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Johdanto – Instituutin
Kohota oppimisen tasoa
-kokemus
Kohota oppimisen tasoa -kokemuksen tarkoitus on tarjota oppilaille mahdollisuus
saada merkityksellisiä kokemuksia Jumalan sanasta. Oppilaat saavat niitä
todennäköisimmin silloin kun he täydemmin ymmärtävät ja soveltavat käytäntöön
Jeesuksen Kristuksen opetuksia sekä kertovat niistä muille. Opintopisteiden
saaminen kultakin kurssilta edellyttää yhden Kohota oppimisen tasoa
-kokemuksen suorittamista seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

1. Kohota oppimisen tasoa -kysymykset: Oppilas pohtii tutkimiskysymyksiä ja
vastaa niihin koko kurssin ajan. Kullekin neljälle kulmakivikurssille on tietyt
kysymykset, samoin yleinen valinnainen versio kaikille muille oppikursseille.
Linkit tutkimiskysymyksiin ovat alla.

Iankaikkinen perhe (Uskonto 200)

Palautuksen perustukset (Uskonto 225)

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi (Uskonto 250)

Mormonin kirjan oppi ja opetukset (Uskonto 275)

Yleiset valinnaiskurssit

2. Kurssin tutkimispäiväkirja: Oppilaat kirjoittavat säännöllisesti siitä,
mitä he oppivat, kuinka he soveltavat oppimaansa ja kuinka heidän

kokemuksensa vahvistavat heidän uskoaan Jeesukseen Kristukseen.

3. Henkilökohtainen oppimisprojekti: Oppilaat suunnittelevat ja
toteuttavat henkilökohtaisen oppimisprojektin, jonka heidän

opettajansa on hyväksynyt. Projektissa oppilas esittelee, kuinka hän on oppinut
kurssilla käsitellyt opit ja periaatteet ja soveltanut niitä käytäntöön, sekä tiivistää
sen, kuinka hänen uskonsa Jeesukseen Kristukseen on vahvistunut.

Koulutusta siihen, kuinka Kohota oppimisen tasoa -kokemusta käytetään,
saat katsomalla videon ”How to Use the Elevate Learning Experience”

[Kuinka käyttää Kohota oppimisen tasoa -kokemusta] (lds.org).

Oppilaat hyötyvät tästä kokemuksesta eniten, jos he aloittavat varhain, työstävät
sitä säännöllisesti, pyytävät palautetta ja kertovat kokemuksistaan perheelleen ja
ystävilleen joko henkilökohtaisesti tai sosiaalisen median välityksellä. Oppitunnit
voi suunnitella niin, että oppilaat saavat tilaisuuksia selittää, kertoa ja todistaa siitä,
mitä he ovat oppineet Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.
Oppilaat voivat jokaisen oppitunnin jälkeen täydentää tai parannella
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henkilökohtaista oppimisprojektiaan niin että se kuvastaa heidän omakohtaista
ymmärrystään käsitellystä evankeliumin periaatteesta ja sen soveltamista
käytäntöön.

Oppikurssin loppupuolella oppilaita kehotetaan palauttamaan kirjoittamansa
kokemukset tai raportoimaan omien suoritustensa valmistumisesta. Vaikka
opettajan antama palaute on tärkeää, niin muista, että kokemusten ensisijaisena
tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden uskoa Jeesukseen Kristukseen. Tätä
tapahtuu, kun oppilaat arvioivat omaa ymmärrystään keskeisistä opeista ja
periaatteista sekä soveltavat niitä omaan elämäänsä. Erityisjärjestelyt oppilaille,
joilla on erityistarpeita, jokin vamma tai terveydentilaan liittyvä ongelma, voivat olla
tarpeen, jotta he pystyvät suorittamaan Kohota oppimisen tasoa -kokemuksen.

Lähetä palautetta osoitteeseen si-research@ldschurch.org.

JOHDANTO
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Kulmakivikursseja koskevia
kysymyksiä
Ohjeet opettajalle
Tämä Kohota oppimisen tasoa -kokemus on tarkoitettu instituuttioppilaille, jotka
osallistuvat jollekin kulmakivikurssille. Tämä oppimiskokemus sisältää sarjan
kysymyksiä, jotka liittyvät kiinteästi sekä lukutehtäviin että osallistumiseen
luokassa. Oppilaiden vastausten ei tarvitse olla pitkiä, mutta niiden tulisi osoittaa
oppilaiden pyrkimystä tehdä parhaansa. Oppilaita kehotetaan sinun avullasi
kirjoittamaan, tarkistamaan ja muokkaamaan vastauksiaan näihin kysymyksiin
koko kurssin ajan ja sitten palauttamaan vastauspaperit sinulle. Vaikka oppilaita
kannustetaan kirjoittamaan vastauksensa oppituntien ulkopuolella, voit halutessasi
päättää, että käytät joillakin oppitunneilla aikaa tähän tarkoitukseen.

Vaikka monia suorittamiseen ja seurantaan kuuluvia yksityiskohtia täytyy muokata
yksittäisiä ohjelmia varten, seuraavat vaiheet auttavat sinua ja oppilaitasi saamaan
onnistuneen kokemuksen.

1. Valmistaudu: Päätä ennen kurssin alkua tarkistuspäivämäärä sekä määräaika,
johon mennessä oppilaiden tulee palauttaa vastauksensa jokaiseen
kysymykseen. Jotkut opettajat saattavat haluta, että kaikki vastaukset
tarkistetaan tai palautetaan yhtenä päivänä lukukauden lopulla; toiset saattavat
päättää, että vastauksia tarkistetaan ja palautetaan yksi kerrallaan koko kurssin
ajan. Pidä huoli, että käyt tarvittavan kurssiaineiston läpi ennen kuin annat
oppilaille tehtäväksi vastata kyseiseen aineistoon kuuluviin kysymyksiin.

2. Aseta selkeät odotukset: Anna kurssin alussa oppilaille kopio Kohota oppimisen
tasoa -kokemuksesta. Käytä muutama minuutti siihen, että selität tarkkaan
tämän kokemuksen tarkoituksen ja siihen kohdistuvat odotukset, kuten
päivämäärät, jolloin kurssiaineisto tarkistetaan ja vastaukset palautetaan.

3. Seuraa edistymistä: Kannusta ja auta kaikkia oppilaita johdonmukaisesti koko
kurssin ajan, kun he työskentelevät saadakseen Kohota oppimisen tasoa
-kokemuksen suoritettua määräaikaan mennessä.

