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Johdanto





Oppimisarvioinnit – katsaus
Oppimisarvioinnit auttavat oppilaita ymmärtämään, selittämään ja soveltamaan
tärkeitä oppeja ja periaatteita sekä todistamaan niistä. Kurssin suorittamiseen
vaaditaan, että siihen liittyvät oppimisarvioinnit suoritetaan onnistuneesti.

Opettajana tai johtajana voit valmentaa oppilaita suorittamaan
oppimisarvioinnit onnistuneesti, kun katsot videon ”Oppimisarviointien

parhaat käytännöt” (8.30). Kun video niin kehottaa, käy läpi ja suorita osuudet
asiakirjasta ”Oppimisarviointien parhaat käytännöt”.

Voit auttaa oppilaita onnistumaan oppimisarviointien suorittamisessa myös siten,
että koko oppikurssin ajan johdonmukaisesti opetat, tähdennät ja kertaat tärkeitä
oppeja ja periaatteita. Opiskeluoppaat annetaan avuksi, jotta opettajat ja oppilaat
voivat huomata oppikurssin tärkeitä oppeja ja periaatteita.

Oppimisarviointiohjelmisto auttaa sinua pitämään oppimisarvioinnin ja keräämään
tulokset nopeasti. Sinulla on arvioinnin pitämiseen kaksi vaihtoehtoa.

• Verkossa. Tämän vaihtoehdon ansiosta oppilaat voivat suorittaa
oppimisarvioinnin tietokoneella tai mobiililaitteella. Arviointi pisteytetään
automaattisesti, ja oppilaat saavat raportin, jossa näkyy heidän pistemääränsä ja
kysymykset, joihin he vastasivat väärin.

• Tuloste. Tämän vaihtoehdon ansiosta oppilaat voivat suorittaa
oppimisarvioinnin käyttäen paperia ja lyijykynää. Jokaisessa
vastauslomakkeessa on yksilöllinen koodi kullekin oppilaalle. Kun skannaat
vastauslomakkeet, ne pisteytetään automaattisesti.

Ohjelmistokoulutus on saatavana seuraavilla kielillä:

kiina

englanti

ranska

saksa

italia

japani

korea

portugali

venäjä

espanja
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Erityisjärjestelyt erityistä
tukea tarvitseville oppilaille
Erityisjärjestelyjen tarkoituksena on varmistaa, että oppilaat, joilla on erityistarpeita,
jokin vamma tai terveydentilaan liittyvä ongelma, pystyvät osallistumaan arviointiin
yhdenvertaisesti muiden kanssa. Opettajan tulee tehdä tarkoituksenmukaisia
erityisjärjestelyjä huomioiden oppilaidensa tarpeet, vammat ja terveydentilaan
liittyvät ongelmat. Ota huomioon seuraavat ohjeet tehdessäsi erityisjärjestelyjä:

1. Huomaa oppilaat, joilla saattaa olla erityistarpeita tai jokin vamma. Keskustele
kunkin oppilaan kanssa kahden kesken, jotta voit saada selville hänen
erityistarpeensa. Kuuntele tarkkaavaisesti ja asennoidu myönteisesti. Voit
tarvittaessa käydä keskusteluja myös oppilaiden vanhempien tai kirkon
johtajien kanssa selvittääksesi näitä erityistarpeita tarkemmin.

2. Laadi keskustelujen perusteella suunnitelma, joka vastaa oppilaan
erityistarpeisiin.

3. Toteuta tarvittavat erityisjärjestelyt. Yksilölliset erityisjärjestelyt on pidettävä
luottamuksellisina. Kaikkia mahdollisia erityisjärjestelyjä ei ole mahdollista
luetella, mutta seuraavassa on useita esimerkkejä mahdollisista
erityisjärjestelyistä:

Esitystapa: Anna oppilaan käyttöön arvioinnin ääniversio, esittele ohjeet ja
arviointi suullisesti tai anna oppilaalle arvioinnista isotekstinen versio (tietoa
arvioinnin tällä hetkellä saatavilla olevista muodoista on oppimisarviointien
verkkosivustolla).

Ympäristö: Sijoita oppilas luokkahuoneessa hänelle sopivaan paikkaan tai
paikkaan, jossa on mahdollisimman vähän häiriötekijöitä, tai pidä arviointi
pienryhmässä tai toisessa huoneessa.

Kokeen aikataulu: Pidä arviointi useassa vaiheessa tai usean päivän aikana,
anna lupa suorittaa arvioinnin osat eri järjestyksessä, pidä arviointi tiettyyn
kellonaikaan tai anna arvioinnin tekemiseen lisäaikaa.

Vastaaminen: Anna oppilaan vastata haluamiinsa kysymyksiin suullisesti, anna
lupa siihen, että vastaukset sanellaan kirjurille tai nauhurille tai merkitään
vastauslomakkeen sijaan arviointivihkoseen.

4. Älä tee erityisjärjestelyjä, jotka muuttavat tai madaltavat oppilaan
oppimisodotuksia.

5. Rakasta kutakin oppilasta Kristuksen kaltaisella rakkaudella ja noudata Pyhän
Hengen kehotuksia tehdessäsi oppilaiden tarpeita vastaavia erityisjärjestelyjä.

