

5. Isasi tarvitsee apuasi, mutta ystavasi on tullut teille koulun jalkeen ja haluat olla hanen 
kanssaan. 

6. Seka isasi etta aitisi ovat paivan poissa kotoa ja nuoremmat veljesi ja sisaresi palaavat 
koulusta samaan aikaan kuin sina. 

Kunkin vel jen ja siskon tukeminen 

• Miksi joskus on vaikeaa ilmaista kiitosta ja tukea veljilleen ja siskoilleen? 

Selita, etta joitakin ihmisia nolostuttaa osoittaa rakkautta sisaruksilleen. Joillakin on paha 
tapa vahatella veljiaan ja sisariaan sen sijaan, etta he vahvistaisivat heita. 

Sisar Emma Rae McKay, presidentti David O. McKayn vaimo, kertoo nuoresta tytösta, 
josta oli hauskaa saestaa itseaan laulaessaan vieraille tai ystavilleen. 

Opettajan esitys 

Kertomus ja kes-
kustelua 

Opettajan esitys 

Kertomus 

40 



Oppiaihe 10 

Kertomus 

Tauluun ja 
keskustelua 

Keskustelua 

"Kerran hanen vanhempi veljensa kuuli hanen laulavan, ja kun he tulivat kotiin, han matki 
sisarensa laulua, nauroi ja huomautti ivallisesti: 'Sina kai luulet ihmisten kuuntelevan 
mielellaan lauluyrityksiasi. He vain teeskentelevat.' Sen jalkeen tyttöa ei saatu usein 
laulamaan. Ainakaan han ei laulanut silloin, kun tiesi veljensa olevan kuuloetaisyydella... 
Mihin tahansa menevatkin ... [veljien ja sisarten] tulee rukoilla toistensa menestyksen 
puolesta, ja jos esiintyjasta tuntuu, etta han menestyy paremmin siksi, etta toiset rukoilevat 
hanen puolestaan, han haluaisi aina perheensa olevan lasna elamansa tarkeina hetkina, 
kun hanta jannittaa ja han pelkaa epaonnistuvansa. Juuri silloin han tarvitsee kannustusta 
ja sita hanen tulisi saada perheensa jasenilta. Miten onnellista silloin olisikaan vaikean 
valmistautumisen ja esityksen jalkeen tervehtia perhetta, jolla on tarjottavanaan vain 
rohkaisua ja kiitosta." (Emma Rea Riggs McKay, The Art of Rearing Children Peacefully 
[Provo: Brigham Young University Press, 1952], s. 11) 

Muuan tyttö muistelee, kuinka hanen isansa naytti havainnollisesti, etta lapset voivat 
tayttaa toistensa tarpeita perheessa. "Kerran [isa] toi kaksi sankoa olohuoneeseen. Toisessa 
sangossa oli vetta, toinen oli tyhja. Sitten han pyysi meita kaikkia ajattelemaan jotakin 
sellaista, mika oli saanut meidat hermostumaan tai masentumaan tai suuttumaan sina 
paivana. Kun me mainitsimme jonkin seikan, han otti kupillisen vetta taydesta sangosta. 
Sitten han kertoi meille, etta me olimme sankojen kaltaisia, ja kun paivan mittaan sattuu 
jotakin, mika hermostuttaa meita, kupillinen omanarvontuntoamme haviaa. Vahitellen 
lahestymme lahestymistamme ... pohjaa [kunnes sanko on kokonaan tyhjennetty]. Sitten 
han otti esiin toisen sangon. Han kysyi meilta, miten me voisimme auttaa ihmista, jonka 
sanko on tyhja, tayttamaan sen jalleen. Jokaisesta ehdotuksesta han kaatoi kupillisen vetta 
tyhjaan sankoon. Sitten isa sanoi, etta koti on paikka, johon me tulemme tayttamaan 
sankomme ja etta meidan tulee pitaa silmamme auki ja olla huomaavaisia muita kohtaan, 
koska meidan tehtavamme on auttaa tayttamaan veljiemme ja sisartemme tarpeet." (Eric 
G. Stephan ja Judith Stephan Smith, What Happy Families Are Doing [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1981], s. 57-58) 

Kirjoita tauluun tyttöjen ehdottamia keinoja rakentaa ja tukea veljiaan ja sisariaan. Ohjaa 
keskustelua niin, etta kaytat ylla olevia kertomuksia ja havaintoesitysta keskustelun 
pohjana. Voit esittaa seuraavankaltaisia kysymyksia: 

• Milta sinusta tuntuu, kun joku perheesi jasen voittaa palkinnon tai saavuttaa jotakin? 
Haluatko jakaa omastasi muille? Milloin viimeksi teit jotakin ylimaaraista tukeaksesi 
veljeasi tai sisartasi? Miten se vaikutti suhteisiinne? Odotatko, etta joku tekee ensin jotakin 
mukavaa sinulle, ennen kuin tarjoat tukeasi heille? 

• Miten nuori nainen voisi seuraavissa tilanteissa antaa tukea? 

1. Veli on lahetystyössa. 

2. Naimisissa oleva sisar ja hanen aviomiehensa eivat paase kahden kesken juuri 
minnekaan, koska heilla on monta pienta lasta. 

3. Nuorempaa sisarta on pyydetty ensi kertaa pitamaan rukous Alkeisyhdistyksessa. 

4. Veli asetetaan pappeudessa. 

5. Sisar esiintyy pianokonsertissa seuraavana torstai-iltana. Sinulla on tarkea koe koulussa 
perjantaina. 

Opettajan esitys 

Oppiaiheen paatös 

Pyyda yhta luokan jasenta lukemaan kohta LK 108:7. Kerro tytöille, etta heidan 
kannustava asenteensa voi olla tarttuva. Tallainen asenne voi levita heista jokaiseen 
perheenjaseneen, vahentaa riitoja ja kasvattaa lampöa ja ykseytta perheessa. 

Soveltaminen kaytantöön 

Ehdota, etta jokainen nuori nainen tekisi tulevalla viikolla ainakin yhden asian, joka 
osoittaisi hanen isalleen, aidilleen, veljilleen ja sisarilleen, etta han tukee heita. 
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Oppiaihe 

10 Kasvaminen ja kypsyminen 
itseluottamuksessa, osa 1 

TAVOITE Jokainen nuori nainen huomaa itsenaistyvansa ja pyrkii saamaan lisaa itseluottamusta. 

VALMISTELUT 1. Kuvat 6, 7 ,8 ja 9, Tyttövauva, Nuori nainen, Morsian ja sulhanen seka Nuori aiti 

lapsineen. Kuvat ovat kir jan lopussa. 

2. Varaa luokan jasenille kynat. 

3. Monista jokaiselle tytölle seuraavan sivun testi tai valmistaudu lukemaan se aaneen. 

4. Vapaavalintainen: Monista jokaiselle tytölle runo "Ulospaasy". 
5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 

lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Kun me kasvamme, meista tulee itsenaisempia ja saamme enemman itseluottamusta 

Opettajan esitys ja Nayta kuvat eri-ikaisista tytöista. Pyyda nuoria naisia tarkastelemaan kuvia tytöista. Kayta 
keskustelua kysymyksia virittaaksesi keskustelun siita, kuinka taitomme lisaantyvat varttuessamme. 

Esimerkiksi: 

• Mita sellaista viisivuotias osaa mita vauva ei osaa? (Kavella, puhua, pukeutua, tehda 
valintoja jne.) 

• Mita sellaista 22-vuotias voi tehda mita 14-vuotias ei voi? (Ajaa autoa, seurustella, kayda 
saannöllisesti työssa, menna naimisiin, perustaa perheen jne.) 

• Miksi emme odota 5-vuotiaan tekevan sita, mita 14-vuotias osaa tehda tai 14-vuotiaan 
tekevan sita, mita 22-vuotias voi tehda? 

Auta nuoria naisia ymmartamaan, etta muutos riippuvuudesta lisaantyvaan 
itseluottamukseen tapahtuu vahitellen ja etta kussakin iassa opitaan tiettyja asioita. 

Lainaus Presidentti Spencer W. Kimball sanoi: 

"Elamanne ensimmainen vuosikymmen oli iloista ja onnellista ja huoletonta aikaa. Teidan 
vanhempanne ja perheenne suojelivat teita, opettivat teita, ruokkivat ja vaatettivat teidat ja 
antoivat teille kodin, mutta nyt elamanne toisella vuosikymmenella te ette enaa ole niin 
tarkan silmallapidon alaisia. Vahitellen teidan oma persoonallisuutenne kehittyy ja te 
teette yha enemman paatöksia itse. Te kypsytte ja otatte enemman vastuuta." ("Presidentti 
Kimball puhuu elaman suunnittelemisesta", Valkeus, kesakuu 1982, s. 44) 

Keskustelua • Miksi kymmenta ensimmaista elinvuottanne voidaan sanoa huolettomiksi? Kuka kantoi 
teista suurimman vastuun? 

• Miten vanhempanne ja perheenne suojelivat teita? 

• Mita uusia velvollisuuksia otitte vastaan kasteessa? 

• Miksi silmallapito ei ole niin tarkkaa toisella vuosikymmenellanne? 

• Millaisia paatöksia voitte tehda nyt mutta ette voineet 10-vuotiaina? 

Huomautus opettajalle Huolehdi siita, etta nuoret naiset ymmartavat selvasti, etta vastuun ottaminen ja 
itseluottamuksen saaminen on hyva asia ja etta taivaallinen Isa odottaa ja toivoo sita. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sita, etta me emme enaa tarvitse Hanen opastustaan tai 
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Tauluun 

Testi 

vanhempiemme ja pappeusjohtajiemme hyvia neuvoja elamassamme. "Herra on antanut 
meille hyvin runsaskatisesti vapautta. Mita enemman me opimme noudattamaan sita, 
mika on oikein, mita suuremmassa maarin olemme hengellisesti itseemme luottavia, sita 
enemman vapautemme ja itsenaisyytemme vahvistuvat." (Ks. Boyd K. Packer, 
"Itseluottamus", Valkeus, maaliskuu 1976, s. 23.) 

Kirjoita taulun vasempaan puoliskoon sana riippuvuus ja oikeaan puoliskoon sana 
itseluottamus. Piirra nuoli riippuvuudesta itseluottamukseen. Selita, etta profeetta Joseph 
Smith antoi hyvan maaritelman itseluottamuksesta, kun joku kysyi hanelta, miten han 
hallitsi pyhia. Pyyda jotakuta lukemaan sanat: "Mina opetan heille oikeita periaatteita, ja 
he hallitsevat itse itseaan." (William Edwin Berrett, Palautettu kirkko [Helsinki: MAP-
kirkko, 1975], s. 39) 

Selita, etta itseluottamukseen kuuluu kaksi tarkeaa seikkaa. Meidan on ensin tunnettava 
oikeat periaatteet. Sitten meidan on kyettava hallitsemaan itseamme noiden periaatteiden 
pohjalta. 

Jotta nuoret naiset voisivat arvioida omaa itseluottamustaan, anna heille seuraava testi. Jaa 
kyna ja kopio testista jokaiselle tytölle. Lue lausuntoparien luettelo aaneen. Vasemmalla 
olevat lausunnot osoittavat, etta parantamisen varaa on. Oikealla olevat lausunnot 
osoittavat itseluottamusta. Pyyda tyttöja antamaan itselleen pisteita yhdesta kymmeneen 
jokaisessa kohdassa. Yksi on alin ja kymmenen korkein pistemaara. 

1 piste 
1. Muut paattavat suurimmaksi 

osaksi, mita teen. 

2. Valttelen kotitöita ja perheeseen 
liittyvia tehtavia. 

3. Jaan usein jalkeen 
koulutehtavistani tai tarvitsen 
jatkuvaa muistuttamista. 

4. En ansaitse rahaa; minulla on vain 
sen verran, mita 
saan vanhemmiltani. 

5. Kun on ylösnousun tai taitojen 
harjoittelemisen aika, minun on 
vaikea paasta alkuun. 

6. Kun minulla menee huonosti, 
keksin tekosyita ja syytan toisia. 

7. Minulla ei ole tasmallisia 
suunnitelmia siita, miksi haluan 
valmistua tai mita opiskella. 

8. Luen harvoin pyhia kirjoituksia 
muulloin kuin kirkossa. 

9. Myöhastyn usein koulusta tai 
kokouksista. 

10. Paastoan harvoin, koska olen 
silloin niin vihainen ja nalissani. 

Oma 
arvioni 10 pistetta 

1. Pystyn tekemaan paatöksen 
evankeliumin periaatteiden 
pohjalta, vaikka se merkitsisikin 
sita, etta teen toisin kuin ystavani. 

2. Ymmarran, etta minun on 
autettava kotitöissa ja tuettava 
vanhempiani ja perhettani. 

3. Hoidan hyvin kotitehtavani ja 
suunnittelen opiskeluaikani. 

4. Ansaitsen osan rahoistani itse. 
Osaan huolehtia rahoistani, 
maksaa kymmenykseni ja saastaa 
osan. Osaan tehda viisaita 
ostoksia. 

5. Opettelen itsekuria, niin etta 
nousen ajoissa ja harjoittelen 
taitojani. 

6. Otan vastuun omista virheistani ja 
ongelmistani. 

7. Opettelen taitoja, joista on hyötya 
minulle työelamassa, ja olen 
miettinyt, mita aineita haluaisin 
opiskella. 

8. Minulla on opiskelusuunnitelma ja 
luen pyhia kirjoituksia 
saannöllisesti. 

9. Osaan jarjestaa aikani ja olen 
tasmallinen. 

10. Paastoan, kun tarvitsen Herran 
apua erityisongelmissa. 
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Me voimme saada lisaa itseluottamusta 

Keskustelua ja pien-
ryhmatyöskentelya 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Runomoniste 
(vapaavalintainen) 

Keskustelua 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Kun nuoret naiset ovat suorittaneet testin, tahdenna sita, etta itseluottamus kasvaa 
vahitellen. Me emme saa itseluottamusta kaden kaanteessa. Ja me olemme eri tasoilla 
testin eri kohdissa. 

Valitkaa tyttöjen kanssa testista kaksi tai kolme kohtaa, jotka nayttavat olevan kaikkein 
ajankohtaisimpia luokallenne. Jos luokka on tarpeeksi suuri, jaa se pienryhmiin ja pyyda 
jokaista ryhmaa keskustelemaan yhdesta aiheesta. Pyyda tyttöja kertomaan ajatuksiaan 
siita, miten he voivat saada lisaa itseluottamusta tuolla alueella. Esimerkiksi: Miettikaa 
nopeasti keinoja, joilla voitte saada itsenne harjoittelemaan tai suorittamaan paivittaisia 
tehtavia; keinoja, joilla voi pitaa kirjaa menoista ja huolehtia siita, etta kymmenykset 
maksetaan ensimmaiseksi; keinoja, joilla saatte itsenne lukemaan paivittain pyhia 
kirjoituksia. Yksi tyttö kustakin ryhmasta kirjoittaa ryhman ajatukset muistiin. Pyyda 
ryhmia kertomaan havainnoistaan luokalle. 

Pyyda tyttöja etsimaan kohta LK 93:13-14,20 ja lukemaan ja merkitsemaan nama jakeet. 
Auta heita ymmartamaan, etta edistyminen ja kasvu ei tapahdu yhtakkia. Itse Vapahtaja 
kasvoi tayteyteen ja sai armoa armon paalle. Pyyda tyttöja miettimaan jaetta 20. 

• Mita meille luvataan tassa jakeessa? (Me voimme kasvaa Vapahtajan tavoin vahan 
kerrallaan ja saavuttaa tayteyden.) 

Selita, etta aivan samoin kuin pikkuinen kananpoika, jonka on kuoriutuessaan rikottava 
munankuori itse, meidankin taytyy kasvaa itseluottamuksessa omien pyrkimystemme ja 
ponnistustemme kautta. Joskus kasvaminen saattaa olla jopa tuskallista. 

Pyyda jotakuta lukemaan seuraava runo: 

Ulospaasy 
Joskus kuoriutuminen sattuu... 
Ja uuden oppiminen. 
Pehmeys on niin arkaa. 
On pelottavaa olla pelkka 
kalpea untuvapallo 
joka piipittaa. 
Joten muista 
ja muista 
pasuunan soidessa 
menna turvaan: 
"Mina tulen ja kokoan... 
niin kuin kana 
kokoaa 
poikansa 
siipiensa alle..." 
Siella vahvistumme. 
(Diane Dibb Forbis, New Era, joulukuu 1977, s. 7) 
• Millaisia kuoriutumisia ja uuden oppimista te koette talla elamanne toisella 
vuosikymmenella? (Esimerkiksi: kasvava todistus, uudet kiusaukset, uudet haasteet 
koulussa, ystavyyssuhteiden muuttuminen jne.) Saavatko nama uudet tapahtumat ja 
paatökset teidat joskus tuntemaan itsenne kalpeiksi untuvapalloiksi, aroiksi ja pelokkaiksi? 

• Mika on pasuunan soitto? (Pasuuna on puhallinsoitin, jonka aani on hyvin selkea ja 
kirkas.) 

• Mita runossa kehotetaan meita tekemaan silloin, kun olemme epavarmoja tai pelokkaita 
kasvaessamme? Ketka ja mitka voivat tarjota meille turvaa? (Herra, vanhempamme, 
perheemme, kotimme.) 

Pyyda tyttöja etsimaan kohta LK 29:1-2 ja lukemaan ja merkitsemaan se. 
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• Kuka lupasi koota meidat niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensa alle? 

Selita, etta kun olemme lahella taivaallista Isaa ja Vapahtajaa, me voimme saada lisaa 
voimaa. 

Oppiaiheen paatös 

Opettajan esitys Selita, etta taivaalliselle Isallemme on otollista, etta saamme lisaa itseluottamusta. Han 
haluaa meidan oppivan tekemaan monenlaista itse. Han ei ole mielistynyt niihin, jotka 
tekevat vain sita, mita kasketaan. (Ks. LK 58:27-29.) 

Selita, etta kun me vahitellen tulemme vahemman riippuvaisiksi muista, meidan on 
koulittava itseamme kuuntelemaan selvia ohjeita, Herran pasuunan soittoa. Meidan on 
opittava hallitsemaan itseamme Hanen periaatteittensa mukaan. Taivaallinen Isamme, 
joka innokkaana odottaa kasvuamme, antaa meille myös voimaa suoriutua siita. 
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1 piste 
1. Muut paattavat suurimmaksi 

osaksi, mita teen. 

2. Valttelen kotitöita ja perheeseen 
liittyvia tehtavia. 

3. Jaan usein jalkeen 
koulutehtavistani tai tarvitsen 
jatkuvaa muistuttamista. 

4. En ansaitse rahaa; minulla on vain 
sen verran, mita saan 
vanhemmiltani. 

5. Kun on ylösnousun tai taitojen 
harjoittelemisen aika, minun on 
vaikea paasta alkuun. 

6. Kun minulla menee huonosti, 
keksin tekosyita ja syytan toisia. 

7. Minulla ei ole tasmallisia 
suunnitelmia siita, miksi haluan 
valmistua tai mita opiskella. 

8. Luen harvoin pyhia kirjoituksia 
muulloin kuin kirkossa. 

9. Myöhastyn usein koulusta tai 
kokouksista. 

10. Paastoan harvoin, koska olen 
silloin niin vihainen ja nalissani. 

Oma 
arvioni 10 pistetta 

1. Pystyn tekemaan paatöksen 
evankeliumin periaatteiden 
pohjalta, vaikka se merkitsisikin 
sita, etta teen toisin kuin ystavani. 

2. Ymmarran, etta minun on 
autettava kotitöissa ja tuettava 
vanhempiani ja perhettani. 

3. Hoidan hyvin kotitehtavani ja 
suunnittelen opiskeluaikani. 

4. Ansaitsen osan rahoistani itse. 
Osaan huolehtia rahoistani, 
maksaa kymmenykseni ja saastaa 
osan. Osaan tehda viisaita 
ostoksia. 

5. Opettelen itsekuria, niin etta 
nousen ajoissa ja harjoittelen 
taitojani. 

6. Otan vastuun omista virheistani ja 
ongelmistani. 

7. Opettelen taitoja, joista on hyötya 
minulle työelamassa, ja olen 
miettinyt, mita aineita haluaisin 
opiskella. 

8. Minulla on opiskelusuunnitelma ja 
luen pyhia kirjoituksia 
saannöllisesti. 

9. Osaan jarjestaa aikani ja olen 
tasmallinen. 

10. Paastoan, kun tarvitsen Herran 
apua erityisongelmissa. 
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Kasvaminen ja kypsyminen 
itseluottamuksessa, osa 2 

Oppiaihe 

12 

TAVOITE Jokainen nuori nainen pyrkii vahvistamaan suhdettaan perheeseensa saadessaan lisaa 
itseluottamusta. 

VALMISTELUT 1. Varaa paperia ja kyna jokaiselle luokan jasenelle. 

2. Varaa kaksi vaatekappaletta - toinen liian pieni ja lapsellinen ikaryhmasi tytöille ja 
toinen aivan liian suuri ja aikuismainen heille. 

3. Pyyda neljaa tyttöa valmistautumaan etukateen naytelmakohtauksiin. 

4. Valitse pappeusjohtajan luvalla nelja paneelikeskustelun osanottajaa. 17-vuotiaiden tai 
nuorten aikuisten tulee esittaa aiheet 1 ja 2. Pyyda heita kertomaan tytöille myönteisia 
ehdotuksia siita, miten perheessa onnistutaan hoitamaan asiat hyvin. Kolmannen 
aiheen esittajien tulee olla aiti ja 14- tai 15-vuotias tyttö (esimerkiksi tytar). Pyyda heita 
kertomaan luokalle siita, miten aidit ja tyttaret voivat kohdella toisiaan aikuisina. 
Jokaisella paneelin jasenella on kaytössaan korkeintaan nelja minuuttia. Sinun tulee 
ohjata keskustelua huomautuksin ja kysymyksin, jotka tahtaavat oppiaiheen 
tavoitteeseen. 

Jos paneelikeskustelu on vaikea jarjestaa, keskustelkaa tarkeimmista aiheista. Laatikaa 
yhdessa luettelo asioista, joiden avulla tytöt vanhempineen voivat vahvistaa 
perhesuhteita tassa kasvuvaiheessa. 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

Huomautus opettajalle Jotta pystyt kayttamaan oppitunnin ajan oikein, tutki tarkoin oppiaihetta ja antamiasi 
tehta via. Noin puolet tai kaksi kolmasosaa oppitunnin ajasta tarvitaan 
paneelikeskusteluun. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Saadessamme lisaa itseluottamusta meidan on tarkistettava asenteitamme ja 

tunteitamme 

Toiminta ja keskustelua Nayta nuorille naisille kahta vaatekappaletta. Kysy yhdelta tytölta, pystyisikö han 
kayttamaan pienta vaatetta. Olisiko se mukava? Haluaisiko han kayttaa sita ystaviensa 
nahden? Miksi ei? Pyyda toista tyttöa ajattelemaan, milta suuri vaate tuntuisi. Olisiko 
hanesta mukava kayttaa sita? Miksi ei? 

Opettajan esitys 

Nayttelemista 

Auta tyttöja ajattelemaan nykyista elamanvaihettaan. He aikuistuvat ja ovat yha 
suuremmassa maarin vastuussa teoistaan. Joskus lapsuuden rajoitukset tuntuvat 
vastuksilta. Toisinaan aikuisuuden tuoma vastuullisuus luo turvattomuutta. 
Itseluottamuksen lisaantyessa heista voi tuntua samalta kuin pitaessaan liian isoa vaatetta, 
ja joskus tuntuu, etta suistuu tasapainosta. Selita, etta nama vaihtelevat tunteet voivat 
aiheuttaa hammennysta seka heissa etta heidan perheessaan. 

Kayta seuraavia kohtauksia, joiden avulla tytöt ymmartavat, miten heidan oma 
kaytöksensa muuttuu ja millainen vaikutus silla voi olla muihin. 

Kati [ja aiti Katin huoneessa]: "Aiti, sinun ei tosiaankaan tarvitse jarjestella huonettani, kun 
olen paivisin poissa. Olen tarpeeksi vanha ja jarjestelykykyinen huolehtimaan itsestani." 

Aiti: "Sepa hienoa, Kati. Olen iloinen siita, etta haluat huolehtia huoneestasi. 
Ajattelisivatpa veljesi samalla tavoin." (Aiti lahtee huoneesta, ja kuluu muutama sekunti.) 
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Kati [huoneestaan]: "Aiti! Muistin juuri, etta minun piti olla harjoituksissa puoli tuntia 
sitten. En löyda mistaan pukuani! Tiedan, etta se on jossakin taalla huoneessani!" 

Keskustelua • Milla tavoin Kati yritti saada lisaa itseluottamusta? 

• Mita hanen aitinsa ajatteli? 

• Onko Katin kaytös aina yhdenmukainen hanen halunsa kanssa luottaa itseensa? 

• Mitahan Katin aiti mahtoi ajatella, kun Kati ei löytanyt pukuaan? 

• Mita seka Katin etta hanen aitinsa on ymmarrettava kaytöksen muutoksesta? 

Nayttelemista Linda [tulee isan luokse, joka lukee]: "Isa, miten mina voisin ansaita vahan rahaa?" 

Isa: "Mita varten?" 

Linda: "Haluaisin ostaa uudet kengat." 

Isa: "Emmekö me ostaneet sinulle uudet kengat ihan askettain?" 

Linda: "Mutta mina tarvitsen tennistossut urheilupaivaksi." 

Isa: "Mita jos kayttaisit sisaresi vanhoja?" 

Linda [vihaisena]: "Isa, sina et valita tippaakaan siita, milta mina nay tan. Vanhemmat 
eivat tajua mitaan." [Marssii tiehensa.] 

Keskustelua • Miten Linda yritti saada lisaa itseluottamusta? 

• Miten han olisi voinut kayttaytya tassa tilanteessa osoittaakseen suurempaa 
itseluottamusta ja kypsyytta? 

Pyhien kirjoitusten Pyyda tyttöja lukemaan kohta Ef. 6:1-4. Pyyda heita kertomaan, miten taman neuvon 
kohta ymmartaminen voisi muuttaa Lindan ja hanen isansa valista keskustelua. 

Selita, etta kasvamiseen kuuluu se, etta oppii hallitsemaan tunteitaan, mielentilaansa ja 
asenteitaan. Vanhempien ja nuorten naisten on tarpeen jatkuvasti ilmaista rakkauttaan ja 
osoittaa karsivallisyyttaan toisiaan kohtaan tana kasvun ja kypsymisen aikana. 

Paata tama osa oppiaihetta keskustelemalla nuorten naisten kanssa seuraavista 
itseluottamusta kasittelevista lainauksista. 

Lainauksia "Herra on antanut meille hyvin runsaskatisesti vapautta. Mita enemman me opimme 
noudattamaan sita, mika on oikein, mita suuremmassa maarin olemme hengellisesti 
itseemme luottavia, sita enemman vapautemme ja itsenaisyytemme vahvistuvat." (Ks. 
Boyd K. Packer, "Itseluottamus", Valkeus, maaliskuu 1976, s. 23.) 

"Kun itseluottamuksemme ymmarretaan oikein ja sita harjoitetaan asianmukaisesti, se on 
toivottava ja pyha hyve; mutta jos Herra unohtuu kuvasta, siita tulee pahe, joka johtaa 
ihmiset pois vanhurskauden poluilta... 

Mutta ihminen yksinaan ei ole taysin omavarainen. Hanen ei pida luottaa yksistaan omaan 
voimaansa tai lihan kasivarteen. Herra on hanen Neuvojansa ja Pelastajansa, joita hanen 
on pyrittava saamaan opastusta, ohjausta ja innoitusta." (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2. laitos [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], s. 701-702) 

On tarkeata sailyttaa lujat perhesuhteet naina kasvun aikoina 

Ajatuksia herattava • Miten reagoit, kun sinusta tuntuu, ettei sinulle anneta tarpeeksi itsenaisyytta? 
kysymys 

Kertomus Selita, etta joskus halumme olla itsenaisia ja saada lisaa itseluottamusta on niin voimakas, 
etta me alamme vastustaa kaikenlaista meihin kohdistuvaa auktoriteettia. Vanhin James E. 
Talmage (aiemmin kirkon johtava auktoriteetti) kertoo mehilaisesta, joka lensi hanen 
toimistoonsa lampimana kesapaivana. Lenneltyaan ympari huonetta moneen kertaan, se ei 
ollut vielakaan onnistunut löytamaan osittain avonaista ikkunaa, josta se oli tullut sisaan. 
Vanhin Talmage ymmarsi jotakin, mita mehilainen ei ymmartanyt. Han tiesi, etta jos 
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Oppiaihe 10 

mehilainen jaisi huoneeseen, se kuolisi. Han halusi vapauttaa sen, joten han asettui 
ikkunan aareen ja avasi sen selkoselleen. Han yritti opastaa mehilaisen ulos ikkunasta. 
Mutta se ei halunnut ohjausta. Han yritti uudelleen, mutta mehilainen artyi ja jopa pisti 
hanta kateen. Mehilainen jatkoi hurjaa lentelyaan eika koskaan löytanyt tieta ikkunasta 
vapauteen. Seuraavana paivana se oli kuollut. (Ks. James E. Talmage, "The Parable of the 
Unwise Bee", Improvement Era, marraskuu 1962, s. 817.) 

Kerro nuorille naisille, etta heidan elamansa varrella on monia, jotka haluavat auttaa ja 
opastaa heita heidan tavoitellessaan vapautta ja itseluottamusta. Usein nama ihmiset 
tietavat ja ymmartavat asioita, joita he itse eivat ehka tieda. 

• Miten kapinallisuus saattaa vaikeuttaa vapauden ja itseluottamuksen saamista? 

• Mita vaaraa on siina, etta ikaan kuin haluat vanhempiesi jattavan sinut rauhaan ja 
antamaan sinulle vapauden tehda mita haluat? 

• Miksi tama asenne ei ole viisas tai jarkeva? 

• Kenelle sina ja vanhempasi olette viime kadessa vastuussa? (Me kaikki olemme 
vastuussa taivaalliselle Isallemme.) 

Opettajan esitys Selita, etta Herra on antanut vanhemmille vastuullisen tehtavan opettaa ja kouluttaa 
lapsiaan Hanen kaskyjensa mukaan. Pyyda jotakuta lukemaan LK 93:40-43 ja 68:25. Selita, 
etta pyhissa kirjoituksissa opetetaan myös, etta lasten velvollisuus on totella vanhempiaan 
aivan kuten aiemmin olemme puhuneet. Itseluottamuksen saaminen on usein 
monimutkainen tapahtumasarja. Se edellyttaa, etta lapset ovat kuuliaisia opetellessaan 
luottamaan itseensa. Ja kun vanhemmat auttavat heita ottamaan vastuuta, heidan on 
samalla ehka vaikea antaa lasten luottaa itseensa. Mutta on olemassa keinoja, joiden avulla 
nuoret naiset voivat sailyttaa lujat perhesuhteet tana aikana. 

Paneeli Esittele aiemmin keskusteluun pyytamasi paneelin jasenet. Jaa paperia ja kynat tytöille ja 
ehdota, etta he tekisivat muistiinpanoja niista ideoista, joista arvelevat olevan apua 
itselleen. Mikali teilla on aikaa, pyyda tyttöja esittamaan kysymyksia paneelikeskustelun 
aikana. 

Aihe 1 (jonka esittelee 17-vuotias tai nuori aikuinen): "Miten voin parantaa suhdettani 
vanhempiini?" 

Seuraavat ideat tai keskustelijoiden keksimat ajatukset voivat olla taman esityksen 
pohjana: 

Jos valit ovat kiristyneet, sinun tehtavasi on yrittaa vilpittömasti parantaa tilannetta. Tassa 
on joitakin keinoja, jotka voivat parantaa kireita suhteita: 

1. Jarjesta aikaa olla yhdessa vanhempiesi kanssa ja keskustella heidan kanssaan silloin, 
kun he eivat ole stressaantuneita. 

2. Anna vanhempiesi tietaa, etta arvostat jotakin, mita he ovat tehneet. 

3. Yrita vahin aanin saada selville, mita vanhempasi tekevat; auta heita sitten pyytamatta. 

4. Pyyda anteeksi, kun olet loukannut vanhempiasi. 

5. Ole aina valmis antamaan anteeksi vanhemmillesi todellinen tai kuviteltu 
epaoikeudenmukaisuus (ks. LK 42:88; 64:9-10). 

6. Rukoilkaa yhdessa. 

7. Sailyttakaa huumorintaju. 

Aihe 2 (jonka esittelee 17-vuotias tai nuori aikuinen): "Miten voin saavuttaa vanhempieni 
luottamuksen?" 

Seuraavat ideat tai keskustelijan keksimat ajatukset voivat olla taman esityksen pohjana: 

1. Vanhemmat rakastavat lapsiaan ja kantavat usein heista huolta. Sen takia he saattavat 
evata lapsiltaan luvan tehda jotakin, jos se ei vaikuta vaarattomalta tai viisaalta. Lasten 
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tulee ymmartaa tama ja antaa vanhemmilleen tarpeeksi tietoja siita, mita aikovat tehda, 
jotta heidan vanhempansa voivat rauhallisin mielin antaa heille luvan. 

2. Vanhempien luottamus nuoreen naiseen riippuu suuressa maarin nuoren naisen 
kaytöksesta. Mita enemman han osoittaa pystyvansa pitamaan lupauksensa ja mita 
paremmin han hallitsee itsensa, sita vahemman rajoituksia hanelle asetetaan. Monet 
erimielisyydet kodissa johtuvat pienista asioista, kuten esimerkiksi kotitöiden 
tekemisesta, opiskelusta ja kotiintuloajoista. Jos nuori nainen osoittaa, etta han 
suoriutuu naista yksinkertaisista seikoista, niin seka han etta hanen vanhempansa 
oppivat luottamaan hanen riippumattomuuteensa ja kypsyyteensa. 

Aihe 3 (jonka esittelee aiti ja 14- tai 15-vuotias tyttö): "Miten voimme sopeutua muuttuviin 
suhteisiimme?" 

Seuraavat ideat tai keskustelijan keksimat ajatukset voivat olla taman esityksen pohjana: 

1. Vanhemmat tottuvat opettamaan lapsiaan ja antamaan heille yksityiskohtaisia ohjeita. 
Ja toisinaan heista on vaikeaa muistaa, miten tarkea jokin asia on heidan lapsilleen. 
"Vanhemmat, muistelkaa nuoruuttanne; muistelkaa, miksi halusitte tehda jotakin; 
muistelkaa, miten tarkeaa muiden hyvaksynta oli teille, miten herkkia olitte vaaralla 
hetkella esitetylle arvostelulle ja miten helposti te loukkaannuitte ja miten jotkut asiat, 
jotka nyt tuntuvat vahemman tarkeilta, olivat kerran hyvinkin tarkeita. Kaiken taman 
pyydamme teita, vanhemmat, muistamaan." (Richard L. Evans julkaisussa Conference 
Report, huhtikuu 1968, s. 87 tai Improvement Era, kesakuu 1968, s. 89) 

2. Vanhemmista voi olla vaikeaa nahda lapsen varttuvan ja tulevan itsenaiseksi, mutta 
aikuisempi suhde vanhemman ja lapsen valilla voi tuoda uutta mielenkiintoa ja iloa. 

Tytar: 

1. Vanhemmista on tuskallista, jos heita kohdellaan epakunnioittavasti. "Vanhempien ... 
sydanta voidaan haavoittaa ... he, kuten tekin, loukkaantuvat herkasti vaarin ajoitetusta 
arvostelusta ja siita, etta heidan tarkoituksensa ymmarretaan vaarin. Muistakaa, ettei 
ole mitaan vanhurskasta, mita he eivat tekisi puolestanne." (Richard L. Evans, 
Improvement Era, kesakuu 1968, s. 90) Kerro, miten voit osoittaa kunnioitusta 
vanhempiasi kohtaan tassa kasvuvaiheessa. 

2. Kielteiset tunteet voidaan hallita, eika niita purkamalla tarvitse loukata tai pahoittaa 
perheenjasenten mielta. Vanhemmat ja lapset voivat löytaa myönteisia keinoja paasta 
eroon kielteisista tunteista. 

Aiti ja tytar: 

Ehdottakaa keinoja, joilla aidit ja tyttaret voivat suhtautua toisiinsa aikuisten tavoin. "He 
ovat teidan ja te olette heidan, ja teilla yhdessa on etuoikeus, kunnia, velvollisuus, istua 
puhumaan ajatuksistanne ja miettia paatöksianne toistenne kanssa, jotta molempia 
kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin - ja tehda työta, rukoilla ja suunnitella yhdessa koko 
onnenne kokonaisuus - aina ja ikuisesti." (Richard L. Evans, Improvement Era, kesakuu 
1968, s. 90) 

Paata oppiaihe tahdentamalla sita, etta muutokset nuorten naisten ja heidan perheensa 
tunteissa ja asenteissa tassa kasvuvaiheessa ovat normaaleja. Lujat perhesiteet voidaan 
luoda tana aikana keskinaisella ymmarryksella ja yhteistyölla. 

Soveltaminen kaytantöön 

Ehdota nuorille naisille, etta he keskustelisivat tunteistaan ja tarpeistaan vanhempiensa 
kanssa muistiinpanoja kayttaen. 
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Oppiaihe 

13 Pappeudenhaltijoiden 
tukeminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen oppii, miten tarkeata on tukea pappeusjohtajia. 

VALMISTELUT 1. Valmista jokaiselle tytölle seuraava kyselylomake: 

Tiedatkö seuraavien sinua palvelevien pappeusvirkailijoiden nimet: 

Kirkon presidentti 

Kahdentoista koorumin jasenet , , 

f / / 

t / / 

Vaarnanjohtaja tai lahetysjohtaja 

Piispa tai seurakunnanjohtaja 

Kotiopettajasi 

Kuka on lahin pappeusjohtajasi? (Huolehdi siita, etta nuoret naiset ymmartavat, etta 
han on heidan isansa, jos isalla on pappeus.) 

2. Varaa jokaiselle tytölle kyna. 

3. Monista jokaiselle tytölle sisar Ardeth Kappin artikkelissa olevat kahdeksan kysymysta. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Toiminta 

Keskustelua 

Tauluun 

Me voimme tukea pappeusjohtajia 

Jaa kynat ja kyselylomakkeet jokaiselle tytölle. Pyyda tyttöja nimeamaan kukin 
pappeudenhaltija lomakkeessa oleviin kohtiin. Kun he ovat saaneet tehtavan valmiiksi, 
kysy heilta, hyvaksyvatkö he nama pappeusjohtajat ja tukevatko he heita. 

• Mita jonkun tukeminen tarkoittaa? 

Tukeminen tarkoittaa muun muassa sita, etta kannattaa jotakuta tai jotakin asiaa ja 
puolustaa jarkevaa tai oikeaa asiaa, on puolestapuhuja. Se merkitsee myös toisen 
auttamista, hoivaamista ja kannattamista. Hyvaksyminen tarkoittaa sita, etta osoitamme 
hyvaksyvamme henkilön siihen tehtavaan, johon hanet on kutsuttu, ja autamme hanta. 

Kirjoita nama maaritelmat tauluun. 

Kirjoita maaritelmien alapuolelle sanat miksi ja kuinka. Kirjoita niiden viereen allekkain 
jokaisen kyselylomakkeessa olleen pappeusjohtajan nimi (piispa, kotiopettaja jne.). 
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Tukeminen: kannattamista, puolustamista ja 
auttamista. 
Hyvaksyminen: hyvaksynnan osoittamista ja 
auttamista. 

Miksi Kuinka 
Kirkon presidentti 
Kahdentoista koorumi 
Vaarnanjohtaja 
Piispa 
Kotiopettaja 
Isa 

• Miksi Herra on pyytanyt meita hyvaksymaan johtajamme ja tukemaan heita? 

Pyyda tyttöja sanomaan ainakin yksi syy, miksi heidan tulee tukea kutakin 
pappeusjohtajaa, ja muutamia keinoja, joilla he voivat sen tehda. Kirjoita vastaukset 
pappeusjohtajan nimen viereen. Kehota nuoria naisia miettimaan yksittaisia tilanteita 
tukea kutakin johtajaa. Esimerkiksi sen sijaan, etta he sanovat "Teen, mita piispa pyytaa", 
he voisivat sanoa "Otan ilomielin vastaan tehtavan puhua sakramenttikokouksessa ja 
valmistaudun siihen huolella". 

Pyhien kirjoitusten Jotta nuoret naiset ymmartaisivat paremmin, miksi heidan tulee tukea pappeusjohtajiaan, 
kohtia ja lainaus pyyda heita lukemaan seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat ja lainaus: LK 1:38; LK 112:20; 

2 Aikak. 20:20; Aam. 3:7. 

"Oikeus tukea pappeusjohtajia on myös naisilla. Kodissa ja kirkossa ei voi olla innoitusta 
eika edistysta, ellei nainen tue pappeusjohtajia." (Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], s. 194) 

Me voimme tukea johtajiamme rukoilemalla heidan puolestaan 

Selita, etta yksi tarkea keino, jolla voimme auttaa johtajiamme, on rukoilla heidan 
puolestaan. 

Kertomus Pyyda yhta luokan jasenta esittamaan seuraava kertomus siita, kuinka vanhin Ezra Taft 
Bensonin perhe teki vaikutuksen eraaseen nuoreen naiseen vahvistaessaan vanhin 
Bensonia taman pappeustehtavassa: 

"[Kun] tulin ensimmaisen kerran kirkon yleiskonferenssiin tabernaakkeliin Salt Lake 
Cityssa, rakennuksen tilavuus teki minuun valtavan vaikutuksen, mutta vielakin 
voimakkaampi oli sinne kokoontuneiden johtavien auktoriteettien kaikkialle ulottuva 
vaikutus. 

Kasvuvuosinani moni heista oli kaynyt pienessa seurakunnassamme Montanan 
osavaltiossa. Meilla ei ollut televisiota, eika radiostamme voinut kuulla 
konferenssilahetyksia. Siksi odotimme jokaista vierailua pitaen sita erityisena siunauksena. 
Johtavilla auktoriteeteilla oli - siita minusta naytti - enemman voimaa ja uskoa kuin muilla 
ihmisilla. 

Sitten eraana huhtikuun paivana ... sain selville yhden johtavan auktoriteetin 
voimanlahteen. 

Istuin yhdessa vanhin Ezra Taft Bensonin kuuden lapsen kanssa, joista yksi oli 
huonetoverini opiskellessamme yliopistossa. Kiinnostukseni kohosi huippuunsa, kun 
presidentti McKay nousi ja ilmoitti seuraavan puhujan. Katsoin kunnioittavana, kun 
vanhin Benson, jota en ollut viela tavannut, kaveli kohti mikrofonia. Han oli iso mies, yli 
180 senttia pitka. Han oli suorittanut tohtorin oppiarvon, oli kansainvalisesti tunnettu 
Yhdysvaltain maatalousministerina ja Herran erityisena todistajana; han oli mies, joka 
naytti tyynelta ja varmalta, joka oli puhunut ihmisille eri puolilla maailmaa. Yhtakkia 

53 



kasivarteeni kosketettiin. Pieni tyttö nojautui minua kohti ja kuiskasi: 'Rukoile isan 
puolesta.' 

Hiukan hammentyneena ajattelin: Tama kehotus on tarkoitettu jatkettavaksi eteenpain, ja 
minun pitaa lahettaa se edelleen. Sanonko: 'Rukoile vanhin Bensonin puolesta?' vai 
sanonko: 'Sinun pitaa rukoilla isasi puolesta.' Tuntien, etta minun oli toimittava nopeasti 
kaannyin ja kuiskasin yksinkertaisesti: 'Rukoile isan puolesta.' 

Katsoin viestin etenemista penkkirivia pitkin aina sisar Bensoniin asti, jonka paa oli jo 
painettuna. 

Monasti tuon paivan jalkeen olen muistanut tuon viestin: 'Rukoile isan puolesta' - isan, 
joka on kodin patriarkka. Rukoile hanen puolestaan hanen palvellessaan piirinjohtajana tai 
kotiopettajana. Rukoile hanen puolestaan, kun hanesta tulee jonkin jarjestön 
toiminnanjohtaja, kun hanen liiketoimensa kukoistavat tai kun hanen palkkansa pienenee. 
Rukoile, kun han antaa neuvoja perheillassa. Rukoile isan puolesta, joka työskentelee 
pitkia paivia, jotta Jarkko voisi menna lahetystyöhön ja Tiina jatkaa opiskeluaan. Rukoile 
hanen puolestaan, kun han puhuu sakramenttikokouksessa tai antaa aidille siunauksen, 
niin etta tama taas tervehtyisi. Rukoile, kun han kastaa Tepon tai antaa vastasyntyneelle 
pienokaiselle nimen ja isan siunauksen. Ja jos han tulee illalla kotiin vasyneena tai 
masentuneena, rukoile hanen puolestaan. Rukoile isan puolesta kaikessa, mita han ehka 
tekee - niin pienissa kuin suurissakin asioissa. 

Vuosien varrella yleiskonferenssit ovat tulleet ja menneet, ja joka kerran, kun presidentti 
Benson on noussut puhumaan, olen ajatellut: 'Hanen lapsensa, jotka ovat hajallaan eri 
puolilla Yhdysvaltoja, rukoilevat nyt yhdessa isansa puolesta.' 

Ja olen alkanut uskoa, etta tuo lyhyt viesti, joka lahetettiin pitkin penkkirivia [vuosia] 
sitten, on tarkein perheen yhteinen viesti. Kuinka erinomaisen voiman ja uskon kuka 
tahansa mies voikaan saada kohdatakseen elamansa paivittaiset haasteet, jos hanen 
tyttarensa tai poikansa jossakin pain maailmaa kuiskaa: 'Rukoile isan puolesta.'" (Ks. 
Elaine S. McKay, '"Rukoile isan puolesta'", Valkeus, maaliskuu 1976, s. 12.) 

Tahdenna sita, etta pappeuden tukeminen on enemman kuin kaden nostamista. Tukemista 
on se, etta rukoilee pappeudenhaltijoiden puolesta, puhuu heista hyvaa ja on kuuliainen 
heille. 

Me voimme vahvistaa nuoria pappeudenhaltijoita 

Opettajan esitys Selita, etta nuoren naisen tehtava tukea pappeudenhaltijoita ei ulotu ainoastaan hanen 
johtajiinsa. Hanella on myös suurenmoinen mahdollisuus vahvistaa ja tukea ikaisiaan 
nuorukaisia. 

Kertomus Pyyda yhta nuorta naista esittamaan seuraava kertomus: 

Eras nuori vanhin, joka oli kutsuttu lahetystyöhön vieraaseen maahan, puhui 
seurakuntansa sakramenttikokouksessa. Lasna oli paljon nuoria, myös tavallista enemman 
nuoria naisia. 

"Hanen loppusanoistaan aloin kasittaa, kuinka voimakas vaikutus y sta villa oli ollut tahan 
nuoreen mieheen, joka oli hengellisesti kypsempi kuin hanen ikansa olisi edellyttanyt. 
Ilmaistuaan kiitollisuutensa perheestaan ja rakkaistaan ennen todistustaan puheen lopussa 
han tarttui puhujankorokkeeseen molemmin kasin ja nojautui eteenpain. Han painoi 
paansa pieneksi hetkeksi. Sitten han sanoi hiljaa katseensa nostaen: 'Ja mina kiitan kaikkia 
ystaviani, erityisesti teita lasna olevia tyttöja, jotka olette noudattaneet kirkon 
tasovaatimuksia ja kannustaneet minua tekemaan samoin.' Hanen aanensa syveni hanen 
jatkaessaan: 'Kiitos teille vaikutuksestanne, joka on auttanut minua valmistautumaan 
lahetystyöhön.'" (Ardeth G. Kapp, "By the Way She Is", New Era, syyskuu 1976, s. 10-12) 

Keskustelua • Milla tavoin tytöt olivat saattaneet vaikuttaa nuoreen lahetyssaarnaajaan? 

• Miten he saattoivat vaikuttaa hanen paatökseensa lahtea lahetystyöhön? 

• Miten sinun asenteesi ja kayttaytymisesi voi vaikuttaa nuoren miehen paatökseen? 

54 



Oppiaihe 13 

Lainaus Selita, etta nuorilla naisilla on kyky vaikuttaa myönteisesti pappeudenhaltijoihin, niin etta 
he suorittavat tehtavansa. Lue seuraavat sisar Ardeth Kappin sanat, jotka kuvaavat tata 
vaikutusta: 

"Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon nuoret naiset: 1) Tietavatkö 
nuoret miehet, joiden kanssa seurustelette, etta teilla on korkeat ihanteet, joista te ette 
tingi? 2) Tietavatkö he puheidenne ja tekojenne perusteella, etta te kunnioitatte ja 
arvostatte vanhempianne ja 3) etta te noudatatte kirkon johtajien ohjeita? 4) Tietavatkö he, 
etta te ette kay ulkona poikien kanssa, ennen kuin olette tayttaneet 16 vuotta, koska 
Herran profeetta on sanonut niin? 5) Tietavatkö he teidan tekojenne perusteella, etta te 
olette paattaneet mielessanne olla hyvia ja etta te ette aio olla heikkoja? 6) Voivatko he 
odottaa saavansa ystavyydestanne luottamusta ja kunnioitusta itseensa? 7) Auttavatko 
teidan kielenkayttönne, pukeutumisenne, valitsemanne viihde, musiikki, kirjat, elokuvat 
seurassanne olevia nuoria miehia ihailemaan ja kunnioittamaan naista? Kun nuoret miehet 
saavat nahda, millainen on maailman vaaristynyt naisen rooli, 8) nakevatkö he teissa 
hienostuneisuutta ja suloutta, joka herattaa heissa kunnioitusta ja arvonantoa tuota pyhaa 
kutsumusta kohtaan? 

Kummallista, etten ollut ennen huomannut, ettei kannustus ole suinkaan nuoren naisen 
suurin vaikutuskeino nuoren miehen lahetystyöhön lahtemiseen, vaan hanen 
kayttaytymisensa, jolla han ilmaisee sitoumuksensa ja todistuksensa Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumista ja osoittaa voimallaan ja vaikutuksellaan edistavansa hyvaa." ("By the 
Way She Is", s. 13, numerointi lisatty) 

Soveltaminen kaytantöön 

Moniste Anna jokaiselle tytölle moniste sisar Kappin kahdeksasta kysymyksesta. Pyyda heita 
viemaan se kotiinsa ja rukoillen tutkimaan itseaan ja tekojaan. Ehdota, etta nuoret naiset 
liittaisivat monisteen muistokirjaansa ja lukisivat sen silloin tallöin arvioiden itseaan. 

Kyselylomake 

Tiedatkö seuraavien sinua palvelevien pappeusvirkailijoiden nimet: 

Kirkon presidentti 

Kahdentoista koorumin jasenet , , 

/ / / / 

/ / r f 

/ / / f 

Vaarnanjohtaja tai lahetysjohtaja 

Piispa tai seurakunnanjohtaja 

Kotiopettajasi 

Kuka on lahin pappeusjohtajasi? 
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Oppiaihe 

13 Patriarkaalinen johtaminen kotona 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa kodin patriarkaalisen jarjestyksen. 

VALMISTELUT 1. Varaa jokaiselle tytölle kyna. 

2. Monista jaljempana olevien kysymysten avulla jokaiselle tytölle kysely. Jos et halua 
kayttaa kyselya, esita kysymykset luokan jasenille. Anna tytöille kysymyksiin liittyvat 
lainaukset ja pyyda heita osallistumaan paneelikeskusteluun. 

3. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

Huomautus opettajalle Luokkasi nuorilla naisilla on jokaisella erilainen tausta ja perhetilanne. Joillakin on isa, joka 
on vanhurskas patriarkka perheessaan. Toisten isat ovat ehka epaaktiivisia tai eivat kuulu 
kirkkoon. Joidenkin isa ei ehka asu kotona. Ota huomioon jokaisen nuoren naisen tilanne. 
Olipa nykyinen tilanne mika hyvansa, taman oppiaiheen tarkoituksena on opettaa, mika 
on patriarkaalinen jarjestys ja miten patriarkka voi siunata perhettaan. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Patriarkaalinen jarjestys on Herran suunnitelma perheille 

Kysely Anna jokaiselle nuorelle naiselle kyna ja seuraava kysely. Anna heille viisi minuuttia aikaa 
vastata kysymyksiin. Sano, ettei kukaan tule nakemaan heidan vastauksiaan. Selita, etta 
kysymyksiin voi olla useampiakin kuin yksi oikea vastaus. 

Mita tiedat patriarkaalisesta jarjestyksesta? 

Valitse oikea vastaus tai oikeat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Patriarkaalinen jarjestys on 
a. suositus, joka tarvitaan patriarkallisen siunauksen saamiseksi; 
b. jarjestys, jossa pappeudenhaltijat istuvat kokouksissa; 
c. Herran jumalallinen hallintomuoto. 

2. Kirkon tarkein yksikkö on 
a. kahdentoista apostolin koorumi; 
b. ensimmainen presidenttikunta; 
c. perhe. 

3. Valtuus johtaa perhettasi on 
a. kirkon presidentilla; 
b. piispalla; 
c. isallasi (tai aidillasi, jos isa ei asu kotona). 

4. Perheen johtajana isan tehtaviin kuuluu 
a. johtaa ja ohjata kotinsa asioita ja perhettaan vanhurskaudessa; 
b. huolehtia perheensa aineellisista ja hengellisista tarpeista; 
c. pyrkia saamaan Herralta perhettaan koskevaa henkilökohtaista ilmoitusta. 

5. Aidin tehtaviin kuuluu 
a. synnyttaa lapsia ja kasvattaa heita; 
b. auttaa tayttamaan perheen aineelliset ja hengelliset tarpeet; 
c. olla aviomiehensa toveri, neuvonantaja ja ystava. 

6. Kenen on Herran suunnitelman mukaan rakastettava ja opetettava lapsiaan? 
a. Vain isan. 
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b. Vain aidin. 
c. Molempien. 

7. Herran suunnitelmassa 
a. miehen ja naisen valilla on taydellinen tasa-arvo; 
b. mies on tarkeampi, koska hanella on pappeus; 
c. Herra rakastaa tyttariaan yhta paljon kuin poikiaan. 

8. Vaikka jokainen isa on perheensa paa, niin ollakseen myös perheensa patriarkka 
hanella taytyy olla 
a. yliopistotason koulutus; 
b. hyva työpaikka; 
c. Melkisedekin pappeus. 

9. Isalla on patriarkan tehtava, koska 
a. han on kelvollisempi ja patevampi; 
b. se on hanen jumalallinen tehtavansa; 
c. se kuuluu lakiin ja jarjestykseen. 

Kun tytöt ovat vastanneet kaikkiin kysymyksiin, lue kysymykset aaneen. Kun olet 
esittanyt kysymyksen, pyyda tyttöja vastaamaan siihen. Lue sitten tai pyyda jotakuta 
muuta lukemaan jaljempana oleva kysymykseen liittyva lainaus. 

Jokaisessa lainauksessa vihjataan oikeaan vastaukseen. Kursiivin tarkoituksena on osoittaa 
tarkeimmat sanat. Kun kukin lainaus on luettu, etsikaa oikea vastaus tai vastaukset. 

Lainauksia ja 1. kysymys 
keskustelua 

"Herran tapa hallita on patriarkaalinen. Perhe ... on sen ydin." (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2. laitos [Salt Lake City: Bookcraft, 19661, s. 559, kursivointi lisatty) 

2. kysymys 

"Perhe on tarkein organisaatio ajassa ja iankaikkisuudessa. Tarkoituksenamme tassa elamassa 
on luoda itsellemme iankaikkinen perheyksikkö." (Joseph Fielding Smith, "Ohjeita pyhille 
ja maailmalle", Valkeus, joulukuu 1972, s. 495, kursivointi lisatty) 

3. kysymys 

"Kodissa on isalle uskottu aina johtava valtuus, jota ei mikaan ylita koti- ja perheasiain ollessa 
kysymyksessa." (Joseph F. Smith, Evankeliumin oppi [Helsinki: MAP-kirkko, 1980], s. 274, 
kursivointi lisatty) 

4. kysymys 

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: "Jumala saati, etta isan tulee johtaa kodissa. Isan tehtava 
on elattaa perhe, rakastaa, opettaa ja johtaa." ("Neuvoja pyhille", Valkeus, lokakuu 1984, 
s. 9, kursivointi lisatty) 

"Tsyys on johtajuutta - tarkeinta laatuaan. Se on aina ollut sita ja tulee aina olemaan. Isa, 
iankaikkisen toverisi avun, neuvojen ja rohkaisun avulla sina johdat kotona.'" ("Isa, 
tutkistele tapojasi", lehtinen, s. 10, presidentti Bensonin lainaamana artikkelissa "Israelin 
isille", Valkeus, tammikuu 1988, s. 49) 

Huomautus opettajalle Koska tama on hyvin tarkea asia, voitte halutessasi keskustella vastauksista 
yksityiskohtaisemmin. Selita, etta kaikki kolme kyselyssa ollutta vastausta olivat oikein. 
Pyyda nuoria naisia sanomaan, mita muuta isa tekee kodin patriarkkana. Presidentti 
Benson ehdottaa joitakin, ja saat ehka tytöilta muita; han esimerkiksi nayttaa vanhurskasta 
esimerkkia, todistaa vakaumuksestaan, huolehtii siita, etta perheenjasenille opetetaan 
oikeita periaatteita. 

5. kysymys 

"Luomisessa vastuu lasten synnyttamisesta ja hoitamisesta annettiin aidille. Toimeentulon 
hankkiminen annettiin isan tehtavaksi. Missaan pyhien kirjoitusten kohdassa ei ole 
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mitaan, mika olisi vastoin tata perustavaa laatua olevaa tietoa; ja viela lisaksi nykyajan 
kirjoitukset ja nykyajan profeetat ovat tahdentaneet uudelleen tata isien ja aitien valista 
tehtavajakoa." ("The Church and the Proposed Equal Rights Amendment" [lehtinenl, 
s. 11-12; Ensign, maaliskuu 1980, kursivointi lisatty) 

"Onneksi sinua [isa] ei vaadita johtamaan, tuomitsemaan ja toimimaan ilman neuvoja -
ilman apua. Sinulla on vaimo, toveri, neuvonantaja, puoliso, apulainen, ystava." ("Isa, tutkistele 
tapojasi" [lehtinen], s. 7, kursivointi lisatty) 

6. kysymys 

"Avioparin harteille tosiaankin laskeutuu suunnaton vastuu, kun he saattavat Iapsia 
maailmaan. Heilta ei vaadita ainoastaan, etta he antavat heille ruokaa, vaatteet ja suojaa, 
vaan myös rakkautta, ystavallista kurinpitoa, opetusta ja valmennusta." (Spencer W. Kimball, 
"Totuta poikanen tiensa suuntaan", Valkeus, elokuu 1978, s. 4, kursivointi lisatty) 

7. kysymys 

"Kirkossa miehen ja naisen valilla vallitsee taydellinen tasa-arvo. Herra tarkoitti... evankeliumin 
yhta lailla miehille ja naisille... Evankeliumin etuoikeudet ja vaatimukset ovat 
periaatteiltaan samat miehille ja naisille. Herra rakastaa tyttariaan yhta paljon kuin Han 
rakastaa poikiaan." (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations [Salt Lake City: Bookcraft, 
19601, s. 30; kursivointi lisatty) 

8. kysymys 

"Vaikka jokainen isa onkin perheensa paa, sanan tarkimmassa merkityksessa myöhempien 
aikojen pyhien perhetta ei voida kutsua patriarkaaliseksi, ellei isalla ole Melkisedekin 
pappeutta ja ellei vaimo ole vihitty tai sinetöity aviomieheensa temppelissa ja elleivat lapset 
ole syntyneet liiton alaisina tai ellei heita ole sinetöity vanhempiinsa." (Light unto the 
World, Melkisedekin pappeuden opiskeluopas 1967-1968, s. 55) 

Huomautus opettajalle Koska luokassasi on varmaankin nuoria naisia, joiden isalla ei ole Melkisedekin pappeutta, 
voit lukea seuraavan lausunnon ja puhua siita. 

"Toteamukseen: 'Mieheni [isani] ei ole kirkon jasen eika valita siita', vastaan rakkaudella ja 
myötatunnolla: 'Rakas sisar, olipa han jasen tai ei, han on silti isa ja perheensa paa... Tue 
hanta hanen myönteisissa toimissaan. Osoita hanelle, etta sina uskot haneen ja luotat 
hanen kykyynsa ohjata perhettaan. Rohkaise hanta jaloin esimerkein.'" (Richard G. Scott, 
"Father is Head of the Family", Ensign, helmikuu 1977, s. 84-85) 

9. kysymys 

"Patriarkaalinen jarjestys on saanut alkunsa Jumalasta ja on pysyva kautta ajan ja 
iankaikkisuuden. On siis olemassa erityinen syy, miksi miesten, naisten ja lasten Jumalan 
kansan talouksissa tulee ymmartaa tama jarjestys ja tama valtuus... Ei ole yksinomaan 
kysymys siita, kuka ehka on kyvykkain. Ei myöskaan ole kokonaan kysymys siita, kuka elaa 
kelvollisimmin. Suurimmaksi osaksi tassa on kysymys laista ja jarjestyksesta." (Joseph F. 
Smith, Evankeliumin oppi, s. 274,275, kursivointi lisatty) 

Opettajan esitys Selita, etta sana patriarkka liittyy sanaan isa. Mutta me kaytamme sanaa erityisella tavalla. 
Kasite patriarkaalinen jarjestys viittaa ketjuun, joka isa Aadamista ulottuu kaikkiin 
sukupolviin, jotka on liitetty yhteen iankaikkisin temppelitoimituksin. Naiden ihmisten 
perhesuhteet kestavat ikuisesti. Kun aviopari vihitaan temppelissa, aviomies ja vaimo 
tulevat osaksi tata suurenmoista iankaikkista perhetta. Miehesta ei tule pelkastaan 
perheensa isa, vaan perheensa patriarkka. Nain ollen hanen tehtavanaan on auttaa 
perhettaan elamaan siten, etta he voivat palata taivaallisen Isan luo yhdessa. Ja koska 
hanella on Melkisedekin pappeus, han voi siunata perhettaan ja opettaa sita tavalla, joka 
muutoin ei olisi mahdollista. 

Nuori nainen voi tukea isaansa taman tehtavassa 

Keskustelua taulua Pyyda nuoria naisia ajattelemaan, kuinka he voivat tukea isaansa. Kirjoita ajatukset 
apuna kayttaen tauluun. He voivat mainita esimerkiksi seuraavankaltaisia ajatuksia: 
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Oppiaihe 13 

Voin tukea isaani 
olemalla tottelevainen; 
viettamalla aikaa hanen kanssaan; 
kertomalla hanelle huolista ja kiinnostukseni 
kohteista; 
pyytamalla isan siunauksen; 
pyytamalla hanelta neuvoja ja ohjeita; 
tutustumalla haneen; 
olemalla hyva esimerkki veljilleni ja sisarilleni; 
rakastamalla ja kunnioittamalla hanta; 
kohottamalla eika arvostelemalla hanta; 
tukemalla hanta perheilloissa; 
olemalla iloinen ja auttavainen kotona. 

Kertomus Joistakuista nuorista naisista saattaa tuntua vaikealta ilmaista rakkauttaan ja tukeaan 
isalleen. Voit pyytaa yhta nuorta naista kertomaan seuraavan kertomuksen: 

Kun sisar Lois Christensen oli nuori tyttö, hanen pyhakoulun opettajansa pyysi jokaista 
luokan jasenta kertomaan isalleen rakastavansa hanta. Loisista tuntui, etta hanen oli 
mahdotonta suorittaa tata tehtavaa. Hanen isansa oli epaaktiivinen kirkossa, ja heidan 
valillaan oleva kommunikaatiokuilu tuntui ylittamattömalta. Rakkautta ei koskaan 
ilmaistu sanoin hanen perheessaan. Lois jai luokkaan muiden lahdettya ja sanoi 
opettajalleen, ettei voinut suorittaa tehtavaa. Han kertoo omin sanoin: 

"Mutta sisar Innes ei tullut vakuuttuneeksi. Han katsoi minua ja sanoi: 'Ala valita siita, 
millainen isasi on tai mita han tekee, silla hanen on tarpeen kuulla nuo sanat sinulta, aivan 
kuin kuka tahansa muu isa haluaa kuulla ne. Mina haluan, etta lupaat minulle tehda niin.' 

Mina lupasin, ja seuraavien paivien aikana kannoin suurta taakkaa. Tiesin, etta se nousisi 
harteiltani vasta, kun olisin tayttanyt lupaukseni. Sitten eraana iltana, kun muut olivat 
menneet nukkumaan, mina odotin hermostuneena oikeaa hetkea sanoakseni nuo sanat. Isa 
poltteli tupakkaa ja nousi karistaakseen tuhkat tuhkakuppiin. Vapisevalla, hermostuneella, 
miltei kuulumattomalla aanella sanoin: 'Isa, mina rakastan sinua.' 

Isa seisoi selka minuun pain eika han kaantynyt, sanonut tai tehnyt mitaan. Olin varma, 
ettei han ollut kuullut. Niinpa toistin heikosti: 'Isa, mina rakastan sinua.' Ja silloin, hyvin 
hitaasti, han kaantyi minuun pain. Minun tunteettoman, pidattyvan isani silmat olivat 
taynna kyynelia. Han halasi minua lujasti ja antoi suukon paalaelleni. Se oli ensimmainen 
kerta kuudentoista elinvuoteni aikana, kun voin muistaa meidan isan kanssa halanneen 
toisiamme. 

Nykyaan olen suuren perheen aiti. Mina rakastan sinua on hyvin tuttu lause, jota usein 
kaytetaan kotonamme. Enta mita kuuluu rakkaalle isalleni? Han on nykyaan ylipappi ja 
tekee uutterasti työta Jumalan valtakunnan rakentamiseksi." (Lois Christensen, "Telling 
my Father I Loved Him", Ensign, helmikuu 1978, s. 51) 

Oppiaiheen paatös 

Opettajan esitys Muistuta tyttöja siita, etta isan tehtava perheen patriarkkana on jumalallinen. Herra on 
antanut hanen tehtavakseen huolehtia perheen hengellisesta ja ajallisesta hyvinvoinnista, 
ja hanen on tehtava tili siita. Hanen kutsumuksensa on johtaa ja ohjata kodin asioita ja 
perhettaan vanhurskauden ja rakkauden hengessa. Jokaisen perheenjasenen tehtavana on 
tukea isaa hanen patriarkan tehtavassaan. Nuori nainen voi tayttaa taman tehtavan 
monella tapaa ja vaikuttaa muihin perheenjaseniin niin, etta hekin haluavat tukea isaa 
tassa tarkeassa tehtavassa. 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda jokaista nuorta naista valitsemaan taulussa olevasta luettelosta kaksi tai kolme 
seikkaa, joiden avulla he tulevalla viikolla tukevat isaansa hanen patriarkan tehtavassaan. 
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Mita tiedat patriarkaalisesta jarjestyksesta? 

Valitse oikea vastaus tai oikeat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Patriarkaalinen jarjestys on 
a. suositus, joka tarvitaan patriarkallisen siunauksen saamiseksi; 
b. tilaus, jolla saadaan tavaraa piispan varastohuoneesta; 
c. Herran jumalallinen hallintomuoto. 

2. Kirkon tarkein yksikkö on 
a. kahdentoista apostolin koorumi; 
b. ensimmainen presidenttikunta; 
c. perhe. 

3. Valtuus johtaa perhettasi on 
a. kirkon presidentilla; 
b. piispalla; 
c. isallasi (tai aidillasi, jos isa ei asu kotona). 

4. Perheen johtajana isan tehtaviin kuuluu 
a. johtaa ja ohjata kotinsa asioita ja perhettaan vanhurskaudessa; 
b. huolehtia perheensa aineellisista ja hengellisista tarpeista; 
c. pyrkia saamaan Herralta perhettaan koskevaa henkilökohtaista ilmoitusta. 

5. Aidin tehtaviin kuuluu 
a. synnyttaa lapsia ja kasvattaa heita; 
b. auttaa tayttamaan perheen aineelliset ja hengelliset tarpeet; 
c. olla aviomiehensa toveri, neuvonantaja ja ystava. 

6. Kenen on Herran suunnitelman mukaan rakastettava ja opetettava lapsiaan? 
a. Vain isan. 
b. Vain aidin. 
c. Molempien. 

7. Herran suunnitelmassa 
a. miehen ja naisen valilla on taydellinen tasa-arvo; 
b. mies on tarkeampi, koska hanella on pappeus; 
c. Herra rakastaa tyttariaan yhta paljon kuin poikiaan. 

8. Vaikka jokainen isa on perheensa paa, niin ollakseen myös perheensa patriarkka 
hanella taytyy olla 
a. yliopistotason kouluts; 
b. hyva työpaikka; 
c. Melkisedekin pappeus. 

9. Isalla on patriarkan tehtava, koska 
a. han on kelvollisempi ja patevampi; 
b. se on hanen jumalallinen tehtavansa; 
c. se kuuluu lakiin ja jarjestykseen. 
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Melkisedekin pappeus Oppiaihe 

13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa niiden tehtavat ja velvollisuudet, joilla on Melkisedekin 
pappeus. 

VALMISTELUT 1. Kuva 10, Melkisedekin pappeuden palautus (62371) kirjan lopussa. 

2. Jos on mahdollista, niin monista jokaiselle luokan jasenelle moniste "Melkisedekin 
pappeuden virat ja tehtavat" oppiaiheen lopusta. 

3. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Lainaus "Pappeus on miehille annettu Jumalan voima toimia koko ihmiskunnan siunaukseksi ja 
pelastukseksi. Kaytamme pappeudenhaltijoista joskus nimitysta 'pappeus', mutta emme 
saa unohtaa milloinkaan, etteivat pappeudenhaltijat omista pappeutta eivatka ole sen 
ruumiillistuma. Sita pidetaan pyhana luottamuksena kaytettavaksi miesten, naisten ja 
lasten hyvaksi yhtalaisesti. Vanhin John A. Widtsoe sanoi: 'Miehilla ei ole sen suurempaa 
oikeutta kuin naisilla siunauksiin, jotka koituvat pappeudesta ja liittyvat sen hallussa 
pitamiseen.' (Priesthood and Church Government [Salt Lake City: Deseret Book Company, 
1939], s. 83) Esimerkiksi meidan nuorilla naisillamme pitaisi olla aivan yhta paljon 
mahdollisuuksia pappeusjohtajien siunauksiin kuin nuorilla miehillamme on." (Dallin H. 
Oaks, "Apuyhdistys ja kirkko", Valkeus, heinakuu 1992, s. 36) 

Melkisedekin pappeus on palautettu 

Opettajan esitys Nayta kuvaa Melkisedekin pappeuden palauttamisesta. Sano, etta Pietari, Jaakob ja 
Johannes pitivat hallussaan Melkisedekin pappeuden avaimia. He ilmestyivat Joseph 
Smithille ja Oliver Cowderylle kirkon jarjestamisen aikoihin palauttamaan pappeuden 
voiman maan paalle. 

Melkisedekin pappeuden haltijoilla on tiettyja velvollisuuksia 

Toimintaa taulua Sano, etta Herra on jarjestanyt pappeuden, niin etta Hanen valtakuntansa voi levita 
apuna kayttaen kaikkialle maailmaan ja siunata jokaista kirkon jasenta. Melkisedekin pappeuden jokaiselle 

viralle on annettu erityisia tehtavia, niin etta Herran aivoitukset ja työ voidaan toteuttaa 
Hanen tarkoittamallaan tavalla. 

Sano, etta luet erilaisia vihjeita, joiden perusteella voidaan tunnistaa Melkisedekin 
pappeuden virka tai koorumi. Kun joku nuorista naisista arvelee tietavansa, mista virasta 
tai koorumista on kysymys, hanen pitaa nostaa katensa. Lue kaikki vihjeet, vaikka nuoret 
naiset tietaisivat vastauksen ensimmaisen vihjeen perusteella. Luettuasi vihjeet pyyda 
tyttöja vastaamaan. 

Kun oikea vastaus on annettu, kirjoita se tauluun. 

1. a) Koorumini jasenet ovat Jeesuksen Kristuksen erityisia todistajia koko maailmalle. b) 
Kirkon jasenet kaikkialla ovat hyvaksyneet koorumini jasenet profeetoiksi, nakijöiksi ja 
ilmoituksensaajiksi. c) Puhun tavallisesti yleiskonferenssissa. Mihin koorumiin kuulun? 
(Kahdentoista apostolin koorumi.) 
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Keskustelua 

2. a) Koorumillani on erityinen velvollisuus tehda lahetystyöta kaikkialla maailmassa ja 
julistaa evankeliumia vieraissa maissa. b) Kirkossa voi olla enintaan seitseman naita 
johtavien auktoriteettien koorumeita. c) Kun koorumini on jarjestetty valmiiksi, siina on 
seitsemankymmenta johtavaa auktoriteettia. Keita me olemme? (Yksi 
seitsemankymmenen koorumeista.) 

3. a) Koorumissani voi olla yhdeksankymmentakuusi jasenta. b) Voin seka kastaa ne, 
jotka liittyvat kirkkoon, etta antaa heille Pyhan Hengen lahjan. c) Naet usein minut 
toverini kanssa lahetystyössa. d) Minut kutsutaan usein voitelemaan ja siunaamaan 
sairaita. Mika on pappeuden virkani? (Vanhin.) 

4. a) Minulla on Melkisedekin pappeus. b) Olen yleensa lasna yleiskonferenssissa. c) 
Johdan ylipappeja kirkossa. d) Vain yhdella miehella kerrallaan on tama virka kirkossa. 
Mika on tehtavani? (Kirkon presidentti.) 

5. a) Olen ylipappi. b) Minun kanssani palvelee kaksi neuvonantajaa ja kaksitoista muuta 
edustajaa. c) Olen vastuussa kaikesta pappeuden toiminnasta useissa kirkon 
seurakunnissa. d) Puhun yleensa vaarnakonferenssissa. Mika on minun tehtavani? 
(Vaarnanjohtaja.) 

6. a) Olen johtava ylipappi seurakunnassa. b) Toimin seurakuntani pappien koorumin 
johtajana (ks. LK 107:87-88). c) Toimin paljon seurakuntamme nuorten kanssa. c) Yksi 
tarkea tehtavani on puhutella nuoria naisia. Mika on minun tehtavani? (Piispa.) 

7. a) Minun koorumini jasenmaaraa ei ole rajoitettu. b) Voin olla piispa tai piispan 
neuvonantaja. c) Vaarnanjohtaja on koorumini johtaja. Mika on pappeuden virkani? 
(Ylipappi.) 

Tehdaksesi Melkisedekin pappeuden tehtavat ja velvollisuudet nuorille naisille 
selvemmiksi kertaa heidan kanssaan tiedot monisteesta "Melkisedekin pappeuden virat ja 
tehtavat". Kayta tarvittaessa pyhien kirjoitusten viitteita vastaukseksi nuorten naisten 
mahdollisesti esittamiin kysymyksiin. 

Melkisedekin pappeuden virat ja tehtavat 

Virka 
Vanhin 

Ylipappi 

Patriarkka 

Koorumin 
jasenten 
lukumaara Tehtavat 
96 

Viite 
LK 20:39,41-45 
LK 42:43-44, 80 

Kaikki vaarnan 
ylipapit 

Ei koorumia; 
patriarkat ovat 
myös 
ylipappeja 

1. Opettaa 
2. Saarnata 
3. Kastaa 
4. Konfirmoida 
5. Johtaa kokouksia 
6. Siunata ja voidella sairaita 
7. Toimia kirkon 

kurinpitoneuvostoissa 
8. Toimia Aaronin pappeuden 

tehtavissa 
9. Asettaa muita vanhimpia tai 

pappeja, opettajia tai diakoneja 
1. Tayttaa kaikki vanhimman 

tehtavat 
2. Voidaan asettaa piispaksi, 

vaarnanjohtajaksi jne. 
1. Tayttaa kaikki vanhimman ja 

ylipapin tehtavat 
2. Antaa patriarkallisia siunauksia 

LK 20:67 ja 107:10; 
LK 84:111 ja 68:19 

LK 107:39-53 
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Oppiaihe 13 

Melkisedekin pappeuden virat ja tehtavat 

Virka 

Koorumin 
jasenten 
lukumaara 
70 

12 

Tehtavat 
1. Olla johtava auktoriteetti 
2. Saarnata koko maailmalle 
1. Tayttaa kaikki 

pappeusvelvollisuudet 
2. Palvella Jeesuksen Kristuksen 

erityisena todistajana koko 
maailmalle 

3. Kahdentoista koorumi pitaa 
hallussaan Jumalan 
valtakunnan avaimia maan 
paalla. Avaimet otetaan 
kayttöön kirkon presidentin 
kuollessa. 

Viite 
LK 107:25,34, 38, 93-97 Seitsenkymmen 

Apostoli LK 18:26-27; 
LK 107:23, 33 

Opettajan esitys 

Lainaus 

Pyhien kirjoitusten 
kohtia 

Keskustelua 

Melkisedekin pappeuteen asettaminen on suuri siunaus 

Sano, etta Melkisedekin pappeus on yksi tarkeimmista siunauksista, mita Jumala on 
koskaan antanut lapsilleen. Melkisedekin pappeuden kautta ihmisilla on valta suorittaa ne 
pelastavat toimitukset, jotka jokainen tarvitsee saadakseen iankaikkisen elaman ja kaikki 
Jumalan suurimmat siunaukset. Koska tama korkeampi pappeus on niin elintarkea 
iankaikkisen edistymisen kannalta, Melkisedekin pappeuteen asettaminen on hyvin tarkea 
askel miehen elamassa. 