4. Tarkista: Kehota oppilaita tuomaan vastauspaperinsa luokkaan niinä päivinä,
jotka olet varannut tarkistamista varten, ja muistuta heitä siitä. Tämän
tarkistamisen tavoitteena on auttaa oppilaita arvioimaan vastauksiaan ja
kertomaan muille oppimastaan. Oppilaat voivat hyötyä toinen toisensa työn
tarkistamisesta pareittain tai pienryhmissä. Voit tehdä tarkistamisesta
mielekkäämpää, kun kehotat oppilaita selittämään oppimaansa sekä kertomaan
ja todistamaan siitä (ks. Evankeliumin opettaminen ja oppiminen – käsikirja
seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. 10).
Kunkin kysymyksen tarkistamiseen tulisi käyttää 10–15 minuuttia. Oppilaita
kannustetaan muokkaamaan tarvittaessa vastauksiaan ennen kuin he
palauttavat lopulliset vastauksensa.

5. Palauta: Oppilaat palauttavat vastauspaperinsa sinulle kurssin loppuun
mennessä. Oppilaat ovat suorittaneet Kohota oppimisen tasoa -kokemuksen,
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kun he ovat opettajan arvion mukaan kohtuullisesti ponnistelleet
kirjoittaakseen ja viimeistelläkseen omat vastauksensa ja sen jälkeen
palauttaneet vastaukset kaikkiin kurssin kysymyksiin. Kirjaa vastauspaperinsa
palauttaneiden nimet WISE-arvostelukirjaan.

Huom. Huolehdi siitä, että niiden oppilaiden kohdalla, joiden erityistarpeet, vamma
tai terveydentila sitä edellyttävät, tehdään tarvittavat erityisjärjestelyt, jotta he voivat
osallistua arviointiin tasavertaisina muiden oppilaiden kanssa. Erityisjärjestelyjä
voivat olla esimerkiksi se, että annat oppilaalle aineiston isotekstisenä tai
ääniversiona, annat hänen kirjoittaa vastauksensa toisten avulla, annat hänen
vastata kirjallisten vastausten sijaan suullisesti tai annat hänen sanella vastauksensa
kirjurille tai nauhuriin. Lisätietoja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
auttamisesta on verkkosivustolla lds.org/topics/disability.

Ohjeet oppilaalle
Tämä Kohota oppimisen tasoa -kokemus sisältää sarjan kysymyksiä, jotka liittyvät
kiinteästi sekä osallistumiseesi luokassa että lukutehtäviisi. Se, että yrität koko
kurssin ajan etsiä vastauksia näihin kysymyksiin, auttaa sinua syventämään
evankeliumin ymmärrystäsi ja sen soveltamista käytäntöön samalla kun pohdit
oppimaasi ja kerrot siitä muille. Suorita jokaisen kysymyksen kohdalla seuraavat
vaiheet:

1. Kirjoita jokaiseen kysymykseen jäsennelty vastaus omin sanoin. Esitä
vastaustesi tueksi kohtia pyhistä kirjoituksista ja profeettojen sanoista. Pidä
huoli, että vastauksesi ovat sopivia muille kerrottaviksi.

2. Tarkista vastauksesi tuomalla vastauspaperit luokkaan opettajasi antamana
ajankohtana.

3. Viimeistele vastauksesi tarvittaessa tarkistusten pohjalta.

4. Palauta vastauspaperit, jotka sisältävät lopulliset vastauksesi kaikkiin
kysymyksiin, opettajallesi määräaikaan mennessä.

Vastaukset tulee kirjoittaa valmiiksi oppituntien ulkopuolella, ellei toisin ohjeisteta.
Jos sinulla on erityistarpeita, jokin vamma tai terveysongelma, puhu opettajasi
kanssa, jotta hän voi mukauttaa arviointia auttaakseen sinua suoriutumaan
kokemuksesta. Opettajasi haluaa sinun saavan onnistuneen kokemuksen ja haluaa
auttaa sinua onnistumaan.

KULMAKIVIKURSSEJA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ
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Iankaikkinen perhe
(Uskonto 200)
Kysymyksiä
1. Miksi perhe on keskeisellä sijalla

taivaallisen Isämme
onnensuunnitelmassa?

Vastaukseesi tulisi sisältyä
seuraavat asiat:

• Kuvaus pelastussuunnitelman
tärkeimmistä tarkoituksista.

• Selitys siihen, kuinka vanhurskaat perheet auttavat toteuttamaan nuo
tarkoitukset kautta iankaikkisuuden.

• Selitys siihen, miksi perhettä koskeva oppi on tärkeä sinulle ja iankaikkiselle
edistymisellesi.

• Selitys siihen, kuinka ymmärryksesi perheen keskeisestä asemasta
pelastussuunnitelmassa on vaikuttanut valintoihin, joita teet tässä elämässä.

2. Mitkä ovat Herran antamat avioliittoa koskevat periaatteet?

Vastauksesi tulee selittää seuraavat asiat:

• Puolisoiden ja vanhempien jumalalliset roolit ja tehtävät.

• Vapahtajan rooli avioliitossa ja perheessä.

• Lait, jotka koskevat siveyttä ja uskollisuutta avioliitossa, ja noiden lakien
iankaikkinen luonne.

• Tapoja, joilla voit soveltaa näitä periaatteita käytäntöön valmistautuessasi
avioliittoa ja perhettä varten tai parantaaksesi avioliittoasi ja perhettäsi.

3. Kuinka ”Perhe – julistus maailmalle” (Liahona, marraskuu 2010, s. 129) on
vaikuttanut elämääsi myönteisellä tavalla tämän kurssin aikana?

Voit vastata aiempien vastaustesi pohjalta tai yhdistellä niiden ajatuksia, tai voit
kirjoittaa jostakin uudesta aiheesta. Vastaukseesi tulisi sisältyä seuraavat asiat:

• Selitys johonkin tiettyyn perhejulistuksen periaatteeseen tai opinkohtaan,
sisältäen kirjoitusten kohtia tai myöhempien aikojen profeettojen sanoja.

• Esimerkki siitä, kuinka profeettojen neuvojen noudattaminen on auttanut
sinua ymmärtämään paremmin valitsemaasi periaatetta tai oppia.

• Esimerkkejä siunauksista, joita sinä olet saanut tai jotkut muut ovat saaneet
noudattamalla perhejulistuksen neuvoja.

• Kuvaus siitä, mitä aiot tehdä elääksesi täydemmin valitsemasi periaatteen tai
opinkohdan mukaan.
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Opin avainkohtia
Seuraavat tiedot on koottu tämän kurssin oppiaiheiden avainkohdista. Lainausten
jäljessä sulkeissa olevat numerot viittaavat oppiaiheen numeroon julkaisussa
Iankaikkinen perhe, opettajan kirja, 2015, josta kyseinen lausuma on luettavissa.
Vertaa vastaustasi alla oleviin tietoihin. Jos vastauksestasi puuttuu jokin tässä
tarkistuksessa mainittu opin avainkohta, voit muokata vastaustasi ennen sen
palauttamista. Älä kopioi tätä tietoa vastaukseesi sanasta sanaan. Pidä vain huoli
siitä, että ymmärrät nämä opit ja välität tiedon ymmärryksestäsi. Koska 3. kysymys
edellyttää henkilökohtaisempaa vastausta, siihen ei esitetä avainkohtia.