6. Lisätietoja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden auttamisesta on kirkon
verkkosivustolla: lds.org/topics/disability.
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Opiskeluoppaat





Oppi ja liitot 1–75 ja Joseph
Smith – historia
Pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia koskevat kysymykset: Ymmärrät pyhien
kirjoitusten hallittavissa kohdissa opetetut opit.

• JS–H 15–20

• OL 1:37–38

• OL 6:36

• OL 8:2–3

• OL 10:5

• OL 13

• OL 18:10–11

• OL 18:15–16

• OL 19:16–19

• OL 19:23

• OL 25:13

• OL 46:33

• OL 58:27

• OL 58:42–43

• OL 64:9–11

Taustaa koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia tai kertomuksia,
jotka liittyvät tiettyyn kohtaan ja antavat sille taustaa.

• Oliver Cowderyn saama todistus siitä, että Joseph Smithin työ oli Jumalasta (ks.
OL 6:22–23)

• 116 käsikirjoitussivun katoaminen ja periaatteet, joita Joseph Smith oppi (ks.
OL 3; 10)

• Mitä totuuksia opit ensimmäisen näyn pohjalta (ks. JS–H 11–20)

• Tärkeimpien tapahtumien yleinen aikajärjestys: ensimmäinen näky, Joseph sai
kultalevyt, pappeuden palauttaminen, kirkon järjestäminen ja muutto
Kirtlandiin Ohioon

• Sanansaattajat, jotka palauttivat Aaronin ja Melkisedekin pappeuden (ks.
OL 13; JS–H 72)

• Siionin keskuspaikka ja sanaan Siion liittyvät merkitykset (ks. OL 57; Lujana
uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 151–152)

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Opissa ja liitoissa opetetut opit ja
periaatteet.
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• Ilmoitusta hallitsevat periaatteet: valmistaudu vastaanottamaan ilmoitusta (ks.
OL 9:7–9), tunnista ilmoitus (ks. OL 8:1–5), erota tosi ilmoitus vääristä
ajatuksista (ks. OL 50:10–36) ja ymmärrä, että profeetta vastaanottaa ilmoitusta
kirkon ohjaamiseksi ja että ne, joilla on kirkon tehtävä, vastaanottavat
ilmoitusta omalla vastuualueellaan (ks. OL 28:1–7)

• Syitä, miksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa
tosi ja elävä kirkko (ks. OL 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Mitä Oppi ja liitot opettaa Jeesuksen Kristuksen sovituksesta (ks. OL 29:30–45),
kasteesta (ks. OL 20:72–74; 22:1–4), sakramentista (ks. OL 20:77, 79; 27:1–2),
Hengen lahjoista (ks. OL 46:8–26), avioliitosta (ks. OL 49:15–17), lähetystyöstä
(ks. OL 15:6; 33:7–10; 65:1–6), valmistautumisesta Vapahtajan toiseen
tulemiseen (ks. OL 45:32, 39, 57), pyhistä kirjoituksista (ks. OL 68:2–4),
pyhityksen laista (ks. OL 42:30–42) ja Mormonin kirjasta (ks. OL 20:8–12)

• Profeetta Joseph Smithin rooli viimeisellä taloudenhoitokaudella (ks. OL
27:5–14; 65:2)

• Profeetan rooli ilmoituksen saamisessa kirkolle (ks. OL 21:1, 4–6; 28:2, 6–7;
43:1–7)

Avaintermit: Ymmärrät, mitä avaintermit tarkoittavat.

• Iankaikkinen elämä (ks. OL 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Kuolemattomuus (ks. Lujana uskossa, s. 33–34)

• Uusi ja ikuinen liitto (ks. OL 66:2)

• Suuri luopumus ja yksilöllinen luopumus (ks. Lujana uskossa, s. 93–94)

• Hengellinen kuolema (ks. OL 29:40–41)

OPPI  JA L I ITOT 1–75 JA JOSEPH SMITH – HISTORIA
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Oppi ja liitot 76 – Virallinen
julistus 2
Pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia koskevat kysymykset: Ymmärrät pyhien
kirjoitusten hallittavissa kohdissa opetetut opit.

• OL 76:22–24

• OL 76:40–41

• OL 78:19

• OL 82:10

• OL 88:124

• OL 89:18–21

• OL 107:8

• OL 121:36, 41–42

• OL 130:22–23

• OL 131:1–4

Taustaa koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia tai kertomuksia,
jotka liittyvät tiettyyn kohtaan ja antavat sille taustaa.

• Sanansaattajat, jotka palauttivat tietyt pappeuden avaimet profeetta Joseph
Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä (ks. OL 110:11–16)

• Periaatteet, joita profeetta Joseph Smith oppi koettelemuksista ollessaan
Libertyn vankilassa (ks. OL 122:7)

• Alkuaikojen pyhien pääkokoontumispaikat (ks. OL 124, luvun johdanto;
OL 136, luvun johdanto, 1–18; Oppi ja liitot sekä kirkon historia, opiskeluopas
kotiopiskeluseminaarin oppilaille, 2015, vko 30, päivät 2–4)

• Apuyhdistyksen perustaminen (ks. Tyttäriä minun valtakunnassani –
Apuyhdistyksen historiaa ja työtä, 2011, s. 11–26)

• Kallisarvoisen Helmen esiin tuleminen (ks. Oppi ja liitot sekä kirkon historia,
opiskeluopas, vko 31, päivä 2)

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Opissa ja liitoissa opetetut opit ja
periaatteet.

