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Aaronin pappeuden lähdeopas
2012 – Oppikirja 1

Aaronin pappeuden haltijat kokoontuvat koorumien
sunnuntaikokouksiin

hoitamaan koorumin virallisia asioita

neuvottelemaan yhdessä
pappeusvelvollisuuksistaan

opettamaan ja oppimaan Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia.

Käytä tätä lähdeopasta sekä julkaisuja Aaronin
pappeuden oppikirja 1 ja Täytän velvollisuuteni Jumalaa
kohtaan – Aaronin pappeuden haltijat, jotta voitte
saavuttaa nämä päämäärät. Valitse rukoillen se
lähdeaineisto, joka saa nuoret miehet mukaan
oppimaan ja auttaa heitä vahvistamaan uskoaan ja
todistustaan.

O P P I A I H E  1

Pappeus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Kehota nuoria miehiä tutkimaan Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjasesta osiota
”Pappeusvelvollisuudet” (diakonit, s. 22–23;
opettajat, s. 46–47; papit, s. 70–71). Tuo esiin, että
tässä kirjasessa heidän velvollisuutensa on
järjestetty kolmeen osa-alueeseen: suorita
pappeuden toimituksia, palvele toisia ja kutsu
kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. Pyydä nuoria
miehiä selittämään, mitä erityisiä velvollisuuksia
heillä on kullakin näistä osa-alueista. Voit
halutessasi pyytää heitä kertomaan kokemuksista,
joita heillä on ollut heidän täyttäessään näitä
velvollisuuksia. Auta heitä näkemään, kuinka
heidän palvelemisensa on ollut siunaukseksi muille.

Keskustelukysymyksiä

Kuinka selittäisitte ystävälle, mitä pappeus on?

Kuinka niiden velvollisuuksienne täyttäminen, joita
teillä pappeudenhaltijoina on, voi vahvistaa
todistustanne? Kuinka se voi vahvistaa
perhettänne?

Lisäaineistoa

Boyd K. Packer, ”Pappeuden voima”, Liahona,
toukokuu 2010, s. 6–10.

Dallin H. Oaks, ”Kaksi kommunikointikanavaa”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 83–86.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
107–111.

Video: ”Becoming a Priesthood Man: Priesthood
Duty”, lds.org/youth/video.

Opetusvihje

Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjanen auttaa Aaronin
pappeuden haltijoita oppimaan ja täyttämään
pappeusvelvollisuutensa sekä lisäämään hengellistä
voimaa. Mieti, kuinka voit sisällyttää Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -toimintoja koorumin kokouksiin.

O P P I A I H E  2

Diakonin kutsumus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voisitte tarkastella diakonin velvollisuuksia, jotka
on esitelty Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasessa
(ks. s. 22–23).

Keskustelukysymyksiä

Kuinka suhtautumisenne tehtävään, jonka olette
saaneet piispalta tai kooruminjohtajalta, vaikuttaa
siihen, kuinka täytätte sen? (Ks. OL 107:99.)

(Opettajille ja papeille.) Mitä voitte tehdä
auttaaksenne seurakuntanne diakoneja
ymmärtämään Aaronin pappeuden tärkeyden ja
diakoninvirkansa merkityksen?

Lisäaineistoa

L. Tom Perry, ”Aaronin pappeus”, Liahona,
marraskuu 2010, s. 91–94.

Claudio R. M. Costa, ”Pappeustehtävät”, Liahona,
toukokuu 2009, s. 56–58.

1

http://lds.org/youth/video/becoming-a-priesthood-man-priesthood-duty
http://lds.org/youth/video/becoming-a-priesthood-man-priesthood-duty
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Larry M. Gibson, ”Aaronin pappeuden pyhät
avaimet”, Liahona, toukokuu 2011, s. 55–57.

O P P I A I H E  3

Sakramenttipalvelus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää tässä oppiaiheessa
oppimistoimintoja, jotka ovat osiossa ”Suorita
pappeuden toimituksia” (ks. Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjanen, s. 24, 48 tai 72). Voisit myös antaa
nuorille miehille aikaa kirjoittaa tähän aiheeseen
liittyvät suunnitelmat Velvollisuus Jumalaa kohtaan -
kirjasiinsa tai kertoa kokemuksista, joita heillä on
ollut suunnitelmiaan toteuttaessaan.

Keskustelukysymyksiä

Kuinka seurakunnan jäseniä siunataan, kun te
hoidatte sakramenttipalveluksen kunnioittavasti?

Kuinka sen, että teille on uskottu pyhä
luottamustehtävä suorittaa pappeustoimituksia,
pitäisi vaikuttaa toimiinne muulloin viikolla?

Lisäaineistoa

Henry B. Eyring, ”Toimikaa kaikessa
uutteruudessa”, Liahona, toukokuu 2010, s. 60–63.

David L. Beck, ”Suurenmoinen Aaronin pappeus”,
Liahona, toukokuu 2010, s. 54–56.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
149–151.

O P P I A I H E  4

Paastouhrien kerääminen

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi pyytää nuoria miehiä tämän
oppiaiheen kuluessa suorittamaan Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjasen osion ”Palvele toisia”
kohdan ”Opi” ja täydentämään kohdan ”Toimi”
(diakonit, s. 26–27; opettajat, s. 50–51; papit, s.
74–75).

Keskustelukysymyksiä

Mitä voitte tehdä edustaaksenne taivaallista Isää ja
Vapahtajaa oikealla tavalla, kun keräätte
paastouhreja? (Ks. 2. Kor. 9:7.)

Miksi on tärkeää asennoitua myönteisesti
paastouhrien keräämiseen?

Lisäaineistoa

Quentin L. Cook, ”Taloudenhoitajan tehtävä – pyhä
luottamustehtävä”, Liahona, marraskuu 2009, s.
91–94.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
103–105.

O P P I A I H E  5

Usko Jeesukseen Kristukseen

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasessa nuoria
miehiä kehotetaan opiskelemaan ja opettamaan
opillisia aiheita (ks. s. 18–20, 42–44 tai 66–68). Jos
joku koorumin jäsen on valinnut uskon yhdeksi
opilliseksi aiheekseen, voit halutessasi pyytää häntä
oppiaiheen aikana opettamaan, mitä hän on
oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Kuinka selittäisitte jollekulle, mitä uskon
osoittaminen Jeesukseen Kristukseen tarkoittaa?

Mitä sellaisia kokemuksia teillä on ollut, jotka ovat
vahvistaneet uskoanne Kristukseen?

Lisäaineistoa

Russell M. Nelson, ”Kohdatkaa tulevaisuus
uskossa”, Liahona, toukokuu 2011, s. 34–36.

Kevin W. Pearson, ”Usko Herraan Jeesukseen
Kristukseen”, Liahona, toukokuu 2009, s. 38–40.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 61–62, 120–121.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
179–181.

Video: ”Minä olen valmistava tien”, Mormonin kirjan
kuvanauhoite, osa 2.

Opetusvihje

”Meidän tulee tehdä kaikki voitavamme luodaksemme
ilmapiirin, jossa oppilaamme voivat tuntea Hengen
vaikutuksen” (Opettaminen, kutsumuksista suurin, 2000, s.
41).

