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

Toinen tapa, jolla autamme oppilaita ymmärtämään ja uskomaan Jeesuksen
Kristuksen opin ja elämään sen mukaan, on oppien hallinnan avulla. Oppien
hallinta rakentuu seminaarien ja uskontoinstituuttien aiemmille pyrkimyksille,
kuten pyhien kirjoitusten hallinta ja perusoppien opiskeleminen, ja korvaa ne.
Oppien hallinnan tarkoituksena on auttaa oppilaita saavuttamaan seuraavat
tulokset:

1. Oppia jumalallisia periaatteita hengellisen tiedon hankkimiseksi ja toteuttaa
niitä käytännössä.

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

• jumaluus

• pelastussuunnitelma

• Jeesuksen Kristuksen sovitus

• palautus

• profeetat ja ilmoitus

• pappeus ja pappeuden avaimet

• toimitukset ja liitot

• avioliitto ja perhe

• käskyt.

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

Oppien hallinta – peruskirja
Oppien hallinta – peruskirja on suunnattu oppilaille. Siihen kuuluu 1) johdanto,
jossa selitetään, mitä oppien hallinta on ja kuinka siitä on heille hyötyä, 2) ohjeet,
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jotka opettavat heille hengellisen tiedon hankkimisen periaatteita, ja 3) osio edellä
luetelluista opillisista aiheista. Jokaisen opillisen aiheen alla on oppilausumia, jotka
ovat merkityksellisiä oppilaiden elämässä ja heille tärkeitä ymmärtää, uskoa ja
toteuttaa käytännössä.

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

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

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

Kaikkia opillisia aiheita ei painoteta yhtä paljon joka vuosi. Vaikka jokaista opillista
aihetta käsitellään vuosittain, vain niitä tiettyjä opillisia lausumia, joita oppien
hallinnan kohdat tukevat ja jotka liittyvät tietyn vuoden oppikurssiin, painotetaan
sen vuoden oppien hallinnan oppiaiheissa.

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

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

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

Opin ymmärtäminen. Tähän osaan jokaista oppimiskokemusta sisältyy
oppimistoimintoja tai osia, jotka voi opettaa yhden tai usean oppitunnin aikana.
Nämä toiminnat auttavat oppilaita syventämään ymmärrystään jokaisesta
opillisesta aiheesta ja kuhunkin aiheeseen liittyvistä erityisistä oppilausumista.

”Opin ymmärtäminen” -toiminnat alkavat yleensä opillisen aiheen tutkimisella
julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja. Lisäksi toiminnat keskittyvät tiettyihin
oppilausumiin, joita tukevat kyseisen vuoden oppikurssin pyhään kirjaan liittyvät
oppien hallinnan kohdat. Esimerkiksi julkaisussa Oppien hallinta, Uusi testamentti –
opettajan aineisto osion ”Jumaluus” oppimiskokemuksessa opettajia neuvotaan,
miten he voivat auttaa oppilaita hallitsemaan kohdan Hepr. 12:9. Kun oppilaat
opiskelevat muina seminaarivuosinaan Mormonin kirjaa sekä Oppia ja liittoja ja
kirkon historiaa, he keskittyvät toisiin oppien hallinnan kohtiin, jotka tukevat
julkaisussa Oppien hallinta – peruskirja olevia muita aiheeseen ”Jumaluus” liittyviä
oppilausumia.

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

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

Oppien hallinnan kertaaminen. Oppilausumien ja niitä tukevien oppien
hallinnan kohtien kertaaminen usein auttaa oppilaita hallitsemaan ne. Jokaiseen
oppimiskokemukseen kuuluu osio, jossa on ideoita, joiden avulla voit johtaa
oppilaita kertaamaan oppilausumia ja niihin kuuluvia oppien hallinnan kohtia, joita
he ovat oppineet kouluvuoden aikana.

Oppien hallinnan toteuttaminen
Oppien hallintaa toteutetaan eri tavoin riippuen siitä, minkä tyyppisessä
seminaariohjelmassa oppilaat ovat: päivittäisseminaari (aamu- ja
vapaatuntiohjelmat), verkon välityksellä kokoontuva seminaari tai
kotiopiskeluseminaari.

OHJEITA OPETTAJ ILLE
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Oppien hallinta päivittäisseminaarissa
Sinun odotetaan käyttävän oppien hallintaan viikoittain noin puoli tuntia
oppituntien ajasta koko kouluvuoden ajan. Se, kuinka monta viikkoa kuhunkin
kymmenestä oppimiskokemuksesta käytetään, vaihtelee sen mukaan, kuinka
monta oppilausumaa ja oppilausuman kanssa tähdennettävää ja opiskeltavaa
oppien hallinnan kohtaa kyseiseen opilliseen aiheeseen kuuluu. Jotkin aiheet
käsitellään riittävän hyvin kahdessa viikossa, kun taas toisten aiheiden käsittely
vaatii useampia viikkoja (ks. jäljempänä kohta ”Oppien hallinnan etenemisopas –
Uusi testamentti”).

Jokainen oppien hallinnan ”Opin ymmärtäminen” -osa on jaettu
oppimistoimintoihin (osiin), joista jokainen suoritetaan yleensä 5–10 minuutissa.
Tämä mahdollistaa sen, että aikaa voidaan oppitunneilla käyttää joustavasti oppien
hallintaan. Voit esimerkiksi suunnitella, että yhtenä päivänä oppitunnin aikana
käsitellään yksi tai kaksi oppimistoimintaa, kun taas jonakin toisena päivänä
tarvitset ehkä koko oppitunnin ajan käsitelläksesi pyhien kirjoitusten lukualuetta
kyllin hyvin, jolloin aikaa ei jää oppien hallinnalle. Toiset oppimistoiminnat vievät
enemmän aikaa, joten voit tehdä niitä sellaisena päivänä, jolloin opetuksessa on
joustoa (ks. ”Oppien hallinnan etenemisopas – Uusi testamentti” ja ”Ehdotuksia
joustopäiville” opettajan kirjasi liitteessä).

Sen lisäksi että keskityt osana oppien hallintaa pyhien kirjoitusten avainkohtiin
aiheen mukaan, sinun tulisi myös tähdentää noita samoja kohtia, kun ne tulevat
esiin käydessäsi pyhiä kirjoituksia läpi järjestyksessä oppilaiden kanssa. Se auttaa
oppilaita saamaan paremman ymmärryksen kunkin kohdan asiayhteydestä ja
sisällöstä sekä vahvistaa sitä, kuinka tärkeitä kunkin kohdan opettamat
totuudet ovat.

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

Huom. Jotkin pyhien kirjoitusten kohdat on merkitty julkaisussa Uusi testamentti,
seminaarinopettajan kirja pyhien kirjoitusten hallittaviksi kohdiksi, mutta ne eivät
ole oppien hallinnan kohtia. Näitä kohtia ei tule enää tähdentää niiden ohjeiden
mukaan, joita aineistossa annetaan pyhien kirjoitusten hallintaan, vaan niitä tulee
käsitellä pyhien kirjoitusten järjestyksessä etenevän tutkimisen tavallisessa kulussa.

Oppien hallinnan etenemisopas – Uusi testamentti
Se, kuinka monta viikkoa kuhunkin kymmenestä Uuden testamentin
oppimiskokemuksesta käytetään, vaihtelee sen mukaan, kuinka monta opillista
seikkaa ja pyhien kirjoitusten kohtaa kyseiseen opilliseen aiheeseen kuuluu.
Oppien hallintaan tulisi käyttää viikoittain noin puoli tuntia käyttäen seuraavia
oppimistoimintoja:

OHJEITA OPETTAJ ILLE
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• Opin ymmärtäminen -toiminnat

• Harjoitukset

• Oppien hallinnan kertaamistoiminnat.

Jäljempänä olevassa oppien hallinnan etenemisoppaassa annetaan esimerkiksi
kaksi viikkoa oppien hallinnan toiminnoille, jotka liittyvät jumaluuteen. Voisitte
esimerkiksi toteuttaa ensimmäisen viikon maanantaina ensimmäisen ”Opin
ymmärtäminen” -toiminnan. Tiistaina voisitte suorittaa toisen ja kolmannen
toiminnanja keskiviikkona voitte valita tehtäväksi yhden 3–5 minuuttia kestävän
oppien hallinnan toiminnan, jonka keksit itse tai jonka valitset julkaisun Uusi
testamentti, seminaarinopettajan kirja liitteessä olevasta lähdeaineistosta. Torstaina
voit kenties päättää, ettette tee mitään oppien hallinnan toimintaa, koska tarvitset
koko oppitunnin ajan pyhien kirjoitusten lukualueen käsittelemiseen, ja perjantaina
voisitte suorittaa neljännen ”Opin ymmärtäminen” -toiminnan. Toisella viikolla
voit valita tehtäväksi yhden ylimääräisen opettajan valitseman oppien hallinnan
toiminnan, harjoituksen ja ”Oppien hallinnan kertaaminen” -toiminnan.

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

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

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

• Järjestä oppilaiden opillisten aiheiden opiskelu mahdollisimman tarkasti
samaan järjestykseen sunnuntaikokouksissa olevien aiheiden kanssa.

Viikko Opillinen aihe

1

2

3

4

Hengellisen tiedon hankkiminen

5

6

Jumaluus

7 Pelastussuunnitelma
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Viikko Opillinen aihe

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sovitus

17

18

19

Palautus

20

21

22

23

Profeetat ja ilmoitus

24

25

Pappeus ja pappeuden avaimet

26

27

Toimitukset ja liitot

28

29

Avioliitto ja perhe

30

31

32

Käskyt

Oppien hallinta verkon välityksellä kokoontuvassa seminaarissa
Oppien hallinnan oppimistoiminnat sisällytetään verkossa opetettaviin
seminaarioppiaiheisiin. Jos opetat verkon välityksellä kokoontuvaa seminaaria,
sinulle on hyötyä siitä, että käyt läpi edellisen osion, ”Oppien hallinta
päivittäisseminaarissa”, mikä auttaa sinua ymmärtämään tärkeitä periaatteita ja
käytäntöjä, joita voi mukauttaa ja soveltaa verkon välityksellä kokoontuvaan
seminaariin.
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Oppien hallinta kotiopiskeluseminaarissa
Tällä hetkellä kotiopiskeluseminaarin opettajien ja oppilaiden käyttämää aineistoa
ei ole päivitetty käsittämään oppien hallinnan sisältöjä. Sen takia opettajien ja
oppilaiden tulee jatkaa nykyisen kotiopiskeluaineiston ja siihen kuuluvien pyhien
kirjoitusten hallittaviin kohtiin liittyvien toimintojen käyttämistä. Siihen asti kun
kotiopiskeluaineistot on päivitetty, opettajia kannustetaan antamaan oppilaille
julkaisu Oppien hallinta – peruskirja ja kannustamaan heitä opiskelemaan itsekseen
sitä sekä oppien hallintaan liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia.
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xi





Kuusi miestä Indostanin
lisää tietoa janoten
meni elefanttia katsomaan
(tuo joukko miesten sokeiden).
Tuumivat, että tutkimalla
sais kukin tietää totuuden.

Hengellisen tiedon
hankkiminen
Osa 1 (40 minuuttia)
Huom. Osat 1 ja 2 voidaan opettaa kahden 40 minuuttia kestävän oppitunnin
aikana tai ne voidaan yhdistää ja opettaa yhden 80 minuuttia kestävän
oppitunnin aikana.

Iankaikkisen totuuden etsintä
Kirjoita taululle sana totuus ja esitä oppilaille seuraava kysymys:

• Miksi voi olla haastavaa saada selville tai oppia, mikä on totta?

Kun muutama oppilas on vastannut, kirjoita taululle seuraava kysymys: Kuinka voin
oppia ja tietää, mikä on totta?

Selitä, että presidentti Dieter F. Uchtdorf ensimmäisestä presidenttikunnasta on
puhunut haasteesta, jonka totuuden löytäminen asettaa, kertomalla ikivanhan
vertauksen nimeltä ”Sokeat miehet ja elefantti”.

Voisit näyttää presidentti Uchtdorfin seuraavat sanat tai antaa ne kullekin oppilaalle
monisteena. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen. Kehota luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, kuinka tämä vertaus havainnollistaa
niitä haasteita, joita kohtaamme etsiessämme totuutta.

”Pitkälti yli sata vuotta sitten eräs amerikkalainen runoilija riimitteli erään
ikivanhan vertauksen. Runon ensimmäisessä säkeessä sanotaan:

Runossa kukin matkalaisista tarttuu eri kohtaan elefanttia ja kertoo sitten havainnoistaan toisille.

Yksi miehistä löytää elefantin jalan ja kertoo, että se on pyöreä ja karkea kuin puun runko. Toinen
tunnustelee syöksyhammasta ja kertoo elefantin olevan kuin keihäs. Kolmas ottaa kiinni
hännästä ja väittää, että elefantti on kuin köysi. Neljäs löytää kärsän ja väittää, että elefantti on
kuin suuri käärme.

Jokainen kuvailee totuutta.

Ja koska kunkin totuus tulee henkilökohtaisen kokemuksen kautta, jokainen on varma siitä, että
hän tietää sen, minkä hän tietää.

Runon lopussa sanotaan:

Siis kuusi miestä Indostanin
väittelyssään pitkässä
piti hyvin tiukasti

1



oman mielipiteensä.
Jokainen tiesi jotakin,
oli kaikki silti väärässä!
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe, 1873, s. 135–136, books.google.com.]”

(”Mitä on totuus?”, kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus, 13. tammikuuta 2013, lds.org/
broadcasts.)

• Kuinka tämä vertaus kuvaa totuuden selville saamiseen liittyviä haasteita?

• Mitä muita haasteita totuuden etsimiseen ja selville saamiseen liittyy?

• Mikä auttaisi sokeita miehiä saamaan oikeamman ymmärryksen siitä, mikä
elefantti on? (Esimerkiksi avun saaminen joltakulta, joka voi nähdä koko
elefantin.)

Jumala on iankaikkisen totuuden lähde
Selitä oppilaille, että ollessaan seminaarissa heillä on monia tilaisuuksia lisätä
ymmärrystään iankaikkisesta totuudesta. Jotta oppilaat voivat tehdä niin
tehokkaasti, käyttöön otetaan tavoite nimeltä oppien hallinta. Tähän tavoitteeseen
kuuluu pyrkimys oppia hengellisen tiedon hankkimisen periaatteita ja toteuttaa
niitä käytännössä sekä syventää ymmärrystä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
keskeisistä opeista.

Anna jokaiselle oppilaalle julkaisu Oppien hallinta – peruskirja ja pyydä heitä
avaamaan se kohdasta ”Hengellisen tiedon hankkiminen”. Kehota oppilaita
lukemaan itsekseen ensimmäinen kappale ja panemaan merkille iankaikkisen
totuuden lähde.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Voit ehdottaa, että he merkitsevät
seuraavan opin: Jumala tietää kaiken ja on kaiken totuuden lähde.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin tämä periaate kehottamalla yhtä oppilasta
lukemaan ääneen Moosia 4:9. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille, kuinka tämä jae auttaa meitä ymmärtämään, miksi me
voimme luottaa Jumalaan kaiken totuuden lähteenä.

• Mitkä sanat tai ilmaukset tässä jakeessa kuvaavat sitä, miksi Jumala on ainoa
luotettava totuuden lähde?

• Miksi mielestänne on tärkeää luottaa Jumalaan kaiken totuuden lähteenä?
(Auta oppilaita ymmärtämään, että tieto siitä, mistä totuutta löytää, on yksi
ensimmäisiä askeleita sen saamiseksi.)

Miten hengellistä tietoa hankitaan
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja
osasta ”Hengellisen tiedon hankkiminen” ensimmäisen kappaleen viimeinen virke
sekä koko toinen kappale. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, miten me voimme pyytää Jumalaa ilmoittamaan meille hengellistä
totuutta.
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Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville. Auta oppilaita syventämään
ymmärrystään siitä, mitä meidän tulee tehdä hankkiaksemme hengellistä tietoa,
järjestämällä oppilaat neljäksi ryhmäksi ja antamalla kullekin ryhmälle yksi
seuraavista kohdista, jotka sisältävät yhden tai kaksi oppien hallinnan kohtaa.

• Moroni 10:4–5

• Joh. 7:17

• Jaak. 1:5–6; 2. Nefi 32:8–9

• 2. Tim. 3:15–16; 2. Nefi 32:3.

Selitä, että heillä on viisi minuuttia aikaa lukea saamansa jakeet ryhmässään ja
keskustella lukemastaan käyttäen seuraavia kysymyksiä. (Voisit kirjoittaa nämä
kysymykset taululle tai antaa ne monisteena.)

1. Mitä hengellisen totuuden etsimisen periaatetta näissä jakeissa opetetaan?

2. Kuinka nämä jakeet voivat auttaa teitä ymmärtämään paremmin, millä tavoin
voitte etsiä hengellistä totuutta?

3. Mitä kokemuksia teillä on ollut tästä osuudesta hengellisen totuuden
hankkimisessa?

Pyydä riittävän ajan kuluttua yhtä jäsentä jokaisesta ryhmästä kertomaan luokalle,
mistä he keskustelivat. Varmista, että kun ryhmät kertovat, mitä he ovat löytäneet,
he kertovat myös, mitä osaa hengellisen opin hankkimisen prosessista heidän
jakeensa opettivat.

Kun kaikki ryhmät ovat kertoneet löytämästään, voisit kysyä luokalta, mitä muita
oivalluksia tai kokemuksia heillä on hengellisen totuuden hankkimisesta. Voisit
esittää sitten seuraavan kysymyksen:

• Miten kukin näistä tavoista etsiä totuutta liittyy toisiinsa ja auttaa meitä
hankkimaan hengellistä tietoa?

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä panemaan
merkille, mitä vanhin Scottin opetuksen mukaan tarvitaan hengellisen tiedon
saamiseksi.

”Arvokkaan tiedon saaminen edellyttää tavallista suurempia henkilökohtaisia
ponnisteluja. Tämä pitää erityisesti paikkansa silloin, kun haluamme saada
hengellistä tietoa.” (”Hengellisen tiedon saaminen”, Liahona, tammikuu 1994,
s. 87.)

• Mistähän syystä Herra vaatii meitä näkemään vaivaa ennen kuin voimme saada
hengellistä tietoa?

• Miksi ponnistelusi hengellisen tiedon hankkimiseksi – kuten todistuksen
saamiseksi taivaallisesta Isästämme, Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta
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ja Heidän opetustensa totuudellisuudesta – on kokemuksesi mukaan vaivan
arvoista?

Todista siitä, että meidän täytyy tehdä parhaamme, kun haluamme saada
hengellistä tietoa. Taivaallinen Isä on halukas opettamaan meitä, mutta meidän
täytyy olla halukkaita tekemään oma osamme.

Kysymysten esittäminen ja vastausten etsiminen ovat ehdottoman
välttämätön osa pyrkimystämme oppia totuutta
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja
osasta ”Hengellisen tiedon hankkiminen” kolmas kappale. Kehota oppilaita
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä tässä kappaleessa opetetaan
kysymysten esittämisen merkityksestä pyrkiessämme saamaan hengellistä tietoa.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löysivät. Kirjoita taululle sitten seuraava
tiivistelmä totuudesta: Kysymysten esittäminen ja vastausten uuttera etsiminen
ovat ehdottoman välttämätön osa pyrkimystämme oppia totuutta.

• Miksi mielestänne on tärkeää etsiä uutterasti vastauksia kysymyksiin, joita
nousee, kun pyritte oppimaan totuutta?

Auta oppilaita ymmärtämään, kuinka tärkeä tämä hengellisen tiedon saamisen
puoli on, kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen, mitä presidentti Dieter F.
Uchtdorf on sanonut. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, mitä presidentti
Uchtdorf on opettanut oikeiden kysymysten esittämisestä. (Voit halutessasi antaa
oppilaille tämän lainauksen monisteena.)

”Kun kyse on hengellisestä totuudesta, kuinka me voimme tietää olevamme
oikealla tiellä?

Yksi keino on esittää oikeita kysymyksiä – sellaisia, jotka auttavat meitä
pohtimaan omaa edistymistämme ja arvioimaan, kuinka asiat toimivat
kohdallamme. Kysymyksiä kuten

’Onko elämälläni merkitystä?’

’Uskonko minä Jumalaan?’

’Uskonko minä, että Jumala tuntee minut ja rakastaa minua?’

’Uskonko minä, että Jumala kuulee rukoukseni ja vastaa niihin?’

’Olenko todella onnellinen?’

’Johtavatko pyrkimykseni minua korkeimpiin hengellisiin tavoitteisiin ja arvoihin elämässä?’

Elämän tarkoitusta koskevat syvälliset kysymykset ovat saaneet monia yksilöitä ja perheitä
kaikkialla maailmassa etsimään totuutta. Tuo etsintä on usein johtanut heidät Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon ja palautetun evankeliumin luo.” (”Se toimii
suurenmoisesti!”,Liahona, marraskuu 2015, s. 20–21.)

• Kuinka presidentti Uchtdorfin sanat auttavat meitä ymmärtämään paremmin
sen, miten tärkeää on esittää oikeita kysymyksiä?

Kysy oppilailta, keksivätkö he pyhistä kirjoituksista esimerkkejä siitä, kuinka
kysymysten esittäminen ja vastausten uuttera etsiminen on johdattanut ihmisiä
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saamaan hengellistä tietoa. (Esimerkkejä voisivat olla JS–H 10–20; En. 1–8; OL
138:1–11.)

Tähdennä osasta ”Hengellisen tiedon hankkiminen” seuraavaa periaatetta
kolmannen kappaleen lopusta: Oma asenteemme ja tarkoitus, joka meillä on
esittäessämme kysymyksiä ja etsiessämme vastauksia, vaikuttavat suuresti
kykyymme oppia Pyhän Hengen avulla. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät
tämän periaatteen julkaisuun Oppien hallinta – peruskirja.

Havainnollista eroa vilpittömien kysymysten esittämisen ja sellaisten kysymysten
esittämisen välillä, joilla pyritään oman käytöksen oikeuttamiseen tai
arvostelemaan tai saamaan joku satimeen, kehottamalla oppilaita työskentelemään
pareittain ja vertaamaan kysymyksiä, joita Seesrom esitti ennen kuin hän oli kuullut
Alman ja Amulekin todistavan, ja joita hän esitti sen jälkeen. Kehota parin
ensimmäistä jäsentä tutkimaan itsekseen kohtia Alma 10:31–32; 11:21 ja parin
toista jäsentä tutkimaan itsekseen kohtaa Alma 12:8. Kehota oppilaita selittämään
parilleen, mitä he oppivat Seesromin kysymysten vilpittömyydestä ja mahdollisista
vaikuttimista. Kun oppilaat ovat keskustelleet parinsa kanssa heille annetuista
jakeista, esitä luokalle seuraavat kysymykset:

• Mitä eroa on niiden kysymysten osoittamassa asenteessa ja vaikuttimissa, joita
Seesrom esitti aluksi ja joita hän esitti kuultuaan Alman ja Amulekin
todistavan?