• Pappeuden vala ja liitto (ks. OL 84:33–44), ylösnousemus ja kirkkauden
valtakunnat (ks. OL 88:14–24), viisauden sana (ks. OL 89), Kristuksen valo (ks.
OL 88:1–13), vartijoita tornissa (ks. OL 101:43–62), kirkon kurinpitoneuvostot
(ks. OL 102; Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 67–68),
milloin pluraaliavioliittokäytäntö on oikeutettu (ks. OL 132:45, 48), kuuliaisuus
(ks. OL 130:21) ja kymmenykset (ks. OL 119)
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• Temppelityö (ks. OL 109; 110), toimitusten suorittaminen esivanhempiemme
puolesta (ks. OL 128:15) ja evankeliumin saarnaaminen henkimaailmassa (ks.
OL 138:29–32)

• Kirkkauden valtakunnan saaminen ja korotuksen saaminen selestisessä
valtakunnassa (ks. OL 76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Asiakirjassa ”Perhe – julistus maailmalle” opetetut totuudet (ks. Oppi ja liitot
sekä kirkon historia, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille, vko 30, päivä 1)

• Profeetta Joseph Smithin rooli totuuden, toimitusten ja pappeuden
palauttamisessa (ks. OL 135:3)

• Ilmoitus, joka annettiin Virallisessa julistuksessa 2

• Seuraanto ensimmäisessä presidenttikunnassa, kun profeetta kuolee (ks. Oppi
ja liitot sekä kirkon historia, opiskeluopas, vko 32, päivä 4)

• Avioliiton uusi ja ikuinen liitto (ks. OL 132:19–21)

Avaintermit: Ymmärrät, mitä avaintermit tarkoittavat.

• Endaumentin saaminen temppelissä (ks. OL 95:8; 109:22–23)

OPPI  JA L I ITOT 76 –  VIRALLINEN JULISTUS 2
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Vanha testamentti:
1. Mooses – Ruut
Pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia koskevat kysymykset: Ymmärrät pyhien
kirjoitusten hallittavissa kohdissa opetetut opit.

• Moos. 1:39

• Moos. 7:18

• Abr. 3:22–23

• 1. Moos. 1:26–27

• 1. Moos. 2:24

• 1. Moos. 39:9

• 2. Moos. 19:5–6

• 2. Moos. 20:3–17

• Joos. 24:15

Taustaa koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia, henkilöitä,
ajankohtia ja vertauskuvallisuutta.

• Vanhan testamentin tärkein sanoma ja se, mihin useimmat Vanhan testamentin
vertauskuvat, lait, kuvat, profetiat ja tapahtumat viittaavat tai mitä ne kuvaavat
(ks. Moos. 5:7–8; Moosia 3:13–15)

• Seuraavien vertauskuvien merkitys: veri ovenpielissä (ks. 2. Moos. 12:21–23),
pronssikäärme (ks. 4. Moos. 21:8–9; Alma 33:19–22) ja se, että Abrahamia
pyydettiin uhraamaan Iisak (ks. 1. Moos. 22:10–12; Joh. 3:16)

• Mitä sellaista Mooses tiesi, mikä auttoi häntä voittamaan Saatanan (ks. Moos.
1:4–7, 13)

• Aadamille ja Eevalle Eedenin puutarhassa annetut käskyt (ks. Moos. 2:26–30;
3:16–17)

• Nooa ja vedenpaisumus: kuinka vedenpaisumusta saatettaisiin pitää
siunauksena hengille, jotka eivät vielä olleet syntyneet, ja vedenpaisumuksen
aikaan eläneille jumalattomille (ks. Moos. 8:22–30; 2. Nefi 26:24; Old Testament
Study Guide for Home-Study Seminary Students, 2015, s. 38)

• Jaakob ja Esau: Esaun tekemät valinnat, jotka osoittivat hänen halveksivan
esikoisoikeuttaan (ks. 1. Moos. 25:29–34; 26:34–35; Old Testament Study Guide,
s. 65–66)

• Joosef myydään Egyptiin: mitä opit koettelemuksista (ks. 1. Moos. 45:7–8;
50:20–21)

• Mooses kutsutaan vapauttamaan Israel: mitä Jumala sanoi Moosekselle
auttaakseen häntä voittamaan epäilyksensä (ks. 2. Moos. 3:12, 17)
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• Israelilaisten oleskelusta autiomaassa saadut tärkeimmät opetukset: mitä Herra
antoi israelilaisille päivittäin, jotta he muistaisivat Hänet (ks. 2. Moos. 16:4–5),
telttamajan tuomat siunaukset (ks. 2. Moos. 25:8, 22; 29:43–46), kuinka
Kolmannessa Mooseksen kirjassa kuvatut uhrit suuntasivat israelilaiset kohti
Jeesusta Kristusta (ks. 3. Moos. 1:3–9; 4:20–31; 16:21–22), ja kuinka Kaleb ja
Joosua suhtautuivat ”pelottaviin tietoihin” (ks. 4. Moos. 14:7–9)

• Mitä opit luvattuun maahan pääsemisestä ja Jerikon valtaamisesta (ks. Joos. 6)

• Tärkeimpien profeettojen järjestys: Aadam, Henok, Nooa, Abraham ja Mooses
(ks. PKO, ”Aikataulukko”; ks. myös lds.org)

• Tärkeitä henkilöitä Vanhan testamentin alkuosassa: Aadam, Eeva, Mooses,
Henok, Nooa, Abraham, Loot, Saara, Iisak, Rebekka, Jaakob, Raakel, Esau,
Joosef, Aaron, Kaleb, Joosua, Bileam, Simson, Gideon ja Ruut

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Vanhassa testamentissa opetetut opit ja
periaatteet.