2

http://lds.org/library/display/0,4945,6635-1-4786-2,00.html
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O P P I A I H E  6

Pyhä Henki

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jotkut nuorista miehistä ovat kenties päättäneet
oppia lisää Pyhän Hengen lahjasta osana
suunnitelmaansa ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjanen, s. 18–20, 42–44 tai 66–68).
Voit halutessasi pyytää heitä tulemaan koorumin
kokoukseen valmistautuneina kertomaan, mitä he
ovat oppineet.

Keskustelukysymyksiä

Mitä voin tehdä saadakseni päivittäisiä kuiskauksia
Pyhältä Hengeltä?

Kuinka Pyhä Henki voi auttaa minua olemaan
siveellisesti puhdas ja välttämään sellaisia
kiusauksia kuin esimerkiksi pornografiaa?

Lisäaineistoa

David A. Bednar, ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 94–97.

David A. Bednar, ”Ilmoituksen henki”, Liahona,
toukokuu 2011, s. 87–90.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 18, 90–91.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
130–133.

Video: ”Voice of the Spirit”, perustuu presidentti
James E. Faustin puheeseen.

O P P I A I H E  7

Voimallinen sydämen muutos

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jotkut nuorista miehistä ovat kenties päättäneet
oppia lisää parannuksesta osana suunnitelmaansa
ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus Jumalaa kohtaan -
kirjanen, s. 18–20, 42–44 tai 66–68). Voit halutessasi
pyytää heitä tulemaan koorumin kokoukseen
valmistautuneina kertomaan, mitä he ovat
oppineet.

Keskustelukysymyksiä

Mitä voimallisen sydämenmuutoksen kokeminen
tarkoittaa? (Ks. Moosia 3:19; 5:1–2.)

Kuinka voimallinen sydämenmuutos vaikuttaa
tekoihinne tai käyttäytymiseenne?

Lisäaineistoa

Richard G. Scott, ”Uskon muuttava voima ja
luonteenlujuus”, Liahona, marraskuu 2010, s. 43–46.

Dale G. Renlund, ”Voimallisen sydämen muutoksen
säilyttäminen”, Liahona, marraskuu 2009, s. 97–99.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 62–63, 198–201.

Video: ”A Change of Heart”, lds.org/youth/video.

O P P I A I H E  8

”Kunnioita isääsi”

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi pyytää nuoria miehiä
keskustelemaan siitä, kuinka heidän Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjaseen laatimiensa
suunnitelmien toteuttaminen auttaa heitä
valmistautumaan tulemaan kelvollisiksi isiksi.
Ehdota tapoja, joilla heidän Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -suunnitelmansa voivat vahvistaa heidän
suhdettaan isäänsä.

Keskustelukysymyksiä

Kuinka teidän isänne on vaikuttanut teidän
elämäänne hyvällä tavalla?

Mitä sellaisia ominaisuuksia isällänne on, joita
haluaisitte omaksua omaan elämäänne?

Lisäaineistoa

Dieter F. Uchtdorf, ”Jumalan rakkaus”, Liahona,
marraskuu 2009, s. 21–24. Voit käyttää tätä puhetta
opettaaksesi koorumin jäsenille kunnioitusta
taivaallista Isäänsä kohtaan.

M. Russell Ballard, ”Isät ja pojat – ainutlaatuinen
suhde”, Liahona, marraskuu 2009, s. 47–50; ks. myös
video ”Fathers and Sons”, lds.org/youth/video.

”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu
2010, s. 129.

O P P I A I H E  9

Kunnioitus äitejä ja heidän pyhää
tehtäväänsä kohtaan

Keskustelukysymyksiä

Kuinka äitinne on vaikuttanut teidän elämäänne
hyvällä tavalla?

Kuinka perhettänne siunataan, kun te arvostatte ja
kunnioitatte äitiänne?

3

http://lds.org/ldsorg/v/index.jsp?autoplay=true&index=1&locale=0&sourceId=b35f46452b7ca210VgnVCM100000176f620a____&vgnextoid=bd163ca6e9aa3210VgnVCM1000003a94610aRCRD
http://lds.org/youth/video/a-change-of-heart
http://lds.org/youth/video/fathers-and-sons
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Lisäaineistoa

L. Tom Perry, ”Äidit, jotka opettavat lapsia kotona”,
Liahona, toukokuu 2010, s. 29–31.

Bradley D. Foster, ”Äiti sanoi niin”, Liahona,
toukokuu 2010, s. 98–100.

O P P I A I H E 1 0

Perheyhteys

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku nuorista miehistä on päättänyt tutkia
Nuorten voimaksi -kirjasen kohtaa ”Perhe” osana
suunnitelmaansa elää kelvollisesti (ks. Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjanen, s. 17, 41 tai 65), voit
halutessasi pyytää häntä kertomaan kokemuksista,
joita hän on saanut pyrkiessään elämään tämän
periaatteen mukaan.

Keskustelukysymyksiä

Mitä perheen ykseyden siunauksia olette nähneet
omassa perheessänne tai muissa perheissä?

Mitä te voitte tehdä kotona, että olisitte
yhteistyökykyisempiä perheenjäseniä?

Lisäaineistoa

Henry B. Eyring, ”Täydellinen esikuvamme”,
Liahona, marraskuu 2009, s. 70–73.

David A. Bednar, ”Uutterampi ja huolehtivampi
kotona”, Liahona, marraskuu 2009, s. 17–20.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 85.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
125–127.

Video: ”Two Brothers Apart”, lds.org/youth/video.

O P P I A I H E 1 1

Rakastakaa toinen toistanne niin kuin
minäkin olen rakastanut teitä

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi pyytää jotakuta pappia, joka on
aloittanut Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen
kohdan ”Perhe ja ystävät” projektinsa, opettamaan
koorumille projektista osan ”Opi” (s. 79–80). Hän
voisi myös kertoa, mikä hänen projektinsa on ja
mitä kokemuksia hänellä on ollut sitä
toteuttaessaan.

Keskustelukysymyksiä

Kuinka teidän käytöksenne voisi osaltaan vaikuttaa
siihen, ettei joku koorumin jäsen halua tulla
kirkkoon tai muihin toimintoihin? Mitä te ja teidän
kooruminne voitte tehdä auttaaksenne
ratkaisemaan sellaisen tilanteen?

Mitä teidän pitäisi tehdä, jos teistä tuntuu, että
muiden huonot valinnat ovat loukanneet teitä?

Lisäaineistoa

Henry B. Eyring, ”Sydämemme yhteen liittyneinä”,
Liahona, marraskuu 2008, s. 68–71.

Dieter F. Uchtdorf, ”Te olette minun käteni”,
Liahona, toukokuu 2010, s. 68–75.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 122.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
138–139.

Video: ”Love One Another”, lds.org/media-library.

Opetusvihje

”Kun oppilaasi ymmärtävät, että rakastat heitä ja välität
heistä, he oppivat luottamaan sinuun. Heistä tulee
vastaanottavaisempia, ja on vähemmän todennäköistä,
että he aiheuttavat häiriötä.” (Opettaminen, kutsumuksista
suurin, 2000, s. 79.)