• Millaista totuutta Seesrom etsi kohdan Alma 12:8 mukaan kuultuaan Alman ja
Amulekin todistavan? (Tähdennä, että kun Seesrom oli kuullut Alman ja
Amulekin todistavan, hänellä oli edelleen kysymyksiä, mutta hänen
kysymystensä luonne oli muuttunut. ”Seesrom alkoi kysellä heiltä innokkaasti
saadakseen tietää enemmän Jumalan valtakunnasta.”)

Selitä, että suuri osa luvuissa Alma 12–13 opetetusta kauniista opista oli seurausta
kysymyksistä. Nämä kysymykset ja vastaukset auttoivat Seesromia lopulta
kokemaan kääntymyksen Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin (ks. Alma 14:6;
15:3–12).

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

Osa 2 (40 minuuttia)
Vastaaminen opillisiin ja historiallisiin kysymyksiin
Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin
presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat:

”Nuoret ihmettelevät ’miksi?’ – Miksi meitä käsketään tekemään joitakin asioita,
ja miksi meitä käsketään olemaan tekemättä toisia asioita?”( ”The Great Plan of
Happiness”, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 10. elokuuta 1993,
si.lds.org.)
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Pyydä oppilaita miettimään, ovatko he koskaan ihmetelleet, miksi meitä käsketään
tekemään joitakin asioita ja olemaan tekemättä toisia asioita. Jotkut saattavat
esimerkiksi ihmetellä, miksi Jumala on käskenyt meitä pyhittämään lepopäivän tai
miksi Hän on käskenyt, että sukupuolista läheisyyttä saavat osoittaa vain mies ja
nainen, jotka on vihitty laillisesti avioliittoon. Tähdennä, että tämän hengellisen
tiedon hankkimiseen liittyvän oppiaiheen osuuden on tarkoitus auttaa oppilaita
oppimaan periaatteita, jotka voivat ohjata heitä, kun heillä on kysymyksiä tai kun
muut esittävät heille kysymyksiä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon opista, käytännöistä ja historiasta.

Muistuta oppilaita siitä opista, jonka he oppivat totuuden lähteestä, ja siitä, miten
tulee hankkia hengellistä tietoa: Jumala tietää kaiken ja on kaiken totuuden lähde.
Selitä, että tämän totuuden muistaminen on hyödyllistä, kun meillä on kirkkoa
koskevia kysymyksiä, joita tuntuu olevan vaikea ymmärtää.

Laita näkyville tai kirjoita taululle seuraavat periaatteet:

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Selitä, että nämä periaatteet voivat opastaa meitä pyrkiessämme oppimaan ja
ymmärtämään iankaikkista totuutta ja ratkaisemaan kysymyksiä tai ongelmia.

Toimi uskossa
Kehota oppilaita lukemaan itsekseen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja osasta
”Hengellisen tiedon hankkiminen” periaate 1, ”Toimi uskossa”. Pyydä heitä
etsimään ja merkitsemään niitä periaatteita, jotka auttavat heitä vastaamaan
kysymyksiin, joita heillä ja muilla on kirkosta.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Jos he eivät mainitse seuraavaa
periaatetta, tähdennä sitä: Kun pyrimme saamaan lisää ymmärrystä ja
ratkaisemaan meitä vaivaavia kysymyksiä, on tärkeää, että me luotamme
siihen todistukseen, joka meillä jo on Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen
evankeliuminsa palautuksesta sekä Hänen tehtävään asetettujen
profeettojensa opetuksista.

• Miten nämä periaatteet voivat mielestänne auttaa meitä, kun etsimme
vilpittömästi ymmärrystä ja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin ja ongelmallisiin
aiheisiin?

Kehota oppilaita kertomaan esimerkkejä tilanteista, jolloin jokin näistä periaatteista
on siunannut heitä, kun he ovat kohdanneet jonkin ongelman, huolenaiheen tai
kysymyksen.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen
vanhin Neil L. Andersenin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kiinnittämään
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huomiota siihen, kuinka eräs nuori nainen toimi uskossa kohdatessaan
haasteellisen tilanteen.

”Puhuin hiljattain erään lehvänsitojan kanssa, joka asuu Yhdysvalloissa. Lainaan
hänen sähköpostiviestiään:

’Tänä kuluvana vuonna jotkut ystävistäni Facebookissa alkoivat julkaista
kantaansa avioliitosta. Monet kannattivat samaa sukupuolta olevien avioliittoa,
ja useat meidän kirkon nuoret ilmaisivat ”tykkäävänsä” noista kannanotoista.
Minä en kommentoinut.

Päätin julistaa uskoni perinteiseen avioliittoon huomaavaisella tavalla.

Lisäsin profiilikuvani viereen tekstin: ”Minä uskon miehen ja naisen väliseen avioliittoon.” Aloin
saada kommentteja miltei välittömästi. ”Sinä olet itsekäs.” ”Sinä tuomitset.” Yksi vertasi minua
orjanomistajaan. Ja hyvältä ystävältä, joka on uskollinen kirkon jäsen, sain tämän kommentin:
”Sinun pitää olla ajan tasalla. Asiat muuttuvat, ja niin pitäisi sinunkin.”

Minä en taistellut vastaan’, hän sanoi, ’mutta en myöskään poistanut kannanottoani.’

Hän lopettaa viestinsä: ’Joskus, kuten presidentti Monson sanoo, ”On seistävä yksin.”
Toivottavasti me nuoret seisomme yhdessä ja olemme uskollisia Jumalalle ja Hänen elävien
profeettojensa opetuksille.’” (”Hengellisiä pyörretuulia”, Liahona, toukokuu 2014, s. 19–20.)

• Millä tavoin tämä nuori nainen toimi uskossa kohdatessaan vaikean tilanteen?

• Oletteko koskaan kohdanneet samankaltaista arvostelua, kun olette
puolustaneet sitä, mihin uskotte? Kuinka olette silloin toimineet?

Kehota oppilaita kertomaan luokalle, kuinka kiinni pitäminen siitä, minkä he jo
tietävät, ja vahvana pysyminen haasteiden tullessa ovat siunanneet heidän
elämäänsä ja saaneet heidän todistuksensa kasvamaan (ks. Jeffrey R. Holland,
”Minä uskon”, Liahona, toukokuu 2013, s. 94). Kannusta jokaista oppilasta
päättämään olla aina uskollinen todistukselleen Jeesuksen Kristuksen ja Hänen
profeettojensa opetuksista (ks. JSR Luuk. 14:28).

Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta
Selitä, että apostoli Paavalin aikana ihmisillä oli monia samanlaisia kysymyksiä ja
huolenaiheita kuin mitä me koemme nykyään. Kehota oppilaita lukemaan
itsekseen 1. Kor. 2:5, 9–11 ja panemaan merkille, minkä Paavali opetti olevan
tarpeen hengellisen totuuden ymmärtämiseksi. Voisit huomauttaa profeetta Joseph
Smithin raamatunkäännöksessään tekemästä innoitetusta muutoksesta jakeeseen
11: ”… Samoin vain jos ihmisellä on Jumalan Henki, hän tietää, mitä Jumalassa on”
(LDS Bible, 1 Corinthians 2:11, alaviite c).

Pyydä oppilaita tiivistämään, mitä näissä jakeissa sanotaan siitä, miten me voimme
ymmärtää hengellistä totuutta. Auta heitä ymmärtämään, että vain Jumalan
Hengen avulla me voimme ymmärtää ”Jumalan syvimmät salaisuudet” (1. Kor.
2:10) – tarkoittaen totuuksia, jotka voidaan ymmärtää vain ilmoituksen avulla.

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

Kehota oppilaita panemaan merkille totuuksia, jotka on lueteltu periaatteen 2 alla
ja jotka auttavat heitä ymmärtämään, kuinka he voivat parhaiten tarkastella
kysymyksiä, joita heille tulee. Kirjoita heidän vastauksensa taululle. (Oppilaiden
vastauksissa saattaa olla seuraavanlaisia periaatteita: Se, että meillä on
iankaikkinen näkökulma, antaa meille mahdollisuuden muotoilla kysymys
uudelleen ja katsoa asioita Herran totuuden mittapuun perusteella eikä
maailman olettamusten perusteella. Kun pysymme lujasti
luottamuksessamme taivaalliseen Isään ja Hänen pelastussuunnitelmaansa,
voimme nähdä asioita selkeämmin.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka nämä periaatteet voivat auttaa
meitä, kun pohdimme omia kysymyksiämme ja muiden kysymyksiä, pyytämällä
yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
Dallin H. Oaksin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, miksi
meidän on tärkeää pohtia niitä olettamuksia tai uskomuksia, joille jokin kysymys
perustuu. (Voit halutessasi antaa kullekin oppilaalle lainauksen monisteena.)

”Koska meillä on tieto [pelastussuunnitelmasta] ja muista Jumalan ilmoittamista
totuuksista, meillä on lähtökohtaisesti eri käsitykset [tai uskonkäsitykset] kuin
niillä, joilla ei ole samaa tietoa kuin meillä. Tästä seuraa se, että me päädymme
eri päätelmiin monissa tärkeissä asioissa, joita toiset arvioivat vain kuolevaista
elämää koskevien mielipiteidensä perusteella. – –

[Meidän] on usein parempi vastata siten, että [toteamme kuulemiemme]
väitteiden maailmalliset lähtökohdat tai olettamukset ja [mainitsemme] sitten ne erilaiset
olettamukset tai perusteet, jotka ohjaavat myöhempien aikojen pyhien ajattelua. Tämä ei saa
uskontoomme kuulumattomia ihmisiä olemaan samaa mieltä, mutta se voi viedä keskustelun
pois johtopäätöksiä koskevasta väittelystä ja ohjata tunnistamaan, mikä on erimielisyyden
todellinen lähde.” (Ks. ”Sillä niin kuin hän mielessään laskee”, ilta vanhin Dallin H. Oaksin
seurassa, 8. helmikuuta 2013, broadcasts.lds.org.)

• Kuinka uskonkäsityksemme tai olettamuksemme vaikuttavat kysymyksiin, joita
esitämme, ja johtopäätöksiin, joihin päädymme? (Auta oppilaita ymmärtämään,
että henkilö, joka lähtee maailmallisista olettamuksista, päätyy todennäköisesti
maailmallisiin johtopäätöksiin. Koska me kuitenkin haluamme tuntea
iankaikkisen totuuden, meidän on tärkeää pohtia kysymyksiä siinä
asiayhteydessä, mitä jo tiedämme Jumalasta ja Hänen
pelastussuunnitelmastaan.)

Tähdennä, että tietomme Jumalasta ja Hänen pelastussuunnitelmastaan auttaa
meitä ymmärtämään Hänen meille antamiensa käskyjen tarkoituksen. Sitä vastoin
ne, joilla ei ole taivaallisen Isän suunnitelmasta samaa tietoa kuin meillä,
suhtautuvat käskyihin luultavasti eri tavalla kuin miten me suhtaudumme niihin.

Havainnollista henkilön olettamusten suhdetta hänen esittämiinsä kysymyksiin ja
niihin johtopäätöksiin, joihin hän saattaa päätyä, kirjoittamalla taululle seuraava
kysymys: Miksi rakastava Jumala rajoittaa meitä tai vie meiltä oikeuksiamme antamalla
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meille käskyjä sen sijaan että Hän antaisi meille vapauden tehdä mitä vain, mikä tekee
meidät onnellisiksi?

• Mitä olettamuksia jollakulla saattaisi olla, kun hän esittää tämän kysymyksen?

• Mitä sellaisia totuuksia tiedämme taivaallisesta Isästä ja Hänen
suunnitelmastaan meitä varten, jotka auttavat meitä tarkastelemaan tätä
kysymystä Hänen näkökulmastaan?

• Kuinka tämä iankaikkinen näkökulma muuttaa ymmärrystämme tästä
huolenaiheesta?

Kehota oppilaita mainitsemaan muita kysymyksiä tai ongelmallisia aiheita, joita on
tärkeää tarkastella iankaikkisesta näkökulmasta. Voisit kirjoittaa heidän
vastauksensa taululle. Pyydä oppilaita sitten selittämään, kuinka se periaate, että
käsitteitä ja kysymyksiä tarkastellaan iankaikkisesta näkökulmasta, voi auttaa meitä
ymmärtämään selkeämmin niitä kysymyksiä ja ongelmallisia aiheita, joista he juuri
kertoivat, ja arvioimaan niitä Herran totuuden mittapuun perusteella. Esitä
oppilaille keskustelun lomassa seuraavanlaisia kysymyksiä seurataksesi opitun
ymmärtämistä:

• Kuinka se, että teillä on Pyhän Hengen voiman kautta saatu hengellinen
todistus palautuksesta, profeetta Joseph Smithin jumalallisesta kutsumuksesta
ja Mormonin kirjan totuudellisuudesta, auttaa teitä, kun kohtaatte kirkkoa
koskevia kysymyksiä?

• Kuinka tieto siitä, että Jumala on asettanut avioliiton miehen ja naisen välille ja
että perhe on keskeisellä sijalla Hänen suunnitelmassaan, vaikuttaa
näkemyksiinne, kun yhteiskunnalliset käsitykset asettavat kyseenalaiseksi sen,
että avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi?

Kehota oppilaita kertomaan, kuinka he tai joku, jonka he tuntevat, pystyi
ymmärtämään paremmin jonkin ajatuksen, opetuksen tai kysymyksen, kun he
pohtivat sitä iankaikkisesta näkökulmasta. Voisit kertoa omankin kokemuksesi.

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon
lähteiden avulla
Muistuta oppilaita ikivanhaan vertaukseen perustuvasta runosta ”Sokeat miehet ja
elefantti”, joka luettiin presidentti Dieter F. Uchtdorfin puheesta tämän
opetusaineiston osassa 1, ”Hengellisen tiedon hankkiminen”. Kehota oppilaita
selittämään, kuinka tämä runo kuvaa totuuden selville saamisen ja ymmärtämisen
haastetta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja
osasta ”Hengellisen tiedon hankkiminen” periaate 3, ”Tavoittele lisää ymmärrystä
jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla”. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Jumala on antanut meille avuksi
totuuden selville saamiseen ja ymmärtämiseen. Voit ehdottaa, että oppilaat
merkitsevät löytämänsä asiat.

• Mitä Jumala on antanut meille avuksi totuuden selville saamiseen ja
ymmärtämiseen?

HENGELLISEN T IEDON HANKKIMINEN
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• Mitä siunauksia me voimme saada, kun me käännymme Herran jumalallisesti
asettamien totuuden lähteiden puoleen? (Voisit ehdottaa oppilaille tämän
keskustelun kuluessa, että he merkitsevät seuraavan periaatteen: Kun
käännymme Herran jumalallisesti asettamien tiedon lähteiden puoleen
saadaksemme vastauksia ja ohjausta, meitä voidaan siunata, niin että
erotamme totuuden erheestä.)

• Kuinka runo sokeista miehistä ja elefantista kuvaa tarvetta kääntyä
jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden puoleen saadaksemme vastauksia ja
ohjausta?

Tähdennä periaatteen 3, ”Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen
tiedon lähteiden avulla”, toisen kappaleen ensimmäistä virkettä, jossa sanotaan:
”Me voimme oppia totuutta myös muista luotettavista lähteistä.”

• Kuinka voimme tunnistaa totuuden muista luotettavista lähteistä?

• Miksi on tärkeää varoa epäluotettavia tiedon lähteitä?

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

Voisit kertoa oppilaille kirkon virallisesta verkkosivustosta mormonienuutishuone.fi
(ja jos mahdollista, näyttää sen heille). Sivustolla kirkko selventää tietoja useista
erilaisista kirkkoon liittyvistä suurta yleisöä kiinnostavista aiheista sekä korjaa
vaillinaista tai virheellistä tietoa, jota media levittää. Voisit myös näyttää oppilaille
evankeliumin eri aiheita käsittelevää englanninkielistä kirkon sivua topics.lds.org.
Siellä olevat evankeliumin aiheita käsittelevät kirjoitelmat sisältävät arvokasta ja
suoraa tietoa monista vaikeistakin historiallisista ja opillisista aiheista.

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

Lausu todistuksesi siitä, kuinka tärkeää on soveltaa käytäntöön näitä periaatteita,
kun kohtaamme vaikeita käsitteitä tai kysymyksiä. Vakuuta oppilaille, että Herra
haluaa opettaa heitä Hänen Henkensä kautta. Kun käännymme Hänen puoleensa
uskossa, Hän antaa meille vastauksia ja ohjaa elämäämme.

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

Kirjoita ennen oppitunnin alkua taululle seuraavat oppien hallinnan kohdat: Joh.
7:17; 1. Kor. 2:5; 2. Tim. 3:15–17; Jaak. 1:5–6.

HENGELLISEN T IEDON HANKKIMINEN
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Pyydä oppilaita toimimaan 2–3 hengen ryhmissä. Anna kullekin ryhmälle
tutustuttavaksi yksi taululle kirjoitetuista oppien hallinnan kohdista. Neuvo heitä
lukemaan kohta yhdessä ryhmänä ja selvittämään, mitä oppia siinä opetetaan.

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he löysivät. (Voisit viitata tässä
oppimiskokemuksessa jo olleeseen aineistoon tai aiheeseen liittyviin muihin
oppiaiheisiin julkaisussa Uusi testamentti, seminaarinopettajan kirja löytääksesi
esimerkkejä siitä, kuinka näihin pyhien kirjoitusten kohtiin liittyvät totuudet
voitaisiin esittää.)

Pyydä sitten oppilaita työskentelemään ryhmissään ja valitsemaan heillä olevasta
kohdasta sanoja, jotka kuvaavat parhaiten opetettua oppia. Esimerkiksi kohdasta
Jaak. 1:5–6 oppilaat voisivat valita sanat puuttua, viisaus, pyytää ja Jumala.

Aloita ryhmästä, jolla on kohta Joh. 7:17, ja pyydä yhtä oppilasta ryhmästä
kirjoittamaan ryhmän valitsemat sanat viitteen alle taululle ja selittämään, miksi he
valitsivat nuo sanat. (Jos useammalla kuin yhdellä ryhmällä on ollut sama viite,
pyydä yhtä oppilasta jokaisesta ryhmästä kirjoittamaan heidän sanansa taululle. Jos
sanoissa on eroja, auta luokkaa sopimaan, mitä sanoja käytetään.) Kerratkaa
luokan kanssa pyhien kirjoitusten viite ja taululla olevat sanat. Toimikaa samalla
tavalla jäljellä olevien kolmen kirjoitusten kohdan kanssa.

Voisit muutaman seuraavan oppitunnin alussa voisit nämä oppien hallinnan
kohdat sekä ne sanat, jotka oppilaat näistä kohdista valitsivat.

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

Opin ymmärtäminen (35 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Selitä, että meillä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
jäsenillä on onneksemme selkeä ymmärrys taivaallisen Isän, Jeesuksen Kristuksen
ja Pyhän Hengen rooleista.

Jaa luokka kolmen tai neljän oppilaan ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle monisteena
seuraavat ohjeet ja pyydä heitä toimimaan ohjeiden mukaan:

Etsikää julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe 1, ”Jumaluus”. Lukekaa vuorotellen
tämän otsikon alla olevat kappaleet ja pankaa merkille jumaluuteen liittyviä näkemyksiä.

Kun olette lukeneet, ryhmän jokainen jäsen vastaa jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä:

• Mitä uusia oivalluksia opit jumaluudesta tai jostakusta jumaluuden jäsenestä?

• Mikä oppi jumaluudesta tai jostakusta jumaluuden jäsenestä on mielestäsi erityisen tärkeä
ymmärtää? Miksi?

Pyydä riittävän ajan kuluttua useita oppilaita kertomaan luokalle, mistä he
keskustelivat ryhmissään.

Osa 2 (5 minuuttia)
Pyydä oppilaita ottamaan esille julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe
1, ”Jumaluus”. Kysy sen jälkeen:

• Mitä jaetta käytetään opettamaan oppia siitä, että Jumala on henkemme Isä?
(Hepr. 12:9.)

Kehota oppilaita ottamaan esille kohta Hepr. 12:9. Selitä, että tässä jakeessa
apostoli Paavalin antoi ohjeita aikansa kirkon jäsenille, jotka olivat juutalaisia.
Paavali yritti auttaa kirkon jäseniä ymmärtämään, kuinka suhtautua Jumalan
kuritukseen eli ojennukseen ja ohjaukseen (ks. Hepr. 12:7).

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hepr. 12:9. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä nimitystä Paavali käytti Jumalasta.

• Mitä nimitystä Paavali käytti Jumalasta?

Kehota oppilaita halutessaan kirjoittamaan pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Hepr.
12:9 viereen seuraava totuus: Jumala on henkemme Isä. Koska tämä on oppien
hallinnan kohta, voisit ehdottaa, että he merkitsevät kohdan Hepr. 12:9 selvästi
erottuvalla tavalla, niin että he pystyvät löytämään sen helposti.
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Osa 3 (10 minuuttia)
Lukekaa yhdessä luokan kanssa ääneen Hepr. 12:9. Pyydä oppilaita kertomaan,
minkä opin Jumalasta opimme tästä jakeesta.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin oppi siitä, että Jumala on henkemme Isä,
kehottamalla useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen kappaleita seuraavasta
lausunnosta, joka on lds.org-sivuston osassa Gospel Topics. (Jos mahdollista, voit
näyttää oppilaille, kuinka [englanninkielistä] Gospel Topics -aineistoa selataan,
jotta he tietävät, kuinka he voivat itse löytää tämän lausunnon.)

”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko opettaa, että kaikki ihmiset, miehet ja
naiset, ovat taivaallisten vanhempien, taivaallisen Isän ja taivaallisen Äidin, rakkaita
henkilapsia. – –

Myöhempien aikojen pyhät kohdistavat rukouksensa taivaalliselle Isälle Kristuksen nimessä,
eivätkä rukoile taivaallista Äitiä. Tässä he seuraavat Jeesuksen Kristuksen asettamaa esimerkkiä,
kun Hän opetti opetuslapsilleen, että heidän ’täytyy aina rukoilla Isää minun nimessäni’ [3. Nefi
18:19–21]. Myöhempien aikojen pyhiä opetetaan rukoilemaan taivaallista Isää, mutta kuten
presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut: ’Se, että me emme rukoile taivaallista Äitiämme, ei
missään tapauksessa ole hänen vähättelemistään tai loukkaamistaan’ [”Jumalan tyttäriä”,
Valkeus, tammikuu 1992, s. 119].

Kuten monien evankeliumin totuuksien kohdalla, meidän tämänhetkinen tietomme taivaallisesta
Äidistä on rajoittunutta. Siitä huolimatta meille on annettu tarpeeksi tietoa voidaksemme
arvostaa tämän opin pyhyyttä ja ymmärtääksemme jumalallisen järjestyksen, joka meille on
laadittu taivaallisten vanhempien lapsina.” (Gospel Topics, ”Mother in Heaven”, lds.org/topics.)