• Jeesuksen Kristuksen rooli luomisessa (ks. Moos. 1:32–33)

• Lankeemukseen liittyviä periaatteita: mitä tehtiin kuolevaisuutta edeltävässä
elämässä lankeemuksen voittamiseksi (ks. Moos. 4:2), olosuhteet
lankeemuksen jälkeen (ks. Moos. 3:17; 4:11; 5:2; 6:48; 2. Nefi 2:22–23) ja mitä
Aadam ja Eeva oppivat lankeemuksesta sen tapahduttua (ks. Moos. 5:9–11)

• Opit, jotka koskevat uudestisyntymistä (ks. Moos. 6:59), Abrahamin liittoa (ks.
Abr. 1:19; 2:6–11; 1. Moos. 17:1–7) ja vilpitöntä parannusta (ks. Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 111–115)

• Mitä Henok oppi Jumalan ja Saatanan luonteesta (ks. Moos. 7:26–30)

• Mitä opit Vanhan testamentin pohjalta perheestä ja avioliitosta: syitä, joiden
vuoksi miehen ja naisen välinen avioliitto on Jumalan säätämä (ks. Moos.
3:18–25), mitä siunauksia on varattu niille, jotka pysyvät uskollisina
temppeliliitoilleen (ks. 1. Moos. 28:1–22; Old Testament Study Guide, s. 67–69),
aviomiehen ja vaimon välinen suhde (ks. Moos. 3:18–25; 1. Moos. 2:24),
Jumalan käskyt naimisissa oleville (ks. Moos. 2:26–28) sekä Jumalan käskyt
vanhemmille (ks. Moos. 6:1, 5–6, 23)

Avaintermit: Ymmärrät, mitä avaintermit tarkoittavat.

• Valittu näkijä (ks. PKO, JSR 1. Moos. 50:26–27; 2. Nefi 3:6–7)

VANHA TESTAMENTTI :  1 . MOOSES – RUUT
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Vanha testamentti:
1. Samuel – Malakia
Pyhien kirjoitusten hallittavia kohtia koskevat kysymykset: Ymmärrät pyhien
kirjoitusten hallittavissa kohdissa opetetut opit.

• 1. Sam. 16:7

• Ps. 24:3–4

• Ps. 119:105

• Ps. 127:3

• Sananl. 3:5–6

• Jes. 1:18

• Jes. 5:20

• Jes. 29:13–14

• Jes. 53:3–5

• Jes. 58:6–7

• Jes. 58:13–14

• Jer. 1:4–5

• Hes. 37:15–17

• Aam. 3:7

• Mal. 3:8–10

• Mal. 3:23–24

Taustaa ja sisältöä koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia ja
niihin liittyviä periaatteita.

• Samuel ja Eeli: mitä Samuelin kokemus opettaa siitä, kuinka oppii
tunnistamaan Herran äänen (ks. 1. Sam. 3:4–10)

• Syitä, minkä vuoksi Israel halusi kuninkaan (ks. 1. Sam. 8:6–7, 19–20)

• Daavid ja Goljat: mihin Daavid luotti voittaakseen Goljatin (ks. 1. Sam. 17:37,
45–47)

• Ussa tarttui liitonarkkuun: mitä opit Jumalan työn ohjaamisesta tai
oikaisemisesta ilman valtuutta (ks. 2. Sam. 6:3–7)

• Daavid ja Batseba: mitä opit kiusausten välttämisestä ja himokkaiden halujen
hillitsemisestä (ks. 2. Sam. 11:1–5)

• Salomon avioliitot Israeliin kuulumattomien naisten kanssa: seuraukset
avioitumisesta liiton ulkopuolella (ks. 1. Kun. 11:3–6)

• Elia ja Sarpatin leski: mitä leski teki toimiakseen uskossa (ks. 1. Kun. 17:9–16)
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• Elia ja hänen kilpailemisensa Baalin profeettojen kanssa: mitä opit Jumalan
voimasta (ks. 1. Kun. 18:26–29, 36–39)

• Naaman: mitä opit profeetan seuraamisesta (ks. 2. Kun. 5:9–10, 13–14)

• Temppelin uudelleen rakentaminen Jerusalemiin: mitä opit vastustuksesta (ks.
Esra 4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Ester: mitä opit rohkeudesta (ks. Est. 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Job: mitä opit koettelemuksista (ks. Job 13:13–16)

• Daniel: mitä totuuksia opit hänen kokemuksestaan kuninkaan hovissa (ks. Dan.
1:3–20)

• Kuningas Nebukadnessarin uni: mitä totuuksia opit Jumalan valtakunnasta (ks.
Dan. 2:34–35, 44–45; OL 65:2)

• Sadrak, Mesak ja Abed-Nego: mitä opit uskosta (ks. Dan. 3:14–18)

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Vanhassa testamentissa opetetut opit ja
periaatteet.