O P P I A I H E 1 2

Elävän profeetan seuraaminen

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku nuori mies koorumissasi tutkii opillista
aihetta ”Profeetat” osana suunnitelmaansa
ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus Jumalaa kohtaan -
kirjanen, s. 18–20, 42–44 tai 66–68), voit halutessasi
pyytää häntä tulemaan koorumin kokoukseen
valmistautuneena kertomaan jotakin siitä, mitä hän
on oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Mitä Herra lupaa, kun me seuraamme profeettaa?
(Ks. OL 21:5–6.)

Mitkä eri esimerkit kertovat siitä, että teitä tai
perhettänne on siunattu, kun olette seuranneet
profeettaa?

4

http://lds.org/youth/video/two-brothers-apart
http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2010-02-04-love-one-another
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Lisäaineistoa

Claudio R. M. Costa, ”Kuuliaisuus profeettoja
kohtaan”, Liahona, marraskuu 2010, s. 11–13.

Kevin R. Duncan, ”Meidän oma selviytymisemme”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 34–36.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 32–34.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
129–130.

Video: ”Watchmen on the Tower”, lds.org/media-
library; tai ”Vartiomiehinä tornissa”, Opin ja liittojen
kirja ja kirkon historia – DVD-esitykset, Pyhäkoulun
nuorten ja aikuisten Evankeliumin oppi -luokille, levy 2.

O P P I A I H E 1 3

Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää tässä oppiaiheessa
Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen sivulla 28
olevia oppimistoimintoja. Voisit pyytää koorumin
johtokunnan jäsentä tai jotakuta toista koorumin
jäsentä johtamaan tätä keskustelua.

Keskustelukysymyksiä

Mistähän syystä Herra on antanut Aaronin
pappeuden haltijoille velvollisuuden kutsua
”kaikkia tulemaan Kristuksen luokse”? (Ks. OL
20:59.)

Kuinka se, että kerrotte evankeliumista ystävillenne
ja sukulaisillenne, auttaa teitä valmistautumaan
palvelemiseen kokoaikaisessa lähetystyössä? (Ks.
OL 33:8–10; 38:30.)

Lisäaineistoa

L. Tom Perry, ”Johdattakaa sieluja minun luokseni”,
Liahona, toukokuu 2009, s. 109–112.

Russell M. Nelson, ”Näytä sinä hyvää esimerkkiä
uskovista”, Liahona, marraskuu 2010, s. 47–49.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 170–172.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
94–96.

Video: ”Inviting All to Come unto Christ: Sharing
the Gospel”, lds.org/youth/video.

Opetusvihje

On todennäköisempää, että nuoret miehet ymmärtävät
opin ja soveltavat sitä käytäntöön, kun he saavat
tilaisuuksia opettaa muita. Voisit esimerkiksi pyytää heitä
kertomaan perheelleen tai muille koorumin jäsenille, mitä
he ovat oppineet.

O P P I A I H E 1 4

Toisten palveleminen

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voisitte tehdä koorumina Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjasen osion ”Palvele toisia”
oppimistoiminnat (ks. s. 26, 50 tai 74). Voisit myös
antaa koorumin jäsenille koorumin kokouksessa
aikaa suunnitella, kuinka he aikovat palvella, tai
voisit pyytää heitä kertomaan kokemuksista, joita
heillä on ollut heidän toteuttaessaan
suunnitelmiaan.

Keskustelukysymyksiä

Kuka seurakunnassamme voisi auttaa
koorumiamme löytämään tilaisuuksia palvella?

Kuinka asenteenne muiden palvelemista kohtaan
vaikuttaa siihen, miten palvelette? Kuinka se
vaikuttaa ihmisiin, joita palvelette?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Mitä minä olen tehnyt jonkun
hyväksi tänään?”, Liahona, marraskuu 2009, s.
84–87.

M. Russell Ballard, ”Iloa rakastavasta
palvelemisesta”, Liahona, toukokuu 2011, s. 46–49.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 87.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
105–106.

O P P I A I H E 1 5

Ykseys ja veljeys pappeudessa

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää oppiaiheessa Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjasen sivulla 81 kohdassa
”Esimerkkejä – Ystävät” olevaa ensimmäistä
oppimistoimintaa. Voisit myös pyytää jotakuta
pappia, joka tekee tätä projektia, kertomaan
kokemuksista, joita hänellä on ollut hänen
pyrkiessään olemaan parempi ystävä.

5

http://lds.org/media-library/video/doctrine-and-covenants-visual-resources?#2010-07-23-watchmen-on-the-tower
http://lds.org/youth/video/inviting-all-to-come-unto-christ-sharing-the-gospel
http://lds.org/youth/video/inviting-all-to-come-unto-christ-sharing-the-gospel
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Keskustelukysymyksiä

Mitä teille merkitsee se, että
pappeuskoorumissanne on veljeyttä ja ykseyttä?

Mitä voitte tehdä auttaaksenne kooruminne jäseniä?

Lisäaineistoa

Henry B. Eyring, ”Oppimista pappeudessa”,
Liahona, toukokuu 2011, s. 62–65.

Michael A. Neider, ”Koorumeja koskevia
ilmoitettuja periaatteita”, Liahona, toukokuu 2009, s.
14–16.

Video: ”My Duty to God”, lds.org/youth/video.

Video: ”Same Jersey”, lds.org/youth/video.

O P P I A I H E 1 6

Rakkaus

Keskustelukysymyksiä

Käykää läpi kohdassa 1. Kor. 13:4–7 mainitut
rakkauden piirteet. Kuinka Vapahtaja oli
esimerkkinä näistä piirteistä?

Kuinka Aaronin pappeuden haltija osoittaa
todellista rakkautta?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Rakkaus ei koskaan katoa”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 122–125.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 122.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
138–139.

Video: ”Sharing the Light of Christ”, lds.org/
youth/video.

O P P I A I H E 1 7

Henkilökohtainen päiväkirja

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Nuoria miehiä kannustetaan Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjasen jokaisen ”Nuorten voimaksi” -
projektin jälkeen kirjoittamaan, mitä he ovat
oppineet projektia toteuttaessaan. Voit halutessasi
pyytää muutamaa nuorta miestä kertomaan siitä,
mitä hyötyä kokemusten kirjoittamisesta on ollut
heille.

Keskustelukysymyksiä

Millä tavoin päiväkirjan pitäminen osoittaa
rakkautta jälkeläisiänne kohtaan? (Ks. 2. Nefi 25:26.)

Mitä haluaisitte jälkeläistenne tietävän teistä
päiväkirjanne perusteella?

Lisäaineistoa

Henry B. Eyring, ”Oi muistakaa, muistakaa”,
Liahona, marraskuu 2007, s. 66–69; ks. myös video
”O Remember, Remember”, lds.org/media-library.

O P P I A I H E 1 8

Viisauden sana

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jotkut nuorista miehistä ovat kenties päättäneet
oppia lisää viisauden sanasta osana
suunnitelmaansa ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjanen, s. 18–20, 42–44 tai 66–68).
Voit halutessasi pyytää heitä oppiaiheen aikana
opettamaan, mitä he ovat oppineet.

Keskustelukysymyksiä

Mitä siunauksia te ja perheenne olette saaneet
eläessänne viisauden sanan mukaan?