Selita, etta jokaisen nuoren miehen kirkossa pitaisi valmistautua ottamaan vastaan 
Melkisedekin pappeus. Piispa ja vaarnanjohtaja puhuttelevat heita ja arvioivat heidan 
omistautumisensa Herralle ja kirkolle. Jos he havaitsevat heidat kelvollisiksi, heidat 
asetetaan Melkisedekin pappeuteen. He ottavat taman pappeuden vastaan valan ja liiton 
kautta (ks. LK 84:33-44), joka on selitetty heille. 

Vanhin Marion G. Romney on opettanut sita vastuuta, jota tulee Melkisedekin pappeuden 
haltijoiden osaksi. Han on sanonut: 

"Herra on selittanyt nailla sanoilla aseman, joka tulee sen osaksi, joka ottaa vastaan 
pappeuden ja sitten rikkoo sen liiton: 'Mutta silla, joka rikkoo taman liiton sen jalkeen kun 
on ottanut sen vastaan ja kaantyy siita kokonaan pois, ei ole oleva syntien anteeksiantoa, ei 
tassa maailmassa eika tulevassa.' [LK 84:41] 

Joku saattaa kysya, onko tuon liiton velvollisuuksien vastaanottaminen viisasta, kun sen 
rikkomisesta on saadetty sellainen rangaistus; han saattaa asettaa sen kyseenalaiseksi, 
kunnes lukee jakeen, joka seuraa rangaistuksesta kertovaa lausuntoa. Siina opetetaan, etta 
ne, jotka eivat ota vastaan valaa ja liittoa, eivat ole paljon, jos yhtaan paremmassa asemassa 
kuin ne, jotka ottavat sen vastaan ja rikkovat sen. Silla tassa jakeessa Herra sanoo: 'Ja voi 
kaikkia niita, jotka eivat tule tahan pappeuteen, jonka te olette vastaanottaneet...' [LK 
84:42] 

Niin on tehty selvaksi 'pappeuteen liittyvan valan ja liiton tarkeys'." (julkaisussa Conference 
Report, huhtikuu 1962, s. 18 tai The Improvement Era, kesakuu 1962, s. 416) 

Lukekaa tarvittaessa uudestaan Opin ja Liittojen Kirjan kohta 84:41-42 ja keskustelkaa 
siita, niin etta nuoret naiset ymmartavat sen suuren vastuun, jonka miehet ottavat 
paalleen, kun heidat asetetaan Melkisedekin pappeuteen. 

Keskustelkaa luokkana seuraavista kysymyksista, niin etta nuoret naiset ymmartavat, 
kuinka tarkeaa heidan on osoittaa kunnioitusta Melkisedekin pappeutta kohtaan ja niita 
kohtaan, joilla se on. 
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• Voisimmeko me naiset edistya iankaikkisesti ilman Melkisedekin pappeutta? 

• Milla tavalla kunnioituksemme Melkisedekin pappeutta kohtaan heijastuu 
ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme? 

• Milla tavalla me pidamme kunniassa Melkisedekin pappeutta kohdellessamme 
pappeudenhaltijoita kunnioittavasti? 

• Mita me voimme tehda kannustaaksemme pappeudenhaltijoita kunnioittamaan 
pappeuttaan? 

Oppiaiheen paatös 

Opettajan esitys Paata oppiaihe tahdentamalla sita, miten tarkeaa on kunnioittaa Melkisedekin pappeutta 
ja sen haltijoita. Melkisedekin pappeuden haltijat ovat luvanneet olla kuuliaisia 
taivaalliselle Isallemme ja kayttaa Hanen pappeuttaan Hanen lastensa siunaukseksi. He 
pyrkivat tulemaan Jumalan kaltaisiksi niin kuin mekin. Uskomme ja luottamuksemme 
heihin kannustaa ja innoittaa heita kunnioittamaan pappeuttaan kaikesta sydamestaan. 
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Oppiaihe 13 

Melkisedekin pappeuden virat ja tehtavat 

Virka 
Vanhin 

Ylipappi 

Koorumin 
jasenten 
lukumaara 
96 

Kaikki vaarnan 
ylipapit 

Ei koorumia; 
patriarkat ovat 
myös 
ylipappeja 
70 

12 

Patriarkka 

Seitsenkymmen 

Apostoli 

Tehtavat 
1. Opettaa 
2. Saarnata 
3. Kastaa 
4. Konfirmoida 
5. Johtaa kokouksia 
6. Siunata ja voidella sairaita 
7. Toimia kirkon 

kurinpitoneuvostoissa 
8. Toimia Aaronin pappeuden 

tehta vissa 
9. Asettaa muita vanhimpia tai 

pappeja, opettajia tai diakoneja 
1. Tayttaa kaikki vanhimman 

tehtavat 
2. Voidaan asettaa piispaksi, 

vaarnanjohtajaksi jne. 
1. Tayttaa kaikki vanhimman ja 

ylipapin tehtavat 
2. Antaa patriarkallisia siunauksia 

1. Olla johtava auktoriteetti 
2. Saarnata koko maailmalle 
1. Tayttaa kaikki 

pappeusvelvollisuudet 
2. Palvella Jeesuksen Kristuksen 

erityisena todistajana koko 
maailmalle 

3. Kahdentoista koorumi pitaa 
hallussaan Jumalan 
valtakunnan avaimia maan 
paalla. Avaimet otetaan 
kayttöön kirkon presidentin 
kuollessa. 

Viite 
LK 20:39,41^5 
LK 42:43-44, 80 

LK 20:67 ja 107:10; 
LK 84:111 ja 68:19 

LK 107:39-53 
LK 107:25,34,38,93-97 

LK 18:26-27; 
LK 107:23,33 
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Oppiaihe 

13 Naiset ja pappeudenhaltijat 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, etteivat nainen ja hanen aviomiehensa voi muutoin kuin 
yhdessa paasta selestisen kirkkauden korkeimpaan asteeseen. 

VALMISTELUT 1. Valmista oppitunnilla tarvittavat sanaliuskat. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Opettajan esitys 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdasta 

Lainaus 

Naisilla on tarkea suhde miehiin ja pappeuteen 

Pyyda nuoria naisia lukemaan kohdat 1 Kor. 11:11 ja LK 131:1-4. 
• Mika naiden kohtien mukaan on valttamatönta, jotta saavuttaisimme korkeimman 
kirkkauden selestisessa valtakunnassa? 

Auta nuoria naisia ymmartamaan, etta saavuttaakseen jumalalliset mahdollisuutensa 
heidan on astuttava selestiseen avioliittoon vanhurskaan pappeudenhaltijan kanssa. 
Heidan pitaisi kasittaa, kuinka olennainen osa heilla on Jumalan iankaikkisessa 
suunnitelmassa yhdessa vanhurskaan miehen kanssa, jolla on pappeus. Mies on 
valttamatön naiselle ja nainen miehelle. 

• Mita kohdassa 1 Moos. 2:18 sanotaan miehesta ilman vaimoa? 
Selita, etta "apu, joka on hanelle sopiva" tarkoittaa sita, etta Herra halusi antaa Aadamille 
jonkun, joka sopisi hanelle ja olisi kelvollinen olemaan hanen kanssaan. 

Lukekaa KH Moos. 5:1. Sano, etta ensimmaisella miehella ja naisella maan paalla oli tarkea 
suhde keskenaan. "Niin myös Eeva, hanen vaimonsa, teki työta hanen kanssansa." 

• Miksi on tarkeaa, etta mies ja vaimo toimivat yhdessa? Mika on tarkein suhde, mita 
naimisissa olevalla naisella on? Kuinka miehen pitaisi suhtautua vaimoonsa? 

Lue seuraava presidentti Spencer W. Kimballin lausunto: 

"Osoituksena siita, kuinka tarkea nainen on jumalten silmissa, on Herran sana: 

'Sentahden mies luopukoon isastansa ja aidistansa ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat 
yhdeksi lihaksi.'(1 Moos. 2:24) 

Huomaatteko? Hanella, naisella, on ensimmainen sija. Han on etusijalla jopa vanhempiin 
verrattuna, jotka ovat meille kaikille niin rakkaat. Jopa lasten taytyy olla oikeassa mutta 
merkittavassa asemassaan." (Ks. Selestisen avioliiton saavuttaminen, opettajan ohjekirja, 
s. 130.) 

Ajatuksia herattava 
kysymys 

Sanaliuskat 

Nuoren naisen tulee tukea pappeudenhaltijaa 

• Mika on asenteenne niihin pappeudenhaltijoihin, joiden kanssa työskentelette ja 
toimitte? Tuetteko heita? Miksi tai miksi ette? 

Nayta seuraavat sanaliuskat yksi kerrallaan. Nuorten naisten tehtavana on paattaa, onko 
liuskassa mainittu teko tai toiminta tukea antavaa vai haitallista. Kiinnita liuskat tauluun 
oikeaan sarakkeeseen. 
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Valmis tauluesitys 

Haitallista 

Piittaamattomuus 
Lannistaminen 
Valinpitamattömyys 
Laiminlyönti 

Keskustelua 

Ajatuksia herattava 
kysymys 

Esimerkkeja ja 
keskustelua 

Esimerkki 1 

Leila oli kutsuttu Nuorten Naisten luokan johtajaksi tammikuussa. Hanesta tuntui, etta 
nuoret miehet jattivat suurimman osan töista nuorten naisten harteille, kun oli yhteinen 
toimintailta. Leila turhautui ja alkoi tulla karsimattömaksi. Hanen taytyi muistuttaa 
Nuorten Miesten johtajia melkein kaikesta. Han ei olisi halunnut patistella, mutta han 
pelkasi, etta ellei han tekisi niin, mitaan ei tulisi tehdyksi. Pitkan keskustelun jalkeen 
hanen neuvojansa ehdotti, etta han muuttaisi suhtautumistapaansa. Neuvoja kehotti Leilaa 
kasvattamaan myönteisen asenteen tehtaviinsa seka nuoriin pappeudenhaltijoihin. 

Leila paatti ottaa neuvosta vaarin ja ryhtyi rukous sydamessaan ottamaan selvaa 
velvollisuuksistaan kussakin tehtavassa ja siita, kuinka han voisi suorittaa ne nopeasti ja 
tehokkaasti. Sitten han odotti ja rukoili, etta nuoret miehet huolehtisivat omista 
velvollisuuksistaan yhta nopeasti ja tehokkaasti. 

Hanen rukoillen hankittu myönteinen suhtautumistapansa tepsi. Nuoret miehet 
menettelivat odotetulla tavalla, kun han kohteli heita vastuullisina pappeudenhaltijoina. 
He tiesivat, etta nuoret naiset luottivat heihin ja tukisivat ja kannustaisivat heita. He 
alkoivat suorittaa oman osansa tehta vista. Nalkuttamisen ja hoputtamisen sijasta Leila 
alkoi luottaa pappeusveljiin. Tunne oli suurenmoinen! 

• Milla tavoin Leilan kielteinen asenne oli ristiriidassa hanen halunsa kanssa tukea 
pappeudenhaltijoita? 

• Kuinka Leilan tukea osoittava asenne muutti seka hanen omaa etta hanen kanssaan 
palvelevien kayttaytymista? 

Esimerkki 2 

Jenni oli todella innoissaan, kun han ja hanen ystavattarensa puhuivat suurista 
suunnitelmistaan perjantai-illaksi. Monta paivaa he olivat suunnitelleet juhlia, jotka 
pidettaisiin Jaanan kotona koulun loppumisen kunniaksi. Jennin isa, joka oli 
seurakunnanjohtaja, ja hanen veljensa Riku, joka oli askettain asetettu papiksi, 
suunnittelivat myös jotain erityista perjantai-illaksi. Heidan seurakuntansa oli melko 
erillaan muista, eika heilla ollut usein tilaisuutta tavata johtavia auktoriteetteja. Sina 
perjantaina he olivat suunnitelleet lahtevansa yli kahdensadan kilometrin paahan 
osallistuakseen isien ja poikien retkeen ja pappeuskonferenssiin, jossa kuultaisiin myös 
yhden johtavan auktoriteetin puhuvan. Jennin isa oli erityisen innokas, koska uutena 
pappeusjohtajana hanella oli monia kysymyksia esitettavana. 

• Mika on naiden kahden sarakkeen sanojen paaero? (Toinen kuvaa positnvista toimintaa, 
toinen negatiivista, tuloksetonta ja mahdollisesti vahingollista toimintaa.) 

• Mitka sanat kuvaavat teidan omaa asennoitumistanne pappeudenhaltijoihin, joiden 
kanssa olette tekemisissa? 

Lue ja keskustelkaa seuraavista esimerkeista, jotta nuoret naiset ymmartavat, etta heilla on 
nyt monia mahdollisuuksia tukea pappeudenhaltijoita. 
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Tukea antavaa 

Motivoiminen 
Vahvistaminen 
Tukeminen 
Opastaminen 



Perjantaina Jenni paasi koulusta puolenpaivan aikaan ja kiiruhti kotiin. Kun han saapui, 
hanen isansa ja Riku nayttivat hyvin pettyneilta. Jennin aiti oli sairastunut flunssaan eika 
jaksanut huolehtia Jennin pikkuveljesta ja pikkusiskosta. Sita paitsi Riku oli pakatessaan 
repinyt makuupussinsa naulaan niin, etta tayte pursui ulos. Naytti siita, etteivat he paasisi 
konferenssiin. 

Pyyda nuoria naisia asettumaan Jennin paikalle ja paattamaan kertomus. Pyyda heita 
ajattelemaan, mita siunauksia Jenni saattaa tuottaa perheelleen ja seurakunnalleen, jos han 
paattaa jaada pois juhlista auttamaan aitiaan. Niihin sisaltyy mahdollisesti seuraavat: 
uhrauksen henki, jonka han kokee; innoitus ja ohjaus, joita hanen isansa saisi ja jotka 
auttaisivat hanta uuden pappeustehtavansa tayttamisessa; kokemus, josta hanen veljensa 
Riku iloitsisi; Rikun arvostus Jennia kohtaan. 

Kayta seuraavia kysymyksia keskustelun aikaansaamiseksi: 

• Milla tavalla Jenni auttaisi isaansa jaamalla kotiin? 

• Mita luulisitte Rikun ajattelevan hanesta? 

• Onko silla valia, tekeekö Jenni taman uhrauksen omasta halustaan ja iloisesti vai 
vastahakoisesti? 

• Miten arvelette hanen esimerkkinsa vaikuttavan perheen nuorempiin lapsiin? 

Keskustelua taulua • Mita te voitte nuorina naisina tehda tukeaksenne nuoria miehia, joilla on pappeus? 
apuna kayttaen Kirjoita nuorten naisten vastauksia tauluun. Seuraavat seikat on hyva tuoda esiin: 

1. Keskittya heidan hyviin puoliinsa. 

2. Tarjota ehdotuksia. 

3. Kohdella heita sellaisina, millaiseksi haluaa heidan tulevan. 

4. Kuunnella heita. 

5. Antaa rehellista tunnustusta. 

6. Tukea heita tehtavissa ja kutsumuksissa. 

7. Antaa pyydettaessa neuvoja. 

8. Suorittaa saamansa tehtavat. 

9. Muistaa heita rukouksissaan. 

Oppiaiheen paatös 

Lainauksia Lukekaa seuraavat lausunnot: 

"Kristuksen kirkossa ei todellakaan ole mitaan etuoikeutettua luokkaa eika sukupuolta, 
eika sukupuolten valilla voi todellisuudessa ollakaan mitaan syrjintaa, elleivat ihmiset 
sellaista harjoita tai salli. Miehilla on omat työnsa ja tehtavansa ja voimia kaytettavaksi 
kaikkien kirkon jasenten hyvaksi sukupuoleen tai ikaan katsomatta. 

Samoin on naisillakin. Heidan tulee kayttaa lahjojaan ihmiskunnan hyvaksi ja 
ylennykseksi. Tama tasaveroisesti jaettu vastuu tekee miehista ja naisista 
'joukkuetovereita' siina, mita tarvitaan ihmisen kehittymiseen. Kumpainenkin taydentaa 
toistaan, eika kumpikaan sukupuoli yksincian voi taysin toimia maailman työssa." (Priesthood and 
Church Government, toim. John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 19651, 
s. 92-93, kursivointi lisatty) 

"Naiset eivat ole milloinkaan historian aikana saaneet osakseen sellaista ajatuksen ja 
toiminnan vapautta kuin taman kirkon naisille on annettu. Kirkon palauttamisen paivasta 
asti naisille on annettu taysi aanioikeus uskonnollisissa asioissa, ja palautetun 
evankeliumin temppeleissa mies ei paase osalliseksi korkeimmista toimituksista ilman 
vaimoa vierellaan. Kaikissa elaman pyrkimyksissa hanelle on annettu taydellinen 
itsenaisyys. 
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Oppiaihe 13 

Tama antaa naiselle suuren vastuun, joka antaa hanelle lisaa voimaa, jos han pitaa sita 
kunniassa ja kayttaa sita. Mutta jos han ei valita siita tai suhtautuu siihen kevyesti tai ei 
pida sita kunniassa, han voi menettaa sen, mita han nyt omistaa, ja vaarantaa 
myötasyntyiset oikeutensa. Taman kirkon naisten pitaisi olla ikuisesti kiitollisia tasta 
suuresta etuoikeudesta ja olla valmiita kayttamaan ja vaalimaan tata kallisarvoista 
suhdetta. Jolle on paljon annettu, siita paljon vaaditaan." (Leah D. Widtsoe, Priesthood and 
Womanhood, lainattuna julkaisussa Priesthood and Church Government, s. 90-91) 

Todistus Ilmaise nuorille naisille tunteesi ja kiitollisuutesi suhteestasi pappeuteen. Auta heita 
nakemaan, etta he kaikki voivat aktiivisesti tuottaa siunausta lahellaan olevien 
pappeudenhaltijoiden elamaan. Kun he sen tekevat, he saavat pappeuden siunauksia ja 
enemman kykya tayttaa omat tehtavansa. 

Toimintaehdotuksia yli 16-vuotiaille 

Kutsukaa nuoret miehet nuorten naisten jarjestamaan erikoistoimintaan. Kayttakaa tassa 
oppiaiheessa opetettuja periaatteita, kun suunnittelette ja jarjestatte toiminnan. 
Huolehtikaa siita, etta kaikilla on tehtava, niin etta toiminnasta tulee onnistunut. Toiminta 
voi olla jokin seuraavista: 

Paneelikeskustelu keinoista, joilla nuoret naiset voivat auttaa nuoria miehia 
kunnioittamaan pappeuttaan ja pitamaan sen kunniassa seka valmistautumaan 
lahetystyöhön. 

Kavelyretki ja aamiainen auringonnousun aikaan. 

Opettakaa nuoria miehia leipomaan leipaa tai valmistamaan jotakin muuta perusruokaa. 
Lahetystyössa he tarvitsevat tata taitoa. 

Valitkaa pappeusjohtajien avulla palvelukohde jonkun paikkakunnalla asuvan jasenen tai 
kirkkoon kuulumattoman auttamiseksi. 
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Sukututkimus ja temppelityö 



Liittojen ja toimitusten tarkoitus 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, miten liittojen solmiminen ja toimitusten 
vastaanottaminen vaikuttavat hanen elamaansa. 

VALMISTELUT 1. Kuvat 11, Kaste (62018), 12, Sakramentti (62021) ja 13, Temppeli. 

2. Leikkaa paperista tikapuut tai piirra ne tauluun, ja jata puoliin kirjoitustilaa. 

3. Anna tehtavaksi lukea seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: Enos 15-17; LK 82:10; 5. 
uskonkappale; LK 84:19-22; KH Moos. 6:58-59; Luuk. 22:19-20. 

4. Valmista jokaisesta keskustelukysymyksesta paperiarkki, johon kirjoitat kysymyksen 
seka ne pyhien kirjoitusten kohdat ja lainaukset, jotka liittyvat siihen. 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Pyhien kirjoitusten 
kohdat 

Opettajan esitys 

Keskustelua 

Johdanto 

Ennen kuin oppitunti alkaa, jaa nuorille naisille pyhien kirjoitusten kohtien viitteet. Pyyda 
heita valmistautumaan lukemaan nama kohdat sopivissa kohdin oppiaihetta. 

Auta tyttöja oppimaan, kuinka tarkeaa on ymmartaa taysin ne sopimukset, joita teemme 
toisten kanssa. Pyyda jokaista tyttöa kuvittelemaan, etta joku on tarjonnut hanelle työta 
kolmena paivana viikossa koulun jalkeen. Palkka on hyva, mutta tarjouksen tehnyt 
henkilö on luvannut maksaa vain silloin, kun han voi. 

• Haluaisitko solmia tallaisen sopimuksen? Miksi tai miksi ei? 

• Mita sinun on tiedettava, ennenkuin solmit sopimuksen toisen ihmisen kanssa? 

Selita, etta kaikissa sopimuksissa meidan pitaisi luottaa toiseen osapuoleen. Meidan on 
tiedettava, etta voimme luottaa haneen. 

Opettajan esitys 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

Kun me saamme pappeuden toimituksen, me teemme pyhan liiton 

Selita, etta on yksi henkilö, jonka tiedamme aina pitavan sopimuksen. Kun me teemme 
sopimuksia Hanen kanssaan, me tiedamme, etta sopimukset ovat aina oikeudenmukaisia 
eivatka koskaan raukea. Sopimusta Hanen kanssaan kutsutaan liitoksi, ja se antaa meille 
siunauksia, jotka ovat arvoltaan iankaikkisia. Tama henkilö on Herra. 

Pyyda tyttöa, joka on saanut kohdan Enos 15-17, lukemaan se. 

Kirjoita sana liitot tauluun. Lue sitten seuraava maaritelma: 
"Liitto on sitova ja juhlallinen sopimus, sitoumus tai molemminpuolinen lupaus Jumalan ja 
ihmisen tai valitun ihmisryhman valilla." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, s. 166, 
kursivointi lisatty) 

• Mista saamme selville taivaallisen Isan kanssa solmimiemme liittojen ehdot? 

Selita, etta pyhista kirjoituksista löytyvat useimmat ehdot. Niissa selitetaan, mita 
taivaallinen Isa odottaa meilta ja mita Han puolestaan lupaa meille. 

Pyyda tyttöa, jolla on kohta LK 82:10, lukemaan se. Selita, etta siunausten saaminen 
riippuu siita, pidammekö me oman osamme sopimuksesta. Me voimme luottaa siihen, etta 
taivaallinen Isa on aina luotettava. 
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Selita, etta monet pappeuden toimitukset vaativat meita tekemaan liittoja Herran kanssa, 
kun me hyvaksymme toimituksen. 

Kirjoita tauluun sana toimitukset. 

• Mika on toimitus? 

Kayta seuraavaa lainausta, jonka avulla nuoret naiset ymmartavat paremmin, mika on 
toimitus. 

"Toimitus on maallinen vertauskuva hengellisesta todellisuudesta. Se on tavallisesti myös 
vertauskuva liitosta eli Herran kanssa tehdysta sopimuksesta." (John A. Widtsoe 
julkaisussa Pukeudu voimaasi, Siion, Melkisedekin pappeuden henkilökohtainen 
opiskeluopas 1982, s. 142, kursivointi lisatty) 

Kuvat Nayta kuvia kasteesta, sakramentista ja temppelista. Selita, etta kaste, sakramentti ja 
temppelisinetöinti ovat toimituksia. Ottamalla ne vastaan me osoitamme, etta olemme 
tehneet tiettyja sopimuksia tai liittoja taivaallisen Isamme kanssa. 

Pyhien kirjoitusten Pyyda nuoria naisia, joilla on kohdat KH Moos. 6:58-59 ja Luuk. 22:19-20, lukemaan ne. 
kohtia ja keskustelua Selita, etta kastetoimituksen ja sakramentin vertauskuvallisuus auttavat meita muistamaan 

liittomme. 

• Miksi evankeliumin liitot ja toimitukset ovat tarkeita? Miksi ei riita, etta yrittaa olla hyva 
ihminen? 

Pyyda tyttöa, jolla on kohta LK 84:19-22, lukemaan se. 

Opettajan esitys Selita, etta jokainen evankeliumin liitto ja toimitus on meidan hyvaksemme. Kun pidamme 
liittomme ja otamme vastaan toimitukset, me valmistaudumme palaamaan taivaallisen 
Isan tykö. Liittojen solmiminen, pyhien toimitusten vastaanottaminen ja uskollisuus 
liitoillemme on kuin kiipeaisimme tikapuita, jotka lopulta johtavat meidat taivaallisen 
Isamme tykö. 

Pyyda yhta tyttöa lukemaan seuraava lainaus. Hanen lukiessaan ota esiin 
paperitikkaat tai piirra ne tauluun. 

"Kun Jaakob oli matkalla Beersebasta Harraniin, han naki unen, jossa han naki itsensa 
maan pinnalla tikapuiden juurella, jotka ulottuivat taivaaseen ja joiden ylapuolella seisoi 
Herra. Jaakob naki enkelien kulkevan niita myöten ylös ja alas ja ymmarsi, etta ne liitot, 
jotka han oli tehnyt Herran kanssa, olivat puolapuita tikkaissa, jotka hanen itsensa olisi 
kiivettava saavuttaakseen luvatut siunaukset - siunaukset, jotka antaisivat hanelle 
oikeuden paasta taivaaseen ja olla yhteydessa Herraan." (Marion G. Romney, "Temppelit -
portit taivaaseen", Valkeus, elokuu 1971, s. 232-233) 

Keskustelkaa siita, mita liittoja voidaan pitaa tikapuiden puolina. Kun nuoret naiset 
mainitsevat liittoja, kirjoita ne tikapuiden puoliin. Voit ehdottaa, etta nuoret naiset 
ajattelevat liittoja, jotka tehdaan pappeuden toimitusten yhteydessa, esimerkiksi kaste ja 
konfirmointi, sakramentin nauttiminen, pappeuteen asettaminen nuorten miesten 
kohdalla, temppelipyhitys ja selestinen avioliitto. (Voit halutessasi viitata seuraaviin 
pyhien kirjoitusten kohtiin: Moosia 18:8-10; LK 20:37; 20:75-79; 84:33-34, 39-40; 132:6.) 

Keskustelkaa siita, miten naiden toimitusten vastaanottaminen ja liittojen mukaan 
elaminen oikeuttaa meidat paasemaan taivaaseen ja olemaan yhteydessa Herraan. 

Lainaus ja havainto-
tai tauluesitys 

Keskustelua 

Me olemme vastuussa Herran kanssa solmimiemme liittojen pitamisesta 

Opettajan esitys Vakuuta nuorille naisille, etta kun me teemme liittoja Herran kanssa, me lupaamme 
pyhasti muistaa Hanta ja pitaa Hanen kaskynsa (ks. LK 20:77). Kun olemme solmineet 
liiton Herran kanssa, meidan on sen jalkeen muistettava lupauksemme ja pidettava ne. 

Kokemus Kerro seuraava nuoren samoalaisen sisaren kokemus. 

"Saatuani viimeiset ohjeet piispaltani ja vaarnanjohtajalta astuin temppeliin. Mika 
suurenmoinen siunaus olikaan olla tuon rakennuksen sisapuolella. Silmani, korvani ja 
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sydameni avautuivat imemaan itseensa sen opetuksia. Tunsin ytimiani myöten jokaisen 
tekemani liiton todellisuuden. Minusta tuntui, etta seisoin aivan Herran edessa joka kerran 
tehdessani liittoja Hanen kanssaan... Tunsin kouriintuntuvasti, etta olin tosiaankin 
maailmassa mutta en maailmasta." (Ks. Sipuao J. Matuauto, "Suurenmoisia hetkia", 
Valkeus, tammikuu 1975, s. 20, 29.) 

Tahdenna sita, etta toimituksen suorittava pappeudenhaltija edustaa Herraa. Pyyda 
tehtavan saanutta tyttöa lukemaan viides uskonkappale. 

Opettajan esitys Sano, etta taivaallinen Isa tuntee meidan solmimamme liitot. Saattaa tulla aikoja, jolloin 
meista tuntuu, etta yritamme yksin kamppailla pitaaksemme liittomme. Mutta Herra 
muistaa meidat ja Han on meidan lahellamme kamppailuissamme pysyaksemme 
uskollisina. 

Lainaus Lue seuraava eraan varhaisen kirkon johtajan lausunto: 

"Kun me astuimme kasteen veteen ja teimme taivaallisen Isamme kanssa liiton palvella 
Hanta ja pitaa Hanen kaskynsa, Han sitoutui myös meidan kanssamme liittoon, ettei Han 
koskaan hylkaisi meita, ettei Han koskaan jattaisi meita yksin, ettei Han koskaan unohtaisi 
meita, etta vaikeuksien ja koettelemusten keskella, kun kaikki tuntuu olevan meita 
vastaan, Han olisi lahellamme ja tukisi meita. Se oli Hanen liittonsa, ja me voimme luottaa 
lupauksiin, jotka Han on antanut." (George Q. Cannon, Gospel Truth, osa 1, toim. Jerreld L. 
Newquist [Salt Lake City: Zion's Book Store, 1957], s. 170) 

Puhu siita, miten tieto taivaallisen Isan lupauksesta auttaa meita vahvistamaan kykyamme 
ja paatöstamme pitaa solmimamme liitot. 

Tapa, jolla pidamme tekemamme liitot, vaikuttaa elamaamme 

Vapaavalintainen Esita seuraava kertomus, joka osoittaa, miten eraan tytön solmimat liitot vaikuttivat hanen 
kertomus elamaansa. 

Vuosia sitten eras nuori tyttö kastettiin kotinsa lahella olevassa jarvessa. Hanen istuessaan 
viela marissa vaatteissaan hanen isansa selitti hanelle, etta kaste oli ensimmainen askel 
matkalla selestiseen valtakuntaan. Han opetti tyttarelleen, etta taman on valmistauduttava 
seuraavaan askeleeseen elamassaan, temppelipyhitykseen ja temppeliavioliittoon. Sitten 
han tarkoin selitti, etta kun han konfirmoisi tyttarensa, tama saisi Pyhan Hengen lahjan. 
Tama lahja auttaisi hanta pitamaan solmimansa liitot. 

Kun tyttö konfirmoitiin, han lupasi hiljaa Herralle, ettei han koskaan tekisi mitaan, mika 
estaisi hanta ottamasta seuraavaa askelta. Kautta nuoruusvuosiensa tehdessaan paatöksia 
ja kiusausten ollessa suuria han muisti lupauksensa. Nykyaan, vuosia myöhemmin, 
kuuden lapsen aitina, han muistaa, miten tarkea osa tuolla lupauksella oli siina, etta han 
pysyi kelvollisena saamaan temppelipyhityksensa ja solmimaan selestisen avioliiton ja 
perustamaan oman iankaikkisen perheen. 

Kysymyksia ja pyhien Seuraavien kysymysten pohtiminen voi auttaa tyttöja ymmartamaan, mika vaikutus 
kirjoitusten kohtia heidan elamaansa on silla, miten he pitavat Herran kanssa solmimansa liitot. Voit pyytaa 

tyttöja vastaamaan jokaiseen kolmeen kysymykseen yhtena ryhmana tai voit jakaa luokan 
kolmeen ryhmaan ja esittaa yhden kysymyksen kullekin ryhmalle ja pyytaa naita 
kertomaan keskustelunsa tuloksista. 

Seuraavassa ovat kysymykset seka niihin liittyvat pyhien kirjoitusten kohdat ja lainaukset 
seka ajatuksia, jotka auttavat vastaamaan kysymyksiin. 

1. Mita vaikutusta elamaasi olisi silla, jos et solmisi liittoja? (Ks. LK 58:30; 132:7.) 
" Verratkaa kahta ihmista, jotka voivat olla toistensa vertaiset hyvyydessa, yhta 
siveelliset, armeliaat, rehelliset ja oikeudenmukaiset, mutta toinen on kastettu ja toinen 
ei. Heidan valillaan on valtava ero, silla toinen on Jumalan lakeihin mukautumalla 
lunastuksesta osalliseksi paassyt Jumalan [lapsi] ja toinen on yha pimeydessa." (Joseph 
F. Smith, Evankeliumin oppi, s. 91) 

74 



Oppiaihe 13 

2. Miten elamaasi vaikuttaisi se, etta solmisit liitot mutta et pitaisi niita? (Ks. LK 1:14-15; 
58:29; ks. myös aiemmin mainittu vanhin Cannonin lausunto.) Milla lailla elamasi olisi 
erilaista, jos et saisi vanhin Cannonin mainitsemia siunauksia? 

3. Miten elamaasi vaikuttaa se, etta solmit liitot ja pysyt niille uskollisena? (Ks. LK 54:6; 
Moosia 5:7,15.) "Rakkaudestaan meita kohtaan Han [Jumala] on armossaan tehnyt 
liittoja meidan kanssamme, niin etta me voisimme saastya epaonnistumiselta, 
murheelta ja katumukselta ja etta voisimme nousta kirkkauden ylimpiin korkeuksiin, 
jotka on luvattu niille, jotka ovat uskollisia ja pysyvat vahvoina loppuun asti." (Ks. 
EIRay L. Christiansen, "Olemme tehneet liittoja Herran kanssa", Valkeus, elokuu 1973, 
s. 345.) 

Soveltaminen kaytantöön 

Ehdota, etta jokainen nuori nainen miettii sakramentin aikana liittoja, jotka han on tehnyt 
kasteessa, ja suunnittelee, kuinka han voi pitaa ne taydellisemmin tule valla viikolla. 
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Temppeliavioliitto -
iankaikkisen perhe-elaman edellytys 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, etta temppeliavioliitto on valttamatön iankaikkiselle 
perhe-elamalle. 

VALMISTELUT 1. Kuva 8, Morsian ja sulhanen, oppikirjan lopussa. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi kertomuksia, pyhien kirjoitusten kohtia tai 
lainauksia. 

Johdanto 

Nayta nuorille naisille kuvaa morsiamesta ja sulhasesta. Kirjoita tauluun sana Mat ja 
pyyda nuoria naisia sanomaan mahdollisimman monta yksittaista sanaa, jotka kuvaavat 
sita, mita kuva ja sana haat heille merkitsevat. Kirjoita nopeasti sanat tauluun. Niita 
saattavat olla esimerkiksi haapuku, onni, sormus, iankaikkisuus, temppelisuositus, kukat, 
morsiusneidot, rakkaus, kelvollisuus, haamatka, vihkimistoimitus, lahjat, ystavat, perhe, valtuus ja 
haakakku. 

Pyyhi sana haat pois taulusta ja kirjoita sen tilalle temppeliavioliitto. Selita nuorille naisille, 
etta temppeliavioliiton ja haiden valilla on ero. On monia tapoja viettaa haita, esimerkiksi 
suuri haavastaanotto, joissa annetaan paljon lahjoja. Mutta temppeliavioliitto on pyha 
toimitus - morsiamen, sulhasen ja Herran valinen liitto. Sulhanen tekee liiton morsiamen 
ja Herran kanssa, ja morsian tekee liiton sulhasen ja Herran kanssa. Pyyda nuoria naisia 
etsimaan taulun sanoista ne, jotka sopivat temppeliavioliittoon mutta eivat haihin. 
Ympyröi nama sanat. Kysy nuorilta naisilta, haluaisivatko he viela lisata joitakin sanoja 
luetteloon. 

Kuva ja opettajan esitys Viittaa morsianta ja sulhasta esittavaan kuvaan ja selita, etta temppeliavioliittoon ei vihita 
loisteliain juhlamenoin kuten usein on laita suurissa kirkkohaissa. Vihkiminen tapahtuu 
pienessa, yksinkertaisen kauniissa sinetöimishuoneessa. Morsian ja sulhanen polvistuvat 
alttarille toisiaan vastapaata lahisukulaisten ja ystavien lasna ollessa, mikali nailla on 
temppelisuositus. Mies, jolla on valtuus sinetöida heidat ajaksi ja iankaikkisuudeksi, antaa 
heille neuvoja. Sitten han suorittaa sinetöimistoimituksen. 

Keskustelua Pyyda tyttöja esittamaan syita, joita nuoret saattavat esittaa haluttomuudelleen solmia 
temppeliavioliitto. Alia on lueteltu tallaisia syita. Ajatelkaa kutakin niista hetki yhdessa 
samoin kuin muita tyttöjen mahdollisesti esittamia syita. 

1. Jotkut eivat ymmarra temppeliavioliiton merkitysta. 

2. Jotkut menevat naimisiin liian nuorina. 

3. Jotkut eivat halua pitaa ihokasta. 

4. Jotkut eivat ole kelvollisia (eivat ole siveellisesti puhtaita, eivat noudata viisauden 
sanaa, eivat maksa kymmenyksia jne.). 

5. Joidenkuiden vanhemmat, perheenjasenet, sukulaiset tai ystavat eivat paasisi 
vihkimistilaisuuteen. 

6. Jotkut menevat naimisiin kirkkoon kuulumattoman kanssa. 

7. Jotkut eivat ole niin varmoja rakkaudestaan, etta haluaisivat tulla vihityiksi koko 
iankaikkisuudeksi. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 
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Pyyda nyt nuoria naisia esittamaan syita, miksi nuoret haluavat solmia avioliiton 
temppelissa. Tassa on muutamia nuorten kertomia syita. Miettikaa niita yhdessa tyttöjen 
esittamien syiden lisaksi. 

1. Se on Jumalan kasky. 

2. Taivaallinen Isa on luvannut monia siunauksia niille, jotka solmivat avioliiton Hanen 
huoneessaan ja elavat siella solmimiensa liittojen mukaan. 

3. Se on ainoa keino yhdistaa puolisot ja heidan tuleva perheensa ikuisuudeksi. 

4. Se antaa meille mahdollisuuden paasta Jumalan kasvojen eteen, selestisen valtakunnan 
korkeimpaan asteeseen. 

5. Vanhemmat ovat opettaneet temppeliavioliittoa lapsilleen ja toivovat sita heille. 

6. Ystavat solmivat avioliiton temppelissa. 

7. Aviopuolisot rakastavat toisiaan niin paljon, etta haluavat olla ikuisesti yhdessa. 

8. Kumpikin aviopuolisoista tietaa, etta toinen arvostaa evankeliumia. 

9. Kumpikin voi olla varma siita, etta toinen on puhdas ja hyveellinen. 

Temppeliavioliitto on iankaikkinen toimitus 

Kertomus Lue seuraavat vanhin Bruce R. McConkien ajatukset: 

"Vaimoni ja mina kavimme hiljattain vakavaa keskustelua, jonka kuluessa me laskimme 
monia siunauksiamme. Me nimesimme koko joukon asioita, jotka ovat tulleet osaksemme 
sen ansiosta, etta meilla on kirkko, perhe ja sukulaiset ja etta tana aikana on tapahtunut 
suurenmoinen iankaikkisen totuuden palauttaminen. Ja sitten vaimoni kysyi lopuksi: 
'Mika on suurin siunaus, mita olet elamassasi saanut?' 

Hetkeakaan eparöimatta sanoin: 'Suurin siunaus, mika on tullut osakseni, oli se, kun 
kolmantenatoista lokakuuta vuonna 1937 klo 11.20 sain polvistua Suolajarven temppelissa 
Herran alttarin aareen ja saada sinut iankaikkiseksi kumppaniksi.' 

Han sanoi: 'Hyva on, sina lapaisit kokeen.' 

Mina uskon, etta kaikkein tarkein asia, mita kukaan myöhempien aikojen pyha koskaan 
tassa maailmassa tekee, on solmia avioliitto oikean henkilön kanssa oikeassa paikassa 
oikealla valtuudella, ja sen jalkeen - kun heidat on nain sinetöity silla voimalla ja 
valtuudella, jonka profeetta Elia palautti - kaikkein tarkein jaljella oleva asia, mita kukaan 
myöhempien aikojen pyha koskaan voi tehda, on elaa niin, etta taten solmitun liiton ehdot 
ja edellytykset ovat sitovia ja voimassa nyt ja iankaikkisesti." (Ks. "Valinnanvapautta vai 
Hengen johdatusta?", Valkeus, toukokuu 1978, s. 17.) 

Opettajan esitys Selita, etta voima, joka sitoo miehen ja naisen yhteen iankaikkisuudeksi, on pappeus. Kun 
mies ja nainen solmivat avioliiton temppelissa, he tekevat liiton eli antavat pappeuden 
voimalla taivaalliselle Isalleen lupauksen, etta he elavat vanhurskaasti ja pitavat Hanen 
kaskynsa. Heidan taivaallinen Isansa lupaa, etta he ja heidan lapsensa saavat olla perheena 
yhdessa koko iankaikkisuuden. Taivaallinen Isa lupaa puolisoille myös muita erityisia 
siunauksia, jos he ovat vanhurskaita ja pitavat Hanen kaskynsa. 

Keskustelua • Miksi avioliiton solmiminen oikean henkilön kanssa oikeassa paikassa oikealla 
valtuudella on tarkein yksittainen asia, minka henkilö voi tassa elamassa tehda? 

• Kuinka tarkea avioliitto on? 

• Miksi taivaallinen Isa odottaa poikiensa ja tyttariensa solmivan avioliiton temppelissa? 

• Onko olemassa mitaan muuta voimaa kuin pappeus, joka voi sinetöida miehen ja naisen 
yhteen iankaikkisuudeksi? 

• Kuinka temppeliavioliitto auttaa miesta ja naista kehittymaan ikuisesti? 

• Jos mies ja nainen solmivat siviiliavioliiton, onko se sitova iankaikkisuudessa? Miksi? 
Miksi ei? 
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Opettajan esitys Selita, etta taivaallinen Isa on kaskenyt poikiaan ja tyttariaan solmimaan avioliiton 
temppelissa. Presidentti Kimball on sanonut: "Vain selestisen avioliiton kautta ihminen voi 
löytaa suoran tien, kaidan polun. Iankaikkista elamaa ei voi saada millaan muulla tavoin. 
Herra oli hyvin tasmallinen ja ehdoton avioliittoasioissa." ("Marriage - The Proper Way", 
New Era, helmikuu 1976, s. 6) Voidakseen olla edelleenkin miehena ja vaimona 
iankaikkisuudessa puolisot pitaa vihkia valtuudella Herran huoneessa ja sen jalkeen 
heidan tulee elaa temppelissa solmimiensa liittojen mukaan. 

Nyt on aika valmistautua temppeliavioliittoon 

Lainauksia ja Lue seuraavat otteet edesmenneiden presidenttien puheista ja keskustelkaa niista: 
keskustelua "Uskon, ettei kenenkaan kelvollisen nuoren myöhempien aikojen pyhan, ei miehen eika 

naisen, tulisi tinkia missaan kohtuullisessa ponnistelussa paastakseen Herran huoneeseen 
aloittamaan yhteiselamaansa. Naissa pyhissa paikoissa annetut avioliittolupaukset ja 
pyhat liitot, jotka tehdaan ajaksi ja iankaikkisuudeksi, ovat suojana monilta elaman 
kiusauksilta, jotka pyrkivat sarkemaan koteja ja havittamaan onnea. 

Siunauksia ja lupauksia, jotka koituvat yhteisen elaman aloittamisesta ajaksi ja 
iankaikkisuudeksi Herran temppelissa, ei voida saada millaan muulla tavalla, ja 
myöhempien aikojen pyhien nuoret miehet ja naiset, jotka aloittavat yhteisen elamansa 
niin, huomaavat, etta heidan ikuisen liiton alaisesta iankaikkisesta toveruudestaan tulee 
perusta, jonka varaan rauha, onni, hyve, rakkaus ja kaikki muut iankaikkisen elaman 
tosiasiat rakentuvat taalla ja taman jalkeen." (Heber J. Grant, "Presidents of the Church 
Speak on Temple Marriage", New Era, kesakuu 1971, s. 8) 

"Onnellisen avioelaman siemenet kylvetaan nuoruudessa. Onni ei ala alttarilta; se aikaa 
nuoruuden ja seurustelun aikana. Nama onnen siemenet kylvaa teidan kykynne hillita 
voimakkaita halujanne. Siveyden pitaisi olla vallitseva hyve nuorten keskuudessa. 
Kirkossa on vain yksi moraalin mittapuu. Se koskee nuoria poikia samoin kuin nuoria 
tyttöjakin. Jos te noudatatte tuota elamanohjetta - jos todella kuuntelette oman vilpittöman 
sydamenne kuiskauksia - opitte, etta itsehillinta nuoruudessa ja mukautuminen 
siveellisyyteen on virean miehuuden lahde, kauniin naisen kruunu, onnellisen kodin 
perusta ja seikka, joka edistaa ihmissuvun voimaa ja jatkuvuutta. 

Nuoruuden holtittomuus on kuin henkilökohtainen velka, joka taytyy myöhemmin 
maksaa. Kaksikymmenta, kolmekymmenta, neljakymmenta vuotta myöhemmin siita on 
maksettava. Itsehillinta ja siveys ovat myös siemenia, jotka kylvettyina tuottavat suuren 
osingon myöhempina vuosina, ja nuo vuodet kuluvat nopeasti - voi, niin nopeasti." 
(David O. McKay, "The Choice of Eternal Companion", Improvement Era, huhtikuu 1965, 
s. 285) 

Nuori nainen voi saada iloa temppeliavioliitosta 

Kertomus Lue seuraava kertomus: 

"Kaikki alkoi tuona maaliskuun ensimmaisena sunnuntaina, vai alkoiko? Luulen, ettei silla 
ole oikeastaan voinut olla alkua, koska Karen, Emily ja mina olemme olleet parhaita 
ystavia ikuisesti. Olimmepa syntymapaivilla tai neulomassa samanlaisia kukkaroita 
Alkeisyhdistyksessa pikkutyttöina tai marssimassa harjoittelujoukkueessa tai kahden tai 
kolmenkin parin treffeilla kouluaikana, meidan kovin erilaiset persoonallisuutemme 
tuntuivat jotenkin taydentavan toisiaan, ja 15 vuoden ajan me olimme kaytannöllisesti 
katsoen erottamattomia. 

Paastyamme koulusta alkoi kolmikkomme elamassa kuitenkin tapahtua muutoksia. Karen 
ja Emily asuivat kotona ja opiskelivat yliopistossa, kun taas mina opiskelin kolmen tunnin 
matkan paassa pienessa osavaltion collegessa ja asuin sen asuntolassa viiden vieraan tytön 
kanssa. Koettuamme niin paljon yhdessa kuvittelimme, ettei muutama maili voinut 
suuriakaan vaikuttaa ystavyyteemme. Mutta toisin kavi... 
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Huomasin, etta tarkea yhteydenpitomme oli vahentynyt, mutta silti jarkytyin saadessani 
eraana paivana Emilyn haakutsun. Viela yllattavampaa oli huomata, ettei kortissa mainittu 
sanaakaan temppelista. 

Kiiruhdin kotiin sina viikonloppuna ja menin suoraa paata Emilyn luo. Siella me 
puhuimme puhumasta paastyammekin entiseen tapaamme, joka oli lahes unohtunut tuon 
ikuisuudelta tuntuneen vuoden aikana. Emily oli tuntenut Tedin vasta kaksi kuukautta, 
mutta Ted oli hyvin komea, alykas ja suosittu poika kampuksella. He aikoivat 
kumpainenkin suorittaa perustutkinnon, ja sen jalkeen Ted aikoi ryhtya opiskelemaan 
hammaslaaketiedetta. Hanen vanhempansa olivat jo luvanneet auttaa hanta 
kustannuksissa, joten se ei muodostuisi ongelmaksi. Kun Ted valmistuisi, heidan ei 
tarvitsisi muuta kuin istua ja haravoida rahaa, Emily pilaili. 

Aloin jalleen tuntea laheisyytta Emilya kohtaan, kun yhtakkia huomasin ihmettelevani 
aaneen, miksei kutsukortissa ollut mainittu mitaan temppelista. 'Katsos, me emme voi', 
han sanoi, mutta hanen pirtea vastauksensa ei taysin peittanyt huolta, jonka vaistosin 
siina. 'Ensinnakin Ted on baptisti, ja toiseksi haluamme tulla vihityiksi Tedin vanhempien 
vuoristomajassa ja laatia oman vihkimisseremoniamme. Sellaiset haat ovat todella 
yksilölliset ja merkitykselliset, ei samaa mita kaikilla muilla. Jonakin paivana Ted kylla 
liittyy kirkkoon. Mutta vaikkei han liittyisikaan, niin eihan minun isanikaan ole jasen, eika 
se ole estanyt aitia kaymasta kirkossa. Miksi se minuakaan estaisi?' 

Kun Emily oli paassyt hyvin harjoitellun puheensa loppuun, hanen uhmakkuutensa oli 
taas pystyttanyt muurin valillemme. Mita mina voin sanoa? Yritettyani muutaman kerran 
hapuillen saada keskustelua entiselleen vaivautuneisuuden lievittamiseksi sanoin 
nakemiin." 

Keskeyta kertomus ja esita tytöille seuraava kysymys: 

• Jos olisit Emilyn ystava, mita sanoisit hanelle? 

Jatka kertomusta: 

"Kolme viikkoa myöhemmin olin mukana Tedin ja Emilyn vuoristomajahaissa. Vastoin 
odotuksiani tilaisuus oli hyvin vaikuttava - vaikkakaan ei mitenkaan uskonnollinen. 
Molemmat lukivat toisilleen runoja seremonian aikana huilun soidessa hiljaa taustalla. 
Sitten oli tanssia, ja meille mormoneille tarjottiin mehuboolia ja muille samppanjaa. Tedin 
vanhemmat olivat tavattoman rikkaita, sen naki kaikesta, ja he olivat suunnitelleet koko 
vihkiaiset. He olivat ikionnellisia uudesta miniastaan (ja kaiketi hieman myös 
samppanjasta), mutta huomasin, etta Emilyn aidin silmat punoittivat turvonneina, ikaan 
kuin han olisi itkenyt paljon. Sellaisiahan aidit ovat - varsinkin, kun heilla on vain yksi 
lapsi. 

Yllatyksekseni Emily pysyi aktiivisena kirkossa. Opiskelunsa ja aviovaimon 
velvollisuuksiensa lisaksi han kavi uskollisesti kokouksissa ja toimi kirjastonhoitajan 
apulaisena. Han ja Ted asuivat kerrostalohuoneistossa seurakuntamme alueella, ja mina 
nain heita varsin usein. Emily ylisti minulle aina avioliittoaan ja kertoi, kuinka hyva Ted 
oli hanelle. 'Millaista elamaa!' ajattelin. 

Kuusi kuukautta myöhemmin Karen meni naimisiin kotiin palanneen lahetyssaarnaajan 
kanssa, joka oli juuri viimeistelemassa kasvatustieteiden maisterin tutkintoaan. Heidat 
vihittiin Loganin temppelissa, enka tietenkaan voinut menna sinne. Mutta olin 
haavastaanotolla kappelissamme, ja ne olivat hyvin kauniit haat. 

Nain yha usein Emilya. Han tuli kirkkoon sateilevan onnellisena ja innostuneena kaikesta 
kokemastaan. 'Meilla ei ole minkaanlaisia ongelmia', han sanoi. 'Ted on hyvin 
vapaamielinen. Han sanoo: "Kay sina omassa kirkossasi, ja mina kayn omassani." Vaikkei 
han kylla kay.' Mutta sieluni silmilla nain yha Emilyn siita ajalta, kun olimme olleet 
nuorempia. Han oli rukoillut, etta hanen isansa liittyisi kirkkoon ja voisi kastaa hanet, etta 
hanen isansa veisi hanet Alkeisyhdistyksen Isa-tytar -juhlaan, ja han yritti vakuuttaa 
itselleen, ettei merkinnyt mitaan, vaikka isa menikin pelaamaan golfia hanen seminaarin 
paattajaispaivanaan. Mutta lapsuushan kestaa niin lyhyen aikaa. Mita merkitysta silla on 
koko elamaa ajatellen? 
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Karen ja Emily, jotka yha pitivat yhteytta toisiinsa, saivat kumpikin tyttövauvan, joilla oli 
vain viikko ikaeroa. Annoin vaaleanpunaisen mekon Emilyn Julie-tytölle ja rakastuin kerta 
kaikkiaan haneen. Karenin aiti sanoi minulle kerran kirkossa, etta Karen ja David toisivat 
pikku Melissansa maaliskuussa isovanhempiensa nahtavaksi ja siunattavaksi, niin etta 
isoisa ja Karenin kolme vanhempaa veljea voisivat antaa siunauksen yhdessa piirissa 
seisten. 

Sitten tuli maaliskuun ensimmainen sunnuntai... 

Kun menin kappelille ... tapasin Emilyn ja hanen vauvansa eteisessa. Han oli ensimmaista 
kertaa kirkossa Julien syntyman jalkeen. Juttelimme hetken ja menimme sitten kappeliin. 
Emily istui aitinsa kanssa edessani... 

Paiden ja hartioiden lomitse nain paikaltani kappelin neljanneksi viimeiselta rivilta, kuinka 
Karen ja hanen sukulaisensa tayttivat koko keskimmaisen penkin. 

Laulujen ja ilmoitusten jalkeen ja kun sakramentti oli jaettu, piispa Edwards nousi ja sanoi: 
'Tana iltapaivana meilla on erikoinen tilaisuus. Monet teista ovat tunteneet Karen Evansin 
pienesta pitaen.' Emily katsahti minua ja rapaytti silmaansa merkitsevasti, mutta kaansi 
paansa nopeasti eteenpain piispan jatkaessa. 'Tana iltapaivana Karen, nykyisin Karen 
Sanders, on tuonut oman pienen tyttönsa saamaan nimen ja siunauksen isaltaan. 
Toimituksessa avustavat Karenin isa ja veljet.' 

Kun nain Davidin ottavan pienen tyttönsa Karenilta ja vievan hanet hyvin arvokkaasti 
eteen, nain sivulta pain Emilyn kasvot. Kyyneleet tayttivat hanen syvan siniset silmansa ja 
vierivat pitkin hanen kasvojaan Julien untuvaiseen paahan. Hanen hartiansa vapisivat 
rajusti hanen painaessaan paansa vauvaan kiinni. Emilyn aiti kietoi hellasti katensa 
tyttarensa vapiseville hartioille, ja hankin itki. Emily nosti katseensa, ja mina kuulin hanen 
huokaisevan epatoivoisen kuiskauksen aidilleen: 'Voi aiti, kuka siunaa minun lapseni?' 

'Siunaan sinua, Melissa, terveella mielella ja ruumiilla', kuulin David Sandersin sanovan 
kappelin etuosassa, 'ja niin etta elat vanhurskasta elamaa. Ja kun aika koittaa, kohtaat 
taivaallisen Isamme kelpo pojan, joka pitaa kunniassa pappeuttaan ja joka vie sinut Herran 
temppeliin sinetöitavaksi haneen ikuisuudeksi.' Koko siunauksen ajan ja koko kokouksen 
loppuajan Julien vauvanpeite kostui Emilyn kyynelista. 

Ja nyt, vaikka siita on kulunut jo vuosi, aina kun naen yksinaisen aidin ja lapsen, jokin 
riipaisee sydantani, silla naen yha Emilyn." (Carolyn White Zaugg, "I Keep Seeing Emily", 
New Era, kesakuu 1975, s. 26-29) 

Oppiaiheen paatös 

Lainaus Lue seuraava lainaus vanhin Boyd K. Packerin puheesta. Voit myös monistaa sen 
jokaiselle tytölle. 

"Kuvittelen sinun tulevan temppeliin sinetöitavaksi ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. 
Haluaisin hartaasti puhua sinulle pyhasta toimituksesta, mutta niin me emme tee noiden 
pyhien seinien ulkopuolella. Kaiken sen ylimaallinen luonne, mika suodaan meille 
avioliittoalttarilla, on niin ihmeellista, etta sita kannattaa odottaa, ja sinun kannattaa 
vastustaa kaikkia kohtaamiasi kiusauksia... 

Mutta tama ei ole rakkauskertomuksen tayttymys. Kirjassa tai naytelmassa esirippu 
laskeutuu tassa. Tama ei ole paatös - se on vasta alku." (Eternal Love [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1973], s. 20) 
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Henkilökohtaiset aikakirjat Oppiaihe 

13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, etta on tarkeaa pitaa henkilökohtaista aikakirjaa. 

VALMISTELUT 1. Valmista moniste oppiaiheen alussa olevista kahdesta kysymyssarjasta. Liita mukaan 
pyhien kirjoitusten viitteet mutta ala vastauksia. 

2. Valmistaudu kertomaan nuorille naisille jostakusta esivanhemmastasi ja siita, kuinka 
tama henkilö on vaikuttanut elamaasi, tai pyyda vierailijaa, jonka pappeusneuvojat 
ovat hyvaksyneet, kertomaan luokalle esivanhemmastaan. 

3. Monista oppiaiheen yhteenvedossa olevat lainaukset jokaiselle tytölle. 

4. Pyyda kahta tai kolmea tyttöa kertomaan lyhyesti jostakusta esivanhemmastaan ja siita, 
kuinka tama on vaikuttanut hanen elamaansa. 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

6. Katso oppiaiheen lopusta vapaavalintaista sukututkimustoimintaa. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Taivaallinen Isa kaskee lapsiaan pitamaan henkilökohtaista aikakirjaa 

Kysely Jaa luokka kahteen ryhmaan. Huolehdi siita, etta kummallakin ryhmalla on pyhat 
kirjoitukset ja kyna. Anna toiselle ryhmalle osan A kysymykset ja pyhien kirjoitusten 
viitteet ja toiselle ryhmalle osan B kysymykset pyhien kirjoitusten viitteineen. Anna 
ryhmille viisi minuuttia aikaa vastata kysymyksiin. 

Kysymykset - osa A 

1. Kuka kirjoitti ensimmaisena muistokirjaa? (KH Moos. 6:5-8) 

2. Mainitkaa kaksi Vanhan Testamentin profeettaa, jotka kirjoittivat muistokirjaa. (KH 
Moos. 6:45-46; Mal. 3:16) 

3. Kun suoritetaan pappeuden toimituksia, esimerkiksi kastetaan tai vihitaan 
temppeliavioliittoon, niin missa niista pidetaan aikakirjaa? (LK 128:7) 

4. Mainitse yksi syy, miksi paivakirjaa tai henkilöhistoriaa kirjoitetaan? (2 Ne. 25:23) 

5. Kun Kristus ilmestyi nefilaisille, Han sai tietaa, etta eraista tarkeista tapahtumista ei 
ollut kirjoitettu heidan aikakirjoihinsa. Mita Han kaski heidan tehda? (3 Ne. 23:6-13) 

Vastaukset - osa A 

1. Aadam 

2. Eenok ja Malakia 

3. Maan paalla ja taivaassa 

4. Saadaksemme jalkelaisemme uskomaan Kristukseen. 

5. Kirjoittaa aikakirjaan tapahtumista, joista ei oltu kirjoitettu. 

Kysymykset - osa B 

1. Mista me tiedamme, etta Jeesus on Daavidin ja Aabrahamin jalkelainen? (Matt. 1:1) 

2. Miksi Nefi ja hanen veljensa menivat takaisin Laabanin taloon? (1 Ne. 3:1-4) 
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3. Miksi Nefi piti aikakirjaa elamastaan, kun han lahti perheineen Jerusalemista 
Amerikkaan? (1 Ne. 1:1-3) 

4. Kuka opetti Aadamia ja hanen lapsiaan pitamaan muistokirjaa? (KH Moos. 6:46) 

5. Kuinka Aabraham sai tiedon pappeuden oikeuksista ja luomisesta? (KH Aabr. 1:31) 

Vastaukset - osa B 

1. Nama tiedot on merkitty muistiin Raamattuun. 

2. Hakemaan juutalaisten aikakirjoja ja esi-isiensa sukuluetteloita. 

3. Koska hanella oli tieto Jumalan hyvyydesta ja salaisuuksista. 

4. Herran kasi opetti heita. 

5. Siita oli kirjoitettu hanen isiensa aikakirjoihin. 

Keskustelua Pyyda kumpaistakin ryhmaa esittamaan vastauksensa kysymyksiin. Pyyda sitten koko 
luokkaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

• Millaisia tietoja Mooses, Nefi ja Aabraham kirjoittivat aikakirjoihinsa? (Perheenjasenten 
nimet, tarkeat tapahtumat, omakohtaiset todistukset, profetiat tulevista tapahtumista, 
taivaalliselta Isalta saamansa siunaukset ja kaskyt.) 

• Miksi henkilökohtaisen aikakirjan pitaminen on tarkeaa? (Henkilökohtaista aikakirjaa 
pitamalla nuori nainen voi kertoa jalkipolville elamastaan, todistuksestaan, ajatuksistaan ja 
tunteistaan seka taivaallisen Isan siunauksista.) 

• Mista tiedatte, etta taivaallinen Isa haluaa teidan pitavan aikakirjaa elamastanne? 
(Aikojen alusta asti Han on kaskenyt lapsiaan pitamaan henkilökohtaista aikakirjaa 
elamastaan. Ja nykyajan profeetat ovat kehottaneet meita kirjoittamaan paivakirjaa koko 
elamamme a jan.) 

Esivanhempien aikakirjat voivat tuoda iloa ja voimaa 

Kertomus Lue tai kerro seuraava kertomus: 

"Iso-seta Benjamin oli kuollut yli 30 vuotta sitten, ja osa hanen tavaroistaan oli pantu 
vanhoihin laatikoihin maalaistalon ullakolle. 

'Minkahan vuoksi isoisa on sailyttanyt veljensa tavaroita kaikki nama vuodet?' John nurisi 
jarjestellessaan niita aitinsa ja sisarensa kanssa. Isoisa oli kuollut muutama viikko sitten, ja 
Jennie Lynn, hanen ainoa elossa oleva tyttarensa, ja taman kaksi lasta olivat tulleet 
siivoamaan vanhaa kotitaloa. 

John heitti muodottoman huopahatun suureen tynnyriin, joka oli keskella huonetta... 
'Minka kumman vuoksi saastaisimme kaiken taman rojun? Katsokaa tatakin 
pirstoutunutta kirjaa: Pamela eli palkittu hyve! Voi, veljet!' 

'Pane se talteen otettavien tavaroiden joukkoon', sanoi hanen sisarensa Alice tyynesti, 'se 
oli ensimmaisia englanninkielisia romaaneja.' 

'No, entas tama sitten? Osaksi kaytetty muistikirja? Kuka taysjarkinen nyt tallaista 
sailyttelisi?' 

Jennie meni Johnin luo katsomaan kirjaa... 

'Saatko selvaa, mita siina lukee?' Alice kysyi tullessaan aitinsa ja veljensa luokse. 

'Helposti', John vastasi, istuutui ja alkoi lukea sielta taalta. 

"'4. toukokuuta 1888..." 

Hei, tama nayttaa paivakirjalta tai joitakin sentapaiselta! 

"4. toukokuuta 1888: Aiti lukitsi viuluni taas seetriarkkuun tana aamuna. Han sanoo, etta 
minulle on liian suuri kiusaus soittaa sita, ennen kuin lehmat on lypsetty. Kaipa han on 
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oikeassa. On hyva, etta toiset pojat ovat ahkerampia kuin mina. Muutoin emme ikina saisi 
koko kahdeksanhenkiselle perheellemme ruokaa nailta muutamalta eekkerilta. Jos isa olisi 
viela elossa, selviytyisimme paremmin. 

3. syyskuuta 1888: Tanaan herra Carter sanoi aidille, etta han on opettanut minulle 
soittamisesta kaiken, mita osaa, ja etta mina tarvitsen paremman opettajan. Coalvillessa on 
eras sisar Kendall, joka on kuulemma soittanut Philadelphian orkesterissa ennen kirkkoon 
liittymistaan ja muuttoaan lanteen. Aiti lupasi, etta saisin kysya hanelta, paasisinkö hanen 
oppilaakseen. Ainoa ongelma on, paljonko han ottaa tunneista. Mina saan hoitaa kanat ja 
kayttaa munarahat musiikinopiskeluuni. 

8. huhtikuuta 1892: Tanaan huomasin, etta on kolme asiaa, joista pidan enemman kuin 
mistaan muusta: Herrasta, perheestani ja musiikista. Ja nyt mina tiedan, ettei rakkaus 
yhteen valttamatta sulje pois rakkautta muihin. Kun ne kaikki ovat hyvia asioita, ne kaikki 
kuuluvat yhteen. 

I. joulukuuta 1892: Kello on hirvean paljon, mutta en saa unta. Olen jaljentanyt nuotteja 
koko illan aidin avustuksella. Minut on kutsuttu kuultavaksi Salt Lakeen, koska voin 
saada paikan territorion orkesterissa... 

5. maaliskuuta 1893: Valmistauduttuani viikkokausia lakkaamatta, tuntikausia harjoitellen 
ja rukoillen, menin Salt Lakeen kuultavaksi. Herra Dean, johtaja, sanoi, etta olin paras 
viulunsoittaja, mita han oli kuullut Denverin lansipuolella. Luultavasti han ei ollut kuullut 
montakaan soittajaa Denverin lansipuolella, mutta aiti oli iloinen, kun kerroin siita. Menen 
harjoituksiin Denveriin alkusyksysta, ja ansaitsen kylliksi elattaakseni itseni ja voin jopa 
saastaa vahan aidille ja muille. Sunnuntaina soitan sakramenttikokouksessa sen Mozartin 
kappaleen, jonka opettelin paastakseni orkesteriin. 

I I . maaliskuuta 1893: Miksi tama tapahtui nyt? Miksi juuri tassa elamani vaiheessa? 
Sakramenttikokouksen jalkeen sunnuntaina piispa Reynolds kutsui minut toimistoonsa ja 
kysyi, kuinka olin menestynyt pyrkiessani orkesteriin. Sanoin, etta olin saanut paikan, ja 
han kysyi, enkö voisi lykata orkesteriin menoa parilla vuodella. Han sanoi minulle, etta 
ennen kuin ryhdyn ansaitsemaan rahaa, Herra odottaa minulta jotakin, mita olen Hanelle 
velkaa. Vailla 'epailystakaan' mielessaan, etta se on Herran tahto, han pyysi minua 
ottamaan vastaan lahetystyökutsun. Tiedan, etta olen kaikesta kiitollisuudenvelassa 
Herralle, eika kaksi vuotta ilman viulunsoittoa ole liikaa pyydetty, mutta minusta tuntuu, 
etta se on enemman kuin pystyn kestamaan. Mutta tunsin, etta epavarmuus sydamessani 
oli enemman pelkoa kuin epailysta, ja niin lupasin piispalle, etta jos jotenkin saisimme 
tarvittavat rahat kokoon, ottaisin kutsun vastaan. 

13. maaliskuuta 1893: Kerroin eilen illalla aidille lahetystyökutsustani. Han tuli hyvin 
iloiseksi. Isa oli aina halunnut menna lahetystyöhön, mutta han sai surmansa, ennen kuin 
voi lahtea. Nyt mina voin menna lahetystyöhön hanen asemestaan. Kun kysyin aidilta, 
mista saisimme rahat, hanen ilmeensa synkkeni. Sanoin hanelle, ettei han saisi myyda enaa 
maata, ja kerroin hanelle ehdollisesta lupauksestani piispalle. Han katsoi minua aaneti ja 
sanoi sitten: 'Ben, on yksi keino hankkia rahat. Talla perheella on yksi esine, joka on kyllin 
arvokas, niin etta paaset lahetystyöhön. Sinun pitaa myyda viulusi.' 

17. maaliskuuta 1893: Lupaus taytyy pitaa, ja siihen on olemassa keino. Ensi maanantaina 
menen Salt Lakeen ja myyn viuluni. Jos saan tarpeeksi rahaa matkaani varten, lahden heti 
lahetystyöhön. Olen tehnyt paatökseni, ja minulla on rauha. 

23. maaliskuuta 1893: Tana aamuna herattyani otin viulun kotelosta. Koko paivan soitin 
rakastamaani musiikkia. Illalla, kun alkoi hamartya enka nahnyt enaa soittaa, panin 
soittimen takaisin koteloon. Se saa riittaa, silla huomenna lahden." 

'Se siita', John sanoi epauskoisena, 'se loppuu tahan. Enempaa ei ole. Mita tapahtui? 
Palasiko han takaisin, ja saiko han toisen viulun? Saiko han koskaan soittaa 
sinfoniaorkesterissa? Aiti, tiedatkö, mita tapahtui?' 

'En tieda, John', aiti vastasi hiljaa. 'Kaipa joku tietaa, mutta minusta kertomus voi paattya 
tahankin. Tiedat jo tarkeimman asian hanesta.' 
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'Odottakaa!' huusi John. 'Katsokaa, muistikirjan lopussa on viela vahan kirjoitusta.' Han 
vilkaisi lyhytta merkintaa, yskahti peittaakseen toisen aanen, joka oli paasta hanen 
kurkustaan, ja ojensi kirjan Jennielle. 'Aiti, lue sina', han sanoi uskaltamatta puhua 
enempaa. 

Jennie otti kirjan, siirtyi lahemmas pienta paatyikkunaa nahdakseen paremmin 
hamartyvassa valossa ja katsoi lehtea. Kasiala ei ollut yhta vakaata kuin paivakirjan alussa, 
mutta kirjaimet oli silti kirjoitettu huolellisesti ja tasaisesti. Han luki: 

"'23. heinakuuta 1938: Suurin paatös, mita elamassani tein, oli luopua sellaisesta, mita 
rakastin suuresti, koska rakastin Jumalaa viela enemman. Han ei ole koskaan unohtanut 
minua siita hyvasta. Benjamin Landart.'"" (Karen Nolen, "Benjamin: Son of the Right 
Hand", New Era, toukokuu 1974, s. 35-37) 

Keskustelua • Mita opimme paivakirjan pitamisesta Alicen ja Johnin kokemuksesta? 

• Mita Alice ja John saivat tietaa isosedastaan hanen paivakirjansa perusteella? 

• Mita Alice ja John ajattelivat isosedastaan luettuaan hanen paivakirjaansa? 

• Millaista iloa Benjamin Landart itse sai paivakirjastaan? 

• Miten henkilökohtainen paivakirja voi koitua siunaukseksi lapsille ja lastenlapsille? 

• Tiedattekö te, mita mielenkiintoista vanhemmillenne tapahtui, kun he olivat suunnilleen 
teidan ikaisianne? 

• Onko teista mukavaa kuulla heidan puhuvan lapsuudestaan, siita miten he tapasivat 
toisensa ja menivat naimisiin ja siita, kun te olitte pienia? 

• Miten tieto vanhempienne tai jonkun esivanhempanne elamasta voi auttaa teita elamaan 
paremmin tana aikana? 

Opettajan esitys Selita, etta lukemalla isosetansa paivakirjaa Alice ja John saivat tietaa Benjamin Landartin 
perheesta ja henkilökohtaisista harrastuksista. He saivat myös tietaa hanen rakkaudestaan 
taivaallista Isaa kohtaan. Kun he saivat tietaa hanen elamastaan, heidan rakkautensa hanta 
kohtaan kasvoi. Paivakirja voi auttaa meita muistamaan tapahtumia omasta elamastamme. 
Henkilökohtaisen aikakirjan pitaminen voi tuoda iloa meidan lapsillemme ja 
lapsenlapsillemme. 

Muuan nuori nainen sanoi: "Meidan perheemme perinteisiin kuuluu paivakirjan 
kirjoittaminen... Joskus perheillassa isa lukee isoisanisan paivakirjaa, ja se innoittaa minua 
kirjoittamaan omaani. Jos minun jalkelaiseni iloitsisivat puoliksikaan niin paljon kuin mina 
olen iloinnut isovanhempieni paivakirjojen lukemisesta, minun kylla kannattaa kirjoittaa 
paivakirjaani." (Laura Call Kathleen Lubeckin lainaamana artikkelissa " A Journal Called 
Lucy", New Era, marraskuu 1981, s. 40) 

Omakohtaisia Kerro nuorille naisille jostakin omasta esivanhemmastasi ja mainitse, kuinka tama 
kertomuksia kokemus on vaikuttanut sinuun, tai pyyda vierailijaa kertomaan omasta kokemuksestaan. 

Pyyda sitten tehtavan saaneita nuoria naisia kertomaan isovanhemmistaan tai 
isovanhempiensa vanhemmista luokalle. 

Oppiaiheen paatös 

Jaa tytöille monisteet seuraavista presidentti Spencer W. Kimballin sanoista ja lukekaa ne 
aaneen: 

"Me kehotamme nuoriamme aloittamaan paivakirjan pitamisen tana paivana ja 
kirjoittamaan kaikista tarkeista elamansa tapahtumista." (Ks. "Ehkapa enkelit lainaavat 
sita", Valkeus, kesakuu 1977, s. 4) 

"Mina lupaan teille, etta jos te kirjoitatte paivakirjaanne ja pidatte aikakirjojanne, ne ovat 
todella suurena innoituksen lahteena perheellenne, lapsillenne, lastenlapsillenne ja muille 
kautta sukupolvien. Jokainen meista on tarkea niille, jotka ovat laheisiamme ja 
rakkaitamme - ja kun jalkelaisemme lukevat elamankokemuksiamme, hekin tutustuvat 
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meihin ja oppivat rakastamaan meita. Ja sina suurenmoisena paivana, kun perheemme on 
yhdessa iankaikkisuudessa, me jo tunnemme toisemme." ("President Kimball Speaks Out 
on Personal Journals", New Era, joulukuu 1980, s. 26) 

Vapaavalintainen Löyda esivanhempasi FamilySearch® -ohjelman avulla sukututkimustoiminta 

TAVOITE Jokainen luokan jasen oppii, mika FamilySearch on, miten se voi auttaa heita saamaan 
selville esivanhempansa ja mita he voivat tehda auttaakseen osaltaan tekemaan siita 
hyödyllisemman. 

TEHTAVANKUVAUS Tama toiminta tapahtuu paikassa, jossa FamilySearch-ohjelmisto on kaytettavissa. 

VALMISTELUT Luokan neuvoja ottaa selvaa, missa toiminta tapahtuu. Paikallisista olosuhteista riippuen 
paikka voi olla sukututkimuskeskus, vaarnakeskus, paikallinen seurakuntakeskus tai 
jasenen koti. Mikali mahdollista, valitse paikka, jossa on kaytettavissa useita tietokoneita, 
joissa on FamilySearch-ohjelmisto, (niin etta useampi kuin yksi nuorista naisista voi 
kayttaa ohjelmia samanaikaisesti). 

Huomaa, etta jos luokka on hyvin suuri, saattaa olla viisasta jakaa se pienempiin ryhmiin. 

Suunnittele toimintaan muutakin tekemista. Silla aikaa kun toiset nuoret naiset kayttavat 
FamilySearch-ohjelmistoa, toiset voivat tutustua nimienpoimintaohjelmaan ja osallistua 
myöhemmin nimienpoimintaprojektiin. Se tulee jarjestaa yhteistyössa seurakunnan 
nimienpoimintakoordinaattorin kanssa. Muuta toimintaa voisi olla temppeleita koskeva 
opetus tai sellaiset pelit, jotka auttavat nuoria kohdistamaan huomionsa esivanhempiinsa. 

Pyyda nuoria naisia ennen toimintaa tayttamaan vanhempiensa kanssa esivanhempien 
taulu mahdollisimman taydellisesti. 

Esivanhempien selville saaminen sukututkimuksen avulla 

Toiminta Kerro nuorille naisille, etta me otamme selvaa esivanhemmistamme antaaksemme heille 
saman mahdollisuuden tulla sinetöidyksi Jumalan perheeseen kuin minka me saamme 
tassa elamassa. Nama pelastavat toimitukset (kaste, pappeuteen asettaminen, 
temppelipyhitys ja sinetöinnit) antavat meille mahdollisuuden astua selestiseen 
valtakuntaan, jos muuten olemme kelvollisia. 

FamilySearch on tietokoneohjelmisto, jonka avulla voi etsia tietoja esivanhemmistaan. Kun 
tietokoneeseen kirjoitetaan esivanhemman nimi, FamilySearch kay nopeasti lapi miljoonia 
sen tiedostoihin tallennettuja nimia ja etsii niista ne, jotka tasmaavat annetun nimen 
kanssa. Se antaa ohjeita myös siita, miten kuvaruutuun voidaan saada muita tietoja, 
esimerkiksi syntyma-, vihkimis- ja kuolinaikoja ja -paikkoja seka vanhempien, lasten ja 
aviopuolisoiden nimia. 

Tiedot FamilySearch-ohjelmistoon on keratty erilaisista lahteista, esimerkiksi perheiden 
sukututkimustiedoista seka kirkonkirjoista ja muista virallisista lahteista. 

FamilySearch on useita tietoja sisaltava tiedosto. Teille kaikkein hyödyllisin on Ancestral 
File" (Sukuarkisto). Se sisaltaa kirkon jasenten ja muiden eri puolilla maailmaa asuvien 
ihmisten lahettamia sukututkimustietoja vuodesta 1979 lahtien. Siina on miljoonien 
ihmisten nimia perheittain ja suvuittain. 

Huom. Neuvoja voi havainnollistaa nuorille naisille, miten tarkeaa ihmisten on lahettaa 
sukututkimustietonsa, nayttamalla muistokirjaa, jossa on monia esivanhempien tauluja ja 
perheryhmalomakkeita. Neuvoja voi selittaa, etta kirjan tiedot ovat erittain arvokkaita 
mutta etta kirjan muodossa vain muutamat ihmiset voivat kayttaa niita hyvakseen. Kun 
nama tiedot muutetaan tietokoneen kasittelemaan muotoon (Personal Ancestral File® -
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tietokoneohjelman avulla), ne voidaan liittaa Ancestral File -tiedostoon, missa monet muut 
ihmiset hyötyvat niista. 

Neuvojan tulee myös selittaa, etta Ancestral File ei ole taydellinen. Siina on paljon tietoa, 
mutta siihen voisi lisata viela paljon enemman mukaan lukien ne tiedot, jotka nuorilla 
naisilla saattaa olla esivanhemmistaan. 