• Temppelipalvelun tuomat siunaukset (ks. 1. Kun. 8:37–40; ks. myös PKO,
”Temppeli, Herran huone”) ja tuleminen pelastajaksi Siionin vuorella (ks. Ob.
17, 21; ks. myös Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 495–496)

• Tuhatvuotisessa valtakunnassa vallitsevat olosuhteet (ks. Jes. 65:21–25)

• Jeesuksen Kristuksen sovitus: kuinka Vanha testamentti todistaa Jeesuksesta
Kristuksesta vertauskuvien, kertomusten, profeettojen ja pyhien kirjoitusten
hallittavien kohtien avulla (ks. Moos. 6:63; ks. myös Moosia 3:15)

Pyhien kirjoitusten avainilmaukset: Ymmärrät, mitä pyhien kirjoitusten
avainilmaukset tarkoittavat ja mikä on niiden merkitys.

• ”Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt” (Jes. 49:16)

• ”Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin” (Joel 2:28)

VANHA TESTAMENTTI :  1 . SAMUEL – MALAKIA
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Uusi testamentti: Matteus –
Johannes
Oppien hallinnan kysymykset: Ymmärrät oppien hallinnan kohdissa
opetetut opit.

• Matt. 5:14–16

• Matt. 11:28–30

• Matt. 16:15–19

• Matt. 22:36–39

• Luuk. 24:36–39

• Joh. 3:5

• Joh. 7:17

• Joh. 14:15

• Joh. 15:16

• Joh. 17:3

Taustaa ja sisältöä koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia ja
niihin liittyviä periaatteita.

• Jeesus kastetaan: mitä totuuksia opit jumaluudesta (ks. Matt. 3:16–17)

• Jeesusta kiusataan: mitä opit kiusausten voittamisesta (ks. Matt. 4:3–11)

• Jeesus kutsuu kaksitoista apostoliaan: mitä apostolit saivat sen jälkeen kun
heidät oli kutsuttu (ks. Matt. 10:1–4)

• Pietari kävelee vettä pitkin: mitä opit pelkojemme ja epäilystemme
voittamisesta (ks. Matt. 14:28–31)

• Käsien pesemisen perinnäistapa: mitä Jeesus opetti siitä, mikä saastuttaa meidät
(ks. Matt. 15:10–20)

• Pietarin todistus: mitä opit todistuksen saamisesta (ks. Matt. 16:13–19)

• Herran opetukset avioliitosta: mitä opit avioliitosta (ks. Matt. 19:3–9)

• Vapahtajan opetukset apostoleille sen jälkeen kun Hän oli noussut kuolleista
(ks. Matt. 28:19–20)

• Jeesus neuvoo rikasta nuorukaista: totuuksia, jotka auttavat meitä saavuttamaan
iankaikkisen elämän (ks. Mark. 10:17–22)

• Tiedät, kuka oli sanansaattaja, joka lähetettiin valmistamaan tietä Jeesukselle
Kristukselle (ks. Luuk. 7:27–28)

• Vertaus laupiaasta samarialaisesta: totuus, joka voi auttaa meitä saamaan
iankaikkisen elämän (ks. Luuk. 10:25–37)
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• Vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta ja tuhlaajapojasta:
mitä opit eksyneiden auttamisesta (ks. Luuk. 15)

• Vapahtaja opettaa Nikodemokselle, mitä hengellisesti uudestisyntymiseen
tarvitaan (ks. Joh. 3:3–5)

• Tiedät, kuka on Jehova, Vanhan testamentin Jumala (ks. Joh. 8:56–58)

• Vertauskuva Jeesuksesta Kristuksesta paimenena (ks. Joh. 10:11–15)

• Jeesus pesee apostolien jalat: mitä opit palvelemisesta (ks. Joh. 13:12–17)

• Kuinka voimme osoittaa rakkautemme Vapahtajaa kohtaan (ks. Joh. 14:15)

• Pyhän Hengen tehtävät (ks. Joh. 16:13; ks. myös Joh. 14:26)

• Se, mitä Vapahtaja opetti, oli välttämätöntä, jotta voi saada iankaikkisen elämän
(ks. Joh. 17:3)

• Mitä Vapahtaja teki voittaakseen kuoleman (ks. Joh. 20:17–20; ks. myös Joh.
5:26)

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Uudessa testamentissa opetetut opit ja
periaatteet.

• Jeesuksen Kristuksen opetusten ja käskyjen noudattaminen auttaa meitä
tulemaan taivaallisen Isämme kaltaisiksi (ks. Matt. 5:48).

• Valmistautuminen Herran toiseen tulemiseen (ks. JS–M 38–54)

• Syitä sakramentin nauttimiselle (ks. Matt. 26:26–28; JSR Matt. 26:22, 24–25 [ks.
PKO, scriptures.lds.org/fi])

• Lepopäivän tarkoitukset (ks. Mark. 2:23–3:6)

• Kuinka voi saada todistuksen Jeesuksen Kristuksen opettamasta opista (ks. Joh.
7:16–18)

• Osaat selittää Jeesuksen Kristuksen osuuden pelastussuunnitelmassa ja esittää
syitä, miksi juuri Hänen täytyi suorittaa sovitus.