1. Miksi perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen Isämme onnensuunnitelmassa?

Pelastussuunnitelman tärkeimmät tarkoitukset:

• ”Taivaallisen Isän suunnitelma suo meille keinon tulla taivaallisten
vanhempiemme kaltaisiksi” (3).

• ”Maa luotiin ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän
toteuttamiseksi” (4).

Kuinka vanhurskaat perheet auttavat täyttämään nuo tarkoitukset kautta
iankaikkisuuden:

• ”Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa kuolevaisuutta
edeltävässä, kuolevaisessa sekä iankaikkisessa elämässä” (6).

• ”Aadam ja Eeva kykenivät lankeemuksen ansiosta saamaan lapsia, ja heidän
jälkeläisensä saattoivat edistyä kohti iankaikkista elämää” (4).

• ”Fyysisessä ruumiissa me koemme kuolevaisuuden olosuhteita, mikä
valmistaa meitä iankaikkisuutta varten” (5).

• ”Kun astumme avioliiton uuteen ja ikuiseen liittoon, voimme saada
korotuksen selestisen valtakunnan korkeimpaan asteeseen” (15).

2. Mitkä ovat Herran antamat avioliittoa koskevat periaatteet?

Puolisoiden ja vanhempien jumalalliset roolit ja tehtävät:

• ”Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja
huolehtia toisistaan” (”Perhe – julistus maailmalle”).

• ”Kun aviomies ja vaimo saattavat lapsen maailmaan, he täyttävät
taivaallisen Isän onnensuunnitelmaa” (17).

• ”Vanhempia käsketään opettamaan lapsiaan rakastamaan ja palvelemaan
toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia
kansalaisia” (22).

Vapahtajan rooli avioliitossa ja perheessä:

• ”Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta jokainen meistä voi lopulta saada
kaikki taivaallisen Isämme lupaamat siunaukset” (24).

• ”Kun perheet rakentavat perustuksensa Jeesuksen Kristuksen kalliolle,
Saatanalla ei ole voimaa tuhota niitä” (19).

IANKAIKKINEN PERHE
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Lakeja, jotka koskevat siveyttä ja uskollisuutta avioliitossa, ja noiden lakien
iankaikkinen luonne:

• ”Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä” (”Perhe – julistus
maailmalle”).

• ”[Jumala on määrännyt], että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää
ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi
ja vaimoksi” (”Perhe – julistus maailmalle”) (16).

• ”Siviililakeihin tehdyt muutokset eivät muuta – eivätkä voikaan muuttaa –
sitä moraalilakia, jonka Jumala on säätänyt. Jumala odottaa meidän pitävän
kunniassa Hänen käskynsä ja noudattavan niitä riippumatta poikkeavista
mielipiteistä ja suuntauksista yhteiskunnassa.” (Lainaus sivustolla Gospel
Topics, ”Same-Sex Marriage” [Samaa sukupuolta olevien avioliitto], lds.org/
topics) (7).

IANKAIKKINEN PERHE
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Palautuksen perustukset
(Uskonto 225)
Kysymyksiä
1. Kuinka voin erottaa totuuden

erheestä?

Vastaukseesi tulisi sisältyä
seuraavat asiat:

• Pyhien kirjoitusten, nykyajan
profeettojen sanojen ja Pyhän
Hengen roolit totuuden
vahvistamisessa.

• Kuinka tutkiminen, usko ja rukous voivat auttaa saamaan selville totuuden.

• Kuinka voi löytää, arvioida ja käyttää luotettavia lähteitä tutkiessaan kirkon
historiaa ja sen ilmoitettua oppia.

• Kuinka voit toteuttaa oppimiasi periaatteita erottaaksesi totuuden erheestä,
kun sinulla tai jollakulla tuntemallasi on edessään jokin senhetkinen päätös,
haaste tai ongelma.

2. Miksi minun on tärkeä ymmärtää, että ”Joseph Smith – – on tehnyt enemmän
ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen, joka
koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus” (OL 135:3)?

Vastaukseesi tulisi sisältyä seuraavat asiat:

• Ensimmäisen näyn merkitys evankeliumin palautuksessa ja aikojen
täyttymisen taloudenhoitokauden alkamisessa.

• Kuinka jokin Joseph Smithin välityksellä palautettu totuus on siunannut
elämääsi.

• Joseph Smithin välityksellä palautetut pappeuden avaimet tai pelastavat
toimitukset, ja kuinka ne ovat olleet siunauksena elämässäsi.

• Kuinka Joseph Smithin rooli evankeliumin palautuksessa on tuonut sinut
lähemmäksi taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta.

3. Kuinka jokin seuraavista palautuksen keskeisistä tapahtumista tai opeista on
ollut siunauksena elämässäsi?

a) Mormonin kirjan esiintulo, b) Opin ja liittojen keskeiset kohdat ja oppi,
c) kirkon ilmoitettu organisaatio, d) pappeuden palautus, e) temppelit ja
temppelityö. Vastaukseesi tulisi sisältyä seuraavat asiat:

• Mitä olet oppinut tästä tapahtumasta tai opista osallistuessasi tähän
kurssiin.

• Kuinka tämä tapahtuma tai oppi osoittaa, että taivaat ovat avoinna.
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• Kuinka tämä tapahtuma tai oppi on ollut siunauksena elämässäsi, ja miksi
se on henkilökohtaisesti tärkeä sinulle.

• Todistuksesi siitä, mitä olet oppinut palautetusta evankeliumista.

Opin avainkohtia
Seuraavat tiedot on koottu tämän kurssin oppiaiheiden avainkohdista. Lainausten
jäljessä sulkeissa olevat numerot viittaavat oppiaiheen numeroon julkaisussa
Palautuksen perustukset, opettajan kirja, 2015, josta kyseinen lausuma on luettavissa.
Vertaa vastaustasi alla oleviin tietoihin. Jos vastauksestasi puuttuu jokin tässä
tarkistuksessa mainittu opin avainkohta, voit muokata vastaustasi ennen sen
palauttamista. Älä kopioi tätä tietoa vastaukseesi sanasta sanaan. Pidä vain huoli
siitä, että ymmärrät nämä opit ja välität tiedon ymmärryksestäsi. Koska 3. kysymys
edellyttää henkilökohtaisempaa vastausta, siihen ei esitetä avainkohtia.