Ancestral File sisaltaa myös niiden ihmisten nimet ja osoitteet, jotka ovat lahettaneet tietoja 
siihen. Niiden kautta nuoret naiset voivat löytaa sukulaisia, joita he eivat ole koskaan 
tavanneet. 

Auttaakseen nuoria naisia paremmin ymmartamaan FamilySearch-ohjelmiston 
merkityksen neuvoja voi selittaa, etta ilman tietokonetta heidan taytyisi kayda lapi 
mikrofilmeja ja kirjoja löytaakseen tietoja esivanhemmistaan. Monet ovat tehneet niin, ja se 
on vaatinut heilta suuren maaran työta. Tietokoneen avulla samojen tietojen etsiminen on 
mahdollista muutamassa minuutissa. 

Pyyda nuoria naisia harjoittelemaan tietojen etsimista esivanhemmistaan FamilySearch-
ohjelmiston avulla. Auta heita saamaan esiin esivanhempien tauluissaan esiintyvia nimia. 
Jos Ancestral File -tiedostossa ei ole mitaan tietoja heidan esivanhemmistaan, muistuta 
heita, etta he voivat tehda suuren palveluksen huolehtimalla siita, etta tiedot heidan 
esivanhemmistaan lahetetaan tiedostoon. 

Kayttaessaan FamilySearch-ohjelmistoa nuorten naisten tulee tulostaa löytamansa tiedot. 
Ancestral File -tiedostosta he voivat tulostaa esivanhempien taulun. 

Lisatoimintaa Seurakunnassa on varmaankin jasenia, joilla on suuri maara sukututkimustietoja 
lomakkeisiin kirjoitettuna (muistokirjoissa). Nuoret naiset voivat suorittaa arvokasta 
palvelua siirtamalla naita tietoja tietokonetiedostoihin ja auttamalla jasenia lahettamaan ne 
Ancestral File -tiedostoon. Niille nuorille naisille, jotka kykenevat tekemaan tallaista 
palvelua, taytyy jarjestaa riittava maara tietokoneita, joissa on Personal Ancestral File -
ohjelma. Seurakunnan sukututkimusyhdyshenkilöt voivat auttaa nuorten naisten johtajia 
jarjestamaan tallaisen palvelutempauksen. 
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Mukana lahetystyössa 



TAVOITE Jokainen nuori nainen ystavystyy samanikaisten tyttöjen kanssa ja kannustaa heita 
osallistumaan kirkon toimintaan ja kokouksiin. 

VALMISTELUT Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto: Keksi yhtalaisyys 

Esimerkkitapauksia Lue seuraavat tilanteet aaneen nuorille naisille. Pyyda heita keksimaan yksi seikka, joka 
puuttuu joka tilanteessa. (Ystava - joku joka valittaa.) 

1. Ohikulkijat eivat ole huomaavinaankaan ryöstettya ja maahan hakattua miesta tien 
varrella. 

2. Vanhoja, virttyneita ja liian suuria vaatteita kayttava tyttö kulkee paivasta toiseen yksin 
kouluun muiden tyttöjen kavellessa hanen edellaan yhtena ryhmana. 

3. Nuori mies jaa kotiin sunnuntaisin, koska hanesta tuntuu, ettei kukaan hanen 
pappeuskooruminsa jasenista valita hanesta. 

Me voimme ystavystya monenlaisten ihmisten kanssa 

Elainsatu Kaksi koiraa leikki eraana paivana tien vieressa, kun kissa meni ohitse. 

"Saanko leikkia kanssanne?" kissa kysyi. 

"Et!" toinen koira vastasi lujasti, ja kissa jatkoi kulkuaan. 

"Miksi sina noin teit?" toinen koirista kysyi. 

"Koirat eivat leiki tuollaisten elainten kanssa. Kissat ovat erilaisia kuin me. Ne pitavat 
kummallista aanta ja haluavat aina kiiveta puihin. Haluan leikkia itseni kaltaisten kanssa." 

Vahan myöhemmin yksinaisen naköinen kilpikonna taapersi hitaasti tieta pitkin. Sekin 
kysyi koirilta, saisiko se leikkia niiden kanssa. Jalleen toinen koirista kielsi, ja niin 
kilpikonna jatkoi matkaa. 

"Ja miksei se saanut jaada leikkimaan kanssamme?" sen toveri kysyi. 

"Naitkö, minka naköinen se oli? Se ei ole samanlainen kuin me, ja se on niin hidaskin. Se ei 
varmaan pysty juoksemaan yhta lujaa kuin me eika ajamaan mitaan takaa. Toverini pitaa 
olla minun kaltaiseni." 

"Niinkö?" sen ystava totesi. 

Minuutit kuluivat, ja janis hyppeli tieta pitkin heita kohti. Se naki kaksi koiraa leikkimassa 
ja kysyi, paasisikö mukaan. Sekin torjuttiin. Mutta janispa halusi tietaa, miksei se 
kelvannut koirien seuraan. 

Kiellon esittanyt koira lakkasi leikkimasta ja katsoi janista. 

"Olet erilainen kuin mina, et ole samanvarinen. Et ole samannaköinen. Et tee samoja 
asioita. Aanesi on erilainen. Toverini pitaa olla minun naköiseni." 

"Mita haluat tehda?" janis kysyi. 

"Haluan juosta ja hyppia", kuului vastaus. 
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Keskustelua 

Elainsatu 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

"Selva", sanoi janis. 

Pysahdy tassa kohdass ja kysy tytöilta, miten satu mahtaa paattya. 

Kerro satu loppuun: 

Janis haastoi koirat kanssaan kilpailuun laheisessa metsassa. Lopussa janis oli johdossa ja 
pysahtyi odottamaan koiria. 

"Minustakin on hauskaa juosta ja hyppia", sanoi janis. 

"Naytat erilaiselta ja aanesi kuulostaa erilaiselta kuin meidan, mutta olet kuitenkin 
samanlainen joissakin asioissa", sanoi toinen koira. "Me emme vain tunteneet sinua." 

Miten kertomus liittyy teidan elamaanne? 

• Miksi ensimmainen koira ei halunnut leikkia muiden elainten kanssa? 

• Miksi koirat lopulta kuitenkin leikkivat janiksen kanssa? 

• Kuinka voisit soveltaa naita ajatuksia omaan elamaasi? 

• Tunnetko lahipiiristasi ketaan nuorta naista, joka voisi tarvita seuraa? 

• Kuinka saat tietaa, onko han kiinnostunut samoista asioista kuin sina? 

Selita, etta joskus me emme valita toisista ihmisista emmeka seurustele heidan kanssaan, 
koska heidan ihonvarinsa, vaatetuksensa tai tapansa ovat erilaiset kuin meidan. Meidan 
on varattava aikaa tutustuaksemme heihin ja huomataksemme, mita hyvaa heissa on ja 
mita yhteista meilla on. 

Me voimme osoittaa valittavamme muista 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdasta 

Aivoriihi 

Selita, etta Jeesus tunsi huolta eksyneista. Eraassa vertauksessaan Han kertoo kadonneesta 
rahasta. Pyyda tyttöja etsimaan Raamatustaan Luuk. 15:8-10. Pyyda yhta nuorista naisista 
lukemaan vertaus. 

Selita, etta taman vertauksen kadonnutta rahaa voidaan verrata ihmiseen, joka on 
yksinainen tai eksynyt. Naista voidaan verrata ihmiseen, joka kaipaa kadonnutta ja pyrkii 
löytamaan hanet. Lukekaa vertaus uudelleen jae jakeelta ja keskustelkaa siita, miten se 
sopii tyttöihin, joilla ei ole montakaan ystavaa tai jotka eivat kay saannöllisesti kirkossa. 
Pyyda nuoria naisia selittamaan, mista Herra tietaa, valittavatkö he todella jostakusta. 

Pyyda nuoria naisia keskustelemaan siita, miten he voisivat auttaa jotakuta luokan jasenta 
tulemaan aktiiviseksi kirkossa. Tahdenna sita, etta on tarkeaa valittaa hanesta todella ja 
osoittaa se. 

Esimerkkitapauksia Esita seuraavat tilanteet nuorille naisille ja anna heidan ratkaista ongelmat: 

1. Tapaat kaupassa vahemman aktiivisen luokkasi jasenen. Haluat osoittaa, etta valitat 
hanesta. Mita teet? 

2. Kutsut vahemman aktiivisen ystavan luokkaan. Han eparöi mutta sanoo sitten, etta 
ehka han tulee joskus toisen kerran. Mita teet? 

3. Kutsut vahemman aktiivisen ystavasi Nuorten Naisten luokkaan. Han sanoo, ettei 
halua tulla tuijoteltavaksi kirkkoon. Mita sanot tai teet? 

4. Innostat vahemman aktiivista tyttöa tulemaan luokkaan, ja han vastaa, ettei han pida 
kokouksista. Mita teet? 

Opettajan esitys 

5. Kutsut vahemman aktiivisen jasenen luokkaan, mutta han kieltaytyy. Mita teet? 

Sano, ettei ole olemassa yhta oikeata ratkaisua kaikkiin naihin tilanteisiin, joita nuoret 
naiset kohtaavat yrittaessaan aktivoida vahemman aktiivisia. On tarkeaa osoittaa, etta 
valittaa ja on kiinnostunut heista. Tallainen asenne voittaa useimmat vaikeudet ja 
vaikuttaa enemman kuin mikaan muu. 

89 



Keskustelua taulua Piirra tauluun kolme kynttilaa oheisen mallin mukaan: 
apuna kayttaen 

Osoita ensimmaista kynttilaa, joka palaa taydella liekilla. Sano nuorille naisille, etta 
kynttila voisi esittaa heita. Kir joita sana sina ensimmaisen kynttilan alle. Selita edelleen, 
etta seuraava kynttila esittaa vahemman aktiivista jasenta, sellaista, jonka liekki on kylla 
sytytetty mutta joka on sammunut. Sammunut kynttila voidaan sytyttaa uudestaan 
palavan kynttilan avulla. Kynttilan sytyttaminen uudelleen kuvaa vahemman aktiivisen 
jasenen aktivoitumista. Piirra liekki toiseen kynttilaan. 

• Keta kolmas kynttila voisi esittaa? (Kirkkoon kuulumatonta.) 

Keskustelua pyhien Kolmatta kynttilaa ei ole viela lainkaan sytytetty, mutta jos sita kosketetaan palavalla 
kirjoitusten kohdasta liekilla, se voi syttya samoin kuin kaksi muuta kynttilaa. Selita, etta kynttilat ovat 

periaatteessa samanlaisia niilta osiltaan, joita palamiseen tarvitaan, mutta ne tarvitsevat 
jonkun ulkopuolisen sytyttamaan ne liekkiin. Ihmiset ovat myös periaatteessa samanlaisia, 
mutta jos Pyha Henki heita koskettaa, he voivat tulla maailman valkeudeksi kynttilan 
tavoin. Pyyda yhta luokan jasenta ottamaan esiin LK 103:9 ja lukemaan, mita Herra on 
sanonut pyhista. 

• Milla tavoin me voimme olla valona muille? (Kirjoita vastaukset tauluun kynttilöiden 
viereen. Mahdollisia vastauksia: lahetystyö, esimerkin vaikutus, ystavallisyys, 
perehdyttaminen, palvelu.) 

Piirra liekki kolmanteen kynttilaan. 

Kertomus Esita seuraava kertomus henkilösta, joka sytytti liekin toisen ihmisen 
evankeliumikynttilaan: 

"Han oli paras ystavani. Olin tuntenut hanet ensimmaisesta koulupaivasta alkaen. Siita 
saakka olimme tehneet yhdessa kaikkea, mita pienten tyttöjen on tapana puuhata 
keskenaan. Vain yksi asia erotti meita. Han ei naet viela tuntenut totuutta, ja mina tunsin. 

Kesti kaksitoista pitkaa vuotta, ennen kuin kasitin, ettei evankeliumi kuulunut vain 
minulle vaan myös hanelle ja etta han saattaisi löytaa sen minun kauttani. 

Kerroin pulmani lahetyssaarnaajille luullen, etta saisin annetuksi työn heille, mutta niin ei 
kaynytkaan. 

'Kysy sina hanelta, niin me kylla sitten opetamme', he sanoivat. 

Hanen opettamisensa ei tuntunut lainkaan ongelmalliselta. Minulle oli jatetty vaikein osa. 

Soitin hanelle. 

'Hei, huvittaisiko sinua tulla meille tana iltana katsomaan elokuvaa?' kysyin. 
'Seurakuntamme uudet lahetyssaarnaajat nayttavat sen.' 

Han tuli. Han naki elokuvan ja lahti sanomatta siita sen enempaa. 

Viikkoa myöhemmin vanhimmat pistaytyivat meilla. 'Oletko sopinut paivasta, jolloin 
voimme kertoa hanelle evankeliumista?' 
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'Han ei ole oikestaan sanonut mitaan siita elokuvasta. En tieda, pitaisikö minun enaa ottaa 
asiaa puheeksi.' 

'Soita hanelle ja kysy', toinen lahetyssaarnaajista ehdotti. Han oli niita ihmisia, jotka eivat 
tuhlaa aikaa. En tietenkaan voinut ryhtya vaittelemaan vanhimman kanssa, joten tartuin 
puhelimen kuulokkeeseen eparöiden ja epavarmana ja valitsin numeron. Olen aina 
miettinyt, miksi tallaiset asiat ovat niin vaikeita. 

'Hei, Cheryl', sanoin. 'Ajattelin tassa... Tuota, vanhimmat ovat nyt taalla ja ... no niin, 
ajattelin vain, etta haluttaisiko sinua joskus tulla ja ... ja kuulla vahan lisaa kirkosta?' 

Pitka hiljaisuus. 

'Mikapa siina, kylla varmaan.' 

Minulta paasi helpotuksen huokaus. 'Milloin voit tulla?' 

'Milloin haluat minun tulevan?' 

'Kaykö huomisiltana?' 

'Se sopii ihan hyvin.' 

Kaannyin vanhinten puoleen. 'Sopiiko huomisilta?' 

He nyökkasivat innostuneina. 

'Kiitos, Cheryl', sanoin aikoen asettaa kuulokkeen paikoilleen. 

'Hetki viela, Patti', Cheryl jatkoi. 'Haluan sinun tietavan, etten aio olla samaa mielta 
kaikesta, mita he sanovat.' 

'Ei sinun tarvitsekaan, kunhan vain tulet!' 

'Mutta voin joutua vaittelyyn heidan kanssaan, enka halua sita.' 

'Totta kai saat olla eri mielta. Eivat he pane sita pahakseen.' 

Toinen askel oli otettu. 

Siihen mennessa, kun neljas keskustelu oli paattynyt, Cheryl ei ollut vaittanyt kertaakaan 
vastaan. Itse asiassa han oli ollut taydesta sydamestaan yhta mielta kaikesta, mita 
vanhimmat olivat hanelle kertoneet. Sina iltana nuorempi heista katsoi Cheryliin ja sanoi: 
'Haluaisimme jarjestaa sinun kastepaivasi lauantaiksi. Sopiiko?' 

Vanhempi lahetyssaarnaaja haukkoi henkeaan. Han ei ollut odottanut sita niin pian. 
Sydameni pamppaili ja pidatin hengitystani. Hetken oli hiljaista. 

Cheryl nyökkasi ja vastasi: 'Kylla.' 

En liikahtanutkaan, mutta aloin vapista heidan pyytaessaan hanta pitamaan rukouksen. 

Han rukoili. Se oli hyvin koruton ja kaunis rukous. 

Paani pysyi painuksissa. En voinut nostaa katsettani. Lahetyssaarnaajat lahtivat 
hiljaisuuden jatkuessa. 

Sen jalkeen me kaksi itkimme yhdessa. 

'Patti', han sanoi hymyillen kyyneltensa lapi, 'kiitos'. 

Han kiitti minua jostakin sellaisesta, mita vain han itse voi antaa; kiitti minua, vaikka han 
oli antanut minulle suurimman lahjan, minka voin toivoa saavani - sen, etta han otti 
vastaan kallisarvoisimman omaisuuteni, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin." (Ks. Patti 
Wiltbank, "Ensimmainen askel on vaikein", Valkeus, kesakuu 1976, s. 21.) 

Oppiaiheen paatös 

Opettajan esitys Viittaa tauluun piirrettyihin kynttilöihin. Herra on sanonut, etta me emme saa piilottaa 
kynttilaamme vakan alle (Matt. 5:15-16). Meidan pitaisi antaa sen loistaa muillekin. Jo 
yhden nuoren naisen kynttilanliekki vaikuttaa. 
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Todistus Todista nuorille naisille, etta jos he vilpittömasti yrittavat ystavystya muiden kanssa, 
Herra siunaa heita heidan pyrkimyksissaan. Kehota heita tietoisesti sytyttamaan muita 
valollaan. 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda nuoria naisia valitsemaan joku henkilö, jonka he haluaisivat yhteisvoimin saada 
aktiiviseksi tai kaannyttaa evankeliumiin. Pyyda heita laatimaan toimintasuunnitelma. 
Pyyda yhta tytöista kirjoittamaan muistiin keskustelussa esiin tulleet ajatukset. Valitkaa 
yksi asia, jota luokka voi alkaa toteuttaa heti. 
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Vanhurskas esimerkki vaikuttaa muihin Oppiaihe 

13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen on vanhurskaana esimerkkina muille. 

VALMISTELUT 1. Kirjoita erillisiin paperilappuihin seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: Joh. 13:15; 1 
Tim. 4:12; 1 Piet. 2:21; Matt. 5:16. 

2. Tutustu oppiaiheessa oleviin lainauksiin ja kertomuksiin. 

3. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Vanhurskas esimerkki voi vaikuttaa muihin 

Kertomus Lue seuraavat sisar Ardeth G. Kappin sanat: 

"Kun pidatte kaskyt ja seuraatte Vapahtajan esimerkkia, annatte samalla valonne loistaa. 
Hyva esimerkkinne auttaa muita löytamaan tien pimenevassa maailmassa. Vaatii 
rohkeutta tehda se, mita tiedatte oikeaksi, vaikka se on hyvin, hyvin vaikeaa. Mutta ette 
koskaan meneta rohkeuttanne, ellette itse halua." ("Stand for Truth and Righteousness", 
Ensign, marraskuu 1988, s. 94) 

Esita seuraava tosikertomus: 

"Olen 17-vuotias ja ollut kirkon jasen kahdeksanvuotiaasta asti. Evankeliumin mukaan 
elaminen ei ole koskaan ollut minulle mikaan ongelma, ennen kuin vahan aikaa sitten, kun 
minulla oli unohtumaton kokemus Craig-nimisen pojan kanssa. 

... Eraana paivana algebrantunnilla [tietty ryhma poikia] paatti olla erityisen ilkeita 
Craigille, joka istuu ihan vieressani. Craig on hiljainen, eika han ole luokan fiksuimpia 
poikia, joten muista pojista on hauskaa tehda hanesta pilaa. Eraana paivana he paattivat 
levittaa ympari luokkaa viestin, ettei kukaan olisi huomaavinaan Craigia. Yleensa autoin 
Craigia niissa tehtavissa, joita han ei ymmartanyt, joten kun kuulin heidan 
suunnitelmansa, en tiennyt, mita tehda. 

... Muutama minuutti ennen tunnin paattymista Craig kumartui puoleeni ja kysyi minulta 
ratkaisua yhteen tehtavaan. Jokainen huoneessa kaantyi katsomaan, kuinka selvittaisin 
tilanteen. Sydameni alkoi jyskyttaa ja kammeneni kostuivat. Halusin toimia ystavallisesti 
vastaamalla hanelle, mutta saatoin tuntea painostuksen kasvavan, kun kaikki 
luokkatoverini odottivat, etten piittaisi hanesta. 

Tunsin poskieni kuumenevan ja tiesin olevani punainen, kun kaannyin Craigin puoleen ja 
selitin hanelle, miten tehtava ratkaistaan. Siina kaikki. Heti kun tunti loppui, kaverit 
alkoivat haukkua minua ja antoi vat minun kuulla kunniani. Oli vaikea uskoa, etta olimme 
lukiolaisia. He tuntuivat ekaluokkalaisilta, ja olisin halunnut itkea. Mutta syvalla 
sisimmassani tiesin tehneeni oikein. 

Seuraavana paivana pelkasin algebranluokkaan menoa. Mutta kun menin sinne, samat 
pojat tulivat luokseni ja kertoivat, etta he halusivat kokeilla samaa uudelleen ja pyysivat, 
etta toimisin suunnitelman mukaan. Siina vaiheessa kuitenkin tiesin, etta olin toiminut 
edellisena paivana oikein, enka aikonut missaan tapauksessa menna mukaan heidan 
kepposeensa. 

Kun kerroin sen heille, koin elamani yllatyksen. Paras ystavani, joka istui lahella, kertoi 
heille, ettei hankaan aikonut tulla mukaan. Monet muut tekivat samoin, ja pian melkein 
kaikki luokassa tulivat siihen tulokseen, etta suunnitelma oli lapsellinen ja typera. Vahan 
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Keskustelua 

Opettajan esitys 

Keskustelua 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

ennen tunnin paattymista kaikki puhuivat Craigin kanssa ja jopa pojat, jotka olivat 
panneet alulle koko jutun, keskustelivat joistakin tehtavista hanen kanssaan. 

Kaikesta tasta opin, etta hyvana esimerkkina oleminen ei ole aivan niin helppoa kuin 
luulisi, mutta yksi ihminen voi vaikuttaa paljon. Jos sinulla on tarpeeksi rohkeutta ja 
uskoa, voit vaikuttaa koko ryhmaan, kun painostus on suuri." (Stephanie Christensen, 
"When the Pressure Is On", New Era, tammikuu 1988, s. 8-9) 

Esita seuraavat kysymykset. Anna muutaman nuoren naisen vastata kuhunkin 
kysymykseen. 

• Miksi meidan pitaisi aina yrittaa olla hyvana esimerkkina, jopa silloinkin, kun se on 
vaikeaa? 

• Mista saat apua olla hyvana esimerkkina? 

• Kuinka voit vaikuttaa ystaviisi myönteisesti? 

Selita, etta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jasenilla on suuri 
vastuu vaikuttaa muihin hyvalla esimerkillaan. Me tiedamme, mika on oikein ja mika 
vaarin, ja me tiedamme, etta taivaallinen Isa on aina meidan kanssamme, kun teemme 
oikein. On paljon parempi olla lahella taivaallista Isaa pitamalla Hanen kaskynsa kuin olla 
muiden suosiossa rikkomalla kaskyja. 

Pyyda nuoria naisia kertomaan tapauksista, jolloin joku on vaikuttanut heihin 
myönteisesti tai kun he ovat vaikuttaneet johonkuhun toiseen myönteisesti. Voit kertoa 
myös omia kokemuksiasi. 

Pyyda muutamia nuoria naisia kertomaan tilanteista, jolloin he olisivat voineet nayttaa 
hyvaa esimerkkia mutta eivat tehneet niin. Pyyda heita kertomaan, milta heista tuntui 
jalkeenpain. 

Piirra tauluun suuri miinusmerkki (-). Kysy, mita tarkoitetaan, kun sanotaan, etta 
jollakulla on kielteinen eli negatiivinen vaikutus toisiin. 

Piirra tauluun myös suuri plusmerkki (+). Kysy, mita tarkoitetaan, kun sanotaan, etta 
jollakulla on myönteinen vaikutus toisiin. 

Keskustelkaa keinoista, joilla me voimme vaikuttaa toisiin myönteisesti. 

Pyhat kirjoitukset tahdentavat esimerkin tarkeytta 

Keskustelua pyhien Selita, etta Vapahtaja osoitti meille, miten voimme olla hyvia esimerkkeja. Han oli aina 
kirjoitusten kohdista uskollinen sille, minka tiesi oikeaksi. Anna seuraavat lainaukset neljalle nuorelle naiselle 

aaneen luettavaksi: 

1. "Silla mina annoin teille esikuvan, etta myös te niin tekisitte, kuin mina olen teille 
tehnyt." (Joh. 13:15) 

2. "Alköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sina uskovaisten esikuva puheessa, 
vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa." (1 Tim. 4:12) 

3. "Kristuskin karsi teidan puolestanne, jattaen teille esikuvan, etta te noudattaisitte 
hanen jalkiansa." (1 Piet. 2:21) 

4. "Niin loistakoon teidan valonne ihmisten edessa, etta he nakisivat teidan hyvat 
tekonne ja ylistaisivat teidan Isaanne, joka on taivaissa." (Matt. 5:16) 

Keskustelkaa siita, kuinka nama kohdat soveltuvat nuoren naisen elamaan. Esita seuraavat 
kysymykset: 

• Kuinka se, etta annat valosi loistaa (eli hyva esimerkkisi) saa ihmiset ylistamaan 
taivaallista Isaa? 

• Kuinka voit nayttaa myönteista esimerkkia ystavillesi puheessa, rakkaudessa, uskossa ja 
puhtaudessa? 
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Oppiaihe 13 

Hyva esimerkki voi tuottaa iloa monelle ihmiselle 

Kertomus Lue seuraava sisar Shirley Casperin, kuuluisan amerikkalaisen golfinpelaajan Billy 
Casperin vaimon, todistus. Pyyda nuoria naisia kuuntelemaan, millainen merkittava osa 
esimerkeilla on kertomuksessa. 

"Olen sanonut monissa yhteyksissa, etta olin valmis liittymaan Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon monta vuotta aikaisemmin kuin Bill. Olin 
tutustunut mormoneihin paljon paremmin kuin Bill. Kun olin nuori tyttö, eraat aitini 
hyvat ystavat olivat mormoneja. Kun vartuin ja myöhemmin, kun menimme naimisiin, 
minulla oli ympari maata monia mormoniystavia. 

Kun Bill voitti Yhdysvaltain golfmestaruuden vuonna 1959 ja voimme jalleen olla vahan 
enemman Salt Lake Cityssa, tunsin sen verran uskontoa, etta pystyin tekemaan eraita 
mielenkiintoisia havaintoja. Juuri noihin aikoihin seurasin melko tarkoin mormonismia. 
Halusin tietaa siita enemman, ja mita enemman opin sita tuntemaan, sita enemman 
halusin oppia. 

Mormoneissa oli eraanlaista suoruutta - ei mitenkaan hyökkaavaa vaan sellaista, etta 
jokainen jasen naytti olevan varma siita, etta juuri se, mita han teki uskontonsa hyvaksi, oli 
sita, mita han halusikin tehda. 

He tuntuivat elavan paremmin kuin muut ihmiset, menestyvan - enka tarkoita 
taloudellisesti. He olivat terveita, onnellisia, toimeliaita ihmisia. He elivat perhekeskeisesti. 
Jos tapasi mormonin, tapasi tavallisesti hanen perheensa. 

Pidin kirkon nuoriso-ohjelmista. Pidin Tabernaakkelikuorosta ja halusin aina paasta siihen 
laulamaan. Kukaan ei tyrkyttanyt uskontoaan meille. Meista vain oli hauskaa 
mormoniystaviemme seurassa, sellaisina kuin he olivat. 

Muistan ensimmaiset kutsumme Utahissa. Niissa tuntui olevan vahemman juomista ja 
varmastikin vahemman tupakoimista. Kun on istunut illan toisensa jalkeen ja paivasta 
paivaan savun tayttamissa huoneissa, osaa antaa arvoa puhtaan ilman ylellisyydelle. 

Toistan, etta pidin mormonien elamantavasta. Se lisasi uteliaisuuttani yha enemman... 

Olisin halunnut menna Billin kanssa temppeliin paljon aiemmin kuin sitten menimme, 
mutta han ei ollut siihen valmis. Meidan Herramme ja Vapahtajamme on meille niin hyva, 
ettei Han anna meille enempaa lakeja kuin pystymme noudattamaan. Meidan kaikkien oli 
edistyttava tuohon tilaan, ennen kuin meille voitiin antaa, mita meilla nyt on. 

Kun Bill sanoi, etta han menisi kasteelle, tiesin varmasti, etta han tarkoitti sita... 

Meille on avautunut uusia maailmoja. Minulla oli tilaisuus kulkea ovelta ovelle eraiden 
lahetyssaarnaajasisarten kanssa Hongkongissa - vain oppiakseni tuntemaan lahetystyöta. 

Golf on vienyt meidat kaukaisiin maailmankolkkiin, ja minne tahansa menemmekin, 
pyhat ovat samoja rakastavia ja ystavallisia ihmisia. He eivat ole pelkkia golfin ystavia, 
jotka ihailevat Billia. He ovat meidan veljiamme ja sisariamme evankeliumissa - samoja 
veljia ja sisaria, jotka meilla oli henkimaailmassa taivaallisen Isamme poikina ja tyttarina... 

Me Casperit olemme havainneet, etta jos me kerromme muille ihmisille olevamme 
mormoneja niin kauniisti kuin osaamme, se on meidankin parhaaksemme. Ihmiset 
kunnioittavat meita uskomme vuoksi. He eivat aina ole samaa mielta meidan kanssamme, 
mutta he kunnioittavat meita samoin kuin me kunnioitamme heita ja heidan 
uskomuksiaan... Meita kunnioitetaan periaatteittemme vuoksi. Meita ihaillaan, jos me 
olemme sellaisia esimerkkeja, jotka ihailun ansaitsevat. 

Ja olen oppinut, etta esimerkki merkitsee paljon joka tilanteessa. Liityin kirkkoon osittain 
tuntemieni mormonien esimerkin vaikutuksesta. Haluan tehda yhta paljon toisten hyvaksi 
kuin he ovat tehneet minun hyvakseni." (Hack Miller, The New Billy Casper [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1970], s. 132-135) 
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Keskustelua Pyyda tyttöja keskustelemaan tavoista, joilla muiden esimerkki vaikutti sisar Casperiin. 
Selita, etta sisar Casperin kokemukset herattivat hanessa halun auttaa muita olemalla itse 
hyva esimerkki. 

Soveltaminen kaytantöön 

Kannusta nuoria naisia huomaamaan ihmisten hyva esimerkki ymparillaan ja pyrkimaan 
itse olemaan hyvia esimerkkeja kaikille ymparillaan. 

96 



Hengellisyyden syventaminen 



Oppiaihe 

13 Parannus 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa parannuksen periaatteen. 

VALMISTELUT 1. Valmista seuraavat yhdeksan sanaliuskaa: "Parannuksen askeleet", "Vaarinteon 
tunnustaminen", "Lupaus olla tekematta enaa syntia", "Paatös tehda oikein", 
"Hyvitys", "Todellinen murhe", "Aika", "Anteeksiantaminen itselle ja muille" seka 
"Herran anteeksianto". 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Parannus on valttamatön syntien anteeksisaamiseksi 

• Milta sinusta tuntuu ennen parannusta ja sen jalkeen? 

Alma kuvasi, milta hanesta tuntui vilpittöman parannuksen jalkeen. Pyyda yhta nuorta 
naista lukemaan kohta Moosia 27:29. 

Lue seuraava lainaus, jossa eras kirkon johtajista vertaa parannusta pyyhekumiin. 

"Jumalalla ... on lyijykyna, jossa on pyyhekumi, ja Han on luvannut kayttaa sita, jos me 
teemme parannuksen ja muutamme elamaamme... Han on sanonut, etta jos me 
hylkaamme pahuutemme ja teemme mielessamme ehdottoman paatöksen sita vastaan, 
han pyyhkii sen pois mielestaan ja unohtaa sen kokonaan. Tietenkin Han odottaa, etta me 
pyyhimme sen pois myös omasta mielestamme." (Sterling W. Sill, Making the Most of 
Yourself [Salt Lake City: Bookcraft, 19711, s. 93) 

• Miksi parannus on niin suurenmoinen periaate ja suuri siunaus elamassamme? 

Parannuksen askeleet 

• Kuinka parannus tehdaan? 

Vastauksena kysymykseen keskustelkaa parannuksen askelista vanhin Robert D. Halesin 
seuraavan esityksen pohjalta. Kun esittelet kunkin askeleen, kiinnita vastaava sanaliuska 
tauluun. Keskustelkaa kunkin askeleen merkityksesta yhdessa. Pyyda luokan jasenia 
lukemaan 2. askeleen kohdalla mainittu pyhien kirjoitusten kohta. 

Aloita kiinnittamalla tauluun sanaliuska "Parannuksen askeleet". 

"1. Tunnustamme tehneemme vaarin. 

2. Teemme Herran kanssa liiton, ettemme enaa koskaan tee syntia, jota olemme tehneet ja 
josta aiomme tehda parannuksen. 'Tasta te voitte tietaa, tekeekö ihminen parannuksen 
synneistaan: Katso, han tunnustaa ne ja hylkaa ne.' (LK 58:43) 

3. Paatamme elaa kaikissa evankeliumin kohdissa parempaa elamaa. 

4. Hyvitamme tekemamme vaaryydet 

a. rukoilemalla katuvasti Herraa; 

b. tunnustamalla piispalle... [jos synti on vakava]; 

c. pyytamalla anteeksi niilta, joita olemme loukanneet. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Ajatuksia herattava 
kysymys 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Lainaus ja keskustelua 

Lainaus, sanaliuskoja 
ja keskustelua 
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5. Meidan parannuksemme taytyy olla yhta syva kuin synti, jota olemme tehneet. 
Helppoa tieta ei ole. Se tekee kipeaa mutta samalla puhdistaa. 

6. Aika on seuraava parannuksen ja hyvityksen osatekija. 

a. Tarvitaan aikaa osoittaa meille itsellemme, Herralle ja lahimmaisillemme, etta me 
olemme lahteneet uudelle tielle elamassamme. 

b. Tarvitaan aikaa tutkia pyhia kirjoituksia ja paattaa noudattaa kaskyja, joiden kautta 
me voimme saada ilon ja onnen. 

7. Taydellinen anteeksianto itselle ja anteeksiantaminen meita loukanneille ilman 
pienintakaan koston hautomista. 

8. Lopuksi suurin kaikista siunauksista: Herran anteeksianto. Me emme muistele enaa 
menneita ahdistuneesti ja kipua tuntien, vaan katsomme eteenpain toivoen ja iloiten, 
rakastaen Jumalaa, itseamme ja koko ihmiskuntaa." (julkaisussa Conference Report, 
lokakuu 1976, s. 34 tai Ensign, marraskuu 1976, s. 26) 

Parannusta on tehtava jatkuvasti 

Lainauksia ja Selita, etta parannus on suurenmoinen lahja, joka voi auttaa meita edistymaan tassa 
keskustelua elamassa. Meidan tulee kayttaa tata lahjaa viisaasti. Lue seuraava lainaus: 

"Parannus on evankeliumin toinen suuri periaate... 

Me kaikki teemme virheita. Jos me teemme vilpittöman parannuksen, meilla on oikeus 
lahestya [taivaallista Isaa] ja pyytaa anteeksi, mutta muistakaa, ettei meille ole myönnetty 
mitaan virhekiintiöta. On aina parempi olla tekematta niita. Eika meidan tietenkaan pida 
typerasti ja itsepaisesti toistaa samoja vanhoja virheita yha uudestaan. Meidan olisi pitanyt 
oppia laksymme. Ei riita, etta me olemme tanaan yhta hyvia kuin eilen. Meidan pitaisi olla 
parempia... Mutta pirullisimpia oppeja, mita voidaan julistaa, on sanoa, etta koska joku on 
tehnyt virheen, ei merkitse mitaan, jos han tekee sen viela toisen kerran tai monta kertaa. 
Paras aika tehda parannus on nyt ennen seuraavaa kertaa." (Richard L. Evans julkaisussa 
Conference Report, lokakuu 1969, s. 68 tai Improvement Era, joulukuu 1969, s. 74, 76) 

Auta nuoria naisia ymmartamaan, ettei parannus ole vain niita varten, jotka ovat tehneet 
suuria synteja, vaan se on kehittymista paremmaksi ihmiseksi. Meidan tulee noudattaa 
parannuksen periaatetta jokaisena elamamme paivana. 

Seuraava lainaus selventaa jatkuvan parannuksen periaatetta: 

"Parannus on vaistamatönta kehittyvalle ihmiselle, koska kaikessa kehittymisessa 
tarvitaan jatkuvaa mukautumista, uudistumista ja vanhan taakse jattamista. Me emme voi 
muuttaa huonoa elamaa hyvaksi yhdella sanalla tai teolla. Virheita ja vaarintekemisia 
taytyy korvata jatkuvasti totuudella ja oikeintekemisella, siirtymalla huonosta hyvaan ja 
hyvasta parempaan... 

Kun me puhumme jatkuvasta parannuksen tarpeesta, alköön sita kasitettakö niin, etta 
tarkoittaisimme synnin ja parannuksen vuorottelemista. Se ei ole taydellista parannusta. 
Meidan pitaa ymmartaa, mika on oikein, ja tehda niin, nahda vaaryys ja hylata se 'Jumalan 
mielen mukaisella murheella', mikali me haluamme paasta osallisiksi taydellisen 
parannuksen siunauksista." (Hugh B. Brown, Eternal Quest, toim. Charles Manley Brown 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1956], s. 99,102) 

Opettajan esitys ja Selita, etta kun me kasvamme hengellisesti, me ymmarramme, etta asiat, jotka nayttivat 
keskustelua olevan oikein elamamme aikaisemmassa vaiheessa, ovatkin vaaria. Hengellinen kasvu 

auttaa ihmista voittamaan nama vastikaan huomatut heikkoudet. Tama on kehitysta. Joka 
paiva, kun opimme asioita, joita meidan pitaisi valttaa, meidan tietomme kasvaa ja me 
edistymme seuraavalle kehitystasolle. Tahdenna sita, etta parannus on jatkuvaa 
ajatustemme ja tekojemme parantamista niissa asioissa, jotka ovat heikkouksiamme. Tama 
kehittyminen jatkuu koko aikuisian. 

• Onko elamassasi "pikkuasioita", joista sinun pitaisi tehda parannus? 
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• Jos paasisit eroon yhdesta tallaisesta pikkuasiasta joka viikko, niin miten elamasi ja 
itsetuntosi paranisivat? 

Lainaus Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut: "Koska me kaikki teemme syntia 
suuremmassa tai vahemmassa maarin, me kaikki olemme jatkuvasti parannuksen 
tarpeessa, meidan kaikkien tulee alituisesti nostaa ylemmaksi katsettamme ja 
kayttaytymistamme. Ihminen voi tuskin tayttaa Herran kaskyja yhdessa paivassa, 
viikossa, kuukaudessa tai vuodessa. Tama on ponnistelua, jonka taytyy jatkua ihmisen 
elaman kaikkien jaljella olevien vuosien ajan." (Anteeksiantamuksen ihme [Helsinki: MAP-
kirkko, 1975], s. 190) 

Kertomus 

Ajatuksia herattavia 
kysymyksia 

Parannus tuo rauhaa 

Pyyda nuoria naisia kuuntelemaan seuraavaa kertomusta ja keksimaan, milla tavoin sita 
voidaan verrata parannuksen periaatteeseen. 

Satu piti ulkoilusta ja retkeili usein tuntikausia yksikseen. Eraana paivana han löysi luolan. 
Vaikka levottomuuden tunne varoitti hanta menemasta luolaan, uteliaisuus sai hanet 
katsomaan sinne. Han kaveli yha pitemmalle luolaan, koska edessapain nakyi paljon 
mielenkiintoista. Viimein luolassa oli aivan pimeaa ja Satu tajusi olevansa eksyksissa. 

Han tunsi pakokauhua, sitten pelkoa, ja sitten han suuttui itselleen, koska oli saattanut 
itsensa niin vaikeaan tilanteeseen. Ja kun han ei voinut löytaa tieta ulos, han joutui 
epatoivon valtaan. Mita han voisi tehda? Han oli menettanyt kokonaan suuntavaistonsa 
eika voinut löytaa oikeaa suuntaa. Silloin han paatti rukoilla apua. Han pyysi Herralta 
ohjausta löytaakseen oikean polun ja voittaakseen tekemansa typeran virheen seuraukset. 
Hapuillen pitkin seinia han kaantyi eraasta kulmasta ja naki etaalla heikon valonkajon. 
Han kulki nopeasti sita kohti, kunnes han viimein astui kirkkaaseen paivanpaisteeseen. 

• Aikoiko Satu eksya luolaan? 

• Miltahan Sadusta tuntui, kun han paasi ulos luolasta? 

• Onko teista koskaan tuntunut siita kuin olisitte eksyksissa etteka löytaisi tieta 
taivaallisen Isan tykö? 

Selita, etta parannus on kuin Sadun tilanne, kun han huomasi virheensa, osoitti 
katumusta, rukoili anteeksiantoa ja opastusta ja palasi valoon. Se on suloisimpia, 
rauhallisimpia tunteita, mita ihminen voi saada. 

Keskustelua pyhien Sano, etta me kaikki teemme virheita elamamme jokaisena paivana. Vain oikean ja 
kirjoitusten kohdasta taydellisen parannuksen jalkeen me voimme saada sisaisen rauhan tunteen. 

Alma, Mormonin Kirjan profeetta, vainosi kirkkoa nuorena miehena. Enkeli ilmestyi 
hanelle ja kaski hanen lopettaa jumalattoman toimintansa. Alma tunsi suurta katumusta 
alkaessaan tehda parannusta synneistaan. Pyyda yhta nuorta naista lukemaan Al. 
36:12-13,15-16. 

• Milta Almasta tuntui, kun han lopulta huomasi syntinsa? 

Pyyda jotakuta toista nuorta naista lukemaan kohta Al. 36:17-21. 

• Kuinka Alma kuvasi tunteitaan, kun han muisti Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja tiesi, 
etta han voisi saada anteeksi? 

• Kuinka rakkautemme ja arvonantomme Vapahtajaa kohtaan kasvaa, kun me teemme 
vilpittöman parannuksen ja etsimme anteeksiantoa? 

Oppiaiheen paatös 

Todistus Todista Jeesuksen rakkauden ja sovitusuhrin todellisuudesta. Todista, etta vanhurskaus on 
tie onneen ja etta taydellinen anteeksianto tekemistamme synneista on mahdollinen, jos 
me uskomme Jeesukseen Kristukseen ja teemme vilpittöman parannuksen. 
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Anteeksianto Oppiaihe 

13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen oppii, kuinka tarkeata on antaa anteeksi muille. 

VALMISTELUT 1. Varaa jokaiselle luokan jasenelle kyna ja paperia. 

2. Valmista juliste seuraavasta pyhien kirjoitusten kohdasta: "Olkaa sen sijaan toisianne 
kohtaan ystavallisia, hyvasydamisia, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin 
Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut." (Ef. 4:32) 

3. Kirjoita paperiin presidentti Spencer W. Kimballin sanat oppiaiheen toisesta kohdasta. 
Anna paperi yhdelle nuorelle naiselle ennen oppituntia ja pyyda hanta tutustumaan 
siihen, niin etta han osaa lukea sen sujuvasti oppitunnilla. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Esimerkkeja Anna jokaiselle nuorelle naiselle paperia ja kyna. Sano heille, etta esitat heille kaksi 
esimerkkitapausta. Tyttöjen tehtavana on kirjoittaa kummankin tapauksen jalkeen, mita he 
tekisivat samanlaisessa tilanteessa. 

Esimerkkitapaus 1 

Marianne uskoi salaisuuden ystavalleen Katjalle, ja Katja lupasi pitaa salaisuuden omana 
tietonaan. Myöhemmin Marianne kuuli sattumalta Katjan kertovan asiasta jollekulle 
toiselle. Eika siina kaikki. Katja oli lisannyt asiaan sellaistakin, mika ei ollut totta. Marianne 
oli hyvin pahoillaan, koska hanen ystavansa oli syönyt sanansa. Han oli myös hyvin 
vihainen - niin vihainen, etta han ajatteli, ettei enaa koskaan puhuisi Katjalle. 

Pyyda nuoria naisia kirjoittamaan paperiin, mita he tekisivat Mariannen asemassa. 

Esimerkkitapaus 2 

Alkuohjelman aikana Kati pani kasilaukkunsa penkille. Han unohti sen siihen lahtiessaan 
luokkaansa. Tullessaan takaisin hakemaan laukkuaan han huomasi, etta se oli poissa. 
Seuraavana paivana vastikaan seurakuntaan muuttanut Sanna tuli kaymaan Katin kotona. 
Sanna tunnusti ottaneensa laukun. Han palautti sen ja sanoi olevansa pahoillaan ja pyysi 
Katilta anteeksi. Kati sanoi: "Unohdetaan koko juttu." Muutamaa paivaa myöhemmin, 
kun Kati jutteli joidenkin ystaviensa kanssa, eras tyttö kysyi, tunsiko kukaan Sannaa. 

Pyyda tyttöja kirjoittamaan, mita he tekisivat Katin asemassa. Pyyda tyttöja sailyttamaan 
paperinsa, silla niita tarvitaan myöhemmin oppitunnilla. 

Vapahtaja opetti anteeksiantoa sanoillaan ja esimerkillaan 

Keskustelua pyhien Selita, etta Jeesus Kristus opetti ihmisille, mita heidan piti tehda, kun joku loukkaisi heita. 
kirjoitusten kohdista Pyyda nuoria naisia kuuntelemaan seuraavaa pyhien kirjoitusten kohtaa ja panemaan 

merkille, mita ohjeita Jeesus antoi. Pyyda yhta nuorta naista lukemaan Matt. 5:43-44. 

• Kuinka meidan pitaisi kohdella niita, jotka ovat loukanneet meita? 

Jeesus opetti, etta Hanen seuraajiensa pitaa antaa anteeksi kaikille. Heidan pitaa rakastaa 
vihollisiaan ja siunata niita, jotka heita kiroavat. Han sanoi jopa, etta jos ihminen ei anna 
anteeksi, han tekee suuremman synnin kuin se, joka loukkasi hanta. Pyyda yhta nuorta 
naista lukemaan LK 64:9-10. 
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• Kuinka vakavaa on olla antamatta anteeksi? 

• Kenelle meidan pitaa antaa anteeksi? 

Lainaus ja keskustelua Jeesus antoi vertaansa vailla olevan esimerkin antamalla anteeksi niille, jotka loukkasivat 
Hanta. Vanhin Robert L. Simpson on sanonut: "Raamatunhistoria kertoo, ettei kukaan 
kuolevainen ihminen ole joutunut kestamaan sellaista nöyryytysta, tuskaa ja karsimysta 
kuin maailman Vapahtaja viimeisten tuntiensa aikana kuolevaisuudessa. 

Vaarien syytösten jalkeen Hanet kavalsi mies, jota pidettiin Hanen lahimpiin ystaviinsa 
kuuluvana. Sitten Han joutui 'oikeuden' eteen, joka langetti tuomion poliittisen hyödyn ja 
yleisen mielipiteen mukaan unohtaen oikeudenmukaisuuden." 

Keskeyta lainauksen lukeminen ja kysy: 

• Milta teista tuntuisi, jos teidan ystavanne pettaisi teidat? 

• Kuinka te suhtautuisitte ihmiseen, joka syyttaa teita vaarin perustein jostakin 
rikkomuksesta? 

Sano, etta Jeesuksen karsimys ei paattynyt ystavan kavallukseen ja vaariin syytöksiin. 
Jatka lukemista. 

"Sitten seurasivat nopeasti muut tuskalliset tapahtumat: pitka matka Golgatalle painavaa 
ristia kantaen, ihmisten pilkka ja sylkeminen matkan varrella, katkeran viinin tarjoaminen 
ja kaiken huippuna naulojen julma iskeminen ja sitten riippuminen ruumis runneltuna, 
verta vuotaen, vihamiesten yha ivatessa. Ja keskella kaikkea tata Jeesus anoi, ehka hiljaa, 
syvaa kunnioitusta tuntien: 'Isa, anna heille anteeksi, silla he eivat tieda, mita he tekevat...' 
(Luuk. 23:34)" (julkaisussa Conference Report, lokakuu 1966, s. 128 tai Improvement Era, 
joulukuu 1966, s. 1148) 

Saadaksemme anteeksi Jumalalta meidan on opittava antamaan anteeksi muille 

Lainaus ja keskustelua Selita, etta kun nuori nainen antaa anteeksi, han antaa Herralle tilaisuuden antaa anteeksi 
itselleen. Vanhin Marion D. Hanks esitti seuraavan kysymyksen: "Eikö ole aarettöman 
harkitsematonta pyytaa ja odottaa anteeksiantoa Jumalalta, kun me itse emme anna 
anteeksi avoimesti ja koko sydamestamme?" (julkaisussa Conference Report, lokakuu 
1973, s. 15 tai Ensign, tammikuu 1974, s. 20) 

• Kuinka voimme antaa anteeksi avoimesti ja koko sydamestamme? 

• Kuinka voi voittaa harmin, suuttumuksen ja koston tunteet niita kohtaan, jotka ovat 
loukanneet meita, niin etta voimme todella antaa anteeksi? 

• Miten rukous voi auttaa meita oppimaan anteeksiantoa? 

• Miten Vapahtajan ymmartaminen ja Hanen tuntemisensa auttaa meita antamaan 
anteeksi muille? 

Selita, etta taivaallinen Isa on sanonut pyhissa kirjoituksissa, etta kun ihminen tekee 
parannuksen, Han antaa taman synnit anteeksi eika muista niita enaa (ks. LK 58:42). Kun 
nuori nainen antaa jollekulle anteeksi, hanen pitaisi sanoa se talle avoimesti ja unohtaa 
sitten loukkaus, niin ettei han koskaan enaa mainitse sita. 

Lainaus Pyyda tehtaviin saanutta nuorta naista lukemaan presidentti Spencer W. Kimballin sanat 
aaneen: 

"Tarkoittaako tama, etta minun on annettava anteeksi silloinkin, kun [loukkaajani] pysyy 
kylmana ja valinpitamattömana ja ilkeana? Tasta kohdasta ei voi erehtya. 

Yleisesti erehdytaan ajattelemaan, etta ennen kuin anteeksiantoa vaaditaan, syyllisen 
taytyy pyytaa anteeksi ja nöyrtya tomuun. Varmasti sen, joka on tehnyt vahinkoa, tulee 
taysin sovittaa tekonsa, mutta mita tulee loukattuun osapuoleen, hanen tulee antaa 
syylliselle anteeksi taman asennoitumisesta riippumatta." (Anteeksiantamuksen ihme 
[Helsinki: MAP-kirkko, 1975], s. 263-264) 
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Oppiaihe 13 

• Kuinka meidan on kohdeltava ihmista, joka on loukannut meita, ellei han pyyda 
anteeksi? Enta silloin, kun han ei ole edes pahoillaan? 

• Miten meidan pitaisi menetella silloin, kun joku loukkaa meita jatkuvasti samalla 
tavalla? (Matt. 18:21-22) 

Juliste Ota esiin valmistamasi juliste: "Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystavallisia, 
hyvasydamisia, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa 
teille anteeksi antanut." (Ef. 4:32) 

Keskustelua Muistuta mieliin oppiaiheen alussa olleet esimerkkitapaukset. Pyyda nuoria naisia 
esimerkeista miettimaan kirjoittamiaan vastauksia. Jos he haluavat, he voivat muuttaa vastauksiaan. 

• Jos olisit Marianne, miten kohtelisit Katjaa tavatessasi hanet uudestaan? 

• Jos Marianne ja Kati antaisivat sydamestaan anteeksi, milta heista tuntuisi? 

• Kun Kati antoi Sannalle anteeksi, han sanoi: "Unohdetaan koko juttu." Kuinka Katin 
pitaisi kayttaytya, jos han on todella antanut Sannalle anteeksi? 

Anteeksianto tuo rakkautta ja siunauksia 

Kertomus ja "Nain hanet münchenilaisessa kirkossa - kaljuuntuvan, tukevan miehen harmaassa 
keskustelua paallystakissa, ruskea huopahattu kadessa. Ihmiset poistuivat pohjakerroksen huoneesta, 

missa olin juuri puhunut, ja siirtyivat puisten tuolien lomitse peralla olevalle ovelle. Oli 
vuosi 1947, ja mina olin tullut Hollannista kukistettuun Saksaan tuomaan Jumalan 
anteeksiannon sanomaa. 

Se oli sanoma, jota he kipeimmin kaipasivat tuossa katkerassa, pommitetussa maassa, ja 
mina esitin heille mielivertaukseni. Ehka siksi, ettei meri ole koskaan kaukana 
hollantilaisten mielesta, ajattelin, etta sinne heitettiin anteeksiannetut synnit. 'Kun me 
tunnustamme syntimme', sanoin, 'Jumala heittaa ne syvimpaan mereen ikiajoiksi...' 

Vakavat kasvot tuijottivat minua uskaltamatta oikein uskoa. Saksassa ei esitetty 
kysymyksia puheiden jalkeen vuonna 1947. Ihmiset nousivat aanettömasti ylös, sanaakaan 
sanomatta he kokosivat tavaransa ja lahtivat huoneesta. 

Ja juuri silloin nain hanet raivaamassa tietaan eteenpain toisin kuin kaikki muut. Ensin 
nain paallystakin ja ruskean hatun, sitten sinisen univormun ja lippalakin paakalloineen ja 
ristissa olevine luineen. Kaikki syöksyi takaisin mieleeni: valtava sali raikeine 
kattovaloineen, surkea vaate- ja kenkakasa keskella lattiaa, alastomana taman miehen 
editse kulkemisen hapea. Nain sisareni hauraan hahmon edellani kylkiluiden törröttaessa 
teravina pergamenttimaisen ihon alta. Betsie, kuinka laiha olitkaan! 

[Betsie ja minut oli pidatetty juutalaisten piilottamisesta kodissamme natsimiehityksen 
aikana Hollannissa. Tama mies oli ollut vartijana Ravensbruckin keskitysleirissa, jonne 
meidat lahetettiin.] 

Nyt han oli edessani, kasi ojennettuna: 'Hieno puhe, Fraulein! Kuinka hyva onkaan tietaa, 
etta kaikki syntimme ovat, niin kuin sanoitte, meren pohjassa!' 

Ja mina, joka olin puhunut niin ylevasti anteeksiannosta, hypistelin muistivihkoani 
tarttumatta kateen. Han ei tietenkaan muistanut minua - kuinka han olisikaan voinut 
muistaa yhden vangin noiden tuhansien naisten joukosta? 

Mutta mina muistin hanet ja nahkaruoskan, joka heilui hanen vyössaan. Olin kasvokkain 
yhden vartijani kanssa, ja vereni tuntui hyytyvan. 

'Mainitsitte Ravensbruckin puheessanne', han sanoi, 'mina olin siella vartijana.' Ei, han ei 
muistanut minua. 

'Mutta sen jalkeen', han jatkoi, 'minusta on tullut kristitty. Mina tiedan, etta Jumala on 
antanut minulle anteeksi julmuudet, jotka siella tein, mutta haluaisin kuulla sen myös 
teidan suustanne, Fraulein.' Kasi ojentui jalleen minua kohti. 'Annatteko te minulle 
anteeksi?' 
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Mina seisoin siina, mina, joka olin saanut syntini anteeksi kerran toisensa jalkeen, enka 
mina voinut antaa anteeksi. Betsie oli kuollut siella. Pystyisikö mies pyyhkimaan pois 
hanen hitaan, kauhean kuolemansa vain pyytamalla anteeksi? 

Han ei varmaankaan seissyt monta sekuntia kasi ojennettuna, mutta minusta se tuntui 
tuntikausilta kamppaillessani vaikeimman asian kanssa, minka eteen koskaan olin 
joutunut. 

Silla minun oli tehtava se. Tiesin sen. Lupaukseen, etta Jumala antaa anteeksi, sisaltyy 
ehto, etta me annamme anteeksi niille, jotka ovat meita vastaan rikkoneet. 'Jos te ette anna 
anteeksi ihmisille heidan rikkomuksiaan, niin teidan taivaallinen Isanne ei myöskaan anna 
teille anteeksi', Jeesus sanoi. 

Tiesin, etta se oli Jumalan kasky, ja sen lisaksi tiesin sen jokapaivaisesta kokemuksesta. 
Sodan paattymisesta lahtien olin pitanyt Hollannissa kotia natsien uhreille. Ne, jotka 
pystyivat antamaan anteeksi entisille vihollisilleen, pystyivat myös palaamaan 
ulkomaailmaan ja aloittamaan elamansa uudestaan, olivatpa fyysiset arvet millaisia 
tahansa. Katkeruuttaan hautovat jaivat invalideiksi. Niin yksinkertaista ja hirvittavaa se 
oli. 

Ja mina seisoin yha paikallani kylmyyden puristaessa sydantani. Mutta anteeksianto ei ole 
tunne - tiesin senkin. Anteeksianto on tahdonalainen teko, ja tahto voi toimia, olipa 
sydamen lampö mita tahansa.'... auta minua!', rukoilin aanettömasti. 'Mina voin nostaa 
kateni. Mina voin tehda sen verran. Anna sina tunne.' 

Ja niin mina tartuin jaykasti ja konemaisesti minulle ojennettuun kateen. Ja samalla 
tapahtui jotakin uskomatonta. Virta alkoi hartioistani, syöksyi kasivarteeni ja hypahti 
yhteenliitettyihin kasiimme. Ja sitten tuo parantava lampö tuntui tulvivan koko 
olemukseeni ja nostavan kyyneleet silmiini. 

'Mina annan sinulle anteeksi, veli!' itkin. 'Koko sydamestani!' 

Pitkan aikaa pidimme toisiamme kadesta, entinen vartija ja keskitysleirivanki. En ollut 
koskaan ennen tuntenut Jumalan rakkautta niin voimakkaasti kuin silloin tunsin." (Corrie 
Ten Boom artikkelissa "I'm Still Learning to Forgive". Painettu Guideposts -lehden luvalla. 
Copyright © 1972 Guideposts Associates, Inc., Carmel, New York 10512) 

Pyhien kirjoitusten 
kohta ja todistus 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Oppiaiheen paatös 

Paata oppiaihe lukemalla tytöille kohta LK 64:8-10 ja havainnollista sen sisaltamaa 
opetusta kertomalla jokin oma tai jonkun toisen kokemus esimerkkina. Todista siita, miten 
tarkeata on elaa taman periaatteen mukaan, jotta voisimme saada Herran lupaamat 
siunaukset. 

Lukekaa uudelleen julisteen kohta Ef. 4:32 ja kehota nuoria naisia olemaan 
ystavallisia ja hyvasydamisia muille oppimalla antamaan anteeksi ja noudattamalla 
Vapahtajan esimerkkia. 
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Rukous ja mietiskely Oppiaihe 13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, miten suuriarvoisia paivittainen rukous ja mietiskely 
ovat hanen elamassaan. 

VALMISTELUT 1. Kuva 14, Jeesus rukoilee Getsemanessa (62175). 

2. Valmista juliste presidentti Harold B. Leen sanoista: "Elama on hauras - kasittele sita 
rukoillen." 

3. Valmista jokaiselle luokan tytölle seuraava kutsu. 

KUTSUKORTTI 

KENELLE: LK 104:79 

MIKSI: LK 19:28 

1 Tess. 5:18 

Jaak. 1:5 

Al. 34:27 

KUINKA: 3 Ne. 19:6 

1 Tim. 4:15 

MISSA: Matt. 6:6 

Al. 34:26 

MILLOIN: Al. 34:21 

1 Tess. 5:17 

LUPAUS: Al. 37:37 

V.P. 

4. Pyyda luokan jasenia valmistautumaan lukemaan seuraavat oppiaiheen kohdat: 

a. runo "Vapaamuotoinen rukous"; 

b. vanhin H. Burke Petersonin sanat siita, miten pitaisi rukoilla; 

c. presidentti David O. McKayn sanat mietiskelysta. 

5. Pyyda kahta nuorta naista laulamaan kaksiaanisesti "Rukous sielun halu on" (MAP-
lauluja, 1985, 89). 

6. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto: Kutsukorttien ojentaminen 

Moniste Anna kutsukortit tytöille. He saavat lukea oppitunnin aikana viitteet saadakseen selville 
kutsukortin sanoman. 
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Keskustelkaa yhdessa siita, kenelle kutsukortti annetaan. Pyyda oppilaita ottamaan esiin 
LK 104:79 ja lukemaan se yhdessa. Siita kay ilmi, etta kutsukortti on tarkoitettu jokaiselle 
tytölle. 

Pyhat kirjoitukset sisaltavat opetuksia rukouksesta 

Keskustelua Pyyda nuoria naisia selittamaan, miksi Herra pyytaa meita rukoilemaan. Kun tytöt ovat 
esittaneet ehdotuksensa, pyyda heita etsimaan kutsukortissa mainitut nelja pyhien 
kirjoitusten kohtaa. Pyyda heita lukemaan kohdat ja mainitsemaan syyt, miksi Herra 
haluaa meidan rukoilevan. 

LK 19:28 (se on kasky); 1 Tess. 5:18 (kiitokseksi kaikesta, se on Jumalan tahto); Jaak. 1:5 (jos 
teilta puuttuu viisautta); Al. 34:27 (rukoilkaa itsenne ja toisten hyvaksi). 

Selita nuorille naisille, etta on paljon muitakin syita rukoilla ja etta naissa neljassa 
kohdassa on mainittu vain muutama syy. 

Runo Pyyda tehtavan saanutta luokan jasenta lukemaan seuraava runo, joka johdattaa 
keskusteluun siita, miten tulisi rukoilla. 

Vapaamuotoinen rukous 

Nain sanoi diakoni Lemuel: 
"Jos oikein rukoillaan, 

ei muuta tapaa olekaan 
kuin maassa polvillaan." 

"Ei", sanoi siihen pastori, 
"voi rukoilla vain nain: 

Kadet ja silmat nostetaan 
hartaasti ylöspain." 

"Oi ei, ei", piispasta se on 
liiaksi korskeaa. 

"Jos silmat sulkee, painaa paan, 
nöyryytta osoittaa." 

"Minusta hanen ristia 
katensa pitaisi, 

peukalot maahan osoittaa", 
esitti tohtori. 

"Ma kerran kaivoon putosin", 
Janhunen kertoi nain. 

"Ylhaalla keikkui anturat 
ja paa ol' alaspain. 

Ma heti siina rukoilin 
parhaimman rukouksen, 
rukouksellisimman rukouksen, 
paallani seisoen." 

(Sam Walter Foss, "The Prayer of Cyrus Brown", julkaisussa Stars to Steer By, toim. Louis 
Untermeyer [New York: Harcourt, Brace and Co., 19411, s. 301-302) 

Pyhien kirjoitusten Pyyda nuoria naisia etsimaan kohta 3 Ne. 19:6, joka mainitaan kutsukortissa. Selita, etta 
kohta kun Vapahtaja ilmestyi Amerikan mantereella, Han opetti opetuslapsiaan rukoilemaan, ja 

he puolestaan opettivat kansaa rukoilemaan. Pyyda yhta tyttöa lukemaan tama pyhien 
kirjoitusten kohta ja kysy sitten, kuinka nefilaisten oli maara rukoilla. 

Selita, etta taivaallinen Isamme on antanut meille nykyisten johtajiemme kautta paljon 
ohjeita rukoilemisesta auttaakseen meita paasemaan lahemmaksi Hanta. Pyyda tehtavan 
saanutta luokan jasenta lukemaan piispa H. Burke Petersonin ehdotukset, ja keskustelkaa 
sitten niista. 

Lainaus 
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Oppiaihe 13 

"Kun tunnette tarvetta uskoutua Herralle tai parantaa yhteyttanne Haneen - toisin sanoen 
rukoilla - saanen ehdottaa seuraavaa menettelya: Menkaa yksinaiseen paikkaan; paikkaan, 
jossa voitte ajatella; paikkaan, jossa voitte polvistua; paikkaan, jossa voitte puhua Hanelle 
aaneen. Makuuhuone, kylpyhuone tai vaatehuone kelpaavat. Kuvitelkaa Hanet sitten 
sielunne silmilla. Ajatelkaa, kenelle puhutte, hillitkaa ajatuksenne, aikaa antako niiden 
vaeltaa, puhukaa Hanelle kuin puhuisitte isallenne tai ystavallenne. Kertokaa Hanelle 
asioista, joista haluatte todella kertoa - ei kuluneita fraaseja, jotka eivat paljon merkitse, 
vaan keskustelkaa Hanen kanssaan vilpittömasti, sydamestanne. Uskoutukaa Hanelle, 
pyytakaa Hanelta anteeksi, vedotkaa Haneen, nauttikaa Hanen seurastaan, kiittakaa 
Hanta, ilmaiskaa Hanelle rakkautenne ja kuunnelkaa sitten Hanen vastauksiaan... Herran 
vastaukset ovat hiljaisia - hyvin hiljaisia. Itse asiassa harvat kuulevat Hanen vastauksensa 
korvillaan. Meidan taytyy kuunnella hyvin tarkkaavaisesti, tai me emme kuule niita. 
Useimmat Herran vastaukset tunnetaan sydamessa lampimana, hyvana tunteena, tai ne 
voivat tulla ajatuksina mieleemme. Ne tulevat niille, jotka ovat valmiita ja karsivallisia." 
(julkaisussa Conference Report, lokakuu 1973, s. 13 tai Ensign, tammikuu 1974, s. 19) 

Keskustelua kuvasta Nayta kuvaa Getsemanessa rukoilevasta Vapahtajasta ja pyyda tyttöja sanomaan, mita me 
voimme oppia rukouksesta katsomalla tata kuvaa. Auta heita huomaamaan nöyryys, 
yksinaisyys, usko, polvistuminen, keskittyminen ja mietiskely. 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdasta 

Lainaus 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Mietiskely on rukoilemista 

Pyyda tyttöja etsimaan kohta 1 Tim. 4:15 ja lukemaan se kutsukortin kohdasta "Kuinka". 
Huomauta, etta sana "harrasta" on englanninkielisessa Raamatussa "mietiskele". Pyyda 
tyttöja kertomaan, mita he ymmartavat sanalla mietiskella. 

Kun tytöt ovat vastanneet kysymykseen, pyyda tehtavan saanutta tyttöa lukemaan 
seuraavat presidentti David O. McKayn sanat: 

"Luulen, etta me kiinnitamme liian vahan huomiota mietiskelyn arvoon, omistautumisen 
periaatteeseen... Mietiskely on sielun kielta. Se on maaritelty 'yksityiseksi hartauden 
muodoksi tai hengelliseksi toiminnaksi, johon kuuluu jonkin uskonnollisen aiheen 
syvallinen ja jatkuva pohdinta'. Mietiskely on rukoilemista... 

Mietiskely on yksi kaikkein salaisimmista, kaikkein pyhimmista ovista, joiden kautta me 
kuljemme Herran tykö." {Man May Know for Himself, toim. Clare Middlemiss [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1969], s. 22-23) 

Keskustelkaa jalleen lyhyesti paikoista, jonne piispa Peterson ehdotti meidan menevan, 
jotta voisimme olla yksin. Pyyda sitten nuoria naisia ajattelemaan, minne he voisivat 
menna mietiskelemaan. 

Selita, etta rukoustemme ja mietiskelymme tapa ja paikka liittyvat laheisesti yhteen. Pyyda 
luokan jasenia katsomaan kutsukorttejaan ja etsimaan pyhista kirjoituksista, missa meidan 
tulee rukoilla. Lukekaa ne yhdessa ja keskustelkaa siita, minne Herra kehottaa menemaan: 

Matt. 6:6. (Rukoile kammiossasi tai salaisessa paikassa.) 

Al. 34:26 (Rukoile kammiossasi, salaisessa paikassa tai eramaassasi.) 

Pyyda tassa yhteydessa nuoria naisia ajattelemaan, missa heidan oma "eramaansa" voisi 
olla. Auta heita keksimaan paikkoja, minne he voisivat menna mietiskelemaan 
yksinaisyyteen. 

Selita, etta taivaallinen Isa on sanonut meille myös, milloin meidan tulee rukoilla. Pyyda 
tyttöja katsomaan kutsukorteistaan, milloin heidan pyhien kirjoitusten mukaan on sopivaa 
rukoilla. 

Al. 34:21 (Rukoilkaa aamulla, keskipaivalla ja illalla.) 

1 Tess. 5:17 (Rukoilkaa lakkaamatta.) 

Vakuuta nuorille naisille, etta taivaallinen Isa kuulee heita aina ja haluaa heidan 
rukoilevan Hanta. Lakkaamaton rukous ja Herran kiittaminen ovat osa vanhurskasta 
elamaa. 
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Elama on hauras - kasittele sita rukoillen 

Juliste Nayta julistetta: "Elama on hauras - kasittele sita rukoillen." (Harold B. Leen lainaamana 
julkaisussa Conference Report, Meksikon ja Keski-Amerikan aluekonferenssi 1972, s. 48) 

Tauluun Kysy nuorilta naisilta, mita ongelmia, paatöksia ja kiusauksia he voisivat kasitella 
paremmin, jos he mietiskelisivat ja rukoilisivat. Kirjoita vastaukset tauluun. 

Mietiskely ja rukous auttavat 

1. vahvistamaan todistusta; 

2. voittamaan kielteisia asenteita; 

3. paastoamaan merkityksellisesti; 

4. vastustamaan ikatoverien painostusta; 

5. noudattamaan kirkon tasovaatimuksia; 

6. ratkaisemaan kouluongelmia; 

7. parantamaan itsetuntoa; 

8. noudattamaan viisauden sanaa; 

9. hankkimaan hyvia tapoja; 

10. voittamaan heikkouksia. 

Lainaus • Miten mietiskely ja rukous voivat auttaa tauluun kirjoitettujen ongelmien 
ratkaisemisessa? 

Kun tytöt ovat vastanneet kysymykseen, lue seuraava vanhin Boyd K. Packerin lausunto, 
joka edelleen selvittaa kysymysta: 

"Kun teilla on jokin pulma, harkitkaa sita ensin omassa mielessanne. Pohtikaa sita, 
eritelkaa sita ja tutkistelkaa sita. Lukekaa pyhia kirjoituksia. Rukoilkaa asian johdosta... 

Pohtikaa asioita hiukan joka paiva, niin ettette aina ole kriisitilanteessa, jossa teidan on 
tehtava suuria ratkaisuja hetken mielijohteeseen luottaen... 

Olen oppinut, etta paras hetki painia suurten ongelmien kimpussa on anivarhain 
aamulla... Mielemme liitutaulu on pyyhitty puhtaaksi hyvan yöunen aikana. Paivan aikana 
keraantyneet hairiötekijat eivat ole tiella. Myös kehomme on levannyt. Tama on sopiva 
hetki ajatella jotakin asiaa huolellisesti ja perusteellisesti ja saada henkilökohtaista 
ilmoitusta." (Ks. "Itseluottamus", Valkeus, maaliskuu 1976, s. 22-23.) 

Oppiaiheen paatös 

Selita, etta monissa kutsukorteissa ovat kirjaimet V.P., jotka tarkoittavat, etta kutsun saajan 
on paatettava, ottaako han kutsun vastaan, ja annettava siihen vastaus. Pyyda tyttöja 
katsomaan korttejaan ja lukemaan lupaus, ennen kuin he paattavat, hyvaksyvatkö he 
kutsun rukoilla ja mietiskella vai hylkaavatkö he sen. Pyyda tyttöja lukemaan kohta Al. 
37:37, josta löytyy Herran antama lupaus. (Han ohjaa heita heidan parhaakseen ja korottaa 
heidat viimeisena paivana.) 

Pyyda tyttöja harkitsemaan vakavasti, miten he vastaavat kutsuun. Selita heille, etta jos he 
ottavat vastaan kutsun rukoilla ja mietiskella, heidan pitaisi sitoutua tekemaan niin 
paivittain. 

Todistus Ehdota, etta nuoret naiset kohtaavat elamansa rukoillen, ja todista rukouksen ja 
mietiskelyn merkityksesta omassa elamassasi. Kerro jostakin omasta kokemuksestasi, 
johon on liittynyt rukous, ja pyyda myös nuoria naisia kertomaan kokemuksistaan. 

Laulu Paata oppitunti pyytamalla kahta tehtavan saanutta nuorta naista laulamaan laulu 
"Rukous sielun halu on" (MAP-lauluja, 1985, 89). 
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Lepopaiva Oppiaihe 13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen pyrkii pyhittamaan lepopaivan entista paremmin. 

VALMISTELUT 1. Varaa jokaiselle nuorelle naiselle kyna ja paperia. 

2. Valmista jokaiselle nuorelle naiselle mittatikku. Se voisi nayttaa tallaiselta: 

Lepopaivan toiminnan mitta 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Valmistautuminen lepopaivaan lisaa sen suomia siunauksia 

Kirjoittamista Anna jokaiselle nuorelle naiselle kyna ja paperia. Pyyda heita taittamaan paperi 
pystysuunnassa, niin etta muodostuu kaksi saraketta. Pyyda heita kirjoittamaan 
ensimmaisen sarakkeen otsikoksi: "Mita tein viime sunnuntaina?" Pyyda heita 
vastaamaan kysymykseen. Tahan ei saisi kulua aikaa yli viitta minuuttia. Pyyda heita 
sailyttamaan paperi, silla sita tarvitaan myöhemmin oppitunnin aikana. 

Kertomus Lue seuraava kertomus: 

"Muistan sanoneeni: 'Mika minussa on vikana? Pelkaan sunnuntaita. Olen ymmalla. 
Paatani sarkee. Itken. Riitelen vanhempieni kanssa. Vaikka kaynkin saannöllisesti 
kirkossa, en tunne saavani sielta mitaan. Missa ovat kaikki ne siunaukset, joita meille on 
luvattu? Yritan pyhittaa lepopaivan. En kay elokuvissa enka ostoksilla. Kayn kokouksissa. 
Mika minussa on vikana?' Sain lopulta selville, missa vika oli. 

Tiesin sydamessani, etta kun tein koulutehtaviani sunnuntaina tai katselin televisiota tai 
ompelin tai kun kavin tyttöystavieni luona ja kun juttelimme kaikesta, mista tytöt 
juttelevat, en pyhittanyt lepopaivaa. Sunnuntai oli melkein kuin mika tahansa paiva. 

Eraan lepopaivaa koskevan oppiaiheen jalkeen paatin aloittaa toisenlaisen lepopaivan 
vieton. Paatin tarkkailla itseani. Kun olin tehnyt paatökseni, sain innoitusta tehda 
lepopaivasta entista merkityksellisemman. Oppiaiheessamme sanottiin, etta meidan pitaisi 
laatia etukateen luettelo asioista, joiden avulla voimme valmistautua sapatinpaivaa varten. 
Kun olin laatinut luettelon, kaikki asettui kohdalleen." 

Aivoriihi Pyyda tyttöja katsomaan oppitunnin alussa laatimaansa luetteloa. Kysy, mita asioita olisi 
voitu tehda lauantaina, niin etta sunnuntaista olisi tullut parempi lepopaiva. Tahdenna 
sita, etta sunnuntai on pyha paiva ja etta sita varten pitaisi valmistautua. Jaa nuoret naiset 
kolmeen ryhmaan. Pyyda kumpaakin ryhmaa valitsemaan sihteeri. Anna kullekin 
ryhmalle yksi seuraavista kysymyksista. Pyyda heita keksimaan mahdollisimman monta 
vastausta viidessa minuutissa. Heidan luetteloistaan saattaa olla apua aivoriihessa. 
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Onko toiminta hyvan tekemista? Onko se hengellisesti kohottavaa? Tekisikö Jeesus niin? 
Tavoitteeni: Varjelen itseni niin, ettei maailma saastuta. 

3. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 



Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

1. Miten sunnuntaita varten pitaisi valmistautua lauantaina, niin etta sunnuntaista tulisi 
merkityksellisempi? 

2. Mita normaalin sapatinpaivan toiminnasta pitaisi jattaa pois, jotta siita tulisi 
hengellisempi paiva? 

3. Mita valmisteluja pitaisi tehda perheen yhteista sunnuntaihetkea ja toimintaa varten? 

Pyyda kunkin ryhman sihteeria kertomaan ryhmansa ajatuksista ja paatelmista. 

• Mita siunauksia me voimme saada valmistautumalla etukateen lepopaivaa varten? 
(Tyytyvaisyytta, iloista odotusta, aikaa ajatella, mietiskella, rukoilla ja tutkia pyhia 
kirjoituksia, kiinteammat perhesuhteet ja laheisemman suhteen taivaalliseen Isaan.) 
Kirjoita vastaukset tauluun. 

Selita, etta kun me pyhitamme lepopaivan, me saamme siunauksia taman taivaallisen 
Isamme kaskyn noudattamisesta. Pyyda yhta nuorta naista lukemaan 2 Moos. 20:8-11. 

Me palvelemme Jumalaa sanoin, ajatuksin, lauluin ja teoin 

Keskustelua pyhien Opin ja Liittojen Kirjan kohdassa 59:9-10 meille sanotaan, minne meidan pitaisi menna 
kirjoitusten kohdasta sapatinpaivana. Pyyda yhta nuorta naista lukemaan nama jakeet. 

• Minne meidan kasketaan menna sapatinpaivana? 

• Millaisin mielin meidan pitaisi menna sakramenttikokoukseen? 

• Miten perhesiteet ja -suhteet lujittuvat, kun perhe kay yhdessa kokouksissa? 

Lainaus ja keskustelua Lue seuraava lainaus: 

"Liian usein me tulemme palvelemaan Jumalaa ja annamme uhrilahjamme yrittamatta 
valmistaa sisaista minaamme yhta huolella kuin pukeudumme ja siistiydymme 
ulkonaisesti." (Robert L. Simpson julkaisussa Conference Report, lokakuu 1966, s. 129 tai 
Improvement Era, joulukuu 1966, s. 1148) 

• Kuinka voimme valmistaa "sisaisen minamme" lepopaivaa varten? 

Esimerkkeja Esita seuraavat esimerkkitapaukset nuorille naisille. Keskustelkaa niista. (Auta nuoria 
naisia ymmartamaan, etta on monia tapoja pyhittaa lepopaiva tai jattaa se pyhittamatta.) 

