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IV

JOHDANTO

TARKOITUS

Tämän oppikurssin tarkoituksena on auttaa Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä valmistautumaan saamaan
temppelisuosituksen ja menemään temppeliin. Jäsenet, jotka ovat ai-
kaisemmin käyneet temppelissä, voivat myös osallistua kurssille op-
piakseen lisää temppelistä.

OSALLISTUJAT

Tämän kurssin osallistujilla tulee olla halu mennä temppeliin, ja hei-
dän tulee olla kelvollisia saamaan temppelisuositus. Jos he eivät vielä
ole saaneet temppelisuositusta, heidän tulee valmistautua saamaan se.

Jos jäsenet eivät ole vielä olleet pyhäkoulun Evankeliumin periaatteet
-luokassa, on suositeltavaa, joskaan ei välttämätöntä, että he käyvät
sen ennen tätä kurssia. Heillä tulee ennen tälle kurssille osallistumista
olla kohtuullinen ymmärrys evankeliumin perusopeista ja -periaat-
teista ja halu noudattaa sellaisia Jumalan käskyjä kuin siveyden laki,
lepopäivän pyhittäminen, viisauden sana ja kymmenysten laki.
Kelvollisuus ja henkilökohtaiseen vanhurskauteen pyrkiminen ovat
välttämättömiä, jotta henkilö voisi osallistua temppelitoimituksiin.

Seurakuntaneuvosto voi keskustella piispan tai seurakunnanjohtajan
johdolla siitä, kuinka tätä kurssia voitaisiin käyttää heidän pyrkimyk-
sissään vahvistaa perheitä ja auttaa miehiä valmistautumaan Melki-
sedekin pappeuden saamiseen.

Jokaisen osallistujan on saatava henkilökohtainen kutsu tälle kurssille
joko piispalta tai seurakunnanjohtajalta tai joltakulta muulta Melki-
sedekin pappeuden johtajalta seurakunnassa.

AIKA JA PAIKKA

Tämän kurssin luokkien koko voi vaihdella, mutta yleensä sitä tulisi
opettaa pienille ryhmille seurakuntatasolla. Oppitunnit voidaan pitää
joko seurakuntakeskuksessa tai jossakin kodissa. Paikan, ajankohdan
ja sen, miten usein oppitunteja pidetään, tulisi sopia sekä luokan jä-
senille että opettajalle.

Kurssin aineisto on jaettu seitsemään oppiaiheeseen. Opettaja voi kui-
tenkin käyttää kunkin oppiaiheen käsittelemiseen niin paljon aikaa
kuin luokan jäsenet tarvitsevat. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että kuta-
kin oppiaihetta käsitellään useammalla kuin yhdellä oppitunnilla.



OPPILAAN AINEISTO

Jokaisella luokan jäsenellä tulee olla oppitunneilla käytössään pyhät
kirjoitukset. Jokaisella luokan jäsenellä tulee myös olla käytettävis-
sään kirjanen Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin (36793 130).
Se on tämän kurssin oppilaan kirja. Siihen viitataan jatkuvasti oppi-
tunneilla, ja luokan jäseniä tulee pyytää lukemaan se kurssiviikkojen
aikana.

OPETTAJAT

Tätä kurssia opettamaan voidaan kutsua yksityisiä henkilöitä tai
aviopareja. Opettajilla tulee olla luja todistus evankeliumista, ja hei-
dän tulee olla herkkiä Hengen kuiskauksille. Heidän tulee olla en-
daumentin saaneita jäseniä, joilla on voimassa oleva temppelisuosi-
tus, ja heidän tulee ymmärtää temppelityön merkitys ja pyhyys.

Opettajan tulisi, milloin mahdollista, mennä kurssin osanottajien
kanssa temppeliin, kun he menevät sinne saamaan temppelitoimituk-
sensa.

OHJEITA OPETTAJALLE

Kirkon jäsenten tulisi olla hengellisesti valmiita ennen kuin he me-
nevät temppeliin. Tämän valmistautumisen yhteydessä heidän pitäi-
si oppia ymmärtämään riittävästi pelastussuunnitelmaan ja temppe-
lityöhön liittyviä oppeja. Sinulla on etuoikeus auttaa muita tässä
valmistautumisessa, joka johtaa yhteen heidän elämänsä pyhimmis-
tä kokemuksista. Ole vastaanottavainen Hengen kuiskauksille, niin
että voit esittää oppiaineiston osallistujien kannalta parhaalla mah-
dollisella tavalla. Muista Herran neuvo: "Ja Henki annetaan teille 
uskon rukouksen kautta; ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa"
(OL 42:14).

Lue tämä opas alusta loppuun ennen ensimmäistä oppituntia, niin
että ymmärrät, miten aineistossa esitetyt asiat tukevat toisiaan.
Valmista jokainen oppiaihe hyvissä ajoin, jotta ymmärrät itse siinä
esitetyt ajatukset ja osaat esittää ne luokalle hyvin. Pidä oppiaiheita
opettaessasi huoli siitä, että luokan jäsenet ymmärtävät käsitellyt
asiat täysin ennen kuin jatkat eteenpäin. Älä pidä kiirettä oppiaihei-
den loppuun käsittelemisessä. Ole kärsivällinen ja anna osallistujille
mahdollisuus pohtia käsiteltyjä asioita ja esittää niistä ajatuksia.

Anna kunkin oppitunnin alussa ja milloin tahansa oppitunnin aika-
na luokan jäsenille mahdollisuuksia esittää kysymyksiä ja keskustella
ajatuksista. Auta heitä soveltamaan oppimiaan periaatteita omaan
elämäänsä. Vastaa kysymyksiin käyttämällä pyhiä kirjoituksia, myö-
hempien aikojen profeettojen opetuksia ja Herran Hengen opastusta.

JOHDANTO

V



Muista koko tämän kurssin ajan temppelitoimitusten pyhä luonne.
Kuten seuraavassa lainauksessa selitetään, eräistä temppelityön osa-
alueista ei pidä keskustella temppelin ulkopuolella:

"Temppelitoimituksista ei puhuta temppelin ulkopuolella. Mutta
Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että tieto näistä temppeliseremo-
nioista olisi vain harvoilla ja valituilla, jotka velvoitettaisiin huolehti-
maan siitä, etteivät muut saa koskaan tietää niistä. Oikeastaan asia on
aivan päinvastoin. Me kehotamme hartaasti jokaista sielua olemaan
kelvollinen ja valmistautumaan temppeliinmenoa varten. – –

Temppelitoimitukset ovat yksinkertaisia ja kauniita. Ne ovat pyhiä.
Niistä ei puhuta, etteivät ne joutuisi sellaisten käsiin, jotka eivät ole
valmiita." (Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, s. 2.)

Pyri vahvistamaan omaa todistustasi temppelistä ja todista usein
luokalle opettamiesi periaatteiden totuudesta. Tarjoa myös luokan
jäsenille mahdollisuuksia lausua todistuksensa, milloin se on tarkoi-
tuksenmukaista.

Muista aina temppelityön tärkeys. Vanhin Boyd K. Packer on sano-
nut: "Toimituksista ja liitoista tulee valtakirjoja, joilla pääsemme
Hänen kasvojensa eteen. Niiden kelvollinen vastaanottaminen on
koko elämän tärkein tavoite; niiden pitäminen sen jälkeen on kuole-
vaisuuden suurin haaste." ("Liitot", Valkeus, heinäkuu 1987, s. 19.)

JOHDANTO

VI
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TEMPPELISSÄ OPETETAAN SUURTA
PELASTUSSUUNNITELMAA1

"Ja ikuinen elämä
on sitä, että he
tuntevat sinut, 
ainoan todellisen
Jumalan, ja hänet,
jonka olet lähet-
tänyt, Jeesuksen
Kristuksen" 
(Joh. 17:3).

TAVOITE

Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että temppelissä opetetaan
pelastussuunnitelmaa.

VALMISTELUT

1. Piirrä ennen oppitunnin alkua tauluun tai suureen paperiin kes-
keneräinen kaavio, joka esittää pelastussuunnitelmaa (ks. s. 3).
(Voit myös valmistaa jokaista luokan jäsentä varten paperiin
oman kaavion, jonka he voivat täydentää oppitunnin aikana.)

2. Huolehdi siitä, että jokaisella luokan jäsenellä on käytettävissään
pyhät kirjoitukset. Varaa jokaista luokan jäsentä varten myös kirja-
nen Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin. Nämä kirjaset olisi
pitänyt tilata osana kurssimateriaalia.

3. Voit pyytää muutamia luokan jäseniä auttamaan sinua oppiaiheen
toisen osuuden yhteydessä. Voit antaa pelastussuunnitelman
kunkin osan (kuolevaisuutta edeltävä elämä, lankeemus jne.) alla
mainitut pyhien kirjoitusten viitteet jollekulle luokan jäsenelle
ja pyytää tätä valmistautumaan esittämään oppitunnilla yhteen-
vedon siitä, mitä nämä kirjoitusten kohdat opettavat pelastus-
suunnitelmasta.

4. Voit halutessasi myös näyttää 13 minuuttia kestävän osion
"Ihmisen onnen etsintä" videokasetilta Multivideo 1 (56101 130)
tai videokasetilta Phase 1 Video (56779 130), mikäli jompikumpi
on käytettävissäsi.

OPPIAIHE

TEMPPELI ON HENGELLINEN KOULU

Pyydä jotakuta pitämään alkurukous.

Selitä, että jokaisella oppitunnilla käytetään pyhiä kirjoituksia. Kehota
luokan jäseniä tuomaan pyhät kirjoitukset jokaiselle oppitunnille.

Jaa luokan jäsenille kirjanen Valmistaudun astumaan pyhään temppe-
liin. Selitä, että se on oppilaan kurssiaineisto. Kirjasen sisältöä käsi-
tellään kaikilla oppitunneilla, ja jokaisen luokan jäsenen tulisi lukea
kirjanen kurssin aikana.
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"Koettelemme 
heitä näin nähdäk-
semme, tekevätkö
he kaiken, mitä
Herra, heidän
Jumalansa, käskee
heidän tehdä" 
(Abr. 3:25).

Aloita oppiaihe selittämällä, että temppeli on hengellinen koulu, joka
auttaa meitä oppimaan enemmän elämän tarkoituksesta ja pelastus-
suunnitelmasta.

Pyydä luokan oppilaita lukemaan seuraavat lainaukset, jotka selittä-
vät jonkin verran sitä, mitä me opimme temppelissä:

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, että temppeli "palvelee
myös opetuksen kehtona, koska siellä opetetaan Jumalan ylentäviä ja
pyhiä asioita. Meille esitetään rakastavan Isän suunnitelma kaikkien
sukupolvien Jumalan poikien ja tyttärien pelastukseksi. Meille kerro-
taan ihmisen iankaikkisesta retkestä aikaisemmasta olemassaolosta tä-
män elämän kautta tuonpuoleiseen elämään. Suuria, merkittäviä pe-
rustotuuksia opetetaan niin selkeästi ja yksinkertaisesti, että kaikki,
jotka ne kuulevat, ymmärtävät ne." ("Suolajärven temppeli", Valkeus,
marraskuu 1993, s. 6.)

Presidentti Brigham Young opetti, että temppelitoimitus, jota kutsu-
taan endaumentiksi, antaa meille iankaikkisen elämän kannalta
välttämätöntä opetusta: "Teidän endaumenttinne tarkoittaa sitä, et-
tä te saatte Herran huoneessa kaikki ne toimitukset, jotka ovat teille
välttämättömät lähdettyänne tästä elämästä, niin että voitte kulkea
takaisin Isän kasvojen eteen" (Discourses of Brigham Young, toim.
John A. Widtsoe, 1954, s. 416).

Pyydä luokan jäseniä lukemaan Joh. 17:3.

• Mikä tämän kohdan mukaan on tärkeintä tietoa, mitä me voimme
hankkia?

Selitä, että temppelissä me saamme tietää enemmän taivaallisesta
Isästämme ja Jeesuksesta Kristuksesta ja voimme päästä lähemmäksi
Heitä. Me saamme tietoa Heidän meitä varten laatimastaan suunni-
telmasta, jota pyhissä kirjoituksissa kutsutaan muun muassa lunas-
tussuunnitelmaksi ja pelastussuunnitelmaksi.

• Mistä olette tähän mennessä elämässänne saaneet tietoa pelastus-
suunnitelmasta?

• Miten pelastussuunnitelman tuntemuksenne on tuonut siunauksia
elämäänne?

TEMPPELISSÄ MEILLE OPETETAAN PELASTUSSUUNNITELMAA

Selitä, että osana temppeliendaumenttia opetetaan pelastussuunnitel-
maa. Oppiaiheen tämä osa auttaa luokan jäseniä valmistautumaan,
niin että he ymmärtävät näitä opetuksia temppelissä.

Näytä taulussa olevaa keskeneräistä kaaviota ja käy läpi seuraavat
kohdat. Käytä pyhien kirjoitusten kohtia auttaaksesi luokan jäseniä
ymmärtämään opetettavia asioita. Samalla kun keskustelette kustakin
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pyhien kirjoitusten kohdasta, kirjoita niiden viitteet oikeille kohdille
kaavioon (ks. valmis kaavio s. 6). Jos luokan jäsenillä on omat kaa-
vionsa, pyydä heitä lisäämään kirjoitusten viitteet niihin.