Mitä tehokkaita tapoja on vastata niille, jotka
houkuttelevat teitä rikkomaan viisauden sanaa?

Lisäaineistoa

Boyd K. Packer, ”Neuvoja nuorille miehille”,
Liahona, toukokuu 2009, s. 49–52.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 78.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
186–187.

Video: ”The Mormon Mustang”, lds.org/youth/
video.

O P P I A I H E 1 9

Kiusausten voittaminen

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi pyytää muutamia nuoria miehiä
kertomaan kokemuksista, joita heillä on ollut
heidän pyrkiessään elämään Nuorten voimaksi -
kirjasen tasovaatimusten mukaan (ks. Velvollisuus
Jumalaa kohtaan, osio ”Elä kelvollisesti”, s. 17, 41 tai
65).
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http://lds.org/youth/video/my-duty-to-god
http://lds.org/youth/video/same-jersey
http://lds.org/youth/video/sharing-the-light-of-christ
http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2009-05-22-o-remember-remember
http://lds.org/youth/video/mormon-mustang
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Keskustelukysymyksiä

Millä petollisilla keinoilla Saatana houkuttelee
meitä rikkomaan jonkin käskyn tai madaltamaan
tasovaatimuksiamme? (Ks. 2. Nefi 28:7–9, 20–22.)
Mitä voimme tehdä voittaaksemme hänen
petollisuutensa?

Mitä te voitte tehdä säilyttääksenne
tasovaatimuksenne, kun ympärillänne olevilla on
erilaiset arvot?

Lisäaineistoa

M. Russell Ballard, ”Oi tuota Paholaisen viekasta
suunnitelmaa!”, Liahona, marraskuu 2010, s.
108–110; ks. myös video ”You Will Be Freed”,
lds.org/youth/video.

Jairo Mazzagardi, ”Synnin ansan välttäminen”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 103–105.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
68–70.

Opetusvihje

On todennäköisempää, että nuoret miehet saavat oppia
pyhien kirjoitusten kohdista tai profeettojen sanoista, kun
heitä pyydetään lukiessaan panemaan merkille joitakin
asioita. Voit halutessasi kehottaa nuoria miehiä panemaan
merkille tiettyjä periaatteita tai muita yksityiskohtia, kun
pyydät heitä lukemaan jonkin pyhien kirjoitusten
kohdan. Voisit esimerkiksi sanoa: ”Kun luette näitä
jakeita, etsikää. . .” Kun he ovat lukeneet, pyydä heitä
kertomaan, mitä he ovat löytäneet. (Ks. Opettaminen,
kutsumuksista suurin, 2000, s. 55.)

O P P I A I H E 2 0

Oikea valinnanvapauden käyttö

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku koorumisi nuorista miehistä on päättänyt
oppia lisää tahdonvapaudesta osana
suunnitelmaansa ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjanen, s. 18–20, 42–44 ja 66–68),
voit halutessasi pyytää häntä opettamaan
oppiaiheen aikana, mitä hän on oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Mitä siunauksia olette saaneet tekemällä oikeita
valintoja?

Millaisten muutosten tekeminen elämässänne
helpottaisi teitä valitsemaan aina oikein?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Valintojen kolme V:tä”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 67–70.

Robert D. Hales, ”Tahdonvapaus – välttämätön
elämänsuunnitelmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s.
24–27.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
165–166.

Video: ”Surfing or Seminary?”, lds.org/youth/
video.

O P P I A I H E 2 1

Puhtaat ajatukset, puhdas kielenkäyttö

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasessa nuoria
miehiä kehotetaan tutkimaan Nuorten voimaksi -
kirjasen kohtia osana suunnitelmaansa elää
kelvollisesti (ks. s. 17, 41 tai 65). Jos heidän
valitsemansa osiot soveltuvat tähän oppiaiheeseen
(esimerkiksi ”Ajanviete ja tiedotusvälineet”,
”Musiikki ja tanssi” tai ”Kielenkäyttö”), voisit
pyytää heitä kertomaan, mitä he ovat oppineet.

Keskustelukysymyksiä

Mistä eri lähteistä tulee huonoja ajatuksia, jotka
saattavat johtaa sopimattomaan kielenkäyttöön tai
käytökseen? (Ks. OL 88:121.)

Mistä lähteistä tulee hyviä ajatuksia? Miten hyvät
ajatukset johtavat hyvään kielenkäyttöön ja
käytökseen?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Hallitse sä tunteitasi, veli”,
Liahona, marraskuu 2009, s. 62–69.

Jeffrey R. Holland, ”Enkelien kieli”, Liahona,
toukokuu 2007, s. 16–18.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
128–129, 141–142.

Video: ”No Cussing Club”, lds.org/youth/video.

Video: ”Watch Your Step”, lds.org/media-library.

O P P I A I H E 2 2

Liitot ohjaavat tekojamme

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku nuori mies koorumissasi on päättänyt
oppia lisää liitoista ja toimituksista osana
suunnitelmaansa ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus
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http://lds.org/youth/video/you-will-be-freed
http://lds.org/youth/video/surfing-or-seminary
http://lds.org/youth/video/no-cussing-club
http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2011-07-013-watch-your-step
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Jumalaa kohtaan -kirjanen, s. 18–20, 42–44 tai 66–68),
voit halutessasi pyytää häntä tulemaan koorumin
kokoukseen valmistautuneena kertomaan jotakin
siitä, mitä hän on oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Millä tavoin liittojen tekeminen ja pitäminen erottaa
teidät muista nuorista miehistä? Kuinka teidän
liittonne ohjaavat teidän valintojanne ja tekojanne?

Kuinka liittojenne pitäminen on ollut teille
siunaukseksi?

Lisäaineistoa

D. Todd Christofferson, ”Liittojen voima”, Liahona,
toukokuu 2009, s. 19–23.

Walter F. González, ”Kristuksen seuraajia”, Liahona,
toukokuu 2011, s. 13–15.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 63–64.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
91–92.

O P P I A I H E 2 3

Rukoile johdatusta

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää tässä oppiaiheessa
Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen sivulla 38
olevaa ensimmäistä oppimistoimintaa. Voisit myös
antaa nuorille miehille aikaa kirjoittaa suunnitelmia
siitä, kuinka he voivat vahvistaa tapaansa rukoilla
säännöllisesti (ks. s. 15, 39 ja 63).

Keskustelukysymyksiä

Mitä voitte tehdä saadaksenne Pyhän Hengen
kuiskauksia? (Ks. Alma 17:2–3.)

Kuinka pystymme tekemään eron omien
ajatustemme ja Pyhän Hengen kuiskausten välillä?

Lisäaineistoa

Boyd K. Packer, ”Rukous ja innoitus”, Liahona,
marraskuu 2009, s. 43–46.

Richard G. Scott, ”Hengellisen johdatuksen
saaminen”, Liahona, marraskuu 2009, s. 6–9.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 73, 93–95.

O P P I A I H E 2 4

Kristuskeskeinen parannus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen sivulla 64
pappeja kehotetaan valmistamaan oppiaihe siitä,
kuinka parannus ja sovitus voivat auttaa meitä
pysymään kelvollisina pappeudenhaltijoina. Voit
halutessasi pyytää jotakuta pappia esittämään, mitä
hän on valmistanut.