1. Helena ja Sinikka pujahtivat takapenkkiin juuri, kun piispa ilmoitti alkurukouksesta. 
He kuiskuttelivat koko kokouksen ajan ja kirjoittelivat kirjelappuja toisilleen. 

• Kuinka Helenan ja Sinikan puuhat saattoivat vaikuttaa heidan lahellaan istuvien 
ihmisten jumalanpalvelukseen? 

2. Sakramenttilaulun aikana Eija vaipui penkkiinsa, sulki silmansa, ei avannut 
laulukirjaansa eika myöskaan laulanut. 

• Miten laulaminen ja laulun sanat voivat kohottaa kokouksen henkea? 

3. Sanna istui Marin vieressa sakramenttikokouksessa. Sakramenttia siunattaessa ja 
jaettaessa Sanna ajatteli elokuvaa, jonka han oli nahnyt edellisena paivana. Han 
hatkahti Marin nykaistessa hanta ja ojentaessa sakramenttitarjottimen. 

• Kuinka vertaisitte Sannan ulkonaista kunnioittavuutta hanen ajatuksiinsa? 

• Miten jokainen nuori nainen voisi olla sakramentin aikana kunnioittavampi? 

4. Tarjaa kiehtoi piispan puhe. Piispa puhui parannuksesta, ja Tarjasta tuntui hyvalta 
kuulla siita, koska se on niin kaunis osa evankeliumia. 

• Miten Tarja osoitti kunnioitusta? 

• Mita siunauksia voimme saada, kun asennoidumme hartaasti jumalanpalvelukseen? 

5. Karita oli kutsunut Elinan sunnuntaina kotiinsa kuuntelemaan uutta suosikkilevya. 
Elina oli kuullut, etta hanen ystavansa Anna oli sairaana. Han muisti leiponeensa aidin 
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kanssa kakun lauantaina, joten han paattikin kayda katsomassa Annaa ja vieda osan 
kakusta hanelle. 

• Milla tavoin Elinan toiminta oli esimerkkina lepopaivan oikeasta pyhittamisesta? 

• Miksi Elina olisi saattanut menettaa sapatinpaivan hengen, jos han olisi mennyt 
Karitan kotiin? 

Paata keskustelu esimerkkitapauksista toteamalla, etta me voimme palvella Jumalaa 
sanoin, ajatuksin, hengellisen musiikin ja hyvien tekojen avulla. Sano, etta 
jumalanpalvelus on elamista ja tekemista - taivaallisen Isamme tahdon noudattamista. 

Lainaus Lue presidentti Ezra Taft Bensonin sanat: 

"Sapatinpaivan tarkoitus on hengellinen ylentyminen, liittojemme uudistaminen, 
jumalanpalvelus, lepo, rukous. Sen tarkoitus on ravita henkea, jotta Jumalan kaskyja 
noudattamalla voisimme elaa niin, ettei maailma saastuta." (God, Family, Country: Our 
Three Loyalties [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], s. 10-14) 

Meidan tulee arvioida lepopaivan toimiamme 

Keskustelua • Mista tiedamme, mita sunnuntaina pitaisi tehda ja mita ei? 

• Haluaisitteko luettelon siita, mita saa tehda sapatinpaivana ja mita ei? 

Selita, etta entisina aikoina juutalaiset eivat noudattaneet ohjeita, jotka heille oli annettu 
sapatin pyhittamisesta. Jotta he tietaisivat tasmallisesti, mita sai tehda ja mita ei, oli 
maaritelty ankaria rabbiinisaantöja, esimerkiksi seuraavankaltaisia: 

1. "Tietynlaisia solmuja ei saanut tehda eika avata. Yhdella kadella avattavan solmun sai 
kuitenkin avata. 

2. Tulta ei saanut sammuttaa eika sytyttaa. 

3. Ei saanut kulkea kuin vajaan kahden kilometrin matkan. Tama matka, jota sanottiin 
'sapatin matkaksi', maarattiin mittaamalla ilmestysmajan ja kaukaisimman leirin 
edestakainen valimatka. Jos joku kulki pidemman matkan, han teki työta ja siksi 
syntia." ("Is it Lawful to Do Good on the Sabbath", New Testament Daily Teacher Manual 
[seminary manual 1980-1981], s. 97) 

4. Herasi myös kysymys siita, saiko syöda sellaisen munan, jonka lakia tuntematon kana 
oli muninut sapattina. Toinen rabbi salli sen, toinen ei. (Ks. Albert E. Bailey, Daily Life in 
Bible Times [New York: Charles Schribner's Sons, 1943], s. 255.) 

Lainaus Selita, ettei myöhempina aikoina ole esitetty tallaisia saantöja, vaan on annettu yleisia 
ohjeita lepopaivan pyhittamisesta. 

"Tana meidan aikanamme Herra on tahdentanyt erityisesti lepopaivan pyhittamista... 

Koska me elamme sapattia rikkovassa yhteiskunnassa, meidan on ... elettava ... 
maailmassa olematta maailmasta... 

Meidan ei ole pakko kayda ostoksilla sapatinpaivana. Siionin kaupungissa ei kayda 
kauppaa sapattina. 

Meidan ei tarvitse kayda huvitilaisuuksissa eika metsastaa tai kalastaa sunnuntaina. 

Jos se on todella aikomuksemme ... me elamme sapatinpaivan niiden ohjeiden mukaan, 
jotka Herra antoi Opin ja Liittojen Kirjan asiaa koskevassa luvussa." (Ks. "Olkaa puhtaat, 
te Herran aseenkantajat", Konferenssiraportit 1973-1975, s. 139.) 

• Mika on kohdan LK 59:9 mukaan sapatinpaivan paatarkoitus? (Varjella itsemme, niin 
ettei maailma saastuta.) 

• Mista me tiedamme, mika toiminta varjelee meita maailman saastutukselta? 

Itsearviointia Kirjoita seuraavat kysymykset tauluun ja pyyda nuoria naisia kirjoittamaan ne paperinsa 
oikealle puolelle: 
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1. Oriko toiminta hyvan tekemista? 

2. Onko se hengellisesti kohottavaa? 

3. Tekisikö Jeesus niin? 

Pyyda jokaista nuorta naista arvioimaan tavanomaisia sunnuntaitoimiaan vastaamalla 
naihin kolmeen kysymykseen. 

Opettajan esitys Nama ohjeet auttavat meita paattamaan, onko jokin toiminta sopivaa lepopaivana. 
Tallainen menettely vaatii suurempaa kypsyytta kuin se, etta jokaista tilannetta varten olisi 
yksityiskohtaiset saannöt. Jos me pidamme mielessamme lepopaivan tarkoituksen ja 
tavoitteemme varjeltua maailman saastutukselta, me pystymme tehokkaammin 
saatelemaan omia toimiamme sapatinpaivana. 

Lainaus Kun nuoret naiset ovat keskustelleet naista kolmesta ajatuksesta, lue seuraavat aikamme 
kirkon johtajan sanat: 

"Olittepa kotona tai kirkossa, ajatustenne ja kayttaytymisenne pitaisi olla aina 
sopusoinnussa sapatinpaivan hengen ja tarkoituksen kanssa. Huvittelu- ja virkistyspaikat, 
jotka voivat sopivana ajankohtana palvella tarpeellista tarkoitusta, eivat ole omiaan 
edistamaan hengellista kasvua, eivatka sellaiset paikat varjele teita, niin 'ettei maailma 
saastuta', vaan kieltavat teilta 'maan tayteyden', joka on luvattu niille, jotka noudattavat 
sapatin lakia. Te, joille sapatin rikkominen on tullut tavaksi siksi, ettette 'pyhita 
lepopaivaa', menetatte sieluntayden iloa sormustimellisesta mielihyvaa. Te kiinnitatte 
liikaa huomiota fyysisiin haluihinne hengellisen terveytenne kustannuksella." (Harold B. 
Lee, Decisions for Successful Living [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973], s. 147-148) 

Moniste Anna jokaiselle nuorelle naiselle mittatikku ja kehota hanta pyhittamaan entista paremmin 
lepopaivansa arvioimalla toimia naiden kolmen ohjeen mukaan. Todista siita, miten 
tarkeaa on pyhittaa lepopaiva ja mita siunauksia siita koituu. 

112 



Todistus Oppiaihe 

13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen oppii, kuinka han voi saada todistuksen, vahvistaa sita ja kertoa 
siita muille. 

VALMISTELUT 1. Tuo mukanasi siemenia ja ruukkukasvi. 

2. Valmista juliste, jossa on seuraava maaritelma: 

Todistus on Pyhalta Hengelta saatu varma tieto siita, etta 
a. Jeesus on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja; 
b. Joseph Smith on Jumalan profeetta, joka palautti evankeliumin; 
c. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa tosi kirkko ja etta 
sita johdetaan nykyaankin profeetan kautta. 

3. Kirjoita kukin seuraavista pyhien kirjoitusten viitteista erilliseen paperiin: Al. 32:27; LK 
11:22; Moro. 10:4; Joh. 7:17; Al. 5:46. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Havaintoesitys ja 
keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdasta 

Juliste ja keskustelua 

Johdanto 

Nayta luokalle siemenia ja ruukkukasvia. 
• Mita yhteista nailla on? 
• Mita taytyy tapahtua, ennen kuin siemenesta kasvaa kasvi? 

Selita, etta Mormonin Kirjassa Alma vertasi siementa johonkin muuhun. Pyyda nuoria 
naisia lukemaan Al. 32:27-28, josta selviaa, mihin siementa verrataan. (Jumalan sanaan.) 

• Miksi kutsumme tietoa Jumalan sanan totuudesta? (Todistukseksi.) 

Nayta julistetta, jossa on todistuksen maaritelma (ks. "Valmistelut") ja pyyda yhta nuorista 
naisista lukemaan se aaneen. Selita, etta jos yksikin naista tarkeista todistuksen 
osatekijöista puuttuu, meidan todistuksemme ei ole taydellinen. Jata juliste nakyviin 
oppitunnin ajaksi. (Ks. Bruce R. McConkie, julkaisussa Conference Report, La Pazin 
aluekonferenssi Boliviassa 3. maaliskuuta 1977, s. 7.) 

Jokainen nuori nainen voi saada omakohtaisen todistuksen 

Selita, etta talla samalla Almalla, joka vertasi todistuksen saamista siemenen kasvamiseen, 
oli voimakas omakohtainen todistus. Vaikka han nuorena miehena naki enkelin (Moosia 
27:8-15), hanen oli saatava omakohtainen tieto evankeliumin totuudesta. 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Ajatuksia herattavia 
kysymyksia 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan kohta Al. 5:45-46 aaneen. 

• Miten Alma sai omakohtaisen tiedon? 

Sano, ettei kukaan saa todistusta syntymalahjaksi ja etta monien kohdalla todellisen 
todistuksen hankkiminen aikaa luokkasi tyttöjen iassa. 

• Onko sinulla julisteessa olevan maaritelman kaltainen todistus? 

• Voitko vilpittömasti sanoa Alman tavoin: "Mina itse tiedan"? 

• Jos sinulla ei viela ole todistusta, oletko miettinyt, kuinka voisit saada sen? 
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Lainaus ja keskustelua Presidentti Spencer W. Kimball on sanonut, etta jokainen voi saada todistuksen: 

"Me voimme saada ehdottoman varmuuden persoonallisen Jumalan totuudellisuudesta, 
Kristuksen toiminnan jatkuvuudesta ... Joseph Smithin kautta toteutetun palautuksen 
jumalallisuudesta... Naista voi jokainen vastuullinen ihminen saada tiedon yhta varmasti 
kuin tiedon siita, etta aurinko paistaa. Se, etta tama tieto jaa saamatta, osoittaa, ettei 
ihminen ole maksanut hintaa." (Faith Precedes the Miracle [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1972], s. 13-14) 

• Mita ihmisen taytyy tehda "maksaakseen hinnan", kuten presidentti Kimball sanoo? 
(Saada tieto - todistus - Jumalasta, Kristuksesta ja Joseph Smithista ja palautuksesta.) 

Pyhista kirjoituksista saamme selville, mita meidan on muiden profeettojen mukaan 
tehtava maksaaksemme todistuksen saamisen hinnan. 

Anna tytöille pyhien kirjoitusten viitteet Al. 32:27; LK 11:22; Moro. 10:4; Joh. 7:17 ja Al. 
5:46, jotka olet kirjoittanut paperilappuihin. Jos luokkasi on suuri, jaa tytöt neljaan tai 
viiteen ryhmaan. Jos se on pieni, pyyda heita työskentelemaan yksin tai pareittain. Kun he 
ovat lukeneet asianomaiset kohdat, kysy koko ryhmalta seuraavaa: 

• Mika on todistuksen saamisen hinta juuri lukemanne pyhien kirjoitusten kohdan 
mukaan? 

Kirjoita tyttöjen vastaukset ja asianomaiset viitteet tauluun ja keskustelkaa siita, miten 
jokainen naista kohdista auttaa todistuksen saamisessa. 

Halu uskoa (Al. 32:27). 
Pyhien kirjoitusten ja nykyajan profeettojen 

sanojen tutkiminen (LK 11:22). 
Vilpitön rukous (Moro. 10:4). 
Evankeliumin periaatteiden mukaan elaminen 

(Joh. 7:17). 
Paasto ja rukous (Al. 5:46). 

Huom.: Jata luettelo tauluun, silla sita tarvitaan myöhemmin oppiaiheessa. 

• Kun olette maksaneet hinnan haluamalla todistusta, tutkimalla, rukoilemalla, elamalla 
vanhurskaasti ja paastoamalla, mita teidan taytyy saada, ennen kuin voitte saada 
todistuksen? 

Elleivat nuoret naiset osaa vastata tahan kysymykseen, pyyda heita lukemaan Moro. 10:4. 

Tuli todistus sitten hitaasti tai nopeasti, se tulee aina Pyhalta Hengelta. Eri ihmiset saavat 
todistuksen eri tavoin, mutta usein sita kuvataan palavaksi tunteeksi mielessa ja 
sydamessa. (Ks. LK 8:2-3; 9:8; Luuk. 24:32.) 

Lainaus "Se, etta [nakee] omin silmin, ei [riita]. Jopa alkuperaisten apostolien todistus taytyi 
juurruttaa Pyhan Hengen todistukseen. Profeetta on sanonut meille, etta Pyhan Hengen 
todistus vaikuttaa sieluumme voimallisemmin kuin enkelin vierailu." (Dallin H. Oaks, 
"Kristuksen todistajat", Valkeus, tammikuu 1991, s. 28) 

Omakohtainen todistus tuo suuria palkintoja 

Kertomus ja Kun nuori nainen on saanut todistuksen, han saa elamaansa myös muita siunauksia. Kun 
keskustelua luet nuorille naisille oheisen kertomuksen heidan ikaisestaan tytösta, pyyda heita 

kiinnittamaan huomiota niihin siunauksiin, joita tyttö sai, koska hanella oli todistus 
evankeliumista. 

Pyhien kirjoitusten 
kohtia ja keskustelua 
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Oppiaihe 

"Toukokuussa 1972 Julie [Wang] kulki kadulla Kaohsiungin kaupungissa Taiwanissa, kun 
han naki kahden nuoren ulkomaalaisen jakavan paperilappuja kaikille ohikulkijoille. Han 
otti yhden niista ja sai pian selville, etta se oli lyhyt viesti Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumin palautuksesta... Julieta oli kasvatettu huolellisesti evankeliumin opetuksin, 
ja Henki kehotti hanta ottamaan selvaa tasta palautuksesta. Han palautti kortin, ja melkein 
heti vanhimmat tuli vat tapaamaan hanta. Han tiesi evankeliumin olevan tosi siita hetkesta, 
kun han kuuli siita, ja han halusi tulla kastetuksi. 

Julien isa, [joka oli heidan seurakuntansa pappi,] ei voinut kasittaa tyttarensa pyyntöa ... 
mutta kun Julie kertoi hanelle enemman Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen 
Kristuksen Kirkosta, myös han otti vastaan palautuksen sanoman. 

Sunnuntaina 1. huhtikuuta 1973 Julie meni isansa ja aitinsa seka 62 muun K'e Liaon kirkon 
jasenen kanssa Kaohsiungin kappeliin. Sina paivana Julien silmat tayttyivat ilon 
kyynelista, silla han naki isansa ja aitinsa menevan kasteelle... Han oli pakahtumaisillaan 
ilosta, kun han naki 48 muun ihmisen, joita han oli rakastanut koko elamansa ajan, astuvan 
myös kasteveteen. 

... Yhden viisitoistavuotiaan tytön voiman, rohkeuden ja todistuksen kautta kokonainen 
seurakunta johdatettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon." 
(Malan R. Jackson, "Julie Wang", New Era, kesakuu 1973, s. 7) 

• Mita siunauksia Julien todistus toi hanen perheelleen ja muille ihmisille? 

Kertomus ja Selita, etta todistuksella on muitakin, yksityisluontoisempia vaikutuksia, kuten seuraava 
keskustelua kertomus eraan nuoren kaannynnaisen elamasta osoittaa. Kuunnelkaa, mita siunauksia 

todistus toi hanen elamaansa. 

"Minut oli kastettu vahan ennen kuin sain tietaa, etta joutuisin leikkaukseen. Kun eras 
ystavani, joka ei kuulu kirkkoon, tuli kaymaan luonani sairaalassa, sanoin hanelle, etta 
minut oli kastettu kirkon jaseneksi. Han sanoi siihen, etta olin joutunut sairaalaan, koska 
olin liittynyt kirkkoon, joka ei usko Kristukseen. Hammastyin hanen tietamattömyyttaan 
kirkosta, silla han oli tuntenut monia jasenia vuosikausia. 

En ollut koskaan ennen todistanut, mutta silla hetkella tunsin tarvetta tehda sen. Sanoin 
hanelle, etta me palvelemme Jeesusta Kristusta ja etta Han on Jumalan Poika ja etta Joseph 
Smith oli Jumalan profeetta ja etta kirkko saa jatkuvasti ilmoituksia. 

En saanut ystavaani niin vakuuttuneeksi, etta han olisi liittynyt kirkkoon, mutta sain 
tuosta kokemuksesta sanoin kuvaamattoman sisaisen voiman. Tuo voima auttoi minua 
toipilasaikanani, ja se on ollut minulle suurena lohdun lahteena siita asti." 

• Miten todistaminen voi auttaa sinua? 

• Miksi todistaminen antaa sisaista voimaa ja lohtua? 

Opettajan todistus Kerro luokalle, etta jokainen nuori nainen, joka on valmis maksamaan oman todistuksen 
saamisen hinnan, voi saada todistuksen ja sen mukanaan tuomat siunaukset. 

Todistusta tulee jatkuvasti vahvistaa ja siita tulee kertoa muille 

Havaintoesitys ja • Kun nuori nainen on saanut todistuksen evankeliumista, voiko han olla varma siita, etta 
keskustelua hanella on se siita lahtien aina? 

Nayta tytöille ruukkukasvia. 

• Miten tata kasvia voidaan verrata nuoren naisen todistukseen? (Molemmat tarvitsevat 
jatkuvaa ravitsemista.) 

• Mita tapahtuu, jos todistuksesta ei pideta hyvaa huolta? 

• Mista syysta tyttö saattaa menettaa todistuksensa? (Mahdollisia vastauksia: lepopaivan 
pyhittamista koskevan kaskyn rikkominen, rukousten ja evankeliumin tutkimisen 
laiminlyöminen, maailman asioiden asettaminen hengellisten asioiden edelle, viisauden 
sanan rikkominen.) 
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• Jos hoidan ja kastelen tata kasvia jatkuvasti, niin mita tapahtuu? 

Sama koskee todistusta. 

• Miten me voimme pitaa todistuksemme vahvana? 

Viittaa tassa yhteydessa tauluun ja koeta saada nuoret naiset ymmartamaan, etta jos he 
jatkuvasti toimivat samalla tavalla kuin saadessaan todistuksen, he voivat vahvistaa sita 
edelleenkin. 

Lainaus ja keskustelua Selita, etta yksi tapa vahvistaa todistusta on todistaa. 

Vanhin Gordon B. Hinckley on sanonut: "Kun me olemme saaneet todistuksen, meidan 
velvollisuutemme on todistaa muille ihmisille." (julkaisussa Conference Report, Söulin 
aluekonferenssi Koreassa 1975, s. 12, kursivointi lisatty) 

• Miksi meidan velvollisuutemme on todistaa? (Ks. LK 88:81.) 

• Miltei joka neljas kirkon sakramenttikokous on todistuskokous. Miksi? 

• Milta teista tuntuu, kun joku todistaa voimallisesti evankeliumista? 

• Miten se vaikuttaa omaan todistukseemme? 

Selita, etta todistuksemme vahvistuu todistamisesta ja toisten todistusten kuulemisesta. 

Eras nuori nainen koki seuraavaa todistaessaan: 

Kertomus "On ihmeellista, kuinka todistus kasvaa hyppayksittain todistamalla. Mina olen syntynyt 
ja kasvanut kirkossa ja olen aina parhaani mukaan yrittanyt noudattaa sen opetuksia. 
Luulin, etta minulla oli yhta vahva todistus kuin kenella tahansa, mutta en ollut 
varsinaisesti koskaan todistanut. Lahimmat ystavani tiesivat kylla vakaumuksestani, 
mutta tuskin muut. 

Sitten eraana paivana istuessani seminaarissa kuulin nimeni yhtena niista kolmesta, joita 
pyydettiin todistamaan. Jarkytyin ja pelkasin kuollakseni. Kun minun vuoroni tuli, seisoin 
vain paikallani tietamatta mita sanoa, ja sitten sanat alkoivat virrata. Vuodatin koko 
sydameni tyhjaksi. Todistin, etta Jeesus on Kristus, etta kirkko on tosi ja etta Joseph Smith 
oli Jumalan profeetta aivan kuten kirkon presidetti on tana paivana. 

Jalkeenpain minulla oli lammin, hyva tunne. Todistukseni oli kasvanut, tunsin sen. Tuntui 
kuin olisin katsellut kukan kasvamista nopeutetussa luontoelokuvassa." 

Viittaa julisteeseen ja selita, etta tytön todistukseen sisaltyi kolme vanhin McConkien 
mainitsemaa seikkaa. 

Ajatuksia herattavia • Kuinka vahva on sinun todistuksesi? 
kysymyksia 

• Miten aiot vahvistaa sita? 

• Milloin viimeksi todistit? 

Opettajan todistus Jos tunnet innoitusta, todista nuorille naisille. Ilmaise luottamuksesi siihen, etta jokainen 
tyttö voi saada omakohtaisen todistuksen siita, etta Jeesus on Kristus, etta Joseph Smith on 
profeetta, etta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa tosi 
kirkko tana aikana ja etta elava profeetta johtaa meita tana aikana. Kehota nuoria naisia 
todistamaan seuraavassa todistuskokouksessa. 
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen Oppiaihe 13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen haluaa entista innokkaammin tutkia paivittain pyhia kirjoituksia. 

VALMISTELUT 1. Varaa jokaiselle nuorelle naiselle kyna ja paperia. 

2. Valmista yksi tai useampia kohdassa "Johdanto" mainittuja tarvikkeita. 

3. Kirjoita kukin seuraavista pyhien kirjoitusten viitteista korttiin tai paperilappuun ja 
pane ne kulhoon. Kirjoita samoja viitteita useampiin kortteihin, niin etta jokaiselle 
tytölle on ainakin yksi kortti. 

Matt. 18:15 
2 Ne. 32:9 
LK 121:7-8 
Jaak. 1:5-6 

4. Valmista jokaiselle nuorelle naiselle oppiaiheen lopussa olevan mallin mukainen 
kirjanmerkki. (Kayta mahdollisuuksien mukaan paksua paperia.) 

5. Pyyda viikkoa aikaisemmin paria luokan jasenta valmistautumaan kertomaan 
lempikohdastaan pyhista kirjoituksista ja selittamaan, miksi se on heille tarkea. 

6. Vapaavalintainen: Pyyda yhta nuorta naista esittamaan lainaus "Mietiskely ei ole 
tyhjanpaivaista". 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Johdanto 

Nayta yhta tai useampia seuraavista tarvikkeista: etikettia vailla oleva avaamaton 
sailykepurkki, etikettia vailla oleva pullo, jossa on nestetta, kaava-arkki ilman ohjeita, 
resepti ilman valmistusohjetta. Selita, mita kustakin puuttuu. 

• Kuinka arvokkaita nama tarvikkeet ovat tallaisinaan? 

• Osaisitteko kayttaa naita? 

• Mika merkitys on ohjeilla? (Niiden avulla voidaan kayttaa tai valmistaa jotakin.) 

• Milloin me tarvitsemme ohjeita elamassamme? 

• Mista voimme löytaa kirjoitettuja elamanohjeita? (Nayta pyhia kirjoituksia.) 

Kirjoita tauluun 2 Ne. 33:4-5. 

Pyyda tyttöja lukemaan kohta ja vastaamaan siihen, miksi meidan Nefin mukaan pitaisi 
tutkia pyhia kirjoituksia. 

Voit halutessasi kirjoittaa vastaukset tauluun. 

Opettajan esitys 

Kirjoittamista 

Meilla on pyhat kirjoitukset monien uhrausten ansiosta 

Kautta historian profeettoja on neuvottu pitamaan aikakirjaa toimistaan Herran kanssa. 
Profeetat ja aikakirjanpitajat ovat uhranneet paljon, etta meilla olisi pyhat kirjoitukset. 

Jaa paperit ja kynat nuorille naisille. Anna jokaiselle tytölle jokin pyha kirjoitus ja pyyda, 
etta he ryhtyvat jaljentamaan sita. Tyttöjen tulee aloittaa kirjan ensimmaisesta jakeesta. 
Anna heidan kirjoittaa pari kolme minuuttia, ennen kuin keskeytat. 
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• Kuinka kauan teilta menisi nykyisella vauhdilla koko kirjan jaljentamiseen? 

Tahdenna, etta kasin jaljentaminen on työlasta, aikaa vievaa ja vaatii keskittymista. 
Korosta sita, kuinka vaikeaa profeettojen on ollut kaivertaa pyhia kirjoituksia 
metallilevyihin tai kirjoittaa kaaröihin. Pyhien kirjoitusten kirjoittamisen jalkeen niiden 
kaantaminen alkukielesta muihin kieliin on vaatinut kuukausien työn ja Herran 
suoranaista apua. 

• Mita muuta kuin kaantamisen tai kopioimisen vaatimaa aikaa ja työta on tarvittu, ennen 
kuin me olemme saaneet pyhat kirjoitukset? 

Mahdollisia vastauksia: 

1. Nefin ja hanen veljiensa ponnistukset vaskilevyjen hankkimiseksi (1 Ne. 3-4). 

2. Mormonin työ Nefin suurten levyjen lyhentamiseksi ja Mormonin levyjen 
valmistamiseksi, joista Joseph Smith kaansi Mormonin Kirjan (Morm. S. 1-5 ja Morm. 
1:1-5; 5:8-9; 6:6). 

3. Moronin yksinainen kamppailu kultalevyjen valmiiksi saattamisessa ja niiden 
katkeminen maahan (Morm. 8:1-5; Moro. 1:1—4). 

4. Joseph Smithin karsimykset, vaino ja marttyyrikuolema, koska han kaansi Mormonin 
Kirjan ja auttoi Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttamisessa maan paalle (KH J.S. Hist. 
30-67; LK 135:1-3). 

(Pyhien kirjoitusten viitteet ovat opettajaa varten, eika kohtia tarvitse lukea luokassa.) 
Tahdenna, etta naille miehille annettiin mahdottomilta tuntuneita tehtavia, mutta heidan 
työnsa ansiosta Jumalan sana on nykyisin ihmisilla kirjallisessa muodossa. 

Luokan jasenten 
esityksia ja 
keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Lainaus 

Opettajan esitys 

Pyhien kirjoitusten 
ratkaisuja 

Me voimme oppia iloitsemaan pyhista kirjoituksista 

Pyyda tehtavan saaneita nuoria naisia esittamaan pyhista kirjoituksista lempikohtansa ja 
selittamaan, miksi ne ovat heille tarkeita. 
• Mika oli Nefin asenne pyhiin kirjoituksiin? (Pyyda jotakuta lukemaan 2 Ne. 4:15, jotta 
osaisitte vastata kysymykseen.) 

• Mita se merkitsee, etta meidan sielumme iloitsee pyhista kirjoituksista? (Me nautimme 
pyhien kirjoitusten lukemisesta ja pidamme niita arvossa.) 

Selita, etta kun me opimme löytamaan vastauksia ongelmiimme pyhista kirjoituksista, 
meidan arvostuksemme niita kohtaan ja ilomme niista kasvaa. 

Selita, etta kirkon alkuaikojen johtaja Parley P. Pratt kertoo kokemuksistaan lukiessaan 
Mormonin Kirjaa: 

"Avasin sen kiinnostuneena, luin sen nimilehden. Sitten luin silminnakijöiden todistukset 
siita, kuinka se oli löydetty ja kaannetty. Sen jalkeen aloitin varsinaisen lukemisen. Luin 
koko paivan; syöminen tuntui vaivalta; minulla ei ollut nalka. Kun yö tuli, uni tuntui 
taakalta, silla lukeminen oli minusta mieluisampaa kuin nukkuminen. 

Kun luin, Herran Henki oli paallani, ja mina tiesin ja kasitin kirjan olevan tosi yhta 
selkeasti ja ilmiselvasti kuin ihminen kasittaa ja tietaa olevansa olemassa. Iloni oli nyt 
taysi, ja riemuni korvasi ylenpalttisesti kaikki elamani murheet, uhraukset ja raadannan." 
(Autobiography of Parley Parker Pratt [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], s. 37) 

Selita, etta pyhat kirjoitukset ovat henkilökohtaisia ilmoituksia profeetoille ja etta kun me 
luemme pyhia kirjoituksia, niista voi tulla henkilökohtaisia ilmoituksia meille. Kun nain 
kay, voimme tuntea sielumme iloitsevan pyhista kirjoituksista. 

Pyyda jokaista nuorta naista ottamaan laatikosta ainakin yksi pyhien kirjoitusten 
viitekortti. Pyyda heita etsimaan kortissa mainittu kohta pyhista kirjoituksista ja lukemaan 
se itsekseen. Pyyda heita sitten kuuntelemaan, kun luet heille seuraavat 
esimerkkikertomukset, ja ratkaisemaan ongelmat lukemiensa kohtien avulla. Tyttö, jolla 
on ratkaisu ongelmaan, saa lukea kohtansa aaneen. 
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Oppiaihe 27 

Saila on koulussa hyvin suosittu. Soili on Sailan ystava, mutta han on kateellinen Sailalle. 
Soili levittaa koulussa huhua, joka vahingoittaa Sailan mainetta. Mita Sailan pitaisi tehda? 
(Ks. Matt. 18:15.) 

Mari on hyvin huolissaan koulumenestyksestaan. Han haluaa menestya mahdollisimman 
hyvin. Han tuntee tarvitsevansa apua mutta ei tieda, kenen puoleen kaantyisi tai mista 
saisi tarvitsemaansa apua. Mita hanen pitaisi tehda? (Ks. 2 Ne. 32:9.) 

Paula on menettanyt hiljattain lahisukulaisensa. Kuolemantapaus oli akillinen, ja Paula on 
aivan murheen murtama. Mista han voi saada lohdutusta? (Ks. LK 121:7-8.) 

Kaksi lahetyssaarnaajaa tulee Tarjan kotiin, ja heidat pyydetaan sisaan. Keskustelun aikana 
Tarja saa voimakkaan halun tietaa, puhuvatko lahetyssaarnaajat totta. Mita han voi tehda? 
(Ks. Jaak. 1:5-6.) 

• Onko joku teista saanut pyhista kirjoituksista ratkaisun johonkin ongelmaansa? 

Anna nuorille naisille tilaisuus kertoa kokemuksistaan ja selittaa, miten pyhat kirjoitukset 
ovat auttaneet heita. Jos sinulla on omakohtainen kokemus, voit kertoa siita. 

Opettajan selitys Ehdota, etta nuoret naiset opettelisivat ulkoa kohtia, jotka merkitsevat heille erityisen 
paljon. 

Opettajan esitys Selita, etta me voimme lukea ja tutkia pyhia kirjoituksia siten, etta ne saavat elamassamme 
enemman merkitysta ja tuo vat meille iloa. Muuan nuori nainen, joka alkoi lukea 
saannöllisesti pyhia kirjoituksia, kertoo tassa oivalluksista ja ilosta, joita se toi hanen 
elamaansa. 

Lainaus Pyyda tehtavan saanutta nuorta naista esittamaan seuraava lainaus: "Mietiskely ei ole 
tyhjanpaivaista". 

"Sain kokea vahaisessa maarin, kuinka kaikki Jumalan pyhat miehet oppivat tuntemaan 
Jumalan ja evankeliumin. Se ei ole muutamille harvoille annettava lahja, vaan se on 
kuuliaisuuden lakiin, moniin tunteihin ja tutkimiseen perustuva siunaus. 

Kun luin pyhia kirjoituksia, opin ... tuntemaan mietiskelyn ja tutkimisen perusasioita. 

1. Rukoile aina, ennen kuin alat lukea pyhia kirjoituksia. Tyynnyta mielesi ja vapaudu tasta 
maailmasta. Rukoile myös lukiessasi. Kun tietyt evankeliumin opit valaisevat sielusi tai 
kun sinulla on kysymyksia, ala eparöi kaantya taivaan Isan puoleen. 

2. Pida paperia ja kyna kasilla, kun luet. Tama on heratteita antavaa toimintaa, ja mieleesi 
tulee usein tavoitteita, hyvia ajatuksia ja omaperaisia oivalluksia. 

3. Lue hitaasti! Tutkiminen ei ole kilpailemista. Sinun ei tarvitse lukea mitaan tiettya 
maaraa lukuja, ennen kuin voit menna nukkumaan. Kayta paivakausia yhteen lukuun 
tai jakeeseen. Opettele kohtia ulkoa, niin ne kumpuavat katkettyja merkityksia, joita et 
ole tullut ajatelleeksikaan, ajatuksia, joilla on merkitysta tamanhetkiselle elamallesi. 

4. Esita kysymyksia lukiessasi pyhia kirjoituksia... Esita kysymyksia Herralle. Kun mina tein 
niin, sydameni ovet avautuivat ja raivasivat minussa asumistilaa Pyhalle Hengelle. 

5. Ajattele lukemaasi useasti paivan aikana ja pohdi syvallisesti jotakin tutkimaasi asiaa. Ajattele 
esimerkiksi Raamatun opetusta: 'Rakasta lahimmaistasi niinkuin itseasi.' Toista tata 
mielessasi ja ajattele kaikkia tekojasi ja pida ajatus mukanasi pienessa kortissa. 

Kaikki tama on mahdollista, mikali jarjestat aikaa siihen. Se on paivittaista uudistumista. 
Tunnet mielihyvaa, kun se elahdyttaa ajatuksiasi. Saat uuden suunnan koko elamallesi ja 
jopa paivittaisia ilmoituksia. 

Kaikki tama mietiskely johtaa syvalliseen totuuden ja evankeliumin ymmartamiseen, 
meidan elamantehtavamme ja Jumalan kirkkauden kasittamiseen. Mietiskellessasi teet 
monasti tieta suloiselle Pyhan Hengen rauhalle, joka voi tulla sydameesi ja valistaa koko 
olemuksesi totuudella... 

[Presidentti] Joseph Fielding Smith on sanonut: 'Koko elamani ajan olen tutkinut ja 
pohdiskellut evankeliumin periaatteita seka yrittanyt elaa Herran lakien mukaan. Tasta 
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johtuu, etta sydameeni on tullut suuri rakkaus Hanta ja Hanen työtaan kohtaan seka 
kaikkia niita kohtaan, jotka pyrkivat toteuttamaan Hanen tarkoitusperiaan maan paalla.' 
[Ks. "... mina tiedan lunastajani elavan", Valkeus, toukokuu 1972, s. 181.] 

Varaa aikaa mietiskelyyn. Se on avain uskomattomaan iloon ja tietoon taalla 
kuolevaisuudessa. 

[Vapahtaja sanoi:] 'Mina jatan nama sanat teille, jotta tutkistelisitte niita sydamessanne, ja 
taman kaskyn ... mina annan teille: Huutakaa minua avuksi, kun mina lasna olen; 

lahestykaa minua, niin mina lahestyn teita.' (LK 88:62-63)" (Susan Hill, "Pondering Isn't 
Preposterous", New Era, toukokuu 1976, s. 49-50) 

Yhteenveto Selita, etta pyhien kirjoitusten tutkisteleminen voi auttaa meita iloitsemaan niista entista 
enemman ja lahestymaan taivaallista Isaa. 

Oppiaiheen paatös: Avain onneen 

Lainaus Tahdentaaksesi pyhien kirjoitusten suurta merkitysta meidan elamassamme lue seuraava 
lainaus: "Meidan jokaisen taytyy jossakin elamamme vaiheessa löytaa omakohtaisesti 
pyhat kirjoitukset - eika vain kerran vaan aina uudestaan." (Spencer W. Kimball, "How 
Rare a Possession - The Scriptures!", Ensign, syyskuu 1976, s. 4) 

Jumalan profeetta on myös sanonut meille, etta meidan on luettava Mormonin Kirjaa joka 
paiva. 

Presidentti Ezra Taft Benson sanoi: "On olemassa kirja, jota meidan taytyy tutkia paivittain 
seka yksin etta perheen kanssa, ja se on Mormonin Kirja." ("Pyha tehtava", Valkeus, 
konferenssiraportti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 156. 
vuosikonferenssista 1986, s. 80) 

"Meidan taytyy lukea paivittain kirjaa, jonka kaskyt pitamalla 'ihminen paasee 
lahemmaksi Jumalaa kuin minkaan muun kirjan avulla'. (Profeetta Joseph Smithin opetuksia 
[Helsinki: MAP-kirkko, 1985], s. 192)" (Ezra Taft Benson, "Tayttakaamme maailma 
Mormonin Kirjoilla", Valkeus, tammikuu 1989, s. 3) 

Kirjanmerkki ja Anna jokaiselle nuorelle naiselle kirjanmerkki (ks. oheista mallia). Pyyda nuoria naisia 
soveltaminen kirjoittamaan kirjanmerkkinsa taakse kellonaika, jolloin he paattavat joka paiva lukea 
kaytantöön pyhia kirjoituksia. Vaikka he lukisivat vain muutaman jakeen paivassa, siita on heille 

suurta apua. Kehota heita kayttamaan kirjanmerkkia lukiessaan pyhia kirjoituksia, niin 
etta he muistaisivat lukea joka paiva. Heidan pitaisi myös muistaa, etta pyhien kirjoitusten 
tutkiminen ja lukeminen ovat avaimia pelastukseen ja onneen. 
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j Tutki pyhia 
* kirjoituksia 

"Silla minun sieluni iloitsee kirjoituksista, 
ja minun sydameni tutkistelee niita." 
(2 Ne. 4:15) 



Synnin vastustaminen Oppiaihe 

13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, etta hanen on vahvistettava itseaan voittaakseen 
kiusaukset. 

VALMISTELUT 1. Kuva 15, Syötteja, ansoja ja pauloja, joka on oppikirjan lopussa. (Voit myös tuoda 
mukanasi oikeita pyydyksia ja syötteja.) 

2. Varaa kyna ja paperia jokaiselle nuorelle naiselle. 

3. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Varoitus: Ala viivy saatanan opeissa. Aikaa myöskaan keskustelko kenenkaan saatanaan 
liittyvista kokemuksista. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Vihjeita 

Vihjeet: 

Keskustelua 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Tieto siita, kuka saatana on ja mihin han pyrkii ja millaiset voimat hanella on, auttaa 
nuoria naisia voittamaan kiusauksia 

Jaa kynat ja paperia nuorille naisille ja pyyda heita kirjoittamaan papereihinsa numerot 
yhdesta kymmeneen. Kun luet seuraavat vihjeet, pyyda tyttöja kirjoittamaan aina vihjeen 
numeron kohdalle sen henkilön nimi, jota he arvelevat vihjeen tarkoittavan. Kukaan ei saa 
puhua mitaan, ennen kuin kaikki kymmenen vihjetta on luettu. 

1. Olen taivaallisen Isan henkilapsi. 

2. Olen teidan henkiveljenne. 

3. Olin lasna taivaan neuvostossa. 

4. Olin Jumalan enkeli. 

5. Minulla oli valta puhua Jumalan edessa. 

6. Minua on sanottu aamuruskon pojaksi. 

7. Mina kapinoin ja hylkasin taivaallisen Isan suunnitelman. 

8. Monet henkiveljeni ja -sisareni seurasivat minua. 

9. Minulla on vain henkiruumis. 

10. Mina johdin kolmasosan taivaan hengista pois Jumalan luota. 

(Vastaus: saatana eli Lusifer.) 

Vertailkaa vastauksia ja katsokaa, kuka keksi oikean vastauksen ensimmaisena. 

• Miten jotkut vihjeet saatanasta johtivat teita harhaan? 

• Milla muilla nimilla saatana tunnetaan? (Paholainen, tuhooja, kadotus, perkele, 
riivaajien paamies, lohikaarme, kaarme, kiusaaja, valheiden isa jne.) 

• Mihin saatana pyrkii maan paalla? (Pyyda nuoria naisia etsimaan vastaus tahan 
kysymykseen kohdasta KH Moos. 4:3-4.) (Saatana pyrkii havittamaan ihmisen vapaan 
tahdon, saamaan Jumalan vallan ihmisiin, pettamaan ja sokaisemaan heita ja johtamaan 
heidat pimeyteen tahtonsa mukaan.) 

Selita, etta on viela yksi syy, miksi saatana kiusaa meita. Pyyda luokan jasenia lukemaan 2 
Ne. 2:27: "Silla [saatanal pyrkii siihen, etta kaikki ihmiset tulisivat onnettomiksi, kuten han 
itse." 
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• Voiko saatana saada vallan meihin? 

Lainaus ja keskustelua Kun nuoret naiset ovat vastanneet, lue seuraava lainaus: 

"Saatanalla ei ole meihin nahden muuta voimaa kuin se, jonka me hanelle annamme. 
Jumala ei koskaan pakota meita tekemaan oikein, eika saatanalla ole voimaa pakottaa 
meita tekemaan vaarin." (Sterling W. Sill, "Our Temptations Upward", Improvement Era, 
kesakuu 1970, s. 45) 

• Miksi on tarkeaa tietaa, kuka saatana on, mihin han pyrkii ja millaista valtaa han 
kayttaa? (Jotta me tuntisimme hanen menettelytapansa ja osaisimme varoa hanen 
vaikutustaan, niin etta voimme pysya vahvoina evankeliumissa ja vastustaa hanta.) 

"Presidentti Spencer W. Kimball vakuutti nuorille kuulijoilleen, etta tieto saatanan 
voimien ja suunnitelmien olemassaolosta - seka pakottava ja voimakas todistus Jumalasta 
ja evankeliumista ja Isamme suunnitelmista ... voi auttaa heita ennen nakemattömiin 
saavutuksiin, jotka voivat vaikuttaa heidan elamaansa ikuisesti." (EIRay L. Christiansen 
julkaisussa Conference Report, lokakuu 1974, s. 30 tai Ensign, marraskuu 1974, s. 24) 

Kiusaukset tulevat eri tavoin 

Nayta kuvaa erilaisista ongenkoukuista, ansoista, syöteista ja pauloista tai nayta oikeita 
pyydyksia. 

• Mika on tallaisten ansojen tarkoitus? (Houkutella kaloja ja elaimia ja pyydystaa ne.) 

• Milla tavalla ansat saadaan houkutteleviksi? 

Selita, etta saatana kayttaa monia vilpillisia ansoja saadakseen meidat pyydykseen. Pyyda 
nuoria naisia lukemaan Al. 12:5-6. 

• Mika taman kohdan mukaan on saatanan ansojen tarkoitus? 

• Millaisia ansoja saatana kayttaa tehokkaasti nuoriin ihmisiin? 

• Kuinka voimme valttaa nama ansat? 

• Kuinka pimeys hidastaa etenemista tai pysayttaa sen? (Me emme voi nahda, tehda työta 
tai tehda mitaan muutakaan.) 

Kysy nuorilta naisilta, milta heista tuntuisi kulkea pimeassa huoneessa, jonne on asetettu 
useita ansoja. 

Pyyda nuoria naisia lukemaan kohta LK 50:23-25, jotta he huomaisivat, miksi on tarkeata, 
etta meilla on Jumalan valkeus. 

• Mita valkeus tarkoittaa? (Jumalaa, Hanen totuuttaan ja tekojaan.) 

• Miten tama valkeus auttaa meita karkottamaan pimeyden eli saatanan elamastamme? 

"Viekkaudessaan [saatana] tietaa, mihin ja kuinka iskea. Nuoruudessaan hanen uhrinsa 
ovat haavoittuvaisimpia... Perkele kayttaa monia, monia keinoja." (Ezra Taft Benson, God, 
Family, Country: Our Three Great Loyalties, s. 247) 

Vanhan kreikkalaisen kertomuksen mukaan Akhilleuksella oli vain yksi heikko kohta. 
Pyyda tehtavan saanutta luokan jasenta esittamaan kertomus. 

Akhilleus oli kreikkalaisen jumaltaruston suuri sankarihahmo. Pian Akhilleuksen 
syntyman jalkeen hanen aitinsa Thetis kastoi hanet Styksvirtaan, mika legendan mukaan 
suojaisi hanen ruumistaan vahingoittumiselta. Mutta koska aiti piti hanta kiinni 
kantapaasta, se ei kastunut. Troijan sodan kymmenentena vuonna nuoli osui Akhilleuksen 
suojattomaan kantapaahan, ja Akhilleus kuoli saamaansa haavaan. 

• Mika on Akilleen kantapaa? (Ihmisen haavoittuva tai suojaton kohta.) 

• Mista saatana tietaa meidan heikot kohtamme? (Han tuntee meidat aikaisemmasta 
olemassaolosta.) 

Kuva ja keskustelua 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Lainaus 

Opettajan esitys 

Kertomus 

Keskustelua 
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Oppiaihe 27 

• Kuinka me voimme voittaa heikkoutemme? 

Lainaus Lue keskustelun jalkeen seuraava lainaus: "Saatana osaa kaikki temput. Han tietaa, missa 
asioissa me olemme alttiita kiusauksille ja kuinka han voi houkutella meita tekemaan 
pahaa. Han ja hanen katyrinsa yllyttavat meita pahaan, vahattelevat synnin vakavuutta ja 
tekevat synnin houkuttelevaksi." (EIRay L. Christiansen, "Q and A", New Era, heinakuu 
1975, s. 49) 

Lainaus Pyyda yhta luokan jasenta kirjoittamaan tauluun kaikki seuraavassa lainauksessa mainitut 
kiusaukset, kun luet lainauksen aaneen: 

"Vastustaja tietaa, ettei pieni synti jaa pieneksi, ja han toivottaa kaikki tervetulleiksi 
valtakuntaansa koettamalla saada meidat ensiksi valehtelemaan vahan ja panemalla 
meidat esittamaan tekosyita valehtelemiseen, pettamiseen tai varastamiseen. Jotkut 
ihmiset tuntevat todellakin houkutusta olla pyhittamatta lepopaivaa, kunnes siita tulee 
heille tapa. Jotkut ihmiset aloittavat alkoholin kaytön 'rentoutuakseen'. Myös huumeiden 
kayttö, pahan puhuminen, tottelemattomuus vanhempia kohtaan tai omien tovereiden 
pettaminen ovat keinoja johtaa meidat harhaan oikealta tielta. Vastustaja tietaa varsin 
hyvin, etta jos jatkamme tahan suuntaan, on tuloksena pian murhetta, surua ja menetyksia, 
koska ne johtavat meidat suurempiin synteihin. 

Siveettömyys on epailematta yleisimpia vastustajan asettamia ansoja." (EIRay L. 
Christiansen julkaisussa Conference Report, lokakuu 1974, s. 29 tai Ensign, marraskuu 
1974, s. 24) 

Tauluun Kysy tytöilta, mita muita kiusauksia he voivat kohdata. Lisaa ne tauluun. 

Kiusauksia 
valehteleminen 
lunttaaminen 
rumat puheet 
varastaminen 

viivyttely 
sapatin rikkominen 
masennus 

juopottelu 
napistely 
huumeiden kayttö 
tottelemattomuus 
vanhempia kohtaan 
pettaminen 
siveettömyys 
pahan punuminen 
(ja muita) 

Toimintaa Jaa luokka ryhmiin, joissa on kolme tai nelja tyttöa. Anna kullekin ryhmalle pari kolme 
luettelon kiusausta keskustelunaiheeksi. Heidan tulee miettia keinoja, joilla he voivat 
taistella naita kiusauksia vastaan ja voittaa ne. Pyyda jokaista ryhmaa kertomaan 
keskustelun jalkeen ajatuksistaan. Kun tytöt kertovat ehdotuksistaan, pyyhi kiusaus 
taulusta ja kirjoita sen tilalle myönteinen keino voittaa kiusauksia. 

Mahdollisia vastauksia: 

1. Tee oikeita paatöksia jo etukateen. 

2. Karta kaikenlaista pahaa. 

3. Muista toinen vaihtoehto. 

4. Vaihda puheenaihetta. 

5. Valmistaudu puolustautumaan. 

6. Rukoile apua. 

7. Pyyda neuvoa vanhemmilta. 

8. Valitse kunnon ystavia. 

9. Kayta aikaa arvokkaisiin asioihin. 

10. Valta mahdollisuuksien mukaan tilanteita, joissa kiusauksia voi syntya. 
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Taivaallinen Isa auttaa jokaista nuorta naista hanen pyrkiessaan voittamaan kiusauksia 

Lainaus Seuraava lainaus selittaa, kuinka me voimme saada taydellisen voiman vastustaa 
kiusauksia: 

"Kaikessa pahuudessaan vastustaja ei voi menna pitemmalle kuin synnintekija sallii hanen 
menna, ja me voimme saada taydellisen voiman vastustaa saatanan aiheuttamaa pahaa 
pitamalla kiinni Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteista. Kirkon jasenilla voi olla 
Pyhan Hengen, Innoittajan, siunaus, ja kun Pyha Henki todella on meissa, saatanan taytyy 
jaada ulkopuolelle. Tutkikaa pyhia kirjoituksia, rukoilkaa, elakaa Herran kaskyjen 
mukaan, suorittakaa kirkon velvollisuudet ja tehtavat... niista voi muodostua perusta sille, 
etta Pyha Henki on alituisena toverina ja suojelijana." (EIRay L. Christiansen julkaisussa 
Conference Report, lokakuu 1974, s. 30 tai Ensign, marraskuu 1974, s. 24) 

Ellei taulussa ole viela lausetta "Etsi Pyhiin Hengen toveruutta", niin lisaa se. 

Keskustelua pyhien Vapahtaja tahdensi erasta hyvin tarkeata keinoa voittaa kiusaus. Pyyda nuoria naisia 
kirjoitusten kohdasta lukemaan 3 Ne. 18:15,18-19. Lisaa tauluun tarvittaessa sanat "Rukoile apua". 

Selita, etta meille on myös neuvottu erityinen keino pyytaa tata apua rukoillessamme. Lue 
Morm. 9:28. 

• Kuinka meidan taman kohdan mukaan tulee rukoilla, jotta voittaisimme kiusauksen? 
(Anoa "jarkkymattöman vakaasti, ettette millekaan kiusaukselle antaisi myöten".) Lisaa 
tauluun "Pacitaolla lankeamatta." 

Taivaallinen Isa on luvannut auttaa meita toisellakin tavalla. Lue 1 Kor. 10:13. 

• Mika lupaus tahan sisaltyy? 

Auta nuoria naisia ymmartamaan, etta jos he ovat uutteria pyrkiessaan valttamaan 
kiusauksia ja voittamaan ne, taivaallinen Isa tukee heita. 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota nuoria naisia noudattamaan tauluun kirjoitettuja ehdotuksia ja muistamaan aina 
kohdassa 1 Kor. 10:13 annettu lupaus. 
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Toinen tuleminen Oppiaihe 13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa sukupolvensa vastuun valmistautua toiseen tulemiseen. 

VALMISTELUT 1. Kuva 16, Toinen tuleminen (62562), joka on oppikirjan lopussa. 

2. Tuo muutamia laulukirjoja. 

3. Vapaavalintainen: Tee iso juliste kohdasta LK 87:8. 

4. Valmista pieni kaunis kortti jokaiselle tytölle kohdasta LK 87:8 tai jostakin muusta 
valitsemastasi tahan oppiaiheeseen liittyvasta lyhyesta lainauksesta. 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Aloita oppiaihe kertomalla tytöille, etta kautta maailmanhistorian kuninkaat ja 
kuningattaret ovat hallinneet monia maan kansoja. Jotkut naista kuninkaista ja 
kuningattarista ovat olleet vanhurskaita hallitsijoita, jotka ovat kohdelleet alamaisiaan 
oikeudenmukaisesti. Toiset ovat olleet jumalattomia hallitsijoita, jotka ovat kayttaneet 
valtaansa hallitsemaansa kansaa vastaan. Nama hallitsijat eivat ole olleet kansansa 
uskollisuuden arvoisia. 

Kerro tytöille, etta uskolliset ihmiset kaikkialla ovat kauan odottaneet hallitsijakseen 
kuningasta, joka olisi niin oikeudenmukainen ja rakastava, etta hanta voitaisiin kutsua 
"kuningasten kuninkaaksi". 

Nayta kuvaa Vapahtajasta. Selita, etta sita sukupolvea, johon nuoret naiset kuuluvat, 
kutsutaan valituksi sukupolveksi, koska heidan sukupolvensa uskolliset tulevat 
valmistamaan maailmaa Vapahtajan toista tulemista varten. 

Pyyda tyttöja mainitsemaan joitakin ominaisuuksia, jotka kuvaisivat valittua sukupolvea, 
jonka kuningas on Jeesus Kristus. Kirjoita vastaukset tauluun ja keskustelkaa niista 
lyhyesti: 

valittu tahraton 
vanhurskas onnellinen 
riemuitseva rohkea 
kelvollinen suurenmoinen 
puhdas rakastava 
uskollinen vilpitön 
etuoikeutettu voimakas 

Lainaus Pyyda yhta luokan jasenta lukemaan seuraava lausunto, joka on kohdistettu kirkon 
nuorisolle: 

"Rakkaat ystavani, te olette valittu sukupolvi. Teidat saastettiin tulemaan maan paalle tana 
aikana erityista tarkoitusta varten. Ei vain muutamia teista, vaan te kaikki. Teilla jokaisella 
on tehtavia, joita kukaan muu ei voi tehda yhta hyvin kuin te... Todistan, etta meidan 
taivaallinen Isamme kulkee teidan kanssanne elaman tien ja innoittaa teita tietamaan oman 
erityisen tarkoituksenne taalla, jos vain annatte Hanen tehda niin." (H. Burke Peterson, 
"Sinun elamallasi on tarkoitus", Valkeus, kesakuu 1980, s. 21) 

Kuva 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 
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Maa on valmistettava Vapahtajan paluuseen 

Selita, etta vanhurskaat odottavat suurella ilolla Herran toista tulemista. On siunaus olla 
niiden joukossa, jotka saavat valmistaa maan Hanen tulemistaan varten. Selita, etta 
monien merkkien ja tapahtumien on ilmaannuttava ennen kuin Herra tulee 
kirkkaudessaan. Jotkut naista ovat jo toteutuneet, jotkut toteutuvat parhaillaan, ja toisia 
tulee viela toteutumaan, aivan kuten muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ilmoittaneet. 

• Mita maan paalla on tapahduttava, ennen kuin Vapahtaja palaa? 

Seuraavat ovat muutamia monista merkeista ja profetioista: profeetta Joseph Smithin 
kutsuminen, Mormonin Kirjan esiintulo, pappeuden ja kirkon palauttaminen, temppeli- ja 
pappeustoimitusten palauttaminen, evankeliumin saarnaaminen maailmalle, 
jumalattomien tuhoutuminen ja vanhurskaiden saastyminen. (Huomautus: Ala tuhlaa 
aikaa keskustelemalla kaikista merkeista ja tapahtumista, jotka edeltavat Vapahtajan 
paluuta. Niista keskustellaan tarkemmin muissa oppiaiheissa.) 

Selita, etta nama ja muut toista tulemista edeltavat tapahtumat ovat vaatineet ja vaativat 
jatkossakin valitun sukupolven. (Huomautus: Jos sana "sukupolvi" kasitetaan ainoastaan 
tavanomaisessa merkityksessaan lyhyeksi noin 30-40 vuoden ajanjaksoksi, tytöt saattavat 
erehtya luulemaan, etta tiedamme suurin piirtein Vapahtajan tulemisen ajankohdan. 
Selita, etta sanalla "sukupolvi" on eri merkityksia; se saattaa tarkoittaa myös tuhannen 
vuoden ajanjaksoa.) (Ks. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, s. 310.) Kaikkien kirkon 
jasenten tehtavana on auttaa maan valmistamisessa Herran tulemiseen elamalla 
vanhurskaasti ja palvelemalla uskollisesti. On oltava uskollisia pyhia ottamassa vastaan ja 
toteuttamassa Herran aivoituksia, vahva ja horjumaton kirkon jasenten sukupolvi 
rakentamassa Jumalan valtakuntaa maan paalle.) 

Lainaus Lue seuraava lainaus: 

"Kun Han tulee meidan luoksemme, Han on mahtava, taivaallinen Kuningas... Hanen 
valtakuntansa rakentaminen on aina ollut Hanen kansansa tarkoitus... Meidan 
tehtavamme on rakentaa Siionia - ei viela Herran omaa Siionin kaupunkia vaan 
uskonnollista, yhteiskunnallista ja taloudellista jarjestysta, joka on oleva viirina kaikille 
kansoille ennen Hanen paluutaan (ks. LK 64:42). Meidan on valmistettava vanhurskaitten 
pyhien sukupolvea, joka on valmis vastaanottamaan Kuninkaansa. 'Seisokaa siis pyhilla 
paikoilla horjumatta, kunnes Herran paiva tulee.'" (Courtney Lassetter, "When He Comes 
Again", Ensign, kesakuu 1976, s. 68-70, kursivointi lisatty) 

Keskustelua pyhien Nayta julistetta kohdasta LK 87:8. 
kirjoitusten kohdasta 

• Mita tarkoittaa seisoa pyhilla paikoilla horjumatta? 

Kun tytöt ovat kertoneet ajatuksistaan, pyyda heita merkitsemaan kohta Opin ja Liittojen 
Kirjaansa. 

Opettajan esitys 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

Opettajan esitys 

Keskustelua 

Lainauksia 

Tama sukupolvi on valittu auttamaan Vapahtajan toisen tulemisen valmistamisessa 

Kerro tytöille, etta on suuri etuoikeus elaa tassa aikojen tayttymisen armotaloudessa. 
Muinaiset profeetat odottivat ilolla tata aikaa, jolloin evankeliumi palautettaisiin ja sita 
saarnattaisiin kaikkien kansojen keskuudessa ja jolloin tehtaisiin lopulliset valmistelut 
Vapahtajan toista tulemista varten. 

• Miten me voimme varmistua siita, etta olemme niiden uskollisten joukossa, jotka 
valmistavat Vapahtajan saapumista? 

• Miksi meidan on oltava varuillamme meita ymparöivan maailmallisuuden vuoksi ja 
miten me voimme sen tehda? 

Kayta yhta tai kaikkia seuraavia lainauksia yhteenvetona nousevan sukupolven 
tehta vasta. Voit pyytaa luokan jasenia lukemaan seuraavat lainaukset aaneen. Niissa 
kuvaillaan aikamme haasteita ja tehta via ja ilmaistaan, mita Herra odottaa kirkon nuorilta. 
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Oppiaihe 27 

1. "Tama sukupolvi on aivan erilainen kuin mikaan muu. Taman sukupolven aikana 
Herra on saatanyt - ja se saadettiin ennen maailman perustamista - etta viimeisina 
paivina taivaan Jumala on perustava valtakuntansa, jota ei koskaan tuhota tai anneta 
toiselle kansalle." (Wilford Woodruff, Discourses of Wilford Woodruff, toim. G. Homer 
Durham [Salt Lake City: Bookcraft, 19461, s. 145) 

"Herra on valinnut pienen maaran valittuja henkia ... tulemaan esiin viimeisina paivina 
... jarjestamaan Jumalan valtakunnan maan paalle, rakentamaan sen ja puolustamaan 
sita." (Wilford Woodruff, lainaus artikkelissa Our Lineage [sukututkimusluokan 
oppikurssi, 1933], s. 4) 

2. "Te ette ole mitaan tavallisia nuoria miehia ja nuoria naisia. Te olette valittuja henkia, ja 
monia teista on saastetty miltei 6 000 vuotta, jotta tulisitte esiin tana aikana, kun 
kiusaukset, velvollisuudet ja mahdollisuudet ovat suurimmat... 

... Me rukoilemme, etta te olisitte valmiit ottamaan kasiinne johtotehtavat... 

Rukoilen, etta te - nuori nouseva sukupolvi - pidatte ruumiinne ja mielenne puhtaana, 
vapaana maailman tahroista, etta olisitte soveliaita ja puhtaita aseita puolustamaan 
voitokkaina Jumalan valtakuntaa valmistautuessamme Vapahtajan toiseen tulemiseen." 
(Ezra Taft Benson, "Sanoma nousevalle sukupolvelle", Valkeus, huhtikuu 1978, s. 44,47,48) 

3. "Herra on lahettanyt maan paalle nyt suurenmoisen nuorten sukupolven, jonka miehia 
ja naisia ei voi voittaa... 

Muistakaa, nuoret ystavani, etta teidan on oltava kestavia. Teidan tulee olla 
kilpailukuntoisia. Ottakaa luonteen kehittaminen, rehellisyys ja totuuden periaatteet 
opasvaloiksi edessa olevien synkkien paivien varalle... 

[Suuri tulevaisuus] odottaa niita, jotka ovat puhtaita seka uskollisia Mestarin opetuksille ja 
esimerkille." (Vaughn J. Featherstone, '"Naita miehia ei voi voittaa'", Valkeus, tammikuu 
1981, s. 35) 

4. "Sisaret, ette ole syntyneet tana aikana ja tahan maahan sattumalta. Te olette taalla siksi, 
etta Herra haluaa teidan olevan taalla... 

... Tarvitaan vahvoja naisia; naisia, jotka pysyvat siveellisesti puhtaina, kun lahes kaikki 
muut sortuvat; naisia, jotka perustavat koteja, jotka ovat palanen taivasta maan paalla ja 
joissa perhe on kunniassa ja omat aidit huolehtivat pienista lapsistaan ja antavat heille 
rakkautta ja huolenpitoa; naisia, jotka karttavat pornografiaa - ei vain vanhoja naisia vaan 
myös nuoria naisia, jotka pyrkivat yksilön ja yhteiskunnan puhtauteen, jotka yrittavat 
sivistaa itseaan, jotka kunnioittavat valtuutta ja pappeutta kotona. Kun kirkko kasvaa, 
tarvitaan johtajiksi yha enemman naisia, kaikkialla yha enemman naisia, joilla on 
rohkeutta julistaa todistuksensa Jeesuksesta Kristuksesta; naisia, jotka rukoillen ja tutkien 
pyrkivat saamaan selville, mita Herra vaatii heilta, ja jotka tekevat oikeita valintoja ja 
antavat Herran ohjata itseaan." (Betty E. Brown julkaisussa Conference Report, 
Melbournen aluekonferenssi Australiassa, helmikuu 1976, s. 29) 

5. "Te, nuoremme tanaan, olette loistavimpia niiden henkien joukossa, jotka ovat 
syntyneet kuolevaisuuteen mina tahansa maailmanaikana... Valmistautukaa tulemaan 
johtajiksi tuona suurenmoisena tuhatvuotiskautena, jolloin Kristus itse hallitsee 
kuningasten kuninkaana ja herrojen herrana." (Ks. Harold B. Lee julkaisussa Perheillat 
1977-1978, s. 34,39.) 

Moniste Anna jokaiselle tytölle valmistamasi kortti, jossa on valitsemasi sanat muistutukseksi heille 
heidan kuninkaallisesta tehtavastaan. Pyyda heita sailyttamaan korttia paikassa, josta he 
nakevat sen usein. 

Oppiaiheen paatös 

Laulu Laulakaa tai lukekaa yhdessa kaikki sakeistöt laulusta "Kuningas kuningasten" (MAP-
lauluja, 1985, 28). 
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Oppiaihe 

13 
Palveleminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen löytaa palvelemisen ilon. 

VALMISTELUT 1. Tuo kaksi tai kolme työkalua, kuten vasara, saha, harava, lapio tai ruuvimeisseli tai 
kuvia työkaluista. 

2. Valmista sanaliuska "Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13). 

3. Keskustele ennen oppituntia luokan johtokunnan kanssa siita, mita palveleminen 
tarkoittaa ja kuinka luokan jasenet voivat palvella yksinaan tai yhdessa. Oppitunnin 
lopussa nuoret naiset voivat valita joko yksityisen tai yhteisen palvelutempauksen. 

4. Pyyda neljaa nuorta naista esittamaan profeettojen elamasta esimerkkeja palvelemisesta 
(ne ovat oppiaiheen alussa). 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-

SITTELY EHDOTUS Johdanto: Herran työvalineita 

Nayttely Pane naytteille työkaluja tai kuvia niista. 

• Mika saa nama työkalut toimimaan? 
Selita, etta olipa työkalujen kayttötarkoitus mika tahansa, ne tayttavat tehtavansa 
ainoastaan ihmisen kasissa. 

Lainaus ja keskustelua Vanhin Marion D. Hanks on puhunut työvalineista, joita taivaallinen Isa kayttaa. 

"Herra sanoi puhuen palvelijoistaan: 'Ja heidan kasivartensa on oleva minun kasivarteni.' 
[LK 35:14] Oletteko ajatelleet sita? Minulle tama on pyhimpia ja henkilökohtaisimpia 
kaskyja, mita on pyhissa kirjoituksissa tai missaan muualla. Herra sanoo, etta tama minun 
kasivarteni on Hanen kasivartensa. Tama mieli, tama kieli, nama kadet, nama jalat, tama 
lompakko - ovat ainoat työvalineet, joita Han voi kayttaa minun osaltani... Ja teidan 
osaltanne teidan kasivartenne, teidan voimavaranne, teidan alynne, teidan kielenne, teidan 
tarmonne ovat ainoita työvalineita, joita Herra voi kayttaa työhönsa." (Service, Brigham 
Young University Speeches of the Year [Provo, 15. lokakuuta 1958], s. 3) 

• Mita nama sanat merkitsevat teille? 

Opettajan esitys 

Kertomuksia ja 
keskustelua 

Profeettamme ovat opettaneet esimerkillaan epaitsekasta palvelemista 

Profeetat, jotka taivaallinen Isa on kutsunut johtamaan kirkkoa ja opettamaan ihmisia, ovat 
'nayttaneet esimerkillaan, kuinka meidan tulee palvella epaitsekkaasti Herran työvalineina. 
Tehtavan saaneet nuoret naiset voivat nyt esittaa seuraavat kertomukset luokalle. 

Joseph Smith 
Mercy R. Thompson, nainen, joka tunsi profeetta Josephin, kirjoitti hanesta: "En voi 
koskaan unohtaa hanen hellaa myötatuntoisuuttaan ja veljellista ystavallisyyttaan, jota han 
aina osoitti minua ja isatönta lastani kohtaan. Ajaessani hanen ja hanen Emma-vaimonsa 
kanssa heidan vaunuissaan olen nahnyt hanen nousevan vaunuista ja keraavan 
preeriakukkia pikku tytölleni." ("Recollections of the Prophet Joseph Smith", Juvenile 
Instructor, 1. heinakuuta 1892, s. 399) 

• Millaista asennetta Joseph Smith osoitti tallaisella palveluteollaan? 
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George Albert Smith 

"Junamatkalla Salt Lake Cityn ja San Franciscon valilla presidentti [George Albert] Smith 
tapasi John Delaneyn, joka oli kotoisin Napasta Kaliforniasta. Heidan valilleen kehkeytyi 
miellyttava keskustelu, joka johti jalkeenpain kirjeenvaihtoon. 

Jonkin ajan kuluttua presidentti Smith huomasi, ettei han ollut kuullut mitaan ystavastaan. 
Tiedusteltuaan asiaa han sai tietaa, etta herra Delaney oli sairaalassa. Presidentti Smith 
lahetti hanelle piristavia ja rohkaisevia kirjeita ja ehdotti, etta herra Delaney kuuntelisi 
tabernaakkelikuoron ohjelmaa radiosta joka sunnuntaiaamu. Herra Delaney kuunteli, ja 
hanen mielialansa kohentui. Han kirjoitti kiitoskirjeen presidentti Smithille ja mainitsi, etta 
han toivoisi kuoron laulavan joskus hanen lempilaulunsa 'Herran rukous'. 
Hammastyksekseen ja suureksi ilokseen han kuuli laulun jo seuraavana 
sunnuntaiaamuna. Kuvitelkaa herra Delaneyn iloa, kun han kuuli suurten tabernaakkelin 
urkujen pauhaavan alkusoiton laulusta, jonka hanen ystavansa oli vaivautunut 
jarjestamaan." (Ks. Edith Smith Elliott, "The Joy of Serving Humanity", Instructor, 
marraskuu 1966, s. 427) 

• Mita presidentti Smithin esimerkki opettaa toisten palvelemisesta? 

Joseph Fielding Smith 

Joseph Fielding Smith oli 34-vuotias, kun hanet kutsuttiin kahdentoista apostolin 
neuvoston jaseneksi. Työssaan han matkusti kaikkialla maailmassa, ja jasenet tunsivat 
hanet joka paikassa. Hanen vaimonsa antoi kuitenkin henkilökohtaisemman kuvauksen 
tasta suuresta miehesta: 

"Mies, jonka tunnen, on lempea ja rakastava aviomies ja isa, jonka suurimpana toiveena 
elamassa on tehda perheensa onnelliseksi, ja han unohtaa kokonaan itsensa pyrkiessaan 
tahan paamaaraan. Han on mies, joka tuudittaa uneen rauhattoman lapsen, joka kertoo 
iltasatuja pikkuisilleen, joka ei koskaan ole liian vasynyt eika liian kiireinen valvomaan 
myöhaan yöhön tai nousemaan varhain aamulla auttamaan vanhempia lapsia 
ratkaisemaan vaikeita koulutehtavia. Kun perheessa on sairautta, tama tuntemani mies 
hoitaa hellasti sairasta ja valvoo hanen kanssaan." (Ethel Smith Bryant S. Hinckleyn 
lainaamana artikkelissa "Joseph Fielding Smith", Improvement Era, kesakuu 1932, s. 459) 

• Miten presidentti Joseph Fielding Smith osoitti rakkautta perhettaan kohtaan? 

• Mita presidentti Smithin esimerkki opettaa oman perheen palvelemisesta? 

Spencer W. Kimball 

Vanhin Boyd K. Packer on kertonut seuraavan presidentti Spencer W. Kimballista: 

"Presidentti Kimballin perhe, ystavat ja tuttavat tieta vat, ettei han ole koskaan hiljaa 
paikallaan. Hanesta henkii aina levoton halu saada kaikki valmiiksi... 

Ohitin kerran veli ja sisar Kimballin maantiella lahella Utahin ja Idahon valista rajaa. He 
olivat matkalla pohjoiseen eraaseen konferenssiin. Sisar Kimball ajoi, ja veli Kimball istui 
takaistuimella pieni kirjoituskoneensa tutulla paikalla polvilla, papereita vieressa 
kummallakin puolella, silla tassa oli tilaisuus tehda työta, tehda enemman toisten 
auttamiseksi." (Ks. "Spencer W. Kimball, tavallisuudesta poikkeava mies", Valkeus, 
heinakuu 1974, s. 272.) 

• Miten presidentti Kimball osoitti rakastavansa kirkon jasenia? 

• Milla tavoin sisar Kimball palveli? 

• Miten kirkon presidentin työ on siunaus sinun elamassasi talla hetkella? 

• Mita presidentti Kimballin esimerkki opettaa palvelemisesta kirkossa? 

Lainaus ja keskustelua Me voimme noudattaa profeettojen esimerkkia palvelemalla muita ihmisia. Presidentti 
Kimball sanoi: "Jumala huomaa meidat ja pitaa meista huolen, mutta Han tayttaa meidan 
tarpeemme tavallisesti toisen ihmisen kautta. Siksi on tarkeata, etta me palvelemme 
toisiamme... Opin ja Liittojen Kirjassa sanotaan, kuinka tarkeata on, etta me autamme 
heikkoja, ojennamme hervonneet kadet ja voimistamme rauenneet polvet (LK 81:5). Kovin 
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usein meidan palvelustekomme ovat yksinkertaisia kannustuksen sanoja tai vahapatöisia 
tekoja vahapatöisissa asioissa, mutta miten suurenmoisia seurauksia voikaan olla arkisilla 
teoilla, jotka ovat pienia mutta tarkoituksenmukaisia." ("There is Purpose in Life", New 
Era, syyskuu 1974, s. 5) 

Presidentti Kimball opetti ja profeettojen elama osoittaa, etta paivittaiset palvelutehtavat 
koituvat siunaukseksi ihmisille. Palvelemalla ihmiset toimivat taivaallisen Isansa 
työvalineina. 

Palveluksen suorittajan asenne on yhta tarkea kuin palveluskin 

Sanaliuska Ota esiin sanaliuska "Palvelkaa toisianne rakkaudessa". 

Kertomus Seuraava kertomus osoittaa, kuinka nuoret naiset voivat yhdessa suorittaa arvokasta 
palvelutyöta: 

Karen syntyi aivovaurioisena, mutta ennuste, etta han voisi elaa merkityksellista elamaa, 
oli hyva, ja se oli osittain nuorten naisten ansiota. Ensimmaisten elinkuukausiensa aikana 
Karen oli kuin kuka tahansa lapsi. Mutta sitten vanhemmat alkoivat huomata, ettei han 
kehittynyt samalla tavoin kuin hanen vanhemmat veljensa ja sisarensa olivat kehittyneet 
ollessaan pienia. Kun Karenin vanhemmat saivat tietaa, etta Karenilla oli aivovaurio, he 
olivat murheen murtamia. Mutta laakarit rohkaisivat heita. Karen oppisi tekemaan 
monenlaista, jos joku vaivautuisi uhraamaan aikaa hanen opettamiseensa. 

Karenin vanhemmat yrittivat osoittaa Karenille hanen tarvitsemaansa rakkautta ja 
huomiota, mutta myös perheen muut lapset tarvitsivat heita. Kuultuaan Karenin 
ongelmasta seurakunnan nuoret naiset tarjoutuivat auttamaan. Kesan ajaksi laadittiin 
aikataulu, jonka mukaan tytöt opettaisivat Karenia vuorotellen tunnin aamupaivisin ja 
tunnin iltapaivisin. Kun nuoret naiset alkoivat auttaa, Karenin lihakset eivat pystyneet 
viela kannattamaan hanta. Aiti selitti: "Tytöt harjaannuttivat hanen lihaksiaan. Han alkoi 
ryömia vahan. Kun he jatkoivat harjaannuttamista, han alkoi ryömia enemman. Han 
tarvitsi jatkuvaa harjoitusta ja kannustusta. 

Laakari ehdotti, etta Karen pidettaisiin kaksi tuntia paivassa hyppykiikussa, jotta hanen 
jalkalihaksensa vahvistuisivat. Sina aikana Karenia oli viihdytettava, jotta han olisi 
jaksanut hyppia kiikussa tunnin aamuin illoin. Tytöt leikkivat hanen kanssaan, niin etta 
han pysyi liikkeessa." 

Kun koulu syksylla alkoi, viisi tyttöa, yksi lehvansitoja ja nelja ruusutyttöa, jatkoivat 
Karenin opettamista. Jokainen tyttö kavi yhtena paivana viikossa koulupaivan paatyttya ja 
oli tunnin Karenin kanssa. Nuorten naisten palvelun ansiosta Karen oppi paljon sellaista, 
mita han ei olisi ehka muutoin koskaan oppinut tai minka oppiminen olisi ainakin vienyt 
paljon enemman aikaa. 

Karenin aiti sanoi: "Tytöt ovat olleet erittain tunnollisia. He veivat hanet kavelylle, lukivat 
hanelle kirjoja ja antoivat hanen leikkia lehdissa, ja heista tuli hyvia ystavia. Karen odotti 
heidan tuloaan joka paiva. Han osasi kavella kaksi ja puolivuotiaana, vuoden kuluttua 
siita, kun tytöt aloittivat palvelutempauksensa hanen kanssaan." 

Karenin aiti on myös sita mielta, etta kaiken sen huomion ohella, jota tytöt ovat osoittaneet 
Karenille leikkimalla hanen kanssaan, puhelemalla hanelle, pitamalla hanta sylissa ja 
harjaannuttamalla hanta, tarkeinta on, etta he ovat rakastaneet ja hoivanneet hanta. (Ks. 
"Young Women's Loving Service", Church News, 27. marraskuuta 1976, s. 8,13.) 

Keskustelua Viittaa sanaliuskaan ja kysy: 

• Mitahan apostoli Paavali tarkoitti sanoessaan "Palvelkaa toisianne rakkaudessa"? 

• Kuinka nama nuoret naiset osoittivat rakastavansa Karenia ja hanen vanhempiaan? 

• Millaisia uhrauksia nuorten naisten oli tehtava palvellakseen Karenia rakkaudessa? 

• Millaisella mielella meidan pitaisi palvella? 