1. Kuinka voin erottaa totuuden erheestä?

Pyhien kirjoitusten, nykyajan profeettojen sanojen ja Pyhän Hengen roolit
totuuden vahvistamisessa:

• Raamatun rinnakkaisteoksina ”Mormonin kirja sekä Oppi ja liitot tuotiin
esiin maailman pelastukseksi” (22).

• ”Pyhä Henki voi auttaa meitä tietämään, ovatko lukemamme asiat totta”
(10).

• ”Jos noudatamme profeetan sanoja, meitä suojellaan vastustajan
vaikutukselta” (9).

• ”Kun Herran palvelijat puhuvat Pyhän Hengen voimalla, heidän sanansa
ilmaisevat Herran tahdon” (12).

Kuinka tutkiminen, usko ja rukous voivat auttaa totuuden selville saamisessa:

• ”Kun otamme uskon mukaan oppimisprosessiin, olemme kelvollisia
saamaan Herralta apua” (10).

• ”Voimme löytää vastaukset suurimpiin kysymyksiimme, kun noudatamme
käskyjä, tutkimme asianmukaisia tietolähteitä – etenkin elävien profeettojen
sanoja – pyrimme saamaan johdatusta rukoillen sekä harjoitamme
kärsivällisyyttä ja uskoa” (10).

• ”Kun kohtaamme kysymyksiä tai epäilyksiä evankeliumista, meidän tulisi
pitää lujasti kiinni siitä, minkä jo tiedämme, ja luottaa siihen, että joko
löydämme vastauksen tutkimalla asiaa edelleen tai Jumala ilmoittaa
vastauksen jonakin tulevana aikana” (4).

Kuinka voi löytää, arvioida ja käyttää luotettavia lähteitä:

• ”Voisimme muistuttaa vilpittömälle tiedustelijalle, ettei internetin
sisältämissä tiedoissa ole ’totuussuodatinta’. Jotkin tiedot, vaikka olisivat
kuinka vakuuttavia hyvänsä, eivät yksinkertaisesti ole totta.” (10; Neil L.
Andersen, ”Joseph Smith”, Liahona, marraskuu 2014, s. 29.)

PALAUTUKSEN PERUSTUKSET
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• ”Välttääkseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon ansan niiden, jotka etsivät
totuutta, tulee etsiä tietoa kirkosta ja sen historiasta luotettavista lähteistä”
(2).

• ”Kun alamme verrata nykyisiä käytäntöjä ja ehdotuksia siihen, mitä
tiedämme Jumalan suunnitelmasta ja Jumalan sanassa annetuista
perusteista sekä Hänen elävien profeettojensa opetuksista, – – tiedämme,
että sen ansiosta olemme iankaikkisesti turvallisella maaperällä” (10;
Dallin H. Oaks, ”Sillä niin kuin hän mielessään laskee”, ilta vanhin
Dallin H. Oaksin seurassa, 8. helmikuuta 2013; lds.org/broadcasts).

2. Miksi minun on tärkeä ymmärtää, että ”Joseph Smith – – on tehnyt enemmän
ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen, joka
koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus” (OL 135:3)?

Ensimmäisen näyn merkitys evankeliumin palautuksessa ja aikojen täyttymisen
taloudenhoitokauden alkamisessa:

• ”Iankaikkiset totuudet palautettiin maan päälle, kun taivaallinen Isä ja
Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille” (2).

• ”Kun saamme todistuksen siitä, että Joseph Smith näki Isän Jumalan ja
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, voimme myös tulla tietämään
evankeliumin palautuksen todenperäisyyden” (2).

• ”Jumala kutsui Joseph Smithin palauttamaan evankeliumin meidän
taloudenhoitokauttamme varten” (1).

Kuinka jokin Joseph Smithin välityksellä palautettu totuus on siunannut
elämääsi:

• ”Jeesus Kristus on elävä, kirkastettu olento. Jeesus Kristus on Isän
Ainosyntyinen. Jeesus Kristus on tämän maailman ja muiden maailmojen
Luoja.” (13.)

• ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa tosi ja
elävä kirkko koko maan päällä” (6).

• ”Taivaallisen Isämme lapsina meillä on mahdollisuus tulla Hänen
kaltaisikseen” (17).

• ”Herra on ilmoittanut profeetta Joseph Smithin kautta lisää pyhiä
kirjoituksia, jotka vahvistavat, selventävät ja laajentavat tietämystämme
totuudesta” (12).

Joseph Smithin välityksellä palautetut pappeuden avaimet tai pelastavat
toimitukset, ja kuinka ne ovat olleet siunauksena elämässäsi:

• Joseph Smith sai ”lähetystyön, iankaikkisten perheiden ja temppelityön
avaimet” (14).

• ”Ennen kuin ihminen voidaan kastaa, hänen täytyy olla nöyrä, katuva,
halukas ottamaan päälleen Jeesuksen Kristuksen nimi ja vakaa
päätöksessään palvella Häntä loppuun asti” (6).

• ”Saavuttaaksemme selestisen valtakunnan korkeimman asteen meidän
täytyy astua avioliiton uuteen ja ikuiseen liittoon” (19).

PALAUTUKSEN PERUSTUKSET
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Jeesus Kristus ja ikuinen
evankeliumi (Uskonto 250)
Kysymyksiä
1. Mitä voin oppia Vapahtajalta

taivaallisen Isän tahdon
noudattamisesta?

Vastaukseesi tulisi sisältyä
seuraavat asiat:

• Sellaisia opetuksia tai
esimerkkejä Vapahtajan
iankaikkisesta palvelutehtävästä,
jotka valaisevat Hänen kuuliaisuuttaan taivaalliselle Isälle.

• Kuinka Jeesuksen kuuliaisuus taivaalliselle Isälle liittyy omaan
opetuslapseuteesi.

• Miksi Vapahtajan esimerkki kuuliaisuudesta on tärkeä sinulle, ja kuinka Hän
voi auttaa sinua ottamaan tarvittavat askeleet opetuslapseutesi
vahvistamiseksi.

• Kuinka Vapahtajan esimerkki kuuliaisuudesta auttaa sinua noudattamaan
taivaallisen Isän tahtoa.

2. Miksi tarvitsen Vapahtajaa?

Vastaukseesi tulisi sisältyä seuraavat asiat:

• Tärkeimmät esteet, jotka meidän täytyy voittaa langenneen tilamme vuoksi.

• Kuinka Vapahtajan erilaiset roolit koko Hänen iankaikkisen palvelutyönsä
aikana auttavat taivaallisen Isän lapsia voittamaan nämä esteet.

• Mitä meidän täytyy tehdä pyytääksemme apua Vapahtajalta ja ottaaksemme
sen vastaan.