• Miksi on hyödyllistä ymmärtää, että meillä on taivaassa sekä Isä että Äiti?

Osa 4 (10 minuuttia)
Kertaa kohta Hepr. 12:9 ja oppi siitä, että Jumala on henkemme Isä, antamalla
jokaiselle oppilaalle moniste, jossa on seuraavat ohjeet, ja pyytämällä oppilaita
suorittamaan annettu tehtävä.

Lue kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat ja pohdi niitä:

”Te olette Jumalan lapsia. Hän on teidän henkenne Isä. Hengellisesti te olette jalosukuisia, taivaan
Kuninkaan jälkeläisiä. Juurruttakaa tämä totuus mieleenne ja pitäkää siitä kiinni. Polveuduittepa
kuinka monennesta kuolevaisesta sukupolvesta tahansa, edustittepa mitä tahansa etnistä ryhmää tai
kansaa, teidän henkenne sukupuu voidaan ilmaista yhdellä rivillä: Te olette Jumalan lapsia!” (Ks.
”Nuorille naisille ja miehille”, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 51.)

Kirjoita tutkimispäiväkirjaasi tai seminaarimuistivihkoosi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Mistä tiedät, että olet Jumalan lapsi?

• Kuinka se, että tiedät Jumalan olevan henkesi Isä, vaikuttaa tekemiisi valintoihin ja siihen,
millaisena koet itsesi?

• Kuinka ymmärryksen siitä, että Jumala on henkemme Isä, tulisi vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudut
muihin ja kuinka kohtelet muita?

JUMALUUS
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Kehota riittävän ajan kuluttua yhtä tai kahta oppilasta halutessaan kertomaan, mitä
he kirjoittivat.

Voisit käyttää muutaman seuraavan oppitunnin alussa vaikkapa osana luokan
hengellistä tuokiota hetken siihen, että muut oppilaat kertovat, mitä he kirjoittivat
tässä toiminnassa. Jos teet niin, kehota oppilasta, joka kertoo kirjoittamastaan
ensimmäiseksi, lukemaan ääneen kohta Hepr. 12:9 ja mainitsemaan uudelleen oppi
siitä, että Jumala on henkemme Isä. Tämän kohdan ja opin toistaminen voi auttaa
oppilaita muistamaan tämän totuuden.

Harjoitus (12–15 minuuttia)
Kehota oppilaita ottamaan esille julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja osa
”Hengellisen tiedon hankkiminen”. Kertaa kolmen seuraavan periaatteen merkitys:
uskossa toimiminen, käsitteiden ja kysymysten tarkasteleminen iankaikkisesta
näkökulmasta ja suuremman ymmärryksen tavoitteleminen jumalallisesti
asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Jaa luokka kahden tai kolmen oppilaan ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle
monisteena seuraavat ohjeet ja pyydä heitä suorittamaan annettu tehtävä.

1. Lukekaa ääneen seuraava tilanne ja pohtikaa, onko teillä koskaan ollut samankaltaisia tunteita
kuin tällä nuorella naisella:

Lealla on monia haasteita perheessään ja joissakin ystävyyssuhteissaan. Yhtenä iltana hän
polvistuu rukoukseen, muttei aloitakaan rukoustaan. Hän sanoo turhautuneena itsekseen: ”Miksi
Jumala ei välitä minusta?” Lea istuu vuoteelleen ja ajattelee viimeaikaisia vastoinkäymisiään
pitäen niitä jokaista todisteena siitä, ettei Jumala välitä hänestä.

Useita päiviä myöhemmin nuorten toiminnassa Nuorten Naisten johtaja kysyy Lealta, mitä tälle
kuuluu. Lea vastaa: ”Ei kovin hyvää. Elämä on nyt vaikeaa.” Lean johtaja esittää lisää kysymyksiä,
ja lopulta Lea sanoo tuntevansa, ettei Jumala välitä hänestä.

2. Keskustelkaa ryhmässänne seuraavasta kysymyksestä:

• Jos olisit Lean johtaja, mitä voisit tehdä auttaaksesi Leaa toimimaan uskossa, tarkastelemaan
huolenaihettaan iankaikkisesta näkökulmasta tai tavoittelemaan ymmärrystä jumalallisesti
asetetuista tiedon lähteistä?

3. Lukekaa ääneen lisää tilanteesta:

Lean johtaja osoittaa vilpitöntä myötätuntoa ja kysyy: ”Onko joskus ollut hetkeä, jolloin olet
tiennyt, että Jumala välittää sinusta?”

Lea ajattelee asiaa hetken ja muistaa monia kokemuksia, joissa Jumala on vastannut hänen
rukouksiinsa. Hän mainitsee niistä johtajalleen. Hänen johtajansa vastaa sanomalla: ”Kiitos, että
kerroit noista kokemuksista minulle. Minä tiedän, että Jumala on taivaallinen Isämme ja että Hän
rakastaa meitä. Ja tiedän, että Hän rakastaa sinua ja välittää sinusta. Mutta joskus Hänen
rakkauttaan on vaikea tuntea, jos emme pyri aktiivisesti lähestymään Häntä. Mitä sinä olet tehnyt
viime aikoina lähestyäksesi taivaallista Isää?”

”No, yleensä pidän iltarukouksen. Mutten ole oikeastaan kertonut rukouksessa taivaalliselle Isälle
haasteista, joita koen”, Lea vastaa.

”Koska sinä olet taivaallisen Isän tytär, Hän haluaisi kovasti kuulla sinusta. Rukoilisitko ja
kertoisitko Hänelle ongelmistasi ja kysymyksistäsi?” Lean johtaja kysyy.

”Kyllä”, Lea sanoo. Ja hän jatkaa: ”Kiitos. Tarvitsin tätä muistutusta.”

JUMALUUS
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4. Keskustelkaa ryhmässänne seuraavista kysymyksistä:

• Kuinka arvelette, että Lean päätös toimia uskossa auttaa häntä?

• Mitä sellaista tiedätte Jumalasta, mikä voi auttaa teitä niinä aikoina, kun ehkä tunnette
olevanne etäällä Hänestä, tai mietitte, välittääkö Hän siitä, mitä koette?

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan, mistä he
keskustelivat ryhmissään.

Voisit lopuksi todistaa, että Jumala on henkemme Isä ja että Hän rakastaa meitä
jokaista ja välittää meistä jokaisesta omana lapsenaan. Kehota oppilaita aina
muistamaan, että he ovat Jumalan lapsia.

Oppien hallinnan kertaaminen
Kirjoita taululle luettelo kaikista niistä Uuden testamentin oppien hallinnan
kohdista, jotka oppilaat ovat tähän mennessä tällä oppikurssilla oppineet. Anna
kullekin oppilaalle eri oppien hallinnan kohta. Kehota oppilaita kirjoittamaan
paperille tapahtuma tai kuvaus jostakin tilanteesta, johon voisi soveltaa niitä
periaatteita ja totuuksia, joita on heille annetussa oppien hallinnan kohdassa.

Kun oppilaat ovat valmiita, kerää heidän kirjoittamansa tilanteet. Lue jokin
tilanteista ääneen ja pyydä oppilaita mainitsemaan oppien hallinnan kohta, josta
olisi hyötyä tähän tilanteeseen suhtautumisessa. Jatka kehottamalla heitä
selittämään, kuinka totuuksia, joita opetetaan heidän mainitsemissaan oppien
hallinnan kohdissa, voisi soveltaa tuossa tilanteessa. Toimikaa samalla tavoin
lukiessanne ääneen muut tilanteet. Voit myös esitellä joitakin näistä tilanteista
tulevan viikon oppiaiheiden alussa tai lopussa.

JUMALUUS
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Pelastussuunnitelma
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (60–70 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Tuo esiin, että eri puolilla maailmaa on monia ihmisiä, joilla ei ole oikeaa tai
kokonaisvaltaista ymmärrystä taivaallisen Isän pelastussuunnitelmasta. Meitä
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä on kuitenkin
siunattu pyhiin kirjoituksiin sisältyvällä tiedolla sekä profeettojen opetuksilla, jotka
auttavat meitä ymmärtämään taivaallisen Isän suunnitelmaa.

Kehota oppilaita piirtämään pelastussuunnitelmasta kuva, johon sisältyy
kuolevaisuutta edeltävä elämä, elämä kuolevaisuudessa ja elämä kuoleman jälkeen.
Kun oppilaat ovat piirtäneet, järjestä heidät pareittain ja pyydä heitä lukemaan
julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe 2, ”Pelastussuunnitelma”, ja
etsimään lisää yksityiskohtia, joita he voivat lisätä piirrokseensa. Pyydä heitä
selittämään parilleen mahdollisesti löytämiään yksityiskohtia ja sitä, kuinka nuo
yksityiskohdat auttavat meitä ymmärtämään paremmin Jumalan suunnitelmaa.

Osa 2 (10 minuuttia)
Kehota oppilaita käymään läpi julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillinen
aihe 2, ”Pelastussuunnitelma”, ja merkitsemään ne oppilauselmat, joita Uuden
testamentin viitteet tukevat. Niihin sisältyvät seuraavat:

• Täyttääksemme tämän suunnitelman ja tullaksemme taivaallisen Isämme
kaltaisiksi meidän täytyy oppia tuntemaan Hänet ja Hänen Poikansa
Jeesus Kristus ja saada oikea ymmärrys Heidän luonteestaan ja
ominaisuuksistaan (ks. Joh. 17:3).

• Ruumiimme on pyhä, ja meidän tulee kunnioittaa sitä lahjana
taivaalliselta Isältämme (ks. 1. Kor. 6:19–20).

• Jokaisella ihmisellä on lopulta tilaisuus saada tietää evankeliumin
periaatteista ja ottaa vastaan sen toimitukset ja liitot. Monet uskollisista
saarnaavat evankeliumia henkivankilassa oleville. Ne, jotka päättävät
ottaa evankeliumin vastaan, tekevät parannuksen ja ottavat vastaan
heidän puolestaan temppelissä suoritetut pelastuksen toimitukset, asuvat
ylösnousemukseen asti paratiisissa (ks. 1. Piet. 4:6).

• Jokainen maan päälle syntynyt ihminen kokee ylösnousemuksen, koska
Jeesus Kristus voitti fyysisen kuoleman (ks. 1. Kor. 15:20–22).

• Ylösnousemuksen jälkeen tulee viimeinen tuomio. Jeesus Kristus
tuomitsee jokaisen ihmisen päättääkseen, minkä iankaikkisen
kirkkauden kukin saa. Tämä tuomio perustuu kunkin ihmisen haluihin ja
kuuliaisuuteen Jumalan käskyille (ks. Ilm. 20:12).

• On olemassa kolme kirkkauden valtakuntaa: selestinen valtakunta,
terrestrinen valtakunta ja telestinen valtakunta (ks. 1. Kor. 15:40–42).
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Osa 3 (20–25 minuuttia)
Valitse seuraavaan toimintaan muutamia tai kaikki edellä mainituista
oppilauselmista ja oppien hallinnan kohdista. Jos päätät käyttää vain muutamia
näistä lauselmista, toista tämä toiminta seuraavina päivinä käyttäen jäljellä olevia
oppilauselmia ja oppien hallinnan kohtia.

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että he vastaavat ystävänsä esittämiin kysymyksiin,
jotka koskevat pelastussuunnitelmaa. Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä
pareittain tai pienryhmissä, kun he tutkivat valitsemiasi oppien hallinnan kohtia.
Kirjoita taululle seuraavat kysymykset, joista oppilaat voivat keskustella tutkiessaan
kutakin kohtaa:

• Kuinka selittäisitte tämän oppien hallinnan kohdan avulla sitä oppilauselmaa,
jota se tukee julkaisussa Oppien hallinta – peruskirja?

• Millä tavoin tämä pyhien kirjoitusten kohta ja oppi voisivat auttaa jotakuta,
joka ei tiedä kovinkaan paljoa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmasta?

• Kuinka oppien hallinnan kohtaan sisältyvät oppi ja opetukset saattaisivat
vaikuttaa siihen, kuinka päätätte elää elämäänne tällä hetkellä?

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan vastauksensa koko
luokalle. Voit saada aikaan enemmän keskustelua ja ymmärrystä esittämällä
seuraavankaltaisia lisäkysymyksiä:

• Miksi meidän ja muiden maailmassa on tärkeää ymmärtää nämä opit?

• Mihin taivaallisen Isämme suunnitelmaa koskeviin kysymyksiin nämä opit
vastaavat?

Osa 4 (20–25 minuuttia)
Kirjoita kukin seuraavista kysymyksistä erillisille korteille tai papereille ja laita ne
alassuin luokkahuoneen pöydälle:

• Jos ihmisen täytyy ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, jotta hän
pelastuu, niin mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka ovat kuolleet tietämättä mitään
evankeliumista?

• Ketkä nousevat kuolleista?

• Miksi minun pitäisi olla kiitollinen ruumiistani, vaikka se ei ehkä olekaan ihan
sellainen kuin sen pitäisi?

• Olen kuullut, että kaikki ihmiset joutuvat lopulta joko taivaaseen tai helvettiin. Onko
se totta?

• Mikä on tärkein tieto, minkä voin saada?

• Kuinka tässä elämässä tekemäni valinnat vaikuttavat siihen, mitä minulle tapahtuu
kuolemani jälkeen?

Mikäli on tarpeen, käykää läpi Uuden testamentin oppien hallinnan kohdat, jotka
liittyvät opilliseen aiheeseen 2, ”Pelastussuunnitelma”. Voit kirjoittaa näiden
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kohtien viitteet taululle: Joh. 17:3; 1. Kor. 6:19–20; 1. Kor. 15:20–22; 1. Kor. 15:40–42;
1. Piet. 4:6; Ilm. 20:12.

Anna oppilaille tehtäväksi työskennellä pareittain. Kehota yhtä paria tulemaan
luokan eteen. Selitä, että muut luokan oppilaat edustavat ystäviä, joilla on kirkon
opetuksiin liittyviä kysymyksiä. Pöydällä olevissa korteissa on näiden ystävien
kysymyksiä, jotka koskevat pelastussuunnitelmaa. Kehota paria miettimään, kuinka
he voivat vastata näihin kysymyksiin käyttäen niitä oppien hallinnan kohtia ja
oppilauselmia, joita he ovat oppineet pelastussuunnitelmasta. Pyydä paria
valitsemaan yksi kortti, pyydä jotakuta muuta oppilasta luokassa lukemaan
kysymys ja anna sitten parin vastata kysymykseen oppien hallinnan kohtia
käyttäen. Jatkakaa toimintaa siten, että toiset oppilasparit vastaavat kysymyksiin.
(Huom. Voisit jakaa tämän toiminnan pienempiin jaksoihin niin, että oppilaat
vastaavat yhteen tai useampaan näistä kysymyksistä eri päivinä eivätkä kaikkiin
yhden toiminnan aikana.)

Päätä toiminta kysymällä oppilailta, kuinka heidän ymmärryksensä ja todistuksensa
vahvistuivat toiminnan aikana.

Harjoituksia (30–40 minuuttia)
Käytä julkaisun Oppien hallinta – peruskirja kohtaa ”Hengellisen tiedon
hankkiminen” auttaaksesi oppilaita harjoittelemaan kolmea periaatetta – toimia
uskossa, tarkastella käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta sekä
tavoitella lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla – ja
soveltamaan niitä oppilauselmiin, joita he ovat oppineet pelastussuunnitelmasta.
Seuraavista ohjeista voi olla sinulle apua sen toteuttamisessa. Voit käyttää seuraavia
toimintoja yhtenä päivänä tai eri päivinä riippuen aikataulustasi ja oppilaidesi
tarpeista.

Harjoitus 1 (20–25 minuuttia)
Lue ääneen seuraava teksti ja kehota oppilaita kuvittelemaan, että se on tilapäivitys
sosiaalisessa mediassa:

”Minä en ymmärrä mormoneja. Miksi he elävät niin monien rajoitusten täyttämää
elämää – ei tatuointeja eikä alkoholia, ei seksiä ennen avioliittoa ja vain säädyllisiä
vaatteita? Minun mielestäni kyse on jokaisen omasta ruumiista ja elämästä. Jos ei
loukkaa ketään toista, voi tehdä, mitä haluaa. Mormonien pitää ottaa rennommin.”

Kehota oppilaita kirjoittamaan vastaus tähän sosiaalisen median tilapäivitykseen.
Pyydä heitä käyttämään vastauksissaan kohtaa 1. Kor. 6:19–20 sekä hengellisen
tiedon hankkimisen kolmea periaatetta. Kirjoita nuo periaatteet taululle:

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.
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Voit auttaa oppilaita harjoittelemaan sitä, kuinka he voivat tavoitella lisää
ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla, kehottamalla heitä
etsimään lisää pyhien kirjoitusten kohtia Pyhien kirjoitusten oppaasta. He voisivat
myös etsiä sellaisia kirkon johtajien lausuntoja, joissa selitetään ruumiimme
pyhyyttä. Jos mahdollista, he voisivat hakea näitä lausuntoja elektronisilla
laitteillaan sivustolta lds.org tai he voisivat etsiä niitä painetuista kirkon lehdistä.
Voisit lukea esimerkkinä ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin
D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat:

”Ne jotka uskovat, että meidän ruumiimme ei ole mitään muuta kuin
kehityssattuman tulos, eivät tunne olevansa tilivelvollisia Jumalalle eivätkä
kenellekään muulle siitä, mitä he tekevät ruumiillaan tai ruumiilleen. Meidän,
joilla on todistus kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisen ja kuoleman jälkeisen
iankaikkisuuden avarammasta todellisuudesta, täytyy kuitenkin tunnustaa, että
meillä on velvollisuus Jumalaa kohtaan, mitä tulee tähän Hänen fyysisen

luomistyönsä kruunaavaan saavutukseen. Paavalin sanoin:

’Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala
antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne,

sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa
[ja hengellänne, joka on Jumalan]!” (1. Kor. 6:19–20; ks. englanninkielinen kuningas Jaakon
raamatunkäännös.)

Näitä totuuksia – – arvossa pitäen emme todellakaan haluaisi tärvellä ruumistamme esimerkiksi
tatuoinneilla tai heikentää sitä esimerkiksi huumeilla tai häpäistä sitä esimerkiksi esiaviollisilla
suhteilla, aviorikoksella tai säädyttömällä pukeutumisella. Koska tämä ruumis on henkemme
työväline, on tärkeää, että me huolehdimme siitä niin hyvin kuin voimme. Meidän tulee pyhittää
sen voimat Kristuksen työssä palvelemiseen ja sen työn edistämiseen.” (Ks. ”Mietteitä
pyhitetystä elämästä”, Liahona, marraskuu 2010, s. 17–18.)

Kun oppilaat ovat kirjoittaneet vastauksensa, kehota heitä lukemaan se jollekulle
toiselle luokan jäsenelle ja keskustelemaan siitä, kuinka he käyttivät näitä kolmea
periaatetta vastatessaan tilapäivityksessä esitettyyn kysymykseen. Kehota heitä
kertomaan joitakin vastauksiaan luokalle ja keskustelemaan siitä, kuinka nämä
vastaukset ovat esimerkkejä hengellisen tiedon hankkimisen periaatteista.

Päätä harjoitus kehottamalla oppilaita pohtimaan, kuinka he voisivat elää
paremmin heidän tänään tarkastelemansa opin mukaan.

Harjoitus 2 (10–15 minuuttia)
Käy oppilaiden kanssa lyhyesti läpi Uuden testamentin oppien hallinnan kohdat,
jotka auttavat pelastussuunnitelman opin selittämisessä. Kehota sitten yhtä
oppilasta lukemaan luokalle ääneen seuraava tilanne. Pyydä luokan jäseniä
pohtimaan, kuinka suunnitelmaan sisältyvät opit voisivat auttaa Joséa hänen
valinnoissaan:

”Nopeammin”, valmentaja huusi Josélle, joka oli juuri hukannut mahdollisuutensa
tehdä maali. Josén ystävä Sylvia katseli, kun José käveli takaisin penkille selkeästi
turhautuneena. Hän tiesi, kuinka kovasti José halusi onnistua. José oli tehnyt lujasti
töitä päästäkseen jalkapallojoukkueeseen. Hän ei ollut joukkueen nopein eikä
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vahvin mutta hänellä oli ainutlaatuisia kykyjä, jotka tekivät vaikutuksen
valmentajiin.

José ja Sylvia olivat olleet ystäviä siitä asti, kun José oli muuttanut samaan
seurakuntaan Sylvian kanssa muutamaa vuotta aikaisemmin. Josén ystävällisyys ja
myös tämän sitoutuminen pappeusvelvollisuuksiinsa olivat tehneet Sylviaan
vaikutuksen. Hän oli kiitollinen siitä, että hänellä oli ystävä, jolla oli samat
uskonkäsitykset.

Sylvia katseli, kun José otti kassistaan vesipullonsa ja poimi yhden vihreistä
pillereistä, jotka näkyivät nyt kassin pohjalla. Hänen otsansa kurtistui, kun hän näki
Josén panevan pillerin suuhunsa ja nielaisevan sen muutamalla vesikulauksella.
Jotkut Josén joukkuetovereista olivat antaneet hänelle kiellettyjä aineita muutama
päivä sitten. José sanoi, että alettuaan syödä niitä hän tunsi pelatessaan itsensä
vahvemmaksi.

Sylvia oli nähnyt Josén ottavan yhden pillerin aiemminkin sinä aamuna, ja nyt hän
päätti sanoa siitä jotakin. ”Sinä tiedät, ettei ole oikein käyttää noita”, hän sanoi
Josélle, ”ja jos valmentaja saa tietää, sinut erotetaan varmasti joukkueesta.”

”Ei tämä ole mikään iso juttu”, José vastasi. ”Kyse on minun kehostani, ja minä
lopetan, kun saan muut kaverit kiinni voimassa ja nopeudessa. Puhutaan jostain
muusta.”

• Mitä ristiriitoja huomaatte tässä tilanteessa?

• Mikä vikaa Josén ajatus- ja toimintatavassa voisi olla?

• Miten arvelette Sylvian näkevän tilanteen?

Kun oppilaat ovat vastanneet näihin kysymyksiin, muistuta heitä hengellisen
tiedon hankkimisen kolmesta periaatteesta: toimi uskossa, tarkastele käsitteitä ja
kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta ja tavoittele lisää ymmärrystä
jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Voisit pyytää kahta oppilasta näyttelemään tilanteen jatkon – toinen esittää Sylviaa
ja toinen Joséa. Kehota oppilasta, joka esittää Sylviaa, havainnollistamaan, kuinka
tilanteessa voisi käyttää yhtä tai useampia hengellisen tiedon hankkimisen
kolmesta periaatteesta auttamaan Joséa miettimään uudelleen valintojaan. Kehota
oppilasta, joka esittää Joséa, suhtautumaan tilanteeseen ajatuksella ja aidosti.