Voit halutessasi käyttää tässä oppiaiheessa
Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen sivulla 16
olevia oppimistoimintoja.

Keskustelukysymyksiä

Mitä todellisen parannuksen tekeminen tarkoittaa?
(Ks. Moosia 5:1–7.)

Mikä on Vapahtajan rooli
parannuksentekoprosessissa? (Ks. Alma 42:14–15;
OL 19:15–20.)

Lisäaineistoa

Neil L. Andersen, ”Tehkää parannus, jotta minä
voin parantaa teidät”, Liahona, marraskuu 2009, s.
40–43.

Partick Kearon, ”Tulkaa minun luokseni täysin
vilpittömin sydämin, ja minä parannan teidät”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 50–52.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
111–115.

O P P I A I H E 2 5

Anteeksianto

Keskustelukysymyksiä

Miksi on erityisen tärkeää, että Aaronin pappeuden
haltijat antavat anteeksi muille? (Ks. OL 20:53–54.)

Mitä seurauksia on sillä, että ei anna anteeksi
muille? (Ks. OL 64:8–9.) Mitä siunauksia me
saamme, kun me annamme anteeksi?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Hallitse sä tunteitasi, veli”,
Liahona, marraskuu 2009, s. 62–69.

Donald L. Hallstrom, ”Kääntykää Herran puoleen”,
Liahona, toukokuu 2010, s. 78–80.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
7–9.
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Video: ”Forgiveness: My Burden Was Made Light”,
lds.org/media-library.

Opetusvihje

Sinä ja nuoret miehet edistätte Hengen vaikutusta, kun
opitte välittämään toisistanne. Tervehdi nuoria miehiä
heidän tullessaan koorumin kokoukseen, kuuntele
tarkoin heidän vastauksiaan kysymyksiin ja kunnioita
heidän tunteitaan. Kannusta nuoria miehiä toimimaan
samoin toistensa kanssa. (Ks. Opettaminen, kutsumuksista
suurin, 2000, s. 31–32.)

O P P I A I H E 2 6

Tee hyvää sapattina

Keskustelukysymyksiä

Mitä sopivia tapoja on selittää muille, että haluatte
pyhittää lepopäivän?

Mistä voitte tietää, onko jokin toiminta sopivaa
lepopäivänä? (Ks. OL 59:9–13.)

Lisäaineistoa

L. Tom Perry, ”Lepopäivä ja sakramentti”, Liahona,
toukokuu 2011, s. 6–9.

Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, s. 32–33.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
90–91.

O P P I A I H E 2 7

Kunnioitus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää yhtä Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjasen osion ”Suorita pappeuden
toimituksia” oppimistoiminnoista (ks. s. 24, 48 tai
72). Voisit myös antaa koorumin jäsenille aikaa
kirjoittaa suunnitelmia siitä, kuinka he voivat
siunata ja jakaa sakramentin kunnioittavasti ja
auttaa tekemään sakramentista
merkityksellisemmän kokemuksen seurakunnan
jäsenille.

Keskustelukysymyksiä

Kuinka selittäisitte uudelle jäsenelle, mitä tarkoittaa
olla kunnioittava?

Kuinka kunnioituksenne sakramenttia kohtaan
saattaisi vaikuttaa seurakunnan jäsenten
kokemukseen tämän toimituksen aikana? Mitä

voitte tehdä osoittaaksenne kunnioituksenne
sakramenttia kohtaan?

Lisäaineistoa

D. Todd Christofferson, ”Pyhyyden taju”, Liahona,
kesäkuu 2006, s. 28–31.

Mervyn B. Arnold, ”Mitä olet tehnyt nimelleni?”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 105–107.

Margaret S. Lifferth, ”Arvostus ja kunnioitus”,
Liahona, toukokuu 2009, s. 11–13.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
73–74.

O P P I A I H E 2 8

Kunnioitus naisia kohtaan

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää tämän oppiaiheen aikana
tai toimintaillan toimintana Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjasen sivulla 81 kohdassa ”Esimerkkejä –
Ystävät” olevaa toista oppimistoimintaa.

Keskustelukysymyksiä

Miksi Aaronin pappeuden haltijoiden tulee osoittaa
kunnioitusta naisia ja tyttöjä kohtaan?

Kuinka käytöksenne nuoria naisia kohtaan nyt
saattaisi vaikuttaa siihen, millainen suhde teillä
tulee olemaan vaimoonne?

Lisäaineistoa

M. Russell Ballard, ”Jumalan tyttäriä”, Liahona,
toukokuu 2008, s. 108–110.

Russell M. Nelson, ”Pyhä velvollisuutemme
kunnioittaa naisia”, Liahona, heinäkuu 1999, s.
45–48.

Video: ”The Women in Our Lives”, lds.org/media-
library, perustuu presidentti Gordon B. Hinckleyn
puheeseen.

Opetusvihje

Se, että koorumin jäsenet saavat aikaa miettiä ennen kuin
he vastaavat kysymykseen, auttaa heitä tuntemaan
Hengen ja antamaan merkityksellisempiä vastauksia. Voit
halutessasi kirjoittaa kysymyksen taululle ennen
koorumin kokousta tai kehottaa koorumin jäseniä
kirjoittamaan vastauksensa paperille. (Ks. Opettaminen,
kutsumuksista suurin, 2000, s. 69–70.)
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http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2010-07-14-forgiveness-my-burden-was-made-light
http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2009-08-32-the-women-in-our-lives
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O P P I A I H E 2 9

Iankaikkinen perhe

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku koorumisi nuorista miehistä on päättänyt
oppia lisää iankaikkisista perheistä osana
suunnitelmaansa ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjanen, s. 18–20, 42–44 ja 66–68),
voit halutessasi pyytää häntä tulemaan koorumin
kokoukseen valmistautuneena kertomaan jotakin
siitä, mitä hän on oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Mitä sellaisia päätöksiä teette joka päivä, joihin
tietonne siitä, että olette Jumalan poikia, vaikuttaa?

Mitä voitte Aaronin pappeuden haltijoina tehdä
vahvistaaksenne perhettänne? (Ks. OL 20:46–47, 51,
53–55, 58–59.)

Lisäaineistoa

Gary E. Stevenson, ”Pyhiä koteja, pyhiä
temppeleitä”, Liahona, toukokuu 2009, s. 101–103.

Gerrit W. Gong, ”Iankaikkisuuden kuvastimet
temppelissä – todistus perheestä ja suvusta”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 36–38.

Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, s. 10–11.

”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu
2010, s. 129.

O P P I A I H E 3 0

Pelastussuunnitelma

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jotkut nuorista miehistä ovat kenties päättäneet
oppia lisää pelastussuunnitelmasta osana
suunnitelmaansa ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjanen, s. 18–20, 42–44 tai 66–68).
Voisit halutessasi pyytää näitä nuoria miehiä
tulemaan koorumin kokoukseen valmistautuneina
kertomaan, mitä he ovat oppineet.

Keskustelukysymyksiä

Miksi pelastussuunnitelmaa kutsutaan joskus
onnensuunnitelmaksi? (Ks. Alma 42:8, 16.)