• Ainakin yksi tapaus, jolloin olet tuntenut, kuinka Vapahtaja on ollut
jumalallisena apuna voittaessasi haasteita ja esteitä omassa elämässäsi.

3. Mitä sellaista olen oppinut tällä kurssilla Jeesuksesta Kristuksesta ja ikuisesta
evankeliumista, mikä on siunannut elämääni?

Voit vastata aiempien vastaustesi pohjalta tai yhdistellä niiden ajatuksia, tai voit
kirjoittaa jostakin uudesta aiheesta.

• Ilmaise oppimasi oppi lauseella tai parilla.

• Selitä tätä oppia käyttämällä esimerkkejä pyhistä kirjoituksista tai
profeettojen sanoista.

• Kerro, kuinka Vapahtajan opetukset, esimerkki tai sovitus ovat siunanneet
elämääsi.
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• Kirjoita todistuksesi siitä, mitä olet oppinut Jeesuksesta Kristuksesta ja
ikuisesta evankeliumista.

Opin avainkohtia
Seuraavat tiedot on koottu tämän kurssin oppiaiheiden avainkohdista. Lainausten
jäljessä sulkeissa olevat numerot viittaavat oppiaiheen numeroon julkaisussa Jeesus
Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja, 2015, josta kyseinen lausuma on
luettavissa. Vertaa vastaustasi alla oleviin tietoihin. Jos vastauksestasi puuttuu jokin
tässä tarkistuksessa mainittu opin avainkohta, voit muokata vastaustasi ennen sen
palauttamista. Älä kopioi tätä tietoa vastaukseesi sanasta sanaan. Pidä vain huoli
siitä, että ymmärrät nämä opit ja välität tiedon ymmärryksestäsi. Koska 3. kysymys
edellyttää henkilökohtaisempaa vastausta, siihen ei esitetä avainkohtia.

1. Mitä voin oppia Vapahtajalta Isän tahdon noudattamisesta?

Vapahtajan esittämiä opetuksia tai Hänen palvelutyönsä antamia esimerkkejä,
jotka valaisevat Hänen kuuliaisuuttaan taivaalliselle Isälle:

• ”Jehova oli valittu alusta asti. Yhtenä syynä Jehovan valintaan oli se, että
Hän halusi tehdä Isän tahdon ja antaa kaiken kunnian Isälle.” (2.)

• ”Vaikka [Jeesus Kristus] oli synnitön, Hänet kastettiin kaiken
vanhurskauden täyttämiseksi” (8; ”Elävä Kristus – apostolien todistus,
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko”, Liahona,
huhtikuu 2000, s. 2).

• ”Pelastussuunnitelma edellytti sitä, että Jeesus olisi täydellisen kuuliainen
voidakseen toteuttaa sovituksen” (9).

• ”[En] tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin Isä on minua
opettanut – –, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan” (Joh.
8:28–29).

Kuinka Jeesuksen kuuliaisuus Isälle liittyy omaan opetuslapseuteesi:

• ”Vapahtajan tavoin me täytämme vanhurskauden, kun alistumme ikuisen
evankeliumin toimitusten ja liittojen ehtoihin” (8).

• ”Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena oleminen edellyttää kuuliaisuutta ja
uhrauksia – –. Opetuslapseus edellyttää meidän jatkuvaa haluamme jättää
kaikki ja seurata Jeesusta Kristusta.” (10.)

• ”Voimme saada voimaa voittaa kiusaukset ja olla kuuliaisia, kun
noudatamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja pyrimme oman tahtomme
sijaan tekemään Isän tahdon mukaan” (9).

2. Miksi tarvitsen Vapahtajaa?

Tärkeimmät esteet, jotka meidän täytyy voittaa langenneen tilamme vuoksi:

• ”Me kaikki koemme hengellisen kuoleman jouduttuamme pois Jumalan
edestä, ja me kaikki olemme ajallisen kuoleman alaisia, joka on fyysisen
ruumiin kuolema (ks. Alma 42:6–9; OL 29:41–42)” (Lujana uskossa –
evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 42).

JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI
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• ”Langenneessa tilassamme me joudumme kokemaan vastoinkäymisiä ja
kiusauksia. Kun me annamme periksi kiusaukselle, me loittonemme
Jumalasta (ks. Room. 3:23).” (Lujana uskossa – evankeliumiaiheinen hakuteos,
s. 42.)

Kuinka Vapahtajan erilaiset roolit koko Hänen iankaikkisen palvelutyönsä
aikana auttavat taivaallisen Isän lapsia voittamaan nämä esteet:

• ”Jehova loi maan paikaksi, jossa Jumalan lapset voisivat elää ja edistyä kohti
iankaikkista elämää” (4).

• ”Jumalan ainosyntyisenä Poikana lihassa Jeesus Kristus kykeni suorittamaan
sovitusuhrin – mikä vaati Häneltä enemmän kuin kuolevainen ihminen voisi
kestää – ja siten toteuttamaan tehtävänsä Isän suunnitelmassa” (7).

• ”Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme Pyhän Hengen
välityksellä saada lohtua ja voimaa kestääksemme ’kaikenlaisia kipuja ja
ahdinkoja ja koetuksia’ (Alma 7:11)” (16).

• ”Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja ylösnousemuksen ansiosta kaikki
kuolevaisuuteen syntyneet ihmiset nousevat kuolleista” ja heidät tuodaan
tuomittaviksi takaisin Jumalan eteen (19).

• ”Ollessaan henkimaailmassa Jeesus järjesti pelastuksen työn suoritettavaksi
kuolleiden puolesta” (18).

• ”Jeesus Kristus on puolustajamme Isän luona” (24).

• ”Vapahtaja tuomitsee meidät sanojemme, ajatustemme ja tekojemme sekä
sydämemme halujen mukaan” (26).

Mitä meidän täytyy tehdä pyytääksemme apua Vapahtajalta ja ottaaksemme sen
vastaan:

• ”Voimme voittaa Saatanan turvaamalla Jeesukseen Kristukseen, joka toteutti
sovituksen, sekä todistamalla ja olemalla uskollisia todistuksessamme” (3).

• ”Kun päätämme asettaa Vapahtajan elämämme keskipisteeksi ollessamme
täällä maan päällä, me saamme suurempia siunauksia iankaikkisuudessa”
(2).

• ”Jos nautimme sakramentin rukoillen ja parannuksenteon hengessä, me
voimme saada syntien anteeksiannon samalla tavoin kuin mennessämme
kasteelle” (15).

• ”Kun otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen ja teemme liittoja noudattaa
Jumalan käskyjä ja pidämme ne, meistä tulee Kristukselle syntyneitä poikia
ja tyttäriä” (24).