Kehota roolileikin jälkeen muita oppilaita mainitsemaan periaatteet, joita
havainnollistettiin. Voisit myös pyytää luokan jäseniä ehdottamaan, kuinka noita
periaatteita voitaisiin toteuttaa roolileikissä vielä lisää.

Kannusta oppilaita todistamaan tässä toiminnassa opetetuista opista ja
periaatteista.

Oppien hallinnan kertaaminen
Oppien hallinnan kohtia tulee kerrata seuraavina päivinä, jotta oppilaat muistavat
ne ja osaavat käyttää niitä. Etsi koko kouluvuoden ajan tilaisuuksia kerrata näitä
pyhien kirjoitusten kohtia.

Seuraavan toiminnan tarkoituksena on auttaa oppilaita muistamaan kuusi Uuden
testamentin oppien hallinnan kohtaa, jotka on lueteltu julkaisun Oppien hallinta –
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peruskirja opillisessa aiheessa 2, ”Pelastussuunnitelma”. Voisit toisaalta mukauttaa
tätä toimintaa niin, että sisällytät siihen muita oppien hallinnan kohtia, joita he
ovat oppineet tämän kouluvuoden aikana.

Anna jokaiselle oppilaalle seuraava tietovisa Uuden testamentin oppien
hallinnan kohdista, jotka auttavat meitä ymmärtämään

pelastussuunnitelmaa. Sinun pitää kenties kerrata näitä pyhien kirjoitusten kohtia
ajoittain ennen tätä toimintaa, jotta kohtien viitteet ja keskeiset ilmaukset ovat
tulleet tutuiksi oppilaille. Anna oppilaiden tutkia pyhiä kirjoituksiaan sekä julkaisun
Oppien hallinta – peruskirja opillista aihetta 2, ”Pelastussuunnitelma”,
vierustoverinsa kanssa muutaman minuutin ajan ennen tietovisaa. Pidä sitten
tietovisa pyytämällä oppilaita kirjoittamaan kunkin numeron vieressä olevaan
tyhjään kohtaan oikea pyhien kirjoitusten viite.

Korjatkaa tietovisa yhdessä, jotta voit vastata kysymyksiin tai selittää lisää
kyseisiä kohtia.

1. ____________________”Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli?”

2. ____________________”Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty,
kukin tekojensa mukaan.”

3. ____________________”Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa. – –
Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa.”

4. ____________________”Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi.”

5. ____________________”Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös
kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi.”

6. ____________________”Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen
Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”

Kannusta oppilaita opettelemaan ulkoa nämä viitteet ja keskeiset ilmaukset. Voisit
pitää toisenlaisia tietovisoja näistä kohdista muutaman seuraavan viikon aikana.

Tietovisan vastaukset: 1) 1. Kor. 6:19–20; 2) Ilm. 20:12; 3) 1. Kor. 15:40–42;
4) 1. Piet. 4:6; 5) 1. Kor. 15:20–22; 6) Joh. 17:3.
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Jeesuksen Kristuksen
sovitus
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (65 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava virke: Sovituksensa ansiosta Jeesus Kristus voi tehdä meidän
hyväksemme enemmänkin kuin antaa syntimme anteeksi.

Kehota oppilaita mainitsemaan syntiemme anteeksiannon lisäksi muitakin
siunauksia, joita me voimme saada Vapahtajan sovituksen ansiosta. Kirjoita
oppilaiden vastaukset taululle.

Pyydä oppilaita ottamaan esiin julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe
3, ”Jeesuksen Kristuksen sovitus”. Kehota muutamia oppilaita lukemaan
vuorotellen ääneen viisi ensimmäistä kappaletta. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja etsimään siunauksia, joita me voimme saada Jeesuksen Kristuksen
sovituksen ansiosta.

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he löysivät, ja lisää taululla olevaan luetteloon ne
mahdolliset muut siunaukset, joita ei ole aiemmin mainittu.

Ohjaa oppilaiden huomio neljänteen kappaleeseen ja kehota heitä korostamaan
seuraava totuus: Kun lähestymme Vapahtajaa uskoen, Hän vahvistaa meitä,
jotta voimme kantaa kuormamme ja suoriutua tehtävistä, joihin emme
pystyisi omin voimin.

• Mitä sellaisia kuormia ja haasteita me saattaisimme kohdata kuolevaisuudessa,
jotka eivät johdu synneistämme?

Kehota oppilaita pohtimaan kohtaamiaan haasteita. Kannusta heitä, samalla kun
he edelleen tutkivat Jeesuksen Kristuksen sovitusta, miettimään, kuinka he voivat
haasteissaan saada Vapahtajalta voimaa avukseen.

Osa 2 (5 minuuttia)
Järjestä oppilaat pareiksi ja kehota heitä lukemaan yhdessä ja merkitsemään oppien
hallinnan kohta Matt. 11:28–30. Pyydä heitä keskustelemaan seuraavista
kysymyksistä:

• Kuinka tämä kohta havainnollistaa aiemmin löytämäämme oppilauselmaa: Kun
lähestymme Vapahtajaa uskoen, Hän vahvistaa meitä, jotta voimme kantaa
kuormamme ja suoriutua tehtävistä, joihin emme pystyisi omin voimin?

• Mitä tämä kohta opettaa meidän vastuustamme?

• Mitä se opettaa siitä, mitä Vapahtaja tekee hyväksemme, kun me
lähestymme Häntä?
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Osa 3 (5 minuuttia)
Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenten, vanhin David A.
Bednarin ja vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat tai jaa ne monisteena. Selitä,
että kummatkin näiden apostolien sanoista auttavat meitä ymmärtämään
paremmin Jeesuksen Kristuksen sovitusta koskevaa oppilauselmaa ja etenkin oppia
siitä, että lähestyessämme Vapahtajaa uskoen Hän vahvistaa meitä, jotta voimme
kantaa kuormamme ja suoriutua tehtävistä, joihin emme pystyisi omin voimin.
Kehota kahta oppilasta lukemaan ääneen seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille näkemyksiä siitä, kuinka Vapahtaja voi
vahvistaa meitä kuormiemme kantamisessa.

”Te tai minä emme koskaan kuolevaisuudessa kohtaa sellaista fyysistä kipua,
sellaista hengellistä haavaa, sellaista sielun tuskaa tai murhetta, sellaista vaivaa
tai heikkoutta, jota Vapahtaja ei olisi ensin kokenut. Me saatamme heikkouden
hetkellä huudahtaa: ’Kukaan ei tiedä, millaista tämä on. Kukaan ei ymmärrä.’
Mutta Jumalan Poika tietää ja ymmärtää täysin, koska Hän on tuntenut ja
kantanut henkilökohtaiset kuormamme. Ja Hänen äärettömän ja iankaikkisen

uhrinsa ansiosta (ks. Alma 34:14) Hänellä on täydellistä myötätuntoa ja Hän voi ojentaa meille
armon käsivartensa. Hän voi tulla tueksemme, koskettaa, auttaa, parantaa ja vahvistaa meitä
niin, että me olemme enemmän kuin koskaan voisimme olla, ja Hän auttaa meitä tekemään
sellaista, mihin emme ikinä pystyisi luottamalla vain omaan voimaamme.” (David A. Bednar, ”He
kantoivat kuormansa helposti”, Liahona, toukokuu 2014, s. 89–90.)

”Sovitus antaa meille myös voimaa kestää ’kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja
koetuksia’, koska meidän Vapahtajamme otti päälleen myös ’kansansa kivut ja
sairaudet’ (Alma 7:11). Veljeni ja sisareni, elleivät teidän uskonne ja rukouksenne
ja pappeuden voima paranna teidän kärsimystänne, niin sovituksen voima
varmasti antaa teille voimia kantaa tämän taakan.” (Dallin H. Oaks, ”Hän
parantaa kuormien uuvuttamat”, Liahona, marraskuu 2006, s. 9.)

Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, mikä ilmaus tai näkemys teki heihin
vaikutuksen ja kuinka se lisää heidän ymmärrystään niistä siunauksista, jotka ovat
ulottuvillamme Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta.

• Kuinka teitä tai jotakuta tuntemaanne henkilöä on siunattu tällaisella
Vapahtajan antamalla avulla ja voimalla?

Voit päättää tämän toiminnan lausumalla todistuksesi Vapahtajan voimasta
vahvistaa meitä, kun me lähestymme Häntä uskossa.

Osa 4 (5 minuuttia)
Aloita selittämällä, etteivät monet ihmiset nykyajan maailmassa, eivät edes kristityt,
ymmärrä, että Jeesuksella Kristuksella on ylösnoussut liha- ja luuruumis. Kehota
oppilaita miettimään, miksi sillä, nousiko Jeesus Kristus kuolleista
kuolemattomassa fyysisessä ruumiissa vai ei, on merkitystä.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Luuk. 24:36–39. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä siinä opetetaan Jeesuksen
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Kristuksen ylösnousseesta ruumiista. Kerro heille, että Luuk. 24:36–39 on oppien
hallinnan kohta, ja kannusta heitä merkitsemään se jollakin selvästi erottuvalla
tavalla, joka auttaa heitä löytämään sen helposti.

• Mitä Vapahtaja tämän kohdan mukaan teki todistaakseen opetuslapsilleen, että
Hän oli noussut kuolleista kirkastetussa fyysisessä ruumiissa?

Kehota oppilaita halutessaan kirjoittamaan pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Luuk.
24:36–39 lähelle oppi Jeesus Kristus nousi haudasta kirkastetussa,
kuolemattomassa lihaa ja luuta olevassa ruumiissa.

Osa 5 (5 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraavat oppilauselmat ja kysymykset:

Jeesus Kristus nousi haudasta kirkastetussa, kuolemattomassa lihaa ja luuta
olevassa ruumiissa.

1. Miksi Jeesus Kristus kykeni olemaan ensimmäinen ylösnoussut henkilö?

2. Kuinka se, että Jeesus Kristus nousi haudasta kirkastetussa, kuolemattomassa
lihaa ja luuta olevassa ruumiissa, vaikuttaa koko ihmiskuntaan?

Pyydä oppilaita ottamaan esiin julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe
3, ”Jeesuksen Kristuksen sovitus”. Jaa luokka kahteen ryhmään ja pyydä
ensimmäistä ryhmää lukemaan itsekseen toinen kappale ja etsimään vastauksia
ensimmäiseen taululla olevaan kysymykseen. Pyydä toista ryhmää lukemaan
itsekseen kolmas kappale ja etsimään vastauksia toiseen taululla olevaan
kysymykseen.

Kehota riittävän ajan kuluttua ensimmäistä kysymystä tutkineita kertomaan
näkemyksistään. Kehota sitten toista kysymystä tutkineita kertomaan oppimastaan.

Osa 6 (5 minuuttia)
Auta oppilaita syventämään ymmärrystään opista, että Jeesus Kristus nousi
haudasta kirkastetussa, kuolemattomassa lihaa ja luuta olevassa ruumiissa,
laittamalla näkyville ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F.
Uchtdorfin seuraavat sanat tai antamalla ne monisteena. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ne ääneen. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään
huomiota siihen, miten presidentti Uchtdorfin mukaan muinaisiin apostoleihin
vaikutti se, kun he näkivät ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen.

”Kristuksen ristiinnaulitsemista seuranneina tunteina heidät valtasi epätoivo ja
murhe, koska he eivät kyenneet ymmärtämään, mitä oli juuri tapahtunut. Mutta
yksi tapahtuma muutti kaiken. Heidän Herransa ilmestyi heille ja julisti: ’Katsokaa
minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen’ [Luuk. 24:39].

Kun apostolit tunnistivat ylösnousseen Kristuksen – kun he kokivat rakkaan
Vapahtajansa loistavan ylösnousemuksen – heistä tuli muuttuneita miehiä.
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Mikään ei estänyt heitä täyttämästä tehtäväänsä. – – He muuttivat ihmisten elämän kaikkialla.
He muuttivat maailman.” (”Kiitollinen kaikissa olosuhteissa”, Liahona, toukokuu 2014, s. 76.)

• Kuinka apostoleihin vaikutti se, että he näkivät ylösnousseen Jeesuksen
Kristuksen?

• Millä tavoin teidän todistuksenne siitä, että Jeesus Kristus nousi haudasta
kirkastetussa, kuolemattomassa lihaa ja luuta olevassa ruumiissa, voi vaikuttaa
teidän elämäänne samantapaisesti?

Osa 7 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava totuus: Maksaessaan rangaistuksen synneistämme
Jeesus Kristus ei poistanut meidän omaa vastuutamme. Pyydä oppilaita
selittämään omin sanoin, mitä tämä tarkoittaa.

Kehota oppilaita ottamaan esiin julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen
aihe 3, ”Jeesuksen Kristuksen sovitus”, ja lukemaan itsekseen viides kappale, joka
alkaa taululla olevalla virkkeellä. Kannusta oppilaita panemaan merkille tärkeitä
näkemyksiä siitä, mitä meidän täytyy tehdä päästäksemme osallisiksi Jeesuksen
Kristuksen sovituksen voimasta.

• Mikä on henkilökohtainen vastuumme, jotta voimme saada Vapahtajan
sovituksen täydet siunaukset? (Meidän täytyy osoittaa uskoa Häneen, tehdä
parannus, ottaa vastaan kaste ja Pyhä Henki sekä kestää uskollisesti elämämme
loppuun asti.)

Selitä, että opillisessa aiheessa 3, ”Jeesuksen Kristuksen sovitus”, kohdat ”Usko
Jeesukseen Kristukseen” ja ”Parannus” auttavat meitä ymmärtämään paremmin,
mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme siunaukset, jotka ovat ulottuvillamme
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen
kohta ”Usko Jeesukseen Kristukseen” ja toista oppilasta lukemaan ääneen kohta
”Parannus”. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille heille
tärkeitä näkemyksiä siitä, mitä meidän täytyy tehdä ottaaksemme vastaan
Vapahtajan uhrin. (Huom. Sinun on kenties syytä selittää, että kastetoimitusta ja
Pyhän Hengen lahjan saamisen toimitusta sekä liittojen kunnioittamista käsitellään
opillisessa aiheessa 7, ”Toimitukset ja liitot”.)

Kun kohdat ”Usko Jeesukseen Kristukseen” ja ”Parannus” on luettu, kehota
oppilaita kertomaan, mitkä oppilauselmat ja näkemykset he kokevat tärkeiksi.

Osa 8 (5 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava vajaa virke: Todellinen usko Jeesukseen Kristukseen johtaa…

Kehota yhtä oppilasta lukemaan julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillisesta
aiheesta 3, ”Jeesuksen Kristuksen sovitus”, kohta ”Usko Jeesukseen Kristukseen”.
Pyydä oppilaita seuraamaan mukana ja selvittämään, kuinka he voisivat täydentää
taululla olevan virkkeen.

• Kuinka täydentäisitte taululla olevan virkkeen? (Kun oppilaat ovat vastanneet,
täydennä taululla oleva virke niin, että siitä välittyy seuraava oppi: Todellinen
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usko Jeesukseen Kristukseen johtaa tekoihin ja ilmenee siinä, kuinka me
elämme.)

• Miksi todellisen uskon tulee keskittyä Herraan Jeesukseen Kristukseen?

• Mitä esimerkkejä pyhissä kirjoituksissa on siitä, kuinka todellinen usko
Jeesukseen Kristukseen on johtanut jonkun vanhurskaisiin tekoihin?

Osa 9 (5 minuuttia)
Kirjoita taululle Jaak. 2:17–18. Selitä, että tämä on oppien hallinnan kohta, ja kehota
oppilaita etsimään se pyhistä kirjoituksistaan, lukemaan se itsekseen ja
merkitsemään se selvästi erottuvalla tavalla. Voit myös kehottaa oppilaita
kirjoittamaan seuraavan oppilauselman pyhiin kirjoituksiinsa lähelle näitä jakeita:
Todellinen usko Jeesukseen Kristukseen johtaa tekoihin ja ilmenee siinä, kuinka me
elämme.)

Osa 10 (10 minuuttia)
Jaa luokka 3–4 oppilaan ryhmiin. Kehota jokaista ryhmää lukemaan yhdessä
ääneen Jaak. 2:17–18 ja valmistautumaan siihen, että he kertovat luokalle
vastauksensa seuraaviin kysymyksiin. (Voit laittaa nämä kysymykset näkyville tai
laatia niistä monisteen jokaiselle oppilaalle.) Ennen kuin oppilaat alkavat lukea, voi
olla hyödyllistä selittää luokalle, että sana teot näissä jakeissa tarkoittaa
vanhurskaita tekoja.

• Mistähän syystä usko ilman (vanhurskaita) tekoja on ”kuollut”?

• Mitkä ovat esimerkiksi sellaisia tekoja, joiden tulee seurata todellista uskoa
Jeesukseen Kristukseen?

• Kuinka voisitte opettaa tämän uskon ja vanhurskaiden tekojen välisen suhteen
viisivuotiaalle Alkeisyhdistyksen lapselle, niin että hän pystyisi
ymmärtämään sen?

Pyydä riittävän ajan kuluttua yhtä tai kahta ryhmää kertomaan vastauksensa
ensimmäiseen kysymykseen ja yhtä tai kahta muuta ryhmää kertomaan
näkemyksiään toisesta kysymyksestä. Kehota sitten ainakin yhtä ryhmää
opettamaan uskon ja tekojen välinen suhde siten kuin he opettaisivat sen pienelle
lapselle.

Voit luokan keskustelun jälkeen lausua todistuksesi voimasta, jota saamme
osoittaessamme uskomme Vapahtajaan vanhurskailla teoillamme.

Harjoitus (20 minuuttia)
Lue oppilaille seuraava tilanne:

Myöhempien aikojen pyhiin kuuluva nuori nainen alkaa tehdä valintoja ja toimia
tavoilla, jotka ovat vastoin joitakin kirkon tasovaatimuksia, kuten siveyden lakia.
Hän puolustelee tekojaan sanomalla, ettei kukaan ole täydellinen ja että hän käy
yhä kirkossa ja seminaarissa ja uskoo edelleen Jeesukseen Kristukseen.

Laita taululle näkyviin seuraavat kysymykset tai jaa ne monisteena ja
kehota oppilaita keskustelemaan niistä pienryhmissä:
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Toimi uskossa:

• Jos tämä nuori nainen olisi ystävänne, mitä kannustaisitte häntä tekemään, jotta hän osoittaisi
uskovansa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa?

Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta:

• Mitkä pelastussuunnitelmaan ja Jeesukseen Kristukseen kohdistuvaan uskoon liittyvät totuudet
voisivat auttaa tätä nuorta naista arvioimaan paremmin valintojaan ja tekojaan?

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla:

• Mitä pyhien kirjoitusten kohtia tai profeetallisia opetuksia voisitte käyttää auttaaksenne tätä
nuorta naista ymmärtämään, mitä tarkoittaa uskon osoittaminen Jeesukseen Kristukseen omilla
teoillaan?

Todista opista, että todellinen usko Jeesukseen Kristukseen johtaa tekoihin ja
ilmenee siinä, kuinka me elämme.

Oppien hallinnan kertaaminen
Oppilaiden oppien hallinnan kohtia koskeva ymmärrys voi kasvaa, kun he laativat
itse niihin liittyviä vihjeitä. Näitä vihjeitä voisivat olla kysymykset, avainsanat,
tilanteet tai soveltamistavat. Kehota oppilaita työskentelemään yhdessä luokkana
tai pienryhmissä ja kirjoittamaan vihjeitä, jotka viittaavat tiettyihin oppien
hallinnan kohtiin. (Voisit valita tiettyjä pyhien kirjoitusten kohtia, joita haluaisit
oppilaiden opettelevan tai kertaavan.) Kehota sitten oppilaita lukemaan vuorotellen
vihjeensä sinulle ja muulle luokalle. Ensimmäinen, joka arvaa oppien hallinnan
kohdan oikein – joko sinä tai luokka – saa pisteen.
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Palautus
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (40 minuuttia)
Osa 1 (6 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Miksi evankeliumi piti palauttaa? Kehota oppilaita
keskustelemaan kysymyksestä ja pyydä heitä sitten ottamaan esille julkaisusta
Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe 4, ”Palautus”. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan ääneen kohta ”Luopumus”. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana
ja panemaan merkille, mitä tapahtui Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisen ja
Hänen apostoliensa kuoleman jälkeen.

• Mitä tapahtui Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisen ja Hänen apostoliensa
kuoleman jälkeen? (Auta oppilaita huomaamaan seuraava opillinen totuus:
Suuri luopumus tapahtui, kun ihmiset kääntyivät pois evankeliumin
totuuksista ja Herra otti pappeuden valtuuden ja avaimet pois maan
päältä.)

• Mitä tässä juuri lukemassamme kohdassa kuvailtuja ongelmia liittyi suureen
luopumukseen?

Osa 2 (8 minuuttia)
Pyydä oppilaita ottamaan esille julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe
4, ”Palautus”. Pyydä heitä silmäilemään kohtaa ”Luopumus” ja muistelemaan,
minkä suurta luopumusta koskevan opin he huomasivat aiemmin. Pyydä heitä
sitten ottamaan selville, mikä oppien hallinnan kohta tukee tätä oppia.

Kehota oppilaita ottamaan esiin kohta 2. Tess. 2:1–3. Voisit kehottaa heitä
merkitsemään tämän kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he löytävät sen
helposti.

Selitä, että apostoli Paavali kirjoitti tämän kohdan rauhoittaakseen kirkon jäseniä,
joita huolestutti se, että Vapahtajan toinen tuleminen oli kenties jo tapahtunut tai
tapahtuisi pian. Kehota yhtä oppilasta lukemaan nämä jakeet ääneen. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Paavalin mukaan
tapahtuisi ennen Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

• Mitä Paavali sanoi tapahtuvan ennen Vapahtajan toista tulemista?

• Mitähän Paavali tarkoitti uskosta luopumisella (ks. 2. Tess. 2:3)?

Jos on tarpeen, selitä, että ”uskosta luopuminen” oli suuri luopumus, joka
tapahtuisi Jeesuksen Kristuksen apostolien kuoleman jälkeen.

• Kuinka tämä selitys olisi saattanut auttaa Paavalin päivien kirkon jäseniä?