Pyhien kirjoitusten Vastaus kysymykseen on kohdassa 2 Kor. 9:7. Pyyda yhta tyttöa lukemaan se. 
kohta 
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Oppiaihe 27 

Jokainen nuori nainen voi saada iloa paivittaisista palveluksista 

Lainauksia ja Pyyda luokan jasenia kuuntelemaan Karenia opettaneiden nuorten naisten mielipiteita, 
keskustelua joista ilmenee, milla mielella he suorittivat palvelustaan: 

'"Minusta tuntuu hyvalta, kun tiedan auttaneeni jotakuta... En uskonut, etta Karen pystyisi 
koskaan kavelemaan, kun nain hanet ensimmaisen kerran. Kuvittelin itseni hanen 
asemaansa ja koetin ajatella asioita hanen kannaltaan. Luultavasti se antoi minulle 
paattavaisyytta opettaa hanta kavelemaan.' 

Eras toinen tyttö sanoi, etta suurimpia palkintoja oli nahda Karenin innostuvan jonkin 
uuden asian oppimisesta. 'Mielestani mina kaytin aikani hyvin', han sanoi." ("Young 
Women's Loving Service", s. 13) 

Jos joku luokkasi nuorista naisista on kokenut jotakin vastaavaa, pyyda hanta kertomaan 
siita. 

• Mita siunauksia saa palvelemisesta? 

• Jos palvelet jotakuta, eika han kiita sinua, ei nayta arvostavan tekoasi tai ei edes tieda, 
etta sina palvelit hanta, miten siihen pitaisi suhtautua? (Auta nuoria naisia ymmartamaan, 
ettei meidan pida palvella siksi, etta saisimme siita kiitosta.) 

Muistuta nuoria naisia presidentti Kimballin sanoista: "Kovin usein meidan 
palvelustekomme ovat yksinkertaisia kannustuksen sanoja tai vahapatöisia tekoja 
vahapatöisissa asioissa, mutta miten suurenmoisia seurauksia voikaan olla arkisilla teoilla, 
jotka ovat pienia mutta tarkoituksenmukaisia." 

• Miten te voitte toimia taivaallisen Isan työvalineina? 

• Miten te voitte paivittain palvella perhettanne, ystavianne ja muita kohtaamianne 
ihmisia rakkaudessa? 

• Kuinka tallainen palveleminen tuo teille iloa? 

Anna nuorten naisten miettia tata kysymysta, ennen kuin he vastaavat. Anna heidan sitten 
keskustella ajatuksistaan. Voit ehdottaa joitakin palvelutapoja, kuten lukeminen 
nuoremmille sisaruksille, hymy tai ystavallinen sana naapurille tai jonkin asian 
toimittaminen jonkun perheenjasenen tai naapurin puolesta. 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota nuoria naisia asettamaan itselleen palveluun ja laupeudentyöhön liittyva tavoite, 
ellei heilla ole sellaista talla hetkella. 

Luokanjohtajan esitys Pyyda luokanjohtajaa keskustelemaan muiden tyttöjen kanssa yhteisesta 
palvelutempauksesta. Pyyda heita valitsemaan tavoite ja merkitsemaan se luokan 
toimintakalenteriin. 

Opettajan esitys 

Keskustelua 
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Hyveellinen elama 

JOHDANTO 

Huomautus opettajalle Herra on opettanut moraalia koskevat tasovaatimuksensa kaikissa armotalouksissa pyhien 
kirjoitusten ja profeettojensa valityksella. Meita ymparöivan maailman 
moraaliperiaatteiden turmelus on aiheuttanut suuren ristiriidan sen valilla, minka 
maailma hyvaksyy ja minka Herra hyvaksyy. Meidan taytyy tietaa Herran antamat 
moraalin tasovaatimukset voidaksemme elaa niiden mukaan. 

Kun esitat taman osan oppiaiheita, sinun tulee tarkoin huolehtia siita, etta Herran 
ilmoittamat moraaliperiaatteet opetetaan nuorille naisille saadyllisesti ja hienotunteisesti, 
heidan kehitystasonsa ja kypsyytensa huomioon ottaen. 

Naita aiheita opettaessasi sinun tulee olla erityisesti selvilla siita, etta tarvitset Hengen 
ohjausta tietaaksesi, mita opetat seka kuinka ja milloin opetat sen. Keskustelu tulee 
rajoittaa niihin asioihin, joita profeetat ovat opettaneet ja jotka sisaltyvat oppiaiheisiin. 

Video "Nuorten moraali" ( V W H 9607 FI/56107 130) on sopiva johdanto tai yhteenveto 
taman osan oppiaiheille. Sita suositellaan naytettavaksi joko ennen naita oppiaiheita tai 
niiden jalkeen. Oppitunti ei riita seka videon esittamiseen ja siihen liittyvaan keskusteluun 
etta oppiaiheeseen; niin ollen videon nayttamiseen ja siihen liittyvaan keskusteluun tulee 
varata erillinen oppitunti. 
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Oppiaihe 

13 
Ryhmatoiminta -

pohja jarkevalle seurustelulle 

TAVOITE Jokainen nuori nainen oppii, etta sopiva ryhmatoiminta auttaa poikia ja tyttöja 
tutustumaan paremmin toisiinsa. 

VALMISTELUT 1. Varaa kyna ja paperia jokaiselle luokan jasenelle. 

2. Monista mahdollisuuksien mukaan oppiaiheen toisessa osassa olevat lainaukset, jotta 
luokan jasenet voivat lukea ne aaneen. Voit jakaa presidentti Spencer W. Kimballin 
pitkan sanoman kolmeen lyhyeen lainaukseen. 

Huomautus opettajalle Lue tarkoin lapi oppiaiheen lopussa oleva lisaaineisto ja toimintaehdotukset. Jos paatat 
kayttaa paneelikeskustelua, anna tehtavat hyvissa ajoin etukateen. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Ryhmatoiminta voi innostaa uusiin harrastuksiin, lisata itseluottamusta ja kehittaa 

kanssakaymisen taitoja 

Lue seuraava ensimmaisen presidenttikunnan ja kahdentoista neuvoston lausunto: 

Lainaus "Ruusutytöille ja opettajille ... on niin koulussa kuin kirkossakin jarjestetty monia 
tilaisuuksia tavata toisiaan, ja naihin heidan tulisi osallistua ryhmissa. Heidan tulee valttaa 
poikien ja tyttöjen kahdenkeskista yhdessaoloa." ("Policies and Procedures", New Era, 
tammikuu 1971, s. 30) 

Presidentti Kimball antoi kirkon nuorille seuraavia ohjeita: 

Lainaus "Rakkaat nuoret, teidan tulee olla vakavamielisia. Elama ei ole pelkkaa hauskuutta ja 
ilonpitoa. Elama on mita vakavin asia. On hyva, jos varttuessanne aikuisiksi olette 
tekemisissa seka poikien etta tyttöjen kanssa. Kun tulette teini-ikaan, teidan tulisi 
edelleenkin olla tekemisissa niin tyttöjen kuin poikienkin kanssa. Kaikki treffit ja 
kahdenkeskinen seurustelu tulisi lykata ainakin 16 vuoden ikaan tai vielakin 
myöhempaan, ja silloinkin olisi kaytettava tarkkaa harkintaa valinnoissa ja seurustelun 
vakavuudessa. 

Nuorten tulisi edelleenkin rajoittaa useiden vuosien ajan laheista kanssakaymista, koska 
poika lahtee lahetystyöhön 19-vuotiaana. Seurustelua tulee rajoittaa, eika siina saa syntya 
mitaan intiimiin sukupuolisuhteeseen viittaavaakaan. Ennen avioliittoa ei saa koskaan olla 
minkaanlaisia sukupuolisuhteita." (Ks. Spencer W. Kimball, "Avioliittopaatös", Valkeus, 
heinakuu 1976, s. 2.) 

Pyyda nuoria naisia kertaamaan soveliaan pojan ja tytön valisen suhteen vaiheet 
presidentti Kimballin ohjeiden mukaan. Voit kirjoittaa ne tauluun tyttöjen vastatessa. 

• Miksi arvelette presidentti Kimballin ehdottaneen, ettei seurustelua saisi aloittaa ennen 
kuin vasta kuusitoistavuotiaana tai sitakin vanhempana? 

• Miksi on tarkeata noudattaa tata ohjetta? 

Lainaus jatkuu "Jokaisen pojan olisi pitanyt saastaa rahaa lahetystyötaan varten, ja hanen 
pitaisi olla vapaa kaikista selkkauksista, jotka estaisivat hanta olemasta kelvollinen. Kun 
han ... palaa lahetystyösta, hanen tulisi tuntea itsensa vapaaksi aloittamaan tutustuminen 
nuoriin naisiin ja seurustelemaan heidan kanssaan. Kun han on löytanyt oikean neitosen, 
heidan tulisi asianmukaisella tavalla solmia temppeliavioliitto. Ihminen paasee osalliseksi 
kaikista siunauksista, jos han hallitsee itsensa ja ottaa vastaan eri kokemukset oikeassa 
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jarjestyksessa: ensiksi rajoitetussa maarin tutustumista, sitten lahetystyö, sitten seurustelu, 
sen jalkeen temppeliavioliitto, opinnot ja perhe, sitten elamantyö. Olipa jarjestys mika muu 
tahansa, se saattaa johtaa hanet vaikeuksiin." (Ks. "Avioliittopaatös", s. 2.) 

Tassa puhutaan pojista. Pyyda nuoria naisia selittamaan, miten ohjeet soveltuvat myös 
tyttöihin. 

• Miten voitte nyt valmistautua aloittamaan seurustelun taytettyanne 16 vuotta? (Mahdollisia 
vastauksia: ystavystymalla poikiin, hankkimalla uusia harrastuksia, oppimalla 
kanssakaymisen taitoja.) 

• Miksi on tarkeaa ystavystya vastakkaiseen sukupuoleen ilman romanttista kiintymysta? 

• Mita hyötya nuorille naisille ja nuorille miehille on osallistumisesta ryhmatoimintaan? 

Voit kirjoittaa tyttöjen vastaukset tauluun. Huolehdi siita, etta ainakin seuraavat seikat 
mainitaan: He saavat itseluottamusta. He tutustuvat uusiin asioihin ja 
toimintamahdollisuuksiin. He tutustuvat toisten harrastuksiin. He oppivat puhumaan 
toistensa kanssa. He oppivat kanssakaymisen taitoja. Ryhmatoiminnan avulla heista tulee 
mielenkiintoisempia ihmisia. 

Ryhmatoiminta on hyvan seurustelun perusta 

Selita, etta kirkon johtajat ovat neuvoneet tyttöja kayttamaan seurustelua edeltavat vuodet 
valmistautumiseen ja kasvamiseen. 

Lainaus "'Minusta seurustelua edeltavat vuodet ovat "joksikin tulemisen" kukoistuskautta. 
Tyttöjen tulisi tuntea samanlaista tyydytysta tavoitteeseen pyrkimisesta kuin sen 
saavuttamisestakin. Seurustelua edeltavat vuodet... [ovat] aikaa, jolloin tyttö valmistautuu 
ryhmatoimintaan, pitaa hauskaa, kypsyy, kasvaa... 

Odottaminen on ajan tuhlausta... On paljon sellaista, mita tyttö voi tehda sen sijaan, etta 
vain odottaa [sita, etta tayttaa 16 ja saa aloittaa seurustelun]. Tytöt voivat olla ystavia 
muille, ymmartaa, missa nyt ovat, ja nauttia tasta paivasta sen sijaan, etta odottaisivat, 
mita huomenna tapahtuu.'" (Ruth H. Funk Gerry Avantin lainaamana artikkelissa "Pre-
dating Years: A Vital Season", Church News, 3. joulukuuta 1977, s. 9) 

Lainaus '"On paljon muuta ihanaa, mita tyttö voi tehda, kuin vain odotella seurustelua, esimerkiksi 
oppia iloitsemaan ihmisista ja ystavystya. Se on jannittavaa, jos tyttö haluaa kokea sen silla 
tavoin. 

Tyttö, jolla on paljon ystavia, tuntuu saavan niita yha enemman. Kun han laajentaa 
ystavapiiriaan, han vetaa lahelleen muita. Vaikka han ei seurustelekaan, han saa monia 
kokemuksia ja muistoja, ja hanella on hauskaa. 

Jos tyttö toisinaan tuntee itsensa levottomaksi tai karsimattömaksi odottaessaan 
seurustelua, hanen tulee muistaa puhua taivaalliselle Isalleen asiasta.' 

... Naita valmistautumisen vuosia, jotka ovat kipeasti tarpeen, ei pida liian pian keskeyttaa 
aikaisella seurustelulla. 'Tytön tulee huolehtia tasta elamanvaiheestaan hyvin ja odottaa 
oikeaa aikaa, niin etta kun jostakusta hanen ystavastaan kehittyy seurustelukumppani, 
han on valmis huomaamaan ominaisuudet, joita hankin haluaa. 

Jos seurustelua edeltavat vuodet kaytetaan oikein, ne voivat antaa tytölle kokemuksia, 
jotka kehittavat hanessa sellaisia ominaisuuksia, etta hanella on oleva voimallinen ja 
myönteinen vaikutus muihin.' 

... Ilman vaadittua valmistautumisaikaa tytön tuttavapiiri voi olla hyvin pintapuolinen. 
'Ilman valmistautumisaikaa tyttö ei ole valmis siihen vastuuseen, joka kuuluu 
seurusteluun ja jota muiden ihmisten ja itsensa vahvistaminen edellyttaa.'" (Ardeth G. 
Kapp Avantin lainaamana artikkelissa "Pre-dating Years: A Vital Season", s. 9,14) 

Lainaus "Halu ryhmatoimintaan on normaalia nuorille, kun heita ei liian varhain ja epakypsina 
kannusteta muuhun, ja ryhman keskuudessa tapahtuva huvittelu seka seurustelu saattavat 
olla terveellisia ja hauskoja. Suuri joukko ystavia lisaa fyysista ja moraalista turvallisuutta. 
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Ryhman itse toteuttama virkistystoiminta ei ole vain hyvin hauskaa, vaan se saattaa olla 
myös mita hyödyllisinta." 

Keskeyta taman presidentti Kimballin lainauksen lukeminen ja pyyda tyttöja 
kuuntelemaan tarkkaavaisesti, mita ryhmatoiminnan ideoita presidentti Kimball suositteli. 

Jos olet jo kirjoittanut luetteloa ryhmatoiminnan eduista tauluun, pyyda jotakuta luokan 
jasenta lisaamaan kohdat presidentti Kimballin lainauksen loppuosasta. Ellet ole, pyyda 
jokaista nuorta naista kirjoittamaan ne heille antamiisi papereihin, kun lainaus on luettu 
loppuun. 

Lainaus jatkuu "Takkavalkeaillat luovat ystavyyssuhteita ja innoittavat henkea seka valmentavat mielta. 
Ryhman yhteiset retket voivat opettaa nuorille ystavallisia kaytöstapoja ja veljeytta seka 
laajentaa laheisten ystavien piiria. 

Urheilu voi kehittaa ruumiin voimaa ja sitkeytta. Se voi opettaa ihmisen kohtaamaan 
vaikeuksia ja tappioita ja menestysta, opettaa epaitsekkyytta ja ymmartamysta seka 
kehittaa hyvaa urheiluhenkea ja suvaitsevaisuutta seka osanottajissa etta katselijoissa. 
Naytelmatoiminta voi kehittaa lahjoja, opettaa karsivallisyytta ja edistaa veljellista ja 
ystavallista henkea. Ryhman keskeisella musiikkitoiminnalla on samankaltainen vaikutus, 
ja se voi myös pehmentaa ja hillita mielta seka tyydyttaa esteettisia tarpeita... 

Hyvin jarjestetty tanssitilaisuus tarjoaa miellyttavan paikan, sopivan ajan seka suotuisat 
olosuhteet, joissa voi tavata uusia ihmisia ja laajentaa ystavapiiria. Se voi olla ovi onneen. 
Miellyttavan tanssin ja seurustelun merkeissa vietetyn illan kuluessa osanottaja voi 
tutustua moniin erinomaisiin nuoriin, joista jokaisella on ihailtavia luonteenominaisuuksia 
ja joista jokainen voi olla ainakin jossakin suhteessa kaikkia muita parempi. Taalla eri 
osapuolet voivat aikaa arvioida ja arvostella, panna merkille ominaisuuksia, saavutuksia ja 
etevammyytta vertailun ja vastakkainasettelun avulla. Tallainen havaintoja tekeva 
ystavyys saattaa olla perusta jarkevalle, valikoivalle, ajoittaiselle kahdenkeskiselle 
seurustelulle niitten kohdalla, jotka ovat hyvin varttuneita ja kypsia, mita puolestaan 
aikanaan seuraa vakituinen seurustelu seka aikanaan asianmukainen kosinta, joka 
huipentuu onnelliseen, iankaikkiseen avioliittoon." (Spencer W. Kimball, 
Anteeksiantamuksen ihme, s. 208) 

Aivoriihi Anna tyttöjen keksia uusia ryhmatoimintamuotoja. Selita seuraavat aivoriihen ohjeet: 

1. Olkaa luovia. Aikaa hylatkö mitaan ajatusta. 

2. Miettikaa, milla tavalla "poikien toimintaa" voitaisiin soveltaa tytöille ja "tyttöjen 
toimintaa" pojille. 

3. Miettikaa, millainen toiminta olisi hauskaa ja kehittaisi samalla itsevarmuutta ja 
kanssakaymisen taitoja (kuten keskustelutaitoa, hyvia kaytöstapoja jne.). 

Seuraavat ajatukset voivat olla omiaan herattamaan keskustelua: 

Kilpailu 

Jarjestakaa seka pojista etta tytöista koostuvien ryhmien kanssa kilpailu jossakin 
urheilulajissa. Jos valitsette lajin, joka ei ole kaikille tuttu, antakaa tarpeelliset ohjeet. 
Mahdollisia kilpailulajeja ovat sakkiottelu, lentopallo ja paidansilityskilpailu, jossa paita 
pitaa saada silitetyksi maaraajassa. 

Elokuvan teko 

Viekaa videokamera, filmia, roolipukuja ja sopivia lavasteita tai muita tarvikkeita 
mielenkiintoiseen paikkaan. Laatikaa kasikirjoitus. (Aanta ei tarvita, kasvojen ilmeet 
riittavat.) Suunnitelkaa myös esityksesta yhteinen toiminta. 

Kirjan kirjoittaminen 

Kirjoittakaa satuja ja kuvittakaa ne kayttaen apuna saksia, liimaa, paperia ja lehdissa olevia 
kuvia tai joukossanne olevia hyvia piirtajia. Lahjoittakaa valmiit kirjat paivakoteihin tai 
sairaaloihin. 
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Oppiaihe 27 

Ex tempore -naytelma 

Etsikaa lyhyt ja hauska kasikirjoitus tai melodraama, tai kirjoittakaa sellainen itse. 
Hankkikaa roolipukuja ja yksinkertaisia aanitehosteita tai musiikkia. Antakaa osallistujien 
valita osansa ja lukea ne ja esittakaa sitten naytelma harjoittelematta. Voitte nauhoittaa 
esityksen ja kuunnella aanitteen myöhemmin tarjoilun aikana. 

Vieraiden maiden kansallisjuhla 

Ottakaa selville, miten kansallisjuhlia vietetaan eri maissa. Jarjestakaa jonkin maan 
kansallisjuhla aterioineen, koristeluineen ja ohjelmineen. 

Muiden auttaminen 

Viekaa lapsia elaintarhaan, puistoon tai leikkikentalle. Ottakaa heille evaat mukaan. Tai 
valmistakaa jokin ohjelma esitettavaksi sairaaloissa tai liikuntakyvyttömille. 

juhlapaivallinen 

Jarjestakaa hienot paivalliset pellavapöytaliinoineen, hienoine astiastoineen ja hopeisine 
ruokailuvalineineen. Pyytakaa jotakuta asiantuntijaa opettamaan teille oikeita pöytatapoja 
ennen paivallista. 

Keskustelua Jos aikaa on, kysy tytöilta, miten heidan ehdottamansa toimintaideat voivat auttaa heita 
ystavystymaan paremmin seka tyttöihin etta poikiin. 

• Miten ne voivat tehda meista mielenkiintoisempia seurustelukumppaneita? 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota nuoria naisia noudattamaan presidentti Kimballin neuvoa. Vanhempien ei tarvitse 
olla huolissaan tyttaresta, joka on paattanyt noudattaa tata neuvoa. Nuori nainen, joka on 
oppinut oikean periaatteen ja menettelee sen mukaan, osoittaa suurta kypsyytta. 

Lainaus Lue uudelleen viimeinen osa presidentti Spencer W. Kimballin lainauksesta: "Ihminen 
paasee osalliseksi kaikista siunauksista, jos han hallitsee itsensa ja ottaa vastaan eri 
kokemukset oikeassa jarjestyksessa: ensiksi rajoitetussa maarin tutustumista, sitten 
lahetystyö, sitten seurustelu, sen jalkeen temppeliavioliitto, opinnot ja perhe, sitten 
elamantyö. Olipa jarjestys mika muu tahansa, se saattaa johtaa hanet vaikeuksiin." 
("Avioliittopaatös", s. 2) 

Opettajan esitys Selita, etta presidentti Kimballin tarkoittamiin siunauksiin kuuluu sopiva ystavyys. 
Nuoruusvuodet ovat aikaa, jolloin naita ystavyyssuhteita solmitaan ja jolloin 
valmistaudutaan myöhempaan seurusteluun. 

Lisaaineistoa tai toimintaehdotuksia 

Huomautus opettajalle Voit jatkaa tasta aiheesta tulevalla viikolla tai jarjestaa takkavalkeaillan tai toimintaillan, 
jossa kolme tai nelja seurakuntasi tai lahiseurakunnan nuorta miesta osallistuu 
paneelikeskusteluun "Ryhmatoiminta: valmistautumista jarkevaan seurusteluun". 

Jos paatat jarjestaa paneelikeskustelun, pyyda Aaronin pappeuden koorumeiden nuoria 
miehia tehtavaan hyvissa ajoin etukateen. Huolehdi siita, etta Nuorten Naisten johtaja 
hankkii piispalta tai seurakunnanjohtajalta luvan kutsua juuri nama nuoret miehet 
mukaan. Pyyda luokkasi tyttöja antamaan sinulle pari viikkoa etukateen kysymyksia, 
jotta voisit laatia sopivia kysymyksia nuorten miesten vastattavaksi. 

Voit kysya esimerkiksi seuraavaa: 

1. Miten pojat haluavat tyttöjen pukeutuvan? 

2. Mista pojat haluaisivat tyttöjen puhuvan heidan kanssaan? 

3. Pitavatkö pojat enemman hiljaisista vai puheliaista tytöista? 

4. Pitavatkö pojat siita, etta tytöt soittelevat heille? 

5. Mita pojat ajattelevat tyttöjen kiroilemisesta ja rumasta kielenkaytösta? 
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Nuorilla miehilla on varmasti monia ajattelemisen arvoisia vastauksia, jos he saavat 
kysymykset etukateen pohdittaviksi. Voit myös halutessasi antaa vieraillesi jotakin 
sopivaa aineistoa ja ohjeita, esimerkiksi taman oppiaiheen tavoitteen ja lainauksia, joista 
arvelet olevan heille apua (esimerkiksi presidentti Kimballin lausunnot). 

Huolehdi siita, etta nuoret miehet ymmartavat, etta paneelikeskustelun tarkoituksena on 
auttaa nuoria ymmartamaan ryhmassa kasvavan todellisen ystavyyden arvo ja se, miten 
ryhmatoiminta voi olla jarkevan seurustelun perusta ja valmistautumista siihen. 

Sinun tulee itse toimia puheenjohtajana ja maarata siten keskustelun suunta. Huolehdi 
siita, etta kaikki vastaukset ja puheenvuorot ovat asiallisia. Kor jaa kaikki vaarat tai 
epaasialliset vastaukset tahdikkaasti ja hienovaraisesti. Puheenjohtajana sina luot 
keskustelun savyn ja kerrot yleisölle keskustelunaiheen. Aloita keskustelu esittelemalla 
osanottajat. Esita laatimasi luettelon kysymykset, mutta kuuntele tarkoin vastauksia ja 
esita lisakysymyksia, joiden arvelet selvittavan vastausta tai tuovan uuden nakökulman. 
Suunnittele lisakysymyksia siita varalta, etta keskustelu tyrehtyy. Koeta saada kaikki 
osanottajat mukaan keskusteluun. 

Paneelikeskustelun paatteeksi tee yhteenveto ja kiita vieraita heidan mukanaolostaan. 
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Henkilökohtainen puhtaus 
itsekurin kautta 

Oppiaihe 

32 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, miten itsekuri auttaa hanta elamaan hyveellisesti. 

VALMISTELUT 1. Valmista viisi sanaliuskaa Annesta kertovasta kertomuksesta. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Me voimme oppia hallitsemaan itsemme 

Kertomus Myrskyisat suosionosoitukset tayttivat konserttisalin. Eras maailman kuuluisimmista 
viulisteista oli juuri soittanut illan viimeisen ohjelmanumeron. Muuan nainen raivasi 
innokkaana tiensa nayttamölle toivoen saavansa ilmaista ihailunsa tata suurenmoista 
taiteilijaa kohtaan. Puikkelehdittuaan vakijoukon lapi han vihdoin paasi taiteilijan luo. 
Katellessaan tata han sanoi ylitsevuotavasti: "Antaisin koko elamani, jos osaisin soittaa 
teidan laillanne!" Taiteilija vastasi valittömasti: "Hyva rouva, mina olen antanut!" 

Keskustelua • Mita arvelette viulistin joutuneen tekemaan pystyakseen hallitsemaan viulunsa niin 
taitavasti? (Hanen oli pakotettava itsensa harjoittelemaan, luovuttava helpommista ja 
mukavammista toimista, hanella oli halu oppia ja erinomainen opettaja ja han oli ottanut 
tavoitteekseen tulla suureksi taiteilijaksi.) 

Selita, etta suuri osa siita, mita elamassamme teemme tai jatamme tekematta, maaraytyy 
sen mukaan, millainen kyky meilla on hallita itseamme. Tata itsekuria on vaikeiden tai 
tuskallisten asioiden suorittaminen seka se, etta ei tee sita, mita ei pitaisi. 

• Mita sellaista teidan on paivittain tehtava, mika teista on vaikeaa? (Anna tyttöjen 
vastata.) 

• Mika saa teidat lopettamaan sellaisen, mita teidan ei pitaisi tehda? 

Pyyda tyttöja kuvittelemaan itsensa seuraaviin tilanteisiin: 

1. Veljesi on kiusannut sinua. Han sanoi juuri jotakin sellaista, etta haluaisit huutaa 
takaisin tai jopa lyöda hanta. Miten voit olla tekematta sita? 

2. On paastosunnuntai, ja sinulla on kova nalka, mutta viela ei ole aika lopettaa paastoa. 
Voitko olla syömatta? 

Opettajan esitys • Tunnetko sisimmassasi kamppailua, kun keskustelemme naista tilanteista? 

Selita, etta toinen osa meista haluaa "antaa menna" ja toteuttaa mielitekojamme tai 
tunteitamme; toinen osa haluaa saada hallintaansa tunteemme ja mielitekomme. Tata 
kontrolloivaa, estavaa vaikutusta harjoittaa meidan henkemme. 

"Yksi yhteiskuntamme vaaria huomioita on se, etta me olemme mielitekojemme ja 
himojemme uhreja. Mutta totuus on, etta ruumiissa asu va henki hallitsee sita." (Terrance 
D. Olson, "Teaching Morality to Your Children", Ensign, maaliskuu 1981, s. 14) 

Kirjoita tauluun: "Henkemme hallitsee ruumistamme." Joitakin ruumiimme toimintoja on 
helppo hallita ja toisia vaikeampi. 

Selita, etta me hallitsemme hyvin joitakin ruumiimme osia - esimerkiksi sormiamme. Jos 
kaskemme yhden sormemme taipua, se taipuu. Jos me kaskemme sen suoristua, se 
suoristuu. Jos me annamme jaloillemme jonkin kaskyn, ne tottelevat heti. Sano, etta me 

Lainaus 

Tauluun 

Opettajan esitys 
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voimme myös oppia valitsemaan, millaisia ajatuksia on mielessamme, ja siten oppia 
kanavoimaan ajatuksemme myönteiseen ja rakentavaan suuntaan. 

Toiminta Selita tytöille, etta aiot suorittaa kokeen itsekurista. Pyyda tyttöja pyörittamaan oikeata 
kattaan, sitten liikuttamaan vasenta jalkaansa edestakaisin ja viela taivuttamaan paataan 
ylös ja alas. Pyyda heita sitten istumaan aivan hiljaa ja keskittymaan mihin muuhun 
tahansa paitsi siihen, mita sanot heille. Kuvaile heille sitten yksityiskohdittain jotakin 
herkullista ruokalajia. 

• Kumpi oli vaikeampaa, kaskea jalkaa ja katta vaiko ajatuksia ja tunteita? 

Selita, etta monet ihmiset luulevat, etteivat he voi hallita ajatuksiaan ja itseaan. Mutta 
mielemme voi keskittya vain yhteen ajatukseen kerrallaan. Me voimme hallita 
ajatuksiamme valitsemalla uuden, erilaisen ajatuksen. Joidenkin mielesta tallainen itsekuri 
on tarpeetonta tai liian vaikeaa tai se ei maksa vaivaa. 

Lainaus "Muutamia orjuuttavat pakonomaiset tavat tai he myöntyvat mielitekoihinsa tai toimivat 
sopimattomasti ja puolustautuvat sanomalla olevansa avuttomia tapojensa edessa - etta 
heidat pakotetaan, houkutellaan niihin, etta kiusaus on suurempi kuin heidan 
vastustuskykynsa. Mutta me voimme valita... Me voimme paasta pahoista tavoista; me 
voimme hankkia hyvia tapoja; me voimme valita, mita ajattelemme, pelkastaan paattamalla 
tehda niin." (Richard L. Evans, "Self Control", Improvement Era, joulukuu 1963, s. 1113) 

Opettajan esitys Kerro, etta itsensa hillitseminen on vaikeaa, mutta me voimme oppia sen. Meidan 
taivaallinen Isamme on kaskenyt meidan pitaa ajatuksemme, mielitekomme ja tunteemme 
tietyissa rajoissa. Han on Isamme, eika han pyyda meita tekemaan sellaista, mihin me 
emme pysty. Me olemme Hanen lapsiaan. Meissa on voima tulla Hanen kaltaisikseen. 

Kertomus Kuunnelkaa tarkoin seuraavaa eraan nuoren naisen kokemusta. Hanen nimensa on Anne. 
Yrittakaa panna merkille, miten Anne oppi itsekuria. 

"Kaikki muutkin tekivat niin, miksen siis minakin? Kaskyissa sanotaan vain, ettemme saa 
lausua Herran nimea turhaan. Huomasin yrittavani puolustella kiroilemistani, mutta se ei 
auttanut. Tiesin, etta oli vaarin kiroilla, vaikka kaikki ystavani kiroilivat. Asia vaivasi 
minua, ja lopulta paatin, etta minun oli parasta tehda jotakin ongelmalleni. Tunsin itseni 
jotenkin 'likaiseksi' ja kelvottomaksi lahestymaan Herraa rukouksessa. Mutta mina tiesin, 
etta ellen tekisi parannusta, asia vain pahenisi. 

Aloitin yrittamalla hallita itseni edes yhden paivan. Tiesin, etta kiroilemisesta oli tullut 
minulle tapa. Kuulin niin paljon sadattelua paivan mittaan koulussa, etta tuntui 
luonnolliselta kiroilla itsekin. Mina paatin yrittaa selviytya yhden paivan kiroilematta. 

Ensimmaisena paivana, jolloin tosissani yritin, selviydyin hyvin ruokatuntiin saakka. 
Kaikki olivat silloin nalissaan ja metelöivat, ja ennen kuin huomasinkaan, suuni oli tuonut 
julki sisaiset tunteeni. Tuskin huomasin kironneeni, mutta kun sitten tajusin tekoni, olin 
aivan masentunut ja sairas sisimmassani. 

Sina iltana mina rukoilin hyvin hartaasti ja pyysin voimaa. Noustessani ylös seuraavana 
paivana olin niin rohkea, etta kerroin kahdelle parhaalle ystavalleni koulussa, etteivat 
puheemme tuntuneet minusta mukavilta ja etta yritin muuttaa tapani. Yritin jalleen sina 
paivana. 

Minulla ei ollut aavistustakaan siita, etta se olisi niin vaikeaa. Jotenkin olin aina ajatellut, 
etta evankeliumin mukaan elaminen olisi aina helppoa. Kesti nelja paivaa, ennen kuin 
selviydyin yhden paivan kiroilematta. Olin innoissani, mutta tiesin, etta minun oli oltava 
hyvin tarkkana joka paiva. Olisi liian helppoa antaa periksi ja ajautua taas vanhaan 
tapaani. 

Koko taman ajan rukoilin voimaa. Edistyin ja lopetin ruman kielenkaytön, mutta en 
tuntenut saaneeni anteeksi. Sitten meilla oli todistuskokous nuorten naisten kokouksessa. 
Mina pyysin ystaviani antamaan anteeksi minulle sen huonon esimerkin, jota olin 
nayttanyt. Tunsin Hengen niin voimakkaana, etten voinut olla todistamatta. Kerroin 
rakkaudestani taivaalliseen Isaani ja Hanen Poikaansa ja evankeliumiin. Kun olin 
lopettanut, oli kuin suuri taakka olisi nostettu harteiltani. Tiesin, etta olin saanut anteeksi." 
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Keskustelua Keskustele Annen kokemuksesta tyttöjen kanssa ja kayta seuraavia kysymyksia oppaana. 
Kun olette keskustelleet kustakin kysymyksesta, kiinnita kysymykseen liittyva sanaliuska, 
jossa on ilmaistu keskustelussa esiin tullut itsekuriin liittyva ydinajatus. 

1. Miten Anne yritti puolustella kaytöstaan? Miksi me yritamme puolustella 
kayttaytymistamme samalla tavoin? Miksi meidan on syyta valttaa tallaista? (Kiinnita 
sanaliuska: "Kun puolustelemme itseamme rikottuamme jonkin kaskyn, kykymme 
hallita itseamme heikkenee.") 

2. Mika sai Annen haluamaan muutosta kaytökseensa? Milta hanesta tuntui? Mita 
tapahtuu, kun me rikomme jotakin kaskya? (Kiinnita sanaliuska: "Kun me rikomme 
jonkin kaskyn, me menetamme Herran Hengen.") 

3. Miten Anne yritti hallita itseaan? Miten paatöksesta kertominen ystaville auttoi hanta? 
Miten yhden askeleen ottaminen kerrallaan auttaa meita oppimaan itsekuria? (Kiinnita 
sanaliuska: "Me opimme hallitsemaan itseamme askel kerrallaan.") 

4. Mika oli Annen suurin voimanlahde itsekurin oppimisessa? (Kiinnita sanaliuska: 
"Taivaallinen Isamme vahvistaa meita, jos me rukoilemme Hanelta apua.") 

5. Milta Annesta tuntui, kun han oli voittanut ongelmansa? Miten todistaminen toi 
hanelle rauhan? (Kiinnita sanaliuska: "Itsekuri saattaa meidat sopusointuun 
taivaallisen Isamme ja itsemme kanssa.") 

Pyyda tyttöja kertomaan jostakin tapauksesta, jolloin he ovat hallineet itsensa, ja erityisesti 
siita, mika auttoi heita siina. 

Opettajan esitys 

Kertomus 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

Esimerkkeja 

Tilanne ja keskustelua 

Itsekurin avulla voimme elaa hyveellisesti 

Selita, etta opettelimmepa soittamaan jotakin soitinta, hillitsemaan temperamenttimme tai 
nousemaan ylös varhain, yrityksemme hallita itseamme milla tahansa elaman alueella voi 
auttaa meita pyrkimyksessamme elaa hyveellisesti. 

Esita seuraava kertomus: 

"Yhdysvaltojen itaosissa palveleva lahetyssaarnaaja kohtasi opiskelijan, joka ei ollut 
niinkaan kiinnostunut [evankeliumin] sanomasta kuin lahetyssaarnaajan tiukoista 
moraalisaannöista. Opiskelija kysyi pilkallisesti, miten lahetyssaarnaaja hallitsi halunsa, 
kun ymparilla oli niin paljon kauniita tyttöja, ja vihjasi, ettei lahetyssaarnaajalla 
varmaankaan ollut [normaaleja tunteita]. Vanhin selitti: 'En mina ole epanormaali; mina 
vain tiedan olevani vastuussa mielestani ja ruumiistani. Sina luulet olevasi avuton halujesi 
edessa. Olet mielestasi niiden uhri. Mina olen osoittanut itselleni olevani niiden herra.'" 
(Terrance D. Olson, "Teaching Morality to Your Children", s. 14) 

• Mika ero oli lahetyssaarnaajan ja opiskelijan nakökannoissa? Mita vanhin oli oppinut 
tekemaan tunteilleen ja mieliteoilleen? 

Selita, etta siveellinen puhtaus ja hyveellisyys vaatii fyysista pidattaytymista ja itsekuria. 

Auta tyttöja ymmartamaan, etta kun me harjoitamme itsekuria, me vahvistamme 
henkemme hallintaa yli ruumiimme. Ja kykymme hallita itseamme lisaantyy joka kerran, 
kun paatamme hallita itsemme. 

Valitse seuraavista esimerkkitapauksista se, kumman arvelet paremmin soveltuvan 
luokallesi. Kysy jokaisen tapauksen jalkeen seuraavaa: 1) Miten esimerkin henkilö voisi 
osoittaa itsekuria tassa tilanteessa? 2) Mita saattaisi tapahtua, ellei han tekisi niin? 3) Miten 
henkilö olisi voinut estaa tai valttaa tilanteen? 4) Miksi itsekuri on tarkeaa tassa 
tilanteessa? Kun tytöt ovat vastanneet kysymyksiin, lue esimerkkitapauksen yhteenveto. 

1. Muutamat koulukaverini pyysivat minut bileisiin. Olin innoissani, koska yksi poika, 
josta aivan erityisesti pidin, oli sanonut tulevansa myös ja toivovansa, etta minakin 
tulisin. Mina tosiaan odotin, etta saisin olla hanen kanssaan. Kun tyttöystavani ja mina 
saavuimme, huomasimme, etta vanhemmat olivat poissa eika paikalla ollut yhtaan 
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aikuista. Valaistus oli hyvin hamara. Muutamat tanssivat ja toiset halailivat ja 
suutelivat. Poika, josta pidin, naki minun tulevan. 

Paatös Tiesin, etta minun olisi pitanyt lahtea pois, mutta pidin tosiaan siita pojasta. Mietin, 
mita han ajattelisi minusta, jos lahtisin. Ulkona oli pimeaa. En halunnut kavella koko 
kotimatkaa yksin. Lopulta sain tunteeni hallintaani. Soitin vanhemmilleni ja pyysin 
heita hakemaan minut. 

Tilanne ja keskustelua 2. Tiesin, ettei meidan pitaisi seurustella alle kuusitoistavuotiaina, mutta minusta 
koulussa oli tosi kivaa jutella ja laskea leikkia poikien kanssa. Yksi heista oli Pekka, 
hyvannaköinen kaveri, joka tuntui pitavan minusta. Kerran ruokatunnilla han pyysi 
minua tulemaan illalla ostoskeskukselle ja lahtemaan kanssaan elokuviin. Samaksi 
illaksi oli suunniteltu nuorten naisten toimintailta. Olisi helppoa sanoa vanhemmille, 
etta olin menossa toimintailtaan ja sen sijaan hypata ostoskeskukselle menevaan 
bussiin. Olisin kotona suunnilleen samaan aikaan kuin toimintailta paattyisi. Lupasin 
lahtea. Mutta kun oli aika lahtea kotoa, olin todella hermostunut. Aiti tuli ulos 
katsomaan, etta minulla oli varmasti lamminta paalla, ja sanoi: "Pida hauskaa!" Sitten 
han meni takaisin sisaan. 

Paatös Kavelin bussipysakille pain. Minun olisi pitanyt olla iloinen. Olin menossa katsomaan 
hyvaa elokuvaa pojan kanssa, joka piti minusta. Miksi minusta tuntui siis niin kurjalta? 
Puolet minusta halusi juosta bussiin; toinen puoli halusi juosta takaisin kotiin. 
Pysahdyin keskelle jalkakaytavaa. Ajattelin, miten minun olisi teeskenneltava, kun 
tulisin takaisin kotiin, miten paljon valheita kerrottava monta paivaa. Sitten muistin, 
mita isa oli opettanut: 'Jos on tahtoa, aina löytyy keino.' Tunsin rauhoittuvani ja 
ajattelevani jo selvemmin. Kaskin itseni menna kotiin, soittaa Pekalle, kertoa hanelle, 
etten tulisi ja syyn siihen ja sitten menna toimintailtaan. Sitten toimin juuri niin. 

Paata tama osa oppiaihetta keskustelemalla tyttöjen kanssa siita, miten itsekurin 
harjoittaminen edellisten kaltaisissa tilanteissa auttaisi nuoria naisia elamaan hyveellisesti. 

Oppiaiheen paatös 

Opettajan esitys Selita tytöille, etta kummassakin talla oppitunnilla esitetyssa tilanteessa tytön oli 
taisteltava saadakseen itsensa kuriin, mutta kumpikin tyttö pystyi siihen. Joka kerta kun 
hallitsemme itsemme, me vahvistamme kykyamme elaa hyveellista elamaa. Paata 
oppiaihe seuraavaan presidentti Brigham Youngin lausuntoon, joka varmistaa, etta me 
voimme oppia hallitsemaan itsemme. Pyyda tyttöja kuuntelemaan, mika lupaus meille on 
annettu, jos me harjoitamme itsekuria. 

Lainaus "Kun te erehdytte tai teette ajattelemattoman teon, kun olette taynna pahaa himoa ja 
haluatte taipua siihen, pysahtykaa ja antakaa Hengen, jonka Jumala on pannut 
tabernaakkeliinne, ryhtya johtamaan. Jos niin teette, lupaan, etta voitatte pahan ja saatte 
iankaikkisen elaman." (Brigham Young julkaisussa Valmistakaa Herralle tieta, Melkisedekin 
pappeuden koorumeitten opiskeluopas 1978-1979, s. 38) 
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TAVOITE Jokainen nuori nainen huomaa tiedotusvalineiden alentavan vaikutuksen ja valttaa sita 
elamassaan. 

VALMISTELUT 1. Vapaavalintainen: Tuo havaintoesitysta varten keitetty, kuorimaton, valkoinen 
kananmuna, astia, jossa on niin paljon vetta, etta kananmuna peittyy, seka lusikka ja 
elintarvikevaria. Voit kayttaa munan sijasta valkoista kangassuikaletta. 

2. Valmista juliste tai tauluesitys. Kirjoita yhteen ryhmaan Spencer W. Kimballin 
kuvailemat Lusiferin menetelmat, jotka ovat oppiaiheen ensimmaisessa osassa. Kirjoita 
toiseen ryhmaan vanhin Bensonin arvosteluperusteet, jotka ovat oppiaiheen toisessa 
osassa. Kirjoita kolmanteen ryhmaan piispa Petersonin keinot valttaa 
tiedotusvalineiden alentavaa vaikutusta. Peita kukin ryhma, niin etta ne voidaan esittaa 
erikseen oikeaan aikaan. 

3. Valmista moniste "Ohjeet tiedotusvalineiden vaikutuksen arvioimiseksi" jokaiselle 
tytölle. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Tiedotusvalineiden alennustila on yksi saatanan voimakkaimmista menetelmista 

Keskustelua Pyyda nuoria naisia mainitsemaan joitakin aineita, joilla voi olla seka hyödyllinen etta 
vahingollinen vaikutus. Tallaisia ovat esimerkiksi hyönteismyrkyt, kemikaalit, 
puhdistusaineet. Sano, etta naiden aineiden vaikutus voi olla joko hyva tai paha riippuen 
siita, miten niita kaytetaan. 

Opettajan esitys Selita, etta paakallo ja ristikkain olevat luut ovat kansainvalinen varoitusmerkki 
myrkyllisista aineista. Kaikki ihmiset maailmassa tunnistavat taman piirroksen 
varoitukseksi siita, mita heille voi tapahtua, jos ainetta joutuu heidan ruumiiseensa. 
Myöhempien aikojen profeetat ovat varoittaneet meita toisenlaisesta saastumisesta, joka 
voi johtaa kuolemaan, ei ruumiimme vaan henkemme ja mielemme kuolemaan. 
Tiedotusvalineet - televisio, radio, elokuvat, sanoma- ja aikakauslehdet - saavat yhteyden 
moniin ihmisiin samanaikaisesti. Niiden avulla Herran työ voi edistya nopeammin maan 
paalla, ja niilla voi olla kasvattava ja viihdyttava merkitys. Mutta niita voidaan kayttaa 
myös tuhoamiseen. Ne ovat kiusaajan tarkein menetelma, jolla tama yrittaa murentaa 
moraalisen kayttaytymisen meissa kaikissa. 

Keskustelua Selita, etta vaikka muutamat ihmiset vaittavatkin, ettei meihin vaikuta tiedotusvalineissa 
nakemamme seksi, kiroilu, saadyttömyys tai vakivalta, se ei pida paikkaansa. 

Keskustele nuorten naisten kanssa siita, mita haittavaikutuksia seksilla, kiroilulla, 
vakivallalla ja saadyttömyydella voi olla. 

Lainaus Presidentti Spencer W. Kimball on varoittanut meita vaaroista, joita nama 
tiedotusvalineissa esiintyvat vaikutukset aiheuttavat: 

"On ilmeista, etta [murhenaytelma] aikaa siita, kun ihminen kay katsomassa [sopimatonta] 
elokuvaa tai selailee ruokotonta julkaisua. Tie vakavaan haureuden, huorinteon ja 
homoseksuaalisuuden syntiinkin voi aikaa jostain televisiossa nykyaan naytetysta 
sukupuolisuuteen liittyvasta tai vakivaltaisesta ohjelmasta." ("Raportti ja haaste", Valkeus, 
huhtikuu 1977, s. 4) 
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Lainaus Presidentti Kimball varoitti myös pornografiaan liittyvasta pahuudesta, jota on kaikissa 
tiedotusvalineissa: "Pornografian ja ... kieroutumien valilla on syy-yhteys... 

On naurettavaa vaittaa, ettei pornografialla ole mitaan vaikutusta. Sen ja rikollisuuden 
valilla on selva yhteys. Tama moraalittomuus ruokkii murhia, ryöstöja, raiskauksia, 
prostituutiota ja kaupallistettua pahetta. Sukupuolirikostilastot nayttavat viittaa van 
yhteyteen rikollisuuden ja pornografian valilla." (Ks. "Jumala ei salli itseaan pilkata", 
Valkeus, helmikuu 1975, s. 32.) 

Keskustelua Pyyda nuoria naisia mainitsemaan esimerkkeja ohjelmista, mainoksista jne., joita he 
nakevat paivittain, ja kertomaan, miten ne vaikuttavat heidan vaatevalintoihinsa, 
kayttamiinsa tuotteisiin, viihteeseen ja muuhun, mihin he kayttavat aikaa ja rahaa. Auta 
tyttöja huomaamaan, miten suuri vaikutus tiedotusvalineilla on heidan elamassaan. 
Keskustelkaa siita, milla tavoin tiedotusvalineet vaikuttavat heihin kielteisesti. 

Opettajan esitys Selita, ettemme me ehka huomaa tata alentavaa vaikutusta heti. Me voimme heiketa 
hengellisesti huomaamatta vahan kerrallaan, paiva paivalta, viikko viikon jalkeen, kunnes 
olemme sokeita todellisuudelle, turtuneita Herran Hengelle ja alttiina pahan vaikutukselle, 
joka johtaa syntiin. 

Juliste Nayta julisteesta ryhmaa "Paholaisen keinot" tai poista peite taulussa olevan luettelon 
taman kohdan edesta. 

Lainaus Presidentti Spencer W. Kimball on kuvannut, miten tama hengellinen heikkeneminen 
tapahtuu: 

"Lusifer pettaa saatanallisilla juonillaan ne, jotka eivat ole varuillaan, ja kayttaa hyvakseen 
kaikkia kaytettavissaan olevia aseita... Han kayttaa 1) omaa jarkeaan hammentaakseen 
meita ja 2) jarkeilyaan tuhotakseen meidat. Han 3) muuttaa hieman merkityksia, 4) avaa 
ovea sentin kerrallaan ja 5) johtaa meidat puhtaimmasta valkoisuudesta kaikkien harmaan 
savyjen kautta syvimpaan mustaan." ("Presidentti Kimball puhuu siveyden puolesta", 
Valkeus, huhtikuu 1981, s. 192, numerointi lisatty) 

Havainnollistaaksesi sita, miten Lusiferin menetelmat tai keinot voivat vaikuttaa meihin 
vahan kerrallaan, toimi seuraavasti: Kasta keitetty kananmuna [tai valkoinen 
kangassuikale] kerran veteen, jossa on elintarvikevaria. Nayta nuorille naisille, kuinka 
siihen tarttuu varia, vaikkakin vahan. Ehka sita ei edes huomaa heti. Pane uudelleen muna 
vari veteen ja valuta lusikalla vetta munan paalle monta kertaa. Nayta tytöille, kuinka 
munankuori tulee hiukan tummemmaksi joka kerran, kun valutat sille elintarvikevaria. 

• Miten tama koe liittyy siihen, kuinka alttiita me olemme tiedotusvalineiden alentavalle 
vaikutukselle? Miten jopa yhden kyseenalaisen elokuvan tai televisio-ohjelman 
katsominen saattaa vaikuttaa meihin? Mihin tallainen jatkuva altistuminen voi johtaa? 

Selita, etta joskus meista saattaa tuntua siita, ettei tiedotusvalineissa oleva saasta vaikuta 
meihin niin paljon kuin se vaikuttaa muihin. Todellisuudessa me emme vain ehka huomaa 
sen kielteisia vaikutuksia, kunnes tuntuu mahdottomalta poistaa niita. 

"Katsellessaan omaa langennutta kansaansa suuri profeetta Mormon kirjoitti pojalleen 
Moronille kansansa tilaa koskevan kuvaavan syytöksen, kun han sanoi, etta hanen 
kansansa oli jumalattomuuden tahden 'tuntoa vailla' (ks. Moro. 9:20). Kuinka murheellista 
onkaan joutua pisteeseen, jossa Hengen on vetaydyttava pois emmeka enaa kykene 
tuntemaan, mika on hyvaa ja mika pahaa, emmeka pysty erottamaan niita toisistaan." (Ks. 
Marvin J. Ashton, "Arvosana kiitettava", Valkeus, huhtikuu 1978, s. 114.) 

Keskustelua • Mita tarkoittaa olla tuntoa vailla, kun on kysymys sopimattomista tiedotusvalineiden 
ohjelmista? Miten me voimme tottua tallaiseen vaikutukseen ymparillamme niin, etta 
menetamme arvostelukykymme siina, mika on alentavaa ja mika ei? Kuinka tarkeita ovat 
vanhurskaat mittapuut, kun paatamme, mita katselemme, kuuntelemme ja luemme? 

Havaintoesitys 
(vapaavalintainen) 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

Lainaus 

Nuori nainen voi arvostella tiedotusvalineiden tarjoamaa ohjelmaa ja vaittaa sita, mika 
on alentavaa 

Opettajan esitys Selita, etta meidan tulee olla selvilla asioista, ennen kuin valitsemme ohjelman 
katsottavaksemme tai kuunneltavaksemme tai jotakin luettavaksemme. Meita kehotetaan 
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valitsemaan tarkoin ne mielipiteet, joihin perustamme paatöksemme. Mittapuut, joilla 
toiset arvostelevat tiedotusvalineiden ohjelmia, eivat ehka ole hyvaksyttavia. 
Ammattiarvostelijat voivat kehottaa jokaista nauttimaan tietysta "erinomaisesta" 
elokuvasta, televisio-ohjelmasta, aanitteesta, levysta tai kirjasta, vaikka siina onkin 
kyseenalaisia aineksia. Presidentti Ezra Taft Benson on antanut joitakin ohjeita, joita 
voimme kayttaa arvostelussamme. Vaikka han puhuukin paaasiassa lukemistamme 
kirjoista, samat mittapuut patevat myös muihin tiedotusvalineisiin. 

Juliste Nayta julisteen toista ryhmaa tai poista peite tauluun kirjoittamiesi seuraavien viiden 
mittapuun kohdalta. 

Lainaus "Nykyaan kun meilla on runsas valikoima kirjoja, todella sivistyneen ihmisen tuntee siita, 
mita han ei lue... Kuten John Wesleyn [1703-1791, englantilainen pappi, metodismin 
perustaja] aiti neuvoi poikaansa: 'Valta 1) sellaista, mika heikentaa arvostelukykyasi, 2) 
estaa sinua kuulemasta omantuntosi aanta, 3) hamartaa kasitystasi Jumalasta, 4) riistaa 
mieltymyksesi hengellisiin asioihin... 5) lisaa ruumiin valtaa hengen yli. 

Vaikka kirja olisikin vanha, se ei aina merkitse sita, etta se on arvokas. Vaikka kirjailija on 
kirjoittanut yhden hyvan kirjan, eivat kaikki hanen kirjansa valttamatta ole niihin 
kayttamasi ajan arvoisia. Ala anna muiden ihmisten kayttaa mieltasi kaatopaikkanaan. On 
vaikeampaa puhdistaa mielensa kelvottomasta kirjallisuudesta kuin puhdistaa kehonsa 
kelvottomasta ruoasta, ja se on paljon vahingollisempaa sielulle." ("In His Steps", Speeches 
of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young University Press, 1980], s. 61) 

Keskustelua Keskustelkaa jokaisesta viidesta mittapuusta. Auta nuoria naisia ymmartamaan, etta 
tiedotusvalineiden alentava vaikutus voi riistaa meilta Hengen vaikutuksen ja jattaa 
meidat ilman Pyhan Hengen suojelusta. Kysy nuorilta naisilta, miten he voivat kayttaa 
naita viitta mittapuuta paattaessaan, millaisia ohjelmia he valitsevat. 

Opettajan esitys Selita, etta on yha vaikeampaa pysytella erossa siita tiedotusvalineiden alentavasta 
vaikutuksesta, joka tuntuu olevan kaikkialla ymparillamme. On olemassa kuitenkin 
joitakin varotoimia, joihin voimme ryhtya valttaaksemme sen, ja joitakin keinoja toimia, 
kun joudumme tilanteeseen, joka ei ole hallittavissamme. 

Lainaus Piispa H. Burke Peterson on neuvonut meita seuraavasti: "Me emme saa kayda 
katsomassa [kyseenalaisia] elokuvia emmeka puhua niista. Pois myös siveettömat 
aikakausjulkaisut, kuvat ja kertomukset... Onko teilla rohkeutta poistua kesken siveettöman 
elokuvan, vai seuraatteko sen loppuun asti ja selitatte itsellenne: 'Tama loppuu pian' tai 
'Kaikkihan taman kayvat katsomassa, niin etta kylla taman taytyy olla ihan sopivaa 
katsottavaa'? Onko teilla rohkeutta pitaa kotinne ulkopuolella sellaiset televisio-ohjelmat, jotka 
ovat taynnansa vihjailevaa keskustelua sukupuoliasioista tai perati esittelevat niita? Onko 
mieleenne viime aikoina juolahtanut, miten tehokkaasti nama esitykset murtavat 
vahvimmankin hengen? ... Me emme saa ruokkia itseamme roskalla!" ("Puhdistakaamme 
mielemme ja henkemme", Valkeus, huhtikuu 1981, s. 81) 

Nayta julisteen kolmatta saraketta tai esittele taulussa oleva kolmas sarake. 

Pyyda nuoria naisia etsimaan ehdotetut keinot valttaa tiedotusvalineiden tarjoamaa 
alentavaa viihdetta. Pyyda luokan jasenia keskustelemaan julisteen tai taulun ehdotuksista 
ohjeina tai mahdollisina ratkaisuina seuraavissa esimerkkitapauksissa. 

Esimerkkeja ja 1. Tiina ystavineen kutsuttiin tilaisuuteen, jossa piti nayttaa videoita. Han sai etukateen 
keskustelua selville, etta elokuva oli kyseenalainen, ja sai suostutelluksi kutsujan vaihtamaan 

elokuvan toiseen. Mutta eraan toisen kerran Tiina huomasi olevansa tilanteessa, jolloin 
han ei etukateen tiennyt, millainen elokuva olisi. Elokuva oli saanut erinomaiset 
arvostelut sanomalehdissa, ja useimmat hanen ystavansa olivat jo nahneet sen. He 
kaikki sanoivat, etta se oli ihana. Nyt Tiina kuuli, etta siina oli kielenkayttöa, ajatuksia 
ja kohtauksia, jotka varmasti hammentaisivat hanta. 
• Mita vaihtoehtoja Tiinalla oli? Miten sina toimisit tassa tilanteessa? 

2. Yksi Saaran parhaista ystavista tuntui jatkuvasti kuuntelevan mieleistaan radio-
ohjelmaa. Kerran keskustelu kaantyi siihen, millaista musiikkia siina ohjelmassa 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 
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soitettiin. Saara kysyi Marilta, miksi Mari kuunteli sita, kun laulujen sanat kertoivat 
kaikenlaisesta moraalittomuudesta. Mari vastasi, etta han piti laulujen rytmista ja 
savelmista eika kiinnittanyt paljonkaan huomiota sanoihin. 

• Mika vaikutus sanoilla voi olla haneen, vaikka han ei tietoisesti kuuntelekaan niita? 
Mita Saara voisi sanoa Marille? 

3. Nuorukainen osallistui koulujen valisiin kilpailuihin suuressa kaupungissa. Hanen 
valvojansa oli sairaana, eika han tuntenut paikkakunnalla ketaan. Hanella ei ollut 
mitaan tekemista illalla, joten han pysytteli hotellihuoneessaan ja tutki televisio-
ohjelmia. Pettymyksekseen han huomasi, etta sina iltana tulisi vain yksi elokuva ja 
sekin olisi sopimaton. Koko illan han vaitteli itsensa kanssa, katsoako elokuva vai ei. 
Hanen oli todella taisteltava itsekurinsa sailyttamiseksi voidakseen vastustaa kiusausta 
katsoa, kun kukaan ei kuitenkaan tietaisi siita. (Ks. Jack Weyland, "The Quiet War", 
New Era, lokakuu 1981, s. 12-19.) 

4. Eraan perheen isa soitti elokuvateatteriin ja halusi tietaa, millainen oli elokuva, jota 
koko perhe aikoi menna katsomaan. Hanelle kerrottiin, etta se olisi sopivaa 
perheviihdetta. Kun he saapuivat, jo ensimmainen kohtaus oli sopimaton 
makuuhuonekohtaus. Koko perhe kaveli ulos elokuvateatterista. 

• Mita tama isa opetti lapsilleen? Jos isa olisi paattanyt jaada, mita keinoja Lusifer olisi 
voinut kayttaa, jos lapset olisivat seuranneet isansa esimerkkia muissa tilanteissa? 

5. Tapio ja Mervi yrittivat paattaa, mita tekisivat illalla. Tapio ehdotti elokuviin menoa. 
"Sopii minulle, mutta varoitan jo etukateen, etta lahden pois kesken elokuvan, jos en 
pida sita sopivana", Mervi vastasi. 

Mervi oli aivan ilmeisesti asettanut itselleen normin, jonka mukaan han toimisi. Mita 
poika mahtaa ajatella tytösta, jolla on tallaiset korkeat normit ja joka todella noudattaa 
niita ja uskaltaa uhmata seuralaistansa? 

Lainaus Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: "Suurimmat kohtaamanne taistelut taistellaan 
oman sielunne hiljaisissa sopukoissa." ("In His Steps", s. 60) 

Selita, etta toisinaan olemme yksin katselemassa jotakin televisio-ohjelmaa tai 
tarkastelemassa valintamyymalan lehtihyllya. Pyyda nuoria naisia muistelemaan, millaisia 
televisio-ohjelmia he ovat katselleet silloin, kun ketaan muuta ei ole ollut kotona. Mita 
Lusiferin menetelmaa tytöt kayttavat, jos he katselevat jotakin sopimatonta tallaisessa 
tilanteessa? 

Oppiaiheen paatös 

Selita, etta tiedotusvalineet vaikuttavat miljooniin ihmisiin. Voimme kuitenkin kukin yksin 
tehda paljon valttaaksemme niiden alentavaa vaikutusta meihin. Meidan on ehka etsittava 
ja odotettava kelvollisia ohjelmia ja kirjoja. Meidan on osattava tai opittava olemaan 
valikoivia siina, mita luemme, kuuntelemme ja katselemme, ja harjoitettava malttia ja 
itsekuria paivittaisissa valinnoissamme. 

Soveltaminen kaytantöön 

Anna nuorille naisille monisteet "Ohjeet tiedotusvalineiden vaikutuksen arvioimiseksi". 
Kehota heita kayttamaan naita ohjeita valttaakseen tiedotusvalineiden alentavaa 
vaikutusta elamassaan. Pyyda heita liittamaan moniste paivakirjoihinsa. 
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Ohjeet tiedotusvalineiden vaikutuksen arvioimiseksi 

Pahe on pelottava hirviö, 
jota vihaa jo ensi nakemalta. 
Kuitenkin kun sen nakee liian usein, 
sen kasvot kayvat tutuiksi: 
Ensin me siedamme, 
sitten saalimme, 
sitten omaksumme. 

(Alexander Pope, "Essay on Man", 2. kirje, rivit 217-221) 

Paholaisen keinot 
Han kayttaa jarkeilya hammentaakseen meita. 
Han tarjoaa selityksia tuhotakseen meidat. 
Han muuttaa hieman merkityksia. 
Han avaa ovea sentin kerrallaan. 
Han johtaa meidat puhtaimmasta valkoisuudesta kaikkien harmaan savyjen kautta 
syvimpaan mustaan. 

(Ks. "Presidentti Kimball puhuu siveyden puolesta", Valkeus, huhtikuu 1981, s. 192.) 

Tiedotusvalineiden tarjonnan arviointinormit 

Valta sellaista, 
mika heikentaa arvostelukykyasi; 
estaa sinua kuulemasta omantuntosi aanta; 
hamartaa kasitystasi Jumalasta; 
riistaa mieltymyksesi hengellisiin asioihin; 
lisaa ruumiin valtaa hengen yli. 
(Ks. Ezra Taft Benson, "In His Steps", Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young 
University Press, 19801, s. 61.) 
Miten valtan tiedotusvalineiden alentavaa vaikutusta 

Ala katsele kyseenalaisia elokuvia alaka puhu niista. 
Ala katsele pornografisia lehtia, kuvia tai kertomuksia. 
Kavele ulos saadyttömista elokuvista. 
Pida poissa kodistasi sellaiset televisio-ohjelmat, joissa on saadytönta puhetta tai 
kohtauksia. 
(Ks. H. Burke Peterson, "Puhdistakaamme mielemme ja henkemme", Valkeus, huhtikuu 
1981, s. 81.) 
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32 Kelvolliset ajatukset 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, etta hyveelliset ajatukset johtavat hyveelliseen elamaan. 

VALMISTELUT 1. Varaa raina ja aanite "Innoittava musiikki - kelvolliset ajatukset" (20 min, VVOF 1293 
FI/51129 130). Hanki myös rainaheitin, kasettisoitin ja valkokangas. Jarjesta tarvikkeet 
valmiiksi ennen oppituntia. 

2. Katsele raina muutamaa paivaa aiemmin itseksesi. (Rainan kasikirjoitus on oppikirjassa 
apunasi valmistaessasi oppiaihetta. Jos et saa rainaa, kayta keskustelun pohjana 
kasikirjoitusta oppiaiheen kohdassa "Toimintaehdotuksia".) 

3. Valmista juliste seuraavasta kohdasta: "Kaunistakoon ajatuksesi aina hyve" (LK 
121:45). 

4. Valmista moniste ylla mainitusta pyhien kirjoitusten kohdasta jokaiselle nuorelle 
naiselle. Katso ehdotusta oppiaiheen lopusta. 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Opettajan esitys 

Lainaus 

Kun me opimme hillitsemaan ajatuksiamme, me saamme voimaa elaa hyveellisesti 

Selita, etta jotkut luokkasi nuorista naisista saattavat tuntea henkilön, joka on rikkonut 
siveyden lakia ja joka toivoo koko sydamestaan, ettei han olisi tehnyt tuota vakavaa syntia. 
Tama oppiaihe esittaa nuorille naisille avainasian hyveellisen elaman sailyttamiseksi. 

Pyyda nuoria naisia kuuntelemaan seuraavia Boyd K. Packerin sanoja ja ajattelemaan tata 
tarkeaa ohjetta: "Meidan ajatuksemme muodostavat ohjauspöydan, joka valvoo 
tekojamme." ("Let Virtue Garnish Thy Thoughts", Brigham Young University Speeches of the 
Year [Provo, 26. syyskuuta 1967], s. 4) 

Keskustelua julisteesta Nayta julistetta, jossa on osa kohdasta LK 121:45. 

• Mita tarkoittaa, kun sanotaan, etta hyve kaunistaa ajatukset? 

Raina ja keskustelua Rainassa "Innoittava musiikki - kelvolliset ajatukset" vanhin Boyd K. Packer selittaa, 
kuinka hyve voi kaunistaa meidan ajatuksiamme ja kuinka me voimme elaa hyveellisesti, 
kun opimme hallitsemaan ajatuksemme. Pyyda nuoria naisia seuraamaan 
yksityiskohtaisia ohjeita siita, miten voi kehittaa kykyaan hallita ajatuksia. 

Esita raina. (Ellei rainaa ole, kayta kasikirjoitusta keskustelun pohjana.) Keskustelkaa 
rainan esittamisen jalkeen siita, miten nuoret naiset voivat kehittaa kykyaan hallita 
ajatuksensa. 

Keskustelua Voit kayttaa seuraavia kysymyksia keskustelun virittamiseksi: 

1. Mika vanhin Packerin sanojen mukaan on luultavasti vaikein asia, mita kohtaatte 
kuolevaisuudessa? (Ajatusten hallitseminen.) 

2. Mita hyötya on ajatusten hallinnasta? (Pystyy voittamaan huonot tavat, saa rohkeutta, 
voittaa pelon, voi elaa onnellisena.) 

3. Kuka paattaa, mita ajattelemme? (Me itse.) 

4. Milla tavoin kelvottomat ajatukset saadaan nayttamaan viattomilta ja harmittomilta? 

5. Kuinka voi paasta eroon epapuhtaista ajatuksista? 

6. Mita vanhin Packer suosittelee avuksi ajatusten hallintaan? (Innoittavaa musiikkia.) 
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7. Mika vaara piilee kelvottomassa musiikissa? (Se tuo mieleen kelvottomia ajatuksia, 
yllyttaa tai houkuttelee röykeyteen, moraalittomuuteen ja huumeiden kayttöön.) 

8. Millaista musiikkia meidan pitaisi etsia? (Kohottavaa, innoittavaa musiikkia, joka 
edistaa hengellisyytta, kunnioittavuutta, onnea ja kauneudentajua.) 

9. Mika siunaus meille luvataan, jos mielemme on tulvillaan sita, mika on hyvaa, kaunista 
ja innoittavaa? (Pyha Henki on alituinen toverimme ja innoittajamme.) 

10. Mita vanhin Packer suosittelee avuksi ajatusten hallitsemiseen? (Etta me valitsemme 
jonkin kirkon laulun, opettelemme sen ja suuntaamme sen avulla ajatuksemme tiettyyn 
suuntaan.) 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota jokaista nuorta naista valitsemaan jokin kirkon laulu, jota han voi kayttaa vanhin 
Packerin suosittelemalla tavalla. Kehota heita opettelemaan laulun sanat ulkoa ja 
suuntaamaan sen avulla ajatuksensa hyvaan. 

Moniste Anna jokaiselle nuorelle naiselle moniste: nuotti, jonka varteen olet kirjoittanut: 
"Kaunistakoon ajatuksesi aina hyve." He voivat kirjoittaa valitsemansa laulun nimen 
nuotin kaantöpuolelle. Pyyda yhta nuorta naista lukemaan uudelleen LK 121:45. 

Toimintaehdotuksia 

Pyyda luokan jasenia arvioimaan omistamiaan levyja ja aanitteita ja heittamaan pois 
sellaiset, jotka eivat tuo heidan mieleensa kelvollisia ajatuksia. 

Innoittava musiikki - kelvolliset ajatukset 

Rainan kasikirjoitus vanhin Boyd K. Packer 

"Poikavuosinani asuimme hedelmatarhan ymparöimassa talossa. Puille ei tuntunut 
koskaan olevan riittavasti vetta. Kevaalla uudestaan avatut ojat tayttyivat nopeasti 
rikkaruohoista. Eraana paivana, kun minun tehtavani oli hoitaa keinokastelu meidan 
vuorollamme, huomasin joutuneeni vaikeuksiin. Kun vesi virtasi rikkaruohoisiin ojiin, se 
tulvi joka suuntaan. Juoksentelin latakölta toiselle ja koetin vahvistaa ojanreunoja, mutta 
heti kun sain yhden vuotokohdan korjatuksi, syntyi uusi. Eras naapuri tuli hedelmatarhan 
lapi. Han katseli hetken, ja puhdisti sitten muutamalla voimakkaalla lapioniskulla 
ojanpohjan, niin etta vesi paasi virtaamaan eteenpain. Han sanoi: 'Jos haluat veden 
virtaavan oikeaan paikkaan, sinun on tehtava sille tie.' 
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Olen oppinut huomaamaan, etta ajatukset pysyvat veden tavoin oikeassa suunnassa, jos 
muodostamme niille uran. Muutoin ajatuksemme seuraavat vahimman vastuksen tieta ja 
pyrkivat aina alemmaksi. Luultavasti suurin haasteja kaikkein vaikein asia, mita olet kohtaava 
kuolevaisuudessa, on oppia hallitsemaan ajatuksesi. Raamatussa sanotaan:'... niinkuin han 
mielessaan laskee, niin han menettelee'. (Sananl. 23:7) Se,joka pystyy hallitsemaan 
ajatuksensa, on voittanut itsensa. 

Kun opit hallitsemaan ajatuksesi, voit paasta eroon tavoista, jopa alentavista 
henkilökohtaisista tavoistasikin. Voit saada lisaa rohkeutta, voittaa pelon ja elaa onnellista 
elamaa. Kasvaessani aikuiseksi minulle oli sanottu ainakin sata kertaa, etta ajatuksia pitaa 
hillita, mutta kukaan ei sanonut kuinka. Olen ajatellut tata vuosien varrella, ja olen tullut 
siihen tulokseen, etta mieli on kuin nayttamö. Lukuun ottamatta aikaa, jonka nukumme, 
on esirippu ylhaalla. Talla nayttamölla esitetaan aina jotakin naytelmaa. Se saattaa olla 
komedia tai murhenaytelma, kiinnostava tai ikavystyttava. Mutta aina on mielemme 
nayttamölla menossa jokin naytelma. 

Oletteko huomanneet, etta vaikka ette sita tarkoitakaan ja kesken esityksen, mieleenne 
saattaa kulisseista hiipia pieni ajatus, joka vangitsee kiinnostuksenne. Nama pienet 
syntiset ajatukset, nama vastenmieliset mielteet, yrittavat peittaa muut ajatukset, 
tunkeutua huomioonne. Jos sallitte niiden viipya, kaikki muut ajatukset - olivatpa ne 
kuinka hyveellisia tahansa - poistuvat nayttamölta. Ne jattavat teidat, koska te suostutte 
arvottomien ajatusten vaikutukseen. Jos kiinnitatte huomionne niihin, jos taivutte niihin, 
ne toimivat puolestanne talla mielen nayttamölla, ne toimivat kaikessa sietokykynne 
rajoille asti. Ne saattavat olla rivoja, moraalittomia, sairaita, rumia. Esitys voi olla alhainen, 
moraaliton, jopa luvaton. Kun ne valtaavat nayttamön - jos te sen sallitte - ne tulevat 
keksimaan mita nokkelimpia keinoja huomionne vangitsemiseksi. Ne voivat tietenkin 
tehda esityksesta kiinnostavan, naennaisesti viattomankin - ovathan ne vain ajatuksia. 
Mita te teette, kun tallaista tapahtuu, kun tallaiset likaiset ajatukset ohjaavat mielenne 
nayttamöa, olivatpa ne harmaita, jotka nayttavat melkein valkoisilta, tai saastaisia, joiden 
suhteen ei ole epailystakaan? Jos pystytte tayttamaan mielenne puhtailla, rakentavilla 
ajatuksilla, siella ei ole mitaan sijaa naille itsepintaisille pikkupaholaisille, ja ne lahtevat 
tiehensa. 

Ymmarran, etta taman paivan maailmassa on usein vaikeata pitaa mielensa soveliaiden 
ajatusten tayttamana. Tama vaatii huolellista valvontaa. Tama on kuitenkin mahdollista, 
kun muodostat ajatuksillesi turvallisen kanavan. Olen löytanyt keinon muodostaa 
sellainen kanava, ja haluaisin kertoa siita teille. Se liittyy musiikkiin - innoittavaan 
musiikkiin. Eras viisas mies sanoi kerran: 'Musiikki on yksi voimallisimpia keinoja mielen 
hallitsemiseksi.' Se, hallitseeko se mielta myönteisesti vai kielteisesti, riippuu siita, mita se 
tuo mielesi nayttamölle. Jos voit sanoa, etta jokin laulu on hengellisesti innoittava tai etta 
se saa sinut nakemaan itsesi jalommassa perspektiivissa, silloin musiikki on arvokasta. Jos 
se pelkastaan viihdyttaa tai piristaa, silla on silloinkin oma hyödyllinen paikkansa. Mutta 
jos se herattaa sinussa halua toimia lihallisella, aistillisella tavalla tai saa miettimaan 
synnillisia haluja, sellaista musiikkia tulee karttaa. Se ei ole soveliasta. 

On aina ollut niita, jotka tarttuvat siihen, mika on kaunista, ja turmelevat sen. Sita on 
tapahtunut luonnossa; sita on tapahtunut kirjallisuudessa, naytelmissa, taiteessa, ja sita on 
varmasti tapahtunut myös musiikissa. Jo vuosisatoja on ollut ilmeista, etta kun 
miellyttavaan musiikkiin yhdistetaan sopimattomat sanat, laulut voivat johtaa ihmisia 
harhaan. Ja musiikki voi itsessaan soittotavan, tahdin tai voimakkuuden tahden tylsyttaa 
hengellista herkkyytta. 

Me elamme aikaa, jolloin yhteiskunta on muuttumassa miltei huomaamatta mutta 
voimakkaasti. Se on muuttumassa yha suvaitsevammaksi siina, mita se hyvaksyy 
huvitukseksi. Tasta seuraa, etta suuri osa taman paivan suosittujen viihdetaiteilijoitten 
esittamasta musiikista nayttaa pyrkivan pikemminkin kiihottamaan kuin rauhoittamaan. 
Jotkut muusikot nayttavat avoimesti kannattavan synnillisia ajatuksia ja tekoja. 

Nuoret, teilla ei ole varaa tayttaa mieltanne aikamme sopimattomalla musiikilla. Se ei ole 
vaaratonta. Se voi kutsua mielenne nayttamölle sopimattomia ajatuksia ja maarata tahdin, 
jonka mukaan ne tanssivat ja jonka mukaan te saatatte toimia. Te alennatte itseanne 
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samastuessanne siihen, mika ajoittain liittyy musiikin aarimmaisiin muotoihin -
rahjaisyyteen, kunnioituksen puutteeseen, siveettömyyteen, huumeisiin. Sellainen 
musiikki ei ole teidan arvoistanne. 

Valikoikaa se, mita kuuntelette ja mita tuotatte. Siita tulee osa teita, se hallitsee 
ajatuksianne ja vaikuttaa myös muiden elamaan. Ehdotan, etta kaytte lapi levynne ja 
nauhanne ja heitatte pois sellaiset, jotka herattavat alentavia ajatuksia. Sellaisen musiikin ei 
pitaisi kuulua niille nuorille, jotka antavat arvoa hengelliselle kehitykselle. 

Talla en tarkoita, etta kaikki taman paivan musiikki synnyttaisi sopimattomia ajatuksia. 
On paljon musiikkia, joka on ylentavaa ja kaunista. Tana paivana on musiikkia, joka auttaa 
ymmartamaan muita ihmisia. On musiikkia, joka synnyttaa rohkeutta, musiikkia, joka 
herattaa hengellisyytta, hartautta, onnea ja kauneudentajua. 

Herra on sanonut: 'Silla sieluni iloitsee laulusta, joka tulee sydamesta; vanhurskaiden 
laulu merkitsee minulle rukousta, ja siihen tulee vastauksena siunaus heidan paansa 
paalle.' (LK 25:12) Kirkon ensimmainen presidenttikunta on lausunut ajatuksensa musiikin 
vaikutuksesta elamassamme. 

He sanoivat: 'Musiikin kautta ihmisen kyky ilmaista itseaan laajenee yli puhutun kielen 
rajojen niin herkkyydessa kuin voimakkuudessakin. Musiikkia voidaan kayttaa seka 
kohottamaan ja innoittamaan etta tuomaan rappion ja tuhon sanomaa. Siita syysta on 
tarkeata, etta myöhempien aikojen pyhina sovellamme aina evankeliumin periaatteita ja 
etsimme Hengen johdatusta valitessamme musiikkia, jolla ymparöimme itsemme.' (Ks. 
Pappeuden tiedotuslehti, n:o 5,6. vsk., joulukuu 1970, kohta 17.) 