JEESUS KRISTUS JA IKUINEN EVANKELIUMI
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Mormonin kirjan oppi ja
opetukset (Uskonto 275)
Kysymyksiä
1. Mikä on Mormonin kirjan rooli

elämässäsi?

Vastaukseesi tulisi sisältyä
seuraavat asiat:

• Mormonin kirjan
päätarkoitukset ja sen tehtävä
totuuden vahvistamisessa.

• Luvatut siunaukset niille, jotka tutkivat Mormonin kirjaa.

• Miksi on tärkeätä ymmärtää Mormonin kirjan jumalallinen alkuperä.

• Siunauksia, joita olet nähnyt, tuntenut tai kokenut tutkimalla Mormonin
kirjaa tämän kurssin aikana.

• Kuinka Mormonin kirjan tutkimisesi ja sen soveltaminen elämääsi
kehittyvät tällä kurssilla kokemasi perusteella.

2. Kuinka Kristus Mormonin kirjan mukaan on tehnyt mahdolliseksi sen, että voit
päästä korotukseen?

Vastaukseesi tulisi sisältyä seuraavat asiat:

• Selitys Kristuksen opista ja luvatuista siunauksista niille, jotka
noudattavat sitä.

• Kuinka Kristus on voittanut hengelliset ja fyysiset esteet meidän jokaisen
puolesta.

• Kuinka arvostuksesi Jeesusta Kristusta kohtaan ja sitoutumisesi Häneen ovat
kasvaneet tämän kurssin aikana.

• Mitä teet osoittaaksesi, että otat Jeesuksen Kristuksen vastaan Herranasi ja
Vapahtajanasi.

3. Mitkä Mormonin kirjan totuudet ovat vaikuttaneet sinuun?

Voit vastata aiempien vastaustesi pohjalta tai yhdistellä niiden ajatuksia, tai voit
kirjoittaa jostakin uudesta aiheesta.

• Luettele Mormonin kirjasta kolmesta viiteen periaatetta tai oppia, jotka olet
oppinut tai joista on tullut sinulle merkityksellisempiä osallistuttuasi tälle
kurssille.

• Valitse luettelostasi yksi periaate tai oppi ja selitä se perusteellisesti käyttäen
esimerkkejä pyhistä kirjoituksista ja profeettojen sanoista.

• Kerro, miksi tämä periaate tai oppi on sinulle tärkeä ja kuinka aiot toimia
sen mukaisesti.
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• Kirjoita todistuksesi siitä, mitä olet oppinut tutkimalla Mormonin kirjaa
tämän kurssin aikana.

Opin avainkohtia
Seuraavat tiedot on koottu tämän kurssin oppiaiheiden avainkohdista. Lainausten
jäljessä sulkeissa olevat numerot viittaavat oppiaiheen numeroon julkaisussa
Mormonin kirjan oppi ja opetukset, opettajan kirja, 2015, josta kyseinen lausuma on
luettavissa. Vertaa vastaustasi alla oleviin tietoihin. Jos vastauksestasi puuttuu jokin
tässä tarkistuksessa mainittu opin avainkohta, voit muokata vastaustasi ennen sen
palauttamista. Älä kopioi tätä tietoa vastaukseesi sanasta sanaan. Pidä vain huoli
siitä, että ymmärrät nämä opit ja välität tiedon ymmärryksestäsi. Koska 3. kysymys
edellyttää henkilökohtaisempaa vastausta, siihen ei esitetä avainkohtia.

1. Mikä on Mormonin kirjan rooli elämässäsi?

Mormonin kirjan päätarkoitukset ja sen tehtävä totuuden vahvistamisessa:

• ”Jumala toi esiin Mormonin kirjan viimeisinä aikoina saadakseen kaikki
ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus” (1).

• ”Mormonin kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden” (6).

• ”Raamattu ja Mormonin kirja todistavat yhdessä Jeesuksesta Kristuksesta”
(7).

Luvatut siunaukset niille, jotka tutkivat Mormonin kirjaa:

• ”Mormonin kirjan opetukset ovat suuriarvoisia meille nykyään, koska
kirjoittajat olivat tietoisia ongelmista, joita kohtaisimme” (6).

• ”Kun tutkimme Mormonin kirjaa ja toteutamme sen opetuksia, meitä
vahvistetaan Perkelettä ja oman aikamme vääriä opetuksia ja käsityksiä
vastaan” (11).

2. Kuinka Kristus Mormonin kirjan mukaan teki mahdolliseksi sen, että voit
päästä korotukseen?

Selitys Kristuksen opista ja luvatuista siunauksista niille, jotka noudattavat sitä:

• ”Kun tulemme Kristuksen luokse ja pidämme käskyt, me tulemme
enemmän Hänen ja taivaallisen Isämme kaltaisiksi, ja me pelastumme” (3).

• ”Kun elämme Kristuksen opin mukaan, me voimme päästä osallisiksi
sovituksen siunauksista ja saada iankaikkisen elämän” (8).

• ”Jotta saisimme anteeksiannon armolliset siunaukset, meidän täytyy
osoittaa parannukseen johtavaa uskoa Jeesukseen Kristukseen” (16).

Kuinka Kristus on voittanut hengelliset ja fyysiset esteet meidän jokaisen
puolesta:

• ”Sovituksensa kautta Jeesus Kristus voitti fyysisen ja hengellisen kuoleman”
(5).

• ”Vapahtaja otti päällensä meidän kipumme, sairautemme ja heikkoutemme,
jotta Hän voisi auttaa meitä, kun kohtaamme kuolevaisuuden haasteita” (5).

MORMONIN KIRJAN OPPI  JA OPETUKSET
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• ”Koska Jeesus Kristus on katkaissut kuoleman siteet, meistä jokainen
nousee kuolleista ja saa kuolemattoman ruumiin” (18).

MORMONIN KIRJAN OPPI  JA OPETUKSET
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Yleisiä valinnaiskursseja
koskevia kysymyksiä
Ohjeet opettajalle
Tätä Kohota oppimisen tasoa
-kokemusta voidaan käyttää kaikilla
niillä instituuttikursseilla, jotka eivät ole
kulmakivikursseja. Se koostuu
kysymyksistä, jotka liittyvät kiinteästi
sekä lukutehtäviin että osallistumiseen
luokassa. Kun kehotat ja autat oppilaita
tutkimaan periaatteita ja oppia,
soveltamaan niitä käytäntöön,
kirjoittamaan niitä muistiin ja kertomaan niistä muille, voit auttaa heitä
vahvistamaan todistustaan ja syventämään kääntymystään.