Jos olet etukäteen pyytänyt luokan jäseniä auttamaan sinua, pyydä
heitä esittämään, mitä he tietävät pelastussuunnitelmasta. Kerro, että
tunnilla keskitytään seuraaviin kysymyksiin: Mistä me olemme tul-
leet? Miksi me olemme täällä maan päällä? Minne me olemme me-
nossa tämän elämän jälkeen?

Kuolevaisuutta edeltävä elämä

1. Me olemme Jumalan, taivaallisen Isämme, henkilapsia ja me
asuimme Hänen luonaan ennen kuin tulimme maan päälle (ks.
Room. 8:16–17).

2. Taivaallinen Isä kutsui koolle taivaan suuren neuvoston (ks. Abr.
3:22–23). Hän esitti meidän iankaikkiseksi kehitykseksemme ja on-
neksemme suunnitelman, jota kutsutaan pelastussuunnitelmaksi.
Me päätimme noudattaa Hänen suunnitelmaansa.

3. Jeesus Kristus, taivaallisen Isän Esikoispoika, tarjoutui vapaaehtoi-
sesti Vapahtajaksemme suunnitelman mukaan (ks. Moos. 4:2;
Abr. 3:27).

4. Jumalan toinen poika Lusifer kapinoi taivaallisen Isän suunnitel-
maa vastaan ja "pyrki hävittämään ihmisen tahdonvapauden".
Hänet seuraajineen syöstiin alas taivaasta ja heiltä kiellettiin oikeus
saada fyysinen ruumis ja kokea kuolevaisuus. Saatana, kuten
Lusiferia nyt kutsutaan, on yrittänyt kautta aikojen tehdä koko ih-
miskunnan yhtä onnettomaksi, kuin hän itse on, houkuttelemalla
ihmisiä pahuuteen (ks. Moos. 4:1, 3–4; 2. Nefi 2:17–18).

Lankeemus

1. Aadam ja Eeva valittiin tulemaan maan päälle ensimmäisinä tai-
vaallisen Isän lapsista, ja heidät pantiin Eedenin puutarhaan.

 

 

KUOLEVAISUUTTA
EDELTÄVÄ ELÄMÄ

LANKEEMUS

KUOLEVAINEN ELÄMÄ

KUOLEMASTA
YLÖSNOUSEMUKSEEN

KIRKKAUDEN
VALTAKUNNAT
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"Me uskomme, että
koko ihmissuku voi
pelastua Kristuksen
sovituksen ansiosta
noudattamalla
evankeliumin lakeja
ja toimituksia" 
(UK 3).

Silloin heidän ruumiinsa eivät vielä olleet kuolevaisia
(ks. Moos. 3:7–8, 21–23).

2. Aadam ja Eeva päättivät syödä sitä hedelmää, jota Jumala oli heitä
kieltänyt syömästä. Sen seurauksena heidät karkotettiin Jumalan
edestä. Tätä karkotusta kutsutaan hengelliseksi kuolemaksi. Heistä
tuli kuolevaisia, mikä tarkoittaa, että heidän fyysinen ruumiinsa 
lopulta kuolisi. He tulivat myös kykeneviksi saamaan lapsia.
Muutosta kuolevaiseen tilaan sanotaan lankeemukseksi
(ks. 2. Nefi 2:19–25; OL 29:40–41).

Kuolevainen elämä

1. Kaikki ne, jotka päättivät aikaisemmassa olemassaolossa noudattaa
taivaallisen Isän suunnitelmaa, saavat fyysisen ruumiin syntymällä
tämän maan päälle. Kuolevaisen elämämme aikana meitä koetel-
laan, jotta nähtäisiin, olemmeko me halukkaita elämään uskosta ja
tottelemaan taivaallisen Isän käskyjä, silloin kun emme ole fyysi-
sesti Hänen edessään (ks. Alma 34:32; Abr. 3:24–26).

2. Kuolevaisuudessa kukin ihminen on vapaa valitsemaan, seuraako
hän Jumalaa vai Saatanaa (ks. 2. Nefi 2:27).

Kuolema ja ylösnousemus

1. Kun me kuolemme, meidän henkemme siirtyy henkimaailmaan
ja ruumiimme jää maan päälle. Tämä hengen ja ruumiin ero jat-
kuu ylösnousemukseemme saakka. Vanhurskaiden henget otetaan
vastaan rauhan ja onnen tilaan, jota kutsutaan paratiisiksi.
Jumalattomien henget joutuvat pimeyden tilaan, jota toisinaan
sanotaan vankilaksi (ks. Alma 40:9–14; ks. myös 1. Piet. 3:19).

2. Jeesuksen Kristuksen sovitus ja ylösnousemus suovat koko ihmis-
kunnalle keinon voittaa fyysinen kuolema ylösnousemuksessa.
Ylösnousemus tarkoittaa sitä, että meidän henkemme ja täydelli-
seksi tehty ruumiimme yhdistetään jälleen iankaikkisuudeksi (ks.
1. Kor. 15:22; 2. Nefi 9:10–13; Alma 11:42–44).

3. Jeesuksen Kristuksen sovitus suo meille myös keinon saada an-
teeksi ja tulla puhdistetuiksi synnistä, niin että me voimme asua
Jumalan edessä. Vapahtaja kärsi koko ihmiskunnan syntien 
tähden Getsemanen puutarhassa ja ristillä. Hänen sovituksensa
ansiosta me voimme tehdä parannuksen synneistämme ja saada
anteeksiannon. Kun elämme evankeliumin mukaan, me voimme
tulla kelvollisiksi saamaan iankaikkisen elämän lahjan ja tulla
Hänen kaltaisikseen (ks. Moosia 3:5–12).
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Kirkkauden valtakunnat

Ylösnousemuksen aikana kukin ihminen saa paikan jossakin kirkkau-
den valtakunnassa. Ne, jotka ovat vanhurskaita, perivät suuremman
ilon ja siunaukset kuin ne, jotka eivät tottele Jumalan käskyjä (ks.
1. Kor. 15:35, 40–42).

1. Telestinen kirkkaus on niitä varten, jotka eivät ota vastaan
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia eivätkä todistusta Jeesuksesta
eivätkä Jumalan profeettoja ja jotka elävät synnillistä elämää
(ks. OL 76:81–88, 98–103).

2. Terrestrinen kirkkaus on niitä varten, jotka ovat maan kunnialli-
sia ihmisiä, mutta jotka on johdettu harhaan, ja niitä varten,
jotka eivät ole rohkeita todistuksessa Jeesuksesta Kristuksesta
(ks. OL 76:71–79).

3. Selestinen kirkkaus on varattu niitä varten, jotka pitävät käskyt 
ja vastaanottavat toimitukset, jotka voittavat kaiken uskon
kautta Jeesukseen Kristukseen ja joista tulee puhdassydämisiä
(ks. OL 76:50–70).

Pyydä luokan jäseniä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä sellaista opitte pelastussuunnitelmasta, mitä ette tienneet 
aikaisemmin?

• Miltä teistä tuntuu, kun ajattelette Jeesuksen Kristuksen osuutta
tässä suuressa suunnitelmassa?

• Kuinka voimme osoittaa taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle
Kristukselle olevamme kiitollisia Heidän suunnitelmastaan?

Korostaaksesi Vapahtajan sovituksen tärkeyttä pelastussuunnitelmas-
sa kirjoita valmiin kaaviokuvan alaosaan kolmas uskonkappale.

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS

Korosta, että temppeli tarjoaa meille tietoa tästä suunnitelmasta, tie-
toa, joka tuo suuria siunauksia elämäämme. Lausu todistuksesi niistä
siunauksista, jotka olet saanut sen vuoksi, että ymmärrät pelastus-
suunnitelman ja elät evankeliumin periaatteiden mukaan.

Voit halutessasi näyttää lopuksi osion "Ihmisen onnen etsintä".

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.
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“Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta
noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia” (UK 3).
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MEIDÄN TULEE OLLA KELVOLLISIA
MENEMÄÄN TEMPPELIIN2
TAVOITE

Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että heidän täytyy olla kelvol-
lisia menemään temppeliin.

VALMISTELUT

1. Pyydä hyvissä ajoin ennen tätä oppituntia piispaa tai seurakunnan-
johtajaa esittämään tietoja siitä, miten temppelisuositus saadaan.
Esitystä varten ehdotettu materiaali on kohdassa "Temppeli-
suosituksen saamisen prosessi on siunaus" sivuilla 11–12. Jos piispa
ei pääse tulemaan, voit pyytää jompaakumpaa hänen neuvonanta-
jistaan huolehtimaan esityksestä.

2. Kirjoita tauluun tai suureen paperiin seuraava lainaus: "[Pyydän]
kaikkia kirkon jäseniä kiinnittämään enemmän huomiota Herran
Jeesuksen Kristuksen elämään ja esimerkkiin" (presidentti Howard
W. Hunter, "Kalliit ja mitä suurimmat lupaukset", Valkeus, tammi-
kuu 1995, s. 7).

OPPIAIHE

Pyydä jotakuta pitämään alkurukous.

Kysy luokan jäseniltä, onko heillä mitään kysyttävää. Käytä riittävästi
aikaa vastataksesi kysymyksiin parhaan kykysi mukaan ja siten kuin
Herran Henki kehottaa. Muista, että eräistä temppelityön osa-alueista
ei saa keskustella temppelin ulkopuolella.

Selitä, että niiden, jotka menevät temppeliin, tulee osoittaa uskonsa
taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen elämällä evankeliumin
mukaan ja pitämällä käskyt. Heidän tulee olla moraalisesti puhtaita,
maksaa täydet kymmenykset, noudattaa viisauden sanaa, pyhittää le-
popäivä ja pyrkiä elämään vanhurskaasti kaikissa muissakin suhteissa.
Piispan tai seurakunnanjohtajan ja vaarnan- tai lähetysjohtajan on
puhuteltava heidät ja todettava heidät kelvollisiksi saamaan temppe-
lisuositus. Tässä oppiaiheessa käydään läpi joitakin evankeliumin pe-
riaatteita ja käskyjä, joiden mukaan luokan jäsenten tulee elää ollak-
seen kelvollisia menemään temppeliin.

"Sydämeni syvin
halu on, että jokai-
nen kirkon jäsen on
temppelikelpoinen.
Toivon, että jokai-
nen aikuinen jäsen
on kelvollinen saa-
maan ja saa temp-
pelisuosituksen"
(presidentti Howard
W. Hunter; ks.
James E. Faust,
"Presidentti Howard
W. Hunter – ’kot-
kan tie’", Valkeus,
syyskuu 1994, s. 4).
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MORAALINEN PUHTAUS

Kerro, että Herra ja Hänen profeettansa ovat yhä uudestaan opetta-
neet meille moraalisen puhtauden suurta ja tärkeää merkitystä.
Presidentti Gordon B. Hinckley on opettanut: "Me uskomme sivey-
teen ennen avioliittoa ja täyteen uskollisuuteen avioliiton solmimi-
sen jälkeen. Siinä se on lyhykäisyydessään. Se on tie onneen elämäs-
sä. Se on tie tyytyväisyyteen. Se tuo rauhan sydämeen ja rauhan
kotiin." ("’Eihän tämä ole tapahtunut missään syrjäisessä kolkassa’",
Valkeus, tammikuu 1997, s. 46.)

Lukekaa yhdessä seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat:

OL 42:22–24 (Herra on käskenyt meitä rakastamaan puolisoamme ja
kieltänyt meitä havittelemasta ketään muuta; Hän on kieltänyt meitä
tekemästä aviorikosta.)

OL 121:45 (Herra on käskenyt meidän antaa hyveen kaunistaa aja-
tuksiamme lakkaamatta.)

1. Tim. 4:12 (Meidän tulee olla esimerkkejä puhtaudesta.)

1. Nefi 10:21 (Mikään epäpuhdas ei voi asua Jumalan luona.)

UK 13 (Me uskomme, että tulee olla siveellinen ja hyveellinen.)

• Miksi Herra korostaa moraalista puhtautta niin paljon?

• Mitä moraalittomuuden seurauksia me voimme nähdä meitä ympä-
röivässä maailmassa? Mitä siunauksia moraalisesti puhdas elämä tuo
mukanaan?

Kiinnitä luokan jäsenten huomio lainaukseen, jonka olet kirjoittanut
tauluun tai suureen paperiin (ks. tämän oppiaiheen kohtaa
"Valmistelut").

• Miten tämä neuvo voi auttaa meitä ja lapsiamme vastustamaan
maailman houkutuksia ja elämään moraalisesti puhtaina?

KYMMENYKSET

Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 119:4.

Kerro, että ensimmäinen presidenttikunta on antanut oikeista kym-
menyksistä seuraavan selityksen: "Yksinkertaisin tuntemamme lau-
sunto on Herran itsensä lausuma, nimittäin että kirkon jäsenten tulee
maksaa kymmenesosa ’kaikista tuloistaan vuosittain’" (First
Presidency Letter, 19. maaliskuuta 1970). Kymmenysvaroja käytetään
seurakuntakeskusten ja temppelien rakentamiseen, lähetystyön tuke-
miseen ja Jumalan valtakunnan rakentamiseen maan päällä.