Luotamme teihin suuresti, kirkkomme nuoret. Teidan toivomuksenne ovat nyt entista 
enemman etualalla kirkon toimintaa suunniteltaessa. Tama antaa teille suuren vastuun, 
erityisesti niille teista, jotka on kutsuttu johtotehtaviin. Saanen sanoa teille, nuoret johtajat, 
kiinnittakaa suurta huomiota siihen musiikkiin, jota aiotte soittaa tilaisuuksissanne. 
Neuvotelkaa valvojienne kanssa valikoidessanne musiikkia. Te tarvitsette heidan 
viisautensa antamaa etua, silla kuilu kirkon ja maailman ja sen tarjoamien musiikin 
aarimmaisten muotojen valilla on tana aikana suurempi kuin milloinkaan aikaisempina 
sukupolvina. 

Presidentti J. Reuben Clark, joka toimi neuvonantajana kirkon ensimmaisessa 
presidenttikunnassa ja oli yksi suuria kirkkomme johtajia, selitti taman seuraavasti: 

'Tehtavamme kirkossa eivat salli meidan tarjota tai suvaita sopimatonta huvitusta sellaisin 
perustein, etta jos me emme tarjoa sita, niin nuoret etsivat sita muualta. Ei olisi jarkevaa 
pystyttaa rulettipöytaa kappelin juhlasaliin uhkapelia varten silla verukkeella, etta jos me 
emme tarjoa sita, nuoret menevat johonkin pelikasinoon harrastamaan uhkapelia. Me 
emme voi koskaan todella pitaa nuoriamme talla tavoin.' 

Ei ole myöskaan sopivaa tarjota sellaista musiikkia ja sellaista ilmapiiria, joka vetaa 
puoleensa maailman nuoria. Teidan taytyy seista lujina eika tehda kompromisseja siina, 
minka tiedatte olevan oikein ja hyvaa. Teilla taytyy olla rohkeutta sytyttaa lisaa valoja ja 
hiljentaa musiikkia silloin, kun ne eivat edista sellaisen ilmapiirin luomista, joka 
synnyttaisi soveliaita ajatuksia. Ja teidan taytyy vaatia korkeiden tasovaatimusten 
mukaista pukeutumista ja esiintymista niilta, jotka viihdyttavat, samoin kuin niilta, jotka 
saapuvat tilaisuuksiin. Haluan muistuttaa teita, ettei ole meidan etuoikeutemme eika 
kenenkaan johtajiksi kutsuttujen etuoikeus, olkootpa he nuoria tai aikuisia, kiepauttaa 
kirkkoa ympari ja yrittaa asettaa sita sille tielle, jota nuoret nayttavat jo kulkevan. Kirkko 
on vakaa ja ankkuroitu, lujasti kiinnitetty totuuteen, ja jokainen on oleva turvassa sen 
piirissa. Meidan tehtavamme on varata sellaisia johtajia, jotka muodostavat nuorille 
selkean kanavan, jota seurata, kanavan, joka auttaa heita kohottamaan tasovaatimuksiaan 
ja pitaa heidat turvassa maailman sopimattomilta vaikutuksilta. Kehottaisin teita 
kehittamaan lahjojanne, ja jos teilla on musikaalisia lahjoja, ajatelkaahan: Viela tullaan 
saveltamaan ja esittamaan paljon musiikkia. Te voitte luoda soveliasta musiikkia, joka on 
oleva ylentavaa, joka vie evankeliumia eteenpain, jolla on hyva vaikutus ihmisiin, joka 
antaa lohtua ja voimaa levottomalle mielelle. 
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On olemassa monta esimerkkia, seka entisilta ajoilta etta nykyajasta, jotka todistavat hyvan 
musiikin vaikutuksesta. Masennus haipyi ja mieiet taytti rauha, kun sanat 'Pelvotta 
kaykaa, pyhat Kristuksen' antoi pioneereille rohkeutta kohdata koettelemukset. Tama 
sama laulu on innoittanut monia vuosien varrella. Kerran keskustelin eraan lentajan 
kanssa, joka oli juuri palannut vaaralliselta lennolta. Puhuimme rohkeudesta ja pelosta, ja 
mina kysyin hanelta, miten han oli sailyttanyt tyyneytensa kaikessa siina, mita han oli 
kestanyt. Han sanoi: 'Minulla on eras suosikkilaulu, ja kun jokin tilanne oli epatoivoinen, 
kun oli tuskin lainkaan toivoa takaisinpaluusta, pidin sen mielessani, ja oli ikaan kuin 
koneen moottorit olisivat laulaneet takaisin: 

'Pelvotta kaykaa, pyhat Kristuksen, 
Riemuiten voittohon. 
Raskas jos onkin tienne tuskien, 
Armo myös suuri on.' 
(MAP-lauluja, 1985,17) 

Tama antoi hanelle uskoa, joka on yksi olennainen rohkeuden osatekija. 

Herra itsekin valmistautui suurimpaan koetukseensa musiikin vaikutuksen avulla, silla 
pyhat kirjoitukset kertovat: 'Ja veisattuaan kiitosvirren he lahtivat Oljymaelle.' (Mark. 
14:26) 

Muistakaa nuoret, haluan teidan jokaisen muistavan, etta tama on teidan kirkkonne ja Han 
on Herranne ja Vapahtajanne, joka on sen perasimessa. Hanen alituinen ohjauksensa ja 
innoituksensa on kaytettavissanne, kun pidatte mielenne aariaan myöten taynna hyvaa, 
kaunista ja innoittavaa. Ja tama on yksi keino tehda niin. Valitkaa suosikkilaulunne aivan 
kuten lentajaystavani teki, jokin sellainen, jossa on ylentavat sanat ja kunnioittava savel, 
sellainen, joka saa teidat tuntemaan jotakin innoituksen kaltaista. Etsikaa Hengen 
johdatusta valintaa tehdessanne. Kaykaa huolellisesti laulu lapi mielessanne. Opetelkaa se 
ulkoa. Vaikka teilla ei olisi ollut mitaan musikaalista valmennusta, voitte opetella jonkin 
yksinkertaisen laulun. Kayttakaa nyt tata suuntana, jota ajatuksenne voivat noudattaa. 
Tehkaa siita varavaylanne. 

Aina kun huomaatte epailyttavien nayttelijöiden livahtavan ajatustenne sivusta mielenne 
nayttamölle, ajatelkaa mielessanne tama laulu lavitse. Se muuttaa koko mielialanne. 

Koska musiikki on ylentavaa ja puhdasta, alhaiset ajatukset pujahtavat hapeissaan pois 
nayttamölta. Silla aivan kuten hyve ei vapaaehtoisesti liity saastaan, paha ei voi kestaa 
valkeuden lasnaoloa. Aikanaan huomaatte hyrailevanne musiikkia sisaisesti, miltei 
automaattisesti, karkottaaksenne arvottomat ajatukset. Sitten kun nayttamö on puhdas 
arvottomista ajatuksista, ahkeroikaa pitaaksenne sen soveliaiden ajatusten hallussa 
puuhaillessanne vanhurskaiden ja arvokkaiden asioiden parissa. Pitakaa mielenne taynna 
arvokkaita ajatuksia, nuoret, silla niin kuin ihminen mielessaan laskee, niin han 
menettelee, ja teilla on oleva kyky toteuttaa ne paamaarat, jotka tuovat elamaanne 
tayttymyksen. 

Te olette Kaikkivaltiaan Jumalan poikia tai tyttaria. Todistan, etta Jumala on meidan 
Isamme, etta me olemme Hanen lapsiaan, etta Han rakastaa meita ja on varannut meille 
suuria ja ihania asioita tassa elamassa. Tiedan taman, ja kiitan Hanta siita hyvan musiikin 
ylentavasta vaikutuksesta elamassani, joka on vaikuttanut ajatuksiini ja ylentanyt 
sieluani." 
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Elan vanhurskaasti 
paineiden keskella 

Oppiaihe 

13 

TAVOITE Jokainen nuori nainen voi oppia elamaan vanhurskaasti paineiden keskella. 

VALMISTELUT 1. Kuva 17, Daniel (62096), joka on oppikirjan lopussa. 

2. Tuo laulukirjat ja kynat luokan jasenille. 

3. Valmista moniste, jossa on kymmenen kysymysta ja pyhien kirjoitusten viitteet, jotka 
on mainittu oppiaiheen ensimmaisessa osassa. 

4. Vapaavalintainen: Valmista moniste: "Jos pystyn vastustamaan maailman paineita nyt, 
voin hallita selestisessa kirkkaudessa iankaikkisuuksissa." (Ks. oppiaiheen paatös.) 

5. Pyyda yhta nuorta naista valmistautumaan johtamaan luokkaa laulussa "Voiko 
milloinkaan nuoremme" (MAP-lauluja, 1985,168). Voitte paattaa oppiaiheen tahan 
lauluun. 

6. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Evan Stephens, joka aikoinaan oli Tabernaakkelikuoron johtaja, oli juuri lakannut 
johtamasta kuoroa yleiskonferenssikokouksessa. Han istuutui hiljaa paikalleen ja nojautui 
sitten hiukan eteenpain haluten innokkaana kuulla, mita presidentti Joseph F. Smithilla oli 
sanottavana. Haneen teki vaikutuksen profeetan saarna, jonka aiheena oli nuoriso, 
maailman siihen kohdistama painostus ja se, miten tarkeata on, etta nuoret pysyvat 
uskollisina evankeliumin opetuksille. Kokouksen paatyttya professori Stephens kaveli 
yksin City Creek -kanjoniin miettien presidentin innoitettuja sanoja. Han istuutui kivelle, 
joka pysyi lujasti paikallaan vastustaen juoksevan veden jatkuvaa painetta. Kivi tuntui 
hanesta vertauskuvalta siita, mita han oli kuullut samana aamuna. Akkia sanat ja savel 
tulivat hanen mieleensa. Istuessaan kivella han kirjoitti sanat ja savelsi musiikin lauluun 
"Voiko milloinkaan nuoremme". Tasta laulusta oli tuleva yksi nuorten lempilauluista. Han 
rakasti profeetan tavoin nuoria ja sanoi, etta tama laulu oli hanen hengellinen neuvonsa 
heille. (Ks. J. Spencer Cornwall, Stories of Our Mormon Hymns [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1963], s. 173-174.) 

Keskustelua Anna jokaiselle nuorelle naiselle laulukirja ja pyyda heita etsimaan laulu "Voiko 
milloinkaan nuoremme". Pyyda nuoria naisia vuoron peraan lukemaan nelja sakeistöa ja 
kertosakeistö. 

• Mita saveltaja halusi sanoa? 

Me voimme elaa vanhurskaasti jumalattomassa maailmassa 

Opettajan esitys Selita, etta aikojen alusta saakka miehet ja naiset ovat osoittaneet suurenmoista rohkeutta, 
kun eivat ole halunneet vaistya pois paikaltaan vaan elaa vanhurskaasti sen paineen alia, 
jonka saa aikaan ymparöiva jumalaton maailma. Klassinen esimerkki on kertomus 
Danielista Vanhassa Testamentissa. 

• Miten Daniel osoitti, etta oli mahdollista elaa vanhurskaasti jumalattomassa maailmassa? 

Pyyda tyttöja etsimaan Danielin kirja Vanhasta Testamentista. 
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Moniste Anna jokaiselle tytölle moniste, jossa on kysymykset ja pyhien kirjoitusten viitteet. 
Muistuta heita seuraavista yksityiskohdista ja anna heille tarpeeksi aikaa etsia vastaukset 
kysymyksiin sellaisina, kuin ne löytyvat Danielin kirjasta. 

Opettajan esitys Selita, etta Daniel tuotiin nuorena vieraaseen maahan, jossa tavat olivat vieraat, kieli ja 
ymparistö vieras ja uskonto vieras. Han joutui ensimmaisen kerran kokeeseen silloin, kun 
kuningas maarasi, etta Babyloniin tuotujen taytyi juoda hanen hienoa viiniaan ja syöda 
hanen pöytansa ruokia. Daniel ymmarsi kaskyista, joita hanen vanhempansa olivat 
opettaneet hanelle, Herran kaskyista, etta ne eivat olleet hyvaksi hanen ruumilleen. 
Danielia ja hanen ystaviaan oli opetettu pitamaan Jumalan kaskyt. Daniel aneli, etta han 
saisi ystavineen noudattaa terveyssaantöja, jotka heille oli opetettu. Han ehdotti 
kymmenen paivan koetta, jonka avulla nahtaisiin, kumpi ravinto olisi parempaa. 
(Kertomus mukailtu artikkelista L. Tom Perry, "In the World", Speeches of the Year, 1981 
[Provo: Brigham Young University Press, 1981], s. 2-7.) 

Moniste 1. Millaiset olivat tulokset Danielin ravinnosta verrattuna kuninkaan aterioihin? (Dan. 
1:15) 

2. Miten Jumala siunasi Danielia ja hanen ystaviaan heidan uskollisuudestaan ja 
kuuliaisuudestaan terveyslaeille? (Dan. 1:17) 

Danielin seuraava haaste tuli, kun kuningas Nebukadnessar naki unen ja halusi jonkun 
tulkitsevan sen. Kukaan kuningaskunnan taikureista tai astrologeista ei osannut kertoa 
kuninkaalle, mika hanen unensa oli tai mita se merkitsi. Kuningas suuttui sen vuoksi 
niin, etta han kaski surmata kaikki Babylonin viisaat, joihin Danielkin kuului. 

3. Mita Daniel teki, kun han kuuli, mita kuningas aikoi tehda? (Dan. 2:16) 

4. Miten Daniel sai kuninkaan unta koskevat vastaukset, joita han tarvitsi? (Dan. 2:18-20) 

5. Kun Daniel kertoi kuninkaalle unen selityksen, miten kuningas suhtautui siihen ja mika 
oli Danielin palkinto? (Dan. 2:47-48) 

Danielia odotti viela kolmaskin koetus. Han saavutti huomattavan aseman kolmen 
kuninkaan alamaisuudessa, ja hanet nimitettiin kaikkien valtaherrojen johtajaksi. 
Valtaherrat kahdehtivat hanta. He yrittivat löytaa jotakin vaaraa, mista he voisivat 
syyttaa Danielia kuninkaan edessa. Kun he eivat löytaneet mitaan, heidan taytyi 
suunnitella toinen salajuoni. Pahansuovat valtaherrat esittivat kuninkaalle uuden lain, 
jonka mukaan kukaan valtakunnassa ei saanut kolmenkymmenen paivan kuluessa 
rukoilla, vaan heidan taytyi ylistaa ainoastaan kuningasta. Kuninkaasta tama tuntui 
loistavalta ajatukselta, joten han saati rangaistuksen niille, jotka eivat tottelisi tata lakia. 
Kun Daniel kuuli uudesta laista, han huolestui kovin, silla rukous ja yhteydenpito 
Jumalaan oli hanelle erittain tarkeaa. (Ks. Perry, "In the World", s. 6.) 

6. Mika rangaistus saadettiin taman lain rikkomisesta? (Dan. 6:7) 

7. Mita Daniel teki, vaikka han tiesikin laista ja rangaistuksesta? (Dan. 6:10) 

Ne, jotka halusivat raivata Danielin tieltaan, pitivat silmalla hanen taloaan, ja kun he 
nakivat hanen rukoilevan, he kertoivat kuninkaalle. Kuningas rakasti Danielia ja kasitti, 
minka kauhean erehdyksen ilkeat valtaherrat olivat saaneet hanet tekemaan. Han yritti 
muuttaa lakia pelastaakseen Danielin jalopeuroilta, mutta valtaherrat muistuttivat 
hanelle, ettei kuninkaan julistamaa lakia voinut muuttaa. (Ks. Perry, "In the World", 
s. 6.) 

8. Mita kuningas sanoi Danielille, kun tama heitettiin jalopeurojen luolaan? (Dan. 6:16) 

Daniel oli ollut niin suurenmoinen esimerkki kuninkaalle, etta kuningas luotti siihen, 
etta Danielin Jumala pelastaisi hanet jalopeurojen luolasta. Kuningas vietti koko yön 
paastoten Danielin puolesta. Aamulla han kiiruhti luolaan ja huusi Danielia. (Ks. Perry, 
"In the World", s. 6.) 

9. Mita kuningas kysyi Danielilta? (Dan. 6:20) Mita Daniel vastasi? (Dan. 6:22) 

10. Minka lain kuningas julisti todistettuaan taman ihmeen ja Danielin uskollisuuden 
Jumalalleen? (Dan. 6:26-27) 
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Oppiaihe 27 

Opettajan esitys 

Kertomus 

(Kertomus mukailtu L. Tom Perryn puheesta "In the World", Speeches of the Year, 1981, 
s. 2-7.) 

Keskustelua Pyyda nuoria naisia vertaamaan itsekseen omaa suhdettaan uskoonsa ja Danielin uskoon. 

• Olisiko teilla rohkeutta menetella niin kuin Daniel? 

Kerro, millainen valtava vaikutus Danielilla yksinaan oli kokonaiseen valtakuntaan vain 
siksi, etta han eli vanhurskaasti. 

Selita, etta haasteemme ovat nykyisin toisenlaisia kuin Danielin. Mutta meidankin 
edessamme on haasteita, ja ne voivat tuntua yhta vaikeilta kuin Danielin haasteet 
tuntuivat hanesta. Ja paatöstemme seuraukset ovat yhta kauaskantoisia. 

Esita seuraava kertomus nuoresta naisesta, joka kieltaytyi alentamasta seurustelua 
koskevia tasovaatimuksiaan: 

"Han oli ainoa kirkon jasen luokallaan. Han oli poikien keskuudessa suosittu tyttö, ja 
hanella oli paljon tilaisuuksia kayda ulkona poikien kanssa. Hanen luokkansa pojat eivat 
elaneet niiden tasovaatimusten mukaan, joita hanelle oli kirkossa opetettu. Han paatti 
kertoa jokaiselle pojalle, joka pyysi hanta kanssaan ulos, millaisia tasovaatimuksia han 
elamassaan noudatti. Jos han lahtisi ulos noiden poikien kanssa, han odottaisi heidan 
kayttaytyvan noiden tasovaatimusten mukaan. Han vaati heilta tallaisen lupauksen, ennen 
kuin otti kutsun vastaan. Eraana paivana koulun suuri jalkapallosankari tuli hanen 
luokseen ennen vuoden suurimpia tanssiaisia ja sanoi: 'Mina pyytaisin sinua tanssiaisiin 
kanssani, jos alentaisit tasovaatimuksiasi hiukan.' Tytön aanessa ei ollut eparöintia hanen 
vastaessaan: '[Olen pahoillani, mutta jos kanssasi ulos lahteminen merkitsee sita, etta 
minun on alennettava tasovaatimuksiani, niin en lahde. Olen tehnyt paatöksen elaa niiden 
mukaan, pyysipa minua ulos kuka tahansa.1"' (Ks. L. Tom Perry, "Tehkaa oikeita 
paatöksia", Valkeus, toukokuu 1980, s. 55.) 

• Miksi arvelette taman nuoren naisen uskaltaneen vastata niin kuin han vastasi? 

Selita, ettei Daniel jaanyt ilman apua, kun han paatti elaa vanhurskaasti, emmeka jaa 
mekaan. Herra rakastaa kaikkia lapsiaan. Han haluaa meidan onnistuvan eika ole jattanyt 
meita harhailemaan avuttomina. Han kuitenkin haluaa meidan oppivan 
kokemuksistamme, jotta meilla olisi tietoa ja rohkeutta toimia vanhurskaasti useammin. 

Lainaus Lue seuraava lainaus: 

"Han on rakastava Isa, joka haluaa meidan olevan onnellisia, ei pelkastaan 
viattomuuttamme vaan siksi, etta olemme osoittautuneet vanhurskaiksi. Siksi Han ei aina 
esta kovia oppimiskokemuksia, joita eteemme tulee - vaikka Han auttaakin meita 
selviytymaan niista." (Neal A. Maxwell, "Talk of the Month", New Era, toukokuu 1971, 
s. 30, kursivointi lisatty) 

Keskustelua ja tauluun • Mista muualta voimme saada apua kuin taivaalliselta Isaltamme, kun yritamme elaa 
vanhurskaasti? 

Kirjoita tyttöjen vastaukset tauluun. Mahdollisia vastauksia: vanhemmilta ja muilta 
perheenjasenilta, Pyhalta Hengelta, pyhista kirjoituksista, pappeusjohtajilta ja muilta 
kirkon johtajilta, hyvilta ystavilta. Pyyda heita myös kertomaan esimerkkeja siita, miten 
me voimme kayttaa naita muita apulahteita eri tilanteissa, jotta osaisimme elaa 
vanhurskaasti. Pyyda tyttöja kertomaan kokemuksistaan heidan yrittaessaan elaa 
vanhurskaasti maailman paineiden keskella. 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

Ne, jotka valitsevat vanhurskauden, saavat iloa ja siunauksia 

Opettajan esitys • Mita siunauksia Daniel sai lujan vakaumuksensa ansiosta? 

Selita, etta Daniel tiesi, ettei han voisi arvostaa itseaan, jos han kieltaisi Jumalansa. Hanelle 
se olisi ollut pahempaa kuin kuolema. Miten han olisi voinut tuntea todellista iloa 
sydamessaan ja sisaista rauhaa, jos han olisi kaantanyt selkansa sille, minka tiesi oikeaksi, 
tai kieltaytynyt tunnustamasta vakaumustaan? Joten maallisista paineista ja vaikeista 
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olosuhteista huolimatta han paatti elaa vanhurskaasti. Ja sen vuoksi taivaallinen Isamme 
siunasi hanta ja kuningas palkitsi hanet. Samalla tavoin meitakin siunataan, jos me 
elamme hyveellisesti ja vanhurskaasti. Meita saatetaan koetella, emmeka ehka saavuta 
sellaista rikkautta ja kuuluisuutta kuin maailma haluaa, mutta me olemme rikkaita 
tarkeammilla elaman alueilla. Vanhin James E. Faust sanoi: 

"Koska uskoa ja hyveellisyytta pidetaan useinkin arvottomana ja hyödyttömana, jotkut 
ehka kuvittelevat voivansa elaa minka tahansa oikun tai paahanpiston mukaan. 
Yhteiskunnassa, jonka arvot ovat vapaat - moraaliltaan vapaat ja ihanteiltaan vapaat -
monet elavat myös vapaina omanarvontunnosta ja itsekunnioituksesta. Aivan liian monet 
nuoret, ja myös vanhemmat, eivat ymmarra sita, mita englantilaisen Nottinghamin 
kaupungin tunnuslauseessa sanotaan: Vivet post funera virtus ("Hyveellisyys elaa 
kuolemankin jalkeen")." ("Omanarvontunto", Valkeus, lokakuu 1981, s. 14) 

Keskustelua • Mita iloja ja siunauksia edella mainitun mukaan saamme hyveellisesta ja vanhurskaasta 
elamasta? Miksi nama ovat paljon tarkeampia kuin maailman antama kunnia ja ylistys? 

Oppiaiheen paatös 

Huolimatta maailman usein maalaamasta synkasta kuvasta keskuudessamme on nykyajan 
danieleita. Mekin voimme olla Danielin kaltaisia ja elaa vanhurskaasti meita ymparöivien 
paineiden keskella tietaen, etta taivaallinen Isamme on aina tukemassa ja siunaamassa 
meita. Me voimme olla uskollisia, jos emme koskaan vaisty paikaltamme. 

Laulu Laulakaa lopuksi "Voiko milloinkaan nuoremme" (MAP-lauluja, 1985,168). 

Vapaavalintainen "Jos pystyn vastustamaan maailman paineita nyt, voin hallita selestisessa kirkkaudessa 
moniste iankaikkisuuksissa." 
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Oppiaihe 27 

Elan vanhurskaasti paineiden keskella 

1. Millaisia olivat tulokset Danielin ravinnosta verrattuna kuninkaan aterioihin? (Dan. 
1:15) 

2. Miten Jumala siunasi Danielia ja hanen ystaviaan heidan uskollisuudestaan ja 
kuuliaisuudestaan terveyslaeille? (Dan. 1:17) 

3. Mita Daniel teki, kun han kuuli, mita kuningas aikoi tehda? (Dan. 2:16) 

4. Miten Daniel sai kuninkaan unta koskevat vastaukset, joita han tarvitsi? (Dan. 2:18-20) 

5. Kun Daniel kertoi kuninkaalle unen selityksen, miten kuningas suhtautui siihen ja mika 
oli Danielin palkinto? (Dan. 2:47-48) 

6. Mika rangaistus saadettiin taman lain rikkomisesta? (Dan. 6:7) 

7. Mita Daniel teki, vaikka han tiesikin laista ja rangaistuksesta? (Dan. 6:10) 

8. Mita kuningas sanoi Danielille, kun tama heitettiin jalopeurojen luolaan? (Dan. 6:16) 

9. Mita kuningas kysyi Danielilta? (Dan. 6:20) Mita Daniel vastasi? (Dan. 6:22) 

10. Minka lain kuningas julisti todistettuaan taman ihmeen ja Danielin uskollisuuden 
Jumalalleen? (Dan. 6:26-27) 
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Oppiaihe 

32 Totuuden merkitys 
hyveellisessa elamassa 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa totuuden merkityksen hyveellisessa elamassa. 

VALMISTELUT 1. Valmista sanaliuskat oppiaiheen ensimmaisen osan ohjeiden mukaan. 

2. Valmista juliste tai tauluesitys oppiaiheen toisen osan ohjeiden mukaan. 

3. Vapaavalintainen: Valmista moniste kohdan "Soveltaminen kaytantöön" ohjeiden 
mukaan. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Toimintaa 

Opettajan esitys 

Sanaliuska 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Lainaus 

Keskustelua 

Me voimme saada selville totuuden kaikesta 

Kirjoita tauluun seuraava lause: " on tieto kaikesta, sellaisena kuin 
, ja sellaisena kuin > ja sellaisena kuin 

." Pyyda tyttöja etsimaan kohta LK 93:24 ja tayttamaan taman totuuden 
maaritelman puuttuvat sanat. Kun he ovat taydentaneet lauseen, pyyda jokaista nuorta 
naista merkitsemaan tama kohta. Pyyda yhta tyttöa lukemaan se aaneen. 

Auta nuoria naisia taman kohdan perusteella ymmartamaan, ettei iankaikkinen totuus 
muutu. Jumalan meille taalla maan paalla ilmoittama totuus on sama, jota meille opetettiin 
aikaisemmassa olemassaolossa, ja se on oleva sama iankaikkisesti. Totuus ei muutu. 

Kiinnita sanaliuska: "Totuus ei muutu." 

• Miten me saamme selville totuuden? 

Pyyda kahta nuorta naista etsimaan kohdat Jaak. 1:5 ja MK Jaak. 4:13 ja lukemaan ne. 
Tahdenna sita, etta Jumala on kaiken totuuden lahde. Me voimme rukoilla taivaallista 
Isaamme ja kysy a Hanelta, onko jokin asia totta. Me saamme tietaa totuuden Hengen 
kautta. 

Presidentti Kimball antoi seuraavan neuvon, joka auttaa meita totuuden etsimisessa: 

"Sina voit tietaa... Sinun ei tarvitse epailla... On valttamatönta noudattaa seuraavaa 
menetelmaa: tutkia, ajatella, rukoilla ja olla kuuliainen... Herra on yha uudelleen luvannut, 
etta Han antaa meille tietoa hengellisista asioista sitten, kun olemme saattaneet itsemme 
oikeaan mielentilaan... 'Ja Pyhan Hengen voimasta te saatte kaikesta tietaa totuuden.' 
(Moro. 10:5)" ("Ehdoton totuus", Valkeus, syyskuu 1979, s. 9,10) 

• Mita neljaa askelta presidentti Kimball ehdotti meille keinoiksi totuuden tuntemiseen? 

Tyttöjen vastatessa kiinnita asianomaiset sanaliuskat: "Me voimme tuntea totuuden, jos 
me "tutkimme", "ajattelemme", "rukoilemme" ja "olemme kuuliaisia". Kayta seuraavia 
pyhien kirjoitusten kohtia, jotka auttavat nuoria naisia soveltamaan naita askeleita. 

1. Tutki. (Joh. 5:39) 

2. Ajattele. (3 Ne. 17:2-3; Moro. 10:3; LK 88:62-63) 

3. Rukoile. (Jer. 29:12-13; Al. 5:45-46; Moro. 10:4) 

4. Ole kuuliainen. (Joh. 7:16-17) 
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Kertomus 

Keskustelua 

Kertomus 

Yhteenveto 

Vanhin Richard G. Scott on esittanyt seuraavan kertomuksen: 

"Herra antaa meille tiedon totuudesta, kun me elamme vanhurskaasti. Joskus se tulee 
vastauksena hellittamattömaan, vilpittömaan avunpyyntöön, kun tarvitsemme opastusta. 
Muistan eraan illan lahetyskentalla ... minulla oli voimakas vaikutelma, etta joku 
lahetyssaarnaajista oli vaikeuksissa. Yritin miettia, kuka se voisi olla, mutta en saanut 
selville. Mina ... menin lahetyskodin kattotasanteelle. Koko pitkan yön tein työta miettien 
mielessani jokaista lahetyssaarnaajaparia, kaikkea, mita tiesin jokaisesta 
lahetyssaarnaajasta, ja anoin Herralta, etta Han saattaisi tietooni, missa oli apua tarvitseva 
lahetyssaarnaaja. Lopulta, kun aamu alkoi jo sarastaa, sain vaikutelman siita, missa pain 
lahetyskenttaa han asui... Menin sinne, ja suoritettuani asianmukaiset puhuttelut löysin 
henkilön, jota Herra halusi auttaa, ja autoin hanta. Kylla Jumala vastaa rukouksiin ja antaa 
meille totuutta, kun me elamme kuuliaisina ja osoitamme vaadittavaa uskoa." ("Truth", 
Speeches of the Year, 1978 [Provo: Brigham Young University Press, 1979], s. 101) 

Selita, miten lahetysjohtaja sovelsi neljaa askelta, jotka ovat sanaliuskoissa. Tahdenna sita, 
etta Herra kaytti "vaikutelmaa" antaakseen tarvittavaa apua ja etta lahetysjohtajan oli 
mietittava, kaytava mielessaan lapi tietonsa ja anottava Herralta, ennen kuin han sai 
selville, mita hanen oli tehtava. 

Kerro seuraava presidentti Joseph F. Smithin kokemus: 

"Nuorena poikana ... pyysin usein, etta Herra nayttaisi minulle jonkin ihmeen, jotta saisin 
todistuksen. Mutta Herra pidatti minulta ihmeet ja naytti minulle totuuden, rivin rivin 
paalle ja kaskyn kaskyn paalle, milloin siella, milloin taalla, kunnes Han sai koko 
olemukseni totuudentuntoon ja kunnes epailys ja pelko oli minusta taysin pyyhitty pois... 
Elavan Jumalan Hengen hiljaisen aanen kuiskauksin Han antoi minulle sen todistuksen, 
jonka omistan. Ja taman periaatteen ja voiman avulla Han antaa kaikille ihmislapsille 
pysyvan tiedon totuudesta, ja se saa heidat tuntemaan totuuden niin kuin Jumala sen 
tuntee, ja tekemaan Jumalan tahdon niin kuin Kristus sen tekee." (Evankeliumin oppi 
[Helsinki: MAP-kirkko, 1980], s. 7) 

Paata lyhyesti tama oppiaiheen osa viittaamalla jalleen sanaliuskoihin ja lukemalla ne 
uudelleen. 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Me voimme rakentaa hyveellisen elaman totuuden perustalle 

Lukekaa ja merkitkaa jaljempana luetellut pyhien kirjoitusten kohdat. Kayta niita 
keskustelun pohjana ja auta nuoria naisia ymmartamaan seuraavat seikat. 

1. KH Moos. 5:58; KH Moos. 5:12. Totuus evankeliumista opetettiin Aadamille ja Eevalle, 
jotka opettivat sen lapsilleen. 

2. KH Moos. 5:13. Saatana tuli Aadamin jalkelaisten keskuuteen ja petti monia heista 
valheillaan. "Jumalan hylattyaan ihmiset joutuvat saatanan valtaan. Hanen 
vaikutuksestaan he pian kadottavat tiedon Jumalasta ja heista tulee lihallisia, aistillisia 
ja perkeleellisia." (Marion G. Romney, "Truth and Knowledge", Speeches of the Year, 
1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], s. 63) 

Selita, etta yksi asia, joka meidan on opittava taalla, on oppia tunnistamaan totuus 
voidaksemme valita hyvan pahan asemesta. Meidan on ymmarrettava, etta saatana tekee 
kaiken voitavansa pettaakseen meita ja saadakseen meidat lihallisiksi, aistillisiksi ja 
perkeleellisiksi. (Valmista etukateen seuraava juliste tai tauluesitys.) 

Juliste tai tauluesitys 
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Keskustelua 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Kertomus 

Keskustelua 

Kertomus 

Keskustelua 

Lainaus 

Viittaa esitykseen ja kysy nuorilta naisilta seuraavaa: 

• Millaisessa tilassa me synnymme maan paalle? 

• Kun kasvamme ja luomme ihmissuhteita, kumpi tie vie meidat saatanan poluille? 

• Millainen kaytös vie meidat Jumalan totuuden tielle? 

• Kumpi tie edustaa sita elamaa, jota eletaan iankaikkisuudessa? 

• Kumpi tie on valhetta? 

Selita, etta taivaallinen Isamme on antanut meille avaimen, jonka avulla me pystymme 
erottamaan hyvan pahasta ja tuntemaan totuuden. Pyyda nuoria naisia lukemaan ja 
merkitsemaan Moro. 7:15-17. Kun meidan on tehtava valinta tai kun haluamme tietaa, 
onko jokin hyvaa vai pahaa, me voimme kysya itseltamme: "Saako se minut tekemaan 
hyvaa? Vahvistaako se uskoani Kristukseen?" 

Pyyda tyttöja etsimaan Joh. 8:32 ja lukemaan se yhdessa. Pyyda heita sitten kuuntelemaan 
seuraavia kertomuksia. (Ne auttavat tyttöja ymmartamaan, kuinka tarkea totuus on, 
kuinka sen voi tunnistaa ja kuinka sen mukaan voi toimia.) 

Anne joutui vaikeaan tilanteeseen poikaystavansa kanssa. Han oli hyvin kiinnostunut 
pojasta, joka ei ollut kirkon jasen. "Muistan rukoilleeni saadakseni selville, mika oli oikein, 
ja kun sain vastauksen, en halunnut kuunnella. Minusta tuntui, etta jos katkaisisin 
suhteemme, minua varten ei olisi enaa ketaan muuta. Taistelin rukousteni kautta saamiani 
tunteita vastaan, mutta ymmarsin, etta ne olivat oikein. Mina tiesin sydamessani, mita 
minun pitaisi tehda. Tiesin, etta jos jatkaisin suhdettamme, se johtaisi minut pois tielta, jota 
minun pitaisi kulkea. Taistelin ja sain lopulta rohkeutta noudattaa kehotuksia, jotka olin 
saanut rukouksissani. Mina tiedan, etta taivaallinen Isamme rakastaa meita ja etta 
Haneenkin koskee, kun meidan on tehtava vaikeita valintoja." 

• Miten Anne sai selville totuuden suhteestaan poikaystavaansa? 

• Mita olisi voinut tapahtua, jos Anne olisi kieltanyt totuuden ja uskonut edelleen, etta 
suhde oli hyvaksi hanelle? 

• Miten totuuden ymmartaminen ja noudattaminen teki Annen vapaaksi? 

• Kumpaa taulussa (tai julisteessa) olevaa tieta Anne kulkee? 

Piispa puhutteli Jennia ja esitti kysymyksen eraasta tietysta kaskysta. Kun piispa kuvaili 
kaytösta, joka liittyi taman kaskyn pitamiseen, Jenni huomasi akkia, etta han oli tehnyt 
vaarin. Hanen sydamensa löi nopeammin, ja hanen katensa alkoivat vapista. Han saattoi 
joko mutista: "Kylla" ja antaa koko asian menna ohi ja odottaa siirtymista seuraavaan 
kysymykseen - tai han voi myöntaa ongelman. 

Keskustelkaa siita, kumpi vaihtoehto olisi itsekas ja kumpi vaatisi itsekuria. 

• Mita saattaisi tapahtua, jos Jenni ei valittaisi Pyhan Hengen kuiskauksista vaan valitsisi 
valheen? Kumpaa tieta han kulkisi? 

Lue seuraava kuvaus totuuden hylkaamisen seurauksista: "Kukaan valheessa elava ei 
koskaan tule olemaan taysin vapaa. Vain se, joka joutuu tai on joutunut kantamaan 
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sellaista jatkuvaa taakkaa, voi ymmartaa taysin tuon lausahduksen merkityksen. Meidan 
on pidettava mielessamme, etta vaarasta ei tule oikeata vain siksi, etta monet ihmiset 
tekevat sita. Vaara teko ei ole oikein siksi, ettei se ole tullut paivanvaloon." (Marvin J. 
Ashton, "Ei siita ole vahinkoa", Valkeus, lokakuu 1982, s. 21) 

Selita, etta saatana yrittaa jatkuvasti pettaa meita. Jos me haluamme valttya astumasta 
hanen poluilleen, meilla taytyy olla rohkeutta tehda se, minka tunnemme oikeaksi. 

Oppiaiheen paatös 

Selita, etta jos me uutterasti tutkimme, ajattelemme, rukoilemme ja toimimme kuuliaisina, 
me rakennamme oman elamamme evankeliumin totuuden vankalle perustalle. Me 
ymmarramme evankeliumin periaatteet, ja kun pyrimme noudattamaan niita, Herra tukee 
meita kaikissa koettelemuksissa, huolissa ja vaikeissa valinnoissa. Kuuliaisuus totuudelle 
vapauttaa meidat syyllisyydesta, surusta ja synnista. Me olemme vapaita elamaan 
hyveellisesti ja kokemaan iankaikkista iloa, silla "totuus pysyy iankaikkisesta 
iankaikkiseen" (LK 1:39). 

Soveltaminen kaytantöön 

Anna tytöille valmistamasi moniste. Pyyda heita kayttamaan sita erottaakseen hyvan 
pahasta ja totuuden erheesta ja miettiessaan, johtaako heidan toimintansa heita Herran luo 
vai Hanesta poispain. 
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32 Kehostamme huolehtiminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen oppii arvostamaan fyysista kehoaan ja pitamaan sen parhaassa 
mahdollisessa kunnossa. 

VALMISTELUT 1. Etsi seuraavat kuvat oppikirjan lopusta: kuva 13, Temppeli tai valitse temppelin kuva 
seurakuntakirjastosta ja kuva 18, Tytöt harrastavat liikuntaa. 

2. Varaa kyna ja paperia jokaiselle tytölle. 

3. Varaa tarvikkeita, joita tarvitaan henkilökohtaisen hygienian hoitoon, kuten saippuaa, 
vetta, deodoranttia, kampa, hiusharja, shampoo, hammasharja ja kynsiviila. 

4. Piirra paksuun paperiin tai pahviin suurikokoinen tytön kuva ja leikkaa se palapelin 
tapaan viiteen osaan oheisen kuvan mukaisesti. Nimea kuvan eri osat. Valmistaudu 
kiinnittamaan se nastoilla tauluun tai suureen pahviin. 

5. Jos haluat, voit valmistaa taulukon voima- ja kestavyystestin tuloksista. 

6. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia. 

Jarjesta tata oppituntia edeltavalla viikolla toimintapaiva, jolloin tytöt voivat suorittaa 
seuraavan voima- ja kestavyystestin. (Varaa pari kolme 2,5 m:n mittaista hyppynarua.) 
TAI pyyda jokaista tyttöa kokeilemaan itse, kuinka monta hyppya han pystyy 
hyppaamaan narulla yhtajaksoisesti. Kysy jokaisen tytön tulos ennen oppituntia. Jos tytöt 
tekevat taman yksin, muistuta jokaista viikolla, etta he suorittaisivat tehtavan. 

Voima- ja kestavyystesti 

Pyyda paria kolmea tyttöa ottamaan hyppynaru ja yrittamaan hypata viisikymmenta 
hyppya pysahtymatta ja ilman, etta naru koskettaa heidan paataan tai jalkojaan. Anna 
heidan harjoitella kerran ennen koetta. Pyyda jokaista tyttöa merkitsemaan tuloksensa 
paperilapulle. 

Varoitus: Jos jollakulla tytölla on jokin fyysinen vamma tai vakavia terveyshaittoja, han ei 
saa osallistua tahan testiin, vaan han voi auttaa muita laskemalla hyppyja ja merkitsemalla 
tuloksia muistiin. 

Huomautus opettajalle 
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' Liikunta Lepo 

Itsensa 
hoitaminen Ravinto 
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Kuva ja pyhien 
kirjoitusten kohta 

Tyttö, joka arvostaa kehoaan ja haluaa olla viehattava, hoitaa itseaan 

Aseta nakyville temppelin kuva ja pyyda jotakuta lukemaan 1 Kor. 3:16-17. Tahdenna sita, 
etta meidan on kasketty pitaa hyvaa huolta kehostamme. 

Palapeli ja keskustelua Kiinnita suuren tytönhahmon paa nastalla tauluun tai pahviin. 

• Missa pyhissa kirjoituksissa on tietoa siita, kuinka meidan tulee pitaa huolta 
kehostamme? (LK 89, viisauden sana.) 
• Mita meidan ei viisauden sanan mukaan pida kayttaa? (Viinia ja vakijuomia, tupakkaa ja 
kuumia juomia eli kahvia ja teeta.) 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Palapeli ja keskustelua 
taulua apuna kayttaen 

Pyhien kirjoitusten 
kohta ja palapeli 

Havaintoesitys ja 
keskustelua 

Viisauden sanan noudattamisen lisaksi jokainen tyttö voi tehda paljon muuta pitaakseen 
temppelinsa kauniina ja puhtaana. Pyyda tyttöja etsimaan LK 88:124 ja lukemaan se 
itsekseen. 

• Milla tavoin meidan taman kohdan mukaan pitaisi huolehtia itsestamme? 

Pyyda yhta tyttöa lukemaan aaneen jakeen loppuosa alkaen sanoista "menkaa vuoteeseen 
aikaisin". 

Kiinnita tauluun tai pahviin palapelin osa, jossa lukee "Lepo". 

• Miksi Herra neuvoo meita menemaan varhain nukkumaan ja nousemaan varhain? 
• Mita hyötya on riittavasta levosta? (Kirjoita vastaukset tauluun: parempi koulumenestys, 
iloisempi mieli, parempi olo, enemman voimia, parempi ulkonakö.) 
• Mita haittaa voi olla liiallisesta nukkumisesta? 

Pyyda tyttöja etsimaan LK 42:41, jossa mainitaan viela eras tapa tulla entista 
viehattavammaksi. Tahdenna, etta niin fyysinen kuin moraalinenkin puhtaus on tarkeaa. 
Lisaa palapeliin osa, jossa lukee "Itsensa hoitaminen". 

Nayta henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarvittavia tarvikkeita ja tahdenna sita, etta 
jokainen ihminen on viehattavampi, jos hanen hampaansa, ihonsa ja hiuksensa ovat 
puhtaat. Sano, etta raikas tuoksu viehattaa, kun taas hienhaju voi olla vastenmielista. 
Kehota tyttöja kiinnittamaan huomiota hiuksiinsa, ihoonsa, kynsiinsa ja hampaisiinsa ja 
paattamaan, kuinka he voivat lisata siisteyttaan. Ehdota, etta he valitsevat yhden 
hygieniaan liittyvan tavan, jota he erityisesti harjoittavat tule valla viikolla. 

Palapeli ja keskustelua Kiinnita tauluun palapelin osa, jossa lukee "Ravinto". Anna jokaiselle tytölle kyna ja 
paperia ja pyyda heita kirjoittamaan paperiin niin monta hedelmaa ja vihannesta ja marjaa 
kuin he parissa minuutissa ehtivat. Pyyda sitten pisimman luettelon kirjoittanutta tyttöa 
lukemaan luettelonsa. Pyyda muita tyttöja lisaamaan muita lajeja, joita heilla on 
paperissaan, ja pyyda sitten kaikkia lisaamaan omaan paperiinsa ne, jotka heilta 
puuttuvat. Huolehdi siita, etta luettelossa on sitrushedelmia ja vihreita ja keltaisia 
vihanneksia. 
• Mita muuta ruokaa kuin hedelmia, vihanneksia ja marjoja me tarvitsemme joka paiva? 
(Leipaa ja viljatuotteita, lihaa, munaa, kanaa tai kalaa, maitoa ja muita maitotuotteita.) 

Tahdenna monipuolisuutta. Nuorten naisten ruokavalio ei aina ole kyllin monipuolinen, 
koska he syövat vain muutamia lempiruokiaan. Muistuta heita kaikista vihanneksista, 
hedelmista ja marjoista, joita he ovat kirjoittaneet papereihinsa, ja kehota heita 
kokeilemaan jotakin uutta. 

Pyyda tyttöja kirjoittamaan paperin kaantöpuolelle ruokia, joiden ravintoarvo on heidan 
mielestaan vahainen. Varaa aikaa pari minuuttia. 

• Kuinka nama ruoat vaikuttavat teidan ulkonaköönne ja terveyteenne? (Pida huoli siita, 
etta vastauksissa tulee esille myös painonnousu.) 

Tahdenna, etta jos he haluavat nayttaa mahdollisimman hy valta, heidan taytyy luopua 
epaterveellisesta ruoasta. Kirjoita tauluun: "Luovu jostakin hyvasta viela paremman 
hyvaksi." 
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• Mita on se "viela parempi", mita me saamme luopuessamme ravintoköyhasta ruoasta? 
(Tahdenna sita, etta oikeat ruokailutottumukset kaunistavat ihoa, hiuksia, silmia, 
hampaita ja vartaloa.) 

• Me tiedamme, etta voimme pudottaa painoa jattamalla pois tarpeettoman syömisen ja 
liikkumalla tarpeeksi, mutta kuinka me voimme saada lisaa painoa syömatta paljon 
sellaista, mika ei ole terveellista? 

Me voimme saada lisaa painoa kayttamalla tervetta jarkea ja syömalla enemman 
monenlaisia, kaloripitoisia ja ravitsevia ruokia. 

Olemme keskustelleet itsemme hoitamisesta, ravinnosta, viisauden sanasta ja levon 
tarpeellisuudesta, mutta tytöstamme (viittaa palapeliin) puuttuu viela jotakin, ennen kuin 
hanesta tulee fyysisesti ehea. 

Kiinnita palapeliin viimeinen osa, jossa lukee "Liikunta". 

Aseta nakyville seuraava pistetaulukko, tai kirjoita se tauluun: 

Voima- ja kestavyystestin tulokset 

10-24 hyppya - melko hyva 
25-44 hyppya - hyva 
45-50 hyppya - erinomainen 

Keskustelkaa siita, mita tytöt havaitsivat voimastaan ja kestavyydestaan. 

Aseta nakyville kuva liikuntaa harrastavista tytöista ja keskustelkaa siita, kuinka tarkeaa 
on urheilla, tanssia, hölkata, kavella ja harrastaa muuta liikuntaa. 

• Miksi me tarvitsemme liikuntaa? 

• Mitka ovat hauskoja liikuntamuotoja? 

Runsaan liikunnan lisaksi voimistelu voi usein auttaa meita kiinteyttamaan lihaksiamme 
tai vahvistamaan jotakin kehonosaa. Se auttaa meita myös kuluttamaan nauttimamme 
ravinnon. Ehdota, etta jokainen tyttö valitsee itselleen yhden hyödyllisen liikuntamuodon 
ja suunnittelee, kuinka harjoittaa sita tulevalla viikolla. 

Tahdenna sita, etta fyysinen kunto liittyy jokapaivaiseen yleiseen hyvinvointiin. 

Asianmukainen huolenpito kehostamme tuottaa monenlaista hyötya 

Keskustelua • Mita hyötya voi olla kaiken sen tekemisesta, mista tanaan olemme puhuneet? 
(Mahdollisia vastauksia: parempi terveys, parempi kasitys itsesta, enemman tarmoa, 
viehattavampi ulkonakö, iloisempi mieli.) 

• Kannattaako naiden takia tehda uhrauksia? 

Olemme koonneet suunnitelman, jonka mukaan voimme huolehtia mahdollisimman 
hyvin tasta kallisarvoisesta fyysisesta temppelistamme. Meidan taytyy noudattaa tata 
suunnitelmaa jatkuvasti, kunnes hyvat tottumukset muodostuvat automaattisiksi. (Ota 
pois jokin palapelin osa.) Meidan kehomme ei voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla 
tai nayttaa parhaimmaltaan, ellei suunnitelman jokaista osaa noudateta. (Pane osa takaisin 
paikoilleen.) 

Vanhin Delbert L. Stapley on sanonut: "Fyysinen terveys ja hengellinen kehitys liittyvat 
laheisesti toisiinsa... Kun ihmisen fyysinen terveys heikkenee Jumalan iankaikkisia lakeja 
kohtaan osoitetun tottelemattomuuden tahden, myös hengellinen kehitys karsii." 
(julkaisussa Conference Report, lokakuu 1967, s. 74 tai Improvement Era, joulukuu 1967, 
s. 77) 

Soveltaminen kaytantöön 

Opettajan todistus Todista siita, kuinka tarkeaa on, etta me pidamme asianmukaisesti huolta fyysisesta 
kehostamme, ja kehota jokaista tyttöa tekemaan talla viikolla jotakin kehonsa 
hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Opettajan esitys 

Palapeli ja keskustelua 

Kuva ja keskustelua 
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Ravinto ja viisauden sana Oppiaihe 

32 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa viisauden sanaan liittyvat hyvan ravitsemuksen 
perusperiaatteet ja haluaa noudattaa niita. 

VALMISTELUT 1. Kaari lahjapaperiin terveellisia ruoka-aineita kuten hedelmia, vihanneksia, 
kokojyvatuotteita, kovaksi keitetty kananmuna tai juusto. Kaari paperiin myös tyhjia 
kaloreita sisaltavia tuotteita kuten makeisia, limsaa, peranalastuja, pullaa, pikkuleipia 
ym. Pane kaikki nama lahjat suureen paperipussiin, niin etta jokainen nuori nainen 
luokassa voi valita niista yhden. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Havaintoesitys Nayta luokalle paperipussia, jossa on lahjapaketteja. Anna jokaisen valita pussista lahja ja 
avata se. 

Pyyda tyttöja selittamaan, mitka lahjat ovat heille parhaaksi. Anna heidan sitten harkita, 
mita hyötya on terveellisen ruoan syömisesta. 

Sano nuorille naisille, etta heilla on vapaa tahto valita myös, mita ruokaa he syövat, ja jos 
he valitsevat oikeanlaisia ruokia, heita siunataan hyvalla terveydella. 

On olemassa hengellisia syita vaalia fyysista terveytta 

Kertomus Lue seuraava kertomus Danielista ja kuningas Nebukadnessarista. 

Babylonin kuningas Nebukadnessarin aikana Juudan valtakunnan asukkaat vietiin 
pakkosiirtolaisuuteen. Heidan joukossaan oli Daniel, jalosukuinen nuorukainen, joka 
yhdessa muiden lahjakkaiden nuorten miesten kanssa vietiin palatsiin oppimaan 
kaldealaisia tietoja ja kielta. Kun hanelle tarjottiin ruokaa, jota Herra oli kieltanyt 
juutalaisia syömasta, han pyysi, etta hanelle ja hanen tovereilleen annettaisiin sellaista 
ruokaa, jota heidan oli lupa syöda. Mutta heidan ruoastaan vastuussa ollut palvelija 
pelkasi, etta jos han suostuisi heidan pyyntöönsa, kuningas rankaisisi hanta. Daniel sai 
kuitenkin miehen suostutelluksi antamaan heille heidan omaa ruokaansa kymmenen 
paivan ajan. 

Kymmenen paivan kuluttua he nayttivat terveemmilta kuin ne, jotka olivat syöneet 
kaldealaista ruokaa. Nahtyaan tulokset paapalvelija antoi naiden neljan miehen syöda ja 
juoda, mita he itse halusivat, kolmen vuoden ajan. Tuon ajan kuluttua kuningas kutsui 
heidat katsastettaviksi. He olivat viisaampia kuin kaikki kuninkaan tietajat ja tahtien 
tutkijat. (Ks. Dan. 1.) 

Opettajan esitys Selita, ettei mikaan laki ole pelkastaan fyysinen tai ajallinen. Jokaisella lailla on hengellinen 
merkitys. Ruumiimme on Jumalan lahja. Han tuntee meidat, ja Han tietaa, mita me 
tarvitsemme. Han on antanut meille ohjeet, joita noudattamalla voimme vahvistaa 
ruumistamme, ja itsehillinnan ja kuuliaisuuden kautta noita lakeja kohtaan me voimme 
saada myös hengellisia siunauksia. 

Keskustelua • Milla nimella me kutsumme ohjeita, jotka Herra on antanut kehomme kunnosta 
huolehtimiseksi? (Viisauden sana.) 

• Miksi meidan on tarkeata noudattaa tata lakia? 
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Pyhien kirjoitusten 
luentaa ja keskustelua 

Keskustelua 

Esimerkkeja 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan 1 Kor. 3:16-17 ja 1 Kor. 6:19-20. Keskustelkaa naista 
kohdista yhdessa. Kysy tytöilta, miksi Paavali sanoo meidan kuolevaista kehoamme 
temppeliksi. Pyyda heita myös miettimaan, miksi on tarkeata suojella kuolevaista 
kehoamme ja kuinka me voimme sen tehda. 

Pyyda luokan jasenia kertomaan, mita ravintoryhmia asiantuntijat nykyisin suosittelevat 
monipuoliseen paivittaiseen ruokavalioon. 

Jaa taulu pystyviivoin neljaan sarakkeeseen ja kirjoita nuorten naisten vastaukset toiseen 
sarakkeeseen. Kirjoita otsikoksi: "Monipuolinen ruokavalio". 

Naita vastauksia kaytetaan myöhemmin oppiaiheessa vertaamalla niita ruokiin, joita 
viisauden sanassa kehotetaan syömaan. Vastauksessa pitaa olla otsakkeen mukaisia ruoka-
aineita. (Ks. tauluesitysta oppiaiheen lopussa.) 

Kysy nuorilta naisilta, mita vikaa on seuraavissa ruokailutavoissa: 

1. Aamiainen on Tiinan mielesta tarpeeton ja lihottava. Lounastauon lahestyessa han on 
arty isa ja hajamielinen, eika pysty keskittymaan työhönsa. 

2. Sanna piti itseaan ylipainoisena ja paatti ryhtya tehodieetille. Han söi pelkastaan 
suklaata saadakseen nopeasti energiaa. Han tuli hyvin kipeaksi jo kolmen paivan 
kuluttua. 

3. Riitta paatti olla syömatta muuta kuin vehnahiutaleita ja kokovehnaleipaa, koska oli 
kuullut, etta vehna on terveellista. 

4. Taina halusi olla samanlainen kuin muut, ja vaikka hanella oli diabetes eika han olisi 
saanut syöda lainkaan sokeria, han söi joka paiva ystaviensa kanssa makeisia, jaatelöa 
ja muuta hyvaa. 

Keskustelkaa yhdessa siita, minka arvoinen on hyva terveys. 

• Milta teista tuntuisi olla sairaana ja joutua olemaan pitkan aikaa vuoteenomana? 

• Miksi on mahdotonta mitata rahassa hyvan terveyden arvoa? 

• Jos terveys on mennyt, onko rahallakaan enaa paljon merkitysta? 

• Voiko hyvaa terveytta verrata mihinkaan aineelliseen siunaukseen kuten tilavaan 
asuntoon, kalliiseen autoon, etelanmatkaan, hienoihin vaatteisiin? 

• Kuinka fyysinen terveys voi vaikuttaa hengelliseen terveyteen? 

Selita, etta kehomme on lahja Jumalalta ja meidan taivaallisen henkemme asunto. Fyysinen 
kehomme vaikuttaa siina asuvaan henkeen. Hyva fyysinen terveys on niin kallis asia, etta 
siita pitaa huolehtia ja sita pitaa varjella huolellisesti, jotta pystyisimme toteuttamaan 
suuret mahdollisuutemme Jumalan tyttarina. 

Viisauden sanassa on ohjeita fyysisen ja hengellisen terveyden vaalimiseen 

Pyhien kirjoitusten Pyyda kaikkia nuoria naisia ottamaan esille LK 89 ja lukemaan sen alkusanat. 
kohta Keskustelkaa luvun taustasta ja tarkoituksesta seuraavien huomioiden avulla. 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan LK 89:1-2. Ajatelkaa yhdessa, kenelle ja milla tavalla 
viisauden sana on kirjoitettu. Pyyda tyttöja sanomaan, miksi Herra on kiinnostunut pyhien 
ajallisesta pelastuksesta. 

Lainaus Ollaksesi varma, etta nuoret naiset tietavat viisauden sanan olevan sitova kasky meille, lue 
seuraava: 

"Syy siihen, etta viisauden sanaa ei annettu 'kaskyna tai pakkona', oli epailematta siihen 
aikaan ainakin se, etta jos se olisi annettu kaskyna, se olisi saattanut tuomion alaiseksi 
jokaisen, joka oli tullut naiden vahingollisten aineiden orjaksi. Herra oli armollinen ja antoi 
heille mahdollisuuden voittaa vaikeutensa, ennen kuin Han saattoi heidat lain alaisiksi. 
Myöhemmin presidentti Brigham Young ilmoitti talta paikalta, etta viisauden sana on 
Herran ilmoitus ja kasky. Halusin mainita taman tosiasian, koska en halua teidan 
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tuntevan, ettei meilla ole mitaan velvollisuutta. Me emme halua joutua tuomion alaisiksi." 
(Joseph F. Smith, julkaisussa Conference Report, lokakuu 1913, s. 14) 

Keskustelua pyhien Pyyda yhta nuorta naista lukemaan LK 89:3. Keskustelkaa sanoista "sovellettu heikkojen 
kirjoitusten kohdista kyvyn mukaan, kaikista pyhista heikoimpienkin". 

Pyyda toista nuorta naista lukemaan LK 89:4. 

Sano nuorille naisille, etta koska Herra haluaa pitaa meista huolta, Han on varoittanut 
meita siita, etta ihmiset yrittavat hyötya meidan heikkouksistamme. 

Pyyda nuoria naisia kertomaan, mita "pahuutta ja juonia ... [on] vehkeilevien ihmisten 
sydamessa". 

Pyyda nuoria naisia ajattelemaan, miten tupakka- ja alkoholituotteiden piilomainonta 
lehdissa, televisiossa ja muissa tiedotusvalineissa liittyy tahan. 

Kerro heille, etta seuraavia viitta jaetta voitaisiin sanoa viisauden sanan varoitukseksi. 
Pyyda heita jakeita luettaessa kuuntelemaan, mika ei ole hyvaksi kehollemme. 

Pyhien kirjoitusten 
kohta ja keskustelua Kirjoita taulun ensimmaisen sarakkeen otsikoksi: Ei ruumista varten. 
taulua apuna kayttaen . , , T 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan LK 89:5-9. 

Kirjoittakaa yhdessa nuorten naisten kanssa luettelo aineista, joita meidan ei pida nauttia. 
(Ks. tauluesitysta oppiaiheen lopusta.) 

Jos tytöt vastaavat "kuumat juomat", lue seuraavat profeetta Joseph Smithin sanat 
heinakuulta 1833, viiden kuukauden kuluttua ilmoituksen saamisesta. Nain he 
huomaavat, etta tee ja kahvi ovat ne kuumat juomat, joita viisauden sanassa tarkoitetaan. 

'"Tietaakseni jotkut ihmiset katsovat voivansa kayttaa teeta ja kahvia, koska Herra 
mainitsi vain "kuumat juomat" viisauden sanan ilmoituksessa. 

[Teeta ja kahvia] Herra tarkoitti, kun han sanoi "kuumat juomat".'" (Joseph Smith 
julkaisussa Joel H. Johnson, A Voice from the Mountains [Salt Lake City: Juvenile Instructor 
Office, 1881], s. 12) 

Pyyda tyttöja miettimaan, mita tiedemiehet ja erityisesti laaketieteen edustajat ovat viime 
vuosina osoittaneet tupakoinnista, alkoholin kaytösta seka teesta ja kahvista. Pyyda heita 
sanomaan mahdollisimman monta seurausta, joita nama aineet aiheuttavat ja jotka on 
todistettu vahingollisiksi terveydellemme. Mahdollisia vastauksia: suuri syöpariski, 
diabetes, sydan-, keuhko- ja maksasairaudet, syntymattömalle lapselle aiheutuvat vaarat. 

Pyhien kirjoitusten 
kohta ja keskustelua Pyyda nuoria naisia kuuntelemaan tarkoin seuraavia kahdeksaa jaetta siita, mika on 
taulua apuna kayttaen hyvaksi meille. 

Kirjoita Hyvaksi ihmiselle kolmannen sarakkeen otsikoksi. 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan LK 89:10-17. 

Laadi nuorten naisten avulla taman otsikon alle luettelo niista ruoista, joita Herra neuvoo 
meita syömaan. Lukekaa kohta uudelleen, jos on tarpeen. (Ks. tauluesitysta oppiaiheen 
lopusta.) 

Viittaa nuorten naisten aiemmin laatimaan monipuoliseen ruokavalioon, joka on jo 
taulussa, ja verratkaa sita ruokiin, joita meita viisauden sanassa kehotetaan kayttamaan. 
Osoita, etta molemmat luettelot ovat samanlaisia. 

Selita, etta viisauden sanassa luetellut ruoka-aineet ovat yhdenmukaisia nykyisten hyvan 
ravinnon vaatimusten kanssa. (Ne ovat samat.) 

Keskustelkaa jakeessa 11 kaytettyjen sanojen merkityksesta: "aikanansa", kaikki nama 
"kaytettavaksi ymmarryksella ja kiitoksella". 

Kirjoita taulun viimeiseen sarakkeeseen otsikoksi Lupaukset kuuliaisuudesta. Pyyda yhta 
nuorta naista lukemaan LK 89:18-21. Kirjoita sitten nuorten naisten avulla tauluun 
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lupaukset, jotka seuraavat kuuliaisuudesta viisauden sanalle. Lukekaa tarvittaessa kohta 
uudelleen. (Ks. tauluesitysta oppiaiheen lopusta.) 

• Mita hengellisia siunauksia on luvattu taman lain noudattamisesta? 

• Mita Herra tarkoittaa salatuilla tiedon aarteilla? 

• Kuinka voitte palvella Herraa paremmin, kun noudatatte tata lakia? 

• Kuinka taman lain mukaan elaminen talla hetkella lahentaa teita taivaalliseen Isaanne? 

Kerro nuorille naisille, etta taivaallinen Isamme on hyva ja karsivallinen isa. Han rakastaa 
meita suuresti, mutta jos me emme ela Hanen kaskyjensa mukaan, Han ei voi antaa meille 
mitaan lupausta, ja me menetamme siunaukset, jotka muuten voisimme saada. 

Oppiaiheen paatös 

Pyhien kirjoitusten Pyyda yhta nuorta naista lukemaan LK 29:34-35. 
kohta 

Opettajan esitys Vaikka monet Jumalan kaskyt vaikuttavat meidan ajalliseen elamaamme, niiden 
tarkoituksena on edistaa nimenomaan meidan hengellista hyvinvointiamme. Olemalla 
kuuliaisia Hanen kaskyilleen me saamme ajallista onnea ja hengellisia siunauksia. 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda nuoria naisia miettiman kehossaan asu van hengen iankaikkista luonnetta. Kehota 
heita tekemaan kaikkensa, etta heidan hengellaan olisi hyva, terve asumus, jossa se voi 
pyrkia edistymaan kykyjensa mukaan ja tulla osalliseksi kaikkein suurimmasta 
lupauksesta - selestisesta elamasta. 

EI RUUMISTA 
VARTEN 

1. tupakka 

2. vakevat juomat 
(alkoholi) 

3. kuumat juomat 
(tee ja kahvi) 
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Tauluun 
MONIPUOLINEN 
RUOKAVALIO 

1. valkuaista sisaltavat 
ruoat kuten liha, kala, 
kana ja muna 

2. hedelmat ja vihannekset 

3. maito ja muut 
maitotuotteet 

4. viljatuotteet kuten leipa, 
puuro, murot 

HYVAKSI 
IHMISELLE 

1. yrtit (kasvit ja 
vihannekset) 

2. hedelmat 

3. liha, linnut 
(saasteliaasti 
kaytettavaksi) 

4. kaikki viljatuotteet, 
erityisesti vehna 

LUPAUKSET 
KUULIAISUUDESTA 

1. terveytta 

2. viisautta 

3. tiedon aarteita, 
salattuja aarteita 

4. voimaa 

5. suoja tuhon 
enkelia vastaan 



Huumeet Oppiaihe 

32 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, miten huumeiden kayttö vaikuttaa kehoon ja henkeen. 

VALMISTELUT 1. Varaa kyna jokaiselle nuorelle naiselle. 

2. Vapaavalintainen: Valmista johdannossa oleva tarkistusluettelo jokaiselle nuorelle 
naiselle. 

3. Vapaavalintainen: Valmista juliste, jossa on johdannossa oleva huumeiden kayttöa 
koskeva maaritelma. 

4. Vapaavalintainen: Valmista juliste seuraavista kohdan 1 Kor. 3:17 sanoista: "Silla 
Jumalan temppeli on pyha, ja sellaisia te olette." 

5. Pyyda yhta tyttöa kertomaan syista, joiden vuoksi huumeiden kayttö ei ole jarkevaa. 
Han voi kayttaa joko oppiaiheen aineistoa tai omia ajatuksiaan (ks. oppiaiheen 
ensimmainen osa). 

6. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Keskustelua 

Lainaus, 
vapaavalintainen 
juliste ja keskustelua 

Johdanto 

Anna jokaiselle nuorelle naiselle kyna ja tarkistusluettelo. Pyyda heita etsimaan ne aineet, 
jotka ovat huumeita tai sisaltavat huumaavia aineita, ja merkitsemaan niiden eteen rasti. 

Tarkistusluettelo 

marihuana 

tupakka 

kofeiini 

LSD 

kokaiini 

crack 

alkoholi 

heroiini 

barbituraatit 

amfetamiinit 

laihdutuspillerit 

Aloita parin minuutin kuluttua keskustelu tarkistusluetteloon sisaltyvista aineista ja lisaa 
mukaan muita, jotka katsot tarpeellisiksi. Kerro nuorille naisille, etta kaikki nama aineet ja 
monet naiden lisaksi ovat huumeita tai sisaltavat huumaavia aineita. Selita, etta nama 
huumeet eroavat toisistaan monin tavoin. Jotkut ovat rauhoittavia, toiset kiihottavia, ja 
toiset ovat vahingollisempia kuin toiset. Mutta niihin kaikkiin voi muodostua tottumus tai 
ne aiheuttavat riippuvuutta. 

Pyyda nuoria naisia maarittelemaan, mita tarkoitetaan huumeiden kaytölla. Keskustelkaa 
kaikista heidan ajatuksistaan. Selita, etta on huumeita, jotka ovat hyödyllisia laakkeina, 
kun hoidetaan sairauksia. Mutta huumeiden kaytölla tarkoitetaan yleensa "huumaavien 
aineiden kayttöa muuhun kuin laakinnalliseen tarkoitukseen; tallöin tavoitteena on 
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aikaansaada muutoksia tunteissa, ajatuksissa tai kaytöksessa" (Ira W. Hilliyard, "Drug 
Abuse: It Starts in the Medicine Cabinet", Ensign, huhtikuu 1977, s. 42). Nayta julistetta ja 
keskustelkaa tasta huumeiden kaytön maaritelmasta. Mainitse ja tahdenna ajatusta, etta 
seka kasikauppalaakkeiden etta laakarin maaraamien laakkeiden vaarinkayttö on myös 
huumeiden kayttöa. Pyyda nuoria naisia pitamaan maaritelma mielessaan oppiaiheen 
ajan. 

Huumeiden kaytölle ei ole perusteita 

Opettajan esitys Selita, etta vaikka useimmat ihmiset ymmartavat huumeiden kaytön riskit, ongelma on 
laajalle levinnyt. Seka nuoret etta vanhat tuntevat lisaantyvaa painetta tehda sita, mita 
heidan ystavansa tekevat, ja kokeilla huumeita. Taman vakavan ja kasvavan ongelman 
vuoksi meidan on ymmarrettava, miksi se on olemassa ja pyrittava etsimaan keinoja 
voittaa se. 

Keskustelua Vanhin Marvin J. Ashton kysyi: "Mika saa voimakkaan, miellyttavan, elinvoimaisen 
taulua apuna kayttaen nuoren sallimaan jonkin kemiallisen aineen saadella kayttaytymistaan?" (Ks. "Rakastakaa 

sita, mika on oikein"; Valkeus, tammikuu 1972, s. 30.) Pyyda luokan jasenia mainitsemaan 
syita, miksi nuoret ehka alkavat kayttaa huumeita. Kirjoita heidan vastauksensa tauluun ja 
keskustelkaa niista. Yrita saada nuoret selittamaan ajatuksensa. Aikaa viela tassa vaiheessa 
keskustelko siita, miksi nama huumeidenkaytön syyt eivat ole patevia. Aiheeseen palataan 
myöhemmin. Mahdollisia syita voivat olla toveripiirin painostus, pakeneminen, 
kypsymattömyys, huumeiden helppo saanti ja mainosten houkutukset. 

Naita syita selvennetaan seuraavissa lausunnoissa. Pyyda luokan jasenia lukemaan ne ja 
voit halutessasi lisata niihin omia huomioitasi. 

1. Toveripiirin painostus. Muiden hyvaksynta voi tuntua tarkealta. Ne, joita ystavat 
painostavat kokeilemaan huumeita, saattavat tehda niin saadakseen hyvaksyntaa tai 
suosiota tai sailyttaakseen sen. 

2. Pakeneminen. Toisista saattaa tuntua, etta heidan ongelmansa ja paineensa ovat 
sietamattömia. He etsivat pakotieta ongelmistaan huumeiden avulla, jotka joko 
turruttavat tai tuovat huomattavan piristavan olon, joka luo valiaikaisen hyvanolon 
tunteen. 

3. Kypsymattömyys. Uteliaisuus, pitkastyminen tai kapina saa vat jotkut kayttamaan 
huumeita. Ehka he etsivat toimintaa, jannitysta ja sisaltöa elamaansa. Nuoret saattavat 
myös toisinaan luulla, etta he vaikuttavat ikaistaan vanhemmilta, kun he toimivat 
"aikuismaisella tavalla". 

4. Huumeiden helppo saanti. Laittoman huumekaupan ja uusien huumeiden nopean 
keksimisen vuoksi vahingollisia aineita on yha helpompi saada. Taman ja muiden 
seikkojen vuoksi huumeita on helppo hankkia. Ja koska niita on entista helpompi 
saada, saattaa joistakuista tuntua, etta niiden kayttökin on silloin hyvaksyttavampaa. 

5. Mainosten houkutukset. Mainokset, joissa on komeita, itseluottamusta sateilevia, 
hyvinvoipia, terveen naköisia ihmisia, voivat saada haitalliset tuotteet tuntumaan 
haluttavilta. Houkuttelevat mainokset ovat joskus hyvinkin vakuuttavia ja voivat saada 
nama tuotteet nayttamaan hyvaksyttavilta. 

Kun olette keskustelleet siita, miksi ihmiset kayttavat huumeita, viittaa taulussa oleviin 
seikkoihin ja kysy nuorilta naisilta, miksi taulussa olevat syyt eivat ole patevia eivatka riita 
syiksi huumeiden kayttöön. 

Jos olet pyytanyt yhta luokan jasenta etukateen joko oppiaiheen aineiston tai omien 
ajatustensa perusteella kertomaan, miksi huumeiden kaytön syyt eivat ole patevia, pyyda 
hanta nyt kertomaan ajatuksistaan. Jos et, pyyda luokan jasenia lukemaan seuraavat 
lausunnot: 

1. Toveripiirin painostus. "Meidan on luotava omakohtainen vakaumus oikeasta ja vaarasta 
jo varhain elamassamme. On tovereita, jotka kehottavat meita toimimaan vaarin, mutta 
on myös tovereita, jotka toimivat oikein ja joiden esimerkkia me voimme seurata. 

Keskustelua 

Vapaavalintainen 
luokan jasenen esitys 
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Parasta olisikin, jos me olisimme niiden kanssa, jotka itse maaraavat vanhurskaan 
suuntansa ja kehottavat muita seuraamaan, eika niiden kanssa, jotka heikkoudessaan 
antavat periksi ja tekevat vaarin. Me voimme auttaa huumeiden kayttajia eniten 
'olemalla esimerkkeja lujasta, tervehenkisesta, kristillisesta elamasta...' Me voimme 
osoittaa omassa jokapaivaisessa elamassamme, 'millaista hyötya on siita, etta elaa 
oikein, esimerkiksi hyvan terveyden, onnen, rauhan ja saavutusten muodossa'." (Victor 
L. Brown jr, "Q and A", New Era, toukokuu 1971, s. 33) 

2. Pakeneminen. Elamankokemusten paineet ja vaatimukset ovat todellisia. Jokainen 
tarvitsee helpotusta ja vaihtelua silloin tallöin mutta hyvaksyttavin keinoin. Helpotusta 
voi saada puhumalla ongelmista perheen, ystavien, kirkon johtajien ja opettajien tai 
ammattiauttajien kanssa. Vaihtelu voi tulla terveellisemmassa muodossa - urheillen, 
kulttuuritoimintaan osallistumalla, luovien harrastusten kautta, lomien ja levon 
muodossa seka palvelemalla muita. Tallaiset muutokset eivat ainoastaan vapauta meita 
paineista vaan luovat meihin itseluottamusta. Meidan tulee vaittaa alkoholin ja 
huumeiden kayttöa keinoina paeta vastuutamme omasta itsestamme. 

3. Kypsymattömyys. Kasvaminen ja oppiminen on asia, jonka me kaikki koemme. Tama 
luonnollinen kehityskulku johtaa kaiken todennaköisyyden mukaan jossakin vaiheessa 
erehdyksiin. Me voimme kuitenkin kasvaa ja oppia kaikissa vaiheissa hyvan 
arvostelukyvyn ja itsekurin avulla. On onnetonta, etta muutamat "impulsiiviset nuoret 
... etsivat jannitysta karsimattömien kasvuvuosien mausteeksi. Kuultuaan 
'huumematkoista' mutta usein vailla ymmarrysta naihin liittyvista vaaroista jotkut 
nuoret kokeilevat - joko tahallaan tai joskus jopa vahingossa - tuhoavia huumeita". 
(Hilliyard, "Drug Abuse", s. 41) 

4. Huumeiden helppo saanti. Se, etta jotakin on helppo saada, ei tarkoita sita, etta se on 
suositeltavaa tai etta meidan on kaytettava sita. Meidan on vahvistuttava suojautumaan 
paljolta sellaiselta, mita yhteiskunnassa on saatavilla mutta mika ei valttamatta ole 
hyvaksi. "Luonnollisestikin uusien ja tehokkaampien ja eksoottisempien huumeiden 
yha suurempi maara on aiheuttanut [niiden lisaantyneen kaytön]... Naita huumeita on 
aivan liian helppo saada, ja aivan liian yleiseksi tavaksi on tullut kayttaa niita keinona, 
jolla ihmiset selviytyvat jokapaivaisen elaman pienista vastoinkaymisista." (Hilliyard, 
"Drug Abuse", s. 42) 

5. Mainosten houkutukset. Samalla kun mainokset antavat tietoa, ne toistuvasti 
vaaristelevat, manipuloivat tai antavat vain tietynlaisia tietoja. Meidan on syyta tietaa 
tarpeeksi, etta voimme kayttaa arvostelukykyamme arvioidessamme mainoksia. Jos me 
emme ole valppaina, meidat voidaan "ehdollistaa ajattelemaan, etta jotkut huumeet 
kuuluvat elamaan, etta ne tuovat valittöman parannuksen siihen, mika meita vaivaa tai 
saa meidat onnettomiksi" (Hilliyard, "Drug Abuse", s. 42). 

Opettajan esitys Selita, etta meidan on tarpeen yhdistaa tietomme ja viisautemme vahvistaaksemme 
itseamme heikkouksia ja valheita vastaan, etteivat syyt, jotka tuntuvat oikeuttavan 
huumeiden kayttöön, johda meita harhaan. 

Lainaus "Huumeet, muun muassa alkoholi, nayttavat erityisen houkuttelevilta meidan 
sukupolvemme aikana, vaikka ihmiskunta on kayttanyt niita eri muodoissa ja eri syista jo 
aikojen alusta. Ne ovat aina luvanneet vapautusta. Ja aina ne ovat valehdelleet." (E. Brent 
Frazier, "Drugs: Why Do Kids Start? How Can You Help?", Ensign, elokuu 1975, s. 67) 

Meidan on ymmarrettava huumeiden kaytön seuraukset 

Opettajan esitys Selita, etta laakkeet, joita laakari on maarannyt tai antanut, ovat usein valttamattömia 
terveydelle ja hyvinvoinnille. Mutta jos niita kaytetaan ilman laakarin ohjeita, ne voivat 
olla vahingollisia. Laakkeet, joita laakari ei ole maarannyt, myös reseptittömat laakkeet, 
ovat tuhoisia seka keholle etta sielulle, jos niita otetaan vaarista syista. 

Keskustelua • Mita fyysisia ja hengellisia seurauksia on huumeiden kaytösta? 