Ohjeidesi mukaan oppilaat vastaavat kolmeen niistä seitsemästä kysymyksestä,
jotka ovat oppilaan ohjesivulla. Oppilaiden tulee käyttää vastauksissaan
ensisijaisesti sitä, mitä he ovat tutkineet ja soveltaneet käytäntöön kurssin aikana.
Vaikka joitakin tämän Kohota oppimisen tasoa -kokemuksen järjestämiseen
liittyviä yksityiskohtia täytyy sovittaa luokan tai yksittäisen oppilaan tilanteeseen,
seuraavat vaiheet auttavat sinua ja oppilaitasi saamaan onnistuneen kokemuksen:

1. Valmistaudu: Käy ennen kurssin alkua läpi Kohota oppimisen tasoa
-kokemukseen liittyvät kysymykset ja tee suunnitelma oppimiskokemuksen
toteuttamisesta. Sinun osaltasi valmistautuminen voi tarkoittaa niitä tapoja,
joilla esittelet kysymykset luokalle ja selität tähän oppimisen tasoa kohottavaan
kokemukseen liittyvät odotukset, kuten oppilaiden vastausten tarkistamis- ja
palauttamispäivät, vastausten odotettu pituus sekä vastausten muoto. On
suositeltavaa, että käytte kurssin kuluessa läpi kunkin kolmesta oppilaiden
vastauksesta valitseminasi kolmena eri ajankohtana.

2. Aseta selkeät odotukset: Anna kurssin alussa jokaiselle oppilaalle kopio
kysymyksistä, jotka ovat oppilaan ohjesivulla. Näin oppilaat saavat riittävästi
aikaa tutkia, soveltaa käytäntöön ja kirjoittaa muistiin vastauksensa kysymyksiin
lukukauden aikana. Auta heitä ymmärtämään Kohota oppimisen tasoa
-kokemuksen tarkoitus. Kerro selkeästi heidän vastauksiaan koskevat
odotuksesi sekä myös vastausten tarkistamis- ja palauttamispäivät.

3. Seuraa edistymistä: Kannusta ja auta kaikkia oppilaita johdonmukaisesti koko
kurssin ajan, kun he työstävät vastauksiaan Kohota oppimisen tasoa
-kokemuksen kysymyksiin. Etsi keinoja yhdistää kysymykset opetusohjelmaan
tai integroi ne luokan toimintoihin. Voit antaa oppilaiden työstää vastauksiaan
oppitunneilla tai he voivat tehdä niitä muulloin.

4. Tarkista ja muokkaa: Kehota oppilaita tuomaan oppitunnille omat vastauksensa
luokalle annettuihin kysymyksiin niinä päivinä, jotka olet varannut tarkistamista
varten, ja muistuta heitä siitä. Kehota heitä vastauksissaan selittämään,
kertomaan ja todistamaan siitä, mitä he ovat kurssista oppineet ja soveltaneet
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käytäntöön. Oppilaat voivat hyötyä toinen toisensa työn tarkistamisesta
pareittain tai pienryhmissä. Voit kannustaa oppilaita tarvittaessa muokkaamaan
vastauksiaan ennen kuin he lopullisesti palauttavat ne.

5. Palauta: Oppilaat suorittavat Kohota oppimisen tasoa -kokemuksen
palauttamalla vastauksensa kaikkiin kolmeen kysymykseen odotustesi
mukaisesti. Vaikka palautteesi oppilaiden vastauksista onkin tervetullutta, se ei ole
pakollista. Kirjaa tiedot WISE-arvostelukirjaan niiden oppilaiden kohdalla, jotka
palauttavat vastauksensa.

Huom. Huolehdi siitä, että niiden oppilaiden kohdalla, joiden erityistarpeet, vamma
tai terveydentila sitä edellyttävät, tehdään tarvittavat erityisjärjestelyt, jotta he voivat
osallistua arviointiin tasavertaisina muiden oppilaiden kanssa. Erityisjärjestelyjä
voivat olla esimerkiksi se, että annat oppilaalle aineiston isotekstisenä tai
ääniversiona, annat hänen kirjoittaa vastauksensa toisten avulla, annat hänen
vastata kirjallisten vastausten sijaan suullisesti tai annat hänen sanella vastauksensa
kirjurille tai nauhuriin. Lisätietoja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
auttamisesta on verkkosivustolla lds.org/topics/disability.

Ohjeet oppilaalle
Tämä Kohota oppimisen tasoa -kokemus koostuu sarjasta kysymyksiä, jotka
liittyvät kiinteästi sekä osallistumiseesi luokassa että lukutehtäviesi opiskeluun. Se,
että työstät vastauksia näihin kysymyksiin kurssin kuluessa tutkiessasi periaatteita
ja oppia, soveltaessasi niitä käytäntöön, kirjoittaessasi niitä muistiin ja kertoessasi
niistä muille, vahvistaa todistustasi ja syventää kääntymystäsi Jeesuksen Kristuksen
evankeliumiin.

Hyödynnä oppia, periaatteita ja tietoja, joita olet tutkinut ja soveltanut käytäntöön
tämän kurssin kuluessa, ja vastaa KOLMEEN seuraavista seitsemästä
kysymyksestä. (Opettajasi voi antaa vastattavaksi tietyt kysymykset.) Laatiessasi
omaa vastaustasi harkitse alla olevan kohdan ”Vastaus” ehdotuksia. Valmistaudu
kertomaan, mitä olet tutkinut ja soveltanut käytäntöön, tuomalla vastauksesi
luokkaan tarkistuspäivinä, jotka opettajasi ilmoittaa.

Kysymyksiä
1. Kuinka olet oppinut tuntemaan taivaallisen Isäsi paremmin?

2. Mikä on auttanut sinua täydemmin ymmärtämään Jeesusta Kristusta ja Hänen
sovitustaan sekä luottamaan Häneen ja Hänen sovitukseensa?

3. Kuinka todistuksesi evankeliumin palautuksesta on vahvistunut?

4. Mikä on auttanut sinua tulemaan kelvollisemmaksi temppelin siunauksiin?

5. Mitkä tämän kurssin totuudet ovat siunanneet elämääsi?

6. Kuinka olet vahvistanut todistustasi aiheesta _____________? (Opettaja antaa
tätä kysymystä koskevan periaatteen tai opin.)

7. Kuinka elämäsi on kohentunut, koska olet syventänyt ymmärrystäsi aiheesta
____________? (Valitse YKSI seuraavista opillisista aiheista.)

• Jumaluus

YLEIS IÄ VALINNAISKURSSEJA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ
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• Pelastussuunnitelma

• Jeesuksen Kristuksen sovitus

• Palautus

• Profeetat ja ilmoitus

• Pappeus ja pappeuden avaimet

• Toimitukset ja liitot

• Avioliitto ja perhe

• Käskyt.