Esitä seuraavat presidentti James A. Faustin sanat:
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"Kymmenysten maksaminen on periaate, joka on olennainen henkilö-
kohtaiselle onnelle ja kirkon jäsenten, niin rikkaiden kuin köyhien-
kin, hyvinvoinnille kaikkialla maailmassa. Kymmenysten maksaminen
on uhrauksen periaate, ja se on avain taivaan ikkunoiden avaamiseen.
– – Kirkon jäsenet, jotka eivät maksa kymmenyksiään, eivät menetä
jäsenyyttään, he menettävät vain siunauksia." ("Taivaan ikkunoiden
avaaminen", Liahona, tammikuu 1999, s. 67, 68.)

Käy läpi luokan jäsenten kanssa seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat:

3. Moos. 27:30 (Kymmenykset ovat Herran; ne ovat Herralle kuuluva
pyhä lahja.)

Mal. 3:8–11 (Me riistämme Jumalalta, silloin kun emme maksa kym-
menyksiämme; Jumala siunaa runsaasti niitä, jotka maksavat kym-
menykset.)

• Mitä siunauksia te olette saaneet maksamalla kymmenykset?

• Miksi me mielestänne riistämme Jumalalta, silloin kun emme
maksa kymmenyksiämme? (Ks. OL 104:14.)

Selitä, että jäseniä pyydetään joka vuosi tapaamaan piispansa tai
seurakunnanjohtajansa kymmenysselvityksessä ja kertomaan tälle,
maksavatko he täydet kymmenykset. Tämä tapaaminen tarjoaa jäse-
nille mahdollisuuden arvioida sitä, miten hyvin he täyttävät tämän
tärkeän käskyn.

VIISAUDEN SANA

Selitä, että Herra odottaa meidän olevan ennen temppeliin menoam-
me vapaita kaikista sellaisista tottumuksista, jotka tekevät elämästäm-
me epäpuhtaan ja epäterveen sekä hengellisesti että fyysisesti.

Lue seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat joko kokonaan tai osittain:

1. Kor. 3:16–17 (Meidän ruumiimme on Jumalan temppeli, eikä sitä
pidä turmella.)

OL 89 (Tämä ilmoitus tunnetaan viisauden sanana. Jakeissa 1–9
puhutaan niistä aineista, joita meidän ei pidä nauttia; jakeissa
10–17 puhutaan niistä aineista, jotka ovat hyväksi ruumiillemme;
jakeissa 18–21 kuvaillaan Herran lupauksia niille, jotka pitävät
Hänen käskynsä.)

• Mitkä seikat maailmassa nykyään saavat meidät rikkomaan meille
viisauden sanassa annetut käskyt?

• Miten voimme auttaa itseämme ja lapsiamme pitämään Herran
terveyslain?

Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 29:34.
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• Millä tavoin kuuliaisuus viisauden sanaa kohtaan voi mielestänne
olla meille sekä hengellisenä että aineellisena siunauksena?

• Mitä ovat ne "suuret tiedon aarteet" (OL 89:19), joita me voimme
saada pitämällä nämä käskyt?

Lukekaa seuraavat presidentti Boyd K. Packerin sanat:

"Se, mitä opitte hengellisesti, riippuu jossakin määrin siitä, kuinka
kohtelette ruumistanne. Sen vuoksi viisauden sana on niin tärkeä.

Riippuvuutta aiheuttavat aineet, jotka tuossa ilmoituksessa kielletään
– tee, kahvi, alkoholi ja tupakka – ehkäisevät hengellisen ilmoituksen
hienovaraisia tunteita, aivan kuten muutkin huumeet tekevät.

Älkää ylenkatsoko viisauden sanaa, sillä se voi maksaa teille ’suuria
tiedon aarteita, vieläpä salattuja aarteita’, joita on luvattu niille, jotka
pitävät sen. Hyvä terveys on lisäsiunaus." ("Henkilökohtainen ilmoi-
tus – lahja, koe ja lupaus", Valkeus, tammikuu 1995, s. 59–60.)

LEPOPÄIVÄ

Lukekaa yhdessä 2. Moos. 20:8–11.

Selitä, että Herran kansaa on aina käsketty pyhittämään lepopäivä.
Herra on luvannut suuria siunauksia niille, jotka tekevät niin.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 59:9–13.

• Mitkä ovat tärkeimpiä syitä siihen, että Herra on käskenyt meitä
pyhittämään lepopäivän?

• Millä tavoin kohta OL 59:9–13 voi opastaa meitä pyhittämään 
lepopäivän?

• Mitä siunauksia on luvattu niille, jotka viettävät lepopäivän oikein?

Esitä tämän keskustelun yhteydessä seuraavat vanhin James E.
Faustin opettamat periaatteet:

"Miksi Jumala on pyytänyt meitä pyhittämään lepopäivän? Minusta
siihen on ainakin kolme syytä. Ensimmäinen liittyy meidän fyysiseen
tarpeeseemme levätä ja uudistua. – –

Toinen syy on mielestäni paljon merkittävämpi. Se liittyy tarpeeseen
uudistaa ja vahvistaa hengellistä olemustamme. – –

Kolmas syy on ehkä tärkein näistä kolmesta. Se liittyy siihen, että
käskyjen pitäminen on osoitus rakkaudestamme Jumalaa kohtaan.
Autuaita ovat ne, jotka eivät tarvitse mitään muuta syytä kuin rak-
kauden Vapahtajaa kohtaan pitääkseen Hänen käskynsä." ("Herran
päivä", Valkeus, tammikuu 1992, s. 40.)
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• Mitä siunauksia teidän elämäänne on tullut sen vuoksi, että olette
pyhittäneet lepopäivän?

Pyydä luokan jäseniä sitoutumaan elämään tänään käsiteltyjen käs-
kyjen mukaan: moraalinen puhtaus, kymmenykset, viisauden sana
ja lepopäivän pyhittäminen. Silloin he ovat paremmin valmistautu-
neita menemään temppeliin ja saavat osakseen runsaampia Herran
siunauksia.

TEMPPELISUOSITUKSEN SAAMISEN PROSESSI ON SIUNAUS

Selitä, että ennen kuin jäsenet voivat mennä temppeliin, kukin heistä
täytyy todeta kelvolliseksi saamaan temppelisuositus. Kuten seuraa-
vassa lainauksessa selitetään, tämän suosituksen saamisen prosessi voi
olla siunauksena jokaisen ihmisen elämässä:

"Piispan tehtävänä on esittää kysymyksiä, jotka koskevat henkilökoh-
taista kelvollisuuttamme. Tämä puhuttelu on erittäin tärkeä, sillä siinä
kirkon jäsenellä on tilaisuus tutkistella elämäänsä tehtävään asetetun
Herran palvelijan kanssa. Jos elämässäsi on jokin ongelma, niin piispa
voi auttaa sinua ratkaisemaan sen. Neuvottelemalla tällä tavoin Israelin
yleisen tuomarin kanssa voit osoittaa kelvollisuutesi tai saada apua tul-
laksesi kelvolliseksi, niin että voit mennä temppeliin Herran hyväksy-
mänä." (Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, s. 3.)

Selitä, että piispa tai seurakunnanjohtaja ja vaarnanjohtaja tai lähetys-
johtaja puhuttelevat kaikkia niitä, jotka hakevat temppelisuositusta
ensimmäistä kertaa, ja niitä, jotka suunnittelevat avioliiton solmimista
temppelissä. Piispakuntaan ja vaarnan johtokuntaan kuuluvat neu-
vonantajat voivat puhutella niitä, jotka haluavat uusia temppelisuosi-
tuksensa.

Pyydä tässä vaiheessa piispaa tai seurakunnanjohtajaa tai jompaa-
kumpaa piispakuntaan kuuluvaa neuvonantajaa kertomaan temppeli-
suosituksista. Hänen ei pitäisi lukea luokalle varsinaisia puhutteluky-
symyksiä, mutta hän voi esittää ajatuksia siitä, mitä luokan jäsenet
voivat odottaa tullessaan temppelisuosituspuhutteluun. Seuraavia aja-
tuksia voidaan käyttää oppaana:

Niillä jäsenillä, jotka haluavat saada temppelisuosituksen, tulee olla
todistus taivaallisesta Isästä, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja
Pyhästä Hengestä. Heidän tulee tukea Herran profeettaa ja muita joh-
tavia auktoriteetteja sekä omia paikallisia kirkon johtajiaan. Heidän ei
pidä suhtautua myötämielisesti eikä olla yhteydessä sellaisiin ryhmiin
eikä ihmisiin, jotka ovat luopuneet kirkosta tai joiden opetukset ja
käytännöt ovat vastoin evankeliumia.

Niiden, jotka haluavat saada suosituksen, tulee osallistua uskollises-
ti sakramenttikokouksiin, pappeuskokouksiin sekä muihin kirkon
kokouksiin. Heidän tulee huolehtia tunnollisesti pappeusjohtajilta

"Pyytäisin kirkon
jäseniä – – asetta-
maan Herran temp-
pelin jäsenyytensä
suurenmoiseksi 
vertauskuvaksi ja
heidän kaikkien py-
himpien liittojensa
tuonpuoleiseksi 
viitekehykseksi"
(presidentti 
Howard W. Hunter;
ks. "Presidentti
Howard W. Hunter
– ’kotkan tie’", s. 4).



OPPIAIHE 2

12

saamistaan tehtävistä. Heidän tulee pyrkiä pitämään kaikki Herran
käskyt, mukaan lukien täysien kymmenyksien maksaminen, rehelli-
syys sanoissa ja teoissa sekä pidättäytyminen teestä, kahvista, alko-
holista, tupakasta ja muista haitallisista ja riippuvuutta aiheuttavis-
ta aineista.

Heidän tulee elää puhdasta ja hyveellistä elämää sekä noudattaa
Herran antamaa siveyden lakia, joka kieltää sukupuolisuhteet muiden
kuin oman puolison kanssa, jonka kanssa heidät on laillisesti vihitty.
Heidän suhteensa muihin perheensä jäseniin sekä hengellisessä että
fyysisessä mielessä tulee olla sopusoinnussa evankeliumin periaattei-
den kanssa. Heidän ei pidä harjoittaa minkäänlaista hengellistä, fyy-
sistä, henkistä tai emotionaalista väkivaltaa toisia ihmisiä kohtaan.

Heidän täytyy olla halukkaita tunnustamaan syntinsä ja hylkäämään
ne. Vakavat synnit kuten moraalirikkomukset, perheenjäsenten pa-
hoinpitely, kuuluminen luopioryhmiin tai niiden toimintaan tai tör-
keät lainrikkomukset, täytyy tunnustaa piispalle tai seurakunnanjoh-
tajalle hyvissä ajoin ennen temppelisuosituspuhuttelua. Jos jäsenen
omatunto, joka on kaikille ihmisille annettu Kristuksen valkeus, tuo
hänen mieleensä jonkin kysymyksen siitä, tulisiko jostakin asiasta
keskustella piispan tai seurakunnanjohtajan kanssa, siitä todennäköi-
sesti tulisi keskustella.

Eronneiden on ehkä tarpeen selvittää asia piispan tai seurakunnan-
johtajan ja vaarnanjohtajan tai lähetysjohtajan kanssa ennen kuin
he voivat saada temppelisuosituksen. Heidän tulee noudattaa aina
avioeropäätöksen sopimuksia, mukaan lukien elatusmaksujen hoita-
minen ajallaan.

Temppelisuositusta hakevien jäsenten täytyy käydä vaarnan johto-
kunnan jäsenen tai lähetysjohtajan puhuttelussa sen jälkeen kun he
ovat olleet piispakunnan jäsenen tai seurakunnanjohtajan puhutte-
lussa. Jotkut saattavat ihmetellä, miksi tämä on välttämätöntä. Kun
me haemme temppelisuositusta, me itse asiassa pyydämme Herralta
lupaa mennä Hänen temppeliinsä. Meillä on etuoikeus vahvistaa kel-
vollisuutemme kahden todistajan edessä, jotka ovat Herran valtuutta-
mia palvelijoita. Se, että vahvistamme Herran palvelijoiden edessä
kelvollisuutemme mennä pyhään temppeliin, on meille siunaus.

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS

Käy läpi seuraavat presidentti Howard W. Hunterin sanat korostaak-
sesi sitä, miten tärkeää on, että olemme kelvollisia menemään
temppeliin ja että meillä on aina voimassa oleva temppelisuositus.

"Pyytäisin kirkon jäseniä – – asettamaan Herran temppelin jäsenyy-
tensä vertauskuvaksi ja heidän kaikkien pyhimpien liittojensa tuon-
puoleiseksi viitekehykseksi. Sydämeni syvin halu on, että jokainen



MEIDÄN TULEE OLLA KELVOLLISIA MENEMÄÄN TEMPPELIIN

13

kirkon jäsen on temppelikelpoinen. Toivon, että jokainen aikuinen
jäsen on kelvollinen saamaan ja saa temppelisuosituksen, vaikka pit-
kät etäisyydet estävät käymisen siellä helposti tai useasti." (Lainaus
artikkelissa Jay M. Todd, "President Howard W. Hunter", Ensign, hei-
näkuu 1994, s. 5; ks. myös "Presidentti Howard W. Hunter – ’kotkan
tie’", s. 4.)

Lausu todistuksesi niistä siunauksista, jotka ovat tulleet elämääsi, kun
olet elänyt kelvollisena käymään temppelissä.

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.
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TEMPPELITYÖ TUO ELÄMÄÄMME
SUURIA SIUNAUKSIA

TAVOITE

Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään, että ne, jotka menevät temppe-
liin kelvollisina, saavat Herralta suurenmoisia siunauksia.