Kuinka tietomme pelastussuunnitelmasta voi auttaa
meitä selviytymään vaikeista koettelemuksista
kuten kuolemasta tai sairaudesta? Kuinka se voi
auttaa meitä ymmärtämään sellaisia moraaliin
liittyviä aiheita kuin siveys tai abortti?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Valintojen kolme V:tä”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 67–70.

Quentin L. Cook, ”Isämme suunnitelma – kyllin
kattava kaikille Hänen lapsilleen”, Liahona,
toukokuu 2009, s. 34–38.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 47–59.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
118–120.

Video: ”The Plan of Salvation”, lds.org/media-
library; tai ”Pelastussuunnitelma”, Opin ja liittojen
kirja ja kirkon historia – DVD-esitykset, Pyhäkoulun
nuorten ja aikuisten Evankeliumin oppi -luokille, levy 1.

O P P I A I H E 3 1

Jatkakaa rukoilemista ja paastoamista

Keskustelukysymyksiä

Kuinka olette nähneet paaston ja rukouksen voiman
elämässänne?

Miten voitte tehdä paastostanne
merkityksellisemmän? (Ks. OL 59:13–16.)

Lisäaineistoa

Russell M. Nelson, ”Herran rukouksista saatavia
opetuksia”, Liahona, toukokuu 2009, s. 46–49.

Carl B. Pratt, ”Oikeanlaisen paaston siunaukset”,
Liahona, marraskuu 2004, s. 47–49.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 80.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
103–105.

Opetusvihje

Kun nuoret miehet kertovat toisilleen evankeliumin
totuuksista, he vahvistavat todistustaan ja saavat
varmuutta puhua evankeliumista. Pane merkille, mitä
tilaisuuksia oppiaiheissa ja Velvollisuus Jumalaa kohtaan -
kirjasessa nuorille miehille tarjoutuu tehdä niin koorumin
kokouksen aikana. Kehota heitä myös kertomaan
perheelleen, mitä he ovat oppineet.
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http://lds.org/media-library/video/doctrine-and-covenants-visual-resources?#2010-07-12-the-plan-of-salvation
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O P P I A I H E 3 2

Kymmenykset

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku koorumisi nuorista miehistä on päättänyt
oppia lisää kymmenyksistä osana suunnitelmaansa
ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus Jumalaa kohtaan -
kirjanen, s. 18–20, 42–44 tai 66–68), voit halutessasi
pyytää häntä tulemaan koorumin kokoukseen
valmistautuneena kertomaan jotakin siitä, mitä hän
on oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Mistähän syystä on tärkeää ymmärtää
kymmenysten laki jo ennen kuin teillä on
työpaikka?

Mitä voisitte sanoa avuksi sellaiselle, jonka on
vaikeaa noudattaa kymmenysten lakia? (Ks. 3. Nefi
24:10.)

Lisäaineistoa

Robert D. Hales, ”Kaukonäköinen huolehtiminen –
ajallisesti ja hengellisesti”, Liahona, toukokuu 2009,
s. 7–10.

Carl B. Pratt, ”Herran runsaimmat siunaukset”,
Liahona, toukokuu 2011, s. 101–103.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 79.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
80–81.

O P P I A I H E 3 3

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää yhtä Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjasen osion ”Rukoile ja tutki pyhiä
kirjoituksia” oppimistoiminnoista (ks. s. 14, 38 tai
62). Voisit myös antaa koorumin jäsenille aikaa
kirjoittaa pyhien kirjoitusten
tutkimissuunnitelmansa tai kertoa kokemuksista,
joita heillä on ollut heidän tutkiessaan pyhiä
kirjoituksia.

Keskustelukysymyksiä

Mitä siunauksia olette saaneet tutkimalla pyhiä
kirjoituksia?

Miten voitte tehdä omasta pyhien kirjoitusten
tutkimisestanne merkityksellisemmän?

Lisäaineistoa

Jeffrey R. Holland, ”Turvaa sielulle”, Liahona,
marraskuu 2009, s. 88–90.

D. Todd Christofferson, ”Pyhien kirjoitusten
siunaus”, Liahona, toukokuu 2010, s. 32–35.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 74.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
133–137.

O P P I A I H E 3 4

Kuuliaisuus

Keskustelukysymyksiä

Mitä esimerkkejä olette nähneet siitä, kuinka
kuuliaisuus Jumalan käskyille on tuonut onnea?

Kuinka kuuliaisuutenne tänään vaikuttaa
tulevaisuuden mahdollisuuksiinne?

Lisäaineistoa

Dieter F. Uchtdorf, ”Jumalan rakkaus”, Liahona,
marraskuu 2009, s. 21–24.

Dallin H. Oaks, ”Rakkaus ja laki”, Liahona,
marraskuu 2009, s. 26–29.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 127.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
76–77.

Video: ”Spiritual Vertigo”, lds.org/youth/video.

O P P I A I H E 3 5

Sakramentti

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää yhtä Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjasen osion ”Suorita pappeuden
toimituksia” oppimistoiminnoista (ks. s. 24, 48 tai
72). Voisit myös antaa koorumin jäsenille aikaa
kirjoittaa tähän aiheeseen liittyvät suunnitelmansa
tai kertoa kokemuksista, joita heillä on ollut
suunnitelmiaan toteuttaessaan.

Keskustelukysymyksiä

Mitä sakramentin nauttiminen kelvollisesti
tarkoittaa? Mitä sakramenttipalveluksen
toimittaminen kelvollisesti tarkoittaa?

11
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Mitä voitte tehdä viikon aikana osoittaaksenne, että
olette ottaneet päällenne Jeesuksen Kristuksen
nimen?

Lisäaineistoa

L. Tom Perry, ”Lepopäivä ja sakramentti”, Liahona,
toukokuu 2011, s. 6–9; ks. myös video
”Remembering the Sacrament”, lds.org/youth/
video.

David L. Beck, ”Suurenmoinen Aaronin pappeus”,
Liahona, toukokuu 2010, s. 54–56.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 64.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
149–151.

O P P I A I H E 3 6

Todistus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi pyytää nuoria miehiä kertomaan
siitä, kuinka heidän todistuksensa on kasvanut, kun
he ovat pyrkineet toteuttamaan Velvollisuus Jumalaa
kohtaan -kirjasen suunnitelmiaan.

Keskustelukysymyksiä

Miten saitte todistuksenne? Mitkä kokemuksenne
ovat vahvistaneet todistustanne?

Mitä yhteistä on sillä, että pitää todistuksen
vahvana, ja sillä, että pitää yllä tulta nuotiossa?

Lisäaineistoa

Dieter F. Uchtdorf, ”Odotusta Damaskoksen tiellä”,
Liahona, toukokuu 2011, s. 70–77.

Cecil O. Samuelson jr., ”Todistus”, Liahona,
toukokuu 2011, s. 40–42.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
171–173.

Video: ”The First Step”, lds.org/youth/video.