• Miksi meidän on nykyään tärkeää ymmärtää, että apostoli Paavalin ennustama
”uskosta luopuminen” on jo tapahtunut?
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Osa 3 (6 minuuttia)
Auta oppilaita ymmärtämään paremmin totuus, että suuri luopumus tapahtui, kun
ihmiset kääntyivät pois evankeliumin totuuksista ja Herra otti pappeuden
valtuuden ja avaimet pois maan päältä, pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen
kahdentoista apostolin koorumin presidentin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat:

”Kirkon oikea nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.
Se on uudelleen perustettu alkuperäinen Jeesuksen Kristuksen kirkko. Hän järjesti
oman kirkkonsa maan päällä ollessaan. Hän kutsui apostoleja, seitsenkymmeniä
ja muita johtajia, joille Hän antoi pappeuden valtuuden toimia Hänen nimessään
[ks. Matt. 10:1; Luuk. 6:13; 10:1; Ef. 4:11–12]. Kun Kristus ja Hänen apostolinsa
olivat kuolleet, ihmiset muuttivat pyhiä toimituksia ja oppia. Alkuperäinen kirkko

ja pappeus hävisivät. Pimeän keskiajan jälkeen, taivaallisen Isän johdolla, Jeesus Kristus on
tuonut kirkkonsa takaisin. Nykyään se on taas elävä, palautettu, ja se toimii Hänen jumalallisessa
ohjauksessaan [ks. OL 1:30].” (”Kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä!”, Liahona,
marraskuu 2012, s. 18.)

• Miksi palautus oli presidentti Nelsonin mukaan välttämätön?

• Kuinka tieto suuresta luopumuksesta auttaa meitä arvostamaan Myöhempien
Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tärkeyttä?

Osa 4 (8 minuuttia)
Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen julkaisusta Oppien
hallinta – peruskirja opillisen aiheen 4, ”Palautus”, kolme ensimmäistä kappaletta.
Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota tapahtumiin,
jotka saivat aikaan evankeliumin palautuksen myöhempinä aikoina. Pyydä
oppilaita mainitsemaan joitakin merkittäviä tapahtumia, joita he löytävät.

Tuo esiin ensimmäisessä kappaleessa oleva seuraava oppi: Muinaiset profeetat
ennustivat evankeliumin palautuksen myöhempinä aikoina. Kehota oppilaita
harkitsemaan tämän totuuden kirjoittamista pyhiin kirjoituksiinsa sitä tukevan
oppien hallinnan kohdan Ap. t. 3:19–21 viereen.

• Mistähän syystä Herra ilmoitti muinaisille profeetoille myöhempinä aikoina
tapahtuvan palautuksen ja käski heitä profetoimaan siitä?

Osa 5 (12 minuuttia)
Kehota oppilaita merkitsemään oppien hallinnan kohta Ap. t. 3:19–21 selvästi
erottuvalla tavalla. Selitä, että apostolit Pietari ja Johannes olivat parantaneet
ramman miehen lähellä temppeliä Jerusalemissa. Uutinen tästä ihmeestä levisi
nopeasti, ja monia ihmisiä kokoontui yhteen, myös muutamia niistä, jotka olivat
aiemmin torjuneet Jeesuksen Kristuksen. Kehota yhtä oppilasta lukemaan nämä
jakeet ääneen. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille,
mitä apostoli Pietari käski sinne kokoontuneita ihmisiä tekemään.

• Minkä sanoman Pietari välitti ihmisille?
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Voisi olla hyödyllistä tuoda esiin, että ilmaus ”Herra antaisi tulla virvoituksen ajan
ja lähettäisi Jeesuksen” jakeessa 20 viittaa Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen
aikaan, jolloin ”maa uudistetaan ja se saa paratiisillisen kirkkautensa” (UK 10).

Selitä, että jakeen Ap. t. 3:21 mukaan Pietari profetoi, että Jeesus Kristus olisi
taivaassa ”siihen aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen”. Ilmaus ”siihen
aikaan saakka, jolloin kaikki pannaan kohdalleen” viittaa evankeliumin
palauttamiseen myöhempinä aikoina.

• Ketkä muut jakeen 21 mukaan Pietarin lisäksi profetoivat, että myöhempinä
aikoina tapahtuisi evankeliumin palautus?

• Milloin Pietarin profetia alkoi täyttyä? (Kun Isä Jumala ja Jeesus Kristus
ilmestyivät Joseph Smithille pyhässä lehdossa.)

Todista, että Herran profeetat ovat monina eri aikakausina profetoineet ajasta, jota
me elämme, ja odottaneet evankeliumin palautusta ja Herran toista tulemista.

Harjoitus (25 minuuttia)
Auta oppilaita harjoittelemaan sitä, kuinka he soveltaisivat palautusta koskevan
aiheen kohdalla hengellisen tiedon hankkimisen kolmea periaatetta: toimi uskossa,
tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta ja tavoittele lisää
ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Seuraava toiminta voidaan toteuttaa yhdellä oppitunnilla tai se voidaan hajauttaa
eri oppitunneille aikataulustasi ja oppilaidesi tarpeista riippuen.

Järjestä oppilaat pareiksi ja anna jokaiselle parille seuraavat ohjeet. (Voisit
auttaa oppilaita valmistelemaan vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

jumalallisesti asetettuihin tiedon lähteisiin, näyttämällä heille, kuinka he löytävät
luopumusta ja palautusta koskevia pyhien kirjoitusten kohtia ja muuta tietoa
Pyhien kirjoitusten oppaasta. Voisit myös näyttää heille, kuinka he löytävät kirkon
johtajien näitä aiheita koskevia puheita hakemalla niitä sivustolta lds.org.)

Lukekaa yhdessä seuraava tilanne ja keskustelkaa sitten kunkin periaatteen jälkeen esitetyistä
kysymyksistä. Valmistautukaa auttamaan tilanteessa kuvattua ystävää ymmärtämään, kuinka toimia
uskossa, tarkastella kysymyksiä iankaikkisen totuuden näkökulmasta ja tavoitella lisää ymmärrystä
jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla. (Teillä on myöhemmin mahdollisuus esittää tämä
tilanne roolileikkinä toisen oppilasparin kanssa.)

Teillä on useita ystäviä, jotka eivät ole Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
jäseniä. Kun olette kerran kertomassa Joseph Smithistä ja evankeliumin palautuksesta, yksi
ystävistänne, toiseen kirkkokuntaan kuuluva vilpitön kristitty, kysyy: ”Miksi Jumalan piti ilmestyä
Joseph Smithille, vaikka kristinusko oli jo maailmassa ja monet ihmiset uskoivat Raamattuun?”

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla:

• Kuinka voisitte käyttää oppeja ja oppien hallinnan kohtia, joita olemme tutkineet, auttaaksenne
ystäväänne saamaan lisää ymmärrystä tästä aiheesta?

• Mitä muita jumalallisesti asetettuja tiedon lähteitä pyhien kirjoitusten lisäksi voisitte kannustaa
ystäväänne käyttämään, jotta hän saisi enemmän ymmärrystä?

Tarkastele kysymystä iankaikkisesta näkökulmasta:
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• Koska tiedätte ystävänne uskovan Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, kuinka voisitte auttaa
häntä tarkastelemaan tätä kysymystä sen perusteella, mitä hän tietää siitä, kuinka Jumalan lapset
ovat kääntyneet pois totuudesta myös muulloin entisaikoina? (Voisitte esimerkiksi mainita, kuinka
ihmiset kääntyivät pois sellaisten profeettojen opetuksista kuten Nooa ja Mooses.)

• Kuinka voisitte kannustaa ystäväänne tätä kysymystä tarkastellessaan miettimään, mitä hän
tietää ja uskoo Jumalasta ja Jumalan halusta opettaa lapsiaan?

Toimi uskossa:

• Millä tavoin ystävänne voisi osoittaa uskoa Jumalaan saadakseen selville totuuden?

• Mitä sellaista te voisitte kehottaa tai kannustaa ystäväänne tekemään, mikä vahvistaisi hänen
uskoaan?

Järjestä riittävän ajan kuluttua oppilaat niin, että jokainen oppilaspari toimii toisen
oppilasparin kanssa. Kehota ensimmäistä oppilasparia ottamaan kysymyksen
esittävän ystävän rooli ja toista oppilasparia vastaamaan keskustelujensa pohjalta
näitä kolmea periaatetta käyttäen. Kun toisella oppilasparilla on ollut tilaisuus
vastata, kehota oppilaspareja vaihtamaan rooleja.

Voisit kehottaa useita oppilaita kertomaan, mitä he oppivat tai tunsivat
keskustelunsa ja roolileikin aikana. Päätä toiminta antamalla muutamille oppilaille
tilaisuus lausua todistuksensa evankeliumin palautuksesta myöhempinä aikoina
profeetta Joseph Smithin kautta.

Oppien hallinnan kertaaminen
Kertaa oppien hallinnan kohtia oppilaiden kanssa seuraavien oppituntien aikana,
jotta he muistavat ne ja osaavat käyttää niitä. Etsi koko kouluvuoden ajan
tilaisuuksia kerrata näitä pyhien kirjoitusten kohtia. Voisit käyttää seuraavanlaista
toimintaa:

Jaa oppilaille tyhjiä kortteja tai pieniä paperilappuja. Kehota oppilaita valitsemaan
useita oppien hallinnan kohtia, joita he ovat tähän mennessä tänä vuonna
tutkineet, ja kirjoittamaan kullekin kortille yksi sellaisen kohdan viite. Pyydä
oppilaita kirjoittamaan kortin kääntöpuolelle keskeisiä ilmauksia tai muu vihje, joka
voisi auttaa kohdan tunnistamisessa. (Oppien hallinnan kohtien keskeisiä
ilmauksia on oppien hallinnan kirjanmerkissä.)

Järjestä oppilaat pareittain tai kolmen oppilaan ryhmiin. Kehota oppilaita
tekemiensä korttien avulla kyselemään kohtia yhdeltä tai useammalta ryhmäänsä
kuuluvalta oppilaalta. Oppilaat voisivat näyttää kortin viitepuolen ja pyytää muita
oppilaita tunnistamaan kohdan, tai he voisivat näyttää keskeisen ilmauksen ja
pyytää muita oppilaita tunnistamaan kirjan ja luvun ja kenties jakeen tai jakeet,
joista kyseinen oppien hallinnan kohta löytyy.

Voit toiminnan päätteeksi pitää oppilaille suullisen tai kirjallisen tietovisan, jossa
oppilaiden täytyy yhdistää pyhien kirjoitusten viite oppien hallinnan kohtiin niiden
keskeisine ilmauksineen.
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Profeetat ja ilmoitus
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (50 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava kysymys: Mitä sellaisia piirteitä kirkossamme on, jotka
tekevät siitä ainutlaatuisen? Kehota oppilaita vastaamaan. Kun he tekevät niin,
kirjoita heidän vastauksensa taululle. Selitä, että yksi piirre, joka erottaa kirkkomme
muista, on uskomme eläviin profeettoihin ja jatkuvaan ilmoitukseen.

Tuo esiin, että Uudessa testamentissa on kolme oppien hallinnan kohtaa, jotka
auttavat meitä ymmärtämään paremmin aihetta profeetat ja ilmoitus. Kirjoita
taululle seuraavat viitteet ja anna oppilaille aikaa lukea ja merkitä kukin kohta
selvästi erottuvalla tavalla, josta ilmenee, että se on oppien hallinnan kohta: Joh.
15:16; Ef. 2:19–20; Ef. 4:11–14.

Kehota oppilaita ottamaan esille julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen
aihe 5, ”Profeetat ja ilmoitus”. Pyydä useita oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen
sen viisi kappaletta. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan
merkille oppilauselmia, joita taululla olevat kolme oppien hallinnan kohtaa tukevat.

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he huomasivat. Voit kehottaa oppilaita
merkitsemään tai alleviivaamaan seuraavat oppilauselmat:

• Profeetta on henkilö, jonka Jumala on kutsunut puhumaan puolestaan.

• Profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta ja opettavat Hänen
evankeliumiaan. He tekevät tiettäväksi Jumalan tahdon ja todellisen
luonteen. He tuomitsevat synnin, varoittavat sen seurauksista ja auttavat
meitä välttämään petosta.

• Kuolevaisen palvelutyönsä aikana ja uudestaan omana aikanamme Herra
järjesti kirkkonsa profeettojen ja apostolien perustukselle.

Osa 2 (5 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava oppi: Profeetta on Jumalan kutsuma henkilö, joka puhuu
Jumalan puolesta. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Joh. 15:16 ja panemaan
merkille sanoja tai ilmauksia, jotka opettavat tätä oppia.

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Voit ehdottaa, että he merkitsevät
ilmauksen: ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät.”

• Mitä tässä kohdassa opetetaan meille siitä, kuinka jostakusta tulee profeetta?

• Mistähän syystä on tärkeää ymmärtää, että Jumala valitsee ja kutsuu profeetat
eikä ihminen?

Selitä, että englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä tässä
jakeessa on myös sanat ”ja asetin teidät”. Asettaminen tarkoittaa pappeuden
valtuuden virallista antamista Jumalalta kätten päällepanemisella.
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• Mistähän syystä on tärkeää, että joku on asianmukaisesti asetettu, jotta hän voi
puhua Jumalan puolesta?

Osa 3 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraavat oppilauselmat: Profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta
ja opettavat Hänen evankeliumiaan. He tekevät tiettäväksi Jumalan tahdon ja todellisen
luonteen. He tuomitsevat synnin, varoittavat sen seurauksista ja auttavat meitä
välttämään petosta.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Ef. 4:11–14. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota sanoihin tai ilmauksiin, jotka
tukevat taululle kirjoitettuja oppilauselmia.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he huomaavat.

Selitä, että jakeessa 12 opetetaan kaksi tärkeää syytä siihen, että Jumala kutsuu
profeettoja, ja englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä
opetetaan vielä yksi syy lisää. Voit kehottaa oppilaita merkitsemään nämä kaksi
syytä ja lisäämään kolmannen.

Jaa oppilaat kolmeen ryhmään ja anna kullekin ryhmälle keskusteltavaksi yksi
seuraavista kysymyksistä. (Kannusta oppilaita katsomaan taululle kohdasta Ef.
4:11–14 kirjoitettuja oppilauselmia. Muistuta heille, että me hyväksymme
ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet
profeetoiksi.)

1. Selitä, että englanninkielisessä kuningas Jaakon raamatunkäännöksessä tämä
jae alkaa sanoilla: tehdäkseen pyhät täydellisiksi. Millä tavoilla profeetat
auttavat pyhien täydelliseksi tekemisessä?

2. Millaisia esimerkkejä on siitä palvelutyöstä (ks. jae 12), jota profeetat tekevät?

3. Kuinka profeetat rakentavat eli vahvistavat kirkkoa?

Kehota oppilaita lukemaan Ef. 4:13–14 ja panemaan merkille siunauksia, joita
koituu siitä, että kirkossa on eläviä profeettoja.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Kuinka profeetat auttavat meitä kirkon jäseniä pääsemään ”yhteen ja samaan
uskoon” (jae 13)? Miksi se on tärkeää?

• Kuinka profeetat auttavat meitä välttämään ajelehtimisen ”kaikenlaisten
[väärän] opin tuulten heiteltävinä” (jae 14)?

• Mitä esimerkkejä on väärästä opista, jolta profeettamme ovat auttaneet meitä
varjeltumaan?

Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa tai
seminaarimuistivihkoonsa vastauksen seuraavaan kysymykseen:

• Kuinka jokin profeetan viimeaikainen puhe, opetus tai todistus on auttanut
sinua kasvamaan tiedossasi Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen
evankeliumistaan tai välttämään petosta?

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita, jotka haluavat niin tehdä, kertomaan
luokalle, mitä he kirjoittivat.
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Osa 4 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava oppilauselma, jota opetetaan kohdassa Ef. 2:19–20:
Kuolevaisen palvelutyönsä aikana ja uudestaan meidän aikanamme Herra järjesti
kirkkonsa profeettojen ja apostolien perustukselle.

Selitä, että apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä efesolaisille, koska hän halusi
hengellisesti vahvistaa, suojella ja yhdistää siellä olevia kirkon jäseniä, joista jotkut
horjuivat uskossaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Ef. 2:19–20. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja panemaan merkille sanoja tai ilmauksia, jotka tukevat
taululle kirjoitettua oppilauselmaa.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he löytävät.

• Kuinka luulette tiedon, että Kristus järjesti kirkkonsa profeettojen ja apostolien
perustukselle, voineen vahvistaa Efesoksen pyhiä?

• Mistähän syystä on tärkeää, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkko on myös järjestetty profeettojen ja apostolien perustukselle?

Järjestä oppilaat pareittain tai pienryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan
seuraavasta kysymyksestä:

• Monet ihmiset uskovat, ettei organisoitu uskonto ole välttämätöntä vaan että se
on ennemminkin ihmisen keksintöä. Kuinka voisitte käyttää jakeissa Ef. 2:19–20
opetettua totuutta auttaaksenne jotakuta ymmärtämään, miksi on tärkeää
kuulua Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon ja
osallistua sen toimintaan?

Kehota riittävän ajan kuluttua oppilaita kertomaan luokalle, mistä he keskustelivat.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen,
vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä
kuuntelemaan, mitä vanhin Christofferson sanoi kirkon tarkoituksesta. (Voit
halutessasi antaa nämä sanat monisteena kullekin oppilaalle.)

”Tiedostan, että on niitä, jotka pitävät itseään uskonnollisina tai hengellisinä ja
silti torjuvat mukana olemisen kirkossa tai jopa sellaisen instituution tarpeen.
Uskonnon harjoittaminen on heille puhtaasti henkilökohtaista. Silti kirkko on
Jeesuksen Kristuksen luomus, Hänen, johon hengellisyytemme keskittyy. – –

Ajan keskipäivänä Jeesus järjesti työnsä sellaisella tavalla, jolla evankeliumi
voitiin vakiinnuttaa samanaikaisesti moniin eri kansakuntiin ja erilaisten ihmisten

keskuuteen. Tämän organisaation – Jeesuksen Kristuksen kirkon – perustana olivat ’apostolit ja
profeetat ja – – kulmakivenä – – itse Kristus Jeesus’ [Ef. 2:20]. Siinä oli muitakin virkoja kuten
seitsenkymmenet, vanhimmat, piispat, papit, opettajat ja diakonit. – –

Sen jälkeen kun oli tapahtunut luopumus ja Herran maan päällä ollessaan perustama kirkko oli
hajonnut, Hän perusti uudelleen vielä kerran Jeesuksen Kristuksen kirkon profeetta Joseph
Smithin kautta. Entisaikojen tehtävä on yhä sama: saarnata Jeesuksen Kristuksen evankeliumin
hyvää uutista ja suorittaa pelastuksen toimituksia – toisin sanoen tuoda ihmisiä Kristuksen
luokse.” (Ks. ”Miksi kirkko”, Liahona, marraskuu 2015, s. 108.)
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• Mikä vanhin Christoffersonin mukaan on kirkon tarkoitus ollut muinoin ja on
nykyään?

Osa 5 (10 minuuttia)
Käy läpi oppilaiden kanssa jakeet Ef. 2:19–20 ja seuraava oppilauselma:
Kuolevaisen palvelutyönsä aikana ja uudestaan meidän aikanamme Herra järjesti
kirkkonsa profeettojen ja apostolien perustukselle.

Tähdennä jakeen 20 sanaa kulmakivi. Selitä, että pääkulmakivenä Jeesus Kristus
jatkaa kirkkonsa johtamista ja ohjaamista profeettojensa ja apostoliensa kautta.
Hän ilmoittaa lakeja kaikille Jumalan lapsille ja johdattaa kirkkoaan näiden
asetettujen palvelijoidensa välityksellä. Jumalan lakeja ovat oppi, periaatteet,
käskyt, toimitukset ja liitot sekä kirkon menettelytavat ja käytännöt, joita Hän
ilmoittaa profeettojensa kautta.

Kirjoita taululle seuraavaa:

1. Iankaikkiset lait

2. Pappeuden hallintoa ja kirkon johtamista koskevat lait

Selitä, että jotkin Herran ilmoittamat lait ovat iankaikkisia, kuten ne, jotka liittyvät
pelastussuunnitelmaan. Nämä lait eivät muutu. Aika ajoin Herra saattaa kuitenkin
tähdentää tiettyjä iankaikkisia lakeja yhteiskunnallisten muutosten ja Hänen
kirkkonsa tai maailman tarpeiden vuoksi. Kirjoita taululle eivät muutu ilmauksen
”Iankaikkiset lait” viereen.

Tuo esiin, että kirkossa on myös lakeja, jotka voivat muuttua sen mukaan kuin
Herra käskee profeettojensa kautta. Näitä ovat lait, jotka johtavat evankeliumin ja
sen toimitusten pappeuden hallintoa sekä liittyvät Herran kirkon ja Hänen
kansansa organisaatioon ja hallintoon. Joitakin näistä laeista voidaan myös sanoa
kirkon menettelytavoiksi ja käytännöiksi. Kun profeetat ja apostolit etsivät Herran
innoitusta ja neuvottelevat yhdessä, he voivat tehdä muutoksia näihin lakeihin
Herran tahdon mukaisesti. Näiden muutosten ansiosta kirkko voi laajentua hyvässä
järjestyksessä kautta maailman ja vastata erilaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin maan
päällä. Kirjoita taululle voivat muuttua ilmauksen ”Pappeuden hallintoa ja kirkon
johtamista koskevat lait” viereen.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin, mikä ero on iankaikkisten lakien sekä
pappeuden hallintoa ja kirkon johtamista koskevien lakien välillä, lukemalla
ääneen seuraavat esimerkit ja kysymällä oppilailta, kumpaa heidän mielestään
kussakin esimerkissä havainnollistetaan:

1. 1970-luvulle asti seitsemänkymmenen koorumit oli järjestetty vaarnoissa
kaikkialla kirkossa ja seitsenkymmenen virkaan asetetut miehet toimivat omalla
alueellaan. 1970-luvun puolivälissä presidentti Spencer W. Kimball perusti
seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin uudelleen ja laajensi sen
johtavina auktoriteetteina palvelevien koorumiksi. (Pappeuden hallintoa ja
kirkon johtamista koskevat lait.)
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2. Usko ja parannus ovat meille välttämättömiä, jotta edistyisimme ja meistä tulisi
taivaallisen Isämme kaltaisia. (Iankaikkiset lait.)

3. Vuonna 1990 kirkko tasasi kuukausittaisen lahjoituksen, jota naimattomien
kokoaikaisten lähetyssaarnaajien palvelukustannuksiin vaaditaan riippumatta
siitä, mihin heidät kutsutaan palvelemaan. Tätä ennen lähetyssaarnaajat
maksoivat erisuuruisia rahamääriä sen mukaan, millaisia elinkustannukset
olivat sillä nimenomaisella alueella maailmassa, johon heidät oli osoitettu.
(Pappeuden hallintoa ja kirkon johtamista koskevat lait.)

Järjestä oppilaat sitten pieniin ryhmiin tai pareiksi ja anna kullekin
oppilaalle seuraava lomake. Pyydä heitä yhdessä tekemään seuraava

yhdistämistehtävä.

Merkitse kuhunkin kohtaan, onko se esimerkkinä (A) iankaikkisista laeista (jotka eivät muutu) vai (B)
pappeuden hallintoa ja kirkon johtamista koskevista laeista (jotka voivat muuttua).