VALMISTELUT

1. Käy huolellisesti läpi kaikki tässä oppiaiheessa mainitut pyhien kir-
joitusten kohdat, jotta olisit valmis johtamaan keskustelua niistä
oppitunnilla.

2. Halutessasi voit valmistautua siihen, että luokan jäsenet laulavat
laulun, joka käsittelee temppelityötä, kuten "Sun pyhää huonettas",
(MAP-lauluja, 155), tai totuuden iankaikkista luonnetta, kuten
"Oi, kalliimpi maailman kultaa on" (MAP-lauluja, 178).

3. Jos kuvanauha Perheilta (56736 130) on saatavilla, voit halutessasi
näyttää siitä kuusi minuuttia kestävän osion "Temppeleissä solmi-
taan iankaikkisia liittoja".

OPPIAIHE

Pyydä jotakuta pitämään alkurukous.

Kysy luokan jäseniltä, onko heillä mitään kysyttävää. Käytä riittävästi
aikaa vastataksesi kysymyksiin parhaan kykysi mukaan ja siten kuin
Herran Henki kehottaa. Muista, että eräistä temppelityön osa-alueista
ei saa keskustella temppelin ulkopuolella.

TEMPPELITYÖTÄ ON TEHTY MUINAISISTA AJOISTA LÄHTIEN

Voitte aloittaa laulamalla yhdessä kirkon laulun, joka käsittelee
temppelityötä tai totuuden iankaikkista luonnetta.

Selitä, että Herra on aina käskenyt kansansa rakentaa temppeleitä.
Hän on ilmoittanut, mitä työtä temppelissä tehdään.

• Mitä temppeleitä ja telttarakennuksia on mainittu pyhissä kirjoi-
tuksissa?

Pyydä luokan jäseniä käymään läpi pyhien kirjoitustensa hakemistoja
ja etsimään viitteitä, jotka koskevat temppeleitä ja pyhäkkötelttaa.
Voit kirjoittaa heidän vastauksensa tauluun. Voit myös käydä luokan
jäsenten kanssa läpi seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat:

3
"Ja me pyydämme
sinua, pyhä Isä, 
että sinun palveli-
jasi lähtisivät
maailmaan
tästä huoneesta
varustettuina si-
nun voimallasi ja
että sinun nimesi
olisi heidän pääl-
länsä ja sinun
kirkkautesi ympä-
röisi heitä" 
(OL 109:22).



Mooseksen pyhäkköteltta: 2. Moos. 40:1–2, 34–38

Salomon temppeli: 2. Aik. 3:1–2; 5:1

Herodeksen temppeli: Matt. 21:12–15

Nefiläisten temppelit: 2. Nefi 5:16; Moosia 1:18; 3. Nefi 11:1.

Selitä, että kaikki nämä temppelit menettivät luopumuksen takia lopul-
ta todellisen käyttötarkoituksensa ja että ne hävitettiin. Temppelityö
on palautettu täyteydessään meidän aikanamme profeetta Joseph
Smithin kautta, ja se tuo suurenmoisia siunauksia meidän elämäämme.

Bruce R. McConkie sanoi: "Temppeleiden innoitettu rakentaminen ja
tarkoituksenmukainen käyttö on yksi suuri todistus Herran työn ju-
malallisuudesta. – – Siellä, missä on temppeleitä ja missä ilmoituk-
sen henki lepää niiden päällä, jotka suorittavat niissä toimituksia,
siellä on Herran kansa. Siellä, missä näitä ei ole, ei ole Herran kirk-
koa ja valtakuntaa eikä taivaan totuutta." (Mormon Doctrine, toinen
laitos, 1966, s. 781; ks. Howard W. Hunter, "Jäsenyytemme suuri
vertauskuva", Valkeus, marraskuu 1994, s. 4.)

NIILLE, JOTKA MENEVÄT TEMPPELIIN KELVOLLISINA, LUVATAAN SUURIA
SIUNAUKSIA

Temppeli eli Herran huone on se paikka, jonne me menemme val-
mistautuaksemme korotukseen selestisessä valtakunnassa. Siellä me
opimme enemmän taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta.
Me teemme Heidän kanssaan liittoja, ja He lupaavat meille ihania
siunauksia.

Opissa ja liitoissa Herra on kuvaillut joitakin siunauksia, joita saavat
ne, jotka menevät temppeliin ja elävät kelvollisina siellä tehdyille lii-
toilleen. Joitakin siunauksia kuvataan luvussa 109, joka on Kirtlandin
temppelin vihkimisrukous. Tämän rukouksen sanat annettiin Joseph
Smithille ilmoituksen kautta.

Presidentti Howard W. Hunter sanoi, että tämä on "rukous, joka to-
teutuu meidän kohdallamme jatkuvasti yksilöinä, perheinä ja kansa-
na sen pappeuden voiman ansiosta, jonka Herra on antanut meille
käytettäväksi Hänen pyhissä temppeleissään" ("Jäsenyytemme suuri
vertauskuva", s. 5).

Presidentti Hunter lainasi tämän jälkeen joitakin jakeita luvusta 109.
Pyydä luokan jäseniä lukemaan yhdessä seuraavat kohdat: OL
109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75. Pyydä heitä etsimään, mitä siu-
nauksia Herra mainitsee.

Kun jakeet on luettu, pyydä luokan jäseniä tekemään luettelo huo-
maamistaan siunauksista. Kirjoita heidän huomionsa tauluun.
Seuraavia siunauksia saatetaan mainita:
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1. Herran kirkkaus asettuu Hänen kansansa päälle.

2. Herran palvelijat lähtevät temppelistä varustettuina Hänen voi-
mallaan, nimellään ja kirkkaudellaan; ja enkelit varjelevat heitä.

3. Herran palvelijat vievät evankeliumin totuuden temppelistä maan
ääriin asti.

4. Vaarnoja perustetaan, niin että Herran kansa voidaan koota.

5. Kaikki Israelin hajotetut jäännökset tulevat tuntemaan totuuden ja
riemuitsemaan.

6. Herra muistaa pyhien perheitä ja kaikkia heidän sairaitaan ja ah-
distettujaan.

7. Herran valtakunta täyttää koko maan.

8. Jonakin päivänä Herran palvelijat temmataan Herraa vastaan, ja he
tulevat olemaan Hänen kanssaan ikuisesti.

• Miltä teistä tuntuu, kun ajattelette näitä ihania siunauksia, jotka
on luvattu temppeliin kelvollisina meneville ja liittonsa kunniassa
pitäville?

Presidentti Howard W. Hunter sanoi: "Onko koskaan ollut kansaa, jolle
olisi annettu näin sykähdyttäviä ja ihmeellisiä lupauksia! Ei ihme, että
Herra haluaa seuraajiensa suuntautuvan Hänen esimerkkinsä ja Hänen
temppeleittensä mukaan." ("Jäsenyytemme suuri vertauskuva", s. 6.)

Herra antoi temppeleihin liittyviä lupauksia myös Opin ja liittojen
luvussa 97. Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 97:15–21.

• Mitä jakeissa 15–17 opetetaan siitä, mitä Herran kansan täytyy
tehdä ollakseen Herran siunausten arvoisia Hänen temppeleissään?
(Olla puhdassydämisiä eikä sallia minkään saastaisen käydä sisälle
temppeleihin.)

Selitä, että niitä, jotka ovat puhdassydämisiä, kutsutaan Siioniksi.
Jakeet 15–21 opettavat, että me voimme auttaa Siionin rakentami-
sessa menemällä temppeliin kelvollisina ja pyrkimällä olemaan
puhdassydämisiä ja sellaisia, joita pahuus ei ole saastuttanut.

• Mitä siunauksia näissä jakeissa luvataan sille kansalle, jota voidaan
kutsua Siioniksi?

Kerro, että muinaisina aikoina oli olemassa kaupunki nimeltään Siion.
Tämän kaupungin rakensivat profeetta Henok ja hänen kansansa. Se
otettiin taivaaseen siinä asuvan kansan vanhurskauden ansiosta (ks.
OL 38:4; Moos. 7:18–21, 69).

Siion on oleva myös myöhempinä aikoina. Kymmenennessä uskon-
kappaleessa Herra lupaa, että Siion-niminen kaupunki perustetaan

OPPIAIHE 3
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"Niin, ja minä
itse olen siellä
[huoneessani],
sillä minä tulen
sinne, ja kaikki
puhdassydämiset,
jotka tulevat sinne,
saavat nähdä
Jumalan"
(OL 97:16).



Amerikan mantereelle. Pyydä luokan jäseniä lukemaan tämä uskon-
kappale. Selitä, että Israelin kansan hajotetut jäännökset tullaan ko-
koamaan tähän suurenmoiseen kaupunkiin (ks. OL 103:11–13).

Nykyään kirkon jäseniä kehotetaan tulemaan kelvollisiksi menemään
pyhään temppeliin ja rakentamaan Siionia juuri siellä, missä he asuvat
maailmassa. Meidän tulee tehdä kodeistamme sellaisia kuin temppeli,
puhtauden, rakkauden ja henkilökohtaisen ilmoituksen paikkoja.

• Mitä me voimme tehdä tullaksemme sydämeltämme puhtaammiksi?

• Minkä vuoksi maailmassa on joskus vaikea pysyä sydämeltään
puhtaana?

• Millä tavoin te voitte auttaa perhettänne ja seurakuntaanne tule-
maan puhdassydämisiksi?

Selitä, että ne, jotka tekevät temppelissä liittoja ja pitävät ne sekä
pyrkivät läpi elämänsä tulemaan puhdassydämisiksi, ovat niitä, jotka
voivat auttaa Siionin rakentamisessa.

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS

Lausu todistuksesi siitä, että ne, jotka menevät kelvollisina temppeliin,
saavat suuria siunauksia Herralta, mukaan lukien ne siunaukset, että
he ovat Siionin kansaa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme tullaksemme
näiden siunausten arvoisiksi ja tullaksemme puhdassydämisiksi.

Voit halutessasi näyttää kuvanauhan osion "Temppeleissä solmitaan
iankaikkisia liittoja".

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

TEMPPELITYÖ TUO ELÄMÄÄMME SUURIA SIUNAUKSIA
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TEMPPELITOIMITUSTEN SAAMINEN
JA LIITTOJEN TEKEMINEN

TAVOITE

Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään temppelitoimitusten ja liittojen
tärkeys.

VALMISTELUT

1. Voit halutessasi näyttää kuvanauhan Ikuisesti yhdessä (56411 130).
Esitys kestää suunnilleen 27 minuuttia.

2. Voit halutessasi valmistautua siihen, että luokan jäsenet laulavat
laulun "Suo enemmän mulle" (MAP-lauluja, 76).

OPPIAIHE

Pyydä jotakuta pitämään alkurukous.

Kysy luokan jäseniltä, onko heillä mitään kysyttävää. Käytä riittävästi
aikaa vastataksesi kysymyksiin parhaan kykysi mukaan ja siten kuin
Herran Henki kehottaa. Muista, että eräistä temppelityön osa-alueista
ei saa keskustella temppelin ulkopuolella.

TEMPPELISSÄ ME SAAMME TOIMITUKSIA JA TEEMME LIITTOJA

Selitä, että me saamme temppelissä ne toimitukset, joiden avulla me
voimme palata Jumalan kasvojen eteen. Me teemme myös liittoja elää
evankeliumin lakien mukaan. Seuraavassa on tietoja toimituksista ja
liitoista yleensä sekä toimituksista ja liitoista nimenomaan temppelissä.

Toimitukset

Selitä, että toimitus on pyhä seremonia, jolla on hengellinen merkitys
ja vaikutus.

Pyydä luokan jäseniä mainitsemaan joitakin kirkossa suoritettavia
toimituksia. (He saattavat mainita nimen ja siunauksen antamisen
lapselle, kasteen, konfirmoinnin, sakramentin, pappeuteen asetta-
misen ja temppelitoimitukset.)

Selitä, että pappeuden valtuudella suoritettavat toimitukset ovat
välttämättömiä meidän korotuksellemme. Juuri näiden toimitusten
kautta me saamme Jumalan voiman elämäämme.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 84:19–21.

4
"Ja ilman sen toimi-
tuksia ja pappeuden
valtuutta jumali-
suuden voima ei il-
mene ihmisille li-
hassa" (OL 84:21).



• Mikä on välttämätöntä, jotta jumalisuuden voima voisi ilmetä elä-
mässämme? (Melkisedekin pappeuden toimitukset. Näissä jakeissa
mainittu "suurempi pappeus" on Melkisedekin pappeus.)

Pyydä luokan jäseniä ottamaan esille sivu 29 kirjasesta Valmistaudun
astumaan pyhään temppeliin. Pyydä jotakuta luokan jäsentä lukemaan
ääneen seuraavat sanat:

"Kuinka tärkeitä nämä toimitukset ovat meille kirkon jäsenille?

Voitko olla onnellinen, voitko tulla lunastetuksi, voitko saada koro-
tuksen ilman niitä? Vastaus: Ne ovat enemmän kuin suositeltavia tai
toivottavia ja vieläpä enemmän kuin tarpeellisia. Ne ovat jopa
enemmän kuin tärkeitä. Ne ovat meille jokaiselle aivan ratkaisevia."