• Osaat selittää, miksi tarvitaan Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja mitä
siitä seuraa.

• Osaat kertoa totuuksia, joita olet oppinut ja jotka ovat auttaneet sinua
pääsemään lähemmäksi Jeesusta Kristusta.

• Osaat antaa esimerkin jostakin, mitä teet tämän lukuvuoden aikana päästäksesi
lähemmäksi Jeesusta Kristusta.

Pyhien kirjoitusten avainilmaukset: Ymmärrät, mitä pyhien kirjoitusten
avainilmaukset tarkoittavat ja mikä on niiden merkitys.

• Ymmärrät tärkeitä pyhien kirjoitusten ilmauksia, jotka kuvailevat Vapahtajan
kärsimystä Getsemanessa (ks. Matt. 26:38–39; Mark. 14:32–34)

UUSI  TESTAMENTTI :  MATTEUS – JOHANNES
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Uusi testamentti:
Apostolien teot –
Johanneksen ilmestys
Oppien hallinnan kysymykset: Ymmärrät oppien hallinnan kohdissa
opetetut opit.

• Ap. t. 3:19–21

• 1. Kor. 2:5, 9–11

• 1. Kor. 6:19–20

• 1. Kor. 11:11

• 1. Kor. 15:20–22

• 1. Kor. 15:40–42

• Ef. 2:19–20

• Ef. 4:11–14

• 2. Tess. 2:1–3

• 2. Tim. 3:15–17

• Hepr. 12:9

• Jaak. 1:5–6

• Jaak. 2:17–18

• 1. Piet. 4:6

• Ilm. 20:12

Taustaa ja sisältöä koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia ja
niihin liittyviä periaatteita.

• Apostoli Pietari opettaa evankeliumia Corneliukselle: mitä opit Jumalalta
saaduista totuuksista (ks. Ap. t. 10:28–35, 44–48)

• Apostoli Paavali opettaa kuningas Agrippaa: mitä tarvitaan, jotta voi kokea
kääntymyksen Jeesukseen Kristukseen (ks. Ap. t. 26:26–29)

• Minkä vertauskuva kaste on (ks. Room. 6:3–6)

• Mitä apostoli Paavali opetti meidän ruumiistamme (ks. 1. Kor. 6:19–20),
aviomiehen ja vaimon välisestä suhteesta (ks. 1. Kor. 11:11), siitä, mikä auttaa
meitä voittamaan aikamme vaikeudet (ks. 2. Tim. 3:15–17), sekä koettelemusten
voittamisesta (ks. Hepr. 12:2–4)

• Esimerkkejä Hengen hedelmistä (ks. Gal. 5:22–23)

• Armoa ja tekoja koskevia totuuksia (ks. Ef. 2:7–10; Jaak. 2:17–18)
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• Profeettojen ja apostolien tehtävä (ks. Ef. 4:11–14)

• Jumalan taisteluvarustuksen yllemme pukemisen siunauksia (ks. Ef. 6:11–13)

• Kuinka Vanhan testamentin profeetat tekivät ihmeitä (ks. Hepr. 11)

• Totuuksia, jotka auttoivat vanhurskaita voittamaan Saatanan kuolevaisuutta
edeltäneessä olemassaolossa (ks. Ilm. 12:11)

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Uudessa testamentissa opetetut opit ja
periaatteet.

• Milloin profeetat alkoivat profetoida evankeliumin palauttamisesta (ks. Ap. t.
3:21)

• Mitä siunauksia koituu sen ymmärtämisestä, että olemme Jumalan sukua (ks.
Ap. t. 17:28)

• Mikä on välttämätöntä, jotta kastetoimitus olisi täydellinen (ks. Ap. t. 19:2–6)

• Mikä on välttämätöntä, jotta voi tulla armahdetuksi synnistä (ks. Room.
3:24–26; ks. myös Moroni 10:32–33)

• Taivaallisen Isämme henkilapsena olemisen siunauksia (ks. Room. 8:16–18)

• Kuinka voi ymmärtää sitä, mikä on Jumalan (ks. 1. Kor. 2:10–11, 14)

• Mikä on mahdollista Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta (ks.
1. Kor. 15:20–22)

• Ymmärrys aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudesta: mikä se on ja mitä
siihen sisältyy (ks. Ef. 1:10)

• Kuka on taivaallisen Isän henkilasten esikoinen, kaiken Luoja, kirkon pää ja
ensimmäinen, joka nousi kuolleista (ks. Kol. 1:12–19)

• Totuuksia, jotka koskevat valmistautumista Jeesuksen Kristuksen toiseen
tulemiseen (ks. 1. Tess. 5:1–6)

• Jeesusta Kristusta koskevia totuuksia: Hänen tehtäviään ja ominaisuuksiaan (ks.
Hepr. 1:1–3)

• Totuuksia, jotka ohjaavat pappeuden saamista (ks. Hepr. 5:4)

• Mitä voimme tehdä, kun meiltä puuttuu viisautta (ks. Jaak. 1:5–6)

• Oppi kuolleiden pelastuksesta: evankeliumia saarnataan niille, jotka ovat
kuolleet (ks. 1. Piet. 4:6)

Pyhien kirjoitusten avainilmaukset: Ymmärrät, mitä pyhien kirjoitusten
avainilmaukset tarkoittavat ja mikä on niiden merkitys.