Vastaus
Voisit sisällyttää kuhunkin vastaukseen seuraavia seikkoja:

• Kirjoita jokin oppi, joka on tullut sinulle merkityksellisemmäksi, kun olet
osallistunut tälle kurssille.

• Selitä tuo oppi omin sanoin käyttäen pyhien kirjoitusten kohtia tai elävien
profeettojen sanoja.

• Kerro jostakin kokemuksesta, jossa olet viime aikoina tuntenut opin voiman
elämässäsi.

• Kerro, kuinka kokemuksesi on syventänyt kääntymystäsi Jeesuksen Kristuksen
evankeliumiin.

Huom. Jos sinulla on erityistarpeita, jokin vamma tai terveysongelma, puhu
opettajasi kanssa, jotta hän voi mukauttaa arviointia auttaakseen sinua
suoriutumaan tästä kokemuksesta.

YLEIS IÄ VALINNAISKURSSEJA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ
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Kurssin tutkimispäiväkirja
Pidä tutkimispäiväkirjaa kirjoittamalla
säännöllisesti siitä, mitä olet oppinut,
kuinka olet soveltanut oppimaasi ja
kuinka se on vahvistanut uskoasi
Jeesukseen Kristukseen. Näin pystyt
pohtimaan ja huomaamaan monia
siunauksia, joita olet saanut Jumalalta.
Päiväkirjasi voi olla myös innoituksen ja
voiman lähteenä. Kurssin lähestyessä
loppuaan raportoit opettajallesi, että
olet kirjoittanut säännöllisesti tutkimispäiväkirjaa, ja kerrot, kuinka kokemuksesi on
vahvistanut uskoasi Jeesukseen Kristukseen.

Vanhin Richard G. Scott (1928–2015) kahdentoista apostolin koorumista on
opettanut:

”Kirjoittakaa huolella muistiin ne tärkeät asiat, joita Henki teille opettaa. Tulette
huomaamaan, että kirjoittaessanne muistiin kallisarvoisia vaikutelmia saatte niitä
usein lisää. Saamanne tieto on myös saatavillanne läpi koko elämänne.” (”Miten
hankit tietoa ja voimaa käyttää sitä viisaasti”, Liahona, elokuu 2002, s. 14.)

Presidentti Henry B. Eyring ensimmäisestä presidenttikunnasta on myös puhunut
hengellisten vaikutelmien tallentamisen tärkeydestä:

”Tulin kotiin myöhään hoitamasta jotakin kirkon tehtävää. – –

Juuri kun ehdin ovelle, kuulin mielessäni – –: ’En anna sinulle näitä kokemuksia
itseäsi varten. Kirjoita ne muistiin.’

– – [Kirjoittaessani] ymmärsin sanoman, jonka olin kuullut mielessäni. Minun piti
kirjoittaa muistiin, jotta lapseni lukisivat joskus tulevaisuudessa, kuinka olin
nähnyt Jumalan käden siunaavan perhettämme. – –

Vuosien ajan kirjoitin muutaman rivin joka päivä. – – Ennen kuin kirjoitin, tapanani oli pohtia
tätä kysymystä: ’Olenko nähnyt Jumalan käden ojentuvan koskettamaan meitä tai lapsiamme tai
perhettämme tänään?’ Kun jatkoin sitä hellittämättä, jotakin alkoi tapahtua. – –

Sydämessäni alkoi kasvaa muutakin kuin kiitollisuutta. Todistus kasvoi. Tulin yhä varmemmaksi
siitä, että taivaallinen Isämme kuulee rukoukset ja vastaa niihin. Tunsin enemmän kiitollisuutta
siitä pehmenemisestä ja puhdistumisesta, jotka Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen sovitus tuo
mukanaan. Ja opin luottamaan enemmän siihen, että Pyhä Henki voi palauttaa mieleemme
kaiken – jopa asioita, joita emme huomanneet tai panneet merkille, kun ne tapahtuivat.” (”Oi
muistakaa, muistakaa”, Liahona, marraskuu 2007, s. 66–67.)

Katso lisätietoa myös kohdista 1. Nefi 1:1–3; 6:3–6; Alma 37:8–9; 3. Nefi 23:6–13;
Moos. 6:5, 45–46.
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Erityisjärjestelyt erityistä
tukea tarvitseville oppilaille
Kohota oppimisen tasoa -kokemuksiin
liittyvien erityisjärjestelyjen
tarkoituksena on varmistaa, että
oppilaat, joilla on erityistarpeita, jokin
vamma tai terveydentilaan liittyvä
ongelma, pystyvät osallistumaan
Kohota oppimisen tasoa -kokemuksiin
yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Opettajan tulee tehdä
tarkoituksenmukaisia erityisjärjestelyjä
huomioiden oppilaidensa tarpeet, vammat ja terveydentilaan liittyvät ongelmat.
Ota huomioon seuraavat ohjeet tehdessäsi erityisjärjestelyjä:

• Huomaa oppilaat, joilla saattaa olla erityistarpeita tai jokin vamma. Puhu
kunkin oppilaan kanssa kahden kesken, jotta voit saada selville hänen
erityistarpeensa. Kuuntele tarkkaavaisesti ja asennoidu myönteisesti.

• Laadi vanhempien ja kirkon johtohenkilöiden kanssa yhdessä suunnitelma,
joka vastaa tarkoituksenmukaisella tavalla oppilaan erityistarpeisiin. Vaikka
Kohota oppimisen tasoa -kokemuksen lähettäminen kotiin oppilaan mukana
on yksi vaihtoehto, tiedosta, miten se mahdollisesti kuormittaa vanhempia.
Määritä parhaasi mukaan oppilaiden ja vanhempien kannalta tehokkain
toimintatapa.

• Toteuta tarvittavat erityisjärjestelyt. Yksilölliset erityisjärjestelyt on pidettävä
luottamuksellisina. Kaikkia mahdollisia erityisjärjestelyjä on mahdotonta
mainita tässä, mutta seuraavassa on esimerkkejä mahdollisista
erityisjärjestelyistä:

• Esitystapa: Anna oppilaan käyttöön Kohota oppimisen tasoa -kokemuksen
ääniversio, esittele ohjeet ja kokemus suullisesti tai anna oppilaalle
kokemuksesta isotekstinen versio.

• Vastaaminen: Anna oppilaan vastata haluamiinsa kokemuksen kysymyksiin
suullisesti tai anna lupa siihen, että vastaukset sanellaan kirjurille tai
nauhuriin.

• Vältä sellaisten erityisjärjestelyiden tekemistä, jotka muuttavat tai madaltavat
oppilaan oppimisodotuksia.

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

• Lisätietoja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden auttamisesta on
verkkosivustolla lds.org/topics/disability.
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