Liitot

Tähdennä, että liitto on Jumalan ja ihmisen tai ihmisryhmän välinen
pyhä sopimus. Jumala asettaa tietyt ehdot, ja Hän lupaa siunata mei-
tä, kun noudatamme noita ehtoja. Kun me jätämme liitot pitämättä,
me emme voi saada siunauksia, ja joissakin tapauksissa kärsimme
tottelemattomuutemme seurauksena rangaistuksen. Pappeuden pe-
lastaviin toimituksiin liittyy aina liittoja.

• Mitä liittoja te olette tehneet Herran kanssa tähän mennessä elä-
männe aikana? (Luokan jäsenet saattavat mainita kasteenliiton, joka
uudistetaan joka kerta, kun nautimme sakramentin.)

• Mitä liittoja me teemme mennessämme kasteelle? (Ks. Moosia
18:8–10; OL 20:37.)

Tähdennä, että kun me teemme liittoja Jumalan kanssa, me samalla
osoitamme halumme palvella Jumalaa ja halukkuutemme olla kuu-
liaisia kaikessa, mitä meiltä pyydetään. Jumala puolestaan lupaa
meille monia ihania siunauksia. Meidän täytyy tehdä liittoja ja pitää
ne voidaksemme edistyä kohti iankaikkista elämää.

Temppelitoimitukset ja liitot

Selitä, että temppelitoimituksiin kuuluvat endaumentti ja sinetöimi-
set (temppeliavioliittoon vihkiminen ja lasten sinetöiminen vanhem-
piinsa) sekä eläville että kuolleitten puolesta. Kastetoimitus kuolleit-
ten puolesta suoritetaan temppelissä, kuten muutkin pappeuden
toimitukset. Temppelitoimituksissa me teemme juhlallisia liittoja 
luvaten antaa itsemme Jumalalle ja rakentaa Hänen valtakuntaansa
maan päällä.

Vanhin James E. Talmage on sanonut liitoista, joita teemme endau-
mentissa:

TEMPPELITOIMITUSTEN SAAMINEN JA LIITTOJEN TEKEMINEN
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"Me teemme liiton,
että annamme ai-
kamme ja varamme
ja kykymme – kai-
ken, mitä olemme
ja mitä omistamme
– Jumalan valta-
kunnan rakentami-
seksi maan päällä"
(Valmistaudun as-
tumaan pyhään
temppeliin, s. 35).



"Endaumenttiin kuuluvissa toimituksissa asianomainen henkilö ottaa
täyttääkseen tiettyjä velvoitteita, kuten liiton ja lupauksen, että hän
noudattaa ehdottoman hyveellisyyden ja siveyden lakia, on laupias,
lempeä, suvaitsevainen ja puhdas; omistaa sekä kykynsä että aineelli-
set varansa totuuden levittämiseen ja ihmissuvun kohottamiseen; on
jatkuvasti uskollinen totuuden asialle ja pyrkii kaikin tavoin edistä-
mään suurta valmistustyötä, jotta maa saatettaisiin valmiiksi vastaan-
ottamaan Kuninkaansa – Herran Jeesuksen Kristuksen. Kunkin liiton
solmimisen ja kunkin velvoitteen vastaanottamisen yhteydessä julis-
tetaan luvattu siunaus, joka on riippuvainen ehtojen uskollisesta
täyttämisestä." (Ks. Herran huone, 1975, s. 88.)

Voit palauttaa mieliin äsken mainitut liitot kirjoittamalla ne tauluun.
Korosta, että me teemme liittoja, että olemme vanhurskaita ja puhtai-
ta sekä että annamme kaiken, mitä meillä on, Herran valtakunnan 
rakentamiseksi. Lue seuraavat sanat:

"Me olemme liittokansa. Me teemme liiton, että annamme aikamme
ja varamme ja kykymme – kaiken, mitä olemme ja mitä omistamme
– Jumalan valtakunnan rakentamiseksi maan päällä." (Valmistaudun
astumaan pyhään temppeliin, s. 35.)

• Millä tavoin me voimme antaa "kaiken, mitä olemme ja mitä omis-
tamme", Jumalan valtakunnalle?

• Mikä joskus estää jäseniä antamasta kaikkea, mitä heillä on, Herran
valtakunnalle?

Voit lausua todistuksesi niistä siunauksista, jotka ovat tulleet elämääsi
sen vuoksi, että olet tehnyt liittoja temppelissä ja pitänyt ne. Voit
myös pyytää jotakuta toista endaumentin saanutta henkilöä lausu-
maan oman todistuksensa.

MEIDÄN TULEE PYSYÄ USKOLLISINA NIILLE LIITOILLE, JOTKA ME TEEMME
TEMPPELISSÄ

Kerro, että Herra on sanonut: "Jolle on paljon annettu, siltä paljon
vaaditaan" (Luuk. 12:48).

• Miten tämä jae mielestänne liittyy niihin liittoihin, joita me teem-
me temppelissä?

Selitä, että Herra on varannut temppelitoimitukset ja liitot, jotta
Hänen lapsensa voivat ymmärtää tämän elämän tarkoituksen ja 
valmistautua iankaikkisen elämän suurenmoisiin mahdollisuuksiin.
Kun me otamme vastaan nämä siunaukset, me tulemme vastuullisik-
si siitä, että elämme lisääntyneen tietomme ja mahdollisuuksiemme
arvoisesti. Korosta, että meidän tulee pysyä uskollisina temppelissä
tekemillemme liitoille.

OPPIAIHE 4
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• Miksi meidän on niin tärkeää pysyä uskollisina temppelissä teke-
millemme liitoille?

Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 82:10.

Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut: "Minä sanon teille,
että Herra ei ole sidottu, jos te ette pidä liittoa. Herra ei koskaan riko
liittoaan. Kun Hän tekee liiton meidän kanssamme, Hän ei riko sitä.
Jos se rikotaan, me rikomme sen. Mutta kun se on rikottu, Hänellä
ei ole mitään velvoitusta antaa meille siunausta, emmekä me saa 
sitä." (Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa,
1977–1982, osa 2, s. 239.)

USKOLLISUUS LIITOILLEMME TUO RAUHAA JA TURVALLISUUTTA

Selitä, että temppeli on rauhan paikka ja turvapaikka levottomassa
maailmassa. Kun käymme temppelissä säännöllisesti ja pysymme
uskollisina liitoillemme, me löydämme rauhaa, turvallisuutta ja
suuntaa omaan elämäämme.

Vanhin Neal A. Maxwell on sanonut: "Jos me pidämme liittomme, lii-
tot pitävät meidät hengellisesti turvassa" ("Joka voittaa niin kuin mi-
näkin olen voittanut", Valkeus, heinäkuu 1987, s. 63).

• Millä tavoin ne liitot, jotka te olette tehneet tähän mennessä, ovat
auttaneet teitä pysymään hengellisesti turvassa?

Huomauta, että temppelissä me teemme liiton, että me elämme kel-
vollisina palaamaan taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen eteen.
Joskus päivittäisten kamppailujemme keskellä me saatamme miettiä,
onko sellainen elämä mahdollista.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan 1. Nefi 17:3, 13.

• Mitä nämä kohdat opettavat siitä, miten Herra auttaa, kun me
ponnistelemme palataksemme Hänen luokseen? Miten te olette
nähneet näiden kohtien toteutuvan omassa elämässänne?

Vanhin Boyd K. Packer on sanonut: "Kun te tulette temppeliin ja
saatte oman endaumenttinne sekä polvistutte alttarin ääreen sinetöi-
täviksi, te voitte elää aivan tavallista elämää ja olla tavallinen ihmi-
nen kamppaillen kiusauksia vastaan, epäonnistuen ja tehden paran-
nuksen, ja taas epäonnistuen ja tehden parannuksen, mutta pysyä
aina päättäväisinä liittojenne pitämisessä. – – Silloin on tuleva päivä,
jolloin te kuulette siunauksen: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava
palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon
haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ (Matt. 25:21.)" (Let Not Your Heart
Be Troubled, 1991, s. 257.)

TEMPPELITOIMITUSTEN SAAMINEN JA LIITTOJEN TEKEMINEN
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"Minä, Herra, olen
sidottu, kun te 
teette, mitä minä
sanon; mutta kun
te ette tee, mitä 
minä sanon, teillä
ei ole mitään 
lupausta" 
(OL 82:10).



Presidentti Howard W. Hunter on pyytänyt meitä menemään temp-
peliin usein "saadaksemme temppelipalvelun tuomia henkilökohtai-
sia siunauksia, kokeaksemme sitä pyhyyttä ja puhtautta, mitä noiden
pyhien seinien sisäpuolella on tarjolla. Temppeli on kauneuden paik-
ka, se on ilmoituksen paikka, se on rauhan paikka. Se on Herran huo-
ne. Se on pyhitetty Herralle. Sen pitäisi olla pyhitetty myös meille."
(Lainaus artikkelissa Jay M. Todd, "President Howard W. Hunter",
Ensign, heinäkuu 1994, s. 5.)

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS

Pyydä luokan jäseniä kertomaan, miltä heistä tuntuu, kun he ajatte-
levat temppelitoimitusten saamisen ja taivaallisen Isän kanssa tehtä-
vien liittojen siunauksia.

Voit esittää kuvanauhan Ikuisesti yhdessä, mikäli se on saatavilla ja
aika sen sallii.

Voitte laulaa yhdessä laulun "Suo enemmän mulle". Lausu todistukse-
si temppelitoimitusten saamisesta koituvista siunauksista ja etuoikeu-
desta tehdä liittoja taivaallisen Isän kanssa.

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

OPPIAIHE 4
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HERRA OPETTAA MEITÄ VERTAUSKUVIEN
KAUTTA

TAVOITE

Auttaa luokan jäseniä ymmärtämään ja arvostamaan vertauskuvien
käyttöä temppelissä.

VALMISTELUT

1. Ota mukaan Suomen lippu tai kuva Suomen lipusta.

2. Pyydä yhtä luokan jäsentä esittämään lyhyesti kertomus siitä, miten
yksi johtavista veljistä vastasi kysymykseen temppeligarmenteista.
Kertomus on julkaisun Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin
sivuilla 20–21 ja 23.

Huomautus opettajalle: Temppelitoimitukset ja liitot ovat pyhiä, ja
niistä tulee keskustella pääasiassa vain temppelin sisällä. Sen vuoksi
oppituntikeskustelun pitäisi rajoittua vain niihin selityksiin, joita
tässä oppaassa annetaan.

OPPIAIHE

Pyydä jotakuta pitämään alkurukous.

Kysy luokan jäseniltä, onko heillä mitään kysyttävää. Käytä riittävästi
aikaa vastataksesi kysymyksiin parhaan kykysi mukaan ja siten kuin
Herran Henki kehottaa. Muista, että eräistä temppelityön osa-alueista
ei saa keskustella temppelin ulkopuolella.

VERTAUSKUVAT OVAT TÄRKEITÄ JOKAPÄIVÄISESSÄ ELÄMÄSSÄMME

Selitä, että symboleja eli vertauskuvia käytetään jatkuvasti jokapäiväi-
sessä elämässämme. Piirrä tauluun seuraavat vertauskuvat tai joitakin
muita sopivia vertauskuvia. Pyydä luokan jäseniä kuvailemaan, mitä
kukin vertauskuva tarkoittaa.

Näytä luokalle Suomen lippua tai kuvaa Suomen lipusta ja pyydä
heitä kuvailemaan, mitä lippu heille merkitsee.

5
"Minä annan ih-
mislapsille rivin ri-
vin päälle, opetuk-
sen opetuksen
päälle, vähän tääl-
lä ja vähän tuolla;
ja siunattuja ovat
ne, jotka kuulevat
minun opetuksiani"
(2. Nefi 28:30).



• Mitkä muut asiat osoittavat isänmaallisuutta? (Laulu, univormu,
juhlapäivä tai juhlallisuudet.)

Korosta, että nämä ovat vertauskuvia, jotka ilmentävät isänmaallisuutta.

• Mitkä vertauskuvat edustavat rakkautta ja kunnioitusta? (Lahja tai
sormus, suudelma tai halaus, sydämen kuva.)

• Välittävätkö vertauskuvat saman viestin kaikille ihmisille? Miksi tai
miksi ei?

• Miksi me käytämme vertauskuvia?

Anna luokan jäsenten keskustella tästä aiheesta. He saattavat ehdottaa
seuraavia ajatuksia:

1. Vertauskuvat voivat auttaa meitä muistamaan tärkeitä asioita.

2. Vertauskuvat voivat opettaa meille abstrakteja asioita, joita saattaisi
olla vaikea oppia muulla tavoin.

3. Vertauskuvat voivat ilmentää tunteita.

4. Vertauskuvat voivat opettaa eri asioita riippuen omasta valmiudes-
tamme oppia.

Selitä, että kun vertauskuvia toistetaan, me opimme ymmärtämään
niitä paremmin.

JEESUS KRISTUS JA HÄNEN PROFEETTANSA KÄYTTIVÄT VERTAUSKUVIA

Selitä, että Vapahtaja käytti toistuvasti vertauskuvia opettaessaan.

• Missä tapauksissa Herra opetti käyttämällä vertauskuvia?

Luokan jäsenet saattavat mainita sellaisia asioita kuin eksynyt lam-
mas (ks. Matt. 18:12–14), sinapinsiemen (ks. Matt. 13:31–32) tai
kallisarvoinen helmi (ks. Matt. 13:45–46).