• ”Jumalan mielen mukainen murhe” (ks. 2. Kor. 7:10; ks. myös Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 113)

• Aika, ”jolloin kaikki pannaan kohdalleen” (Ap. t. 3:21; ks. myös Ap. t. 3:19–21)

• Määräaika, jolloin Jumala yhdistää kaiken, taloudenhoitokausi (ks. Ef. 1:10; ks.
myös OL 128:18; PKO, ”Taloudenhoitokausi”)

UUSI  TESTAMENTTI :  APOSTOLIEN TEOT – JOHANNEKSEN ILMESTYS
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Mormonin kirja: 1. Nefi 1
– Alma 16
Oppien hallinnan kysymykset: Ymmärrät oppien hallinnan kohdissa
opetetut opit.

• 1. Nefi 3:7

• 2. Nefi 2:22–25

• 2. Nefi 2:27

• 2. Nefi 26:33

• 2. Nefi 28:30

• 2. Nefi 32:3

• 2. Nefi 32:8–9

• Moosia 2:17

• Moosia 2:41

• Moosia 3:19

• Moosia 4:9

• Moosia 18:8–10

• Alma 7:11–13

Taustaa ja sisältöä koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia ja
niihin liittyviä periaatteita.

• Mitä jumalallinen todistus Mormonin kirjasta auttaa ihmistä tietämään (ks.
Mormonin kirjan johdanto, kappaleet 8–9)

• Mormonin kirjan kirjoittajien päätarkoitus (ks. 1. Nefi 6:4–6; 2. Nefi 25:23)

• Nefi hankkii pronssilevyt: mitä opit kuuliaisuudesta (ks. 1. Nefi 3:7)

• Lehin pojat palaavat Ismaelin perheen kanssa: mitä opit avioliitosta (ks. 1. Nefi
7:1–5)

• Nefi valmistaa pienet levyt: mitä opit käskyjen pitämisestä (ks. 1. Nefi 9:3, 5–6;
OL 10:38–45)

• Mitä Mormonin kirja tuo kaikkien ihmisten saataville (ks. 1. Nefi 13:26–29,
39–42)

• Liahona: mitä opit ohjeiden saamisesta Jumalalta (ks. 1. Nefi 16:27–29)

• Mitä Mormonin kirja opettaa profeetta Joseph Smithistä (ks. 2. Nefi
3:6–8, 15, 24)

• Profetioita siitä, kuinka jotkut suhtautuvat profeettoihin viimeisinä aikoina (ks.
2. Nefi 27:1–5)
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• Profetia siitä, kuinka Joseph Smith kääntää Mormonin kirjan (ks. 2. Nefi
27:6–23)

• Mitä Herra ajattelee siveydestä (ks. MK Jaak. 2:22–35)

• Kuningas Benjaminin opetuksia siunauksista, joita saa käskyjen pitämisestä (ks.
Moosia 2:41)

• Mitä seuraa luonnollisen ihmisen riisumisesta (ks. Moosia 3:19)

• Mitä näkijät tietävät (ks. Moosia 8:13–17)

• Lamanilaisten viha nefiläisiä kohtaan: mitä opit anteeksiannosta (ks. Moosia
10:12–18)

• Alman ja hänen kansansa vankeus: mitä opit koettelemuksista (ks. Moosia
23:20–24; 24:16–21)

• Melkisedekin pappeuden haltijoiden ensisijainen rooli (ks. Alma 13:1–12)

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Mormonin kirjassa opetetut opit ja
periaatteet.

• Mitä on moraalinen tahdonvapaus ja kuinka se sopii pelastussuunnitelmaan
(ks. 2. Nefi 2:5, 14–16, 27–29)

• Jeesuksen Kristuksen osuus pelastussuunnitelmassa (ks. 2. Nefi 25:19–20)

• Taivaallisen Isän luonne (ks. 2. Nefi 26:33)

• Periaatteet, jotka liittyvät vastausten saamiseen kysymyksiin ja rukouksiin (ks.
2. Nefi 28:30)

• Syy kasteeseen (ks. 2. Nefi 31:5–7)

• Mitä tulee tehdä, kun etsii totuutta (ks. 2. Nefi 32:3, 8–9)

• Mitä Herra ajattelee siveydestä (ks. MK Jaak. 2:22–35) ja avioliitosta (ks. MK
Jaak. 2:27, 30)

• Kaiken totuuden lähde (ks. Moosia 4:9)

• Kasteessa tehty liitto (ks. Moosia 18:9)

• Mitä Jeesus Kristus koki sovituksessa (ks. Alma 7:11–13)

• Mitä kuolleista nouseminen tarkoittaa (ks. Alma 11:42–43)

• Osaat selittää hengellisen tiedon hankkimisen kolme periaatetta julkaisusta
Oppien hallinta – peruskirja.

• Osaat selittää Aadamin ja Eevan lankeemuksen sekä Jeesuksen Kristuksen
sovituksen.

• Osaat kirjoittaa Mormonin kirjan tutkimisesi pohjalta jostakusta henkilöstä tai
kertomuksesta, joka on vaikuttanut elämääsi.