_____ 1. Upotuskaste ja konfirmointi vaaditaan kaikilta vastuullisilta, jotta he voivat päästä
Jumalan valtakuntaan.

_____ 2. Mooseksen lain mukaan vain Leevin heimon miehiä asetettiin Aaronin pappeuteen.

_____ 3. Ennen vuotta 1896 kuukausittaiset paasto- ja todistuskokoukset pidettiin torstaisin
eikä sunnuntaisin.

_____ 4. 1800-luvun puolivälistä vuoteen 1978 asti mustia afrikkalaista syntyperää olevia miehiä
ei asetettu pappeuteen.

_____ 5. Vuonna 1995 ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi
tähdensivät uudelleen avioliittoa ja perhettä koskevia totuuksia, kun he antoivat julkisuuteen
asiakirjan ”Perhe – julistus maailmalle”.

_____ 6. Vuonna 2012 presidentti Thomas S. Monson ilmoitti, että kokoaikaisen
lähetystyöpalvelun vähimmäisikä nuorilla miehillä olisi 18 vuotta ja nuorilla naisilla 19 vuotta.

_____ 7. Vuonna 2015 ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi
kehottivat kirkon jäseniä asettamaan lepopäivän pyhittämisen tärkeämmälle sijalle.

Korjatkaa lomakkeet yhdessä, jotta voit vastata kysymyksiin tai antaa lisäselityksiä,
ja kehota oppilaita antamaan näistä kahdesta lakiryhmästä muita esimerkkejä, joita
heille tulee mieleen. (Vastaukset ovat tämän oppimiskokemuksen lopussa.)

• Kuinka se, että ymmärrämme, millä tavoin iankaikkiset lait, jotka eivät muutu,
eroavat pappeuden hallintoa ja kirkon johtamista koskevista laeista, jotka voivat
muuttua, auttaa meitä ymmärtämään, miksi tarvitaan profeettoja, jotka voivat
julistaa Herran tahdon?

Osa 6 (5 minuuttia)
Käy läpi oppilaiden kanssa jakeet Ef. 2:19–20 ja seuraava oppilauselma:
Kuolevaisen palvelutyönsä aikana ja uudestaan meidän aikanamme Herra järjesti
kirkkonsa profeettojen ja apostolien perustukselle.

Muistuta oppilaita siitä, mistä keskusteltiin edellisessä osassa: iankaikkisista laeista,
jotka eivät muutu, sekä pappeuden hallintoa ja kirkon johtamista koskevista laeista,
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joita Herran profeetat voivat muuttaa, kun he neuvottelevat yhdessä ja etsivät
johdatusta Herralta.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin
presidentin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita kuuntelemaan ja
panemaan merkille yksityiskohtia siitä, kuinka profeetat etsivät johdatusta ja
ilmoitusta Herralta.

”Me osoitamme hyväksyntämme ja annamme tukemme 15 miehelle, jotka on
asetettu profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi. Kun jokin visainen
ongelma ilmaantuu – ja ne tuntuvat käyvän aina vain visaisemmiksi – nämä 15
miestä painiskelevat kysymyksen kanssa, yrittävät nähdä erilaisten
menettelytapojen seuraukset ja pyrkivät uutterasti kuulemaan Herran äänen.
Paastottuamme, rukoiltuamme, tutkittuamme, pohdittuamme ja neuvoteltuamme

johtavien veljieni kanssa tärkeistä asioista ei ole mitenkään epätavallista, että herään yöllä ja
saan lisää vaikutelmia, jotka liittyvät meitä askarruttaviin kysymyksiin. Ja johtavilla veljilläni on
ollut samanlaisia kokemuksia.

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi neuvottelevat yhdessä, ja me
kerromme toisillemme kaikesta siitä, mitä Herra on ohjannut meidät ymmärtämään ja tuntemaan
niin yksilöinä kuin yhdessä. Sitten me seuraamme, kun Herra ohjaa kirkon presidenttiä
julistamaan Herran tahdon.

Tätä profeetallista prosessia noudatettiin vuonna 2012, kun lähetyssaarnaajien vähimmäisikää
muutettiin, ja niin toimittiin myös silloin kun kirkon käsikirjaan hiljattain tehtiin lisäyksiä sen
seurauksena, että samaa sukupuolta olevien avioliitto laillistettiin joissakin maissa. Täynnä
myötätuntoa kaikkia kohtaan, ja erityisesti lapsia kohtaan, me painiskelimme pitkään
ymmärtääksemme Herran tahdon tässä asiassa. Pitäen alati mielessämme Jumalan
pelastussuunnitelman ja Hänen toivonsa, että jokainen Hänen lapsistaan saisi iankaikkisen
elämän, harkitsimme niitä eri tilanteiden lukemattomia vaihtoehtoja ja yhdistelmiä, joita
mahdollisesti ilmenisi. Tapasimme toistuvasti temppelissä paaston ja rukouksen hengessä ja
pyrimme saamaan lisää ohjausta ja innoitusta. Ja sitten kun Herra innoitti profeettaansa
Thomas S. Monsonia julistamaan Herran mielen ja Herran tahdon, jokainen meistä koki tuona
pyhänä hetkenä hengellisen vahvistuksen asialle. Meidän etuoikeutenamme apostoleina oli
hyväksyä se, mitä presidentti Monsonille oli ilmoitettu, ja antaa asialle tukemme. Ilmoitus
Herralta Hänen palvelijoilleen on pyhä prosessi, ja niin on myös teidän etuoikeutenne saada
henkilökohtaista ilmoitusta.” (Ks. ”Todellisiksi tuhatvuotisiksi tuleminen”, maailmanlaajuinen
hartaustilaisuus nuorille aikuisille, 10. tammikuuta 2016, broadcasts.lds.org.)

• Mitä olette oppineet siitä prosessista, jonka kautta profeetat ja apostolit
vastaanottavat ilmoitusta kirkon opastamiseksi?

• Kuinka tämä tieto siitä, kuinka profeetat valmistautuvat vastaanottamaan
ilmoitusta, voi auttaa meitä, kun meillä saattaa olla kysymyksiä liittyen kirkon
opetuksiin tai käytäntöihin? (Voimme tietää, että profeetat ovat huolellisesti
etsineet Herran tahtoa ja vastaanottaneet sen, ja me voimme noudattaa heidän
esimerkkiään valmistaaksemme sydäntämme vastaanottamaan vahvistavan
ilmoituksen.)

Kehota oppilaita pohtimaan kokemuksia, jotka ovat auttaneet heitä saamaan
tiedon siitä, että Jumala kutsuu profeetat puhumaan Hänen sanojaan ja johtamaan
Hänen kirkkoaan. Pyydä muutamaa oppilasta kertomaan kokemuksistaan luokalle.
Voit itsekin kertoa oman kokemuksen sekä lausua todistuksesi.
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Harjoituksia (30–40 minuuttia)
Auta oppilaita harjoittelemaan hengellisen tiedon hankkimisen kolmen periaatteen
soveltamista opilliseen aiheeseen ”Profeetat ja ilmoitus”: toimi uskossa, tarkastele
käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta ja tavoittele lisää ymmärrystä
jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Voit käyttää tässä osassa olevia harjoituksia samalla oppitunnilla tai eri
oppitunneilla aikataulustasi ja oppilaidesi tarpeista riippuen.

Harjoitus 1 (20–25 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraavat kolme periaatetta:

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Anna jokaiselle oppilaalle Nuorten voimaksi -kirjanen (2011) ja pyydä heitä
selailemaan sitä ja etsimään erilaisia käyttäytymistapoja, joita elävät profeetat
neuvovat meitä välttämään.

Pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville, ja kirjoita useita heidän
vastauksistaan taululle.

Kehota oppilaita kuvittelemaan, että heillä on toiseen kirkkoon kuuluva ystävä,
joka sanoo: ”Minusta on tosi outoa, etteivät mormonit…” Kehota oppilaita
täydentämään virke taululla olevan luettelon pohjalta.

Pyydä oppilaita miettimään, kuinka he voivat kolmen taululle kirjoitetun
periaatteen avulla vastata ystävänsä kysymykseen vailla epävarmuutta.

Selitä, että heillä on tilaisuus esittää se roolileikkinä. Voisit käyttää seuraavia
kysymyksiä auttaaksesi oppilaita järjestämään ajatuksensa. (Voit antaa nämä
kysymykset oppilaille monisteena.)

Toimi uskossa:

• Kuinka mielestäsi uskollinen kuuliaisuutesi profeetoiden opetuksille voisi auttaa sinua
vastaamaan ystäväsi kysymykseen?

• Kuinka voisit rohkaista ystävääsi toimimaan uskossa hänen kysymyksensä kohdalla?

Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta:

• Mitä tiedät profeettojen roolista taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa?

• Mitä mahdollisia väärinkäsityksiä tai vääriä olettamuksia ystävälläsi saattaisi olla profeetoista?

• Kuinka profeetat ovat vahvistaneet sinua ja auttaneet sinua oppimaan lisää Jeesuksesta
Kristuksesta ja taivaallisesta Isästä?

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla:

PROFEETAT JA ILMOITUS

38



• Mitä lähteitä voit käyttää saadaksesi enemmän ymmärrystä siitä, miksi profeetat neuvovat meitä
välttämään ystäväsi kysymyksessä mainittua käyttäytymistapaa? (Voisit antaa oppilaille aikaa
etsiä myöhempien aikojen profeettojen opetuksia [kuten niitä, joita on Nuorten voimaksi
-kirjasessa], puheita ja todistuksia, jotka auttaisivat heitä ymmärtämään ja selittämään
profeettojen neuvoja ja opetuksia paremmin.)

Järjestä oppilaat riittävän ajan kuluttua pareiksi ja pyydä heitä kertomaan
vuorotellen toisilleen, kuinka he vastaisivat ystävälle edellä olevassa tilanteessa.
Kun kaikki ovat saaneet vuoron, voisit päättää tämän toiminnan kehottamalla
muutamia oppilaita todistamaan myöhempien aikojen profeetoista.

Harjoitus 2 (10–15 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraavat kolme periaatetta:

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Lue oppilaillesi seuraava tilanne:

Koorumissanne tai luokassanne on ystävä, joka on alkanut jättää väliin
toimintailtoja ja kirkon sunnuntaikokouksia. Päätätte puhua asiasta hänen
kanssaan. Ystävänne sanoo: ”Olen alkanut ihmetellä, miksi on välttämätöntä käydä
jossakin tietyssä kirkossa. Maan päällä on paljon hyviä ihmisiä, jotka eivät käy
missään kirkossa, saati sitten meidän. Minä luulen, että he pääsevät silti taivaaseen,
kunhan elävät hyvää elämää ja kohtelevat muita hyvin.”

• Mitkä profeettoja ja ilmoitusta koskevat opit voisivat auttaa ystäväänne
ymmärtämään, miksi on tärkeää käydä uskollisesti kirkon kokouksissa?

• Mitä voisitte tehdä auttaaksenne ystäväänne toimimaan uskossa,
tarkastelemaan käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta ja
tavoittelemaan lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden
avulla, jotta hän ymmärtäisi paremmin, miksi on tärkeää osallistua kirkon
kokouksiin?

Oppien hallinnan kertaaminen
Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kerrata niitä oppien hallinnan kohtia, joita
he ovat oppineet tähän mennessä tämän kouluvuoden aikana. Kehota yhtä
oppilasta tulemaan luokkahuoneen etuosaan pyhät kirjoitukset mukanaan. Pyydä
oppilasta ottamaan esiin yksi oppien hallinnan kohta näyttämättä sitä kenellekään
muulle. Kehota oppilasta kirjoittamaan taululle yksi sana kyseisestä oppien
hallinnan kohdasta. (Kannusta oppilasta valitsemaan kohdasta nimenomaan
avainsanoja eikä sellaisia sanoja kuten ja tai on.)
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Kehota muita luokan jäseniä etsimään pyhistä kirjoituksistaan se oppien hallinnan
kohta, josta he arvelevat sanan olevan peräisin. Jos kukaan ei löydä oikeaa kohtaa
yhden sanan perusteella, kehota oppilasta kirjoittamaan kyseisestä kohdasta
taululle toinen sana. Toimikaa näin, kunnes ainakin yksi oppilas on löytänyt oikean
kohdan. Pyydä muita luokan jäseniä ottamaan kohta esiin, ja pyydä oppilaita
lukemaan se ääneen yhdessä. Jatkakaa tätä toimintaa sitten toisen oppilaan ja eri
oppien hallinnan kohdan kanssa.

Vastaukset monisteen tehtävään: 1) A; 2) B; 3) B; 4) B; 5) A; 6) B; 7) A.
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Pappeus ja
pappeuden avaimet
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (20 minuuttia)
Osa 1 (7 minuuttia)
Näytä oppilaille avainta tai piirrä taululle kuva avaimesta ja pyydä oppilaita
kertomaan, mihin sitä käytetään. Selitä, että Herra on käyttänyt avainta
vertauksena auttaakseen meitä ymmärtämään, kuinka Hän ohjaa ja hallitsee
pappeuttaan ja työtään maan päällä.

Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen julkaisusta Oppien
hallinta – peruskirja opillinen aihe 6, ”Pappeus ja pappeuden avaimet”. Pyydä
luokan jäseniä seuraamaan mukana ja alleviivaamaan oppilauselmia, jotka auttavat
heitä ymmärtämään, mitä pappeuden avaimet ovat ja kuinka ne liittyvät
pappeuden voimaan.

• Kuinka pappeus on määritelty?

• Mitä sellaisia oppilauselmia huomasitte, jotka selventävät sitä, mitä pappeuden
avaimet ovat? (Oppilaat saattavat haluta keskustella muutamistakin
oppilauselmista, joita he ovat lukeneet. Kun he ovat vastanneet, kehota heitä
merkitsemään kolmannesta kappaleesta seuraava oppi: Pappeuden avaimet
ovat johtamisoikeuksia eli Jumalan ihmiselle antama valta hallita ja
johtaa Jumalan valtakuntaa maan päällä.)

Auta oppilaita ymmärtämään tätä oppia paremmin kehottamalla heitä käyttämään
tästä opillisesta aiheesta merkitsemiään kohtia, kun he keskustelevat seuraavista
kysymyksistä:

• Minkä yhteyden näette pappeuden avainten ja toimitusten välillä?

• Mihin pappeuden toimituksiin täytyy saada valtuutus niiltä, joilla on
asianmukaiset pappeuden avaimet?

Auta oppilaita ymmärtämään, että pelastavat toimitukset (kuten kaste,
konfirmointi, asettaminen Melkisedekin pappeuteen [miehillä],
temppeliendaumentti ja temppelisinetöiminen) edellyttävät sen pappeusjohtajan
valtuutusta, jolla on asianmukaiset pappeuden avaimet tai joka toimii sellaisen
henkilön alaisuudessa, jolla on nuo avaimet (ks. myös opillinen aihe 7, ”Toimitukset
ja liitot”, julkaisussa Oppien hallinta – peruskirja). Valtuutus tarvitaan myös nimen ja
siunauksen antamiseen lapselle, haudan pyhittämiseen, patriarkallisen siunauksen
antamiseen sekä sakramentin valmistamiseen, siunaamiseen ja jakamiseen.
Melkisedekin pappeuden haltijat voivat kuitenkin pyhittää öljyn, voidella ja siunata
sairaita, antaa isän siunauksia sekä antaa muita lohdun ja neuvon siunauksia
pyytämättä ensin valtuutusta pappeusjohtajalta.
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• Mikä yhteys on miesten ja naisten tehtävillä kirkossa ja pappeuden avainten
roolilla?

Osa 2 (7 minuuttia)
Kertaa oppilaiden kanssa seuraava oppi: Pappeuden avaimet ovat
johtamisoikeuksia eli Jumalan ihmiselle antama valta hallita ja johtaa Jumalan
valtakuntaa maan päällä. Auta oppilaita syventämään ymmärrystään tästä
totuudesta pyytämällä heitä kuvittelemaan, että heille on annettu ajoneuvo, jonka
käynnistämiseen tarvitaan avain, mutta he eivät ole saaneet avainta.

• Miksi te tarvitsisitte avaimen, jos ajoneuvo on jo käytettävissänne? (Vaikka
ajoneuvo on jo ehkä heidän käytettävissään, avainta tarvitaan moottorin
käynnistämiseen, jotta ajoneuvo pystyy toimimaan.)

• Kuinka tämä vertaus saattaisi liittyä siihen, kuinka pappeuden avaimet ovat
välttämättömiä pappeuden työn ja Jumalan valtakunnan johtamiseksi
maan päällä?

Laita näkyville tai anna monisteena kahdentoista apostolin koorumin presidentin
Russell M. Nelsonin seuraava selitys pappeuden avaimista. Kehota yhtä oppilasta
lukemaan presidentti Nelsonin selitys ääneen. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka presidentti Nelson kuvaili
pappeuden avaimia.

”Avaimet ovat tärkeitä ja arvokkaita. Useimmat meistä kuljettavat avaimia
mukanaan taskussa tai käsilaukussa minne sitten menemmekin. On avaimia,
jotka eivät ole vain tärkeitä ja arvokkaita, vaan ne ovat kallisarvoisia, voimallisia
ja näkymättömiä! Niillä on iankaikkista merkitystä. Ne ovat pappeuden
avaimia. – –

Pappeus on ihmiselle annettu Jumalan valtuus palvella ihmisten pelastukseksi.
’Valta ohjata näitä toimia on sama kuin pappeuden avaimet’ (Kirkon presidenttien opetuksia:
Joseph F. Smith, 1999, s. 141). Teemme eron pappeuden hallussa pitämisen ja pappeuden
avainten hallussa pitämisen välillä. Kun henkilö saa avaimet, hän ei saa lisää pappeutta, vaan
hän saa oikeuden johtaa pappeuden työtä.” (”Pappeuden avaimet”, Liahona, lokakuu
2005, s. 26.)

• Mitä sellaista te opitte presidentti Nelsonin selityksestä, mikä auttaa teitä
ymmärtämään paremmin pappeuden avaimia?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja
opillisen aiheen 6, ”Pappeus ja pappeuden avaimet”, neljäs kappale. Pyydä heitä
panemaan merkille esimerkkejä ihmisistä, joilla on hallussaan pappeuden avaimia.
Kehota oppilaita kertomaan, mitä he saavat selville.

• Milloin elämällenne on ollut siunauksena se, että joku on käyttänyt pappeuden
avaimia?

Osa 3 (6 minuuttia)
Kirjoita taululle Matt. 16:15–19 ja selitä, että tämä on oppien hallinnan kohta, josta
saamme opetusta pappeuden avaimista. Kehota oppilaita merkitsemään tämä
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kohta selvästi erottuvalla tavalla, joka osoittaa sen oppien hallinnan kohdaksi.
Kannusta heitä halutessaan kirjoittamaan pyhien kirjoitustensa marginaaliin
avainsanoja, jotka auttavat heitä muistamaan tuossa kohdassa opetetun opin
pappeuden avaimista.

Selitä, että Vapahtaja kysyi kerran apostoleiltaan, kenen he ajattelivat Hänen
olevan. Vastauksena Pietari todisti tietävänsä, että Jeesus on Jumalan Poika. Sitten
Jeesus julisti, että Hän antaisi Pietarille valtakuntansa avaimet. Kehota muutamia
oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Matt. 16:15–19. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, mitä Jeesus sanoi Pietarille
pappeuden avaimista.

• Mitä Vapahtaja sanoi jakeen 19 mukaan Pietarin saavan vallan tehdä, kun hän
olisi saanut valtakunnan avaimet eli pappeuden avaimet? (Sitoa ja vapauttaa
maan päällä ja taivaassa. Se tarkoittaa, että sellaiset teot kuten näiden
pappeuden avainten alaisuudessa suoritetut toimitukset ovat päteviä ja
voimassa kuolevaisuudessa ja iankaikkisuudessa. Niihin kuuluu perheiden
sitominen eli sinetöiminen yhteen temppelissä.)

• Kuinka voisitte käyttää tätä oppien hallinnan kohtaa auttaaksenne jotakuta
ymmärtämään sen valtuuden tärkeyden, joka profeetalla ja apostoleilla on tänä
aikana johtaa Jumalan työtä?

Huom. Sinun pitää kerrata oppien hallinnan kohtia oppilaiden kanssa seuraavina
päivinä, jotta he muistavat ne ja osaavat käyttää niitä. Etsi koko kouluvuoden ajan
tilaisuuksia kerrata tätä kohtaa sekä muita oppien hallinnan kohtia.

Harjoitus (25–30 minuuttia)
Auta oppilaita harjoittelemaan hengellisen tiedon hankkimisen kolmen periaatteen
soveltamista julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opilliseen aiheeseen 6, ”Pappeus
ja pappeuden avaimet”. Voit kirjoittaa nämä periaatteet taululle ennen harjoitusten
alkamista:

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Jaa oppilaat kolmeen ryhmään ja anna kunkin ryhmän oppilaille moniste,
joka vastaa heidän ryhmänsä numeroa. Anna jokaiselle ryhmälle 8–10

minuuttia aikaa keskustella monisteensa tilanteesta ja kysymyksistä. Selitä, että
ryhmäkeskustelun jälkeen jokaisella oppilaalla on tilaisuus harjoitella heidän
saamaansa kysymykseen vastaamista kahden muun ryhmän oppilaiden kanssa.

Ryhmä 1
Lukekaa ryhmässänne seuraava tilanne:
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Olet palvelemassa lähetyssaarnaajana, ja sinä ja toverisi opetatte tutkijalle kasteen tärkeyttä. Kun
kehotatte tutkijaanne menemään kasteelle, hän vastaa kysymällä: ”Miksi minut pitää kastaa
uudelleen? Minut on jo kastettu omassa kirkossani.”

Keskustelkaa siitä, kuinka voisitte auttaa tutkijaanne käyttämällä alla esitettyjä periaatteita ja
kysymyksiä:

Toimi uskossa:

• Mitä tutkijanne voisi tehdä toimiakseen uskossa, kun hän pyrkii ymmärtämään, miksi hänet pitää
kastaa pappeuden valtuudella ja sen henkilön alaisuudessa, jolla on pappeuden avaimet?

Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta:

• Kuinka ymmärrys pappeudesta ja pappeuden avaimista auttaa tutkijanne kysymyksen
tarkastelemista uudessa valossa?

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla:

• Kuinka kohdassa Matt. 16:15–19 opetettu oppi voisi auttaa tutkijaanne saamaan vastauksen
kysymykseensä?

• Onko joitakin muita pyhien kirjoitusten kohtia, jotka auttaisivat tutkijaanne ymmärtämään, miksi
hänet pitää kastaa oikealla valtuudella?

Ryhmä 2
Lukekaa ryhmässänne seuraava tilanne:

Ystävä uskoutuu sinulle, että hän on tehnyt vakavia syntejä, jotka liittyvät siveyden lakiin, ja että hän
yrittää tehdä parannuksen. Pyhiä kirjoituksia tutkiessasi olet oppinut, että piispalla tai
seurakunnanjohtajalla kussakin kirkon seurakunnassa on Aaronin pappeuden avaimet, joihin kuuluvat
”parannuksen evankeliumin” avaimet (OL 13).