• Minkähän vuoksi Vapahtaja käytti vertauskuvia opettaessaan?

Anna luokan jäsenten keskustella tästä aiheesta. Käy sitten läpi seu-
raavat sanat:

"Itse Herra, mestariopettaja, opetti aina seuraajiaan vertauskuvilla esit-
täen vertauskuvallisin kertomuksin sellaista, mitä muuten olisi ehkä
ollut vaikea ymmärtää. Hän puhui opetuslastensa elämän jokapäiväi-
sistä kokemuksista, ja Hän kertoi kanoista ja kananpojista, linnuista,
kukista, ketuista, puista, murtovarkaista, maantierosvoista, auringon-
laskuista, rikkaista ja köyhistä – –. Hän puhui sinapinsiemenestä ja
helmestä. Hän halusi opettaa kuulijoitaan, ja siksi Hän puhui yksin-
kertaisista asioista vertauskuvallisessa merkityksessä. Näissä asioissa ei
ole mitään salaperäistä tai vaikeaselkoista, ja ne kaikki ovat vertausku-
vallisia." (Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, s. 8, 10.)

OPPIAIHE 5
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Selitä, että profeetat ja apostolit käyttivät usein vertauskuvia puhues-
saan Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovitusuhristaan. Jeesuksen
Kristuksen sovitus on evankeliumin ja kaikkien saamiemme siunauk-
sien perusta. Se tekee pelastuksen mahdolliseksi. Tämän vuoksi useim-
mat pyhien kirjoitusten vertauskuvat kertovat meille Vapahtajasta ja
Hänen uhristaan.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan Moos. 6:63.

• Mitkä asiat maan päällä todistavat Vapahtajasta?

Pyydä luokan jäseniä lukemaan Alma 13:16.

• Millä tavoin pappeuden toimitukset todistavat Vapahtajasta?

Sano, että ennen kuin Vapahtaja toteutti sovituksen, Hänen liittokan-
sansa uhrasi eläimiä vertauskuvana Hänen sovitusuhristaan (ks.
Moos. 5:4–8). Tuo käytäntö päättyi Vapahtajan kuolemaan ja ylös-
nousemukseen. Nyt Herran käsky meille on, että meidän tulee uhrata
"uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli" (3. Nefi 9:20). Ja pappeus-
toimitukset auttavat meitä edelleen muistamaan Vapahtajan sovitus-
uhria. Vanhin Russell M. Nelson on opettanut:

"Evankeliumin välttämättömät toimitukset kuvaavat sovitusta.
Upotuskaste on vertauskuva kuolemasta, haudasta ja Lunastajan ylös-
nousemuksesta. Sakramentin nauttiminen uudistaa kasteenliitot ja
myös muistomme Vapahtajan rikotusta lihasta ja verestä, jonka Hän
vuodatti meidän puolestamme. Temppelitoimitukset ovat vertauskuva
meidän sovittamisestamme Herran kanssa ja ne sinetöivät perheet yh-
teen iankaikkisuudeksi." ("Sovitus", Valkeus, tammikuu 1997, s. 34.)

VERTAUSKUVAT OPETTAVAT MEILLE TOTUUTTA, JOS OLEMME HENGELLISESTI
VASTAANOTTAVAISIA

Kerro, että kun Vapahtaja eli maan päällä, Hänen opetuslapsensa
kysyivät Häneltä, miksi Hän opetti vertauksilla. Vertaukset ovat ker-
tomuksia, jotka opettavat tärkeitä totuuksia käyttäen usein vertaus-
kuvallista kieltä. Pyydä luokan jäseniä lukemaan Matt. 13:10–12
saadakseen selville, mitä Vapahtaja on sanonut.

• Mitä Vapahtaja teidän mielestänne tarkoitti tällä?

Selitä, että Herra paljastaa totuutta niille, jotka ovat hengellisesti val-
miita ymmärtämään sitä. Ne, jotka ottavat totuuden vastaan uskon ja
kuuliaisuuden kautta, voivat saada lisää totuutta. Ne, jotka eivät ole
hengellisesti valmiita ja jotka eivät pysty vastaanottamaan totuutta
tai ottavat sen vastaan epäilevin sydämin, menettävät vähitellen sen
totuuden, joka heillä on.

Kertomukset, joissa on vertauskuvia, esittävät totuuden siten, että ne,
jotka ovat hengellisesti valmiita, ymmärtävät vertauskuvien merki-
tyksen. Ne, jotka eivät ole valmiita, eivät ymmärrä merkitystä.
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Vapahtajan aikaan jotkut ihmiset ymmärsivät Hänen vertaustensa
sanoman, mutta monet eivät ymmärtäneet. Samoin on nytkin.
Vanhurskaiden kirkon jäsenten keskuudessa on monia eri hengellisen
ymmärryksen tasoja.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan 2. Nefi 28:30 ja OL 42:49–50.

• Mitä nämä pyhien kirjoitusten kohdat opettavat meille siitä, miten
me opimme totuutta Jumalalta?

Selitä, että meidän kaikkien on mahdollista kehittyä hengellisesti
sellaiselle tasolle, jolla me voimme ymmärtää evankeliumissa, pyhis-
sä kirjoituksissa ja erityisesti temppelissä käytettyjen vertauskuvien
merkityksen.

KAIKKEIN PYHIMMÄT VERTAUSKUVALLISET OPETUKSET SAADAAN TEMPPELISSÄ

Selitä, että kaikkein pyhimmät vertauskuvalliset opetukset maan
päällä saadaan temppelissä. Temppelin opetukset ja seremoniat vie-
vät meidät vertauskuvallisesti matkalle kohti iankaikkista elämää,
ja lopuksi astumme vertauskuvallisesti Jumalan eteen. Kuvatut
henkilöt, ulkoiset puitteet, käytetty vaatetus, annetut merkit ja
kaikki temppelissä kuvatut tapahtumat ovat vertauskuvallisia. Kun
ne ymmärretään, ne auttavat asianomaista tuntemaan totuuden ja
kasvamaan hengellisesti.

Jotkin vertauskuvista ovat selkeitä, ja niiden merkitys on aivan ilmei-
nen. Temppeli itsekin on vertauskuva:

"Jos olet nähnyt jonkin temppelin pimeän aikaan täydessä valaistuk-
sessa, tiedät, kuinka vaikuttava näky se on. Valoa loistava Herran
huone pimeyden keskellä on kuin vertauskuva Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin voimasta ja innoituksesta. Se on kuin majakka keskellä
tätä maailmaa, joka vaipuu yhä syvempään hengelliseen pimeyteen."
(Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, s. 10.)

Myös temppelivaatetus on vertauskuvallinen. Kun me menemme si-
sälle temppeliin, me vaihdamme tavalliset vaatteemme valkoisiin
temppelivaatteisiin puhtauden vertauskuvaksi. Presidentti James E.
Faust on sanonut:

"Temppelityön perusperiaatteena on se, ’ettei Jumala erottele ihmisiä’
[Ap. t. 10:34]. Temppelien pyhien seinien sisäpuolella ei asemalla, va-
rallisuudella, arvostuksella, rodulla tai koulutuksella ole erikoisoikeut-
ta. Kaikki pukeutuvat valkoisiin. Kaikki saavat samaa opetusta, kaikki
solmivat samat liitot ja antavat samat lupaukset, kaikki saavat samat
taivaalliset ja iankaikkiset siunaukset, jos elävät kelvollisina ne saa-
maan. Kaikki ovat yhdenvertaisia Luojansa edessä." (Ks. "Iankaikki-
suus on edessämme", Valkeus, heinäkuu 1997, s. 18.)
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Selitä, että ne jäsenet, jotka saavat temppelitoimitukset ja tekevät
liittoja Jumalan kanssa, käyttävät erityistä alusasua, garmenttia, koko
lopun elämänsä ajan. Lukekaa seuraavat sanat:

"Garmentti kuvaa pyhiä liittoja. Se edistää säädyllisyyttä ja on kil-
penä ja suojana kantajalleen. – – Kehoamme peittävä garmentti on
näkyvä ja konkreettinen muistutus [temppelissä solmituista] liitois-
ta. Monille kirkon jäsenille garmentti on ollut suojana heidän jou-
tuessaan kiusaukseen. Se on muun muassa vertauskuva siitä, että
me kunnioitamme syvästi Jumalan lakeja – kuten moraalisia taso-
vaatimuksia." (Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, s. 20, 23.)

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään yhteenveto siitä,
miten eräs johtavista veljistä kuvaili temppeligarmentin tarkoitusta
(ks. Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, s. 20–21, 23).

Selitä, että miltei jokainen temppeliseremonian kohta on vertausku-
vallinen. Tämä merkitsee sitä, että jokaisen henkilön pitäisi valmis-
tautua ollakseen hengellisesti mahdollisimman vastaanottavainen
endaumentin vertauskuvalliselle luonteelle.

• Mikä voi estää ihmistä olemasta hengellisesti vastaanottavainen
temppelissä?

Luokan jäsenet saattavat mainita seuraavanlaisia asioita:

1. Hän ei ehkä ole kelvollinen. Se, joka ei ole tehnyt vilpitöntä paran-
nusta eikä ole valmistautunut temppeliin nöyrästi ja rukoillen,
huomaa, että vertauskuvat jäävät elottomiksi ja niiden merkitykset
avautumatta.

2. Häneltä saattaa puuttua uskoa. Se, jolla ei ole uskoa Jeesukseen
Kristukseen ja temppeliseremoniaan, ei ehkä saa sitä Pyhän Hengen
johdatusta, joka on tarpeen endaumentin ymmärtämiseksi.

3. Hän saattaa keskittyä niin paljon seremonian ulkoisiin asioihin, että
hän ehkä menettää vertauskuvien edustamat voimalliset opetukset.

Kuinka voimme valmistautua olemaan hengellisesti vastaanottavaisia
temppelissä?

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS

Korosta, että ne, jotka menevät temppeliin ensimmäistä kertaa, voi-
vat odottaa oppivansa monia uusia asioita ja tuntevansa Herran
Hengen voiman. Kannusta luokan jäseniä valmistautumaan hengelli-
sesti temppelikokemustaan varten. Muistuta heitä siitä, että kaikkea,
mikä esitetään, ei voi ymmärtää yhdellä käynnillä. Heidän tulee pala-
ta temppeliin niin usein, kuin se vain on mahdollista, jotta he voivat
jatkaa oppimista ja kokea uudelleen hengellisiä tunteitaan.

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.
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VALMISTAUTUMINEN MENEMÄÄN PYHÄÄN
TEMPPELIIN

TAVOITE

Valmistaa luokan jäseniä menemään temppeliin kelvollisina.

OPPIAIHE

Pyydä jotakuta pitämään alkurukous.

Kysy luokan jäseniltä, onko heillä mitään kysyttävää. Käytä riittävästi
aikaa vastataksesi kysymyksiin parhaan kykysi mukaan ja siten kuin
Herran Henki kehottaa. Muista, että eräistä temppelityön osa-alueista
ei saa keskustella temppelin ulkopuolella.

JOKAISEN IHMISEN TULEE VALMISTAUTUA TEMPPELIÄ VARTEN

Selitä, että jokainen jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että
hän ottaa ne askeleet, jotka johtavat temppelin täysien siunausten
äärelle.

Keskustelkaa lyhyesti seuraavista viidestä ajatuksesta. Jokainen niistä
esittää yhden tavan, jolla meidän tulisi valmistautua menemään
temppeliin. Voit halutessasi kirjoittaa kohdat tauluun sitä mukaa
kuin keskustelette niistä.

1. Jokaisen tulee olla kelvollinen.

Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 97:15–17.

• Mitä tämä kohta opettaa teille siitä, miten tärkeää on mennä temp-
peliin kelvollisena?

Presidentti Howard W. Hunter kehotti meitä ajattelemaan "niitä
asenteita ja sitä vanhurskasta käyttäytymistä, joita Herra meille opet-
ti profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandin pyhille antamissaan
neuvoissa pyhien valmistautuessa rakentamaan temppeliä"
("Jäsenyytemme suuri vertauskuva", Valkeus, marraskuu 1994, s. 3–4).

Tämä neuvo on kohdassa OL 88:119. Pyydä luokan jäseniä lukemaan
tämä kohta.

Pyydä luokan jäseniä pohtimaan presidentti Hunterin esittämää 
kysymystä: "Kuvastavatko nämä asenteet ja tämä käyttäytyminen 
todella sitä, mitä me itse kukin halajamme ja mihin pyrimme?" ("Jäse-
nyytemme suuri vertauskuva", s. 4.)

6
"Ja jos minun kan-
sani rakentaa mi-
nulle huoneen
Herran nimessä ei-
kä salli minkään
epäpuhtaan tulla
sen sisälle, jottei 
se saastu, minun
kirkkauteni on 
lepäävä sen yllä"
(OL 97:15).



2. Jokaisen tulee olla nöyrä.

Jokaisen tulee mennä temppeliin nöyränä ja haluten saada opetusta
korkeudesta.

• Miksi nöyryys on niin tärkeää, kun me palvelemme ja opimme
temppelissä?

Pyydä luokan jäseniä lukemaan OL 136:32–33.

• Mitä tämä kohta opettaa nöyryyden tärkeydestä? Miten voit sovel-
taa tätä neuvoa mennessäsi temppeliin ensimmäistä kertaa?