Opetusvihje

Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjanen kutsuu nuoria
miehiä noudattamaan oppimisen, toimimisen ja
kertomisen mallia. Kun nuoret miehet ovat oppineet
jonkin evankeliumin periaatteen, pyydä heitä
suunnittelemaan, kuinka he aikovat toimia oppimansa
mukaisesti. Seuraavissa koorumin kokouksissa voit

halutessasi antaa heille tilaisuuksia kertoa
kokemuksistaan.

O P P I A I H E 3 7

Aaronin pappeus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Pyydä nuoria miehiä tämän oppiaiheen aikana
lukemaan Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen sivut
5 ja 7.

Keskustelukysymyksiä

Lukekaa seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat siitä,
millaisille miehille Jumala on uskonut pappeutensa:
Abr. 1:2; Alma 48:11–18; Hel. 10:4–7. Mitä nämä
pyhien kirjoitusten kohdat opettavat teille siitä,
keitä te olette ja mitä teistä voi tulla?

Millä tavoin Johannes Kastajan palvelutyö oli
samankaltainen kuin ne velvollisuudet, joita teillä
Aaronin pappeuden haltijoina on tänä aikana? (Ks.
Matt. 3:1–3; OL 20:46–59; 84:26–28.)

Lisäaineistoa

David L. Beck, ”Suurenmoinen Aaronin pappeus”,
Liahona, toukokuu 2010, s. 54–56; ks. myös video
”The Magnificent Priesthood”, lds.org/youth/
video.

L. Tom Perry, ”Aaronin pappeus”, Liahona,
marraskuu 2010, s. 91–94.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
3–4.

O P P I A I H E 3 8

Aaronin pappeuden kutsumuksen
kunniassa pitäminen

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voisitte tässä oppiaiheessa kerrata Velvollisuus
Jumalaa kohtaan -kirjasen tiivistelmät
pappeusvelvollisuuksista (diakonit, s. 22–23;
opettajat, s. 46–47; papit, s. 70–71). Voisit myös
pyytää nuoria miehiä kertomaan kokemuksista,
joita heillä on, kun he toteuttavat suunnitelmiaan
näiden velvollisuuksien täyttämiseksi.

Keskustelukysymyksiä

Miettikää jotakuta tuntemaanne henkilöä, joka on
esimerkki kelvollisesta pappeudenhaltijasta. Mitä
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hän tekee pitääkseen pappeuskutsumuksensa
kunniassa? (Ks. OL 4.)

Mitä te voitte tehdä koorumissanne ja päivittäisessä
elämässä pitääksenne kunniassa kutsumuksenne
Aaronin pappeuden haltijoina?

Lisäaineistoa

Henry B. Eyring, ”Toimikaa kaikessa
uutteruudessa”, Liahona, toukokuu 2010, s. 60–63.

Dieter F. Uchtdorf, ”Mahdollisuutenne,
etuoikeutenne”, Liahona, toukokuu 2011, s. 58–61.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
107–111.

Video: ”Let Every Man Learn His Duty: Aaronic
Priesthood”, lds.org/youth/video.

Opetusvihje

Yksi koorumin kokouksen tarkoitus on, että koorumin
jäsenet neuvottelevat yhdessä
pappeusvelvollisuuksistaan. Anna kooruminjohtajalle
aikaa keskustella koorumin palveluprojekteista, antaa
tehtäviä ja ottaa vastaa selontekoja aiemmista tehtävistä.

O P P I A I H E 3 9

Tee lähetystyötä olemalla esimerkki

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää tässä oppiaiheessa
Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen sivulla 28
olevaa toista oppimistoimintaa. Voisit myös antaa
koorumin jäsenille aikaa kirjoittaa suunnitelmansa,
kuinka he aikovat olla hyvänä esimerkkinä toisille
(ks. s. 29), tai kertoa kokemuksista, joita heillä on
ollut heidän toteuttaessaan suunnitelmiaan.

Keskustelukysymyksiä

Millä tavoin muiden esimerkki on vaikuttanut
teidän elämäänne?

Mitä kysymyksiä toisiin uskontokuntiin kuuluvat
ystävät usein esittävät kirkosta? Mitä sopivia tapoja
on vastata näihin kysymyksiin?

Lisäaineistoa

Russell M. Nelson, ”Näytä sinä hyvää esimerkkiä
uskovista”, Liahona, marraskuu 2010, s. 47–49.

M. Russell Ballard, ”Iloa rakastavasta
palvelemisesta”, Liahona, toukokuu 2011, s. 46–49.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
94–95.

Video: ”Inviting All to Come unto Christ: Sharing
the Gospel”, lds.org/youth/video.

O P P I A I H E 4 0

Herran huone

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku koorumisi nuorista miehistä on päättänyt
oppia lisää temppeleistä osana suunnitelmaansa
ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus Jumalaa kohtaan, s.
18–20, 42–44 tai 66–68), voit halutessasi pyytää
häntä tulemaan koorumin kokoukseen
valmistautuneena kertomaan jotakin siitä, mitä hän
on oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Mitä sanoisitte jollekulle kirkkomme nuorelle, jolla
ei ole varmuutta temppeliavioliiton tärkeydestä?

Kuinka temppelissä käyminen voi vahvistaa teitä
vastustamaan kiusauksia?

Miksi on tärkeää olla kelvollinen menemään
temppeliin silloinkin kun ei ole tilaisuutta käydä
temppelissä säännöllisesti?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Pyhä temppeli – johtotähti
maailmalle”, Liahona, toukokuu 2011, s. 90–94.

Richard G. Scott, ”Temppelipalvelus – voiman
lähde avuntarpeen aikoina”, Liahona, toukokuu
2009, s. 43–45.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 86.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
167–171.

O P P I A I H E 4 1

Sukupuolinen puhtaus

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää tässä oppiaiheessa
Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen seuraavia
oppimistoimintoja: s. 40, viimeinen
oppimistoiminta; s. 64, ensimmäinen
oppimistoiminta.

Keskustelukysymyksiä

Kuinka selittäisitte johonkin toiseen
uskontokuntaan kuuluvalle ystävälle, miksi olette
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päättäneet pysyä siveellisesti puhtaina? (Ks. OL
121:45–46.)

Mitä seurauksia on pornografian katselemisesta?

Lisäaineistoa

Boyd K. Packer, ”Astian puhdistaminen sisältä”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 74–77.

Jeffrey R. Holland, ”Ei sijaa sieluni viholliselle”,
Liahona, toukokuu 2010, s. 44–46.

Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, s. 26–28.

Hyve kaunistakoon ajatuksiasi, kirjanen, 2006.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
152–157.

Video: ”Chastity: What Are the Limits?”, lds.org/
youth/video.

O P P I A I H E 4 2

Rehellisyys

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku nuorista miehistä on päättänyt tutkia
kirjasen Nuorten voimaksi kohtaa ”Rehellisyys”
osana suunnitelmaansa elää kelvollisesti (ks. s. 17,
41 tai 65), voit halutessasi pyytää häntä kertomaan
kokemuksista, joita hän on saanut pyrkiessään
elämään tämän periaatteen mukaan.

Keskustelukysymyksiä

Miksi on parempi sitoutua nyt olemaan aina
rehellinen kuin odottaa siihen asti, kunnes
houkutus tulee?