Kannustat ystävääsi käymään piispansa luona, mutta hän vastaa sanomalla: ”En ymmärrä, miksi
minun pitää tavata piispani. Tiedän, että minun pitää tunnustaa se, mitä olen tehnyt, mutta olen jo
tunnustanut sen Herralle. Olen rukoillut anteeksiantoa ja olen muuttanut käyttäytymistäni. Olen
nauttinut sakramentin. Miksi minun pitää mennä piispan luo, jotta saisin Herralta anteeksi? Eikö se
ole minun ja Herran välinen asia?”

Keskustelkaa siitä, kuinka voisitte vastata ystävällenne käyttäen alla esitettyjä periaatteita ja
kysymyksiä:

Toimi uskossa:

• Mitä ystävänne voisi tehdä osoittaakseen ja vahvistaakseen uskoaan Vapahtajaan ja pappeuden
avaimiin, jotka Hän on antanut valtuutetuille palvelijoilleen?

Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta:

• Kuinka ymmärrys piispalla olevista pappeuden avaimista selkeyttää osaltaan vastausta ystävänne
kysymykseen?

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla:

• Kuinka Vapahtajan sanat kohdassa Matt. 16:19 voisivat auttaa ystäväänne ymmärtämään, kuinka
piispalla olevat pappeuden avaimet liittyvät niihin iankaikkisiin siunauksiin, joita hän voi saada,
kuten syntien anteeksiantoon?

• Mitä muita jumalallisesti asetettuja lähteitä ystävänne voisi käyttää, jotta hän saisi enemmän
ymmärrystä?
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Ryhmä 3
Lukekaa ryhmässänne seuraava tilanne:

Ollessasi viikon lomalla sukulaistenne kanssa keskustelette siitä, kuinka löytäisitte seurakunnan, jonne
voisitte mennä kokouksiin sunnuntaina. Serkkusi, joka on pappi Aaronin pappeudessa, kääntyy
puoleesi ja sanoo: ”Miksemme pitäisi omaa sakramenttikokoustamme? Minä olen pappi ja voin
siunata ja jakaa sakramentin, ja sinä ja muutamat muut perheenjäsenet voitte pitää rukoukset ja
puheet.”

Keskustelkaa siitä, kuinka saattaisitte vastata serkkunne ehdotukseen käyttäen alla esitettyjä
periaatteita ja kysymyksiä:

Toimi uskossa:

• Kuinka perheenne voisi osoittaa uskoa niiden valtuuteen, joilla on pappeuden avaimet johtaa
pappeuden työtä, kun perheenne suunnittelee, kuinka nauttisitte lomallanne sakramentin?

Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta:

• Kuinka ymmärrys pappeuden avainten opista selventää osaltaan sitä, milloin pappeudenhaltija voi
suorittaa jonkin toimituksen, kuten siunata sakramentin?

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla:

• Mitä jumalallisesti asetettuja tiedon lähteitä voisitte käyttää saadaksenne lisää ymmärrystä siitä,
milloin pappeudenhaltija on valtuutettu suorittamaan jonkin pappeuden toimituksen?

Jos oppilaat tarvitsevat apua siihen, mistä löytää saamassaan tilanteessa oleviin
kysymyksiin liittyviä jumalallisesti asetettuja tiedon lähteitä, voisit kehottaa heitä
hakemaan tietoa seuraavista lähteistä:

Ryhmä 1: OL 22:2–4.

Ryhmä 2: Moosia 26:12–15, 29–31; vanhin C. Scott Grow, ”Miksi ja mistä minun
pitää tehdä tunnustus piispalleni?”, Liahona, lokakuu 2013, s. 58–60.

Ryhmä 3: ”Pappeuden toimitukset ja siunaukset”, Käsikirja 2: Johtaminen ja
palveleminen kirkossa (2010), 20.1, lds.org; vanhin Dallin H. Oaks, ”Pappeuden
avaimet ja valtuus”, Liahona, toukokuu 2014, s. 49–52.

Kun kukin ryhmä on keskustellut tehtäväksi saamastaan tilanteesta ja siitä, kuinka
he voisivat vastata siihen, järjestä oppilaat kolmen oppilaan ryhmiin siten, että yksi
oppilas on ryhmästä 1, yksi ryhmästä 2 ja yksi ryhmästä 3. Kehota jokaista oppilasta
lukemaan tehtäväksi saamansa tilanne uuden ryhmänsä oppilaille ja esittämään
sitten roolileikkinä, kuinka hän saattaisi vastata kysymykseen.

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan ajatuksiaan ja
todistuksensa siunauksista, joita koituu siitä, että on niiden johtama, joilla on
hallussaan pappeuden avaimia.

Oppien hallinnan kertaaminen
Auta oppilaita muistamaan, mistä he löytävät heidän tähän mennessä kurssilla
oppimansa oppien hallinnan kohdat, pyytämällä jokaista oppilasta piirtämään
paperille 4 x 4 -ruudukko. Pyydä heitä numeroimaan jokainen rivi ylhäältä alas
sekä kirjoittamaan sarakkeiden otsikoiksi A, B, C ja D.
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A B C D

1

2

3

4

Kertaa ne oppien hallinnan kohdat, jotka oppilaat ovat oppineet tähän mennessä
kurssin aikana. Pyydä heitä sitten kirjoittamaan ruudukkoon 16 oppien hallinnan
kohdan viitteet satunnaisessa järjestyksessä. (Jos oppilaat ovat oppineet vähemmän
kuin 16 kohtaa, he voisivat kirjoittaa jotkin viitteet useampaan kertaan. Jos he ovat
oppineet enemmän kuin 16 kohtaa, voisit pyytää heitä lisäämään tarpeen mukaan
ruudukkoonsa rivejä tai sarakkeita.)

Kun luet osan yhdestä oppien hallinnan kohdasta ääneen, jokainen oppilas panee
sormensa sen ruudukossaan olevan viitteen kohdalle, jonka hän uskoo vastaavan
sitä kohtaa. Kun olet lopettanut lukemisen, sano viite ääneen, jotta oppilaat voivat
tarkistaa vastauksensa. Jos he osoittivat oikeaa viitettä, pyydä heitä merkitsemään
siihen X.

Kun oppilas on merkinnyt rastilla neljä ruutua riviin mihin tahansa suuntaan,
hänen pitäisi huutaa ”Oppien hallinta”. Voisit jatkaa näin, kunnes jokainen on
merkinnyt rastilla neljä ruutua riviin tai kunnes oppilaat ovat merkinneet rastilla
kaikki ruutunsa.
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Toimitukset ja liitot
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (20 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle sanat Toimitukset ja Liitot. Kehota oppilaita selittämään, kuinka he
määrittelisivät kummankin näistä sanoista sellaiselle, jolle ne eivät ehkä ole tuttuja.

Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen julkaisusta Oppien
hallinta – peruskirja opillisen aiheen 7, ”Toimitukset ja liitot”, kaikki kappaleet.
Pyydä oppilaita seuraamaan mukana ja merkitsemään sanoja tai ilmauksia, jotka
auttavat heitä ymmärtämään paremmin, mitä toimitukset ja liitot ovat.

Kehota riittävän ajan kuluttua muutamia oppilaita kertomaan, mitä he merkitsivät.
Voisit esittää seuraavat kysymykset:

• Mikä on pelastava toimitus?

• Mitä pelastavia evankeliumin toimituksia olette itse ottaneet vastaan?

• Mitä tämä opillinen aihe opettaa siitä, miksi kaste on välttämätön? (Kehota
oppilaita merkitsemään omaan kappaleeseensa julkaisusta Oppien hallinta –
peruskirja seuraava totuus: Kaste on välttämätön, jotta voi tulla Jeesuksen
Kristuksen kirkon jäseneksi ja päästä selestiseen valtakuntaan.)

• Mistähän syystä kaste on välttämätön, jotta voi tulla Jeesuksen Kristuksen
kirkon jäseneksi ja päästä selestiseen valtakuntaan?

Pyydä oppilaita miettimään mielessään hetken sitä, kun heidät kastettiin ja
konfirmoitiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi.
Kehota muutamaa oppilasta kertomaan, missä heidät kastettiin, kuka heidät kastoi
sekä mitä mahdollisia vaikutelmia tai tunteita he haluaisivat kertoa tuosta
kokemuksestaan.

Osa 2 (10 minuuttia)
Kertaa oppilaiden kanssa seuraava oppi, joka opetetaan julkaisun Oppien hallinta –
peruskirja opillisessa aiheessa ”Toimitukset ja liitot”: Kaste on välttämätön, jotta voi
tulla Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseneksi ja päästä selestiseen valtakuntaan.

• Mikä Uuden testamentin kohta tukee tätä oppia?

Kehota oppilaita ottamaan esiin Joh. 3:5. Voit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät
tämän oppien hallinnan kohdan selvästi erottuvalla tavalla, jotta he pystyvät
löytämään sen helposti. Selitä, että luku Joh. 3 sisältää Vapahtajan opetuksia
fariseukselle nimeltä Nikodemos, joka halusi tietää lisää evankeliumista.

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Joh. 3:5. Kehota luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja panemaan merkille, mitä Vapahtaja kertoi vaadittavan Jumalan
valtakuntaan pääsemiseksi.

• Mitä Vapahtaja kertoi vaadittavan Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi?
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• Mihin pelastavaan toimitukseen viitataan sanoilla ”synny vedestä”?

• Mihin pelastavaan toimitukseen viitataan sanoilla ”synny – – Hengestä”?

• Kuinka se, että teidät on kastettu, on auttanut teitä pyrkimyksissänne olla
kelvollisia pääsemään selestiseen valtakuntaan ja elämään jälleen taivaallisen
Isänne luona?

Harjoitus (10 minuuttia)
Muistuta oppilaita kolmesta periaatteesta, jotka ovat julkaisun Oppien hallinta –
peruskirja kohdassa ”Hengellisen tiedon hankkiminen”, ja kirjoita ne taululle:

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Auta oppilaita harjoittelemaan näiden periaatteiden käyttämistä kysymyksiin, jotka
koskevat aihetta ”Toimitukset ja liitot”, lukemalla ääneen seuraava tilanne:

Yksi ystävistänne on kiinnostunut tietämään lisää kirkosta, ja lähetyssaarnaajat
opettavat häntä. Hän on lukenut kohtia Mormonin kirjasta, käynyt kirkon
kokouksissa muutaman kerran ja ilmaissut uskovansa palautettuun evankeliumiin.
Kävellessänne yhtenä päivänä kotiin lähetystyökeskustelun jälkeen ystävänne
sanoo: ”Minä uskon, mitä lähetyssaarnaajat minulle opettavat, mutta enkö voi olla
hyvä ihminen ja hyvä kristitty, vaikka minua ei kastettaisikaan mihinkään tiettyyn
kirkkoon?”

• Millä tavoin saattaisitte rohkaista ystäväänne toimimaan uskossa, kun hän
harkitsee kutsua mennä kasteelle?

• Kuinka voisitte auttaa ystäväänne tarkastelemaan kastetta koskevaa
kysymystään iankaikkisesta näkökulmasta? Mistä pelastussuunnitelman ja
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuksista voisitte kertoa auttaaksenne
häntä ymmärtämään kastetoimituksen iankaikkisen merkityksen?

• Mitä voisitte tehdä auttaaksenne ystäväänne tavoittelemaan lisää ymmärrystä
jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla?

• Kuinka voisitte käyttää kohtaa Joh. 3:5 auttaaksenne ystäväänne?

Anna oppilaille muutama minuutti aikaa hakea Pyhien kirjoitusten oppaasta
(scriptures.lds.org/fi) artikkeli ”Kaste” ja etsiä lisää tietoa tai pyhien kirjoitusten
kohtia, jotka saattaisivat auttaa heidän ystäväänsä saamaan vastauksen
kysymykseensä. Järjestä riittävän ajan kuluttua oppilaat pareiksi tai pienryhmiin ja
kehota heitä kertomaan toisilleen, mitä he löysivät. Voisit viettää hetken jokaisen
ryhmän kanssa, jotta voit kuunnella heidän keskusteluaan ja tarjota
tarvittaessa apua.

TOIMITUKSET JA L I ITOT
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Voisit päättää tämän toiminnan kehottamalla yhtä tai useampaa oppilasta
lausumaan todistuksensa toimitusten ja liittojen – etenkin kastetoimituksen –
tärkeydestä taivaallisen Isän suunnitelmassa.

Oppien hallinnan kertaaminen
Voisit käyttää tietovisoja antaaksesi oppilaille tilaisuuksia testata sitä, miten hyvin
he muistavat oppien hallinnan kohtia. Kysymyksiin voi sisältyä vihjeitä kuten
avainsanoja tai pyhien kirjoitusten viitteitä, otteita kohdista tai tilanteita, jotka
havainnollistavat kohdissa opetettuja totuuksia. Näitä tietovisoja voi pitää
lukemalla kysymykset ääneen tai kirjoittamalla ne taululle tai paperille. Kun
oppilaat ovat vastanneet tietovisaan, voit järjestää oppilaat pareiksi siten, että
eniten pisteitä saaneet oppilaat ovat vähemmän pisteitä saaneiden parina.
Enemmän pisteitä saanut oppilas voisi auttaa vähemmän pisteitä saanutta
oppilasta ymmärtämään tehokkaita tapoja opiskella ja parantaa oppien hallinnan
kohtien osaamista. Tähän liittyen kukin pari voi myös asettaa tavoitteen saavuttaa
paremman yhteispistemäärän seuraavassa tietovisassa. Voit laatia taulukon tai
julisteen, johon laitat näkyviin oppilaiden tavoitteet ja huomioit heidän
edistymisensä.

TOIMITUKSET JA L I ITOT
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Avioliitto ja perhe
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (25–30 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle 1. Kor. 11:11. Tuo esiin, että tämä on oppien hallinnan kohta, ja
kehota oppilaita etsimään se pyhistä kirjoituksistaan ja merkitsemään se selvästi
erottuvalla tavalla, jotta he voivat löytää sen helposti. Selitä, että tämä kohta auttaa
meitä ymmärtämään opillista aihetta ”Avioliitto ja perhe”.

Selitä, että kirjeessään Korintissa (nykyajan Kreikassa) oleville kirkon jäsenille
apostoli Paavali opetti avioliittoa koskevia asioita. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
ääneen 1. Kor. 11:11. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan
merkille, mitä Paavali opetti aviomiehen ja vaimon välisestä suhteesta.

Selitä, että ”Herran edessä” viittaa taivaallisen Isän evankeliumin suunnitelmaan,
jonka ansiosta voimme saada iankaikkisen elämän ja tulla Hänen kaltaisikseen.

• Mitä tämä jae antaa ymmärtää miehen ja naisen välisen avioliiton
tarpeellisuudesta?

Pyydä oppilaita lukemaan julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe 8,
”Avioliitto ja perhe”, ja etsimään oppilauselmia, jotka auttavat meitä ymmärtämään
miehen ja naisen välisen avioliiton tarpeellisuuden Jumalan suunnitelmassa.

Kehota oppilaita kertomaan, mitä he löytävät. Tuo sitten esiin opillisessa aiheessa
oleva seuraava totuus: Mies ja nainen voivat täyttää jumalalliset, iankaikkiset
mahdollisuutensa ainoastaan solmimalla selestisen avioliiton liiton ja
pitämällä sen uskollisesti. Voit ehdottaa, että oppilaat kirjoittavat tämän
periaatteen pyhiin kirjoituksiinsa kohdan 1. Kor. 11:11 viereen tai tekevät siitä sinne
muistiinpanon.

Osa 2 (5–10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraava oppi: Mies ja nainen voivat täyttää jumalalliset, iankaikkiset
mahdollisuutensa ainoastaan solmimalla selestisen avioliiton liiton ja pitämällä sen
uskollisesti. Pyydä oppilaita etsimään Uudesta testamentista oppien hallinnan
kohta, jossa opetetaan tätä oppia. Kun oppilaat ovat löytäneet kohdan 1. Kor. 11:11,
kehota yhtä oppilasta lukemaan se ääneen.

Kehota yhtä oppilasta tulemaan luokan eteen. Pyydä sitten oppilasta ojentamaan
molemmat kätensä.

• Millä tavoin kätesi ovat samanlaiset?

• Millä tavoin ne ovat erilaiset?

Pyydä oppilasta viemään toinen kätensä selkänsä taakse. Esitä sitten luokalle
seuraavat kysymykset:

• Mitä toimintoja saattaisi olla vaikea tehdä vain yhdellä kädellä?
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• Mitä esimerkkejä keksitte tilanteista, jolloin molempien käsien käyttäminen
tekee meistä vahvempia?

• Kuinka voisimme verrata esimerkkiä käsistämme tähän opilliseen totuuteen,
joka koskee miehen ja naisen välistä avioliittoa?

Tuo esiin, ettei kaikilla ihmisillä ole tilaisuutta solmia selestisen avioliiton liittoa
tässä elämässä. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W.
Hunterin seuraavat sanat:

”Mitään siunausta, mukaan lukien iankaikkisen avioliiton ja iankaikkisen
perheen siunaus, ei evätä keneltäkään kelvolliselta ihmiseltä. Vaikka toisilla
saattaa kulua hieman pidempään – kenties jopa tämän kuolevaisen elämän
tuolle puolen – ennen kuin he saavuttavat tämän siunauksen, sitä ei evätä.”
(Kirkon presidenttien opetuksia: Howard W. Hunter, 2015, s. 219.)

• Miksi mielestänne on tärkeää ymmärtää, että taivaallisen Isän suunnitelmassa
kaikilla kelvollisilla ihmisillä on lopulta tilaisuus solmia selestisen avioliiton liitto
ja saada iankaikkinen perhe?

Osa 3 (10 minuuttia)
Laita esille tai anna jokaiselle oppilaalle monisteena kahdentoista apostolin
koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. Kehota yhtä
oppilasta lukemaan ne ääneen. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja
panemaan merkille siihen oppiin liittyviä näkemyksiä, jota he ovat tutkineet
miehen ja naisen välisestä avioliitosta.

”Kun maailma oli luotu, Aadam asetettiin Eedenin puutarhaan. Mikä tärkeää,
Jumala kuitenkin sanoi, ettei ollut hyvä, että ihminen olisi yksinään (ks. Moos.
3:18; ks. myös 1. Moos. 2:18), ja Eeva tehtiin Aadamin kumppaniksi ja avuksi.
Onnensuunnitelman toteuttamiseksi tarvittiin ainutlaatuinen yhdistelmä sekä
miehen että naisen hengellisiä, fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia kykyjä. – –
Miehen ja naisen on tarkoitus oppia toisiltaan sekä vahvistaa, siunata ja

täydentää toisiaan.” (”Me uskomme, että tulee olla siveellinen”, Liahona, toukokuu 2013,
s. 41–42.)

• Kuinka vanhin Bednarin opetukset liittyvät kohdassa 1. Kor. 11:11 opetettuun
totuuteen?

Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitusten tutkimispäiväkirjaansa vastaus
jompaankumpaan seuraavista kysymyksistä:

• Millä tavoin miehen ja naisen luonteenpiirteet ja tehtävät voivat täydentää
toisiaan avioliitossa ja perheessä?

• Mitä sellaisia ominaisuuksia aviomies ja vaimo voivat kehittää liiton alaisen
avioliittonsa avulla, jotka auttavat heitä tulemaan enemmän taivaallisen Isän
kaltaisiksi?

AVIOLI ITTO JA PERHE
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Kehota muutamaa oppilasta kertomaan vastauksensa luokalle.

Harjoituksia (45–55 minuuttia)
Seuraavat toiminnat voivat auttaa oppilaita toteuttamaan periaatteita, joita he
saivat oppia vuoden alussa hengellisen tiedon hankkimiseen liittyvässä
oppimiskokemuksessa. Voisi olla hyödyllistä kirjoittaa nämä periaatteet taululle,
jotta ne muistuisivat paremmin oppilaiden mieleen.

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

Nämä toiminnat voidaan toteuttaa samana päivänä tai eri päivinä aikataulustasi ja
oppilaidesi tarpeista riippuen.

Harjoitus 1 (20–25 minuuttia)
Huom. Jos on tarpeen, sovita seuraava tilanne oppilaidesi
elämänkokemuksen mukaan.

Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava tilanne:

Kun jatkat opintojasi lähetystyösi jälkeen, tapaat henkilön, jolla on luja todistus
Jeesuksesta Kristuksesta, joka kohtelee sinua kunnioittavasti ja joka auttaa sinua
tulemaan parhaaksi omaksi itseksesi, ja alat seurustella hänen kanssaan. Ajan
myötä rakkautenne toisianne kohtaan kasvaa ja alatte puhua avioliitosta. Kun
harkitset avioitumista, huolestut kuitenkin avioliiton ja perheen perustamisen
tuomista paineista ja haasteista samalla kun opiskelet, teet työtä ja aloittelet uraa.
Mietit itseksesi: ”Eikö olisi helpompaa ja parempaa vain odottaa ja lykätä avioliittoa
ja perheen perustamista siihen asti, että olen päättänyt opiskelut, löytänyt hyvin
palkatun työn ja säästänyt riittävästi rahaa?”

• Miksi tässä tilanteessa saattaisi olla houkuttelevaa lykätä tai vältellä avioliittoa?

• Mitä voisitte tehdä toimiaksenne uskossa, kun harkitsette tätä kysymystä ja
teette tulevaisuudensuunnitelmia?

• Kuinka jumalallisen johdatuksen tavoitteleminen voi auttaa teitä tekemään
viisaita valintoja opintojen, urasuunnittelun, avioliiton ja perheen suhteen?

Pyydä oppilaita miettimään, mitä he tietävät avioliiton ja perheen roolista
pelastussuunnitelmassa.

• Kuinka oppi, jota olemme tutkineet kohdassa 1. Kor. 11:11, voisi liittyä tähän
tilanteeseen?

• Kuinka voisitte muotoilla tai ilmaista toisin tämän huolen, jotta voisitte pohtia
tätä aihetta iankaikkisesta näkökulmasta? (Mahdollisia esimerkkejä: Mistä
saattaisin olla luopumassa, jos odotan avioliiton solmimista? Mitä hyötyä ja
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siunauksia on sekä nyt että iankaikkisesti siitä, että asetan avioliiton ja perheen
tärkeälle sijalle elämässäni?)