Tahdenna, etta huumeiden kayttajat kayttavat niita yleensa tietoisesti ja jarkeilevat, etta 
heilla on oikeus kayttaa haluamiaan aineita; etta on olemassa syita, joita muut eivat ehka 
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Esimerkki 

Keskustelua 

Esimerkki 

Keskustelua 

Esimerkki 

ymmarra mutta jotka oikeuttavat heidat kayttamaan niita; etta aineet eivat ole 
vahingollisia, ja usein he ajattelevat, etteivat seuraukset ole kovin vakavia tai niilla ei ole 
valia. Nama ja muut epapatevat syyt voivat johtaa onnettomaan paatökseen kayttaa 
huumeita. Tallainen paatös - vaikka kokeilunakin - on turmiollista ei vain ihmiselle 
itselleen vaan myös hanen laheisilleen. Huumeiden kayttö ei ole yksityisasia; se vaikuttaa 
vaistamatta syvasti sellaistenkin elamaan, jotka ovat viattomia, ja saa aikaan tarpeetonta 
murhetta. Huumeita kayttamalla aiheutetaan vastuuttomasti ja piittaamattomasti 
syvemmat vaikeudet, paljon sydansurua ja mahdollisesti suoranainen tuho. 

Seuraavat esimerkkitapaukset ovat tosikertomuksia nuorista ihmisista, jotka ovat 
kayttaneet huumeita. Pyyda luokan jasenia lukemaan ne aaneen. Keskustelkaa sitten 
jokaisen tapauksen yksityiskohdista, ja auta nuoria naisia ymmartamaan, millainen 
tuhoisa vaikutus huumeiden kaytölla on. 

Jim oli aktiivinen pappi-ikainen kirkon jasen. Han kuului koulun jalkapallojoukkueeseen. 
Muutamat joukkueen jasenet kokoontuivat viikonloppuisin juomaan olutta ja polttamaan 
marihuanaa, ja Jim paatti menna mukaan. Han ajatteli, ettei han joisi eika polttaisi; han 
vain nauttisi toveriensa seurasta. Han tiesi kuitenkin, etteivat hanen vanhempansa 
hyvaksyisi, jos tietaisivat, minne han oli menossa. Lopulta han antoi periksi toveriensa 
painostukselle ja alkoi juoda olutta ja polttaa marihuanaa heidan kanssaan. Joka kerran 
jalkeen han tuli kotiin tuntien raskaasti sen, etta oli tehnyt jotakin hyvin vaaraa. Koska 
hanen omatuntonsa ei jattanyt hanta rauhaan, han alkoi etsia tekosyita, joiden vuoksi voisi 
jaada pois kirkon toiminnasta, ja tunsi vieraantuvansa perheestaan. 

• Mita valittömia seurauksia Jimin huumeiden kaytösta oli? 

• Millaisia pitkaaikaisia seurauksia silla saattoi olla? 

• Miten Jimin huumeiden kayttö vaikutti haneen fyysisesti ja hengellisesti? 

"Barbara oli mieltynyt heroiiniin kahdentoista vanhana, kaksi vuotta kestaneen liiallisen 
marihuanan kaytön jalkeen. Mieltymys heroiiniin teki hanesta jo nain nuorena 
prostituoidun ja varkaan. Heroiinin lisaksi han kaytti suuria maaria alkoholia ja 
barbituraatteja. Kahden kuukauden kuluttua siita, kun han taytti kahdeksantoista, han otti 
suuren annoksen LSD:ta, ja tama aine yhdessa kaikkien muiden kanssa kirjaimellisesti 
tuhosi hanen aivonsa." (Hilliyard, "Drug Abuse", s. 41) 

• Millaisia ajatuksia kertomus heratti teissa? 

Keskustelkaa Barbaran lisaantyneesta erilaisten huumeiden kaytösta. 

• Millainen vaikutus Barbaran kokemuksilla olisi sinuun, jos olisit hanen sisarensa tai 
laheinen ystavansa? Millainen vaikutus silla olisi perheeseesi? 

• Millaisia vaikutuksia nailla kamppailun ja alennustilan vuosilla oli Barbaraan fyysisesti 
ja hengellisesti? 

Koulumatkallaan Jaana ja hanen ystavansa paattivat kaikki laihduttaa hiukan. He 
kavaisivat apteekissa, ja jokainen osti purkin laihdutuspillereita, joiden avulla mainosten 
mukaan oli helppoa laihtua. Lyhyen a jan kuluttua useimmat tytöt olivat joko laihtuneet 
haluamansa maaran tai lakanneet kayttamasta pillereita. Jaana oli kuitenkin huomannut, 
etta kun han otti pillereita, han tunsi olevansa tarmokkaampi, joten han söi niita jatkuvasti, 
vaikka olikin jo laihtunut haluamansa maaran. Naytti siita, etta han pystyi pillereiden 
avulla saamaan enemman aikaan joka paiva. Han ei nahnyt mitaan vahingollista 
pillereissa, silla ne olivat reseptivapaita ja laillisia. Han ei ymmartanyt tulleensa niista 
riippuvaiseksi, kunnes lopulta paatti lopettaa niiden kaytön. 

• Miksi tama laihduttamistapa ei ollut hyva? Millaisia vaaroja on siina, etta luottaa 
pillereihin ruokahalunsa hallinnassa? 

• Millaisia vaikutuksia - fyysisia, tunneperaisia ja hengellisia - voi Jaanan laakkeiden 
vaarinkaytölla olla? 

• Millaisia vaikutuksia Jaanan laakkeiden vaarinkaytölla voi olla hanen tulevaisuuteensa? 

Keskustelkaa vaarasta, joka seuraa viatonta mieltymysta naennaisesti harmittomiin 
aineisiin tai riippuvuutta niista. 
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Oppiaihe 27 

Esimerkki 

Keskustelua 

Lainaus 

Vapaavalintainen 
juliste ja pyhien 
kirjoitusten kohta 

"Suunnilleen tahan aikaan vuosi sitten ... olin jossakin ... jonkin huumeen vaikutuksen 
alaisena. Asuin poissa kotoa huumeenkayttajan keinotekoisessa maailmassa, joka oli 
taynna harhakuvia. En ollut kiinnostunut mistaan ymparillani tapahtuvasta... 

Kun hoin itselleni: 'Olet onnellinen', mietin, miksi minun oli niin ahkerasti yritettava 
vakuuttaa sita itselleni. Olin tullut riippuvaiseksi jostakin, mika oli ulkopuolellani. Kun 
vajosin yha syvemmalle, kasvoin eroon ystavistani. 

Missa olen? Kuka olen? Mika olen? Nama kysymykset ahdistivat minua paivin ja öin, ja 
paiva paivalta jouduin kauemmas vastauksista. 

Eraana iltana vaeltelin pitkin katuja nautittuani jotakin, minka vain valittajani tietaa, ja tein 
löydön. Keskella tata niin kutsuttua vapautta ainoa asia, mita saisin aikaan, olisi kuolema. 
Ja niin olin yksin pakahtumaisillani yksinaisyyteeni." (Charleen Hurson, "Start the World; 
I Want to Get On", New Era, huhtikuu 1972, s. 12) 

• Millaisia fyysisia ja hengellisia seurauksia on tallaisesta kokemuksesta? 

• Miten tama tyttö voisi voittaa ongelmansa ja muuttaa elamansa? 

Pyyda yhta luokan jasenta lukemaan seuraava lainaus: 

"Olkaa viisaita. Aikaa olko niin lyhytnaköisia, etta ryhtyisitte kayttamaan alkoholia, 
tupakkaa tai huumeita. Se ei yksinkertaisesti ole viisasta. On typeraa - jos suotte anteeksi 
ankaran sanan - kayttaa kokaiinia, marihuanaa tai mitaan muita huumeita, jotka vievat 
teilta ajatustenne hallinnan. Jokaista huumeiden aiheuttamaa 'nousua' seuraa taantumus ja 
'lasku'. Miksi tuhlata rahaa sellaiseen, mista on pelkkaa vahinkoa? Miksi antautua 
sellaisen tavan orjaksi, joka huonontaa mahdollisuuksianne tulevaisuudessa?" (Gordon B. 
Hinckley, "Nelja neuvoa pojille", Valkeus, huhtikuu 1982, s. 74) 

Nayta julistetta, johon olet kirjoittanut osan kohdasta 1 Kor. 3:17. Lue jae ja keskustelkaa 
siita, ja pyyda nuoria naisia merkitsemaan se pyhiin kirjoituksiinsa. Selita, etta viisauden 
sanaan (LK 89) liittyvat varoitukset ja lupaukset sopivat huumeiden kayttöön. Naiden 
aineiden huolimaton kayttö vahingoittaa kehoamme ja on vastoin Herran neuvoja ja 
kaskyja. 

Oppiaiheen paatös 

Opettajan esitys Selita, etta ainoa viisas paatös huumeiden kaytön suhteen on se, ettei koskaan kayta niita 
edes pienia maaria. Lue seuraava lausunto: 

"Monet ihmiset sanovat: 'Yksi savuke, yksi tee- tai kahvikuppi, yksi marihuana-annos ei 
ihmista vahingoita - eika sita tee lasillinen alkoholiakaan.' 

Haluan korostaa, etta ellei ihminen ota ensimmaista, han ei ota toistakaan. Sinusta ei 
milloinkaan siten tule alkoholistia tai huumeiden orjaa." (N. Eldon Tanner, "Menestysta 
mitataan itsehillinnalla", Valkeus, lokakuu 1975, s. 28) 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda nuoria naisia lupaamaan itselleen, etteivat he koskaan kayta huumeita eivatka ole 
sellaisten ystaviensa kanssa, jotka kayttavat niita. Kehota heita myös auttamaan muita 
ymmartamaan, millaisia vaaroja ja murheita huumeiden kayttö voi aiheuttaa ihmisille 
heidan omassa ja laheistensa elamassa. 
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TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa hyvan kotiterveydenhoidon arvon ja hyödyn. 

VALMISTELUT 1. Monista "Oikein vai vaarin -testi" jokaiselle nuorelle naiselle. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Keskustelua Pyyda nuoria naisia kertomaan omia kokemuksiaan siita, kuinka kotona on hoidettu 
sairasta. Mita he ovat oppineet naista kokemuksista? Mita he olisivat toivoneet tietaneensa, 
kun auttoivat potilaan hoitamisessa? 

On monia mahdollisuuksia hoitaa terveytta kotona 

Opettajan esitys Hyvan terveyden sailyttaminen ja tapaturmien ehkaisy ovat kaksi tarkeaa tekijaa 
kotiterveydenhoidossa. Mutta naista varotoimenpiteista huolimatta jokaisessa perheessa 
sattuu silloin tallöin tapaturmia tai sairastumisia. Siksi on hyva tietaa jotakin ensiavusta ja 
kotisairaanhoidosta. Seuraavassa kertomuksessa tuodaan esiin joitakin taitoja, jotka kuka 
tahansa voi oppia hoitaakseen iakasta potilasta kotona. 

Kertomus Anna oli kaksitoistavuotias, kun hanen mummonsa kaatui pihallaan, niin etta hanen oikea 
lonkkansa murtui. Laakarit panivat murtuneen luun tueksi naulan, jotta se paranisi. 

Mummo paasi sairaalasta viiden paivan kuluttua, mutta laakarit ehdottivat, etta han 
menisi vanhainkotiin tai johonkin muuhun laitokseen, jossa han saisi riittavan hoidon silla 
aikaa, kun luu paranisi. Annan aiti kysyi perheenjasenilta, haluaisivatko he ottaa yhdessa 
vastuun mummon hoitamisesta, jos han tulisi heille asumaan. Heidan taytyisi tehda 
ylimaaraista työta, kuten pesta vuodevaatteita ja muuta pyykkia, vieda ateriat mummolle 
vuoteeseen, voidella hanen selkaansa ja jalkojansa, auttaa hanta voimistelemaan, kuljettaa 
hanta pyöratuolissa ja pitaa hanet hyvalla tuulella keskustelemalla mukavia hanen 
kanssaan. 

Anna, hanen kuusivuotias veljensa Pekka ja hanen vanhemmat kaksossiskonsa Raisa ja 
Marja lupasivat auttaa mummon hoitamisessa. Aluksi mummon taytyi pysya vuoteessa. 
Isommat tytöt vaihtoivat hanelle lakanat. Toinen kaansi isoaidin kyljelleen samalla, kun 
toinen vaihtoi lakanan puolikkaalle vuodetta kerrallaan. Anna ja kaksoset kattoivat 
mummon ateriat tarjottimelle. Pekka toi mummolle kostean pyyhkeen, jolla han voi 
pyyhkia kasvonsa ja katensa. Sunnuntaisin Anna poimi ruusun puutarhasta ja pani sen 
pieneen maljakkoon mummon paivallistarjottimelle. Se toi aina hymyn mummon 
kasvoille. 

Pekka voiteli mielellaan mummon kasia ja kasivarsia. Vastapalvelukseksi mummo kertoi 
Pekalle vaarista, joka oli kuollut vuotta ennen Pekan syntymaa. Eraana iltana, kun 
mummo oli masentunut hitaasta toipumisestaan, Annan isa antoi hanelle siunauksen. 

Kun Annan siskot saivat tietaa, etta heidan kovaaaninen musiikkinsa hermostutti 
mummoa, he hiljensivat sita. Aiti lainasi pyöratuolin ja kavelytuen terveyskeskuksesta. 
Mummo alkoi vahvistua, kun han istui joka paiva muutaman tunnin pyöratuolissa. Pekka 
ja Anna auttoivat hanta vuorotellen laakarin maaraamissa voimisteluharjoituksissa. 
Lapsista oli mukavaa työntaa hanta ympari taloa ja lahikaduilla aurinkoisina paivina. Kun 
mummo pystyi taas seisomaan ja opetteli kayttamaan jalleen jalkojaan, isa auttoi hanta 
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seisomaan kevyen metallisen kavelytuen varassa. Mummo kaveli sita työntaen, kunnes 
hanen jalkansa vahvistuivat. Viimein han pani kavelytuen pois ja kaytti vain keppia 
tukenaan. 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

Keskustelua 

Kun isoaiti lopulta ei tarvinnut edes keppia kavellessaan, kaikki olivat iloisia. 
Perheenjasenilla oli kuitenkin vahan ikava, silla he tiesivat, etta mummo oli valmis 
palaamaan omaan kotiinsa. Mummo oli riippumaton ihminen, ja vaikka han oli kiitollinen 
perheen avusta, han palasi mielellaan omaan kotiinsa ja omien ystaviensa pariin. 

Kirjoita tauluun, mita kaikkea hyödyllista Annan perhe oppi hoitaessaan mummoa. 

(Seuraavat seikat voidaan mainita: yhteistyöta, terveydenhoitotaitoja, pappeuden 
siunausten arvon, laupeudentyöta ja palvelemista, itsekuria, epaitsekkyytta, myötatuntoa, 
sopeutumista uusiin olosuhteisiin kotona.) 

• Kuinka tama kokemus auttoi heita valmistautumaan oman tulevan perheensa 
hoitamiseen? 

Mita muita terveydenhoitotaitoja vaativia tilanteita kodissa voi sattua? (Vauvan syntyma, 
tapaturma, pitkallinen tai vaikea sairaus, leikkauksesta toipuminen, vammaisen 
perheenjasenen hoito, krooninen sairaus.) 

Me voimme oppia terveydenhoidon perustaidot 

Pyhien kirjoitusten Pyyda oppilaita lukemaan ja alleviivaamaan viimeinen lause jakeesta LK 38:30: "Jos olette 
kohta valmiit, te ette pelkaa." 

Opettajan esitys Valmius tarkoittaa muutakin kuin sita, etta meilla on tarvikkeita hatatilanteiden ja 
sairauksien varalta. Valmiuteen kuuluu myös se, etta meilla on tarpeellinen tieto ja taito, 
jotta osaamme toimia oikein. Joskus hatatilanteessa on vaarallisempaa tehda jotakin vaarin 
kuin olla tekematta mitaan. On myös tilanteita, joissa voidaan pelastaa ihmishenkia vain 
toimimalla viipymatta oikein. Tallaisten taitojen oppiminen antaa meille varmuutta ja 
kyvyn toimia viisaasti, jos on tarpeen. 

• Kuinka se, etta me olemme valmiit hoitamaan tapaturman tai terveydenhoitoa vaativan 
tilanteen, voi vaikuttaa omaan kayttaytymiseemme ja loukkaantuneen tai sairaan 
suhtautumiseen? 

Keskustelua Tuo keskustelussa esiin seuraavat seikat: Jos olet liian huolestunut tai jannittynyt, potilas 
vaistoaa levottomuutesi ja huolestuu itsekin. Sinun taytyy toimia rauhallisesti. Jos sinua 
pelottaa, rukoile hiljaa mielessasi. Taivaallinen Isa auttaa sinua pysymaan rauhallisena ja 
varmana ja innoittaa sinua toimimaan oikein. Erityisesti hatatilanteessa on tarkeaa saada 
apua niilta, jotka todella tietavat, mita pitaa tehda. Sekin auttaa sinua pysymaan 
rauhallisena. 

Vauvan ja pikkulapsen hoitaminen on tarkea taito. Koska useimmat tytöt ovat joskus 
lapsenvahteina joko omassa perheessaan tai jossakin muussa perheessa, heilla tulee olla 
helposti saatavilla joitakin tietoja. 

• Mita tietoja lapsenvahtina ollessa tarvitaan? (Sen asunnon osoite, jossa on lapsenvahtina, 
se puhelinnumero ja/tai osoite, josta vanhemmat tavoittaa, terveyskeskuksen 
puhelinnumero, yleinen hatanumero, myrkytyskeskuksen puhelinnumero, jonkun muun 
vastuussa olevan sukulaisen tai ystavan puhelinnumero, elleivat vanhemmat ole 
tavoitettavissa.) 

Vaikka naita tietoja ei ehka koskaan tarvittaisi, ne antavat varmuutta toimia viisaasti 
hatatilanteessa. 

Terve jarki on useimmiten lastenhoidon perusta. Pohtikaa esimerkiksi seuraavia 
kysymyksia: 

• Mita pitaa varoa hoidettaessa vauvaa? Enta hoidettaessa pikkulasta? 
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Keskustelkaa nuorten naisten vastauksista, ja lisaa muita varotoimenpiteita, esimerkiksi: 
Ala koskaan jata vauvaa yksin sohvalle, sangylle tai kylpyammeeseen. Ala koskaan jata 
lasta vaille valvontaa leikkikentalle. Pida vauvaa syöttaessa sylissa ja nosta röyhtaisemaan 
syötön jalkeen. 

Kysy nuorilta naisilta, mita muuta lapsenvahdin pitaa tietaa. 

Oikein vai vaarin Anna jokaiselle nuorelle naiselle kyselylomake, jolla han voi testata tietonsa ensiavusta ja 
-testi muista hatatilanteiden menettelytavoista. Nuorilla naisilla on enemman ja vahemman 

tietoa niista. 

Oikein vai vaarin -testi 

1. Paras keino pysayttaa verenvuoto on painaa haavaa kangastaitoksella tai kadella. 

2. Kun hengitys pysahtyy ja tukehtumassa oleva uhri ei voi puhua, kysymyksessa on 
hatatilanne. Kayta Heimlichin menetelmaa. 

3. Ala yrita tehda mitaan sellaista, mita et osaa, koska voit aiheuttaa vain enemman 
vahinkoa. Hanki asiantuntijan apua mahdollisimman nopeasti. 

4. Ala siirra loukkaantunutta henkilöa ennen laakarin tai ambulanssin tuloa, ellei 
tapaturman uhri ole vaarassa siina paikassa, missa han on. 

5. Jos uhri on niellyt vahingollista kemikaalia tai myrkkya, soita myrkytyskeskukseen tai 
lahimpaan sairaalaan ja kysy ohjeita, ennen kuin teet mitaan. 

6. Ala koskaan anna tajuttomalle potilaalle ruokaa tai nestetta. 

7. Suusta-suuhun -tekohengityksen aikana potilaan paan tulee olla taakse taivutettuna, 
niin etta leuka on ylöspain. Nena tulee puristaa kiinni, jottei ilma tulisi pois sieraimista. 

8. Jotta loukkaantunut henkilö ei saisi sokkia, hanen tulee olla makuulla ja peitettyna, jos 
hanen on kylma. 

9. Ensiavun antajan rauhallinen ja varma suhtautuminen rauhoittaa potilasta ja vahentaa 
pelkoa, joka saattaisi lisata sokin mahdollisuutta. 

10. Ruhjevamman paalle asetettu kylma harsotaitos vahentaa turvotusta ja verenvuotoa 
kudoksissa. 

11. Kiristysside on vaarallinen tapa pysayttaa verenvuoto, eika sita enaa hyvaksyta 
ensiapukeinona, paitsi jos runsasta verenvuotoa ei saada millaan muulla keinolla 
lakkaamaan. 

12. Ihoon tullut pieni naarmu tai ruhje tulee pesta tulehtumisen estamiseksi. 

13. Jos silmaan joutuu vahingossa jotakin kemikaalia, huuhtele silma nopeasti runsaalla 
vedella. Kastele puhdas kangas kylmassa, juoksevassa vedessa ja purista siita vetta 
silmanurkkaan potilaan paan ollessa taivutettuna niin, etta vesi valuu pois toisesta 
silmakulmasta. Tee tama useaan kertaan, jotta arsyttava aine huuhtoutuisi kokonaan 
pois. 

14. Jokaisen tulee oppia suojautumaan kovalta kuumuudelta ja kylmyydelta. 

15. Ala koskaan liikuta loukkaantunutta potilasta, ellei se ole ehdottoman valttamatönta. 

16. Henkilö, joka saa kovan iskun paahansa, tulee vieda laakariin, vaikka han olisikin 
tajuissaan, ja hanta tulee tarkkailla sen jalkeen ainakin vuorokausi tai pari. 

17. Ala koskaan jata lasta yksin autoon, etenkaan kuumalla ilmalla. 

18. Paras tapa sammuttaa tuli jonkun vaatteista on kietoa uhri mattoon tai peitteeseen tai 
kieritella hanta maassa. 

19. Sinun tulee opetella ulkoa tai pitaa saatavilla yleinen hatanumero. 

20. Pida kaikki kemikaalit ja myrkyt poissa lasten ulottuvilta. 

(Mukailtu Apuyhdistyksen oppikirjasta 1976-1977, s. 63-100.) 
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Oppiaihe 27 

Keskustelua Nuoret naiset huomaavat varmasti, etta kaikki kohdat olivat oikein. Keskustelkaa kaikista 
kysymyksista, joista he ovat epavarmoja. Kehota nuoria naisia viemaan testilomakkeensa 
kotiin, jotta he voivat tutkia sita myöhemminkin. 

Oppiaiheen paatös 

On tarkeata osata antaa ensiapua ja muuta kotiterveydenhoitoa. Meidan tulee tutustua 
naihin taitoihin ja pysya uusien menetelmien tasalla. Yksinkertaisten ja oikeiden 
menetelmien tunteminen helpottaa toisten hoitamista ja voi pelastaa ihmishenkia. 

Opettajan esitys 

Soveltaminen kaytantöön 

Opettajan esitys 1. Kysy luokan jasenilta, kummassa seuraavista vaihtoehdoista he haluaisivat 
lisaopetusta. Jarjesta pappeusjohtajien luvalla opetus jonakin arkipaivana. Ala jarjesta 
sita sunnuntaina. 
a. Pyyda joku lastenhoitaja tai lastenhoitoon hyvin perehtynyt ja kokenut aiti 
opettamaan vauvanhoitoa, kuten kylvetysta ja syöttamista. 

b. Pyyda joku ensiapukurssin suorittanut henkilö, partiojohtaja, Punaisen Ristin 
työntekija, laakari tai sairaanhoitaja opettamaan suusta suuhun -tekohengitysta, 
Heimlichin menetelmaa tukehtumistapauksessa, verenvuodon tyrehdyttamista ja sokin 
hoitoa. 

2. Pyyda joku ammattitaitoinen henkilö opettamaan kotisairaanhoitotaitoja, kuten 
lakanoiden vaihtamista vuoteessa olevalle potilaalle seka pulssin ja lammön 
mittaamista. 

3. Naytelkaa luokassa, kuinka soitetaan hatatapauksessa yleiseen hatakeskukseen ja 
ilmoitetaan nimi, osoite ja millainen hatatilanne on kyseessa. 

4. Kehota nuoria naisia menemaan Punaisen Ristin jarjestamille ensiapukursseille tai 
muille vastaaville kursseille. 
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Oikein vai vaarin -testi 

1. Paras keino pysayttaa verenvuoto on painaa haavaa kangastaitoksella tai kadella. 

2. Kun hengitys pysahtyy ja tukehtumassa oleva uhri ei voi puhua, kysymyksessa on 
hatatilanne. Kayta Heimlichin menetelmaa. 

3. Ala yrita tehda mitaan sellaista, mita et osaa, koska voit aiheuttaa vain enemman 
vahinkoa. Hanki asiantuntijan apua mahdollisimman nopeasti. 

4. Ala siirra loukkaantunutta henkilöa ennen laakarin tai ambulanssin tuloa, ellei 
tapaturman uhri ole vaarassa siina paikassa, missa han on. 

5. Jos uhri on niellyt vahingollista kemikaalia tai myrkkya, soita myrkytyskeskukseen tai 
lahimpaan sairaalaan ja kysy ohjeita, ennen kuin teet mitaan. 

6. Ala koskaan anna tajuttomalle potilaalle ruokaa tai nestetta. 

7. Suusta-suuhun -tekohengityksen aikana potilaan paan tulee olla taakse taivutettuna, 
niin etta leuka on ylöspain. Nena tulee puristaa kiinni, jottei ilma tulisi pois sieraimista. 

8. Jotta loukkaantunut henkilö ei saisi sokkia, hanen tulee olla makuulla ja peitettyna, jos 
hanen on kylma. 

9. Ensiavun antajan rauhallinen ja varma suhtautuminen rauhoittaa potilasta ja vahentaa 
pelkoa, joka saattaisi lisata sokin mahdollisuutta. 

10. Ruhjevamman paalle asetettu kylma harsotaitos vahentaa turvotusta ja verenvuotoa 
kudoksissa. 

11. Kiristysside on vaarallinen tapa pysayttaa verenvuoto, eika sita enaa hyvaksyta 
ensiapukeinona, paitsi jos runsasta verenvuotoa ei saada millaan muulla keinolla 
lakkaamaan. 

12. Ihoon tullut pieni naarmu tai ruhje tulee pesta tulehtumisen estamiseksi. 

13. Jos silmaan joutuu vahingossa jotakin kemikaalia, huuhtele silma nopeasti runsaalla 
vedella. Kastele puhdas kangas kylmassa, juoksevassa vedessa ja purista siita vetta 
silmanurkkaan potilaan paan ollessa taivutettuna niin, etta vesi valuu pois toisesta 
silmakulmasta. Tee tama useaan kertaan, jotta arsyttava aine huuhtoutuisi kokonaan 
pois. 

14. Jokaisen tulee oppia suojautumaan kovalta kuumuudelta ja kylmyydelta. 

15. Ala koskaan liikuta loukkaantunutta potilasta, ellei se ole ehdottoman valttamatönta. 

16. Henkilö, joka saa kovan iskun paahansa, tulee vieda laakariin, vaikka han olisikin 
tajuissaan, ja hanta tulee tarkkailla sen jalkeen ainakin vuorokausi tai pari. 

17. Ala koskaan jata lasta yksin autoon, etenkaan kuumalla ilmalla. 

18. Paras tapa sammuttaa tuli jonkun vaatteista on kietoa uhri mattoon tai peitteeseen tai 
kieritella hanta maassa. 

19. Sinun tulee opetella ulkoa tai pitaa saatavilla yleinen hatanumero. 

20. Pida kaikki kemikaalit ja myrkyt poissa lasten ulottuvilta. 

(Mukailtu Apuyhdistyksen oppikirjasta 1976-1977, s. 63-100.) 
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Sosiaalinen ja tunneperainen kehitys 



TAVOITE Jokainen nuori nainen tietaa, etta hanella on kyky onnistua. 

VALMISTELUT 1. Varaa kyna ja paperia jokaiselle nuorelle naiselle. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Lainaus Lue seuraava lausunto: 

"Yksi useimpien meidan suurimmista heikkouksista on uskonpuute itseemme. Yksi 
yleisimpia epaonnistumisen muotoja on se, etta aliarvioimme suuren arvomme." (L. Tom 
Perry, "Be The Best of Whatever You Are", Speeches of the Year, 1974 [Provo: Brigham 
Young University Press, 1975], s. 77) 

Toimintaa Anna jokaiselle nuorelle naiselle pala paperia ja kyna. Pyyda kutakin laatimaan luettelo 
seikoista, joista han ei pida itsessaan. Luettelo on vain hanta itseaan varten; hanen ei 
tarvitse nayttaa sita kenellekaan. Pyyda heita sitten pyyhkimaan yli luettelostaan ne 
aineelliset asiat, joita he eivat valittömasti pysty hankkimaan nykyisilla tuloillaan. Pyyda 
sitten heita pyyhkimaan yli kaikki ne fyysiset ominaisuudet, joita he eivat voi muuttaa 
(esimerkiksi pituus, silmien vari, ihon laatu, jalan koko). Pyyda tyttöja sitten 
tarkastelemaan uudelleen luetteloaan. He huomaavat luultavasti, etta jaljella on vain 
muutama seikka. Naihin kuuluvat todennaköisesti hengelliset ominaisuudet, luonteen- tai 
persoonallisuudenpiirteet ja fyysiset seikat, joihin ruokavalio tai itsestaan huolehtiminen 
voivat tuoda korjauksen. 

Opettajan esitys Selita, etta monia niista seikoista, joista emme itsessamme pida, ei voi muuttaa. Kun me 
hyvaksymme nama seikat ainutlaatuisiksi ominaisuuksiksemme, me voimme sitten 
suunnata aikamme, tarmomme ja huomiomme siihen, mita me voimme parantaa. Tassa 
oppiaiheessa keskitytaan niihin alueisiin, joita voimme parantaa, ja siten lisata kykyamme 
onnistua. 

Meidan ei pida aliarvioida itseamme 

Opettajan esitys Joka paiva joudumme vastatusten omiemme ja muiden luonteenpiirteiden ja 
ominaisuuksien kanssa. Usein tuomitsemme itsemme muiden perusteella. Valitettavasti 
ajattelemme yleensa vain muiden vahvoja puolia ja omia heikkouksiamme. Toivomme, 
etta olisimme yhta pitkia, yhta hoikkia, yhta hyvin pukeutuneita, yhta kauniita, yhta 
lahjakkaita, yhta alykkaita, yhta hengellisia - ja luettelo jatkuu mielessamme yha 
pidemmalle. Joka kerta, kun naemme itsemme nain rajoittavalla, eparealistisella tavalla, 
vahingoitamme omanarvontuntoamme emmeka pysty kayttamaan hyvaksemme 
vahvuuksiamme ja kykyjamme. Voimme tuhota minakuvamme etenkin, jos 
toveripiirimme on asettanut mittapuut ja meista tuntuu, ettemme ylla niihin. 

Lainaus Lue seuraava lainaus: 

"Heikkoa minakuvaa ei vahvista se, etta annamme aina muiden paattaa mittapuistamme 
ja etta meille tulee tavaksi antaa periksi muiden painostukselle. Nuoret ovat liian usein 
riippuvaisia siita, mita muut heista ajattelevat, sen sijaan etta huolehtisivat omasta 
minakuvastaan." (James E. Faust, "Omanarvontunto", Valkeus, lokakuu 1981, s. 14) 

Keskustelua Pyyda tyttöja ajattelemaan laatimaansa luetteloa seikoista, joista he eivat itsessaan pida. 
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• Miksi me joskus liioittelemme omia heikkouksiamme? 

• Miten itsemme aliarvioiminen tukahduttaa kykymme, halumme kirkon toimintaan ja 
tilaisuutemme johtaa? 

Lainaus Lue seuraavat vanhin Marvin J. Ashtonin sanat: 

"Muuan viisas opettaja ja Apuyhdistyksen johtaja ... heijasti valkokankaalle suuren kuvan. 
Se esitti kirkassilmaista poikaa, joka kampaamattomine hiuksineen seisoi kadet puuskassa 
ajatuksiinsa vaipuneena. Kuvassa oli teksti: 'Tiedan olevani joku, koska Jumala ei luo 
törkya.' 

... Jokainen ihminen milla tahansa elaman alalia tarvitsee apua voidakseen kunnioittaa 
itseaan ja tulla toimeen omillaan... Ihmisen kuva itsestaan ei ole muuta kuin se, minka han 
on kokemustensa ja ihmissuhteittensa kautta saanut. On lohdullista huomata, etta joku on 
auttanut tuota tyypillista poikaa kehittamaan oman minan; ehkapa aiti, Alkeisyhdistyksen 
opettaja tai naapuri. Tai kenties sellainen laulu kuin 'Oon lapsi Jumalan' on saanut pienen 
pojan oivaltamaan, etta han on tarkea. Han tiesi, ettei han ollut törkya. Han tiesi, ettei han 
ollut mahdoton. Han tiesi, etta han oli ihminen, jota hanen taivaallinen Isansa rakasti." 
("Antakaa viisaasti, etta he voisivat vastaanottaa arvokkaasti", Valkeus, huhtikuu 1982, 
s. 162-163) 

• Mihin meidan kasityksemme omasta itsestamme perustuu? 

Vanhin Ashton selittaa, etta ihmisen minakuva perustuu hanen omiin kokemuksiinsa seka 
ihmissuhteisiinsa. Itsekunnioitukseen voi vaikuttaa seka se, mita me itse ajattelemme 
itsestamme, etta se, mita muut sanovat meille. 

Kun luet seuraavan lausunnon, pyyda tyttöja kuuntelemaan, miten he voisivat uudella ja 
paremmalla tavalla arvioida minakuvaansa. 

Lainaus ja keskustelua "... monet pitavat uskoa [Jumalaan] ja hyveellisyytta arvottomana. Tama menetelma on 
tuomittu epaonnistumaan, koska se ei ota huomioon niiden henkilökohtaisten kokemusten 
suunnatonta tarkeytta, jotka voimme tuntea mutta joita ei voi mitata. Mina esimerkiksi 
rakastan vaimoani ja perhettani ja tunnen heidan rakastavan minua. Meidan toisiamme 
kohtaan tuntemamme rakkauden syvyytta ei voi mitata, mutta meille tuo rakkaus on mita 
todellisinta. Myös kipua on vaikea mitata, mutta se on todellista. Sama patee Jumalaan 
uskomiseen. Voimme tietaa, etta Han on olemassa, voimatta mitata sita maarallisesti. 
Paavali sanoo: 'Henki itse todistaa meidan henkemme kanssa, etta me olemme Jumalan 
lapsia.' (Room. 8:16)" (Faust, "Omanarvontunto", s. 14) 

Pyyda tyttöja ajattelemaan, mita vanhin Faust on sanonut seikoista, joita on vaikea 
arvioida itsestaan. Kirjoittakaa ne tauluun. 

• Millaiset asiat voivat vaikuttaa siihen, mita ajattelemme itsestamme? Mahdollisia 
vastauksia ovat 

1. kasitys jumalallisesta alkuperastamme Jumalan lapsina; 

2. tapa, jolla vanhempamme puhuvat meille; 

3. tapa, jolla luotettavat ystavamme kayttaytyvat meita kohtaan; 

4. tapa, jolla opettajat suhtautuvat koulutyöhömme; 

5. kokemamme onnistumiset ja epaonnistumiset. 

Lainaus ja keskustelua Eleanor Roosevelt muistetaan seuraavista sanoistaan: "Kukaan ei voi saada sinua 
tuntemaan alemmuutta ilman suostumustasi." ("Points to Ponder", Reader's Digest, 
helmikuu 1963, s. 261) 

• Miksi annamme joskus toisten aiheuttaa itsellemme alemmuudentunteita? (Koska me 
olemme usein valmiita uskomaan pahinta itsestamme ja unohdamme vahvat puolemme ja 
mahdollisuutemme; koska me valitamme liian paljon muiden ihmisten mielipiteista.) 

• Miten voimme olla aliarvioimatta itseamme? 
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Jos nuorista naisista on vaikeaa vastata tahan kysymykseen, pyyda heita miettimaan sita 
hetken. Oppiaiheen loppuosassa kasitellaan ehdotuksia, jotka auttavat heita vastaamaan 
siihen. 

Asenteemme itseamme kohtaan auttaa meita onnistumaan 

Opettajan esitys Selita, ettei meilla kaikilla ole samoja lahjoja, kykyja tai mahdollisuuksia, mutta jokainen 
meista osaa tehda jotakin hyvin. Meidan on löydettava omat ainutlaatuiset kykymme ja 
rakennettava niiden varaan. Meidan on luotettava tarpeeksi itseemme voidaksemme 
kehittya. Me voimme aloittaa ajattelemalla, etta me voimme onnistua. 

Lainaus "Ajatukset vaikuttavat melkoisesti siihen, miten elamme: olemmeko innokkaita vai 
masentuneita, nautimmeko menestyksesta vai koemmeko epaonnistumisia, iloitsemmeko 
hengellisesti vai karsimmekö hengellisyyden puutteesta, ja uskon, etta monessakin 
tapauksessa ajatukset vaikuttavat myös siihen, noudatammeko Jumalan lakeja vai emme. 
Muutamat nykyajan kayttaytymistieteiden edustajat ovat osoittaneet, etta ihmisen 
ajatusprosessi muistuttaa hyvin paljon tietokoneen toimintaa tietoisine ja 
tiedostamattomine alueineen. Se, mita syötamme tuohon tietokoneeseen, vaikuttaa siihen, 
millaisia tuloksia asenteissamme, mielentilassamme ja kaytöksessamme ilmenee." (Dean L. 
Larsen, "Thoughts about Thoughts", Speeches of the Year, 1976 [Provo: Brigham Young 
University Press, 1977], s. 116) 

• Milla tavoin elamanne olisi erilaista, jos tietoisesti pyrkisitte ajattelemaan itseanne 
myönteisesti tietyn ajan? 

• Miten syötamme myönteisia ajatuksia tietoisuuteemme? 

Miettikaa mahdollisia menetelmia. Me voimme esimerkiksi puhua itsellemme 
myönteisesti, antaa itsellemme myönteisia kehotuksia kuten "Sina pystyt siihen kylla!" 

Seuraavat esimerkkitapaukset osoittavat, kuinka ajatuksemme voivat vaikuttaa 
kykyymme onnistua. 

Esimerkkitapaus 1 

Tiinan aiti yritti saada paivallisen valmiiksi klo 18:ksi, koska hanen oli oltava kokouksessa 
klo 19.30. Tiina mietti kotitehtavaa seuraavaksi paivaksi kattaessaan pöytaa. Aiti huusi 
hanelle keittiösta: "Nopeammin, Tiina. Miksi sina olet aina niin hidas?" Tiinalle oli useasti 
viime aikoina huomautettu, etta han oli hidas, ja han alkoi uskoa siihen. "Mina olen 
varmaan hidas", han ajatteli. 

Keskustelua • Miten Tiina voisi muuttaa kielteisen asenteensa myönteiseksi? 

Esimerkkitapaus 2 

Suvi alkoi ottaa viulutunteja naapurissa asuvalta opettajalta. Hanesta tuntui oudolta 
pidella jousta ja viulua, ja han kertoi opettajalle, ettei han uskonut selviytyvansa 
kovinkaan hyvin. Opettaja vakuutti hanelle, etta harjoittelemalla han kylla tottuisi. Mutta 
Suvista tuntui, ettei han oppisi koskaan, joten han lakkasi harjoittelemasta. 

Keskustelua • Miten Suvin opettaja suhtautuu asiaan, kun Suvi tulee seuraavalle tunnilleen? 

• Vahvistaako opettajan suhtautuminen Suvin kasitysta siita, ettei han voi oppia 
soittamaan? 

• Mika on Suvin todellinen ongelma - epamusikaalisuus vaiko kielteinen asenne itseaan 
kohtaan? 

• Milla tavoin Suvi voi itse paattaa viulutuntiensa tuloksista? 

Esimerkkitapaus 3 

Paula valvoi myöhaan viimeistellen puhettaan kouluun. Luettuaan puheen aidilleen 
seuraavana aamuna ennen kouluun lahtöa han sanoi: "Minusta tama on aika hyva puhe, 
vai mita mielta olet?" Aiti vastasi, etta se oli todellakin hyva puhe, koska Paula oli 
valmistanut sen huolellisesti. 
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Oppiaihe 27 

Keskustelua • Miten Paulan oma asenne, jota aidin hyvaksyminen tukee, vaikuttaa hanen 
esiintymiseensa koulussa? 

• Mita olisi saattanut tapahtua, jos han ei olisi valmistautunut niin huolellisesti? Mita han 
olisi saattanut ajatella itsestaan? 

Opettajan esitys Selita, etta monet seikat voivat vaikuttaa itsekunnioitukseemme. Mutta kaikkein tarkein on 
oma asenteemme. Me olemme vastuussa itsestamme. Me voimme valita joko kielteiset 
ajatukset, jotka alentavat suoritustamme, tai me voimme valita myönteisia ajatuksia, jotka 
auttavat meita onnistumaan. Tiedamme, etta olemme kirjaimellisesti taivaallisten 
vanhempiemme henkilapsia, ja etta kykymme kasvaa monilla alueilla on rajaton. Jos me 
haluamme, me voimme kohentaa ulkoista olemustamme, kehittaa kykyjamme ja 
tietoamme ja oppia valittamaan enemman muista ja rakastaa heita enemman. 

Lainaus Meista jokainen syntyi onnistumaan, ja meidan tulee ajatella myönteisesti kayttaen 
hyvaksemme jumalallista mittaa itsemme arvioimisessa kuten seuraavassa lainauksessa 
sanotaan: 

"Omanarvontuntomme kohoaa huomattavasti, jos katsomme ylöspain pyhyytta 
tavoitellen. Meidan pitaisi suurten puiden tavoin kurottautua valoa kohti... Olen nahnyt 
puhuttelevaa inhimillista arvokkuutta ja omanarvontuntoa mita vaatimattomimpien 
ihmisten elamassa, niin köyhien kuin kouluja kayneiden ja rikkaidenkin elamassa." (Faust, 
"Omanarvontunto", s. 15) 

Oppiaiheen paatös 

Selita, etta joskus tunnemme itsemme riittamattömammiksi kuin muut. Meidan on tarpeen 
verrata itseamme siihen, millaisia voimme parhaimmillamme olla, ja pyrkia tekemaan 
parannusta mahdollisuuksiemme rajoissa. Yksi suurimpia haasteita on voittaa 
arvottomuuden tunne. Meidan elamallamme on tarkoitus. Me olemme syntyneet 
onnistumaan ja tulemaan Jumalan kaltaisiksi. 

Soveltaminen kaytantöön 

1. Opettele ottamaan vastaan kohteliaisuuksia sanomalla vain "Kiitos". Ala lausu 
kielteisia huomautuksia, kuten "Voi voi, tama on vanha puku" tai "En mina osaa 
laulaa" tai "Ei minun tukkani nayta hyvalta". Ei ole omahyvaista ottaa vastaan 
kohteliaisuuksia. 

2. Tarkastele oppiaiheen alussa laatimaasi luetteloa. Valitse yksi kohta, jota voit muuttaa, 
ja ala parantaa tata ominaisuuttasi. 
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Oppiaihe 

32 

TAVOITE Jokaisella nuorella naisella on rohkeutta ottaa vastaan tilaisuudet parantaa elamansa 
laatua. 

VALMISTELUT 1. Kuva 19, Ester, joka on oppikirjan lopussa. 

2. Valmista juliste kohdasta Joos. 1:9. 

3. Valmista pienet paperilaput, joihin on kirjoitettu keskustelun paaajatukset. 

4. Valmistaudu kertomaan omasta kokemuksestasi, jolloin tarvitsit rohkeutta kokeilla 
jotakin uutta. 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Huomautus opettajalle Tassa oppiaiheessa tarkoitetaan rohkeutta kokeilla jotakin uutta ja ylentavaa seka 
rohkeutta yrittaa jatkuvasti vaikeissa tilanteissa. Huolehdi siita, etteivat tytöt sekoita tata 
rohkeutta siihen, etta uskaltaa tehda jotakin tyhmanrohkeaa ja vaaraa. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Vaatii rohkeutta kokeilla uutta j a ylentavaa 

Pyyda tyttöja muistelemaan tilannetta, jolloin he ovat kokeilleet jotakin uutta ja arvokasta, 
esimerkiksi puheen pitamista, jonkin toiminnan toteuttamista tai yhdistyksen 
perustamista, uutta urheilulajia tai uuden taidon opettelua. Pyyda heita kertomaan, milta 
se tuntui. Selita sitten, etta vaatii rohkeutta kokeilla jotakin uutta ja ylentavaa. 

Kun keskustelette nuorten naisten kokemuksista, tuo esiin seuraavat ajatukset: 

1. Useimmat ihmiset pelkaavat uusia kokemuksia. 

2. On normaalia olla huolestunut ja levoton, kun kokeilee jotakin uutta. 

3. Emme saa antaa pelkomme estaa meita kokeilemasta sellaista, mika voi vahvistaa ja 
parantaa elamamme laatua. 

• Millaiset pelot estavat meita kokeilemasta uutta? 

Kun tytöt vastaavat, keskustelkaa seikoista, joita useimmat pelkaavat: olla erilainen tai 
joutua naurunalaiseksi, jos epaonnistuu jossakin uudessa. Tallaiset pelot estavat usein 
ihmisia yrittamasta oppia uutta taitoa tai kokeilemasta jotakin toimintaa. 

Opettajan esitys Puhu sanan rohkeus merkityksesta. Auta nuoria naisia ymmartamaan, etta rohkeus antaa 
meille voimaa yrittaa. Jos me pelkaamme kokeilla jotakin uutta ja ylentavaa, me saatamme 
pysayttaa edistymisemme ja evata itseltamme kokemuksia, jotka vahvistavat ja laajentavat 
elamanpiiriamme. Rohkeus, joka johtaa meita uskon avulla vanhurskaisiin tavoitteisiin, on 
parhaimpia keinoja parantaa elamaamme. 

Keskustelua • Millaiseen arvokkaaseen toimintaan saatatte tarvita rohkeutta? 

Seuraavassa ehdotuksia: puheen pitaminen, keskustelun aloittaminen tuntemattoman 
kanssa, rukous ryhman edessa, toimintaidean toteuttaminen koulussa, kohteliaisuuden 
lausuminen, evankeliumista kertominen ystavalle, uuden urheilulajin opetteleminen, sen 
tunnustaminen, etta on ollut vaarassa, ja anteeksi pyytaminen tai työpaikan hakeminen. 

Opettajan esitys Selita, etta meista jokainen on joskus tuntenut pelkoa ja epailyksia. Meista tulee kuitenkin 
vahvempia ja olemme paremmin valmistautuneita suurempiin haasteisiin, kun emme 
anna pelon hallita haluamme parantaa elamaamme. Meilla on suurenmoinen tuen lahde, 
joka auttaa meita voittamaan pelon ja antaa meille voimaa kokeilla jotakin uutta ja 
ylentavaa. 

Rohkeutta yrittaa 
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Juliste Nayta julistetta kohdasta Joos. 1:9. Pyyda nuoria naisia lukemaan se ja opettelemaan se 
ulkoa. Tahdenna sita, etta Herra tukee meita ja antaa meille voimaa, kun me etsimme 
Hanen apuaan pyrkiessamme tekemaan hyvaa. 

Toimintaa Pyyda jokaista tyttöa valitsemaan yksi paperilapuista, joihin olet kirjoittanut seuraavat 
keskustelun paaajatukset. Pyyda hanta lukemaan se luokalle ja kertomaan sitten, kuinka 
lapun sisal tama ajatus voi auttaa ihmista saamaan rohkeutta. Voit lisata omia ajatuksiasi 
tai tarvittaessa tuoda keskustelussa esiin lisaaineiston, joka on kunkin ajatuksen kohdalla. 

Ole valmis. (Tee paatöksia tasovaatimuksista ja arvoista ennen kuin kriisitilanne syntyy. 
Nain voit ajatella selvemmin ja saat rohkeutta toimia oikein. Valmistaudu pitamaan kiinni 
paatöksestasi huolimatta painostuksesta ja tunteistasi.) 

Ota vastaan opetusta. (Ole valmis kuuntelemaan ja oppimaan. Tarkastele ja analysoi 
tilannetta niin objektiivisesti kuin voit, ennen kuin kokeilet. Varo itsepaisyytta ja vaaraa 
ylpeytta. Kuuntele Hengen johdatusta.) 

Asennoidu myönteisesti. (Tieda ja tunne arvosi Jumalan lapsena. Muista, etta sinut 
lahetettiin tanne onnistumaan. Sinulla on kykyja ja taitoja, jotka vahvistuvat, kun kaytat 
niita.) 

Rukoile. (Rukous on voiman lahde, joka antaa sinulle rohkeutta yrittaa ja voittaa pelkosi. 
Pyha Henki opastaa ja vahvistaa sinua.) 

Ole luottavainen. (Ymmarra, etta sinulla on monia avunlahteita, kun kokeilet uutta. Sinulla 
on harkintakyky, perhe, kirkon johtajat, opettajat, ystavat ja pyhat kirjoitukset, joihin voit 
luottaa.) 

Tee parhaasi. (Sinulta ei vaadita muuta kuin parhaasi, kun kokeilet uutta. Ala pelkaa 
epaonnistumista, silla yrityskin vahvistaa sinua, vaikka tulokset eivat olisikaan niin hyvia 
kuin haluaisit.) 

Pyhien kirjoitusten 
kertomus 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Opettajan esitys 

Saamme voimaa, kun kohtaamme rohkeasti uudet tilaisuudet 

Selita, etta pyhissa kirjoituksissa kerrotaan monista ihmisista, joilla oli rohkeutta kohdata 
uusia ja haasteellisia tilanteita. Heidan rohkeutensa vuoksi heidan elamansa vahvistui ja 
heita siunattiin. Ester oli kaunis nuori heprealaistyttö, joka avioitui Persian kuninkaan 
kanssa. Kuninkaan ylin ruhtinas vihasi juutalaisia ja suunnitteli surmaavansa Esterin 
kansan. Se aiheutti suurta surua Esterille ja hanen kansalleen. Tietaen, etta jotakin oli 
tehtava, Esterin serkku Mordokai kaantyi Esterin puoleen avunpyyntöineen. Han pyysi 
Esteria puhumaan kuninkaalle ja taivuttamaan taman muuttamaan kauhean 
suunnitelman. Siihen aikaan oli tapana, etta ihminen voitiin surmata, jos han meni 
kuninkaan luo kutsumatta. Ester tiesi sen. Jos han menisi kuninkaan luo ja kuningas 
ojentaisi kultavaltikkansa hanta kohden, han saisi puhua kuninkaalle. Mutta jos kuningas 
ei ojentaisi kultavaltikkaansa, se merkitsisi kuolemaa. Esterin oli paatettava, uskaltaako 
han asettaa henkensa vaaraan yrittaessaan pelastaa kansansa. 

• Lukekaa yhdessa Ester 2:5-17; 3-4. 

• Miltahan Esterista tuntui tassa tilanteessa? 

Ester lahetti vastauksensa Mordokaille. Anna tyttöjen keskustella kohdasta Ester 4:16. 

Voit kertoa omin sanoin, mita tapahtui, kun kuningas naki Esterin (ks. Ester 5:1-3). 

• Miten Ester valmistautui tahan rohkeuden osoitukseen? 

• Tiesikö Ester onnistuvansa? 

• Miltahan Esterista tuntui jalkeenpain, kun han oli pystynyt auttamaan kansaansa? 

Selita, etta tama uskon ja rohkeuden osoitus vahvisti Esteria. Koska han rohkeni yrittaa, 
hanesta tuli yksi israelilaisten rakastetuimpia naisia. 

Jos on aikaa, kerro Vanhan Testamentin Gideonista (Tuom. 6-8). Gideon oli nuori mies, 
joita puuttui itseluottamusta ja joka piti itseaan vahapatöisimpana isansa perheessa. 
Kerran kun han oli puimassa vehnaa, enkeli ilmestyi hanelle tammen alia. 
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Enkeli kertoi Gideonille, etta Herra halusi hanen pelastavan israelilaiset sen vihollisten, 
midianilaisten, kasista. Gideon kysyi, kuinka han voisi suoriutua sellaisesta tehtavasta. 

Pyyda tyttöja etsimaan Tuom. 6:16, jossa on Herran vastaus Gideonille. 

Selita, etta Gideonin rohkeus lujittui niin, etta han pystyi hajottamaan Baalin alttarin. 
Myöhemmin han johdatti kolmesataa miestaan midianilaista sotajoukkoa vastaan ja 
Esterin tavoin auttoi vapauttamaan kansansa. 

• Miten nama uskon ja rohkeuden koetukset muuttivat Gideonia? 

Selita, etta Herra lupaa jokaiselle meista, etta jos meilla on rohkeutta tehda oikein, Han on 
kanssamme ja me saamme voimaa kohdata paivittaiset koettelemukset ja tilaisuudet. 
Tama voimamme voi auttaa meita kohtaamaan pettymyksia ja luo rohkeutta yrittaa 
uudelleen. 

Oppiaiheen paatös 

Lue seuraavat vanhin F. Enzio Buschen sanat: 

Lainaus "Hengen kuiskausten noudattaminen vaatii rohkeutta ja omistautumista, koska ne 
saattavat pelottaa meita johdattaessaan meita kulkemaan uusia polkuja. Toisinaan ne ovat 
polkuja, joita kukaan ei ole kulkenut aikaisemmin, polkuja, jotka vaativat kulkemaan 
toisen virstan tai toimimaan taysin eri tavalla kuin maailmalliset ihmiset toimisivat. Henki 
saattaa esimerkiksi kehottaa meita hymyilemaan, kun joku loukkaa meita, osoittamaan 
rakkautta, kun muut osoittavat vihaa, kiittamaan, kun muut eivat löytaisi mitaan 
kiitollisuuden aihetta, ottamaan vastaan tehtavia, joita muut olisivat liian ylpeita 
tekemaan, pyytamaan anteeksi, kun muut puolustautuisivat, ja tekemaan kaikkia niita 
naennaisen mielettömia asioita, joita Henki kehottaa vanhurskasta, rehellista ja 
kuuntelevaa sydanta tekemaan." ("Ainoa todellinen aarre", Valkeus, elokuu 1980, s. 31) 

Keskustelkaa vanhin Buschen mainitsemista tilanteista, ja auta tyttöja huomaamaan, miten 
tarkeata rohkeus on samankaltaisissa tilanteissa heidan omassa elamassaan. 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota nuoria naisia rukoilemaan ennen kuin kokeilevat uutta. Kehota heita anomaan 
Pyhan Hengen johdatusta, jotta he löytaisivat tilaisuuksia ja saisivat uusia kokemuksia, 
joilla on vahvistava ja ylentava vaikutus heidan elamaansa. Kehota heita kirjoittamaan 
paivakirjaansa, milta heista tuntui ennen tallaista kokemusta ja sen jalkeen. 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Opettajan esitys 
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Vanhurskas elama Oppiaihe 

32 

TAVOITE Jokainen nuori nainen havaitsee vanhurskaasta elamasta koituvat itsekunnioituksen 
tunteet. 

VALMISTELUT 1. Pane ennen oppituntia lasipurkin pohjalle teelusikallinen multaa ja tayta sitten purkki 
miltei aariaan myöten vedella. Peita purkki kannella ja ravista sita. Anna sen sitten 
seisoa kymmenen minuuttia ja valuta sitten vesi mullan paalta. Tayta purkki uudelleen 
vedella ja ravista. Anna seisoa toiset kymmenen minuuttia ja valuta jalleen vesi pois. 
Tee nain nelja tai viisi kertaa, kunnes vesi purkin ylaosassa on melko kirkasta mullan 
asetuttua purkin pohjalle. Talla tavoin eliminoit mullasta kaiken, mika liukenee veteen. 

2. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Johdanto 

Nosta purkkia, jossa on vetta ja multaa ja joka on ollut pöydalla ainakin 10-15 minuuttia. 
Veden pitaisi olla melko kirkasta mullan ylapuolella. Pyyda tyttöja katsomaan, mita 
tapahtuu vedelle, kun ravistat purkkia. Vesi samenee. Aseta purkki takaisin pöydalle. 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan Jes. 57:20-21. 

Selita, etta valtameren aarella asuvat tieta vat, mita vedessa tapahtuu myrskyssa. 
Kaikenlaista likaa ja orgaanista jatetta nousee kuohuissa meren syvyyksista, ja "muraa ja 
mutaa" leviaa ympariinsa. Aaltojen myllertaessa meri on rauhaton ja samea. 

• Mihin Jesaja vertaa kuohuvaa merta, joka ei voi tyyntya? Kun Jumala sanoo, ettei 
jumalattomilla ole rauhaa, millaista rauhaa Han tarkoittaa? (Mielenrauhaa, puhdasta 
omaatuntoa.) Auta tyttöja ymmartamaan, etta kun ihminen tekee syntia eika tee 
parannusta, hanella ei ole rauhaa. Tama rauhattomuus saa aikaan jotakin. Mita? Ohjaa 
keskustelua niin, etta syyllisyys ja itsekunnioituksen menetys tulevat mainituiksi. 

Selita, etta paheellisen elaman aiheuttama itsekunnioituksen menetys on kuin kuohuva 
meri. Pahalla ihmisella ei ole rauhaa elamassaan. 

• Miten pahat teot aiheuttavat itsekunnioituksen menettamisen? 

Vanhurskas elama tuo itseluottamusta 

Selita, etta joskus itsekunnioituksen ajatellaan riippuvan siita, mita ihminen osaa tehda, 
esimerkiksi osaako han soittaa jotakin soitinta ja millainen hanen koulu- tai 
urheilumenestyksensa on. Kuitenkin on yksi tapa, jonka avulla jokainen voi luoda ja 
kasvattaa itseluottamusta, ja se on vanhurskas elama. Kun ihminen pyrkii elamaan 
vanhurskaasti, hanella on sydamessaan rauha, jota ei voi saada millaan muulla tavoin. 
Han on tyytyvainen itseensa. Eras kirkon johtaja on sanonut seuraavasti: 

"En tieda mitaan, mika toisi enemman onnea kuin tieto siita, etta se, mita olemme tehneet 
tai teemme, on hyvaa ja oikein." (Rex D. Pinegar, "What It Means to Establish a 
Relationship with Christ", Speeches of the Year, 1977 [Provo: Brigham Young University 
Press, 1978], s. 91) 

Lainaus Muuan toinen kirkon johtaja on lausunut saman asian nain: 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Toimintaa 

Pyhien kirjoitusten 
kohta 

Opettajan esitys 

Keskustelua 

Opettajan esitys 

Opettajan esitys 

Lainaus 
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"Kun ihminen sotii omia heikkouksiaan vastaan, han on mukana pyhimmassa sodassa, 
mita kuolevaiset koskaan kayvat. Palkinto, joka tulee taman taistelun voittamisesta, on 
kaikkein kestavinta, tyydyttavinta ja ihaninta, mita ihminen koskaan kokee." (Bryant S. 
Hinckley, That Ye Might Have Joy [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], s. 83) 

• Tarkoittaako vanhurskas elama vain sita, ettei tee syntia? 

• Mita muuta siihen sisaltyy? Keratkaa tauluun luetteloa siita, miten me elamme 
vanhurskaasti. 

Muutamia esimerkkeja: paatan noudattaa kristillisen elaman perusperiaatteita kuten 
rehellisyytta itseani ja muita kohtaan, hyveellisyytta, puhtautta, uskoa, vilpittömyytta, 
saadyllisyytta ja toisten palvelemista. 

Pyyda nuoria naisia etsimaan LK 121:45 ja lukemaan se. Keskustelkaa sanoista: "silloin 
sinun uskalluksesi on vahvistuva Jumalan kasvojen edessa". Auta nuoria naisia 
ymmartamaan, etta kun he elavat vanhurskaasti, he arvostavat itseaan ja pystyvat silloin 
kohtaamaan vanhempansa, piispansa ja taivaallisen Isansa puhtaalla omallatunnolla. 

Kiinnita huomio purkkiin ja huomauta, etta nyt kun vesi on tyyntynyt, muita on alkanut 
laskeutua purkin pohjalle ja vesi kirkastuu. 

Keskustelkaa siita, millaista tyyneytta ja varmuutta tunnemme, kun elamme niiden 
vanhurskauden periaatteiden mukaan, jotka on merkitty tauluun. 

Esita seuraavat kaksi kertomusta, jotka auttavat tyttöja ymmartamaan, miten vanhurskas 
elama voi tuoda rauhaa. 

Kertomus Mari oli vanhin viidesta lapsesta. Hanen aitinsa oli aina turvautunut haneen nuorempien 
lasten hoidossa ja odottanut hanen olevan karsivallinen ja taynna rakkautta naita kohtaan 
jo pienesta pitaen. Mari oli kyllastynyt siihen, etta hanen veljensa ja sisarensa olivat niin 
paljon hanen vastuullaan, erityisesti nyt, kun han oli hieman vanhempi ja hanella oli 
paljon ystavia ja toimintaa. Han alkoi kohdella sisaruksiaan torjuvasti ja huonosti. Han 
huusi heille ja kaski heidan jattaa hanet rauhaan aina, kun he tulivat pyytamaan hanelta 
jotakin. Han ei enaa puhunut heille omista asioistaan eika edes paastanyt heita 
huoneeseensa. Han ei enaa tullut kotiin suoraan koulusta; han meni ystaviensa luo, ettei 
hanen tarvitsisi huolehtia noista "ipanoista". Toisinaan han huomasi surullisen ja 
yksinaisen ilmeen heidan silmissaan nahdessaan heidat paivallispöydassa, mutta han ei 
antanut sen muuttaa suhtautumistapaansa heihin. 

Kertomus Niinasta tuntui, etta yksi hanen elamansa koetinkivia oli vanha rouva, joka asui kadun 
paassa. Rouva Salmi asui yksin ja tarvitsi usein apua kodinhoidossa ja pihan 
siivoamisessa. Niina oli kaynyt auttamassa hanta muutaman kerran, mutta aina niin 
tehdessaan hanen oli siivoamisen ohella kuunneltava rouva Salmea monta tuntia. Niinasta 
tuntui, etta siella kayminen oli ajanhukkaa, ja han olisi ollut paljon mieluummin 
ystaviensa kanssa. Niinan aiti pyysi Niinaa suorittamaan kokeen. Han pyysi, etta Niina 
kavisi rouva Salmen luona vain yhtena iltapaivana viikossa ja sen sijaan, etta vain siivoaisi, 
han kuuntelisi rouva Salmea todella ja yrittaisi ymmartaa, mita tama halusi sanoa. Aiti 
sanoi, ettei Niinan kokeen tarvitsisi kestaa kuukautta kauempaa, ja sitten han voisi 
lopettaa, jos haluaisi. Niina paatti koettaa, etta aiti lopettaisi jankuttamisen rouva Salmen 
luona kay missta. 

Ensimmaisen viikon aikana han yritti todella kuunnella rouva Salmea ja huomasi 
saalivansa hiukan vanhusta ymmartaessaan, miten kovaa taman elama oli ollut. 
Seuraavalla viikolla siivotessaan ja kuunnellessaan han alkoi ymmartaa, etta rouva Salmi 
oli oppinut paljon kokemuksistaan ja ettei han ollut oikeastaan lainkaan ikava. Kuukauden 
lopussa Niina oli oppinut rakastamaan ja kunnioittamaan rouva Salmea, ja han huomasi 
olevansa todella tarkea jollekulle, joka tarvitsi hanta hyvin paljon. 

Keskustelua • Kumpi tyttö mahtoi tuntea suurempaa rauhaa? Kumpi tyttö ajatteli itsestaan 
myönteisemmin? Miksi? 

• Mita hyötya on siita, etta jo varhain elamassaan paattaa elaa vanhurskaasti? (Voi 
muodostaa jo varhain hyvia tapoja, kasvaa, kehittyy, edistyy enemman, saa enemman 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

Opettajan esitys 

Keskustelua 
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Oppiaihe 27 

itseluottamusta, ei tee niin paljon suuria erehdyksia, jotka johtaisivat itsekunnioituksen 
menettamiseen.) 

Herra on sanonut meille, ettei jumalattomuus ole koskaan ollut onnea 

Huomautus opettajalle Nosta lasipurkkia, jossa on multaa ja vetta, ja ravista sita voimakkaasti, niin etta vesi 
sekoittuu taas. Selita, etta vastakohtana sille rauhalliselle varmuudelle, jota Niinan 
kaltainen henkilö tuntee koettaessaan elaa vanhurskaasti, on henkilö, joka antaa pahuuden 
tulla elamaansa ja on kuin kuohuva meri. 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista 

Opettajan esitys 

Keskustelua 

Lainaus 

Keskustelua 

Lue Al. 41:10 ja Gal. 6:7. 

• Milta meista tuntuu, kun teemme vaarin? Miksi se ei ole mukava tunne? Miten 
kuvailisitte syyllisyyden tunnetta? Mita itsekunnioituksellemme tapahtuu, kun tunnemme 
syyllisyytta? Vaikuttaako se siihen, mita ajattelemme itsestamme? 

Selita, etta maailma haluaisi meidan uskovan, etta meidan taytyy paasta eroon 
syyllisyydentunteista eika synneista, jotka aiheuttavat syyllisyydentunteet. 

Selita, etta meilla on kaikilla synnynnainen kasitys oikeasta ja vaarasta. Tata kasitysta 
sanotaan usein omaksitunnoksi. "Silla katso, Kristuksen Henki on jokaiselle annettu, jotta 
kukin osaisi erottaa hyvan pahasta." (Moro. 7:16) Se auttaa meita huomaamaan, milloin 
olemme tehneet vaarin, ja kehottaa meita kaantymaan pois pahasta. 

• Mita tapahtuu, kun jatamme liian usein omantunnon kolkutukset vaille huomiota? 
(Omatuntomme paatuu.) 

Vanhin James E. Faust sanoi: "Jotkut ehka kuvittelevat voivansa elaa minka tahansa oikun 
tai paahanpiston mukaan. Yhteiskunnassa, jonka arvot ovat vapaat - moraaliltaan vapaat 
ja ihanteiltaan vapaat - monet elavat myös vapaina omanarvontunnosta ja 
itsekunnioituksesta. ("Omanarvontunto", Valkeus, lokakuu 1981, s. 14) 

• Miksi Herra sanoo, ettei jumalattomuus ole koskaan ollut onnea? Milla tavoin 
tunnemme olomme varmemmaksi ja miellyttavammaksi, kun meilla on tasovaatimuksia? 

Menetetty itsekunnioitus voidaan saada takaisin 

• Miten voimme saada omanarvontuntomme ja itsekunnioituksemme takaisin? Keskustelua 

Opettajan esitys Selita, ettei kukaan meista kasva tekematta virheita. Kun me menetamme 
itsekunnioituksemme ja tunnemme syyllisyytta, me voimme muuttaa tapojamme ja 
kaytöstamme parannuksen avulla. Herran anteeksianto voi enemman kuin ehka mikaan 
muu parantaa kasitystamme itsestamme. 

Oppiaiheen paatös 

Selita, etta parannus ja itselleen anteeksi antaminen palauttaa mielenrauhan ja rauhoittaa 
ihmisessa kuohuvan meren. Nayta, kuinka kirkkaaksi purkin vesi voi tulla, jos siita 
siivilöidaan kaikki viela jaljella oleva muita. Voimme saada takaisin itsekunnioituksemme, 
kun teemme tayden parannuksen ja saamme jalleen puhtaan omantunnon. 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda tyttöja tarkkailemaan kaytöstaan ja miettimaan, missa asioissa heidan on tehtava 
parannus tai muutos saadakseen lisaa itsekunnioitusta. 
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Oppiaihe 32 Kaytan viisaasti aikaani 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, miten tarkeata ja hyödyllista on kayttaa aikaa viisaasti. 

VALMISTELUT 1. Varaa kyna ja paperia jokaiselle tytölle. 

2. Keraa erilaisia ajanmittausvalineita, esimerkiksi tiimalasi, munakello, erilaisia kelloja, 
myös sekunttikello tai metronomi. 

3. Varaa seuraavat valineet oppiaiheessa selitettya havaintoesitysta varten (harjoittele 
ennen oppituntia): 

a. litran lasitölkki tai lapinakyva kulho 

b. pienia kivia (halkaisijaltaan n. 2-3 cm) litran tölkillinen 

c. noin litra hiekkaa, riisia tai suolaa 

d. litra vetta 

4. Valmista kaksi pyhien kirjoitusten viiteluetteloa (ks. "Pyhien kirjoitusten metsastys"). 
Ala kirjoita suluissa olevia sanoja. 

5. Valmista juliste, jossa on oppiaiheessa olevat työtehotutkijan neuvot. 

6. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Johdanto 

Esittele erilaisia ajanmittausvalineita. 

Aseta munakello tai heratyskello soimaan minuutin kuluttua ja pane se pöydalle luokan 
eteen. 

Pyyda tyttöja istumaan hiljaa paikallaan minuutti, vaikka se tuntuisikin pitkalta. 

• Kuinka monta minuuttia paivassa me mahdamme kayttaa viisaasti? 

Kuinka monta epaviisaasti? 

• Mita voidaan saada aikaan 10-15 minuutissa, jotka kaytetaan viisaasti? 

• Uskotteko, etta olette vastuussa ajankaytöstanne? 

Kun tytöt ovat vastanneet, sano, etta yhdessa asiassa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia -
kaikilla on yhta paljon aikaa paivassa. Jokainen nuori nainen on vastuussa hanelle 
annetusta ajasta. 

Me olemme vastuussa ajankaytöstamme 

Selita, etta pyhat kirjoitukset opettavat meita kayttamaan aikaa viisaasti. Jaa nuoret naiset 
kahteen ryhmaan. Nimea kummallekin ryhmalle sihteeri ja anna hanelle kyna ja 
viiteluettelo. 

Viiteluettelo 

1. Kaikella on (maaraaika). (Saarn. 3:1) 

2. Viisaan (sydan) tietaa (ajan) ja tuomion. (Saarn. 8:5) 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Havaintoesitys 

Keskustelua 

Pyhien kirjoitusten 
metsastysta 
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3. Ala tuhlaa (aikaasi). (LK 60:13) 

4. Heidan taytyi tulla tuomituiksi (tekojensa) mukaan, jotka he (ajallisessa ruumiissaan) 
olivat tehneet (koetusaikanaan). (1 Ne. 15:32) 

Alkumerkin jalkeen kummankin ryhman pitaisi etsia viitteet, ja sihteerin tulee tayttaa 
tyhjat kohdat oikeilla sanoilla. Anna aikaa korkeintaan kolme minuuttia. Pyyda sitten 
ryhmien sihteereita lukemaan taydennetyt lauseet vuoron peraan. 

Lainaus Pyyda yhta luokan jasenta lukemaan seuraavat presidentti Brigham Youngin sanat: 

"Sisaret... maan paalla aika on ainoa paaoma ... oikein kaytettyna se lisaa teidan 
mukavuuttanne ja tyytyvaisyyttanne. Pitakaamme tama mielessamme, alkaammeka istuko 
enaa kadet ristissa aikaa tuhlaten..." (Brigham Youngin saarnoja, julkaisematon suomennos, 
luku 18) 

Tehokas ajankayttö tuo hengellisia ja ajallisia siunauksia 

Keskustelua • Miksi me kaytamme aikaamme tehottomasti? (Keskustelkaa tasta yksityiskohtaisesti ja 
pyyda tyttöja kertomaan esimerkkeja omasta elamastaan tai muiden ihmisten elamasta.) 

Huolehdi siita, etta seuraavat seikat tuodaan keskustelussa esiin: 

Mahdollisia ajantuhlauksen syita 

1. riittamatön suunnittelu 

2. riittamatön kasitys siita, mita on tehtava ja mika on tarkeinta 

3. viivyttely 

4. ajan tai tehtavien jarjestamatta jattaminen 

5. vaarien työkalujen ja valineiden kayttö tehtavan suorittamiseen 

6. ajan kayttaminen toisarvoiseen 

Selita, etta suunnittelu, asioiden asettaminen tarkeysjarjestykseen, jarjestaminen, alkuun 
paaseminen ja oikeat työmenetelmat ja -valineet voivat tehda elamasta vahemman 
turhauttavan ja paljon hyödyllisemman. Viisas ajankayttö antaa ihmiselle mahdollisuuden 
nauttia suuremmista hengellisista ja ajallisista siunauksista. 

Esimerkkeja ja Pyyda nuoria naisia ratkaisemaan seuraavat tilanteet, niin etta kertomusten tytöt saisivat 
keskustelua suurempia ajallisia ja hengellisia siunauksia. 

Esimerkkitapaus 1 

Anna on Nuorten Naisten luokan johtaja ja aktiivinen koululainen. Han kay 
musiikkitunneilla ja on ainoa tyttö perheessaan. Hanen elamansa tuntuu olevan jatkuvaa 
kamppailua kotitehtavien, kirkon toiminnan, harjoitusten, kokousten, itsestaan 
huolehtimisen ja kotitöiden kanssa. Hanella ei tunnu olevan koskaan aikaa lukea pyhia 
kirjoituksia. Joskus han nukahtaa kesken rukouksen, ja usein han myöhastyy kokouksista. 

• Kuinka Anna voisi saada elamansa jarjestykseen taman sekamelskan keskella? (Hanen 
pitaisi asettaa asiat tarkeysjarjestykseen ja jarjestaa elamansa sen mukaan unohtamatta 
rukouksia, pyhien kirjoitusten tutkimista jne.) 

Esimerkkitapaus 2 

Kristiina hoitaa koulun jalkeen monta tuntia nuorempia sisaruksiaan. Han haluaisi 
enemman aikaa hengellisyytensa kohottamiseen ja kodinhoitotaitojen oppimiseen. 

• Kuinka han voi yhdistaa velvollisuutensa seka halunsa kehittya hengellisesti ja oppia 
kodinhoitotaitoja? (Han voi opettaa lapsille evankeliumia ja hengellisia laulu ja. Han voi 
laatia suunnitelman ja opettaa nuorempia sisariaan valmistamaan ruokaa, ompelemaan ja 
tekemaan kasitöita. Han voi lukea pyhia kirjoituksia ja pyhien kirjoitusten kertomuksia 
lapsille.) 
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Esimerkkitapaus 3 

Liisa suorittaa tehtavansa kirkossa ja on hyva oppilas koulussa, suoriutuu tehokkaasti 
töistaan ja on kotona auttavainen. Vapaa-aikanaan han kuuntelee musiikkia, ui, 
mietiskelee ja unelmoi. 

• Mita mielta olette Liisan ajankaytösta? (Han nayttaa olevan hyvin tehokas ja kayttavan 
aikansa hyödyllisesti. Meidan pitaisi ottaa huomioon lepo, rentoutuminen ja 
virkistaytyminen suunnitellessamme ajankayttöa. Vapaa-aika ei ole aina hukkaan 
mennytta aikaa.) 

Yhteenveto ja lainaus Pyyda yhta tytöista lukemaan seuraava lainaus: 

"Pelkka 'kiireisyys' ei ole aina merkki viisaasta ajankaytösta. Aikaa tarvitaan myös 
alylliseen ja hengelliseen kehittymiseen ja rentoutumiseen, hartaudenharjoitukseen ja 
kiitollisuuden ilmaisemiseen kyvysta tehda työta, ajatella, rukoilla, lukea, auttaa, 
unelmoida, nauraa ja oppia... 

Aika, jonka kaytamme oppiaksemme tuntemaan taivaallisen Isan tahdon, tuottaa sanoin 
kuvaamattomia siunauksia meille koko elamamme ajan." (John Longden, "Time Is of the 
Essence", Improvement Era, kesakuu 1966, s. 511-512) 

Viisas ajankayttö edellyttaa suunnittelua 

Havaintoesitys Pyyda nuoria naisia mainitsemaan, mita heidan taytyy tehda joka paiva (kayda koulussa, 
syöda, nukkua, tehda kotitehtavat jne.). Kun kukin tehtava mainitaan, pudota sita 
vastaava kivi litran tölkkiin tai kulhoon. (Tölkki tai kulho esittaa taytta vuorokautta.) 
Tayta tölkki kivilla. Pyyda nuoria naisia sanomaan, mita muuta heidan on tehtava joka 
paiva (vuoteen sijaaminen, pukeutuminen, peseytyminen, huoneen siivoaminen, 
lemmikkielaimesta huolehtiminen, rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, vaatteista 
huolehtiminen, soittolaksyn harjoitteleminen, kirkossa kayminen jne.) Kun he mainitsevat 
naita toimia, pane hiekkaa, riisia tai suolaa tölkkiin, niin etta se nayttaa taydelta. (Hiekka 
tms. tarkoittaa naita muita toimia.) Sano, etta nuorten naisten elama on yhta taynna 
toimintaa kuin tölkki nayttaa olevan kivia, hiekkaa ym. Kaada sitten tölkkiin vetta ja sano, 
etta aivan taydeltakin nayttavassa paivassa on aina aikaa mietiskelyyn, virkistykseen ja 
muuhun mielta ylentavaan toimintaan. (Vesi tarkoittaa tallaista toimintaa.) Meidan 
kaikkien tulee pyrkia oikeaan tasapainoon ajankaytössamme. Kaiken tarpeellisen ja 
haluttavan saavuttaminen edellyttaa huolellista suunnittelua. 

Kertomus Kerran eras työtehotutkija kavi suuren terasyhtiön johtajan puheilla ja kuvaili yhtiönsa 
palveluksia. "Ei kannata", johtaja vastasi, "en ole nytkaan niin hyva johtaja kuin osaisin. 
Me tarvitsemme toimintaa, emme enempaa tietoja. Jos saatte meidat toimimaan 
tietojemme mukaan, maksan teille, mita ikina pyydatte." 