3. Jokaisen tulee ymmärtää, että temppelitoimitusten saaminen ja
liittojen tekeminen ovat välttämättömiä iankaikkisen elämän saa-
miseksi.

Presidentti Harold B. Lee on sanonut: "Temppeliseremoniat on suun-
nitellut viisas taivaallinen Isä, joka on ilmoittanut ne meille näinä
viimeisinä aikoina opastamaan ja suojaamaan meitä läpi elämämme,
ettet sinä tai etten minä menettäisi korotusta selestisessä valtakun-
nassa, jossa Jumala ja Kristus asuvat" ("Valmistautuminen temppeli-
pyhitykseen", s. 14).

Presidentti Joseph Fielding Smith on sanonut: "Nämä siunaukset var-
mistavat meille uskollisuutemme kautta sen kallisarvoisen helmen,
jonka Herra on meille tarjonnut, sillä nämä ovat suurimpia siunauksia,
joita voimme saada tässä elämässä. Kirkkoon liittyminen on suuren-
moinen asia, mutta te ette voi saada korotusta ennen kuin te olette
tehneet liitot Herran huoneessa ja saaneet ne avaimet ja valtuudet,
jotka siellä annetaan ja joita ei voida antaa missään muussa paikassa
maan päällä tänä päivänä." (Pelastuksen oppeja, osa 2, s. 236.)

4. Jokaisen tulee ymmärtää temppeligarmentin käyttämisen tärkeys.

Selitä, että niillä, jotka ovat osallistuneet temppeliseremoniaan, on
etuoikeus käyttää pyhän pappeuden garmenttia. Kirkolle antamassaan
lausunnossa ensimmäinen presidenttikunta on sanonut:

"Ne kirkon jäsenet, jotka on temppelissä puettu garmenttiin, ovat
tehneet liiton pitää sitä koko elämänsä ajan. Tämän on tulkittu 
tarkoittavan, että sitä käytetään alusasuna päivin ja öin. – –

Perusperiaatteena tulee olla se, että garmenttia pidetään yllä eikä py-
ritä löytämään tilanteita, joissa se voitaisiin riisua. – – Kun garmentti
on riisuttava – –, se tulee pukea jälleen ylle mahdollisimman pian.

Säädyllisyyden periaate ja kehon pitäminen asianmukaisesti peitet-
tynä ovat välttämätön osa liittoa, ja niiden tulee määrätä, millaisia
asuja käytämme. Endaumentin saaneiden kirkon jäsenten tulee
käyttää garmenttia muistutuksena niistä pyhistä liitoista, jotka he
ovat tehneet Herran kanssa, ja myös suojana houkutuksia ja pahaa
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valmistakaa kaikki
tarpeellinen; ja pe-
rustakaa huone, ni-
mittäin rukoushuo-
ne, paastohuone,
uskon huone, opin
huone, kirkkauden
huone, järjestyksen
huone, Jumalan
huone" (OL
88:119).



vastaan. Se, miten sitä käytetään, on ulkoinen ilmaus ihmisen sisäi-
sestä sitoumuksesta seurata Vapahtajaa." (Ks. Ensimmäisen presi-
denttikunnan kirje, 10. lokakuuta 1988; ks. myös Russell M. Nelson,
"Henkilökohtainen valmistautuminen temppelisiunauksiin",
Liahona, heinäkuu 2001, s. 40.)

5. Jokaisen tulee valmistautua henkilökohtaiseen ja pyhään jumalan-
palvelukseen.

Temppelissä ennen seremonioita, niiden aikana ja niiden jälkeen
henkilölle tarjoutuu mahdollisuuksia mietiskellä ja päästä lähem-
mäksi taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta. Jokaisella on kysymyk-
siä, jotka kaipaavat vastauksia; taakkoja, jotka kaipaavat kevennys-
tä; ongelmia, jotka odottavat ratkaisua. Monet ovat arvostaneet
temppeliä paikkana, jossa he voivat päästä pois maailmasta ja pys-
tyvät olemaan yhteydessä taivaalliseen Isään. Monet ovat löytäneet
temppelistä vastauksia, rauhaa ja iloa.

Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut: "Temppelit ovat paikkoja,
joissa saadaan henkilökohtaista ilmoitusta. Kun minua on painanut
jokin ongelma tai vaikeus, olen mennyt Herran huoneeseen rukoillen
sydämessäni, että saisin vastauksen. Nämä vastaukset ovat tulleet sel-
keästi ja tavalla, josta ei voi erehtyä." ("Mitä toivon teidän opettavan
lapsillenne temppeleistä", Valkeus, toukokuu 1986, s. 4.)

Kerro, että me voimme viedä temppeliin sellaisten henkilöiden ni-
miä, joilla on joitakin erityisiä tarpeita, niin että ne, jotka käyvät
temppelissä, voivat yhdistää uskonsa ja rukouksensa näiden ihmisten
hyväksi.

ERITYISIÄ VALMISTELUJA ENSIMMÄISTÄ TEMPPELIIN MENOA VARTEN

Seuraavat ohjeet voivat auttaa jokaista tekemään kaikki tarvittavat
valmistelut ensimmäistä temppeliin menoaan varten ja huolehti-
maan siitä, että käynnistä muodostuu kohottava kokemus. Keskustele
luokan jäsenten kanssa niistä kohdista, jotka koskevat heidän olosuh-
teitaan.

1. Temppelisuositus. Hanki temppelisuositus. Muista ottaa temppeli-
suositus mukaasi mennessäsi temppeliin, sillä vain ne, joilla on
mukana voimassa oleva suositus, pääsevät temppeliin. Kun elät
kelvollisesti, pääset suosituksella mihin tahansa kirkon temppeliin
niin usein kuin haluat kahden seuraavan vuoden aikana.
Piispakunnan jäsenen tai seurakunnanjohtajasi ja vaarnan johto-
kunnan jäsenen tai lähetysjohtajan on puhuteltava sinut uusiessasi
temppelisuosituksesi.

2. Käynnin suunnitteleminen ja ajankohdan valitseminen. Ennen kuin
menet temppeliin saamaan endaumentin tai sinetöimistoimituksen,
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ota yhteyttä temppeliin ja sovi ajankohdasta. Selvitä, milloin sinun
täytyy saapua temppeliin, miten kauan sinun tulee varata aikaa siel-
lä olemiseen ja mitä sinun pitäisi ottaa mukaasi. Pyydä tulkkaus-
apua, jos sitä tarvitset.

3. Matkasuunnitelmat. Jos asut kaukana temppelistä, sinun tulee ottaa
huomioon seuraavat seikat:

• Tee matkustus-, majoitus- ja ruokailujärjestelyt tarpeeksi ajoissa.
Sinun kannattaa ehkä matkustaa ryhmän mukana, jos se on mah-
dollista.

• Vaihda tarvittaessa sen maan valuuttaa, jossa temppeli sijaitsee.

• Ota mukaan riittävästi rahaa kaikkia kuluja varten. Sinun täytyy
ehkä ostaa lisää garmentteja, vuokrata temppelivaatteita ja maksaa
majoituksesta ja matkasta. (Huomaa, että on monia temppeleitä,
joista ei voi vuokrata vaatteita. Ensimmäinen presidenttikunta ke-
hottaa kaikkia jäseniä ostamaan omat temppelivaatteensa.)

4. Vaatetus. Mennessäsi temppeliin pukeudu samaan tapaan kuin
mennessäsi sunnuntain kokouksiin. Naisten ei pitäisi mennä
temppeliin housuasussa.

5. Saattaja. Niillä, jotka menevät temppeliin ensimmäistä kertaa, voi
olla mukanaan saattaja. Hän voi olla samaa sukupuolta oleva suku-
lainen tai ystävä, joka on aikaisemmin ollut temppelissä, tai apuna
voi olla temppelityöntekijä. Temppelityöntekijät ovat valmiina
opastamaan ystävällisesti joka hetki.

6. Sinetöinnit. Jos aiot osallistua sinetöimisiin kuolleitten esivanhem-
piesi puolesta, sinun tulee ottaa täytetyt perheryhmälomakkeet
mukaasi temppeliin. Jos sinut ja puolisosi on määrä sinetöidä tai
jos teihin on määrä sinetöidä lapsia, teillä täytyy olla mukananne
oma perheryhmälomakkeenne. Jos aiotte solmia avioliiton, teidän
täytyy menetellä kaikkien maallisten lakien mukaisesti ja teillä
täytyy olla mukana vihkimislupa. Lue huolellisesti Jäsenen temppe-
li- ja sukututkimustyöopas (34697 130) saadaksesi tarkempia tietoja
siitä, miten temppelitoimituksiin eläville ja kuolleitten puolesta
tulee valmistautua. Voit myös ottaa yhteyttä sen temppelin aika-
kirjanpitäjään, johon aiotte mennä.

7. Lastenhoito. Jos lapset tulevat temppeliin osallistuakseen sinetöi-
mistoimitukseen, heistä huolehditaan temppelin nuorisokeskukses-
sa, kunnes heidän on aika liittyä teihin sinetöimishuoneessa.
Lapsille annetaan seremoniaa varten valkoiset vaatteet. Kun sine-
töinti on suoritettu, lapset palaavat keskukseen odottamaan teitä.
Niille lapsille, jotka eivät osallistu sinetöimiseen, ei järjestetä las-
tenhoitoa temppelin puolesta.
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8. Temppeligarmentit. Sinun on ostettava yksi tai kaksi paria temppeli-
garmentteja ennen kuin menet temppeliin. Älä pue niitä päällesi
ennen temppeliin menoa. Kun olet saanut oman endaumenttisi ja
kun olet varma haluamastasi garmentin koosta ja materiaalista,
voit ostaa niitä lisää. Jotkut haluavat pestä ensimmäiset garment-
tinsa varmistuakseen siitä, että ne sopivat hyvin, ennen kuin osta-
vat lisää garmentteja. Temppeligarmentit ovat kirkon valmistamia
ja niitä voi ostaa kirkon jakelupalveluista.

9. Temppelivaatteet. Ensimmäinen presidenttikunta on kehottanut 
jäseniä hankkimaan omat temppelivaatteet ja käyttämään niitä.
Joissakin temppeleissä temppelivaatteet voi vuokrata pientä kor-
vausta vastaan, mutta on parempi, että jäsenillä on omat temppeli-
vaatteet ja että he huolehtivat niistä itse. Piispalta tai seurakunnan-
johtajalta saa tietoa siitä, mistä vaatteita voi hankkia.

Sisaret voivat käyttää morsiuspukuaan, kun heidät vihitään temp-
pelissä, mutta puvun tulee olla valkoinen, pitkähihainen ja mallil-
taan ja materiaaliltaan säädyllinen, eikä siinä saa olla laahusta eikä
ylen määrin koristeita.

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS

Lausu todistuksesi temppelityön pyhyydestä. Ilmaise ilosi siitä, että
näet luokan jäsenten valmistautuvan menemään temppeliin.

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.

Tämän oppiaiheen jälkeen luokan jäsenten ja opettajien tulisi käydä
temppelissä yhdessä, jos se vain on mahdollista.
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TEMPPELISSÄKÄYMISEN JATKUVAT
SIUNAUKSET

TAVOITE

Seurata luokan jäsenten kokemuksia heidän käytyään ensimmäisen
kerran temppelissä ja auttaa heitä valmistautumaan niin, että he 
voisivat nauttia temppelin siunauksista koko elämänsä ajan.

VALMISTELUT

1. Valmistaudu tekemään tästä oppitunnista yhteinen kokemusten
vaihtohetki. Useimmat luokan jäsenet haluavat varmasti keskustella
omasta ensimmäisestä käynnistään temppelissä.

2. Pyydä yhtä luokan jäsentä valmistautumaan siihen, että hän lukee
tunnilla kohdan OL 110:1–10 ja kertoo sen herättämistä tunteista.

3. Pyydä yhtä luokan jäsentä esittämään yhteenveto siitä, mitä on
kerrottu Eliasta julkaisussa Valmistaudun astumaan pyhään temppe-
liin, s. 23–24.

4. Valmistaudu vastaamaan niihin kysymyksiin, joita ensimmäisen
temppelissäkäynnin aikana on saattanut herätä, mutta älkää keskus-
telko sellaisista kysymyksistä ja asioista, joista tulee keskustella vain
temppelissä. Jos sellaisia kysymyksiä herää, kannusta henkilöitä
suunnittelemaan uusia temppelissäkäyntejä.

OPPIAIHE

Pyydä jotakuta pitämään alkurukous.

Kysy luokan jäseniltä, onko heillä mitään kysyttävää. Käytä riittävästi
aikaa vastataksesi kysymyksiin parhaan kykysi mukaan ja siten kuin
Herran Henki kehottaa. Muista, että eräistä temppelityön osa-alueista
ei saa keskustella temppelin ulkopuolella.

RAKKAUDEN SÄILYTTÄMINEN TEMPPELIPALVELUSTA KOHTAAN

• Miltä teistä tuntui, kun olitte temppelissä?