Järjestä oppilaat 3–5 oppilaan ryhmiin ja anna heille 5–10 minuuttia aikaa hakea
pyhistä kirjoituksista ja, jos on saatavilla, viimeisimmistä yleiskonferenssipuheista ja
muista kirkon lähteistä lisää ymmärrystä, joka voisi osaltaan ohjata heidän
avioliittoa ja perhettä koskevia toimiaan ja päätöksiään. Voit esittää esimerkin
kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat
sanat miehille kirkossa:

”Jos olette huolissanne vaimon ja perheen taloudellisesta turvaamisesta, saanen
vakuuttaa teille, ettei ole mikään häpeä, jos pariskunnan täytyy pihistää
kustannuksissa ja säästää. Yleensä juuri näinä haasteellisina aikoina te kasvatte
yhteen, kun opitte uhraamaan ja tekemään vaikeita päätöksiä.” (”Pappeuden
voima”, Liahona, toukokuu 2011, s. 67.)

Kehota oppilaita kertomaan luokalle, mitä lisää ymmärrystä antavia pyhien
kirjoitusten kohtia tai lähteitä he löysivät.

• Miksi mielestänne on tärkeää asettaa avioliitto ja perhe tärkeälle sijalle
elämässänne?

• Mitä voitte tehdä nyt valmistautuaksenne luomaan iankaikkisen avioliiton ja
perheen?

Harjoitus 2 (25–30 minuuttia)
Lue ääneen seuraava tilanne:

Kun yhtenä iltana puhut veljesi kanssa, hän uskoutuu sinulle, että hänellä on
vaikeuksia hyväksyä kirkon opetukset samaa sukupuolta olevien välisestä
avioliitosta. Hän sanoo: ”Minun on vaikea ymmärtää, miksi kirkko edelleen
opettaa, että samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto on väärin. Miksi ihmisiltä
pitää kieltää onni, joka voisi koitua siitä, että sitoutuu samaa sukupuolta olevien
väliseen suhteeseen?”

Pyydä oppilaita miettimään, kuinka he reagoisivat tässä tilanteessa.

• Mitä voisitte tehdä toimiaksenne uskossa, kun pyritte vastaamaan veljenne
kysymyksiin?

• Millä tavoin voisitte auttaa veljeänne toimimaan uskossa?

• Minkä sellaisen opin saimme tietää tutkiessamme kohtaa 1. Kor. 11:11, joka voi
auttaa meitä ymmärtämään Herran näkökulmasta kysymyksen samaa
sukupuolta olevien välisestä avioliitosta?

• Mitkä muut opilliset totuudet voivat auttaa meitä näkemään samaa sukupuolta
olevien välistä avioliittoa koskevan kysymyksen iankaikkisesta näkökulmasta?

Voit kannustaa oppilaita turvautumaan profeetallisiin opetuksiin
lisäymmärryksen saamiseksi jakamalla heille tämän oppimiskokemuksen

lopussa olevan monisteen ”Miksi avioliitto on olennaisen tärkeä”. Se on ote
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kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin puheesta
”Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa”. Kehota
oppilaita lukemaan se luokkatoverinsa kanssa ja etsimään avioliittoa ja perhettä
koskevia totuuksia, jotka voisivat auttaa heitä käsittelemään samaa sukupuolta
olevien välistä avioliittoa koskevaa kysymystä.

• Kuinka saattaisitte käyttää vanhin Bednarin opetuksia auttaaksenne veljeänne
tarkastelemaan samaa sukupuolta olevien välistä avioliittoa koskevaa kysymystä
pelastussuunnitelman ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin näkökulmasta?

Huom. Voisit käyttää monisteessa olevan puheen sijaan myös jotakin muuta tai
viimeaikaisempaa kirkon johtohenkilön puhetta.

Oppien hallinnan kertaaminen
Auta oppilaita muistamaan ja tietämään, kuinka löytää oppien hallinnan kohtia,
joita he ovat oppineet tämän kouluvuoden aikana, käyttämällä vihjeitä auttaaksesi
heitä harjoittelemaan kohtien nopeaa löytämistä pyhistä kirjoituksistaan. Vihjeet
voisivat olla avainsanoja, selostuksia taustasta, oppeja ja periaatteita sekä
soveltamisajatuksia.

Pyhien kirjoitusten kohtien metsästystoiminnat, joissa oppilaat kilpailevat oppien
hallinnan kohtien löytämisessä, voivat auttaa heitä osallistumaan aktiivisesti näiden
kohtien oppimiseen. Pyhien kirjoitusten kohtien metsästystoiminnat eivät saa
koskaan johtaa siihen, että jonkun tunteita, tai Henkeä, loukataan. Auta oppilaita
välttämään pyhien kirjoitustensa epäkunnioittavaa kohtelua ja liikaa
kilpailuhenkisyyttä. Voisit antaa heidän kilpailla mieluummin jotain tavoitetta kuin
toisiaan vastaan. Oppilaat voisivat esimerkiksi kilpailla opettajaa vastaan, tai voisit
antaa heidän kilpailla siinä, pystyykö jokin tietty prosentti luokasta löytämään
jonkin tietyn kohdan jossakin tietyssä ajassa.

Voisit valmistaa oppilaita osallistumaan pyhien kirjoitusten kohtien
metsästystoimintoihin antamalla heidän ennen toiminnan aloittamista kerrata
muutaman minuutin ajan oppien hallinnan viitteitä ja avainsanoja. He voisivat
tehdä sen parin kanssa tai voisitte kerrata kohdat yhdessä luokkana.

Miksi avioliitto on olennaisen tärkeä
Vanhin David A. Bednarkahdentoista apostolin koorumista

Ote puheesta ”Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa”, Liahona, kesäkuu
2006, s. 50–55.
Perhejulistuksessa ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi julistavat, ”että
avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan
suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi [’Perhe – julistus maailmalle’, Liahona,
lokakuu 2004, s. 49]”. Tämä julistuksen avainlause opettaa meille paljon avioliiton opillisesta
merkityksestä ja tähdentää avioliiton ja perheen ensisijaisuutta Isän suunnitelmassa. Vanhurskas
avioliitto on käsky ja olennainen askel prosessissa luoda rakastava perhesuhde, joka voi jatkua
haudan tuolle puolen.

Kaksi mitä tärkeintä opillista syytä auttaa meitä ymmärtämään, miksi iankaikkinen avioliitto on
olennainen osa Isän suunnitelmaa.

AVIOLI ITTO JA PERHE
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Syy 1: Mies- ja naispuolisten henkien olemus täydentää ja täydellistää toinen toistaan, ja siksi
miehen ja naisen on tarkoitettu edistyvän yhdessä kohti korotusta.

Avioliiton iankaikkinen luonne ja tärkeys voidaan ymmärtää täysin vain Isän lapsiaan varten laatiman
suunnitelman kaiken kattavassa yhteydessä. ”Kaikki ihmiset – miehet ja naiset – on luotu Jumalan
kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai -tytär, ja – – jokaisella on
jumalallinen luonne ja päämäärä.” [”Perhe – julistus maailmalle”.] Suuren onnensuunnitelman
ansiosta taivaallisen Isän henkipojat ja -tyttäret voivat saada fyysisen ruumiin, kokea maanpäällisen
elämän ja edistyä kohti täydellisyyttä.

”Sukupuoli on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden aikaisen ja iankaikkisen identiteetin
ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus” [”Perhe – julistus maailmalle”] – ja se määrittelee suuressa
määrin sen, keitä me olemme, miksi me olemme täällä maan päällä ja mitä meidän tulee tehdä ja
millaisiksi tulla. Jumalallisten tarkoitusten vuoksi mies- ja naispuoliset henget ovat erilaisia, toisistaan
erottuvia ja toisiaan täydentäviä.

Kun maailma oli luotu, Aadam asetettiin Eedenin puutarhaan. Oli kuitenkin merkityksellistä, että
Jumala sanoi, ettei ihmisen ollut hyvä olla yksin (ks. 1. Moos. 2:18; Moos. 3:18), ja Eevasta tuli
Aadamille kumppani ja apu. Onnensuunnitelman toteuttamiseksi tarvittiin ainutlaatuinen yhdistelmä
sekä miehen että naisen hengellisiä, fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia kykyjä. Sen paremmin mies
kuin nainenkaan ei voinut yksin täyttää luomisensa tarkoituksia.

Jumalallisen suunnitelman mukaan miesten ja naisten on tarkoitus edistyä yhdessä kohti täydellisyyttä
ja kirkkauden täyteyttä. Erilaisen luonteensa ja erilaisten kykyjensä ansiosta mies ja nainen tuovat
kumpikin aviosuhteeseen ainutlaatuisia ulottuvuuksia ja kokemuksia. Mies ja nainen antavat erilaisen
mutta tasaveroisen panoksen ykseyteen ja kokonaisuuteen, jota ei voida saavuttaa millään muulla
tavoin. Mies täydentää naista ja tekee hänestä täydellisemmän, ja nainen täydentää miestä ja tekee
hänestä täydellisemmän, kun he oppivat toisiltaan ja vastavuoroisesti vahvistavat ja siunaavat
toisiaan. ”Herran edessä ei – – ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista” (1. Kor. 11:11,
kursivointi lisätty).

Syy 2: Jumalallisen suunnitelman mukaan tarvitaan sekä mies että nainen saattamaan lapsia
kuolevaisuuteen ja tarjoamaan paras ympäristö lasten kasvattamiseen ja hoivaamiseen.

Aadamille ja Eevalle muinoin annettu käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa tänä aikana.
Jumala on määrännyt, ”että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen
kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. – – Keino, jolla kuolevainen elämä
luodaan, on Jumalan säätämä.” [”Perhe – julistus maailmalle”.] Siten avioliitto miehen ja naisen
välillä on se valtuutettu väylä, jonka kautta kuolevaisuutta edeltävän elämän henget tulevat
kuolevaisuuteen. Täydellinen pidättäytyminen sukupuolisesta kanssakäymisestä ennen avioliittoa ja
täydellinen uskollisuus avioliitossa suojelevat tämän pyhän väylän pyhyyttä.

Koti, jossa on rakastava ja uskollinen aviomies ja vaimo, on paras ympäristö, jossa lapsia voidaan
kasvattaa rakkaudessa ja vanhurskaudessa – ja jossa lasten hengelliset ja fyysiset tarpeet voidaan
täyttää. Aivan samalla tavoin kuin miehen ja naisen ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät
aviosuhteesta täydellisen kokonaisuuden, nuo samat ominaisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä lasten
kasvattamiselle, hoivaamiselle ja opettamiselle. ”Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada
kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin
uskollisia” [”Perhe – julistus maailmalle”].

AVIOLI ITTO JA PERHE
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Käskyt
Huom. Seuraavat oppien hallintaan liittyvät toiminnat voidaan toteuttaa useiden
oppituntien aikana tai yhdellä yksittäisellä oppitunnilla.

Opin ymmärtäminen (25 minuuttia)
Osa 1 (10 minuuttia)
Kirjoita taululle seuraavat kysymykset:

• Miksi Jumala antaa meille käskyjä?

• Miksi meidän pitäisi noudattaa niitä?

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillisen
aiheen 9, ”Käskyt”, ensimmäinen kappale ja etsimään vastauksia taululla oleviin
kysymyksiin.

• Miksi Jumala antaa meille käskyjä? (Auttaakseen meitä edistymään ja tulemaan
Hänen kaltaisikseen. Käskyt ovat osoitus Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan.)

• Miksi meidän on tärkeää noudattaa Jumalan käskyjä? (Käskyjä noudattamalla
me voimme osoittaa rakkautemme Herraa kohtaan, ja käskyjen noudattaminen
tuo meille onnea ja siunauksia.)

Pyydä oppilaita ottamaan esille Joh. 14:15 ja ehdota, että he merkitsevät sen oppien
hallinnan kohdaksi. Selitä, että nautittuaan viimeisen aterian apostoliensa kanssa
ennen ristiinnaulitsemistaan Jeesus opetti apostoleilleen tärkeän kannan siihen,
miten meidän tulee suhtautua käskyjen pitämiseen. Käytä muutama minuutti
auttaaksesi oppilaita painamaan muistiin, mistä tämä kohta löytyy ja mitä siinä
sanotaan, ja kysy sitten:

• Mitä me tämän jakeen mukaan osoitamme Vapahtajalle, kun me pidämme
käskyt? (Kun oppilaat ovat vastanneet, voisit kirjoittaa taululle seuraavan
totuuden: Me osoitamme rakastavamme Vapahtajaa pitämällä Hänen
käskynsä.)

• Mistähän syystä käskyjen pitäminen osoittaa, että me rakastamme Vapahtajaa?

Osa 2 (5 minuuttia)
Kehota oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitustensa marginaaliin kohdan Joh.
14:15 viereen rinnakkaisviite Matt. 22:36–39. Pyydä heitä sitten ottamaan esille
Matt. 22:36–39 ja kehota heitä merkitsemään se oppien hallinnan kohdaksi.

Auta oppilaita ymmärtämään tämän kohdan taustaa pyytämällä heitä lukemaan
itsekseen Matt. 22:34–36 ja panemaan merkille kysymys, joka Vapahtajalle
esitettiin.

• Minkä kysymyksen lainopettaja esitti Vapahtajalle?
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Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 22:37–39. Pyydä luokan jäseniä
seuraamaan mukana ja ottamaan selville Vapahtajan vastaus.

• Minkä käskyjen Vapahtaja julisti olevan kaksi tärkeintä käskyä? (Oppilaiden
tulee huomata seuraava oppi: Kaksi tärkeintä käskyä ovat nämä: ”Rakasta
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. – –
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”)

Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen julkaisun Oppien hallinta – peruskirja
opillisesta aiheesta 9, ”Käskyt”, toinen kappale. Kehota luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja kiinnittämään huomiota siihen, miten se, että rakastaa Jumalaa, ja se,
että rakastaa muita, liittyvät toisiinsa.

• Miten se, että rakastaa Jumalaa, ja se, että rakastaa muita, liittyvät toisiinsa?

• Mistähän syystä nämä ovat kaksi tärkeintä käskyä?

Kannusta oppilaita pohtimaan, mitä he tekevät osoittaakseen, että he rakastavat
Jumalaa ja lähellään olevia ihmisiä.

Osa 3 (5 minuuttia)
Pyydä oppilaita muistelemaan, minkä käskyjen Jeesus Kristus opetti olevan kaksi
tärkeintä käskyä, ja etsimään oppien hallinnan kohta, joka opettaa tätä totuutta.

Auta oppilaita ymmärtämään paremmin jakeet Matt. 22:36–39 sekä oppi, että kaksi
tärkeintä käskyä ovat: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko
sielustasi ja mielestäsi” ja ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, kehottamalla
yhtä oppilasta lukemaan ääneen jae Matt. 22:40. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan
mukana ja katsomaan, mitä Jeesus Kristus sanoi näistä kahdesta tärkeimmästä
käskystä.

• Mitä Jeesus sanoi näistä käskyistä? (Kaikki käskyt, joita opetettiin laissa ja
profeetoissa – kaksi tuohon aikaan tärkeintä pyhien kirjoitusten osaa – ovat
näiden kahden käskyn varassa eli perustuvat niihin.)

Voit laittaa esille tai antaa monisteena ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen,
presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat. Kehota yhtä oppilasta lukemaan
nämä sanat ääneen. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja ottamaan selville,
kuinka kaikki muut käskyt ovat kahden tärkeimmän käskyn varassa.

”Kuinka selkeästi Vapahtaja puhuikaan, kun Hän sanoi, että kaikki muut käskyt
riippuvat rakkauden periaatteesta. Jos me emme laiminlyö suurimpia käskyjä –
jos todella opimme rakastamaan taivaallista Isäämme ja lähimmäisiämme koko
sydämestämme, sielustamme ja mielestämme – niin kaikki muu asettuu
kohdalleen.” (Ks. ”Jumalan rakkaus”, Liahona, marraskuu 2009, s. 24.)

• Kuinka kaikki muut käskyt ovat näiden kahden tärkeimmän käskyn varassa?

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa vastata, kehota heitä lukemaan julkaisun
Oppien hallinta – peruskirja opillisesta aiheesta 9, ”Käskyt”, kolme viimeistä
kappaletta. Kannusta heitä merkitsemään muita tuossa lukualueessa mainittuja
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käskyjä ja miettimään, kuinka kuuliaisuutemme niille osoittaa rakkautemme
Jumalaa ja muita ihmisiä kohtaan.

Osa 4 (5 minuuttia)
Ehdota, että oppilaat kirjoittavat pyhien kirjoitustensa marginaaliin kohdan Matt.
22:36–39 viereen rinnakkaisviitteen Matt. 5:14–16. Selitä, että vuorisaarnassa
Vapahtaja opetti, kuinka me voimme osoittaa rakastavamme Jumalaa ja muita
ihmisiä. Pyydä oppilaita ottamaan esille Matt. 5:14–16 ja kehota heitä
merkitsemään se oppien hallinnan kohdaksi. Selitä, että näissä jakeissa Vapahtaja
antoi opetuslapsilleen käskyn, joka on yksi tärkeimmistä tavoista, millä me voimme
osoittaa rakastavamme lähellämme olevia ja Jumalaa.

Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Matt. 5:14–16 ja panemaan merkille, mitä
Vapahtaja opetti opetuslapsilleen.

• Mitä mielestänne tarkoittaa se, että annamme valomme loistaa ihmisille (ks.
Matt. 5:16)?

• Kuinka tämä oppien hallinnan kohta auttaa meitä ymmärtämään yhden keinon,
jolla me voimme kertoa evankeliumista lähellämme oleville ihmisille? (Kun
pidämme käskyt ja näytämme vanhurskasta esimerkkiä, lähellämme olevat
ihmiset näkevät valintamme ja niistä koituvat siunaukset ja saattavat olla
avoimempia ottamaan vastaan evankeliumin.)

Kehota oppilaita kirjoittamaan kohdan Matt. 5:14–16 viereen periaate, että me
voimme opettaa evankeliumia muille hyvällä esimerkillämme.

Kysy oppilailta, onko heitä joskus opettanut tai vahvistanut jonkun ystävän tai
sukulaisen esimerkki tämän päättäessä pitää käskyt. Kehota muutamaa oppilasta
kertomaan kokemuksistaan, jos he haluavat tehdä niin.

Voisit kehottaa oppilaita kirjoittamaan pyhien kirjoitustensa marginaaliin kohdan
Matt. 5:14–16 viereen rinnakkaisviitteen Joh. 14:15. Jos oppitunnilla on aikaa, auta
oppilaita etsimään marginaaliin kirjoittamansa jakeet osana tätä oppien hallinnan
toimintaa ja anna heille aikaa opetella nämä pyhien kirjoitusten jakeet ulkoa.

Päätä toiminta lausumalla todistuksesi periaatteista, joita käsitellään julkaisun
Oppien hallinta – peruskirja opillisessa aiheessa ”Käskyt”.

Harjoitus (20 minuuttia)
Seuraava toiminta voi auttaa oppilaita toimimaan niiden kolmen periaatteen
mukaan, jotka he oppivat julkaisun Oppien hallinta – peruskirja kohdasta
”Hengellisen tiedon hankkiminen”. Oppilaiden muistutukseksi voisi olla
hyödyllistä kirjoittaa nämä periaatteet taululle.

• Toimi uskossa.

• Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta.

• Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla.

KÄSKYT

58



Kehota oppilaita kertaamaan julkaisusta Oppien hallinta – peruskirja opillinen aihe
9, ”Käskyt”, ja kysy heiltä sitten, mitä käskyjä nuoren saattaisi olla vaikea
noudattaa, ellei hänellä ole selkeää ymmärrystä niiden tarkoituksesta. Kirjoita
taululle luettelo heidän vastauksistaan.

Kehota oppilaita työskentelemään pareittain ja valitsemaan yksi taululle
kirjoitetuista käskyistä. Anna kullekin parille seuraava moniste ja pyydä

heitä lukemaan se ja keskustelemaan vastauksistaan kysymyksiin.

Toimi uskossa:

• Mitä voisitte tehdä kannustaaksenne jotakuta toimimaan uskossa, kun hänen on vaikea
ymmärtää, miksi Jumala on antanut tämän nimenomaisen käskyn?

Tarkastele käsitteitä ja kysymyksiä iankaikkisesta näkökulmasta:

Kerratkaa oppi, jota opetetaan kohdissa Joh. 14:15; Matt. 5:14–16 ja Matt. 22:36–39.

• Kuinka näissä kohdissa opetettu oppi voi auttaa jotakuta ymmärtämään paremmin
valitsemaanne käskyä?

• Mitkä muut totuudet voisivat antaa valitsemanne käskyn tarkasteluun maailmallisen näkökulman
sijaan iankaikkista näkökulmaa?

Tavoittele lisää ymmärrystä jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla:

• Mitä sellaista Herran profeetat ovat viime aikoina opettaneet, mikä voisi auttaa jotakuta
ymmärtämään, miksi on tärkeää noudattaa valitsemaanne käskyä? (Voisit viitata ensimmäisen
presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenten lausuntoihin, joita on sivustolla
lds.org ja kirkon lehdissä.)

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa keskustella näistä kysymyksistä, pyydä heitä
osallistumaan roolileikkiin. Pyydä ensimmäistä oppilasta kustakin parista
esittämään nuorta, jonka on vaikea ymmärtää, miksi Herra vaatisi lapsiaan elämään
juuri sen käskyn mukaan, jonka pari valitsi. Pyydä toista oppilasta auttamaan
käskyn kanssa kamppailevaa nuorta toimimaan uskossa, tarkastelemaan käskyä
iankaikkisesta näkökulmasta ja tavoittelemaan lisää ymmärrystä käskystä
jumalallisesti asetettujen tiedon lähteiden avulla. Anna oppilaille noin 10 minuuttia
aikaa esittää tilanteensa roolileikkinä.

Kun oppilailla on ollut riittävästi aikaa suoriutua roolileikistä, voisitte keskustella
yhdessä luokkana joistakin seuraavista kysymyksistä:

• Millä tavoin me voimme päättää toimia uskossa, kun emme ymmärrä tiettyjä
käskyjä tai ne tuntuvat meistä vaikeilta noudattaa?

• Kuinka autoitte ystäväänne tarkastelemaan käskyä koskevaa kysymystään tai
huolenaihettaan iankaikkisesta näkökulmasta?

• Mitä jumalallisesti asetettuja tiedon lähteitä käytitte vastataksenne
kysymykseen tai kannustaaksenne käskyn kanssa kamppailevaa ystäväänne
tavoittelemaan lisää ymmärrystä?

Päätä tämä toiminta kehottamalla oppilaita kertomaan näkemyksistä, joita he
mahdollisesti saivat osallistuessaan tähän toimintaan.
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Oppien hallinnan kertaaminen
Kehota oppilaita käymään läpi Uuden testamentin oppien hallinnan kohtia ja
valitsemaan yksi, joka sisältää jonkin opin tai periaatteen, josta heillä on todistus.
Kehota heitä todistamaan tästä opista tai periaatteesta ja kertomaan kokemuksista,
jotka ovat auttaneet heitä saamaan todistuksen siitä. Kun oppilaat lausuvat
todistuksensa, Pyhä Henki vahvistaa sen opin tai periaatteen olevan totta, josta he
todistavat. Heidän todistuksensa voi myös innoittaa muita toimimaan uskossa.
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