Mitä siunauksia Herra antaa niille, jotka ovat
rehellisiä?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Valmistautuminen tuo
siunauksia”, Liahona, toukokuu 2010, s. 65.

Ann M. Dibb, ”Uskon, että tulee olla vilpitön ja
uskollinen”, Liahona, toukokuu 2011, s. 115–118; ks.
myös video ”Be Honest and True”, lds.org/youth/
video.

Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, s. 31.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
141.

O P P I A I H E 4 3

Pyhien kirjoitusten opiskelun
apukeinot

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää Velvollisuus Jumalaa kohtaan -
kirjasen osion ”Rukoile ja tutki pyhiä kirjoituksia”
oppimistoimintoja (ks. s. 14, 38 tai 62). Voisit myös
antaa koorumin jäsenille aikaa kirjoittaa tähän
aiheeseen liittyvät suunnitelmansa tai kertoa
kokemuksista, joita heillä on ollut suunnitelmiaan
toteuttaessaan.

Keskustelukysymyksiä

Mitä eroa on pyhien kirjoitusten tutkimisella ja
niiden pelkällä lukemisella? Miksi on tärkeää tutkia
pyhiä kirjoituksia? (Ks. 1. Nefi 15:24; 2. Nefi 32:3.)

Millä tavoin olette käyttäneet pyhissä kirjoituksissa
olevia tutkimisen apuvälineitä kehittääksenne
pyhien kirjoitusten tutkimistanne?

Lisäaineistoa

D. Todd Christofferson, ”Pyhien kirjoitusten
siunaus”, Liahona, toukokuu 2010, s. 32–35.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 17–28.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
133–137.

O P P I A I H E 4 4

Miten tulla paremmaksi
kotiopettajaksi

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Voit halutessasi käyttää tässä oppiaiheessa
Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kirjasen sivuilla 52 ja 76
olevia oppimistoimintoja soveltuvin osin. Voisit
myös antaa koorumin kokouksessa opettajille ja
papeille aikaa suunnitella sitä, kuinka he voivat
kehittyä kotiopettajina, tai voisit pyytää heitä
kertomaan kokemuksista, joita he ovat saaneet
toteuttaessaan suunnitelmiaan.

Keskustelukysymyksiä

Millaiset ominaisuudet ja tavat tekevät hyvän
kotiopettajan?

Mitä me voimme tehdä koorumina auttaaksemme
toisiamme osallistumaan kotiopetustyöhön
aktiivisesti?
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Lisäaineistoa

Henry B. Eyring, ”Minuun osui!”, Liahona,
toukokuu 2009, s. 63–66.

Russell T. Osguthorpe, ”Opettaminen auttaa
pelastamaan ihmiselämän”, Liahona, marraskuu
2009, s. 15–17.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
108–109.

O P P I A I H E 4 5

Pyhä lisääntymiskyky

Keskustelukysymyksiä

Mitä siunauksia koituu siveyden lain
noudattamisesta? Mitä siveyden lain rikkomisesta
seuraa?

Kuinka Saatana käyttää viihdettä ja mediaa
taivutellakseen ihmisiä käyttämään väärin
lisääntymisvoimia?

Mitä tarkoittaa se, että hillitsee kaikki intohimonsa?
(Ks. Alma 38:12.) Mitä tehokkaita tapoja meillä on
hillitä intohimomme? Miten intohimojemme
hillitseminen auttaa meitä täyttymään rakkaudella?

Lisäaineistoa

Quentin L. Cook, ”Taloudenhoitajan tehtävä – pyhä
luottamustehtävä”, Liahona, marraskuu 2009, s.
91–94.

Elaine S. Dalton, ”Hyveellisyyden varjelijoita”,
Liahona, toukokuu 2011, s. 121–124.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
128–129, 152–157.

Video: ”Return to Virtue”, lds.org/youth/video,
perustuu Elaine S. Daltonin puheeseen.

O P P I A I H E 4 6

Päätöksen teko

Keskustelukysymyksiä

Mitä tärkeitä päätöksiä teidän pitää tehdä
muutaman seuraavan vuoden kuluessa?

Mitä seurauksia on siitä, että lykkää jatkuvasti
tärkeiden päätösten tekemistä?

Lisäaineistoa

Thomas S. Monson, ”Valintojen kolme V:tä”,
Liahona, marraskuu 2010, s. 67–70.

Richard G. Scott, ”Uskon muuttava voima ja
luonteenlujuus”, Liahona, marraskuu 2010, s. 43–46.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
165–166.

O P P I A I H E 4 7

Pyhitys ja uhri

Keskustelukysymyksiä

Mitä uhrauksia teidän on tehtävä palvellaksenne
pappeudessa?

Mitä siunauksia olette saaneet tehtyänne
uhrauksia?

Lisäaineistoa

Dallin H. Oaks, ”Mitä me todella haluamme”,
Liahona, toukokuu 2011, s. 42–45.

D. Todd Christofferson, ”Mietteitä pyhitetystä
elämästä”, Liahona, marraskuu 2010, s. 16–19.

Video: ”A Work in Progress”, lds.org/youth/video.

O P P I A I H E 4 8

Valta kastaa

Velvollisuus Jumalaa kohtaan

Jos joku koorumisi nuorista miehistä on päättänyt
oppia lisää kasteesta osana suunnitelmaansa
ymmärtää oppia (ks. Velvollisuus Jumalaa kohtaan, s.
18–20, 42–44 tai 66–68), voit halutessasi pyytää
häntä tulemaan koorumin kokoukseen
valmistautuneena kertomaan jotakin siitä, mitä hän
on oppinut.

Keskustelukysymyksiä

Miksi on tärkeää, että kasteen toimittaa henkilö,
jolla on valtuus? Miksi on tärkeää, että kaste
toimitetaan upottamalla?

Miten te voitte valmistautua mahdollisiin
tilaisuuksiin suorittaa kastetoimitus?

Lisäaineistoa

David A. Bednar, ”Teidän täytyy syntyä uudesti”,
Liahona, toukokuu 2007, s. 19–22.

D. Todd Christofferson, ”Liittojen voima”, Liahona,
toukokuu 2009, s. 19–23.

Saarnatkaa minun evankeliumiani – lähetystyöpalvelun
opas, 2005, s. 63–64.

Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s.
55–59.
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O P P I A I H E 4 9

Viisas ajankäyttö

Kysymyksiä

Mitä muutoksia teidän pitäisi mielestänne tehdä
elämässänne käyttääksenne aikaanne viisaammin?
(Ks. Moosia 4:27.)

Mitä tarkoittaa se, että tekee innokkaasti työtä
hyvän asian puolesta? (Ks. OL 58:27–28.) Millä
tavoin voisitte olla siunaukseksi muille, jos käytätte
aikaanne viisaammin?

Lisäaineistoa

Dieter F. Uchtdorf, ”Meillä on suuri työ tekeillä
emmekä voi tulla sinne”, Liahona, toukokuu 2009, s.
59–62.

Dieter F. Uchtdorf, ”Asioista, joilla on eniten
merkitystä”, Liahona, marraskuu 2010, s. 19–22.

Video: ”Choose This Day”, lds.org/media-library,
perustuu presidentti Henry B. Eyringin puheeseen.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Suomi
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