Selitä, että temppelipalvelus voi tuoda jatkuvasti siunauksia niiden elä-
mään, jotka käyvät usein temppelissä. Kerro luokan jäsenille, että nyt
kun temppelikokemus on vielä tuoreena heidän mielessään, heidän oli-
si ehkä hyvä kirjoittaa siitä omaan päiväkirjaansa. Muistuta heille siitä,
että vaikka he voivat kirjoittaa tunteistaan, heidän ei pitäisi kirjoittaa

7
"Sillä katso, minä
olen hyväksynyt 
tämän huoneen, ja
minun nimeni on
oleva täällä; ja mi-
nä ilmoitan itseni
kansalleni armolli-
sesti tässä huonees-
sa" (OL 110:7).



sellaisista temppelityön yksityiskohdista, joista ei pidä keskustella
temppelin ulkopuolella.

• Mitä te voitte tehdä, jotta säilyttäisitte rakkauden temppelityötä
kohtaan läpi koko elämänne?

Kirjoita luokan jäsenten ajatuksia tauluun. Voit myös esittää seuraavat
ajatukset:

1. Pohdi kokemustasi temppelistä päivittäin.

Selitä, että joillakin ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia käydä
temppelissä kuin muilla. Mutta kun olemme kerran käyneet temppe-
lissä ja tunteneet siellä vallitsevan Hengen, meidän tulisi päivittäin
löytää mahdollisuuksia pohtia temppeliseremonioita ja mietiskellä
hiljaisesti niitä liittoja, jotka olemme tehneet. Tämä kannustaa meitä
päivittäin ajattelemaan ja toimimaan vanhurskaammin.

Me emme voi muistaa kaikkea temppelissä näkemäämme ja kuule-
maamme, mutta meidän tulisi yrittää muistaa niin paljon kuin mah-
dollista kunkin käynnin jälkeen. Meidän tulee myös tutkia temppeliä
koskevia pyhien kirjoitusten kohtia ja profeettojen sanoja. Joitakin
näistä kohdista on tuotu esille tällä kurssilla.

Voit pyytää yhtä luokan jäsentä esittämään yhteenvedon seuraavista
julkaisun Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin sivulla 10 olevista
sanoista:

"Temppeliseremoniaa ei voi ymmärtää täysin ensimmäisellä kerralla.
Ymmärrät sen vain osittain. Palaa temppeliin yhä uudelleen. Palaa
oppimaan. Saat tiedon kaikesta, mikä on kummastuttanut tai askar-
ruttanut tai tuntunut mystiseltä. – –

Kun saat osallistua temppelissä endaumentti-istuntoon tai olla todis-
tamassa sinetöimistä, mietiskele näkemäsi syvällisempää merkitystä.
Pidä nämä asiat mielessäsi käyntiäsi seuraavina päivinä, muistele nii-
tä hiljaa ja rukoillen, niin huomaat ymmärryksesi kasvavan.

Temppelikokemuksen arvokkaimpia anteja on se, että se antaa laajan
kokonaiskuvan Jumalan tarkoituksista, mitä tulee tähän maailmaan.
Käytyämme kerran temppelissä (ja me voimme palata sinne virkistä-
mään muistiamme) elämän tapahtumat sopivat yhteen kokonais-
suunnitelmaan. Voimme nähdä oman asemamme oikeassa valossa, 
ja huomaamme heti, jos olemme poikenneet oikeasta suunnasta."

2. Muista, että kaiken temppelipalveluksen keskipisteenä on Vapahtaja,
Jeesus Kristus.

Saamme pyhistä kirjoituksista tietää, että yksi tärkeä temppelien
rakentamisen syy on se, että "Ihmisen Pojalla olisi paikka ilmoittaa
itsensä kansallensa" (OL 109:5). Temppelissä käytetyt vertauskuvat
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ja seremoniat auttavat meitä kohdistamaan huomiomme
Vapahtajaan.

Kerro, että Vapahtaja ilmaisi itsensä Kirtlandin temppelissä. Hän il-
mestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle ja hyväksyi temppelin
huoneekseen. Tämä käynti on merkitty muistiin kohdassa OL
110:1–10. Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä lukemaan se ja
esittämään siihen liittyviä ajatuksia.

• Mitä siunauksia Vapahtaja lupasi niille, jotka rakentavat temppeleitä
ja käyvät niissä?

TEMPPELISSÄ PERHEET SINETÖIDÄÄN YHTEEN IANKAIKKISUUDEKSI

Pyydä luokan jäseniä lukemaan Mal. 3:23–24.

Pyydä tehtävän saanutta luokan jäsentä esittämään yhteenveto jul-
kaisun Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin sivulla 23–24 ole-
vista Eliaa koskevista tiedoista.

Selitä, että Elia on palannut ja palauttanut pappeuden avaimet, joiden
avulla perheet voidaan sinetöidä temppeleissä yhteen iankaikkisuudeksi.

Pyydä luokan jäseniä kertaamaan OL 110:13–16. Pyydä sitten jotaku-
ta luokan jäsentä lukemaan seuraavat julkaisun Valmistaudun astu-
maan pyhään temppeliin sivulla 28 olevat sanat:

"Juuri tuosta huhtikuun 3. päivästä vuonna 1836 lasten sydämet al-
koivat kääntyä heidän isiensä puoleen. Sen jälkeen toimitukset eivät
olleet tilapäisiä vaan pysyviä. Sinetöimisvaltuus oli keskuudessamme.
Se on arvokkaampi kuin mikään muu valtuus. Tämä valtuus antaa
merkityksen ja iankaikkisen pysyvyyden kaikille toimituksille – niin
eläville kuin kuolleillekin – jotka suoritetaan oikealla valtuudella."

Vapahtaja kuvaili sinetöimisvaltuutta, kun Hän puhui apostolilleen
Pietarille, kuten kohdassa Matt. 16:19 mainitaan. Pyydä luokan jäse-
niä lukemaan tämä jae.

Selitä, että nämä samat avaimet ovat nykyisin kirkon profeetan ja pre-
sidentin hallussa. "Tuo pyhä sinetöimisvaltuus on kirkossa nykyään-
kin. Ne, jotka ymmärtävät tämän valtuuden merkityksen, pitävät sitä
pyhempänä kuin mitään muuta. Sitä pidetään kaikkea muuta kallisar-
voisempana. Maan päällä on kerrallaan vain verrattain harvoja mie-
hiä, joilla on tämä sinetöimisvaltuus; jokaisessa temppelissä on veljiä,
joille sinetöimisvaltuus on annettu. Kukaan ei voi saada sitä muuten
kuin profeetalta, näkijältä ja ilmoituksensaajalta ja Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiltä tai niiltä,
jotka hän on valtuuttanut antamaan sen muille." (Valmistaudun astu-
maan pyhään temppeliin, s. 24–26.)
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Selitä, että sinetöintitoimituksiin kuuluvat miehen ja vaimon sinetöi-
minen toisiinsa sekä lasten sinetöiminen vanhempiin. Kun vanhem-
mat on sinetöity temppelissä, heidän lapsensa syntyvät vanhempien-
sa sinetöimisen liiton alaisina, eikä heitä tarvitse erikseen sinetöidä
vanhempiinsa.

• Miten perheen sinetöiminen temppelissä voi teidän mielestänne
vaikuttaa perheenjäsenten päivittäisiin ajatuksiin ja tekoihin?

• Mitä siunauksia perhe mielestänne voi saada sen vuoksi, että se on
sinetöity temppelissä?

Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: "Onko koskaan ollut
miestä, joka on todella rakastanut naista, tai naista, joka on todella
rakastanut miestä, ja joka ei ole rukoillut, että heidän aviosuhteensa
jatkuisi haudan tuollakin puolen? Ovatko vanhemmat koskaan hau-
danneet lastaan kaipaamatta varmuutta siitä, että heidän rakkaansa
olisi jälleen heidän tulevassa maailmassa? Voiko kukaan iankaikki-
seen elämään uskova epäillä, suoko taivaan Jumala pojilleen ja tyttä-
rilleen tuon elämän kallisarvoisimman ominaisuuden, rakkauden,
joka tulee mielekkäimmin ilmi perhesuhteissa? Ei, terve järki vaatii
perhesuhteen jatkumista kuoleman jälkeen. Ihmissydän kaipaa sitä,
ja taivaan Jumala on ilmoittanut tavan, jolla se voidaan taata. Siihen
suovat mahdollisuuden pyhät toimitukset Herran huoneessa."
(Ks. "Miksi nämä temppelit?", Valkeus, kesäkuu 1992, s. 5.)

TEMPPELIT TARJOAVAT MEILLE MAHDOLLISUUKSIA PALVELLA NIITÄ, JOTKA
OVAT KUOLLEET

Pyydä luokan jäseniä lukemaan Ob. 21 (vuoden 1933 suomennokses-
ta): "Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta.
Ja kuninkuus on oleva Herran."

Profeetta Joseph Smith selitti, miten kirkon jäsenistä voi tulla pelasta-
jia Siionin vuorella:

"Mutta miten [pyhistä] tulee pelastajia Siionin vuorella?
Rakentamalla temppeleitään, pystyttämällä kastealtaitaan ja astumal-
la esiin ja saamalla kaikki toimitukset, kasteet, konfirmaatiot, pesut,
voitelut, toimitukset ja sinetöimisvoimat päänsä päälle kaikkien kuol-
leiden esivanhempiensa hyväksi ja heidän lunastamisekseen, jotta he
voisivat tulla esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja tulla heidän
kanssaan korotetuiksi kirkkauden valtaistuimille; ja tässä on ketju, jo-
ka sitoo isien sydämet lapsiin ja lapset isiin, mikä täyttää Elian palve-
lustehtävän." (Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s. 328–329.)

Selitä, että osana pelastussuunnitelmaansa meidän taivaallinen
Isämme on valmistanut niille, jotka ovat kuolleet saamatta evankeliu-
min pelastavia toimituksia, keinon saada nämä toimitukset.
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Henkimaailmassa olevilla ihmisillä on mahdollisuus kuulla evanke-
liumi. He voivat ottaa sen vastaan siellä, mutta he eivät voi saada
evankeliumin toimituksia osakseen. Herra on käskenyt meitä suoritta-
maan nämä toimitukset heidän puolestaan pyhissä temppeleissä.
Meidän tulisi erityisesti pyrkiä tekemään sukututkimustyötä, niin että
voimme saada toimituksia omien esivanhempiemme puolesta.

Kuolleiden puolesta temppeleissä suoritettavia toimituksia ovat kaste,
konfirmointi, pappeuteen asettaminen, endaumentti sekä vaimon si-
netöiminen aviomieheen ja lasten sinetöiminen vanhempiin.

Meidän tulisi palata temppeliin niin usein kuin olosuhteemme salli-
vat, niin että voimme palvella niitä, jotka ovat kuolleet, suorittamalla
toimituksia heidän puolestaan. Me voimme olla siunauksena niiden
elämässä, joita me palvelemme, ja samalla saada siunauksia omaan
elämäämme. Lisätietoja sukututkimustyön tekemisestä ja toimitusten
suorittamisesta esivanhempiemme puolesta on julkaisussa Jäsenen
temppeli- ja sukututkimustyöopas (34697 130).

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut:

"Endaumentin ja sinetöimistoimitusten arvostus tuo perheidemme
jäsenet lähemmäksi toinen toistaan, ja jokainen perheenjäsen saa
halun tarjota nämä samat siunaukset niille rakkaistamme, jotka ovat
jo menneet rajan tuolle puolen. – –

Tätä temppeleissämme suoritettavaa sijaistyötä tulee tehdä samassa
epäitsekkään hartauden ja uhrauksen hengessä, joka oli Mestarin
elämälle luonteenomaista. Kun me muistamme Häntä, meidän on
helpompi tehdä oma osuutemme tästä tärkeästä työstä. Joka kerta
kun me katsomme yhtä näistä pyhistä rakennuksista, muistutetta-
koon meitä niistä iankaikkisista mahdollisuuksista, jotka voivat löy-
tyä näiden rakennusten sisäpuolelta, ei vain meitä itseämme varten
vaan myös kuolleitamme varten." (Pathways to Perfection, 1973, 
s. 206–207.)

OPPIAIHEEN PÄÄTÖS

Korosta, että temppelissä käyminen tarjoaa meille mahdollisuuden
palvella muita ja saada jatkuvasti suurempaa hengellistä tietoa. Lue
seuraavat sanat:

"Mikään muu työ ei ole tälle kirkolle parempi suoja kuin temppelityö
ja sitä tukeva sukututkimus. Mikään muu työ ei ole hengellisesti ja-
lostavampaa. Mikään muu työ ei anna meille enemmän voimaa.
Mikään muu työ ei vaadi korkeampaa vanhurskauden ihannetta – –.

Jos me hyväksymme temppelitoimituksia koskevan ilmoituksen,
jos teemme liittomme varauksetta ja ilman puolusteluja, Herra on
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suojeleva meitä. Me saamme elämän vaikeuksissa tarvitsemaamme
innoitusta – –.

Tule siis temppeliin – tule saamaan siunauksesi. Se on pyhää työtä."
(Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, s. 37.)

Päätä oppitunti todistuksiin. Kannusta luokan jäseniä palaamaan
usein temppeliin, jotta he voivat saada opetusta Herran Hengeltä.

Voit halutessasi kertoa, että luokan jäsenet voivat ehkä hankkia kirkon
jakelukeskuksista kuvanauhan Mountain of the Lord [Herran vuori]
(53300) ja katsoa sen kotona. Tämä 73 minuutin mittainen videoesitys
kertoo Suolajärven temppelin rakentamisesta.

Pyydä jotakuta pitämään loppurukous.
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