"Hienoa", vastasi tutkija, "voin muutamassa minuutissa antaa teille jotakin, mika parantaa 
suorituksianne ja toimintaanne puolella. Ensimmaiseksi, kirjoittakaa tyhjaan paperiin 
kuusi tarkeinta tehtavaa, joista teidan on suoriuduttava huomenna. Toiseksi, asettakaa ne 
tarkeysjarjestykseen. Kolmanneksi, ottakaa tama paperi esille ensimmaiseksi 
huomisaamuna ja aloittakaa työ ensimmaisesta kohdasta. Kun olette suoriutunut siita, 
kaykaa kasiksi toiseen kohtaan, sitten kolmanteen. Tehkaa nain työpaivan loppuun 
saakka. Aikaa huolestuko, jos saatte suoritetuksi vain kaksi tai kolme kohtaa tai vaikka 
saisitte suoritetuksi vain yhden kohdan. Työskentelette kaikkein tarkeimpien asioiden 
parissa. Neljanneksi, varatkaa jokaisen työpaivan viisi viimeista minuuttia asettaaksenne 
seuraavan paivan työt tarkeysjarjestykseen." 

Kerrotaan, etta johtaja lahetti tutkijalle 25 000 dollaria ideasta, 1 000 dollaria jokaisesta 
niista kahdestakymmenestaviidesta minuutista, jotka tutkija oli kayttanyt vierailuunsa. 
(Ks. Opettajien koulutusohjelma, jatkokoulutus 2,1972, s. 62) 

Juliste Nayta julistetta tutkijan neuvoista. 
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Oppiaihe 27 

Työtehotutkijan neuvot 

1. Kirjoita muistiin tarkeimmat suoritettavat tehtavat. 

2. Pane ne tarkeysjarjestykseen. 

3. Aloita aamulla tarkeimmasta tehtavasta. 

4. Kun se on suoritettu, siirry seuraavaan. 

5. Valmista joka ilta uusi luettelo seuraavaa paivaa varten. 

• Miten taivaallinen Isa voi olla mukana tassa suunnitelmassa? (Siten, etta pyydamme 
Hanta auttamaan meita ajankayttömme suunnittelussa ja tarkeysjarjestyksen laatimisessa.) 

Kirjoittamista Anna jokaiselle tytölle paperia ja kyna. Pyyda heita jakamaan paperinsa viivoilla kolmeen 
sarakkeeseen ja kirjoittamaan sarakkeiden ylaosaan otsikot: "Taytyy tehda", "Pitaisi 
tehda", "Haluaisin tehda". Neuvo nuoria naisia kirjoittamaan ensimmaiseen sarakkeeseen, 
mita heidan taytyy tehda huomenna. Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan, mita heidan pitaisi 
tehda, ja kolmanteen, mita he haluaisivat tehda. Nama otsikot vastaavat havaintoesityksen 
kivia, hiekkaa ja vetta. Pyyda nuoria naisia panemaan kahden jalkimmaisen sarakkeen 
kohdat tarkeysjarjestykseen, koska ne ovat asioita, joihin he voivat vaikuttaa. 

Soveltaminen kaytantöön 

Pyyda nuoria naisia tarkastelemaan kriittisesti tarkeimmiksi merkitsemiaan asioita ja 
miettimaan, kuinka he voivat suorittaa ne parhaiten. Kehota heita noudattamaan 
työtehotutkijan ohjeita kahden viikon ajan. Anna heille mahdollisuus kertoa kahden 
viikon kuluttua, kuinka he ovat onnistuneet. 

Kehota tyttöja polvistumaan ja lahestymaan Herraa rukouksessa joka aamu. He voivat 
kertoa Hanelle velvollisuuksistaan ja sen paivan tehtavien tarkeysjarjestyksesta seka 
pyytaa apua ja innoitusta ja kertoa sitten illalla tuloksista. 

Toimintaehdotuksia 

Kutsu piispan tai seurakunnanjohtajan luvalla joku henkilö (esimerkiksi opiskelija, nuori 
aiti tai joku muu seurakuntasi jasen, joka on jarjestanyt ajankayttönsa hyvin) kertomaan 
nikseista, joiden avulla voi kayttaa aikaansa tehokkaammin. 
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Oppiaihe 32 Työn arvo 

TAVOITE Jokainen nuori nainen oppii arvostamaan työta. 

VALMISTELUT 1. Vapaavalintainen: Varaa laulukirjoja, jotta tytöt voivat laulaa laulun "On maailmassa 
tarpeen han" (MAP-lauluja, 1985,166). 

2. Vapaavalintainen: Etsi jokaiselle tytölle kivi ja kirjoita siihen sana työ. 

3. Pyyda yhta nuorta naista kertomaan, millaista työta han tekee, ja toista nuorta naista 
kertomaan jostakin palvelutempauksesta oppiaiheessa kuva tulla ta valla. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Työ on olennainen osa evankeliumin suunnitelmaa 

Pyyda tyttöja kuuntelemaan, kun luettelet muutamia sanoja, ja nostamaan katensa niiden 
sanojen kohdalla, jotka herattavat heissa myönteisia tunteita. Luettele seuraavat seikat -
loma, työpaikka, rentoutuminen, työnteko - ja pida kunnon tauko jokaisen jalkeen, jotta 
nakisit tyttöjen vastaukset. 

Selita, ettei ajatus työnteosta aina viehata meita. Mutta kyky ja tilaisuus tehda työta voi itse 
asiassa tuoda suuria siunauksia elamaamme. 

• Milla tavoin elamanne olisi erilaista, jos vanhempanne eivat koskaan olisi halunneet 
tehda työta teidan hyvaksenne? 

• Millainen kirkko olisi nykyaan, jos kirkon alkuaikojen jasenet eivat olisi halunneet tehda 
työta? 

Pyhien kirjoitusten 
kohtia Lukekaa yhdessa KH Moos. 5:1 ja 2 Moos. 20:9. 

Lainaus Selita, etta myöhempien aikojen profeetat ovat opettaneet meita olemaan ahkeria, 
riippumattomia ja omavaraisia. Lue seuraava lausunto: 

"Ei kukaan todellinen myöhempien aikojen pyha, jos han on fyysisesti ja henkisesti 
kykeneva, siirra vapaaehtoisesti itsestaan tai perheestaan huolehtimisen vastuuta toiselle. 
Niin pitkaan kuin han voi, han Jumalan innoittamana ja omalla työllaan tayttaa omat ja 
perheensa hengelliset ja ajalliset tarpeet." (Ks. Spencer W. Kimball, "Huoltotyö: 
evankeliumia kaytannössa", Valkeus, huhtikuu 1978, s. 123.) 

Lainaus Kun nykyinen huoltotyöohjelma esiteltiin, ensimmainen presidenttikunta lausui: 
"Paatarkoituksenamme oli mahdollisuuksien mukaisesti panna alulle jarjestelma, jolla 
laiskuuden kirous havitettaisiin, almujen tuottama paha poistettaisiin ja riippumattomuus, 
ahkeruus, saastavaisyys ja itsekunnioitus saatettaisiin jalleen voimaan kirkon jasenten 
keskuudessa. Kirkon pyrkimyksena on auttaa ihmisia auttamaan itseaan. Työ on jalleen 
saatettava kunniaansa kirkkomme jasenten elaman hallitsevana periaatteena." (julkaisussa 
Conference Report, lokakuu 1936, s. 3) 

Keskustelua ja tauluun • Miksi työn pitaisi olla elamaamme hallitseva periaate? 

• Miksi laiskuutta sanotaan kiroukseksi? Millaista pahaa almut tuottavat? 

• Mita siunauksia saamme, jos noudatamme tata periaatetta? (Kirjoita tauluun sanat 
riippumattomuus, ahkeruus, saastavaisyys ja itsekunnioitus.) 
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Keskustelua Kysy nuorilta naisilta, onko kukaan heista ollut koskaan niin sairas, ettei ole pystynyt 
tekemaan mitaan. Jos nain jatkuisi pitemman aikaa, milta tuntuisi, jos ei pystyisi 
vahimmassakaan maarin huolehtimaan itsestaan? 

Opettajan esitys Muuan nuori nainen, joka oli joutunut olemaan vuoteessa koko kesan vakavan sairauden 
vuoksi, vannoi, ettei han koskaan valittaisi sita, etta aamulla on noustava ylös. Han oli 
todella kiitollinen siita, etta kykeni kayttamaan raajojaan jalleen siihen tehtavaan, johon 
niita tarvittiin. 

Selita, etta yksi tarkeimmista onnen edellytyksista on oppia tekemaan mielellaan työta. 
Työmme voi olla tyydyttavaa, mielenkiintoista, haasteellista, hengellisesti kohottavaa, 
vaativaa ja luovaa. Sen ei tarvitse olla yksitoikkoista, ikavaa, vasyttavaa, rajoittavaa tai 
haasteetonta. Meidan asenteestamme riippuu, kumman nakökannan omaksumme 
työhömme. Muuan nainen oppi taman tarkean seikan, kuten seuraava kertomus osoittaa: 

Kertomus "Seitseman vuotta sitten Ann Clynick alkoi hoitaa kotonaan lapsia siirtaakseen 
tuonnemmaksi kodin ulkopuoliseen kokopaivatyöhön ryhtymisen. 

Koska perheessa oli silla hetkella nelja pikkulasta ja yksi koululainen ja sita ahdistivat 
rahahuolet, han sanoi, ettei kysymys ollut siita, tekisikö han työta vai ei, vaan siita, 
millaista työta han tekisi... 

Taman ongelman ratkettua [etta han sai olla kotona lastensa luona], syntyi pian uusi 
ongelma. 

'Vihasin sita', han sanoi. 'Huomasin huolehtivani muiden ihmisten lapsista 60 tuntia 
viikossa. Nuorena en ollut koskaan lapsenvahtina. Itse asiassa en viihtynyt muiden lasten 
kuin omieni kanssa. Vastustin koko tilannetta viela enemman siksi, etta tunsin joutuneeni 
siihen pakosta. Se oli masentavaa. 

En kuitenkaan voinut lopettaa enka halunnut lahtea muualle töihin.' 

Kahden ensimmaisen vuoden ajan han vain kituutti paivasta toiseen ja yritti saada 
moninkertaiset vaipanvaihdot mahtumaan siivouksen ja ruoanvalmistuksen lomaan 
samalla, kun kymmenen lapsen - neljan oman ja kuuden vieraan - tarmo taytyi suunnata 
johonkin hyödylliseen. 

'Eraana paivana luin jonkun johtavan auktoriteetin puheen. Siina kerrottiin miehesta, joka 
tapasi siivoojan, jolla oli tylsistyttava työ siivota portaikkoja ... joka paiva. 

Kun nainen valitti elamansa yksitoikkoisuutta, mies selitti, etta jos hanella olisi työpaikka, 
han yrittaisi saada sen mielenkiintoisemmaksi ottamalla siita kaiken mahdollisen irti... 

Kertomus vaikutti minuun siten, etta tajusin asenteen työta kohtaan olevan tarkeampi 
kuin itse työ', sanoi sisar Clynick. 

'Siita lahtien paatin oppia kaiken mahdollisen lastenhoidosta.'... Han kavi [monia] 
kursseja... Nykyaan hanella on hyvin jarjestetty ohjelma valmiina lapsille vuodeksi 
etukateen. Vanhemmat jonottavat saadakseen lapsensa hanen hoitoonsa... 

'Joten seitseman viime vuoden kuluessa olen oppinut huomaamaan, etta pystyn tekemaan 
jotakin, jota vihasin ja joka tuntui ikavystyttavalta, vain muuttamalla asennettani', sanoi 
sisar Clynick... 

'Olen oppinut, olen kasvanut, ja nautin siita, mita teen.'" (John Forster, "Attitude - Not 
Necessarily Job Itself - Is Important", Church News, 29. toukokuuta 1982, s. 12) 

Keskustelua Kysy nuorilta naisilta, onko heilla ollut vastaavanlaisia kokemuksia, joista he haluaisivat 
kertoa. 

• Miten tama kokemus soveltuisi niihin kouluaineisiin, kotitöihin, osa-aikatyöhön tai 
kirkon tehtaviin, jotka eivat tunnu kiinnostavilta? Miten asenteemme vaikuttaa 
työsuoritukseemme? Millaista hyötya on hyvin suoritetusta työsta? 

Lainaus Lue seuraavat ajatukset: 

"Ala suhtaudu halveksivasti niihin, joiden ammatti ei ole korkeapalkkainen. Rehellinen 
ammatti on aina arvokas ja merkittava. Ala kayta ilmaisua ala-arvoinen mistaan työsta, 
joka parantaa maailmaa tai sen asukkaita. 
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Kunniallisessa työssa ei ole mitaan havettavaa." (Boyd K. Packer, "Evankeliumi -
elamanuramme perusta", Valkeus, lokakuu 1982, s. 164) 

Työ on tarkeaa aineelliselle, sosiaaliselle ja hengelliselle hyvinvoinnillemme 

Kertomus Matkalainen saapui kerran purolle, joka oli hanen polkunsa varrella. Muukalainen 
ilmestyi nakyviin ja kertoi hanelle, etta jos han poimisi sielta kivia ja panisi ne taskuunsa, 
han perille paastessaan tuntisi seka surua etta iloa. Matkalainen teki kuten muukalainen 
kehotti ja ratsasti eteenpain. Saavuttuaan seuraavaan kylaan han otti kivet taskustaan ja 
huomasi hammastyksekseen, etta ne olivat muuttuneet kallisarvoisiksi jalokiviksi. Silloin 
han tiesi, mita muukalainen oli tarkoittanut. Han tunsi surua siita, ettei ollut poiminut 
enempaa kivia, mutta iloa siita, etta oli poiminut niinkin monta. 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen Piirra tauluun ympyröita, jotka kuvaavat kivia. Kirjoita niihin seuraavat seikat, jotka 

tule vat esiin keskustelussa. Ympyröi ne nelja sanaa, jotka ovat jo taulussa aiemman 
keskustelun jaljilta: riippumattomuus, ahkeruus, saastavaisyys, itsekunnioitus. 

• Jos tama matkalainen olisi kukin teista elamanne illassa, niin minka vertauskuvia kivet 
teille olisivat? 

• Millaisia tavoitteita haluatte saavuttaa? Mita ominaisuuksia tai millaista omaisuutta 
haluatte hankkia elamanne varrella? 

• Milta teista saattaa myöhemmin elamassa tuntua, jos ette kayta hyvaksenne tilanteita, 
joista voitte kerata kaikki haluamanne kivet? 

Toinen tapa ilmaista asia on seuraava: 
Kaikista surullisista sanoista, 
joita on sanottu tai kirjoitettu, 
surullisimmat ovat: "Niin olisi voinut olla!" 
(John Greenleaf Whittier, "Maud Muller", A Treasury of the Familiar, toim. Ralph L. Woods 
[New York: Macmillan Publishing Co., 1942], s. 236) 

Selita, etta valitettavasti monet ihmiset eivat saavuta tavoitteitaan tai saa tehdyksi sita, 
mita ovat paattaneet tehda, koska he eivat ole valmiita työskentelemaan tai 
työskentelemaan tarpeeksi uutterasti. He eivat ole valmiita maksamaan sen onnen hintaa, 
jonka he voisivat saada. Monet ihmiset vaeltavat elaman valtatieta ymmartamatta, etta he 
voivat ilman sen kummempia taikavoimia muuttaa toiveensa todeksi - tekemalla niiden 
eteen työta. 

Lue seuraava lainaus: 

"Ei ole mitaan oikotieta oppimiseen, olipa kysymys millaisesta opista tahansa... Ei ole 
mitaan oikotieta mihinkaan arvokkaaseen. Mitaan hankkimisen tai pitamisen arvoista ei 
saa ilman kovaa työta. Olitpa millainen nero tahansa, saantö pitaa paikkansa sinunkin 
kohdallasi." (J. Reuben Clark jr teoksessa Vital Quotations, toim. Emerson Roy West [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1968], s. 401-402) 

Keskustelua 

Runo 

Opettajan esitys 

Lainaus 
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Oppiaihe 27 

Opettajan esitys ja 
tauluun Selita, etta me voimme mitata työn tuloksia kolmella alueella. 

Piirra taulussa olevien kivien alle kolme viivaa. Keskustelun kuluessa tayta viivat sanoilla 
ajallinen, sosiaalinen ja hengellinen. 

Kirjoita sana ajallinen ensimmaiselle viivalle. Selita, etta työnteko on valttamatönta 
hengissa pysymisemme kannalta. 

"Kaikki se aineellinen, mita elamassa saamme, syntyy työmme tuloksena ja Jumalan 
sallimuksesta. Vain työ tayttaa elamisen tarpeet." (Ezra Taft Benson, "Valmistautukaa 
ahdistuksen aikoja varten", Valkeus, huhtikuu 1981, s. 64) 

Selita, etta me tiedamme työlla olevan myös rahallista arvoa. Meille maksetaan tai meidat 
palkitaan yleensa kykyjemme, tehokkuutemme ja luotettavuutemme mukaan. 

• Miten meidan on nyt valmistauduttava nauttiaksemme tulevaisuudessa aineellisesta 
hyvinvoinnista? 

• Millaiset asenteet voivat estaa meita oppimasta tekemaan työta aineellisten tarpeidemme 
tyydyttamiseksi? 

• Miten halu tehda työta voi auttaa teita koulussa ja perheen parissa? 

Luokan jasenen esitys Pyyda yhta nuorta naista kertomaan jotakin työsta, jota han tekee. Missa han oppi 
tekemaan sita? Mita han pitaa siita? Miten han parantaa taitojaan ja hankkii niita lisaa? 

Lainaus Puheessaan opiskelijoille vanhin Dallin H. Oaks, joka oli silloin Brigham Youngin 
yliopiston rehtori, tahdensi sita, miten tarkeata opiskelijoiden on oppia tekemaan työta ja 
hallitsemaan itsensa. 

"Harvat asiat tuottavat minulle enemman tuskaa kuin se, etta naen nuoria miehia ja naisia, 
jotka eivat toteuta mahdollisuuksiaan, jotka eivat... työta tekemalla hanki hyvaan 
koulutukseen ja oppimiseen tarvittavia taitoja. On liian paljon velttoutta, liian paljon 
television katselua, liian paljon auringonottoa, liian paljon mielihyvan etsimista, liian 
paljon riippuvuutta muiden mielipiteista ja työsta, liian vahan omavaraisuutta." (Dallin H. 
Oaks, "The Formula for Success at BYU", Speeches of the Year, 1979 [Provo: Brigham Young 
University Press, 1980], s. 169) 

Keskustelua Keskustelkaa niista seikoista, jotka vanhin Oaksin mielesta estavat työntekoa. 

• Miten voimme saada itsemme tekemaan koulutyömme paremmin? Mita on velttous? 

• Millaiset tavat ja asenteet ovat avuksi, niin ettemme hukkaa mahdollisuuksiamme? 

Tauluun Kirjoita sana sosiaalinen toiselle tyhjalle viivalle. 

Lukekaa ja merkitkaa seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: LK 68:31; 42:42; 75:29. 

• Kuinka velttous voi johtaa synnillisiin toimiin? Keskustelkaa velttouden vaikutuksista 
yksilöön, perheeseen ja yhteiskuntaan. 

Lainaus 

Opettajan esitys 
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Lainaus 

Keskustelua 

Luokan jasenen esitys 

Opettajan esitys 

Tauluun 

Opettajan esitys 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdasta 

Pyyda jotakuta lukemaan vanhin Neal A. Maxwellin lausunto sosiaalisesta 
velvollisuudestamme tehda työta: 

"Jos jo varhain elamassamme opimme tekemaan työta, meista tulee parempia ihmisia, 
parempia perheenjasenia, parempia naapureita ja parempia Jeesuksen Kristuksen 
opetuslapsia, Hanen, joka itsekin oppi työskentelemaan puusepan ammatissa." ("Työn 
evankeliumi", Valkeus, kesakuu 1976, s. 14) 

• Miten halukkuutemme tehda työta koituu siunaukseksi muille perheemme jasenille? 
Enta ystavillemme koulussa? Enta yhteiskunnassamme? 

Pyyda yhta nuorta naista kertomaan ajatuksiaan jostakin palvelutempauksesta. Mita työta 
tehtiin? Miten muita autettiin? Miten he suhtautuivat? Milta hanesta itsestaan tuntui? 

Tahdenna sita, etta terve yhteiskunta perustuu jasentensa haluun antaa oma 
työpanoksensa. Me emme voi tayttaa tehtavaamme opiskelijoina, lahetyssaarnaajina, 
johtajina, vanhempina ja kansalaisina, jos emme opi tekemaan työta. 

Kirjoita sana hengellinen kolmannelle viivalle. 

Selita, etta Aadam ja Eeva huomasivat, etta Herra oli kironnut maan heidan tahtensa (ks. 
KH Moos. 4:23). 

• Milla tavoin maan kiroaminen olikin siunaus Aadamille ja Eevalle? Millaisia 
ominaisuuksia tarve tehda työta kasvatti heissa? 

• Mita tapahtuu sielullemme, kun me teemme työta? Enta silloin, kun emme tee työta? 

Lukekaa yhdessa LK 75:3-5. Mita Herra tahtoo meidan tekevan? Mika on oleva 
palkkamme? 

Oppiaiheen paatös 

"Me olemme luojia yhdessa Jumalan kanssa. Han antoi meille kyvyn tehda sita, minka 
Han jatti tekematta: valjastaa energian, kaivaa malmia ja jalostaa luonnonrikkaudet 
hyvaksemme. Mutta mika tarkeinta, Herra tiesi, etta työ terastaa luonnettamme." 
(J. Richard Clarke, "Työn arvo", Valkeus, lokakuu 1982, s. 147) 

Laulakaa tai lukekaa kaikki sakeistöt laulusta "On maailmassa tarpeen han" (MAP-lauluja, 
1985,166). 

Lainaus 

(Vapaavalintainen) 
laulu 

Soveltaminen kaytantöön 

Anna jokaiselle tytölle kivi, johon olet kirjoittanut sanan työ. Kehota heita parantamaan 
työnteossa tarvittavia taitojaan ja asenteitaan työntekoon. 
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Koulutuksen merkitys ja arvo Oppiaihe 32 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa koulutuksen merkityksen ja arvon koko elamassaan. 

VALMISTELUT 1. Kuva 20, Nuori nainen ammatissaan, kuva 21, Nuori aiti auttaa lapsiaan lukemaan ja 
kuva 22, Nuori nainen opettaa kirkossa. Kaikki ovat oppikirjan lopussa. 

2. Vapaavalintainen: Varaa mukaasi opiskeluun tarvittavia valineita, esimerkiksi 
koulukirjoja, pyhat kirjoitukset, laulukirjoja, viivoitin. 

3. Vapaavalintainen: Valmista kolme sanaliuskaa: "ammatissa", "kotona", "kirkossa ja 
yhteiskunnassa". 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia ja 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Kertomus Ollessaan Brigham Youngin yliopiston rehtori Jeffrey R. Holland esitti seuraavan 
kertomuksen: 

"Haluaisin kertoa teille tosikertomuksen pojasta, jolla ei ollut ollut mahdollisuutta kayda 
paljon koulua. Hanen isansa oli kuollut jattamatta juuri jalkeensa varoja perhetta varten. 
Eraana paivana poika sairastui vakavasti isorokkoon, ja hanen oli jaatava pois koulusta 
pitkaksi aikaa. 

Han parani vahitellen ja oli iloinen siita, etta paasi jalleen kouluun. Mutta han sai kayda 
koulua ainoastaan yhden vuoden ja kavi loppuun seitsemannen luokan, kun hanen oli 
kokonaan jaatava pois koulusta. Hanen ja hanen veljensa oli sen jalkeen hankittava 
työpaikka voidakseen ansaita rahaa perheen ruokaan ja vaatteisiin. 

Poika teki kovasti työta, hanesta tuli voimakas, ja han oppi paljon kokemuksistaan. Han 
luki aina kun oli vain mahdollisuus siihen, ja halusi oppia kaiken sen, mita paitsi han oli 
jaanyt ollessaan pois koulusta. Han sanoi usein olevansa pahoillaan siita, ettei han ollut 
saanut kayda koulua. Han oli hyva mies ja teki kovasti työta kehittaakseen itseaan. Ja han 
toivoi aina, etta han jollakin tavalla paasisi takaisin kouluun. Mutta han ei koskaan 
paassyt. Tuo poika, joka kasvoi aikuiseksi haluten jatkaa koulunkayntia, oli isani. 

Oman kokemuksensa tahden isa halusi innokkaasti, etta mina saisin kunnollisen 
koulutuksen. Kun mina joskus sanoin: 'Mutta mina en halua menna kouluun', hanella oli 
tapana sanoa: 'Mina menen sitten sijastasi. Olisikohan opettajalla mitaan sita vastaan? 
Luuletko, etta mahdun pulpettiisi?' 

Se nauratti minua aina, koska opettajani olisi varmaankin saikahtanyt nahdessaan aikuisen 
miehen tulevan kouluun, ja mina tiesin, ettei han mahtuisi pieneen pulpettiini. Ja niin 
mina taas menin kouluun... 

Myöhemmin, kun olin paassyt oppikoulusta, ollut lahetystyössa ja paattanyt opintoni, 
ryhdyin opiskelemaan filosofian tohtorin tutkintoa eraassa koulussa, joka sijaitsi Uudessa 
Englannissa... 

Saadessani tutkintotodistukseni olisin halunnut isani saavan sen. Han ei ollut milloinkaan 
saanut paastötodistusta mistaan koulusta, ja minusta han ansaitsi taman. Sanoin hanelle, 
etta vaikka siina olikin minun nimeni, niin se oikeastaan kuului hanelle. Sanoin, etta 
nimen kohdalle oli luultavasti tullut painovirhe. Se nauratti isaa, ja sitten hanta itketti. 
Silloin en ollut varma, miksi hanta itketti, mutta nyt tiedan sen." (Ks. "Luuletko, etta 
mahdun pulpettiisi", Lasten Valkeus, syyskuu 1979, s. 4.) 
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Keskustelua • Olivatko nama isa ja poika oppineet koulutuksen arvon? Miten tama esimerkki voi 
auttaa meita arvostamaan enemman mahdollisuuksiamme hankkia hyva koulutus? 

Meita on neuvottu hankkimaan koulutus 

Opettajan esitys Selita, etta kirkon johtajat ovat aina kehottaneet meita hankkimaan hyvan koulutuksen. 
Varhaiset mormonipioneerit opettivat kaiken aikaa toisiaan huolimatta jatkuvasta vainosta 
ja kotiensa menettamisesta. Koulutuksella oli aina tarkea asema. Heilla oli mukanaan 
monia aiheita kasittelevia kirjoja, ja minne tahansa he menivatkin, he pian rakensivat 
kouluja. 

Pyhien kirjoitusten 
kohta ja keskustelua Pyyda nuoria naisia etsimaan LK 88:118 ja lukemaan se. Selita, etta tassa pyhien 

kirjoitusten kohdassa ja useissa muissakin Herra kaskee meita opiskelemaan. 

• Mitahan Herra haluaa meidan oppivan? Kirjoita tyttöjen vastaukset tauluun. Lukekaa 
sitten LK 88:77-79 ja lisatkaa luetteloon ne seikat, joita ei viela ole mainittu. 

• Mita sellaisia aineita te opiskelette talla hetkella, jotka auttavat teita oppimaan 
luettelossa olevia seikkoja? 

Lainaus Kirkkomme johtajat ovat jatkuvasti tahdentaneet koulutuksen merkitysta. Kaksi nykyajan 
profeettaa on antanut seuraavanlaisia neuvoja: 

"Kirkko on alusta lahtien uskonut periaatteeseen 'Jumalan kirkkaus on aly' (LK 93:36). 
Kehotamme sen vuoksi jasenia opiskelemaan ja valmistautumaan palvelukseen 
ymmarryksensa ja kattensa työn avulla. 

Joillakin on taipumuksia muodolliseen yliopistokoulutukseen, ja toisilla taas on enemman 
taipumusta kaytannön ammattikoulutukseen. Olemme sita mielta, etta kirkon jasenten 
tulee saada sellainen koulutus, joka vastaa kaikkein parhaiten heidan kiinnostustaan ja 
lahjojaan. Olkoonpa sitten kysymys akateemisesta ammatista, taiteesta tai kaytannön 
ammatista; olkoonpa se yliopisto- tai ammattikoulutus, me suosimme sita ja kehotamme 
hankkimaan sen." (Spencer W. Kimball, "Vanhurskauden perustukset", Valkeus, huhtikuu 
1978, s. 3) 

"Kirkko on aina pitanyt koulutusta jokaisen sukupolven ensimmaisena velvoitteena 
jalkelaisilleen ja jokaiselle yksilölle itselleen. Jokainen meista on iankaikkinen, alykas 
olento, jolla on jumalallisia ominaisuuksia. Siksi meidan velvollisuutemme on rohkaista ja 
pitaa ylla kyselevaa henkea, oppia oppimasta paastyammekin kaikkea mahdollista 
itsestamme, lahimmaisistamme, maailmankaikkeudesta ja Jumalastamme." (Hugh B. 
Brown, julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1968, s. 101 tai Improvement Era, kesakuu 
1968, s. 34) 

Koulutuksesta voi olla hyötya koko elamamme ajan 

Selita, etta koulutus avaa monia ovia niin ajallisiin kuin hengellisiinkin tavoitteisiin. 

• Miten koulutus voi auttaa meita koko elamamme ajan? 

Kirjoita tyttöjen vastaukset tauluun. Huolehdi siita, etta keskustelette seuraavista seikoista. 

1. (Kiinnita sanaliuska "ammatissa" ja nayta kuvaa nuoresta naisesta ammatissaan.) 
Selita, etta koulutuksen avulla hankimme taidon tai ammatin, joka auttaa meita 
saamaan merkityksellista työta. Se on yhta tarkeaa nuorille naisille kuin nuorille 
miehillekin, kuten seuraavasta ilmenee: 

Lainaus ja keskustelua "On pakottavia syita, joiden vuoksi sisartemme on suunniteltava työelamaan 
astumista... Me haluamme heidan hankkivan kaiken mahdollisen perns- ja 
ammattikoulutuksen ennen naimisiinmenoaan. Jos he jaavat leskiksi tai eroavat ja 
joutuvat menemaan töihin, me haluamme heidan saavan arvokasta ja antoisaa työta. 
Jos sisar ei mene naimisiin, hanella on kaikki oikeudet harjoittaa ammattiaan, joka 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

Kuva ja sanaliuska 
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Oppiaihe 27 

antaa hanelle mahdollisuuden saavuttaa kykyjensa ja lahjojensa aarirajat." (Howard W. 
Hunter, Ensign, marraskuu 1975, s. 124) 

• Miksi meidan pitaisi valmistua ammattiin? Miten hyva koulutus auttaa meita 
valmistumaan ammattiin? 

• Miksi on tarkeata kayda koulua saannöllisesti, opiskella ja suunnitella koulutustaan? 
Millainen vaikutus tamanhetkisella opiskelulla ja suunnittelulla on tulevaisuuteesi? 

Kuva ja sanaliuska 2. (Kiinnita sanaliuska "kodissa" ja nayta kuvaa nuoresta aidista, joka auttaa lapsiaan 
lukemaan.) Selita, etta hyva koulutus voi auttaa meita olemaan parempia aiteja ja kodin 
vaalijoita. 

Lainaus "Milloinkaan ei voida pitaa liian hyvaa huolta nuorten naisten koulutuksesta. Heilla on 
suuria tehtavia. Heidan kasissaan paaasiallisesti muodostuu nuorten moraalinen ja 
alyllinen luonne. Tehkaamme maamme naisista alykkaita, niin heidan lapsensakin ovat 
samanlaisia. Asianmukainen koulutus varmistaa miehen hyvinvoinnin, mutta koko 
perheen turva on naisen asianmukaisessa koulutuksessa." (George Q. Cannon, Gospel 
Truth, toim. Jerreld L. Newquist [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], osa 2, s. 138) 

Keskustelua • Millaista hyötya naisen koulutuksesta voi olla hanen perheelleen? 

Kuva ja sanaliuska 3. (Kiinnita sanaliuska "kirkossa ja yhteiskunnassa" ja nayta kuvaa nuoresta naisesta, joka 
opettaa kirkossa.) Selita, etta mita paremmin valmistautunut nainen on, sita enemman 
hanesta on hyötya kirkossa ja yhteiskunnassa. Koulutus on yksi parhaita tapoja, joilla 
han voi valmistautua palvelemaan. 
Jotta tytöt huomaisivat monia tapoja, joilla he voivat kayttaa koulutustaan kirkossa ja 
yhteiskunnassa palvelemiseen seka nyt etta tulevaisuudessa, esita seuraavat 
kysymykset: 

• Miten voit kayttaa koulutustasi opettaessasi Alkeisyhdistyksessa? 
Kotikayntiopetuksessa? Opettaessasi aikuisten luokkaa pyhakoulussa? Puhuessasi 
kirkon kokouksessa? 

• Miten voit kayttaa koulutustasi sairaiden auttamisessa? Miten voit auttaa niita, joilla 
ei ole hyvaa työpaikkaa? 

• Miten voit kayttaa koulutustasi naapurin lasten hyvaksi, joilla ei ole mitaan 
hyödyllista tekemista kesalomallaan? 

Pyyda tyttöja ehdottamaan muita keinoja, joilla he voivat paremmin valmistautua 
palvelemaan, jos he ovat saaneet koulutusta. 

Oppiaiheen paatös 

Opettajan esitys Selita, etta koulutus on olennainen osa kasvuamme maan paalla. Kun me saamme tietoa, 
me opimme arvostamaan kaikkea sita, mita Herra on antanut meille. Lisaantynyt tieto ja 
koulutus auttaa meita kaikilla elamamme alueilla ja auttaa meita rakentamaan Jumalan 
valtakuntaa paremmin. Ei ole parempaa ja sopivampaa aikaa hankkia hyvaa koulutusta 
kuin nuoruus. Meidan tulee kayttaa hyvaksemme koulutusmahdollisuutemme ja etsia 
tietoa kaikilta aloilta. 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota jokaista nuorta naista kayttamaan kaikin tavoin hyvakseen 
koulutusmahdollisuudet, joita hanella on talla hetkella. Ehdota, etta han valitsee yhden 
kouluaineen tai evankeliumin alueen, josta han haluaa oppia enemman, ja keskittyy siihen. 
Pyyda hanta kertomaan luokalle, nuorten naisten johtajalle tai kirjoittamaan 
paivakirjaansa oppimistaan asioista. 
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Oppiaihe 32 Kykyjen kartuttaminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen arvostaa omia ja perheensa jasenten kykyja ja kannustaa itseaan ja 
perhettaan kehittamaan niita. 

VALMISTELUT 1. Kuva 23, Vincent van Goghin maalaus, oppikirjan lopussa. 

2. Varaa kyna ja paperia jokaiselle tytölle. 

3. Vapaavalintainen: Varaa esineita, jotka voidaan piilottaa kuhunkin tyttöön, esimerkiksi 
langanpatka, silmaneula, hakaneula, hiussolki, narunpatka, patka sahköjohtoa, nappi, 
kyna, papiljotti. 

4. Valmista luettelo piilotetuista esineista jokaiselle nuorelle naiselle. 

5. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Johdanto: Piilotettuja esineita 

Kun kukin tyttö tulee luokkaan, vie hanet sivuun ja kiinnita haneen yksi tuomistasi 
esineista. Pane se nakyvaan mutta sille kuulumattomaan paikkaan (esimerkiksi 
langanpatka tytön olkapaalle, kierra sahköjohdonpatka tai kiinnita hiusneula 
napinreikaan, pista kyna korvan taakse). 

Anna jokaiselle nuorelle naiselle luettelo esineista, jotka olet piilottanut tyttöihin. Pyyda 
heita etsimaan esineet ja merkitsemaan löytamansa rastilla luetteloonsa. Varaa aikaa pari 
minuuttia nuorten naisten hiljaiseen etsintaan. Tarkistakaa sitten, mitka esineet löydettiin 
ja mita ei. Kun nuoret naiset mainitsevat esineita luettelosta ja niiden löytymispaikat, ota 
ne kustakin tytösta ja keraa ne. Voi olla, etteivat he löyda kaikkia esineita. Nayta, missa 
löytamatta jaaneet esineet ovat. 

Keskustelkaa siita, miten esineiden etsiminen on verrattavissa kykyjen keksimiseen. 

• Kuinka kykymme voidaan huomata? 

• Miten on mahdollista, etta kykymme voivat olla nakyvissa emmeka kuitenkaan tieda 
niista? 

• Miksi meilta saattaa jaada jokin kyky huomaamatta? 

• Mista tiedamme, etta jokaisella meilla on kykyja? 

• Miksi joitakin kykyja on vaikea huomata? 

• Miksi meidan on etsittava, kunnes löydamme kykymme? 

Selita, etta taivaallinen Isamme on antanut jokaiselle lahjoja ja kykyja. Kun löydamme 
jonkin kyvyn, sita on tarkeata kehittaa, muuten voimme menettaa sen. 

Muistuta nuoria naisia siita, etteivat kyvyt aina ole tavallisuudesta poikkeavia tai suuria, 
etta niita on joskus vaikea löytaa, etta joskus ne jaavat huomaamatta tai niista ei valiteta 
lainkaan ja etta sangen usein niista on hyötya ja apua muille. 

Jokainen saa lahjoja taivaalliselta Isaltamme 

Tauluun Kirjoita seuraava ajatus taulun ylalaitaan ja anna sen olla siina koko oppitunnin ajan: Me 
olemme taivaallisen Isamme henkilapsia, ja Jumalan Henki on antanut meille kaikille lahjan. Pyyda 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Leikki 
(vapaavalintainen) 

Keskustelua 
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nuoria naisia sanomaan jokainen sana aaneen sita mukaa kuin kirjoitat sen, ja lukekaa 
sitten yhdessa koko lause, kun se on valmis. 

Keskustelua pyhien 
kirjoitusten kohdista Selita, etta Herra on antanut naina myöhempina aikoina paljon kykyja koskevia ohjeita. 

Kun luette seuraavat nelja kohtaa ja keskustelette niista, voit pyytaa tyttöja alleviivaamaan 
ne ja varustamaan ne aiheviittein. 

Pyyda yhta nuorta naista lukemaan LK 46:11-12. Keskustelkaa sanan lahja merkityksesta 
ja siita, mista syysta Herra antaa meille naita kykyja eli leivisköita. 

Pyyda toista tyttöa lukemaan LK 82:18. Keskustelkaa siita, mita Herra ilmoittaa tassa 
jakeessa kykyjen (leivisköiden) kayttamisesta. 

Lue LK 82:2-3 ja keskustelkaa siita, miten tama kohta liittyy kykyjen kayttamiseen. 

Kohdassa LK 60:13 Herra puhuu kahdelle kirkon alkuaikojen lahetyssaarnaajalle. Pyyda 
yhta tyttöa lukemaan tama kohta ja pyyda tyttöja selittamaan, mita yhteista on 
laiskuudella ja leivisköiden kaivamisella maahan. 

• Mita arvelette velvollisuudestanne etsia, kehittaa ja kayttaa kykyjanne naiden neljan 
luetun kohdan perusteella? 

Pyyda tyttöja miettimaan seuraavia esimerkkitapauksia kuunnellessaan, milla tavalla 
kykyja voi löytaa. 

1. Katista tuntui, etta han oli valmis saamaan patriarkallisen siunauksensa. Kun 
patriarkka antoi hanelle siunausta, han kuunteli tarkkaavaisesti ja sai yllatyksekseen 
kuulla, etta hanella oli suuri opettamisen lahja. 

2. Saara kiinnostui opettajan luokalle antamasta haasteesta keksia kykyja palvella ja alkoi 
kehittaa niita. 

3. Minna oli kaynyt pianotunneilla vasta kaksi vuotta, kun hanta pyydettiin saestajaksi 
Alkeisyhdistykseen. Vahan sen jalkeen kun hanet oli kutsuttu uuteen tehtavaansa, han 
eraana iltapaivana istuutuessaan pianon aareen ajatteli, kuinka han inhosi harjoittelua. 
Sitten han muisti, etta kun piispa oli erottanut hanet tehtavaan, han oli antanut 
lupauksen, etta jos Minna jaksaisi harjoitella pianonsoittoa, han voisi kohottavan 
musiikin kautta vaikuttaa moniin Herran valtakunnassa. 

4. Marjan opettaja pyysi Marjaa ottamaan vastuulleen luokan kasityötoiminnan. Marja ei 
ollut koskaan elamassaan tehnyt kasitöita. Yllatyksekseen han huomasi, etta hanesta oli 
tavattoman hauskaa kerata erilaisia kasityöideoita ja kokeilla niita. 

Keskustelua Kaykaa lapi joitakin keinoja, joilla ihmiset keksivat kykynsa. Keskustelkaa sitten 
seuraavista kysymyksista ja siita, miten ne soveltuvat luokkasi nuoriin naisiin. 

• Onko kukaan teista keksinyt itsessaan uutta kykya, jota ette aiemmin tienneet itsessanne 
olevan? 

• Mita kykyja olette keksineet itsessanne tai ystavissanne? 

• Miksi pelkka kyvyn keksiminen ei riita? 

Kannustus innostaa kehittamaan kykyja 

Kertomus Nayta kuvaa van Goghin maalauksesta, joka on oppikirjan lopussa. Kerro sitten taiteilijan 
elamasta seuraavaa: 

Vincent van Gogh, joka syntyi Hollannissa yli sata vuotta sitten (1853), sai kokea elamansa 
aikana monta myrskya ja murhetta. Ilman nuorempaa Theo-veljeaan hanesta tuskin olisi 
tullut kuuluisaa taidemaalaria. Theo uskoi veljeensa, ja tama usko oli Vincentille tarkea. 
Paitsi etta Theo luotti Vincentin kykyyn, han hankki veljelleen maaleja, kankaita, ruokaa ja 
jopa asunnon, kun taidemaalari ei itse kyennyt niita itselleen hankkimaan. Theo oli 
uskossaan jarkkymatön, kun muiden luottamus Vincentiin petti. Van Goghin vaikutus 
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tunnetaan kaikkialla taiteen maailmassa. Hanen maalauksiaan on maailman suurimmissa 
taidemuseoissa monissa eri maissa. 

Huomautus opettajalle Ota huomioon, ettei van Goghin elama ollut kaikin puolin esimerkillista. Jos joku tytöista 
tuo sen esiin oppitunnilla, sano, etta tassa keskustelussa keskitytaan hanen kykyjensa 
kehittymiseen ja hanen veljensa antamaan tukeen, ei hanen elamaansa kokonaisuutena. 

Opettajan esitys Selita, etta monilla meista on van Goghin tapaan kykyja, joita on kehitettava, mutta ilman 
laheistemme apua ja kannustusta me emme ehka milloinkaan kehita niita. 

Meilla jokaisella voi olla van gogh perheessamme, ja me voimme auttaa hanta tukemalla ja 
kannustamalla. 

Lainaus Presidentti ja sisar Harold B. Leen tytar Helen Lee Goates sanoi: 

"'Kuinka huolella [vanhempamme] vaalivatkaan meidan hentoisia kasityksiamme 
itsestamme! Kun varhaisvuosina soittamaan opetellessamme masennuimme ja 
epaonnistuimme, meita kannusti saannöllisesti ehdottoman luja varmuus siita, etta 
aitimme ja isamme mielesta me saimme aikaan kauneinta musiikkia talla puolen taivasta. 
Noina hankalina epavarmuuden ja paivittaisten itsetunnon haasteiden tayttamina 
nuoruusvuosina meita muistutettiin jatkuvasti siita, etta isa ja aiti rakastivat meita ja etta 
he olivat vakuuttuneita siita, etta me olimme ihanimpia, viehattavimpia nuoria naisia, 
mita he olivat koskaan nahneet. Viisaina vanhempina he varmasti tiesivat, etta jos he 
juurruttaisivat meihin nuo ihanteet, me pyrkisimme olemaan sellaisia kuin he halusivat 
meidan olevan ja millaisia he tiesivat meista voivan tulla.'" (julkaisussa Neal A. Maxwell, 
That My Family Should Partake [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], s. 56-57) 

• Miten nuoret naiset voivat soveltaa tallaista myönteisen kannustuksen periaatetta siihen, 
miten he suhtautuvat muihin perheensa jaseniin? 

Anna tytöille aikaa keskustella joistakin hyvista tai huonoista kokemuksista, jolloin he ovat 
kannustaneet tai jattaneet kannustamatta perheenjasenia kehittamaan kykyjaan. Yrita 
tahdentaa sita, etta minka tahansa kyvyn kehittamiseen tarvitaan kannustuksen luomaa 
innostusta. Voit pyytaa tyttöja miettimaan, miten kertomukset van Goghista ja sisar 
Goatesista osoittavat kunkin perheenjasenen vaikutusta jonkun muun perheenjasenen 
kykyihin. 

Keskustelua • Miten teidan kaytöksenne ja asenteenne kotona vaikuttaa siihen, kehittavatkö veljenne ja 
sisarenne kykyjaan? 

• Miksi ihminen saattaa luovuttaa ja jattaa sikseen kykyjensa kehittamisen? 

Toiminta Anna jokaiselle nuorelle naiselle kyna ja paperia. Pyyda heita taittamaan paperi 
pituussuunnassa kolmeen yhta suureen sarakkeeseen ja kirjoittamaan sarakkeiden 
otsikoiksi "Perheenjasenen nimi", "Kyvyt" ja "Mita mina voin tehda". 

Nuorten naisten pitaisi kirjoittaa perheensa jasenten nimet vasemmanpuoleiseen 
sarakkeeseen ja jattaa paljon tilaa eri nimien valiin. Ehdota, etta he ajattelevat muutaman 
minuutin, mita kykyja heidan perheensa jasenilla saattaa olla. Pyyda heita kirjoittamaan 
toiseen sarakkeeseen nykyiset ja mahdolliset kyvyt. Keskustelkaa siita, miten nuoret naiset 
voivat auttaa perheensa jasenia. Ehdotukset kirjoitetaan viimeiseen sarakkeeseen. Kehota 
nuoria naisia kayttamaan paperissa olevia ehdotuksia ja auttamaan perheensa jasenia 
kehittamaan kykyjaan. 
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Oppiaihe 27 

Perheenjasenen 
nimi 

Pekka 

Sanna 

Oppiaiheen paatös 

Keskustelua • Jos joku perheesi jasen auttaisi sinua menestymaan jossakin, mista olet aina uneksinut, 
niin kuinka se vaikuttaisi tunteisiisi hanta kohtaan? 

Keskustelkaa siita, kuinka me voimme hyötya toistemme kyvyista. Pyyda nuoria naisia 
kertomaan mahdollisia kokemuksiaan siita, kun joku perheenjasen on auttanut toista 
kehittamaan jotakin lahjaansa. 

Opettajan esitys Selita, etta useimmat meista aliarvioivat ihmisessa olevan voiman hyvaan. Jos me 
paattaisimme auttaa perheenjasenia löytamaan ja kehittamaan kykyjaan, me 
huomaisimme, etta rakkautemme heita kohtaan kasvaa ja kehittyy heidan kykyjensa 
myöta. Huomaisimme, etta on olemassa hyvin monenlaisia lahjoja ja ettei niita ole aina 
helppo löytaa, mutta jos me yritamme sitkeasti, me onnistumme ja autamme myös 
perheemme jasenia onnistumaan ja olemaan onnellisia niin tassa kuin iankaikkisessakin 
elamassa. 
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Kyvyt (nykyiset ja 
mahdolliset) 

urheilu 
matematiikka 
laulaminen 

juokseminen 
ompeleminen 
piirtaminen 

Mita mina voin tehda? 

Harjoittelen hanen kanssaan. 
Pyydan hanen apuaan matematiikan 
tehtavissa. Kehun hanta usein 
hanen menestyessaan. 
Laulan hanen kanssaan. 

Otan aikaa, kun han juoksee. 
Kehun hanen ompelutöitaan, 
juoksuaan ja piirustustaitoaan. 
Autan hanta, kun han pyytaa apua. 





Johtamistaidon 
kehittaminen 



Oppiaihe 32 Kaytan lahitavoitteita 
ponnahduslautana 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa, miten lahitavoitteet voivat auttaa hanta saavuttamaan 
pitkan ajan tavoitteita. 

VALMISTELUT 1. Varaa kynia ja paperia nuorille naisille. 

2. Vapaavalintainen: Valmista monisteet oppiaiheen ensimmaisen osan ohjeiden mukaan. 

3. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS Johdanto 

Toiminta Pyyda tyttöja kuvittelemaan aikaa viisi vuotta tasta eteenpain. Kehota heita ajattelemaan 
muutaman minuutin ajan, mita he haluaisivat silloin tehda ja millaisia he olisivat, jos heidan 
hartaimmat toiveensa toteutuisivat. Pyyda heita miettimaan tasmallisia ja juuri itseaan 
koskevia tavoitteita kuten: "Haluan olla temppeliavioliitossa; haluan olla ylioppilas; haluan 
olla opettaja (sihteeri, sairaanhoitaja jne.)" Kun heilla on ollut muutama minuutti 
miettimisaikaa, pyyda heita kirjoittamaan tavoitteet paperiin. Pyyda heita sitten 
kirjoittamaan ainakin kolme tarkeinta seikkaa, joiden avulla he voivat saavuttaa tavoitteensa. 

Selita tytöille, etta nama kolme seikkaa ovat lahitavoitteita tai ponnahduslautoja, jotka 
auttavat heita saavuttamaan pitkan ajan tavoitteen. Vanha kiinalainen sananlasku kuuluu: 
"Tuhannen virstan matka aikaa yhdella askeleella." Pyyda muutamaa tyttöa kertomaan 
jokin pitkan ajan tavoitteensa ja ne ponnahduslaudat (lahitavoitteet), jotka johtavat sen 
asettamiseen. Kirjoita tauluun ensin pitkan ajan tavoite ja sen alapuolelle lahitavoitteet. 

Tavoitteiden asettaminen auttaa meita edistymaan 

Selita, etta tavoitteiden asettaminen auttaa meita toteuttamaan toiveemme. 
• Miksi pelkka toive saavuttaa jotakin ei tavallisesti riita innostamaan meita tarvittavaan 
toimintaan? 
Selita, etta tavoitteiden kautta meilla on jokin maaratty ja saavutettavissa oleva kohde, 
johon voimme pyrkia. Ne viitoittavat kulkuamme. Lue seuraava: 

"Ei suunnitelmaa. Ei tavoitetta. Ei paamaaraa. Tie minne tahansa on tie ei minnekaan. Ja tie ei 
minnekaan johtaa uhrattuihin unelmiin, menetettyihin mahdollisuuksiin ja tayttymattömaan 
elamaan." (Thomas S. Monson, "Mita tieta kuljet?", Valkeus, huhtikuu 1977, s. 22) 

Tavoitteiden asettaminen voi olla tarkea keino menestya koko elamamme ajan. Ja nyt on 
hyva aika oppia, kuinka voimme ohjata tarmomme arvokkaiden tavoitteiden asettamiseen 
ja saavuttamiseen. 

Kay tyttöjen kanssa lapi seuraavat nelja tavoitteiden asettamisen vaihetta: 
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Tavoitteiden Vaihe 1: Arvioi (paata, mita on tehtava) - Tee luettelo asioista, jotka haluaisit tietaa, 
asettamisen vaiheet ominaisuuksista ja kyvyista, jotka haluaisit itsessasi olevan, ja asioista, jotka haluaisit 

saavuttaa elamassasi. 
Vaihe 2: Suunnittele (mita tehda ja milloin) - Kirjoita muistiin tavoite ja suunnitelma, 
kuinka voit sen saavuttaa. Muista, etta kirjoittamaton tavoite on vain toive. Jos haluat, 
valitse joku vanhempi henkilö, ystava tai johtaja, jolle voit kertoa edistymisestasi. Maaraa 
aika, johon mennessa aiot paasta tavoitteeseesi, ja paivat, jolloin tarkistat edistymistasi. 
Vaihe 3: Toimi suunnitelmasi mukaan - Jos tavoite on jotakin, minka voit toteuttaa, toteuta 
se! Jos tarvitset apua, pyyda jotakuta auttamaan sinua toteuttamaan tavoitteesi. 
Vaihe 4: Raportoi edistymisestasi ja tuloksista - Keskustele valitsemasi henkilön kanssa 
edistymisestasi. Kerro, mita olet tehnyt, ja tarkista edistymisesi. Jotkut tavoitteesi voivat 
olla luottamuksellisia. Voit tarkistaa ne itse tai kertoa niista taivaalliselle Isallesi 
rukouksessa. 
Kun olet suorittanut vaiheen 4, aloita jalleen alusta arvioimalla, mita haluat tehda 
seuraavaksi. 

Kertomus Muuan nuorten naisten luokka yhdessa opettajansa kanssa oli huolissaan yhdesta luokan 
jasenesta. He valitsivat luokan tavoitteeksi saada Kati aktiiviseksi kouluvuoden loppuun 
mennessa. He tiesivat, etta se olisi luultavasti pitkan ajan tavoite, silla han oli ollut 
luokassa vain kaksi kertaa kolmen vuoden aikana. He asettivat joitakin lahitavoitteita ja 
sanoivat opettajalleen raportoivansa edistymisesta. Heidan tavoitteensa olivat 1) saada 
Kati yhteen toimintailtaan ja 2) saada hanet sunnuntaina luokkaan. He kirjoittivat 
suunnitelman muistiin, merkitsivat siihen kummankin tavoitteen ja ryhtyivat toimeen. 
Ensimmainen tavoite oli melko helppo. Tytöt tiesivat, etta Kati piti lentopallosta ja pelasi 
koulun lentopallojoukkueessa. Tytöt suunnittelivat urheiluillan ja kysyivat Katilta, 
halusiko han tulla opettamaan heille lentopalloa. Han suostui mielellaan, ja toimintailta oli 
suuri menestys. 
Toinen tavoite oli hieman vaikeampi. He olivat edelleenkin hanen ystaviaan koulussa. He 
veivat hanelle luokassa jaetut monisteet, mutta han ei halunnut tulla sunnuntaina 
kirkkoon eika ollut kiinnostunut opetuksesta. Silloin tytöt ja heidan opettajansa paattivat 
luokan toimintana menna yhteen Katin koulun lentopallo-otteluun katsomaan hanen 
peliaan. He kaikki hurrasivat aanekkaasti ja juoksivat onnittelemaan hanta pelin jalkeen. 
Seuraavana sunnuntaina Kati oli kirkossa! Ensimmaista kertaa han tuntui viihtyvan ja 
nauroi ja jutteli muiden tyttöjen kanssa. Tytöt jatkoivat yrityksiaan ja osoittivat edelleenkin 
rakkauttaan ja Kati tuli yha useammin kirkon kokouksiin. Itse asiassa Kati kutsuttiin 
toimimaan luokan johtokunnassa seuraavana vuonna. 

Keskustelua Pyyda tyttöja lyhyesti mainitsemaan tavoitteiden asettamisen nelja vaihetta tasta 
kertomuksesta. Selita, etta lahitavoitteet olivat ponnahduslautana pitkan ajan tavoitteelle. 

Lahitavoitteiden arviointi auttaa arvioimaan menestystamme ja tarkistamaan 
suuntaamme 
Selita, etta meidan on tarpeen silloin tallöin arvioida lahitavoitteitamme, jotta olisimme 
varmoja siita, etta ne johtavat meidat siihen, mihin haluamme paasta. 

Lainaus Lue seuraava lainaus: 
"Meidan tulee kaikkien jatkuvasti arvioida edistymistamme. Jotta voisimme elaa vanhurskasta 
elamaa ja tayttaa luomisemme tarkoituksen, meidan taytyy alituisesti luoda silmays 
menneeseen, maaritella nykyinen asemamme ja asettaa tavoitteet tulevaisuutta varten. 
Ilman tata menettelya meilla on tuskin mitaan mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteitamme." 
(O. Leslie Stone, "Onnistuminen avioliitossa", Valkeus, lokakuu 1978, s. 108) 

Kertomus Esita seuraava kertomus: 
Karoliinalla oli aina ollut pitkan ajan tavoitteena temppeliavioliitto, mutta se tuntui olevan 
kaukana tulevaisuudessa. Han alkoi seurustella melko saannöllisesti pojan kanssa, joka ei 
ollut kirkon jasen. Karoliina ei katsonut siita olevan mitaan haittaa, koska poika oli 
kunnollinen. Sita paitsi han ei aikonutkaan ottaa suhdetta vakavasti. He tapasivat toisiaan 
usein sunnuntaisin, koska se sopi pojan työaikatauluun. Ensin Karoliina yritti kayda myös 
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kirkon kokouksissa. Mutta kokoukset tuntuivat aina olevan samaan aikaan heidan 
tapaamistensa kanssa, joten han alkoi jaada pois kirkon kokouksista yha useammin. 
Hanesta oli tulossa epaaktiivinen ja han alkoi tehda sunnuntaisin sellaista, mita oli 
aikaisemmin pitanyt sopimattomana. 
Karoliinan vanhemmat ja piispa olivat huolissaan hanesta. Puhutellessaan hanta piispa 
tiedusteli hanen pitkan ajan tavoitteitaan. Karoliina vakuutti, etta temppeliavioliitto oli 
edelleenkin hanen tavoitteittensa karkipaassa. Yhdessa he alkoi vat arvioida hanen 
edistymistaan tuohon tavoitteeseen ja niita lahitavoitteita, jotka johtaisivat hanet siihen. 
Karoliina tajusi, etta hanen tavoitteensa tutkia pyhia kirjoituksia, kayda kirkon 
kokouksissa ja noudattaa useita muita Herran kaskyja olivat jaaneet saavuttamatta. 
Karoliinan vanhemmat ja piispa auttoivat hanta asettamaan uusia lahitavoitteita, jotka 
korjaisivat hanen suuntansa ja auttaisivat hanta lopulta saavuttamaan pitkan ajan 
tavoitteensa, temppeliavioliiton. Karoliinalla oli rohkeutta ja paattavaisyytta, ja taivaallisen 
Isan avulla han muutti sen, mita piti muuttaa tassa elamansa eraassa ratkaisevassa 
vaiheessa. Joitakin vuosia myöhemmin han tapasi kelvollisen nuorukaisen ja hanet 
vihittiin temppelissa ajaksi ja kaikeksi iankaikkisuudeksi. 

Keskustelua • Mita olisi saattanut tapahtua, jos Karoliina olisi jatkanut aloittamallaan tavalla? Miten 
han vaaransi pitkan ajan tavoitteenaan olleen temppeliavioliiton laiminlyömalla 
lahitavoitteet kuten seurustelun vain sellaisten poikien kanssa, joilla on korkeat 
tasovaatimukset ja jotka kunnioittavat hanen aktiivisuuttaan kirkossa? 
Selita, miten helposti voi joutua harhaan pitkan ajan tavoitteestaan, jos ei saannöllisesti 
arvioi edistymistaan. Auta myös tyttöja huomaamaan, etta muut ihmiset, esimerkiksi 
vanhemmat tai piispa, voivat auttaa meita arvioimaan edistymistamme. 

Pitkan ajan tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan lujaa paattavaisyytta 
Selita, etta meidan taytyy lujasti paattaa saavuttaa tavoitteemme, tai muutoin joudumme 
jossakin vaiheessa harhaan suunnastamme ja paadymme helpommille reiteille. 

"Muutamat vaihtoehdot ovat aikaavievia ja vaikeita, mutta ne vievat meita oikeaan 
suuntaan kohti lopullista tavoitettamme; toiset taas ovat nopeita, valjia ja miellyttavia, 
mutta ne johtavat pois oikeasta suunnasta. Meidan on tarkeata saada lopulliset 
tavoitteemme selviksi mielessamme, jottei huomiomme kiinny joka tienhaarassa 
seuraaviin epaolennaisiin kysymyksiin." (Ks. Spencer W. Kimball, "Paatökset: miksi on 
tarkeaa tehda niita jo nyt", Valkeus, syyskuu 1971, s. 273.) 

Selita, etta meidan taytyy olla kyllin paattavaisia tehdaksemme uhrauksia ja 
maksaaksemme hinnan, joka vaaditaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Presidentti Spencer 
W. Kimballin paattavaisyys saavuttaa tavoite ilmenee seuraavasta kertomuksesta: 

"Lahetystyöni jalkeen halusin yliopistoon, mutta perheellani ei ollut varaa kouluttaa 
minua. Niinpa otin työpaikan rahtitavaran kasittelijana Southern Pacific Railroad -yhtiössa 
Los Angelesissa hankkiakseni opiskelurahoja. Tein 14-tuntisia työpaivia kuljettaen 
rahtitavaraa varastorakennusten ja tavaravaunujen valia kaksipyöraisilla työntökarryilla. 
Usein naissa työntökarryissa oli likemmas puolen tonnin kuorma. Ymmarratte varmasti, 
miksi olin vasynyt paivan paattyessa. 

Asuin sisareni luona noin neljan - viiden kilometrin paassa. Raitiovaunukyyti maksoi 
kymmenen senttia, ja mina kavella laapostin koko matkan kumpaankin suuntaan 
saastaakseni 20 centtia paivassa. Halusin hartaasti yliopistoon, ja tuon valimatkan 
kaveleminen toi paamaarani saman verran lahemmaksi toteutumistaan. Sain saastetyksi 
niin paljon, etta saatoin palata kotivaltiooni Arizonaan ja menna Arizonan yliopistoon." 
(Spencer W. Kimball, "Paatökset: miksi on tarkeaa tehda niita jo nyt", s. 273) 

Soveltaminen kaytantöön 

Kehota jokaista nuorta naista asettamaan lahitavoitteita ja pitkan ajan tavoitteita, 
arvioimaan edistymistaan ja paattamaan lujasti saavuttaa tavoitteensa. Kehota heita 
kirjoittamaan muistiin tarpeen mukaan uusia tavoitteita ja saavuttamaan ne kayttaen 
lahitavoitteita ponnahduslautana. 

Opettajan esitys 

Lainaus 

Opettajan esitys 

Kertomus 
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Vastuun delegoiminen 

TAVOITE Jokainen nuori nainen ymmartaa ne periaatteet ja vaiheet, jotka liittyvat vastuun 
jakamiseen toisille. 

VALMISTELUT 1. Varaa kynia ja paperia tytöille. 

2. Vapaavalintainen: Voit antaa jokaiselle tytölle kotiin vietavaksi monisteen, jossa on viisi 
tehtavien jakamiseen liittyvaa vaihetta. 

3. Pyyda kahta tyttöa nayttelemaan tehtavien jakamiseen liittyvia viitta vaihetta. 

4. Pyyda nuoria naisia esittamaan haluamiasi pyhien kirjoitusten kohtia, kertomuksia tai 
lainauksia. 

Huomautus opettajalle Sinun on tunnettava hyvin tassa oppiaiheessa kuvaillut delegoimisen viisi askelta ja 
kaytettava niita. Koska taidot karttuvat harjoittelemalla, suurin osa ajasta tulee kayttaa 
oppiaiheen jalkimmaiseen osaan. 

OPPIAIHEEN KA-
SITTELY EHDOTUS 

Kertomus 

Keskustelua taulua 
apuna kayttaen 

Tauluesitys 

Delegointi on tarkea johtamisperiaate 

Pyyda tyttöja sulkemaan hetkeksi silmansa ja kuvittelemaan mielessaan tyttöjoukkoa, joka 
pelaa jotakin joukkuepelia, esimerkiksi pesapalloa. Kuvaile taman tyttöjoukkueen toimia. 
Esimerkiksi: Pelinjohtaja on maarannyt kullekin pelaajalle tehtavan, ja jokainen on 
asettunut paikalleen. Jokainen pelaa hyvin ja seuraa johtajansa ohjeita. He saa vat paljon 
juoksuja ja hurraavat onnellisina yhdessa yleisön kanssa. 

Pyyda tyttöja kuvittelemaan sama joukkue uuden pelin alkaessa. Talla kertaa pelinjohtaja 
ei muistakaan maarata pelaajille naiden tehtavia eika antaa yksityiskohtaisia ohjeita. 
Joukkueen jasenet ovat hammennyksissa pelin alkaessa ja juoksevat sinne tanne. 
Pelinjohtaja yrittaa pelata jokaisessa paikassa. Kenellakaan muulla ei ole mahdollisuutta 
tehda juoksuja, mutta han tekee niita kolme. 

Pyyda tyttöja nyt aukaisemaan silmansa ja keskustelemaan siita, milta heista tuntuisi 
pelata naissa kahdessa joukkueessa. Kirjoita heidan vastauksensa tauluun. Mahdollisia 
vastauksia: 

Joukkue 1 

vastuulliselta 
olisin valmis auttamaan 
vapaalta 
iloiselta 
voisin osoittaa kykyni 

• Kummassa joukkueessa pelaisit mieluummin? Miksi? 

Selita, etta kun me olemme ryhmassa, jossa tunnemme olevamme hyödyksi ja voimme 
tehda valintoja ja vaikuttaa, me kasvamme ja olemme onnellisia. Pelinjohtaja, komitean 
puheenjohtaja tai kuka tahansa johtaja, joka auttaa meita kokemaan tallaisia tunteita, osaa 
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Joukkue 2 

pettyneelta 
en haluaisi pelata 
hyödyttömalta 
surulliselta 
tukahduttavalta 



kayttaa viisaasti erasta tarkeata johtajuuden periaatetta. Kysy tytöilta, mika tama periaate 
on. Kirjoita tauluun sana delegointi. 

Delegoidessamme me jaamme työmme tai vastuumme muiden kanssa ja annamme heille 
valtuuden toimia meidan nimissamme. 

Auta tyttöja oppimaan, miten Herra soveltaa tata tehtavien jakamisen periaatetta, 
kayttamalla seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia. Esita kysymykset yksi kerrallaan ja 
mainitse asianmukaisesti viite. Pyyda tyttöja etsimaan kohta, lukemaan se itsekseen ja 
kertomaan, miten se on vastaus kysymykseen. 

Voit myös antaa pyhien kirjoitusten viitteet ja jarjestaa metsastyksen. Esita kysymys ja 
anna tyttöjen etsia vastaus pyhista kirjoituksista. Voit antaa tarpeen mukaan vihjeita. 

1. Mika on taivaallisen Isamme työ? (KH Moos. 1:39) 

2. Kenen kanssa Han jakaa sen? (Joh. 6:38) 

3. Keille Vapahtaja jakoi valtuutta? (Ef. 4:11-12) 

4. Miten meidan on toimittava, kun saamme tehtavia? (LK 107:99-100) 

5. Mita apostolit tekivat palattuaan tehtaviaan suorittamasta? Mita meidan on tehtava? 
(Mark. 6:30) 

Selita, etta taivaallinen Isamme ja Vapahtaja kayttavat jatkuvasti tata tehtavien jakamisen 
periaatetta. Se auttaa meita kasvamaan, suo meille mahdollisuuksia kayttaa vapaata 
tahtoamme ja kykyjamme ja edellyttaa, etta me otamme vastuun teoistamme. 

Me voimme oppia delegoimaan tehokkaasti etenemalla vaiheittain 

Nayttelemista Selita, etta me kaikki voimme oppia delegoinnin periaatteen ja kayttaa sita 
menestyksellisesti. Pyyda etukateen tehtavan saaneita tyttöja nayttelemaan seuraavat 
tilanteet. Kirjoita jokainen vaihe tauluun ja pyyda tyttöja esittamaan ne yksi kerrallaan. 

Vaihe 1: Maarittele tehtava tasmallisesti. 

Luokanjohtaja: Anna, olemme huolissamme mehilaisista, jotka ovat juuri siirtyneet nuoriin 
naisiin. Me haluamme tutustua heihin paremmin ja auttaa heita tuntemaan itsensa 
tervetulleiksi ja viihtymaan. Me haluaisimme sinun jarjestavan toimintaillan, jossa 
luokkamme tutustuisi naihin uusiin tyttöihin. Suunnittelimme, etta se pidettaisiin kolmen 
viikon kuluttua, taman kuun 28. paivana. 

Vaihe 2: Kerro tehtavan tarkeydesta ja ilmaise luottavasi tehtavan suorittajaan. 

Luokanjohtaja: Jos nuoremmat tytöt eivat tunne itseaan tervetulleiksi ja toivotuiksi, he 
saattavat etsia ystavia muualta. Anna, sinulla on erityinen kyky tulla toimeen ihmisten 
kanssa ja saada asiat sujumaan. Me tiedamme, etta sina voit auttaa meita niin, etta uudet 
tytöt tuntisivat itsensa tassa toimintaillassa tervetulleiksi ja toivotuiksi. 

Anna: [ottaa tehtavan mielellaan vastaan] 

Vaihe 3: Pyyda tehtavan suorittajaa kertomaan, mita han aikoo tehda ja milloin. 

Luokanjohtaja: Sina tiedat, etta toimintailtaan on aikaa vain kolme viikkoa. Mita sinun 
mielestasi pitaisi tehda, Anna? 

Anna: [vastaa kysymyksen edellyttamalla tavalla] 

Luokanjohtaja: Mitka naista on tehtava aivan ensimmaisena? 

Anna: [vastaa] 

Luokanjohtaja: Miten pian arvelet selviytyvasi niista? 

Anna: [vastaa] 

Luokanjohtaja: Milloin hoidat muut tehtavat? 

Anna: [vastaa] 

Pyhien kirjoitusten 
visailu tai metsastys 
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Oppiaihe 27 

Luokanjohtaja: Kenelta voit pyytaa apua? 

Anna: [vastaa] 

Luokanjohtaja: Mita pyydat kutakin tekemaan? 

Anna: [vastaa] 

Luokanjohtaja: Kirjoitetaan muistiin kaikki, ettei mitaan paase unohtumaan. 

Vaihe 4: Paata, milloin tarkistat tehtavassa edistymista. 

Luokanjohtaja: Tavataan viikon kuluttua, ja jos muutoksia tapahtuu tai tarvitset jotakin 
ennen sita, tule kysy maan. 

Vaihe 5: Rohkaiseja kiita. 

Luokanjohtaja: Anna, olen hyvin tyytyvainen suunnitelmiisi. Olen kuullut nuorempien 
tyttöjen juttelevan, ja he odottavat innoissaan toimintailtaa. Olen kiitollinen työstasi. Kun 
pyydan sinulta apua, tiedan, etta voin luottaa sinuun. 

Keskustelkaa tyttöjen kysymyksista tai ajatuksista. Tahdenna kolmannen vaiheen 
tarkeytta: Tehtavaan pyydetyn on annettava ehdottaa, mita han aikoo tehda ja milloin. Nain 
han osoittaa ottavansa tehtavan vastaan. Johtajan on seurattava tarkoin jatkossa tehtavan 
suorittamista kysymalla, mita tehtavan suorittaja tekee parhaillaan ja milloin han saa 
osuutensa valmiiksi. Tehtavia jaetaan vaarin silloin, kun yritetaan vain paasta tekemasta 
jotakin työta itse. Jos johtajalla ei ole karsivallisyytta tai luottamusta huolehtia siita, etta 
tehtava suoritetaan, tai han on paattanyt tehda sen kuitenkin itse, han ei jaa tehtavia 
oikealla tavalla. Varoita tyttöja tallaisista tapauksista. 

Delegointi voi olla avuksi monissa tilanteissa 

Ryhma- tai Kun tytöt ovat nahneet havaintoesityksen, pyyda heita harjoittelemaan delegointia 
paritoimintaa kayttaen jotakin seuraavista tilanteista tai muita valitsemiasi tilanteita. Pyyda tyttöja 

noudattamaan tauluun merkittyja vaiheita. 

1. Luokkaasi on pyydetty lukemaan seurakuntaanne kuuluvalle sokealle leskelle. Teidan 
on maara menna hanen luokseen kahdesti viikossa tunnin ajaksi. Pyyda luokan jasenta 
huolehtimaan tasta tehtavasta ja jarjestamaan vierailut. 

2. Alueellanne suunnitellaan pidettavaksi nuorisokonferenssi kuuden viikon kuluttua. 
Aiheena on "Kohota minut korkeuksiin". Pyyda jotakuta huolehtimaan tapahtuman 
mainostuksesta. 

3. Olet koulun oppilaskuoron johtaja. Kuoro laulaa neliaanisesti. Johtajan tehtavana on 
sailyttaa nuotit, jakaa ja kerata ne ja huolehtia siita, etta kaikki nuotit ovat paikalla, kun 
kuoro laulaa jossakin muualla. Pyyda yhta kuoron jasenta keksimaan tapa, jolla 
nuotteja sailytetaan, ja esittamaan ajatuksensa kuorolle seuraavissa harjoituksissa. 

4. Olet vanhin tyttö perheessasi. On syntynyt hatatilanne, ja aitisi ja isasi ovat jattaneet 
sinun vastuullesi kolmeksi paivaksi kolme sisarustasi, jotka ovat ialtaan 8-, 9- ja 12-
vuotiaat. Tarvitset aikaa lukeaksesi joululomaa edeltaviin kokeisiin. Miten voit jakaa 
tehtavia niin, etta ruoka tulee valmistetuksi, astiat pestyiksi ja muut taloustyöt 
tehdyiksi? 

Keskustelua Tarkkaile tyttöja heidan harjoitellessaan ja auta tarvittaessa. Jos teilla on aikaa, yksi pari 
voisi esittaa tehtavansa luokalle. Anna tyttöjen ehdottaa muita tilanteita (kirkossa, 
perheessa, koulussa, työssa), joissa delegoinnista olisi apua. 

Soveltaminen kaytantöön 

Anna tytöille kynat ja paperia. Pyyda jokaista tyttöa kirjoittamaan paperiin erilaisia 
tehtaviaan. Pyyda heita tutkimaan luetteloaan ja miettimaan, kuinka he voivat kayttaa 
delegoinnin periaatetta jossakin tehtavassaan. Pyyda heita kayttamaan oppimiaan viitta 
vaihetta tulevalla viikolla. 
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Oppiaihe 32 

Elavien profeettojen puheet ovat oivallisia lisaoppiaiheiden lahteita. Valitse viimeisimman 
konferenssin puheita, jotka ovat Valkeudessa. Naiden oppiaiheiden valmistaminen ja 
esittaminen antaa sinulle tilaisuuksia löytaa Hengen johdolla sellaisia aiheita, jotka ovat 
tarpeellisia luokkasi jasenille. Nuorille naisille pitaisi ilmoittaa etukateen, mita puheita 
kasitellaan, niin etta he voivat valmistautua keskusteluun. Kun laadit oppiaiheita, kayta 
johtavien auktoriteettien yleiskonferenssipuheiden ja pyhien kirjoitusten opetuksia. 

Oppiaiheiden valmistaminen ja esittaminen 

Noudata naiden oppiaiheiden valmistamisessa ja esittamisessa samaa menetelmaa kuin 
valmistaessasi oppiaiheita oppikirjasta. Sen lisaksi on hyötya seuraavista askelista: 

1. Paata rukoillen, mita evankeliumin periaatetta tai paaajatusta valitussa puheessa 
opetetaan. Hahmottele kaksi tai kolme paaajatukseen liittyvaa ajatusta. 

2. Paata, mihin oppiaiheella pyrit. Haluatko esimerkiksi opettaa luokan jasenia 
ymmartamaan jonkin periaatteen, vahvistamaan uskoa, muovaamaan asennetta tai 
saamaan halun muuttaa kayttaytymistaan? 

3. Jasentele oppiaiheen aineisto. Etsi lisaa aihetta kasittelevia pyhien kirjoitusten kohtia. 
Pyyda sopivia havaintovalineita kirjastonhoitajalta. 

4. Valmista kysymyksia puheesta valituista lainauksista ja pyhien kirjoitusten kohdista. 
Mita lainaukset ja pyhien kirjoitusten kohdat merkitsevat? Sovella niita nuoriin naisiin 
(ks. 1 Ne. 19:23). 

5. Valitse opetusmenetelmia, jotka saavat nuoret naiset osallistumaan, ja anna luokan 
jasenille tehtavia. Katso opetusmenetelmaehdotuksia kirjasta Opettaminen - ei 
suurempaa kutsumusta (33043 130). 
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Nuorten Naisten neuvojalle: Oppiaiheiden 
valmistaminen yleiskonferenssipuheista 



Taulukko Seuraavasta taulukosta saattaa olla hyötya valmistettaessa oppiaihetta puheesta: 

Puheen nimi: 

Evankeliumin periaate tai paaajatus: 

Paaaiheeseen liittyvia ajatuksia: 

Jasentely Opetusmenetelmat 

1. Esittele evankeliumin periaate ja • Kirjoita evankeliumin periaate ja siihen 
siihen liittyvat ajatukset. liittyvat ajatukset tauluun. Aloita oppiaihe 

havaintoesityksella, kertomuksella, kuvalla, 
pyhien kirjoitusten kohdalla tai ajatuksia 
herattavalla kysymyksella. 

2. Esita oppiaiheen paaosa. • Etsi puheessa olevat pyhien kirjoitusten 
kohdat seka muita pyhien kirjoitusten 

• Mita Herra on sanonut kohtia, jotka selvittavat puheessa olevaa 
evankeliumin periaatteesta? evankeliumin periaatetta, ja 

keskustelkaa niista. 
• Mita nykyajan profeetat 
ovat siita sanoneet? • Esita kysymyksia puheen lainauksista. 

Esita puheesta kertomuksia tai lainauksia, 
• Kuinka me voimme soveltaa tata jotka havainnollistavat evankeliumin 
evankeliumin periaatetta jokapaivaiseen periaatetta. 
elamaamme? Kuinka taman periaatteen 
mukainen elama voi vahvistaa meidan • Esita kysymyksia ja johda keskustelua 
uskoamme ja auttaa meita tekemaan niin, etta se auttaa nuoria naisia 
vanhurskaita paatöksia ja ratkaisemaan soveltamaan evankeliumin periaatteita 
ongelmiamme? elamaansa. 

• Pyyda luokan jasenia kertomaan 
keskustelun aiheena olevaan periaatteeseen 
liittyvista kokemuksista ja tunteista ja 
todistamaan siita. Kerro omistakin 
tunteistasi. 

3. Paata yhteenvedolla opetetusta. • Todista opettamasi evankeliumin 
periaatteen totuudellisuudesta ja sen arvosta 
omassa elamassasi. 
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Muistiinpanoja 
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