• Osaat lyhyesti tiivistää näyn elämän puusta, selittää näyn vertauskuvat ja
kertoa, mitä olet oppinut jostakin siinä esiintyvästä vertauskuvasta.

MORMONIN KIRJA:  1 . NEFI 1  –  ALMA 16
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Mormonin kirja: Alma 17 –
Moroni 10
Oppien hallinnan kysymykset: Ymmärrät oppien hallinnan kohdissa
opetetut opit.

• Alma 34:9–10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Hel. 5:12

• 3. Nefi 11:10–11

• 3. Nefi 12:48

• 3. Nefi 18:15, 20–21

• 3. Nefi 27:20

• Et. 12:6

• Et. 12:27

• Moroni 7:45, 47–48

• Moroni 10:4–5

Taustaa ja sisältöä koskevat kysymykset: Ymmärrät tärkeimpiä tapahtumia ja
niihin liittyviä periaatteita.

• Anti-Nefi-Lehin kansa: mitä opit kääntymyksen kokemisesta Herraan (ks.
Alma 23:5–13)

• Alma vertasi sanaa siemeneen: mitä opit uskomme vahvistamisesta ja sen
vaiheista (ks. Alma 32)

• Jeesuksen Kristuksen sovituksen luonne (ks. Alma 34:9–10)

• Paras aika oppia pitämään Jumalan käskyt (ks. Alma 37:35)

• Mitä tarvitaan oikeudenmukaisuuden vaatimusten tyydyttämiseen (ks. Alma
42:15–31)

• Nuoret sotilaat: mitä opit kuuliaisuudesta (ks. Alma 57:21)

• Ratkaisu siihen, kuinka voittaa ylpeyden ja hävityksen kierre (ks. Hel. 11)

• Mitä opit Kristuksen syntymää koskevien profetioiden täyttymisestä (ks. 3. Nefi
1:1–26)

• Kuinka usein Jeesus Kristus noudattaa taivaallisen Isän tahtoa (ks. 3. Nefi
11:10–11)

• Millaisia meidän käsketään olla (ks. 3. Nefi 12:48)

• Tie iankaikkisen elämän saamiseen (ks. 3. Nefi 27:16)
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• Herran kutsu tulla pyhitetyksi (ks. 3. Nefi 27:20)

• Herran lupaukset koskien meidän heikkouksiamme (ks. Et. 12:27)

• Meidän vastuumme muita kirkon jäseniä kohtaan (ks. Moroni 6:4)

• Rakkauden lahja (ks. Moroni 7:45, 47–48)

• Malli, jonka mukaan voi saada todistuksen Mormonin kirjasta (ks. Moroni
10:3–5)

• Yksi merkeistä, jotka osoittavat, että Herra täyttää lupauksensa koota Israel
viimeisinä aikoina (ks. 3. Nefi 21:1–11)

Opit ja periaatteet: Ymmärrät tärkeimmät Mormonin kirjassa opetetut opit ja
periaatteet.

• Lisääntymisvoiman pyhä luonne (ks. Alma 39:9)

• Mitä kuolleista nouseminen tarkoittaa (ks. Alma 40:21–26)

• Rakenna perustuksesi Jeesuksen Kristuksen varaan (ks. Hel. 5:12)

• Miksi kaikki rukoukset, siunaukset ja pappeuden toimitukset tulee tehdä
Jeesuksen Kristuksen nimessä (ks. julkaisun Oppien hallinta – peruskirja opillisen
aiheen 1 ”Jumaluus” kohdan ”Jeesus Kristus” 3. kappale; ks. myös 3. Nefi
18:15, 20–21; Moroni 7:28; OL 45:3–5)

• Meidän tehtävämme Herran liittokansana (ks. 1. Nefi 22:9; 3. Nefi 20:27; PKO,
”Abrahamin liitto”; Abr. 2:9–11)

• Mitä tarvitaan, jotta elämässämme tapahtuisi ihmeitä (ks. Morm. 9:20)

• Mitä usko on (ks. Et. 12:6)

• Millainen pappeus tarvitaan Pyhän Hengen lahjan antamiseksi (ks. Moroni 2:2,
alaviite b; Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 97)

• Mitä tarvitaan pappeuden viran saamiseen (ks. Moroni 3)

• Sakramenttirukouksissa luvatut siunaukset (ks. Moroni 4–5)

• Parannukseen liittyvät lupaukset ja siunaukset (ks. Moroni 6:5–9)

• Osaat kertoa esimerkin siitä, kuinka olet käyttänyt yhtä kolmesta hengellisen
tiedon hankkimisen periaatteesta julkaisussa Oppien hallinta – peruskirja jonkin
eteesi tulleen kysymyksen tai ongelman ratkaisemiseksi.

• Osaat kertoa, mitä olet oppinut tutkiessasi Vapahtajan käyntiä nefiläisten luona
(ks. 3. Nefi 11–26).

• Osaat selittää pelastussuunnitelman.

• Osaat kirjoittaa Mormonin kirjan tutkimisesi pohjalta jostakusta henkilöstä tai
kertomuksesta, joka on vaikuttanut elämääsi.

MORMONIN KIRJA:  ALMA 17 – MORONI 10
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